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        Шановны Чытачы, 
 
   „Прощай моя Лемковино”  то вершувана аутобіоґрафія з ріжныма рефлєксиями над 
дольом свойом і свого народу.  Твір ма прескокы і цофніня в часі, а при тым єст мимо 
того непрерывний.  Преполнят го велика любов до Лемковины, до коханых гір і ридного 
села. 
    Моментами моралізаторскій, то зас безпощадно критычний, ма тіж кус выідеалізуваны 
візиі Лемковины – коли бы з ней не выселено Лемків.   
   Знам, же поезию чытат ся трудно і люде найчастіжше не барз єй любят, за то хтіл бым 
упередити, же то єст тзв. „поемат епіцкій”.  То значыт мимо вершуваной формы і мимо, 
же єст тіж і споро тыповой лірикы - єст то оповіданя, і так го треба чытати. 
    Писал Аутор выражні „до шуфляды” –  з думком о пізніжший селєкциі великого 
преціж матерялу.  Хтіл выбрати лем тото, што найліпше вышло. Не здолял юж єднак 
того зробити сам і на мене припал тот трудний обовязок.  
    З початку мал єм амбітний плян, жебы выбрати лем фраґменты найбарже вартисны під 
взглядом  поезиі і змісту, і дати іх в єдний книжці, але вказало ся то заданьом понад моі 
можливости.  Твір потятий на фраґменты не тримал ся нияк купы.  Не мож бы зрозуміти 
як ся тоты части вяжут зо собом. Лучыти іх зас не было як, бо:  

- або треба бы самому написати споро стричок, якы бы лучыли тоты фраґменты, то 
значыт написати ліпшу поезию як тота вытята. Тото міг бы зробити лем сам 
аутор, або іщы ліпший од него поета (але як потим окрислити ауторство такой 
складанкы?) 

- або давати даякы, дост обшырны  описы  прозом, а то значыт оповідати тото само 
што в вытятых фраґментах лем же в інчий формі, што тіж єст без сенсу. 

   Помістил єм в кінци майже вшытко - жебы заховати як найвеце з того оповіданя -
документу з  жытя Білцаревы часу меджевоєнного, ґаздуваня єй жытели, реляциі 
суспільных, справ реліґійных  ітп, а передо вшыткым з жытя Аутора, його мрий і плянив 
звязаных з ридным селом і - а може головні - його воєнных прежыть.   
    Оціну того лишам Чытачам. Каждий сам си може оминути тото, што го не інтересує, 
або єст „преґадане”.  Заховал єм поділ на зошыты, в якых был писаний і доложыл єм до 
того орєнтацийну інформацию о змісті каждого зошыта. Твір є такій довгій (хоц обнимат 
головні час предвоєнний і войну), же повинна, по мойому, быти можливіст чытаня лем 
тых фраґментив якыма дахто буде заінтересуваний.  На 6 томів поділил єм го сам, менче 
більше по 300 сторин в томі, при писаню в єдний колюмні (як то ся звыклі робит з 
поезийом).  Зо взгляду на кошты друку вставил єм по дві колюмны на єдний стороні і 
зробили ся 3 книгы. Заховал єм єднак поділ на томы і так вышло по два томы в єдний 
книзі.     
      Чытач може звернути увагу, же декотры части сут написаны в інчым рытмі. 
      Ґенеральні  няньо писал в стричках штырйоверсовых, де перший і трертій верс мают 
по 8 складив (силяб), а другій і четвертий по 6 складив. В декотрых місцях єднак змінял 
тот порядок і товды каждий верс мал по 7 складив, а в інчых місцях і по 6 складив.   
Неє того дуже і чытач може быти в тым моменті кус здезорєнтуваний.  Нагло бо ся 
змінят рытм верша.  Вказує то єднак, же не был невільником єдной формы і так само 
свобіно міг ся выповідати в інчых.  Змінил єм в тых фраґментах кольор шрифту на 
небескій. Частины, якы не тримают ся цілости, але были, в такій ци інчий формі 
записаны в зошытах, або на осибных карточках замістил єм тіж - червеным шрифтом - 
для одміны.  Моі коментари сут поданы простым друком  (не похыленым).  Декотры 
місця, якы ся мі виділи  важніжшы – дал єм друком погрубеным. 
    Остатні томы сут о войні. Што цєкаве, чым барже ся заглубял в своі воєнны прежытя – 
тым ліпша, ставала ся його поезия.  Коли одходит од лірикы  в сторону епікы - наррациі - 
то робит ся тото штораз ліпше од стороны артистычной.  
     Головным мотывом твору єст єднак любов до ридных сторин.  Превиват ся она през 
цілий твір і о чым бы Аутор не писал в даным моменті, якы бы не были страшны  
 



 

ii
 

прежытя – все вертат до великого жалю за Лемковином, як в вершу Петра Мурянкы  
„Безсильнист” 

„...Єден мі сідит гымн 
на серци 
А роками 

тисячами мысли прейде по голові 
а всеж то лем єден 

біль 
іначы го лем выповім... ” 

 
     Поезия є способом на вышмариня зо себе того, што болит і мучыт майже без прервы,  
ЄСТ НАЙВАЖНІЖШЕ - але і попри тым хыбаль тіж кус формом вказаня вартости 
самого себе, попрез здибнист до оперуваня том формом выповіди на таку скалю.  
    В тым місци хтіл бым подякувати: 
    -  Cьв. памяти Анатольови Кобелякови, як тіж Владкови Максимовичови i Петрови 
Трохановскому, якы - в ріжний формі і в ріжным часі – заохочували ня, (а двох першых і 
прибувало помагати), жебы тото писаня  вказало ся в цілости друком. 
    -  Брату Любомірови, якій давно тому посьватил разом зо мном ду-у-у-же часу на наше 
перше преписуваня двох томів, іщы на звыклий машыні до писаня і вспівфінансувал з 
Ігорйом другу едицию. 
    -  Мірославі Хомяк, котра тіж не жалувала свого часу і зробила коректу ортоґрафічну 
першых трйох томів.  Не вшыткы єй поправкы єм увзгляднил, але за вшыткы крашні 
дякую.  
    -  Брату Ігорйови за сфінансуваня першой і вспівфінансуваня другой едициі того 
твору. 
    Родина Аутора од давна  робилa си знимкы і - мимо воєнной заверухы, а потим 
выселіня - кус ся іх заховало.  Помістил єм тоты, што дотычыли Аутора і його Роду, як і 
декотры з тых што іх він сам юж робил, яко інтересне урозмаічыня.  Сут то юж 
документы тамтого часу, был бо Аутор і документалістом нашой лемківской долі – яко 
фотоґаф - найперше аматорско, а потим і професийні.  Якісий час тіж кус „добал” в 
липовым дровні.  Замістил єм знимкы і з той ділянкы його творчости, а з міньятуры 
„Ораня быками” – яка ся мі найбарже подабат – навет пару знимок в ріжных уятях.      
Чытача може здивувати тзв. вільнодумство якє є в твори демонструване, головні в формі 
критыкы сьващенників (хоц тіж не вшыткых). Аутор был єднак твердым Християном – 
лем сьващенникам не барз вірил - хоц  потрафил попри тым і доцінити інтеґруючу ролю 
церкви і сьващенників в жытю нашого народу. 
     Што до його орєнтациі народовой, то для мене єст она ясна і выражна. Был 
староруской орєнтациі.  При цілий великій симпатиі до Украіны і Росиі (а і Білоруси) 
окрислял ся сам яко Лемко, Руснак, Рускій.  Жебы єднак выробити си погляд на підставі 
того твору то треба го прочытати і преаналізувати цілий. Для тых, што ім на то бракне 
часу, або терпливости зробил єм сам таку аналізу. За то одсылам заінтересуваных до 
наступной части  „З жытя Аутора і його роду” і престеригам пред вытіганьом похопных 
высновків по прочытаню деякых фраґментив твору, а тым барже пред выкорыстува-
ньом іх през буд кого до своіх партикулярных інтересив.  Част жытьописова  єст дост 
довга, але думам, же вартат єй прочытати, бо то добри ілюструє сам твір і помагат го 
зрозуміти. 
     Іщы лем словечко о ґрафіці сторин.  Попри знимках оздобены сут они вышывками 
мойой Жены – Євгеніі з Меренив (гніздо родове Фльоринка), на якы взир взял єм з 
ориґінального лемківского ляйбика з Явірок, з колєкциі Павла Стефановского. 
     В тым році минят 20-та річниця смерти Аутора – і думам, же то добрий час, жебы 
вказати на сьвітло денне памятник – якій він сам си выставил словом писаным і не лем. 
 
                                                                                                                      Ярослав Горощак 
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     З  жытя  Аутора   і  його  Роду   

                                                                            

     Іван  Горощак - наш Няньо - был найстаршым сыном  Антония  і  Мариі з Ковальчыків.  

Вродил  ся  в  Білцареві  повіт  Ґрибів  (пізніжше Новий Санч),  воєвідзтво Краків (гнеска 

Малопольскє)  7-го  Квітня  1915-го  рока. Был то рік тяжкых боів якы мали місце в часі І-шой 

Войны Сьвітовой в нашых горах.  

     Хрещений  в  церкви  в  Камяний,  бо  з  Білцаревы  Австриякы  взяли  сьващенника  до  

Талєргофу.  Австрияцко-Мадярскы  войска  кватерували  в  тым  часі  в нашым селі і – медже 

інчыма - в  наший  хыжи. Коли баба Мария купала малого  Ванця  та воякы  метали  до  вановці  

срибны  піняжкы,  жебы  был  здорив  і  мал  в  жытю  щесьця.  Но і жебы вырис даколи на 

нового вояка  австрийско-мадярской імперіі.  

     Заховала ся Няньова знимка з того часу,  де мал може з пів рочка... 
 

 
 

Мария Горощак – з дому Ковальчык (сідит) зо сыном Ванцьом. 

З боку його пізніжший товариш Афтанас Малиняк, тіж на руках свойой мамы - яка стоіт.  

(Пізне літо, або вчасна осін 1915-го). Характерны для замужных жен закрыты головы.   Обі 

жены гарді і чыстіцько облечены, што сьвідчыт, же родины ся добри мали в тым часі. 

Знимок си тіж буд хто товды не робил, бо туні певно не были   
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 Дерево родове Івана Горощака 

 
         Іван   1915-1991  (Ольга, Анна, Йоганія, Ксандра, Ярослав, Милька, Мария, Василь) 

 Ольга Гербут (жена)       !          !            !              !                !              !             !           !                

             ! 

 Антоний 1889-1944 (Ярослав, Миколай, Клементий, Милька 1894-1974, Йоганія, Мария, Анна) 

Мария Ковальчык (жена)  !                !                  !                 !                              !             !           !              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

             !  

       Василь  ~1854 – 1925 ?,   (Параска – по мужу Вожняк 1859-1949) 

Александра Галькович (жена)       ! 

             ! 

        Петро  ~1829-????  (Василь ?  Нетифор ?) 

Катрена Ференцяк (жена?) 

             ! 

        Афтан ~1804-???? 

 

 

    Зачнийме од споду: 

  

    Афтан, же пришов до Білцаревы з Боґушы, більше о ним нич не відомо.  

 

    Што до Петра, то поза женом (але тіж не є то певне) – нич веце не знам.  Петро мал напевно 

братив  і може мали імена Василь і Нетифор, але певности не мал навет Няньо. В каждым разі о 

трйох Петровых (по мойому) братанках  - Кундраті, Асафаті і Гаврилі Горощаках Няньо 

повідал – стрыкове. Не были то так направду його стрыкове лем його Няня.  Прийняте в нас 

єднак было, же Стрыкове, Теты ци Уйкове родичив были нима і для діти. О Кундраті є в єдным 

місци того твору написане впрост „брат діда”.  

   Рокы вроджыня так Петра як і Афтана окрислив єм в приближыню приймуючы, же оба на 

двадцет пят років мали юж сынив і же были то сынове найстаршы, а так не мусіло быти. Могли 

мати сынив на 35 років на примір і товды час народжыня Петра цофал бы ся до рока 1785, або 

на 20 і был бы  то рик 1815.  
   О Василю юж відомо споро. В році 1914 мал  ведлуґ  Няня 60 років – та мусіл ся вродити в 

1854-тым.  

Было іх лем двоє як думам, бо бы Няньо знал як бы іх было веце. Няньо подає тіж, же його дідо 

Василь вернул з войска в 1880 році.  Оженил ся з Александром (ци як в нас скорочували 

Ксандром, або навет Сандром) Капелянович і мали семеро діти. На  тамтот  час  был  човеком  

осьвіченым  і  обытым  го  сьвіті. Як писал Няньо: „Він знав добри три языкы і в писмі і в мові”. 

Мал ту на думці язык рускій, польскій і німецкій.  Был же тіж в Америці  та певні і анґлицка 

мова не была му обча, бо заховало ся в роді анґлицкє проклятя (в кус здеформуваний формі) 

„санова біць…”.  Якісий  час  был  ві(й)том  в  Білцареві.  Перший  в селі  збудувал  пец  з  

комином  і  зліквідувал  курне  палениско.  Потим  аж  зачали  інчы  (за словами Няня).   

Служыл  при  войску  в  самым  Відни  „при  цисари”.  З той службы привюз си красетний 

мундур, котрий му вкрал якісий Поляк, што го вынаял до збудуваня певниці - ци як в нас 

повідали – ямы.  Дідо товды в злости рюк, же з Поляка шапку як найдеш та бий... 

    Його сестра Параска выдала ся за Митра Вожняка і то она оповіла Няньови о його родоводі.  

Была горда зо сойой родины і коли Няньо яко хлопец пас під Дзелярком коровы його тета (в 

другым поколіню) пришла ґу нему і повіла „запамятай си Ванцю якій наш рид”. Была при тым 

выражні зворушена і прейнята, бо Няньо тот настрий одобрал і єй оповіданя зробило на ним 

такє вражыня, же си тото запамятал на ціле жытя. Коли нераз оповідал нам о людях в нашым 

селі – або си бесідували обоє з мамом - та не повідал по назвисках, лем по іменах і назвах 

тереновых, або іменах іх родичив.  І так єден был „З горбка”, другій „Знад церкви”, третій  
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„Спід Дзеляркы”, іичий зас был „Катренин”,  або „Орестив” і буд ту мудрий. Ту на заході не 

было ани горбка, ани церкви, а заміст імен родичив повідало ся – так як в Поляків - по 

назвисках.  Коли мі навет повіли, та было тых інформаций тильо, же єм не годен был вшытко 

спамятати і в кінци зачал єм си записувати. Гнеска мам спорий спис  Білцаривян з кругу нашой 

Родины, або родин якоси там з ньом звязаных, хоцбы през сусідзтво - далекє, але єднак  (юж ту, 

на заході).  

    А зачало ся од „Пра-Теты” Параскы, яка заінспірувала Няня, а дальше мене до заінтересуваня 

ся нашым родоводом.  Тета Параска приіхала з Вожняками на захід і ту два рокы пізніжше 

зостала похована. Лежыт на цмонтери в Чмелові. 

 

    Антоний - оженил ся з Марийом  Ковальчык  і мали девятеро діти. Коли його жена была 

перший раз груба – та його – австрияцкого улана - як раз взяли на фронт, найперше росийскій, 

а потим італіяньскій. Разом з войном служыл в уланах през 7 років !!! 

Был ранений на войні і одзначений же 4-йома медалями. В уланах мал якісий степен 

підофіцерскій і фукцию „тромпетера” т.зн. трубача-сиґналісты, ведлуґ Няньовых слів. Подавал 

сиґналы на трубці. Был поза тым барз музкальний і гарді сьпівал.   Был то барз добрий човек. 

Няньо му посьватил в своім твори зворушаючы стричкы. 

     В часі ІІ-гой Войны Сьвітовой Антоний захворил на тифус і до того дистал же іщы якісе 

запаліня, бо го напоіли молоком барз студеным (такій є родинний преказ) і вмер. А был то хлоп 

міцний як гірскій бук. Ведлуґ родинного преказу на своім весілю двиг же єдном руком на стил 

ванталок (бочечку) з якісым напитком – тримаючы го „за вторы” як то Няньо повідал. То 

значыт за крисы якы кус стырчали понад денко бочечкы..  

 

 
 

Антоний Горощак – отец Аутора - 1912  
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    О братях і сестрах Антония знам тилько: 

    Ярослав – был же найстарший.  Ведлуґ Няня выіхал до Америкы. Не знатя коли то докладні 

было.  В часі, пред ци по І-ший Войні Сьвітовий.            В каждым разі пише Няньо в своім 

твори о стрыку Ярославі:    „Про дівчата задер з ксєндзом і мусів втікати!...”           

 (Яку сьващенник  мал товды силу в селі !!!)  

Там ся оженил з Американком,  як повідал Няньо, але якой она была народовости – не знатя. 

Діти же не мали. Всякы вісти о ним пропали. Заховала ся єдна знимка 

 

 

                          
 

Стрыкове Аутора: 
            Ярослав Горощак –ЗША (USA)                    Клементий (выжший) і Миколай - Горощакы 

 

    Миколай - ся оженил з Ольгом Блащак і выіхал на Украіну. Мали же четверо діти. Більше 

вісти не мам.  З твору додумую ся, же  брал участ в Перший Войні Сьвітовий і то він є 

описаний, же дистал ся до росийской неволі. Вывезено го за Ураль до якісой  жены з дівком  – і 

там заступувал ґазду ( што Няньо впрост описал...) -  котрий в тым часі воювал на фронті. 

    Клементий - ся оженил з Ольгом Галябурдовом і тіж выіхал на Украіну. Мали же двох 

сынив. Жена вмерла на Украіні.  З його дітми не маме контакту. Не знам ци жыют. 

    Милька - выіхала до Америкы. Василь - єй отец - барз ся старал єй дольом в тий Америці, бо 

то вісткы хоц якы дыходили до него, што ся там з молодыма дівками часом діяло. Мал гын 

двоєридного брата Кундрата і просил го в листах, жебы смотрил кус на Мильку. Кундрат же 

познал єй з Даньком Ґеряком (1891-1980) зо Шквіртного,  што тіж был в Америці і там ся 

поженили, і там остали. Мали трйох сынив і три дівчата.  Данько лишыл ґрунт в Шквіртным      

і юж в Америці списал акт нотаряльний, де опікуном свойой ґаздивкы зробил свого шваґра 

Антония. Няньо тот документ преховал до 70-ых років і товды написал на адрыс якій в ним был 

поданий. Вказало ся, же тета Милька юж вмерла а Данько іщы жыл, і запросил Няня до 

Америкы. Такым способом Няньо несподівано был місяц в ЗША  (в 1975-тым).  Його 

ровесниками были Ґеряковы діти. Гнеска юж вшыткы певні повмерали. З потомками 

Ґеряковыма неє ниякого контакту. 

    Йоганія – выдала ся за Андрия Трохановского і тіж выіхали на Украіну. Мали двоє діти. 

Настю і Ярослава. Настя вмерла іщы в горах на незнану хвороту. (Были родинны чуткы, же з 

великой, нещасливой любови до сына білцаривского богача, якій єй не взял, хоц была же з ним 

груба, бо хтіл з ньом вшыток ґрунт).  Казала ся поховати не в білым облечыню як то давно 

было в звычаю коли ховали незамужну панну (нибы в шлюбным строю), лем в дівочым. В 

ґорсеті і тебетовым кабаті. 
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Ярослав жыл на Украіні. Одвиділи зме го раз. То він нас забрал до Яремчы. Чудовий был то 

човек. З його дітми неє контакту. 

    Мария – выдала ся за Ореста Кужемчака і преселено  із на захід Польщы. Мали троє діти. 

Митра, Ярослава і Ксандру. Митро юж вмер. Ярослав і Ксандра жыют. З іх потомками знаме ся  

і маме ліпший, ци слабший контакт. 

    Анна – выдала ся за Ярослава Репелу.  Іщы в горах захворила на тифус. Товды ся мало 

высоку горячку (до 41 степени). Єй муж принюс барз студеной воды зо студні, а она же 

вложыла цілу голову до відра, тай ся престудила на додаток і вмерла. Мали двоє діти. Ваньо 

пішол яко доброволец до руской арміі і по войні не вернул до Білцаревы, лем поіхал одраз на 

Украіну. Ярослав  з дівком Штефком остал в Польщи і преселено іх на західні землі. З Ваньом і 

його дітми неє контакту, а Штефка овдовіла і зо сыном жыє до гнеска ту на заході. Єст з нима 

контакт. 

 

    Як выглядали тоты люде мож видіти на знимці ґруповий з іх Родичами: Васильом і 

Александром з 1925-го рока. Василь был юж товды старий і хворий і Родина ся бояла, же вмре, 

тай зарядили родинну знимку.  

 

 

 
 

1.Анна Горощак - Репела  (тримат на руках Ванця-2)  3.Йоганія Горощак - Трохановска 

4.Андрий Трохановскій (муж Йоганіі)  5.Миколай Горощак  6.Мария Ковальчык – Горощак 

 мама Аутора (тримат на руках дитину-7)  8.Антоний Горощак – отец Аутора   9.Клементий 

Горощак   10.Орест Куземчак- муж Мариі  11. Дівчатко (сестра Аутора - Йоганія ?)  12.Іван 

Горощак-Аутор  13.Василь Горощак – дідо Аутора  14.Дівча (?) 15.Александра  Галькович – 

Горощак-  бабця Аутора  16.Дівчатко (?)  17.Дівчатко (?)  18.Дитина (?)  19.Мария Горощак –

Куземчак  20.Хлопец   21..Хлопец.  Ґенеральні поколіня Прадідив сідит (поза Марийом Нр19), 

поколіня Дідив стоіт ((лем Мария  Нр 19 сідит), а діти,  якы сут поколіньом нашых Родичив 

хоц як. Єдны сідят на руках своіх мам, а другы стоят сами на лавці, або на земли. 

  



 

St
ro

n
aF

 

Поколіня Няньове юж є ліпше знане: 

    Ольґа – выдала ся за Поляка Пєтрека Кручка і вмерла в горах. Остал по ній єден сын о 

польскій юж сьвідомости народовий. Брак контакту. 

    Анна – выдала ся за Ярослава Гербута і тіж вмерла іщы а горах. Остало по ній троє діти. 

Маме з нима контакт, бо преселено іх на захід. 

    Йоганія – выдала ся за Миколая Костельника і выіхала на Украіну. Остало по ній троє діти.  

З чого (хыбаль лем) двоє жыє. З єй дітми єст контакт. 

 

         
 

2.Ольґа   3.Йоганія  і  4.Анна – Горощачкы, 1.Настя Трохановска (іх двоєридна сестра) 

Прекрасны то, по мойому, были дівчата. 

   

Ксандра –  Была в Німеччыні на примусовых роботах. Одтамаль выіхала просто на Украіну. 

Там вмерла маючы же двоє діти з Любоміром Трохановскым.  О тых дітях нич не знаме. 

 

             
                                                            Ксандра                           Василь 
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Ярослав – выіхал з мамом на Украіну і там вмер яко молодий кавалір. Брак знимкы  

Милька – вмерла на Украіні яко молоде дівчатко. Брак знимкы. 

Мария – выдала ся на Украіні і жыє там до гнеска. Мала дві дівкы з якыма є контакт. Брак 

знимкы. 
Василь – выіхал яко дитина з мамом на Украіну. Яко молодий хлопчыско преіхал одтамаль до 

Росиі на Ураль, там ся оженил і мал трйох сынив. В тракті писаня того тексту дистали зме 

смутну вістку, же вмер. З його середнім сыном є контакт. 

     Написал єм споро о роді Аутора – бо по мойому то крас рід был – закля  го лиха доля не 

пригнобила і не розметала од Уралю по Кордильєры - i вартат го ближше представити. 

    О моім поколіню Горощаків знам найбільше, як і о грядущым по нас, але не буду іх 

представял, бо не вшыткым бы ся може того подабало.  Може даколи зробит тото мій сын... 

    Вертаючы до Няня, дітиньство його  было  такє  як  вшыткых  діти  в  тым  часі  в  

лемківскых  селах.  Помагал  дома,  ходил  до  школы.   

 

 

 
 

Діти шкільны з околичных шкіл в часах Няньовой основной школы.  

Деси там зо заду – медже хлопцями ма же быти наш Няньо.  Вказувал мі де стоіт, але-м си не 

зазначыл і юж гнеска не знам котрий то він є.  Научытеь, якій вчыл товды в іх школі, в 

Білцареві звал ся Гуцалюк. Няньо го сам зазначыл стрылком з атраменту - та єм си 

припомнул, як єм тоту стрылку взрил на знимці. Той стрылкы на скані майже не знати, але 

розпознати го не трудно. Стоіт він з правой стороны, в темний загортці, опертий о дерево, з 

бородком. Рукы ма заложены на грудях Над ним выжше стоіт другій мужчына – в ясний 

загортці 

 

 

Вчыл  ся  Няньо барз  добри.  Заховало  ся  його  сьвідоцтво  з  рока  шкільного  1925/26  де  на  

12  предметив  мал  12  “барз  добрых” !  Найвыжшы можливы оцінкы в тым часі.  Предмет 

якого не видно, бо припал на згынаню то „рахункы і ґеометрия”. 
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Сьвідоцтво шкільне Аутора з рока шкільного 1921/1922 

Скан Сьвідоцтва єст дост слабий – бо само сьвідоцтво єст юж барз 

выблякле.  

 

Дома  Няньо был  під  великым  вражыньом свого діда, нашого прадіда.  Дідо  Івана - Василь  

был  староруской  орєнтациі  народовой  і  таку  тіж  защыпил  Іванови.  Научытель  Гуцалюк   
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(vel Гуцуляк ?) щыпил  му  украіньску  орєнтацию  і  барз  хтіл,  жебы ся  вчыл  дальше,  але  

надтігали  чорны  хмары  над  іх  Родину.   

Іванив  Няньо  - Антоний найскорше  ся оженил  (іщы  пред  І-шом  Войном  Сьвітовом)  і  взял  

ґаздивку.  Його старший брат  -  Ярослав -  выіхал  до  Америкы,  а  двох  молодшых  -  

Миколай  і  Клементий  -  парибчыло.  По якісий битці на забаві мали проблємы і грозил ім суд. 

Дідо ся запожычыл на адуката на высокій процент,  влетіл  з той причыны в  довг  і  ратувал  ся  

лем,  жебы  го  Жыд  зо  землі  не  выгнал  і  жебы  му  родина  з  голоду  не  померла.  Худоба  

му  не  прирастала  так  скоро,  жебы  міг  довг оддати  -  та  брал  Няня  до  ліса  і  рубали  

ялиці  в своім лісі хоц  як  іх  серце  боліло,  і  продавали  на  сплату процентив.  Бракувало  

товды  часу  на  ґаздивскы  роботы  як  был  іх  час.  Дідо  занедбувал  ґаздивку.  Недостаток  

зачал  зазерати  до  Няньовой  хыжы. Скорше родина мала ся нежлі, што мож внескувати хоцбы 

з того, же си робили споро знимок – якы в тым часі напевно не были туні, і же Няня реґулярні 

посылали до школы (мал барз мало дни опущенх).  Поза тым на сьвідоцтві є пункт „porządek 

zewnętrzny” зверхній порядок і оцінка „bardzo staranny” значыт, же порядні выглядал.  Няньо  

по скінчыню основной школы барз  хтіл  ся  дальше  вчыти в  ґімназиі,  але  юж  ся  не  дало.  

Дідо  го  не  пустил  бо  не  мал  на  тоту  науку  пінязи,  а  найгірше,  же  не  мал  бы  з  кым  

тоты  ялиці  рубати.  За  Няньом  вродили  ся  бо  4  

дівкы,  а  потим  братя  Ярослав і Василь,  але  были  

товды  іщы  малы.  Єдину  поміч  так  в  лісі  як  і  в  

поли  міг  Дідо  мати  лем  з  Няня.   

     Научытель  жалувал  же  такій  здибний  

хлопчыско  не  іде  дальше  до шкіл. Ходил до 

Антония і нагварял, жебы го дальше вчыти в Санчи, але 

Антоний не мал на то ниякых можливости. Товды 

Научытель  спровадил  для  Него  і  його  товариша   

підручникы  до  серед- ньой  школы,  жебы  ся  

могли  вчыти  сами  дальше.  І  хлопці  ся  вчыли.  

На ривни ґімназияльным были  самоуками  але  не  

одставали  од  тых  што  кінчыли  гімназиі в школі.    

     Дідо  не  думал  о  тым,  жебы  ся  Родині  добри  

вело,  лем  як  з  довгу  выйти.  Няньо  тот  час  

вспоминал  яко  барз  тяжкій.    

    Антоний,  хоробрий австрийскій улан, што 7 

років провюл в кіньскым сідлі з чого 4 превоювал на 

перший войні, не міг си нияк порадити з лихвярскы-

ма процентами од довгу 

   З тексту Твору выходит, же іщы пред войском, як мал коло 20-тьох років – зробил си Няньо 

райд по Лемковині, аж до Санока.  Звиділ цілу і мож повісти, же вшытко о чым писал, виділ на 

власны  очы.   

 

   До  войска  пішол Няньо на яр 1938-го рока.  На осін  того самого  рока  мусіл,  разом  зо  

своім  полком  заберати  Чехословациі  Заользє  з  чого  был  барз  нерад,  бо  Чехів  любил  і  

шанувал (чому дал выраз і в тым твори).  В меджечасі вывезли  іх на „манебры” –  на Волинь, 

што барз  мило вспоминат в своій поезиі. Няньо  мал  талант стрылецкій  і  трафил  на  9-

місячну  школу  снайперску  в полку  Підгаляньчыків. Своій  службі войсковий посьватил дуже 

стричок.      Коли  в  осени  1939-го  мал  выходити  до  цивіля  выбухла   ІІ-га  Война  Сьвітова.  

   Свій воєнний льос описал в поезиі, за то не буду ся над тым розводил.  Хтіл бым лем 

вспомнути, же война была для Няня прежытьом страшні трауматычным. Был з натуры барз 

вражливий і про то до кінця жытя не міг си порадити з тыма воєнныма кошмарами.  Прежыл 

польско-німецку кампанію. Бомбардуваня, острылюваня артилєрийскє, вічне выцофуваня ся 

пред німецкым окружыньом, несподіваний атак зрадничой німецкой V-той колюмны, потим 

был сьвідком бомбардувань невинных цивіли втікаючых дорогами. Виділ до щенту збомбены 

Німцями містечка і фосы де кладено – єдного на другым – соткы побитых  вояків. 
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Іван Горощак в польскій арміі – в ґальовым мундури 

 

При ним воякы гынули од куль і летіли порозрываны в повітря.  Дост повісти, же в перший 

части вертат не раз до войны і німецкой окупациі. Думал єм – чытаючы дальшы части твору – 

же, коли так дуже о тым написал, то там дальше юж не буде нич о войні, або буде о ній штораз 

менче, а тымчасом было напротив. Чым дальше тым більше было о войні і воєнных його 

прежытях. 

     В  кінци  польско-німецкой кампаніі 39-го рока Німці  го захватили  до  неволі,  де ім през 

місяц не дали нич до ідла і як бы не польскы цивіле, якы ім достарчали по кус  хліба – та бы 

там вмер з  голоду. З той неволі  втюк до ридного села. Зачала ся єднак німецка окупация. 

Німці вызначыли тзв. контиґенты.  Треба было здавати зерно,  мясо, масло  – но, вшытко, што  

продукувало село. Та не дост того.  Вызначали тіж 

контиґент на люди. Векшист хлопів німецкых пішла на 

войну і не было кому робити в фабрыках і на поли.  Кажда 

родина мусіла дати дакого до Німец, а найліпше молодого і 

здорового, здибного до тяжкой роботы. І пішов Няньо – сам ся 

зголосил, бо і так бы дахто з родины мусіл піти  на тоты 

роботы, з якых вернути ся не мож было нияк під каром смерти. 

За якісий час взяли  іщы і так до Німец його сестру Ксандру.  

Што цєкаве, Німці штоси кус платили за тоту роботу і мож 

си было дешто купити. Головні з убраня і річи особистых. 

Німецкы хлопи  на войні носили войсковы уніформы, та 

цивільны річы мож было купити „за марны феніґы”. Няньо си 

там купил дашто з убраня і пару дробязґів – як голяк, ци 

гребеник.  Зробил си тіж товды пару знимок.   

                                             Німецчына 1943                            
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      През  три  і пів рока  в  Німецчыні  тяжко  працувал  і  зас  в 1943-тім втюк,  а  скорше  

написал  лист  до Гітлєра  де  го  фест  збештал  по  німецкы  (навчыл  ся  той  мовы)  за  то  што  

робит  -  і  мусіл  ся  крыти  през майже два рокы  в  лісах  на  Дзелярці,  бо  го  глядало  Ґестапо  

і  польска  ґранатова  поліция.   В селі го Німці глядали - та пішов піше горами  аж на 

Гуцульщыну    

    Принимали го там сердечні, але і хтоси дал о ним знати Німцям. (Записал тото на окладинці 

єдного з зошытив). Мусіл і одтамаль втікати.  Принюс си 

подарунок од Гуцулкы – ільняну кошелю з вышываным 

крестиками передом – яко памятку.  Крыл ся товды пред 

Ґестапо і польском поліцийом в лісах свойой укоханой горы 

Дзеляркы – Явор Горы.  Выбрал си там в гущавині печеру 

під скальном брылом і в ній „днювал і ночувал”.  Чул там лем 

церковных дзвонив якы давали му почутя, же не є там в 

горах до кінця сам.  Сідил праві два рокы в лісах як зьвір. В 

часі страшных ничных вітерниц і бурйі. Обіцювал мі 

вказати тото місце, але не здолял...  З  того часу остала му 

велика знайоміст гірской природы і велика до ней любов. 
 
Фотоґрафія з того часу, коли крыл ся пред Німцями і польском ґранатовом поліцийом.  

Было  то певні  в 1944 році 

Хто і якым чудом зробил тоту знимку в часі войны ? 

 

В  1945-тым  році  вступил, яко доброволец  до  Червеной  Арміі. Тот другій выізд на фронт 

прежыл тіж окропні, бо юж знал чым пахне война.  Рускы 

мало вышколеных нашых хлопци (а і своіх зрештом) 

посылали до бою.  Споро нашых молодых Лемків згынуло 

товды.  Воюваня  скінчыл  в  рускым войсковым  шпытали  в  

Кракові.  Коли  вернул  до  Білцаревы,  його  Родины  юж  

ту  не  было.  Дідо  Антоний  вмер  іщы  в воєнных  роках  на  

тифус,  а  баба  Мария  з  вшыткыма  дітми  выіхала  в 

1945-тым році  “до  Росиі”  як  ся  товды  бесідувало.  Перше  

здала  цілу  ґаздивку  „na  skarb  państwa”  як  бы  зме  гнеска  

рекли то значы „на державу”,  жебы  змусити  Няня  тіж  до  

выізду  за  собом  на  Украіну.  Няньо  не  мал  на  то  

найменчой  охоты,  бо  знал  юж  од  рускых  вояків,  як  там  

направду  товды  было.     (Няньо в Радяньскій Арміі) 

Пішол  до  Ґрибова  і  повідат,  же  якым  правом  Мама  

розпорядила  ся  цілом  ґаздивком  як  Няньо  тіж  єст   

спадкоємником  і  принаймій  част  повинна  належати  до  него.  Урядникы  признали  му   

рацию.   Казали  вертати  і  ґаздувати  на  своій  земли.  В  паперях  єднак  нич  не  змінили,  бо  

коли  нас  выселили  на  захід  то  вказало  ся,  же  Няньови  ся  не  належыт  ту  на  заході  

ґаздивка,  бо  там  в  горах  формальні  не  мал  юж  нич.  Наразі  єднак  Няньо  повірил  

урядникам.   Оженил  ся  з  Ольгом  Гербут  і  -  при  выдатний  помочы  свого  шваґра  

Ярослава  (котрий  мал  за  жену  його  сестру  Анну)  -  зачал  ґаздувати  на  своій  (як  ся  му  

здавало)  земли.  Певні  был  бы  добрым  ґаздом  бо  мал  до  вшыткого  „смыкалку” і  вшытко  

ся  му  карало,  але  не  было  му  дане. Ґаздувал  і  прибувал  выратувати  што  ся  даст  пред  

всякой  масти  бандами  рабунковыма, выказуючы  при  тым  вельку  одвагу  і  такыма  што  ся  

звали  партизанами  і  глядали  лем  ідла  і  одягу...На велию Рождества Христового 1946 пішов 

сам в зимову нич зашніженыма лісами, по шлідах узброєной банды, яка зрабувала корову моій 

пізніжший мамі і выкрыл парунадцет кільометрив дальше з якого села і з якой хыжы были 

бандыты. Коли бы был зробил о єден крок за дуже, та бы од тамаль жывий не вернул... 

    Юж  пред  войном  фасцинувала  го  (як і його родину) фотографія.  Мал  зрештом  великій   
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талант  до  всякой  технікы.  Перший  апарат  фотографічний  купил  си  од  старого  фотоґрафа   

Лемка з  Мушыны, (якій йому од малого, а і родині робил знимкы).  Фотоґрафія  была  товды  

трудна  і  дорога.  Не  было  матерялів,  хемікаліів.  Але  то  была  Його  мрия  і  допял  свого.  

    Зробил  іщы  кус  знимок  нич  го  зо  вшыткыма  выселили  в 1947-ым році на  Захід.      
   На заході  наша  родина  трафила  до  Пархова.  Ту  му  не  дали  ґаздивкы  (поля)  бо  -  як  ся  

выжше  рекло  формальні  не  мал  в  горах  нич. 

Хыжку  му  давали,  але  (окрем  того,  же  была  оддалена од села і доцяп  в  лісі -  де  товды  

страх  было  мешкати)  таку,  же  не  лем  не  было  вікон,  двери,  пеца  і  дыль,  але  ани  

повалы  не  было  лем  діравий  дах  пресьвічувал.  Вшытко  хтоси  вырабувал,  аж  і  траґары  

на  котрых  ся  повала  скорше  тримала.  Зробила  ся  шопа  на  сіно.  Міліциянт  што  Няня  з  

Мамом  там  хтіл  оселити  аж  ся  сам  престрашыл  як  там  гвошол.  Мешкал  кус  Няньо  зо  

шваґром  Ярославом  в  хыжи,  котру  тамтому  приділили  (парунадцет  осиб  в  двох  ізбах),  

потим  ся  пренюс  „до  Майонтку” (при опущеным палацу).  Пізніжше  вынаял  хыжку  од  

єдного  Поляка.  Же  єднак  не  мал  поля  та  мусіл  ся  деси  наймувати  до  роботы.   

    Кус  працувал  фізычні  при  будові   дорогы,  але  было  Му  страшливі  тяжко  і  зачал  мати  

клопоты  зо  здоровйом.  

   

В мундури дорижника і офіцерках (офіцерскій шныт был товды, 

сьвіжо по войні барз модний)-1953 

 

Припомнул  си  товды,  же  зна  робити  знимкы  і  пішол  до  

недалекого містечка Хоцянова.  Нашол  там  фотоґрафа  і  

постановил,  же  ся  вынайме  яко  челядник  та  буде  му  лекше.  

Якісий  час  ходил  до  того  Хоцянова  каждий  ден  піше  (7  

кільометрив  в  єдну  сторону)  Вертал  пізно  в  ночы.  Потим  си  

придбал  якісий  понімецкій  ровер.  Але  было  тяжко,  а  найбарже  

в  зимі.  Постановил,  же  ся  пренесе  до того  Хоцянова.  Взял  

жену  і  діточкы  і  пішол.  То  юж  был  1954  рик  і  тіж  юж  

добрых  мешкань  не  было.  Взял  што  было.  По  пару  роках  

сусідня  фабрыка  збудувала  мур  майже  попід  самы  вікна  і  

мешкало  ся  кус  як  в  вязници.  В  роботі  скоро  ся  зорєнтувал,  

же  не  є  гірший  од  свого “майстра”  і  міг  бы  сам  на  себе  

робити,  а  не  на  дакого.  Мама  зас  в  так  зв.  "ретушу”  была  

безконкуренцийна. 

Та  свій  приватний  заклад  в  тамтым  часі  не  так  просто  было  

заложыти.  Треба  было  мати  формальний  папір  потверджаючий  

кваліфікациі.  Дистати  позволіня.  Ремесло  было  формальні  зорґанізуване  в  «цехах»,  якы  

не  ради  пошыряли  круг  конкуренциі.  Не  было  пінязи  на  „sprzęt”.  Ой,  то  ціла  гістория  як  

робил  курс  во  Вроцлавю.  Як  сам  си  зробил  фотокопіярку  і  повекшальник  (а то  оптыка).  

Власныма  руками  робил  такы  ричы  як  в  фабрыці.  Товды  зробил  найвеце  знимок  

вшыткым  Лемкам  (і не лем) в  околици.  

Жадне  весіля, хрестины, погриб,  не  обышли  ся  без  Його фотоапарату. Робил тіж оказийны 

знимкы людям при роботі, дітям, або звычайні на жычыня молодежы,.  Іщы  до  гнеска  сут  в  

нашых  родинных  альбумах  знимкы  люди  (головні Лемків)  йому  знаных  і  якоси  певні  

блискых,  котрых  я  юж  гнеска  не  розпознам.  Пропало  тіж  ціле  його  архівум  фільмів  і  

кліш.   Коли  юж  добил  ся  свого  закладу,  та  ся  вказало,  же  робити  знимкы  потрафит,  але  

не  потрафит  іх  продавати  бо  был  за  мягкій.  До  гнеска  заховали  ся  його  нотесы,  в  

котрых  си  писал  хто  і  кілько  му  не  заплатил  за  знимкы...   Там  де  інчий  зробил  бы  

добрий  інтерес  -  там  Няньо  мало не  бідувал.  Часами  не  одзыскувал  навет  коштив  

продукциі.   Вірил,  же  люде  му  заплатят  пізніжше,  бо  акурат  не  мают.  Наше  дітиньство  

тіж  про  то  не  было  ружове.  Няньо імал ся хоц якого занятя, але же як повідал – не любил 

„слухати паньской трубы” - та хоц як оно было…  
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   Дома  єднак  был  спокій.  Не  было  сварок,  пияньства,  

битя,  папіросив  ани  інчого  злого  прикладу.  В  школі  

підставовий  Няньо  все  был  в  стані  зо  вшыткого  нам  

помочы.  Был  правдивом  енцикльопедийом  для  нас.  До  

кінця  жытя  мал  почутя  вины  взглядом  свойой  

Родины,  же  не  зробил  векшых  пінязи  і  не  задбал  о  

ліпше  жытя  для  ней.  Все  іщы  снул  пляны  зробіня  

інтересу.  В  1965  році  одвиділ  перший  раз  в  Козові  на  

Західній  Украіні  свою  маму,  сестру  Марию  і  сестру  

Йоганію  (котра  приіхала  зо  всхідньой  Украіны).  Його  

єдиний  жыючий  брат  Василь  не  приіхал  з  Уралю.  

Реляциі  медже  братми  зопсули  ся,  коли  Василь – яко  

16  літній  хлопчыско  написал  до  Няня  лист  з  

претенсиями,  же  Няньо  не  приіхал  за  нима  „до  

Росиі”.   Мусіл  тот  лист  быти  дост  неприємний,  бо  як  

Няньо  му  одповіл  та  братя  не  одзывали  ся  до  себе  

през  наступне  чверт  віку. В  1975  році  - як єм выжше 

писал - зостал  запрошений  до  ЗША  Была  то  велика  

подія  в  його  (і  нашым)  жытю.  Мал  юж  товды   60  років  і  все  іщы  добре  здоровя.   

 

 

 

 
 

 

Аутор в ЗША (USA) – з Даньком Ґеряком, мужом його теты Емілиі, якій мал юж товды 84 

рокы і Севі (не знам якє то буде імено по нашому) – дівком Данька, свойом двоєридном 

сестром 
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З Даньком Ґеряком і його потомками в хыжи (двоєридного) брата Василя 

 

 

 
На аеродромі в Нев Йорку – пред одіздом до краю - з Даньком і його дітми Грицом і Севі 
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       Ціле  жытя  на  Заході  прагнул  вернути  на  Лемковину.  Може  і  за  то  нич  му  ту  не  

выходило.  Підсьвідомо  боронил  ся  пред  „запущыньом  корени”  на  земли  до  якой  нияк  не  

мал  серця.  На  початку  60-тых  років  стратил  надію  на  верніня  до  гір  і  (никому  нич  не  

бесідуючы)  зачал  в 1964-тым  писати  великій  твір  „Прощай  моя  Лемковино”.  Престал  

писати  в  1971-тым.  Скорше  тіж  інцидентальні  писал  вершы і  часом  дашто  післал  до  

„Нашого  Слова”. Записал за тот час блиско 2000 карток формату А5 (шкільний зошыт).  

В році 1980 повіл мі о тий своій таємници. Прибувал єм зорґанізувати выдрукуваня принаймій 

найліпшых фраґментив.  Помагал мі брат Любомір.  Проба тота заламала ся на яр 1984-го. Не 

годны зме были  преписати твору в цілости. Преписали зме го двох понад 600 сторин формату 

А4 на звыклий машыні до писаня, яку пожычыл мі Анатоль Кобеляк.  Был то – як памятаме – 

трудний в Польщи час страйків, стану воєнного, вельох проблемів зо вшыткым. Справа 
выдрукуваня твору зышла на дальший плян.  Зробили зме си перерву на спокійніжший час і не 

знатя коли минуло хыбаль з 10 років. Як ся в Польщи кус успокоіло і поправило - та ся  

вказало, же юж минул час традицийного друку і треба мати готовий до друку текст преписаний 

на компутери. Компутеры были товды в Польщи трудно доступны і страшечні дорогы.  По 

якісым часі пришол мі з помочом Владек Максимович і привюз ужываного ляптопа.  Мал єм з 

ним кус проблемів і было мі глупо, бо ляптоп был, час летіл, а преписуваня не ішло.                  

 В меджечасі компутеры барз стуняли і купил єм си в кінци нового ляптопа.  Преписал  єм зас 

сам добри понад 1800 сторин формату А4 на компутери  (пишучы в єдний колюмні) 

     Єст  то  вельотомова  вершувана  автобіоґрафія.  Цінна  головні  яко  сьвідоцтво  тамтых   

часив.   Ту мушу повітси кус о писовни того твору. Аутор, вчений през украіньского научытеля 

не ужывал нияк буквы „ы” і прибувал си якоси радити без ней.  Хто зна лемківску мову тот зна 

тіж  якє то трудне. На приклад  „быти (деси) ” (być gdzieś)  а  „бити (когоси)” (bić kogoś), або 

„зошыты” (zeszyty – np. szkolne)  а „зошыти”  (bezokolicznik: zeszyć, zszyć np. na maszynie do 

szycia),  -  то слова о майже ідентычний формі, але о цілком інчым значыню!   

  Трактувал тіж часом украіньску мову, котру кусьцьок познал,  як протезу,  яком мож ся 

підперти, коли ся напотыкат даяку труднист в выражыню думок по лемківскы.  І так на 

приклад, коли  мал о єден склад за дуже і то му псуло рытм верша, то заміст нп „штоси” 

вставил „щось”, або заміст „деси” -  „десь”.  Поза  тым „підперал” ся і кус польонізмами, што 

тіж є зрозуміле, коли ся возме під увагу, же ціле жытя прежыл в Польщи.  Попри трафяючых ся 

вставках украіньскых  з єдной стороны і з ридка польскых з другой  – писал часто по лемківскы 

фонетычні. Не дивую ся, бо лемківского правопису нихто го не вчыл.  Фонетычний запис і 

ужываня лем „і” і „и” – заміст „і, и, ы” были бы тіж для ня головным проблемом – як бым не 

чул на власны уха як бесідувал.  

   Впровадил єм ту деякы коректы.  Лишыл єм в декотрых місцях без зміны  - там,  де того 

вымагала форма верша і сама істина выповіди.   

  Прийняты през мене правила правопису сут в тым твори компромісом. 

  Старал єм ся в міру можливости вшытко якоси погодити. То значыт: 

- заховати можливо найвірніжше лемківску мову в єй західньолемківскым варянті, яком 

Аутор бесідувал,  як  і - назвийме то - ”тенденцию языкову” яку видно выражні в твори. 

- тримати ся, в міру можливости, лемківского правопису, Знам, же - як то звыкло быват при 

компромісах - не задоволит то Лемків о скрайных поглядах з обох сторин, але тото юж 

беру на своі плечы.   

   Вспоминам о своій редакциі твору про то, жебы даколи грядущы поколіня не здивували ся - 

чытаючы (евентуальні) ориґінальний текст, же найдут деякы ріжниці.  Може ся дакому 

шмарити тіж в очы факт, же трафяют  ся дві ріжны версиі того самого слова на приклад „хце” і  

„ксе”, ци тіж пару версий назвы рідного села Аутора: Білцарева в формі писаний, урочыстий  -   

і  Боуцерйова/ Боуцарйова в формі бесідуваний, або найдорожша Ауторови гора 

Зелярка/Дзелярка, звана тіж Явор-Гором. Лишыл єм іх (а в припадку назвы села і горы 

вставил) сьвідомо, жебы вказати цєкавы версиі слів, якы были в нас ужываны. Думам, же то єст 

богацтво нашой мовы.  Преконаний єм, же Аутор бы заакцептувал тоты моі дрібны інґеренциі в 

його текст! 
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Скан наголовків  з зошытив шкільных, на якых писаний был  твір. (В тым другым закінчыня 

было записане 1971 – але мі підчас скануваня обтяло єдинку.) 
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    Писати Аутор зачал юж маючы 18 років.  З тамтого молодячого часу заховала ся лем 1 

стричка...  Решта пропало в воєнний вітерници. По войні, в 60-тых роках пару вершив 

выдрукувало „Наше Слово”.  В 1989-тым  2 вершы прекладены Оленом Дуць і Петром 

Трохановскым на польску мову поміщено в мікро-антольоґіі лемківской поезиі „Łemkowie piszą 

– wiersze z lasów i gór”. 

 В році 2001 Петро Трохановскій помістил в Лемківскым Річнику 76 стричок з того Поемату. В 

2002 Олена Дуць-Файфер помістила 4 вершы і 54 стричкы з Поемату в Антольоґіі лемківской 

повыселеньчой літературы „Ци то лем туга, ци надія” (з матерялів, якы єм парунадцет років 

скорше предал Петрови Трохановскому).  Єден верш прекладений Лідйом Валєришак на 

француску мову был – зас завдякы Петрови Трохановскому презентуваний в 2004 році в 

Парижу на 6 фестівалю европейскых  писарив „Par mets et par mots”.   

    Потим  зачал  кус  „добати” в  липовым  дровні.  Зробил  тіж  пару деревяных   тереликів  з  

пляскато ризбеныма  листками,  а  потим  і  полну  ризбу, а радше были то міньятуры в дровні.   

На  приклад   “Цапок  бортачок” (Koziołek  matołek), ци  сценкы  з  жытя,  або  з  фантазиі.   До  

гнеска  заховали  ся  тзв.  „Быкы” ,  „Борба  сьващенника  з  дяблом”, „Віз на поли”,  „Пара при 

млинци”.  Дешто  зачал  і  не  скінчыл.    

 

 
 

Міньятура в дровні  „Oраня быками” 

 

Думам,  же  то  вшытко  выходило  з  великой,  негаснучой  тугы  за  ридныма  горами.  Не 

были то ризбы якісой  высокой клясы, але цєкавы – тіж яко сьвідоцтво і тамтых часив, і його  

можливости - коли бы был в тым школений.  Был бо, повісти по правді здибний до вшыткого. 

Такій кус човек ренесансу.  Тоты його деревяны творы лежали си на шафах в нашым старым 

мешканю, аж раз зме си зробили зо сыном Адамом сесию знимкову і постановил єм долучыти 

пару фотоґрафій з той ділянкы його творчости яко урозмаічыня тексту. Мам надію, же ся 

сподабают . 

     Од молодости інтересувал ся і науком і техніком.  Цєкавий єст в його жытю інцидент 

заінтересуваня  проблємом  ”perpetuum mobile” о якым просты люде ани не чули, а якым дуже 

векшы од него умыслы тіж ся занимали свого часу.  Думал, ци ся не даст підважыти прав 

фізыкы!   Всякій рух бо ся діє за причыном силы яка діят (або діяла скорше), што як раз є згідне 

з правилами фізыкы, та коли єст сила (земского притіганя ) за дармо, то може і рух (обротовий) 

бы ся дало мати тіж за дармо. Бавил ся тым час якісий, покля ся не преконал, же то фактычні ся 

не даст.  Не дане му было, на жаль, студиювати выжшу фізыку.   
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Попри тых технічных заінтересуванях был єднак головні гуманістом і о тым  вартат тіж може 

повісти пару речынь – бо без того, його характеристыка была бы неполна. 

   Природом  ся барз інтересувал,  бо - як ся рекло - серед ней жыл за молоду, але хыбаль 

головні про то, же был на єй красу барз вражливий. Был тіж великым єй знавцьом.  Свою 

любов до природы приписувал вшыткым Лемкам... Юж ту, на Заході купувал альбумы зо 

знимками зьвірят, о якы в тамтых повоєнных часах было барз трудно і были дорогы.  Книжок 

купувал зрештом дуже і мал іх цілу  бібльйотеку.  Повідал, же волит быти  голоден – як ма си 

одмовити купна книжкы – яка го інтересує.  А інтересувало го вшытко!  

   Гістория - од старожытной – чого шлід єст і в тым твори – коли вспоминат о Троі, ци Жыдах 

што „ ім збили Єрусалим  володаре Риму” - до найновшой – яку зрештом сам в якісий міри 

прежыл на власний скори.  Годинами міг бесідувати о гісториі, а найрадше о своій в ній участи. 

   Ґеоґрафія - в котрий  был направду специялістом.  Знал вшыткы державы товдышнього 

сьвіта, якы мали столиці, кілько людности.  Вшыткы векшы пасма гірскы, найвекшы горы, 

рикы, озера, океаны, моря. На мапах ся знал як мало хто.  Дома все был атляс ґеоґрафічний, на 

котрым вчыл нас як выглядат наш сьвіт.  Был цєкавий сьвіта і знал го на тилько, на кілько го 

мож было познати в тамтым часі і при  його можливостях. 

   Астрономія - він перший вказувал мі, як єм іщы дитином был, констеляциі зьвізд і - на моіх 

очах - навет мірял дяметер місяця знаючы одлегліст од него і по зміряню кута,  під якым был 

видочний в повни. Смотрил радо в ничне небо і нераз ся задумал, ци зачудувал якій тот наш 

сьвіт крас, велич і скомплікуваний. 

  Література - барз дуже чытал. Мал дома - медже інчыма - творы  такых европейскых ауторив 

як : Софоклєс, Аристофанес, Гомер, Міцкєвіч, Жеромскі, Шевченко, Йоган Вольфґанґ Ґете 

(Johan Wolfgang Goethe) в ориґіналі і ґотыком писаний. Чытал свобідно поезию в німецкій мові  

і часом претлумачыл мі пару стричок, але мене парунадцетлітнього не барз іщы товды 

інтересувала поезия – а до німецкой мовы мал єм великє упереджыня.  За барз сьвіжы были в 

памаяти німецкы провины  в ІІ-гій Войні Сьвітовий. (Вартат звернути увагу, же спору част в 

Няньовий збірці книжок становила поезя!)  З американьскых  писарив  Джеймс Фенімор Купер 

(James Fenimore Cooper), Джеймс Олівер Кервуд (James Oliver Curwood) , Марк Твен (Mark 

Twain) .     Літературу си придбал юж по войні, бо з його предвоєнной збіркы нич ся не 

выратувало, але добір ауторив вказує, же робил тото на підставі осьвіты, яку мал юж пред 

войном.  Купувал клясыків, медже інчыма грецкых, а мусіл одкальси о них знати.  Товды бо в 

меджевоєнным часі был натиск на греку (і латину, але в нас латина была барз непопулярна).  

Вартат вспомнути, же купувал тіж і фахову  літературу  рильничу – хоц землі не мал і 

рильником не был. Не было тіж ниякых видоків на то, же буде мал ґаздивку, але його, 

хлопского сына все земля тягла. 

   Музыка - грал давно сам кус на гушлях – якы по ним остали - і іщы давніжше, в горах на 

акордеоні, закля го не продал і купил апарат фотоґрафічний.  Любил тіж сьпівати, хоц  не мал 

надзвычайного голосу. 

   Малярство - хоц не мал ту велького знаня та выратувал юж ту на Заході од знищыня олійний 

образ німецкого аутора, на котрым ся якісий простак не познал і го шмарил до піску. 

   Ризба - прибувал сам кус ризбити в дровні - як єм юж выжше писал - і декоты його творы 

вказуют, же мал до того талант. 

   Рысунок - красетні рысувал,  ци то жывы сотвориня, ци неожывену натуру.  На жаль не 

заховали ся його рысункы.  Ани він сам не привязувал до того векшой вагы, ани нам ся не 

здавало товды, же вартат іх заховати. 

   Політыка -  шлідил барз уважні  подіі в сьвітовий і крайовий політыці. Был то час так званой 

„зимной войны” медже капіталістычным Заходом і социялістычным Всходом.  Все на горизонті 

ся чаіла война горяча, іщы страшніжша, як тота што недавно минула.  Рускы і Американе лем 

штораз векшы бомбы робили і юж, юж мали іх метати на себе – а при оказиі і на нас.  Няньо 

знал чым єст война і нераз в своім твори выражал обаву о наш сьвіт. Драстычні тіж, майже 

обсесийні описувал, чым бы ся для нас скінчыла выграна Німци в остатній войні. 

   О такій то был наш Няньо. Лемко з гір.      
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В 1985 році одзначено го медальом за участ в Войні Польско-Німецкій 1939-го рока 
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Рокы 80-ты то был час, коли 4-йох його сынив было членами Ансамблю „Лемковина”.   

До його верша Петро Трохановскій написал музыку і сьпівал го на концертах „Лемковины”,  

яко пісню.  В узнаню його вкладу в лемківску культуру Рада Ансамблю признала му званя 

Почесного (гонорового) Члена „Лемковины”. 

 
 

 
       
     В  половині  80-тых  років  нянів  брат  Василь  приіхал  з  Росиі  до  Польщы  зо  женом  і  

двома  молодшыма  сынами.  Не  виділи  ся  з  Няньом  40  років  

    Пізніжше  здоровя  зачало  ся  му  заламувати.  Зачал  мати  проблємы  з  тисніньом.  Мал  

найперше  мікровылив  кырви  до  мозгу.  Потим іщы єден.  По  третім  выливі  іщы  ся  

прибувал  тримати  як  міг.  Старал  ся  хоцкі  по  подвірци  спацерувати,  аж  раз  дома  впал  і  

зламал  си  „szyjkę  kości  udowej”  правой  ногы.  Дохторе  ствердили,  же  не  зробят  операциі  

бо  Він  ся  не  обудит.  Остало  му  лем  лежати.  Аж  до  кінця.  Лежал  дома  13  місяци.  

Одышол  на  моім  “дижури”  19-го лютого  1991-го  рока,  маючы  75  років  і  10  місяци.   

   Якій  слабий  бы  не  был,  николи  ся  не  піддал  доцяп  немочы.  Все  ся  борол  сам  зо  

свойом  слабістю  і  (в  замірах  принаймі)  з  неприязным  сьвітом.  Опруч  сынивской  любови  

мам  для  Него  велику пошану.   Был  то  барз  добрий,  чесний  і  мудрий  човек.  Єден  зо  

значніжшых  (по  мойому)  Лемків.  

   Іщы кус о поглядах народовых Няня, бо чытач може быти кус здезорєнтуваний по лєктури 

твору.  Симпатия, а навет  любов до Украіны  єст барз видочна. Мож речы,  же  аж  бє в 

очы, але неє - як в декотрых Украінци - аутоматычной ворожости до Росиі. Пише выражні о 

Украіні яко о Вітчыні, і єст того так дуже, же чытач може не спостеречы і інчых акцентив, а 

они сут, лем же розшмарены по цілым твори і не мечут ся так в очы. Выбрал єм декотры і 

подаю іх нижше. 

В пару місцях пише на примір о вітчыні од Попраду до Дону, але дає тіж і інчы єй дефініциі:  

 

На шырокых нашых землях 

Од Волґы до Сану 

Ци од Сану по Камчатку 

Де оком спогляну 

(І не є то єдиний вспомин о Камчатці. Зошыт 14 – погрубіня моє) 
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Хтів бым взрити таку сцену 

Гей Боже мій Боже 

Вандрувати од Камчаткы 

Аж по Запороже 

(Зошыт 18) 

 

Не мож на підставі того твору твердити (як бы то може хтіли декотры), же Аутор ся мал лем за 

Украінця, бо видно выражні, же чул ся Русином - в значыню давной Руси і писал: 

 

За ту рускіст давну тверду             З того мудрий єм аж гнеска 

  Которой основы                             Як єм сьвіт преплынув 

                            Іщы дідо мій небіжчык 

         Клав мі до  головы                     Бо сьвіт казав нас втопити 

                                                     В украіньскым мори 

                            І котрой я в школі вчыв ся                  Нас Руснаків небораків 

                               Юж в зміненым стилю                       При бурйі на двори 

                             Єдно з другым ся мішало 

     Як сьпів на весілю                   Но видно так треба было 

                                                 Де мали нас діти 

                           Дідо вщепяв в мене рускіст             В Москву взяти нас не могли 

                                      Школа Украіну                               Ридны своі діти 

 

Симпатия до Украіны, яко найближшой нам части Руси  є барз высоко– зараз по любови до 

Лемковины, але в тлі, за ньом є симпатия і до Росиі, і до Білоруси.  Цілу Русь – Кыівску, 

Московску, ци Білу мал за свою вітчыну.  Украінци Аутор барз любил і шанувал, але тіж і 

критикувал  за дешто. Мал іх за своіх з єдной стороны, але і дистансувал ся од них з другой.   

 

Єзуіты навертали                       Та не добру Украінці 

                                  Нас на римску віру                               Обрали дорогу 

                           З рижных сторин заливали                  Треба было панив бити 

                                    Нам сала за шкіру                            Не люднист убогу 

 

                               В тоту війну Украінці             

                                   За всьо ім вернули                        

                            Товды дуже польскых люди                    

                                   З іх рук погынули                            

 

 

Всіх єднако на паньщыну 

Гнав нагай гайдука 

Украінця і Руснака 

Чеха і Поляка 

 

Розріжнят ту Украінци од Руснаків(Зошыт 21) 

 

 А дальше пише докладні: 

 

Бо я Рускыма называм 

Всіх трйох нашых братив 

Украінци Білорусив 

Росиян камратив 

(Зошыт 19) 
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  Вшытко то нашы Братя. Тыповий старорускій погляд, якій і я мам по ним, i якій ма тіж дуже 

Лемків.  Коли бы ся мал лем за Украінця, та бы писал о двох нашых братях: Білорусах і 

Росиянах – циж не так?  І дальше:  

  

В котрых жыє тихій нарид            Так Вересень тамтот страшний                                       

Тяжко спрацувани                                  Витав нашу зброю 

 В котрым єст дух старорускій              Хлопци польскых і лемківскых 

                                   І непоконаний                                            І голову мою 

                                     (Зошыт 2)                             

                                                           Білорускых украіньскых 

                       Же мы єдной мамы діти                             Што в войску служыли 

                          Єдной землі сыны                                   Польскій мундур і карабин 

                        Розділены кордонами                                      На войні носили 

                           Старинны Русины                                           (Зошыт 58) 

                                    (Зошыт 56) 

                                

                       Бо Лемкы ся Рускы звали                           Бо ту і Лемків не мало 

                          І до гнеска звут ся                                    Лежыт медже вами 

                        І не хтіли Рускых бити                               Украінци, Білорусив 

                           Бо то не годит ся                                      То юж знаме сами 

                          (Зошыт 94)                                                       (Зошыт 84) 

 

Выражні розріжнят  Украінци ци Білорусив од Руснаків/ Лемків, а в зошыті 42, 43 і 52 (а 

записал іх 122) пару раз пише о Лемках яко о народі.  Любил Аутор цілу Русь і вшыткых 

Русинив ведлуґ давной номенклятуры, але не похвалял нашого там ексодусу і написал гіркы 

слова о Лемківскым - одвічным - смотриню на всхід 

 

Земле наша рідна тиха 

Чудесна краіно 

Прости гріхы нашым людям 

Бо не сут без вины 

 

Бо неєдны все втікали 

З ней на Украіну 

До Росиі далекоі 

Там на чорну глину 

 

Давний рускій патрийотизм 

Все іх на всхід тягав 

За то Лемко в сорок пятым 

Довго ся не вагав 

 

Все од віків на всхід смотрив 

Як Жыд в Палестину 

Аж прийшов час дав сусідам 

За дармо вітчыну 

 

Фраґментив, в якых Аутор демонструє симпатию до Украіны і Украінци не подаю, бо єст 

іх тилько, же чытач напевно іх не омине. 

 

Во вшыткых выжше поміщеных цитатах з Няньовой поезиі – вшыткы  погрубіня і підкрисліня 

сут моі – не Няньовы !  
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     Думам, же вартат тіж вспомнути о поглядах Аутора на реліґію. Остра моментами критыка 

сьващенників не значыт, же мал легковажний підхід до реліґіі. Был твердым православным 

Християном, лем сьващенників барз критикувал (хоц тіж не вшыткых). Є ту выражні видочний 

вплыв научытеля, якій – яко Украінец был в острий опозициі до грекокатолицкого сьващенника 

о старорускій орєнтациі. Научытель наставял діти против сьващенникови (в деякых справах 

зрештом слушні). Няньо выражні тото написал.  Што бы не думати о тым научытелю, о якым 

ходили тіж чуткы, же причынил ся до арештуваня Аустрияками і увязненя в Талєргофі 

русиньскых діячи в часі I-шой Войни Сьвітовой,  в справі осьвіты в Білцареві мал велику 

заслугу.   

    Іщы слово о Няньовых поглядах політычных .  Приточу лем пару стричок – якы зілюструют 

што думал о товдышній сталіновскій політыці  

 

З третьой страны то ривнины 

Тисли душу гірску 

А з четвертой то сталінізм 

Дусив єй по зьвірскы 

 

А тому быв виден Сталін 

І новы границі 

В котрых Польщи приділили 

Нашы околиці 
 

А сталінізм робив своє 

Знав рижны способы 

І завезли нас на захід 

Як інчы худобу 

.................................................... 

 

 

 

Но то были смутны часы 

Режім сталінізму 

Часы страху і террору 

Не социялізму 

 

Сталін здавив волю духа 

                 Вкрав думці свободу 

Замкнув двери у добробыт 

Велькому народу 

................................................ 

І всі го ненавиділи 

Тырана деспоту 

Вшыткых його поплечників 

Сатрапів голоту 

(Зошыт 15-тий) 

А были то часы дост іщы товды глубокого „нибы социялізму”.  

 

Описал єм всестороні Аутора, його жытя, заінтересуваня і погляды, бо преконаний єм, же то 

поможе ліпше зрозуміти твір „Прощай моя Лемковино” 

 

 На конец кусьцьок статистыкы:  Твір выдрукуваний є в 3-х Книгах, якы обнимают 6 Томів (по 

2 Томы в каждий книзі), розділеных на 122 Зошыты-Розділы (як в ориґіналі), записаны на 885-х 

сторонах, в 16 890-х стричках.  Ма 2 стороны вступу, 23 ілюструваны стороны опису жытя 

Аутора і Його Роду, 16 сторин чорно-білых фотоґрафій (30 шт.) якы робил сам Аутор і 24 

стороны кольоровых фотоґрафій (52 шт.) його потомків - якы продовжают лемківскы традициі 

згідні з його прагніньом. Поза тым ма 39 інчых знимок представляючых самого Аутора, або 

люди йому блискых і 36 інчых ілюстраций – не рахуючы кольоровых шлячків на обох боках 

сторин, букєтиків  помедже зошытами і вінчыків помедже Томами, якы сут сканом з вышывок 

мойой Жены. 

 

                                                                                                                        Я.Г. 
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Зміст зошытив Тому І-го 
 
Зошыт 1  -  06.1964 
Выізд на всхід;  Радист ворогів;  Прешлідуваня оставшых;  Выселіня на захід;  Надія на 
верніня;  Краса Лемковины;  „Вдячнист” Поляків за нашу участ в борбі  з Німцями в ІІ-
гій Войні Сьвітовий;  Жаль молодых Лемків погыбшых в  ІІ-ій  Войні;  Жытя Лемків; 
Вспомины молодости Аутора;  Характер Лемків;  Пытаня о вертаня 
 
Зошыт 2  -  05/06.1964 
Молодист Аутора;  Краса Лемковины;  Выселіня;  З жытя Лемків;  Природа Лемковины 
Село;  Укохана гора Дзелярка;  Лемковина;  Выселіня;  Жаль до долі;  Прагніня вертаня; 
Проклята політыка;  Проклята Война;  Незабыта  Лемковина;  Заведена  надія на вертаня 
Туга за лемковином;  Поколіня Лемків поза Лемковином;  Апель до народу;  Заклик до 
наукы;  Заховайме традицию;  Жаль тамтого жытя;  Жаль Дзеляркы;  Видок з Дзеляркы; 
Мриі о вертаню;  О сьващеннику;  О Білцареві;  Нашы діти не знают ридного краю; 
О заборцях Лемковины;  Жаль, же Аутор не дожыл радости жытя в ридным краю;  Ридна 
загорода і стихія;  О Креници;  Краса гір по Словацкій стороні;  Лемкы на Словациі і іх 
староруска орєнтация 
 
Зошыт 3  -  без даты 
Опис словацкых лемків;  Вспомніня давных часив і рижных гнобители нашого народа 
Опис Лемковины;  Вспомин давных часив;  Вспомин дітячых років і забав;  Вспомин 
товариша з дітячых років;  Вспомин дитиньства;  Доля ґаздивскых діти;  Дітячы імпресиі  
на верхах гір;  Видок з горы на село Білцареву;  Гляданя страченых коров;  Друга гора 
Чершля і товариш на ній;  Поривнаня Чершлі і Дзеляркы;  Сьпіваня в горах;  Граня Гната 
на Горах;  Вспомин о товаришу Афтанасі;  Совы в ночы;  Косяре;  Гнатовы волы;  
Сьпіваня на горах;  Бабы на ґрибы;  Сьпів жайворонків;  Прагніня сельского жытя;  Што 
бы было як бы нас не выселили;  Рубаня лісив;  Як треба (было) ґаздувати;  Щасливе там 
было жытя;  Праца жен на селі 
 
Зошыт 4  -  без даты 
Тяжкє жытя на селі;  Мужы не хтіли женам помагати в домовий роботі;  Похвала  жен 
Голд  женам;  Приґана мужам, же не шануют жен;  О любови;  Рефлєксиі о жытю і 
природі;  О тайні жытя і о сьвіті;  О жытю на селі;  О граню Гната  
 
Зошыт 5  -  без даты 
Гнатове граня;  Гнат сохне на заході і юж не грат;  Вспомины о Гнатовым граню в горах 
Гнат не грат юж ту на заході;  Жаль Гнатови за горами;  Чого любиме край наш ридний 
Купіль в ричці;  Опис села;  Опис загоридкы, ярин;  Опис квітив 
 
Зошыт 6  -  без даты 
Вспомин дітиньства;  Любов до ридного села;  Двіста сливок якы Аутор всадив – новы 
приселенці знищыли;  Пляны модернізациі ґаздивкы;  О дівчыні коханий;  О проклятий 
політыці;  Забрали нам нащы горы і наше небо і наше повітря;  О зьвірятах і полювачах 
Вшытко было в нашых горах;  О пияках;  О біді в родині,  довгу і Жыдах;  О войні і єй 
жертвах;  О ляґрах;  О крытю ся пред Німцями;  О службі войсковий 
 
Зошыт 7  -  без даты 
О службі войсковий;  О довгу і тяжкій роботі;  О войску яко вызволіню;  О Цєшыні і 
Заользю;  О Чехах, Чешках і забераню Заользя;  О загрозах Гітлєра;  О конфлікті з 
Литвом;  О тым яка тяжка была товды служба войскова;  Маневры під Татрами;  
Маневры на Волиню;  Краса Волиня 
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Зошыт 8  -  без даты 
Захопліня Волиньом і Волинянками;  Опис маневрив і дальше зачудуваня Волиньом і 
його жытелями;  Інцидент на маневрах – смерт вояка;  Конец маневрив і дефіляда в 
Луцку;  Інцидент з окрадіньом украіньской хыжы польскым войском 
 
Зошыт 9  -  без даты 
Дума з Украіны і Волиня, Украіна яко вітчына;  Вертаня з маневрив;  Зас Цєшын;   
Ультіматум Чехам о Заользє;  Капітуляция Чехів;  Привитаня польского войска в Цєшыні 
Іщы єдна проклята дефіляда;  Крас Заользянкы;  Кара стуйкы;  Взываня назад до Цєшына 
 
Зошыт 10  -  без даты 
Школа снайперска;  Інцидент з можливым атаком Німци;  Верніня до Цєшына;  Прикре 
одчутя же буде война;  Май чудовий;  Втеча 300 вояків німецкого походжыня до Німци. 
Пригнобіня серед войска;  Конец школы снайперской ;  Промова на котру не пустили 
Лемків;  Юж відомо о што іде;  Мобілізация   
 
Зошыт 11  -  без даты 
Фасуваня нового узброіня – рушниці противпанцерной;  Фасуваня воєнных запасив;   
Вымарш на войну;  Война 
 
Зошыт 12  -  без даты 
Терпіня люди в час войны;  Траґедия Жыдив але яко кара за іх нелюдзкіст;  Трудне жытя 
лемків добре сьващенників;  Зле проваджыня ся сынив сьващенника і вызыск хлопів;   
Сьващенник деспота;  Научытель яко просьвітитель против сьващенникови;  Вспомин о 
Лемку фотоґрафі і знимках з дітиньства;  Жаль старого фотоґрафа за сыном ; Оповіданя 
старого фотоґрафа о дефраудациі людзкых пінязи през сьващенника целибатаря - значыт 
католика;  О діду і його модерным поступуваню в Білцареві;  Як кундрат з ксєндзом 
таньцувал;  Краса Лемковины 
 
Зошыт 13  -  без даты 
Велика любов до Лемковины і жаль за ньом;  Вартист ридных могыл;  З декотрых нашых 
ся зробили нашых врагів слугы;  Збудте ся сыны Лемковины;  Вспомин о товаришу 
впавшым на войні;  Зас вспомин о горах – повний любови;  Смуток і безнадія  
 
Зошыт 14  -  15.11.1964 
Краса Лемковины;  Краса Украіны;  Краса Гуцульщыны;  Украіна наша вітчына – вплыв 
научытеля;   Прагніня жыти на Украіні;  Прагніня жыти на землях од Волґы до Сану – 
вплыв діда;  Ци од Сану по Камчатку – неє сумніву, же при великій симпатиі до Украіны 
Аутор має тіж симпатию до цілой Руси – є так направду староруской орєнтациі 
Лемковино ридна;  О церкви. 
 
Зошыт 15  -  20.11.1964 
Любов до церкви;  Яр в горах;  Краса гірскых ночи;  Война прекрислила пляны 
модернізациі села;  Што бы зме зробили як бы нас не выселили;  Выізд до Росиі зо 
староруского патрийотизму;  Сталін і новы границі якы Польщи приділено винни 
выселіня;  Вывожыня нас в быдлячых ваґонах;  Заперано нас два тисячы в вязницях, бито 
дошками;  За нашу рускіст нас Мадяре вішали на каштанах і рубали шаблями в неділю. 
Талєргоф;  Дідо палил свій книгозбір з обавы пред Мадярами, а потим плакал 
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Зміст зошытив тому II- го 
 
Зошыт 16  -  25.11.1964 
Битва Австрияцко-мадярского войска з рускыма в нашым селі;  Програна Мадярив о 
котру обвиняли Лемків – а то была іх глупота;  Жалуваня тамтых вояків і нашых што 
впали інде нп в Італіі;  І в першу і в другу войну згынуло по девятьох з нашого села;   
Выізд на войну в Рускій Арміі;  Жаль великій, прощаня Лемковины ;Прощаня гробу 
няньового;  Зворушаючы стричкы до няня 
 
Зошыт 17  -  28.11.1964 
О няню і його воюваню;  Трудне прощаня при одізді другій раз на войну в рускій арміі 
О церкви і школі  в селі;  О клебаніі;  Опис горы Дів;  Жаль несполненой любови пред 
другым выіздом на войну;  Жаль тых што погынули на войні 
 
Зошыт 18  -  11.12.1964 
О вояках павшых в бою;  О тых, што пхали лемківскых хлопци до руской арміі (але сами 
до ней не пішли);  Тоты самы за німецкой окупациі  пхали молодіж на роботы до Німец, 
але сами не ішли;  Майже нихто з молодых не одмовил службы в рускій арміі – не сховал 
ся в лісі;  Чекала нас така сама доля як і Жыдив – як бы Гітлєр выграл войну 
Як бы нас Німці нищыли і сьміяли ся з нас як бы войну выграли.;  Што о Німцях думают 
по войні народы Европы;  Декотры просты Німці то цілком порядны люде;  Рускы 
выратували народы Европы од смерти, а за то іх гнеска ненавидят;  Дальше о німецкых 
зьвірствах;  Сталін яко тыран;  Як Рускы ся храбро били за Росию, Украіну і за 
Радяньскій Союз;  Прагніня видіти велику і красну руску землю, єй зьвіры і природу 
Од  Камчаткы аж по Запороже;  О Сиберіі і тунґускым метеориті;  Вшыткы народы 
од Камчаткы аж по Галичыну били ся з Німцями;  Як вмерал вояк;  Коли сьвіт 
змудриє і зліквідує войны 
 
Зошыт 19  -  21.12.1964 
Люде не мусят ся зо собом бити;  Де бы Аутор хтіл быти похований;  Деклярация - Кого 
аутор ма за своіх рускых братив: Украінци, Білорусив і Росиян – вшытко то (разом з 
нами) давны Русы;  О силі і красі рускых (росийскых) пісень;  З Рускыма в 
воєнным шпытали яко трйох Русинив (в тым чыслі з Аутором);  Жебы не гынули 
хлопці на войні, лем любили дівчата;  Заклик до чесного любуваня дівчат а не до хамства 
Терпіня дівчат про хамів кавалєрив;  Критыка кавалєрив; Доля дівок з дитином 
 
Зошыт 20  -  6/15.12.1965 
Яка крас пара молодых;  Ода до любови, яка любов є чудова;  О несьвідомости дівчат;   
Зас о быдляках кавалєрах;  Краса жиноча;  О питю згоривкы і розпиваню діти;  Як ся 
найти в товаристві пияків;  Як ся родят пяны діти 
 
Зошыт 21  -  15.12.1965 
Жены не пийте як сте грубы (в тяжи);  Неє кому зґанити люди за пияньство;  Ани стары 
ани молоды не хтіли слухати научытеля;  Як одгварити люди од питя – комітет 
социяльний ?;  Правда все ішла до нас зо всходу;  Мы сыны давной Украіны і давной 
Руси. Дідо вщыпял рускіст – школа Украіну;  Сьвіт казал нас втопити в 
украіньскым мори (в Москву взяти нас не могли);  Похвала простых Поляків – тіж 
мали тяжку долю.  
    Треба забывати што было між нами;  Критыка Украінци за мордуваня Поляків – без 
пребераня;  Критика Украінци за мордуваня Украінци – што не хтіли з уповцями 
тримати;  Критика Полского підземеля – за мордуваня Поляків што не хтіли 
паньской Польщы;  Критыка шляхты і сьващенників за трактуваня хлопів;  
Похвала клєру і церкви яко остоі народовой;  Сельскє віче при церкви радило в 
сельскых справах – з жытя села;  Опис церкви 
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Зошыт 22  -  21.12.1965 
О церковных дзвонах;  Церков нас тримала  при собі;  Іщы о церковных дзвонах;   
Значыня дзвонив для крыючого ся в лісі пред Німцями Аутора;  Жаль за Лемковином; 
О нашых ридных што лежат на наший земли 
 
Зошыт 23  -  03.01.1966 
О ридных похованых на наший земли;  Жаль за Лемковином;  Были зме богаты хоц зме 
были бідны – бо зме мали нашу Лемковину;  О природі наший;  Любов до Лемковины;   
О остатнім Великодни (знимка);  Опис сьвачыня пасок на Великден і великодной 
ночы;  Великден і яр в тым часі, гопканя писанками;   Звычай при куканю кукавкы 
 
Зошыт 24  -  03/07.01.1966 
Яр;  О пташку малым;  О дівчатах што зберали черниці;  Жебы ся добри жыло на 
Лемковині;  Жлі без приятеля 
 
Зошыт 25  -  07/09.01.1966 
Хто не зазнал в жытю біды не зазнат і добра;  Похвала приятельства;  Ґаздивку все 
диставал найстарший сын і сплачал решту;  О еміґруваню молодых і єй траґічных 
варунках;  О стрыку і о теті  в Америці;  Забываня про вітчыну;  Не вільно мужчыні 
зрадити свій нарид;  Трудне выхованя діти на чужыні;  Сын мусит быти выхований в 
духу твойго народу;  Лемковина;  Іщы о Великодни;  О яри і о Великодни;  Процесия 
 
Зошыт 26  -  09.01.1966 
Хто не міг быти в церкви на Великден тот плакав;  Любме всьо што наше;  Процесия;   
Чудовы строі дівчат і – юж еуропейскы хлопци;  О сорочці вышываний од Гуцулкы;   
О ролі церкви в народным жытю;  Лемкы то твердий нарид привязаний до свого;   
На Украіні не барз мило привитали нашых Лемків (хоц то братній нарид…) 
Жебы лем войны не было;  Тішме ся покля можеме (покля войны неє) 
 
Зошыт 27  -  17/27.01.1966 
Страх пред загрозом війны атомовой;  Краса Лемковины;  Одкрытя дудлы з медом в лісі 
О пщолах (і інчых овадах) і молодости з нима;  Чого природа єст така пажерлива;   
Жаль бідного але щасливого жытя лишеного в горах;  На нартах;  О Велиі;  О постах 
 
Зошыт 28  -  27.01/02.02.1966 
Про посты;  О Велиі і віруванях велийных;  Сад  в зимі;  О ґаздивці і єй можливостях в 
горах;  О велийний выправі до ліса на морозі;  О стрыльцях што на Велию ішли полювати 
О рыбаках што на Велию ішли рыбы імати 
 
Зошыт 29  -  02/02.02.1966 
О вартости нашых звычаів і привязаню до них;   О спрыті католицкого клєру;   
О конечности реформ в наший церкви (посты і причастия з єдной лыжкы !!!);   
О шануваню нашых звычаів і традициі;  Нихто нам не одбере нашого;  Хлопи не любили 
рыбной ґаздивкы;  Тішыла іх рольна ґаздивка;  Краса Лемковины 
 
Зошыт 30  -  03.02.1966 
Жебы я міг вернути до гір;  Як дівчата ходили по горах;  Жаль же нас вывезут в незнаний 
ворожий край;  Што на ґаздивці управяли;  Господи верний мене на Лемковину;   
О Попраді;  Техніка юж вшытко може лем жытя не предовжыт і смерти не оджене;   
О дівчыні з Попраду;  Байка о вічным жытю над Попрадом;  Вітчыно моя од Попраду до 
Сану;  Украінці то зробили же зме Лемковину стратили 
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Зошыт 31  -  22.02.1966 
Поздоровіня тамтий природі і нашому народови;  О Сані;  О тяжкым ґаздуваню в гірскых 
теренах і же там повинни быти сады яблоньовы;  Зас о Сані 
 
 
Зошыт 32  -  24.02.1966 
Земльо наша;   О Сані;  Украіна і єй рикы;  На Украіні нашы братя;  О Карпатах;   
Боже верний мене до Білцаревы;  Красо нашой Лемковины;  О яри в нашых горах 
 
Зошыт 33  -  24.03/24.06.1966 
О Лемковині і яри, о пташках;  Юж я більше не буду виділ свойой Лемковины;  
Лемковина од Сану по Татры;  Кому там тепер наше сонце сьвітит;  Ци чуєш брате 
 
Зошыт 34  -  24.06/08.07.1966 
Ци чуєш як сьпівала Лемковина;  Чом я тужу за Лемковином і єм про ню нещасливий;   
Чом ня на чужыні нич не тішыт;  Повандрую на колінах на Лемковину;  Велика, 
превелика туга і Любов до Лемковины;  Вспомин о часі племен свобідных;  Як сонце 
заходило в Білцареві 
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Tom I 

 
Іван Горощак 

 „Прощай моя Лемковино” 
Поемат мінорний 

 
 

Одкрыли ся моі очы 
І я правду познав 

Диждали ся Лемкы часив 
Якых сьвіт не зазнав 

 
Диждали ся Лемкы часив 

Якых сьвіт не видів 
Же по віні кождий  Лемко 

Дистав про ню придів 
 

Дистав приділ же аж поблід 
Од такой новины  

Бо сьвіт каже му лишыти 
Верхы Лемковины 

 
Свою хыжу своі поля 

І чудовы лісы 
Свою милу Лемковину 

І веселы часы 
 

Тихій Лемко ся застарав 
Штож, іти то іти 

Лишыв хыжу і маєток 
Забрав своі діти 

 
І поіхав в сьвіт далекій 

Війном вынищений 
Преораний ґранатами 

І розторощений 
 

Полетіли на всхід сонця 
Як на яри птахы 

Не вірили жадний правді 
Ани в жадны страхы 

 
Полетіли на всхід сонця 

Як птахы з выраю 
На чудову Украіну 
До руского краю 

 

І лишыли  власну землю 
З ворожой підмовы 

І так мудры як і дурны 
Стратили головы 

 
Рик девятсот сорок пятий 

Быв для нас траґічным 
Бо лишали кут свій ридний 

З больом безграничным 
 

І лишыли добровільно  
Родинны порогы 

Хоц іх серця бояли ся 
Далекой дорогы 

 
І думали сумуючы 
Довго ся радили  

Плачучы ся розлучали  
Врагы ся тішыли 

  
І маєток продавали 

За безцін ворогам 
Жебы мочы ся призрити 

Дніпровым порогам 
 

            Дванастого липця з рана 
В ден Петра Сьватого 

Затрясли ся з плачу горы  
Од рана самого 

 
І дерева посмутніли  

Горы ся схылили 
Лісы гаі почорніли 

Жалобом ся вкрыли 
 

Великє плаканя Лемків 
Вітер нюс над горы 
А дорога Лемковина 

Шуміла як море 
 

Нашы горы заніміли 
Діти іх прощали 

І остатній раз ім в жытю 
Поклін оддавали 

 
І од плачу і од жалю 
Мало котрий видів 

Бо прощали тоты місьця 
Де гробы прадідив 
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Плакали одходячы бо 
Серце не казало 

І в далекых сторонах ім 
Недолю віщувало 

 
І плачучы кричали 

Прощайте милы горы 
А горы одповіли 

Горе вам діти горе 
 

І соколы высоко 
Скыгляючи плакали 
Махаючи крылами 

Одходячых прощали 
 

І плач  нюс ся селами 
Застеляв тихы польа 
А Лемкам серце точыв 

Роспука сум недоля 
 

Прощала сестра брата 
Прощала мати сына 
Розрывала своє серце 

Неєдна дівчына 
 

Розділяли ся родины 
Єдны оставали 

Другы з жалом безграничным 
На всхід одізджали 

 
І так Лемкы поділившись 

Стратили што мали 
А ворогы Лемківщыні 

Вічная сьпівали 
 

Радували ся тішыли 
Затерали рукы 

А зас бідны остаючы 
Стискали пястукы 

 
Тішыли ся вороженькы 

Братніма добрами 
Же юж будут володіти 

Нашыма горами 
 

Тішыли ся радували 
Блискали очами 

А аґенты в ден і в ночы 
Шлідили за нами 

 

І невинных оскаржали 
В УБе заберали 

Били жебы ся признати 
В ляагры одсылали 

 
То юж з нами оставшыма 

Такє ся діяло 
Же з нас нихто не остане 

Так ся нам здавало 
 

В ночы польскы партизанты 
Били нагайками 

Зрабували што лем хтіли 
Вынесли ся сами 

 
Інча банда взявшы бычка 

Потягнула в лісы 
Не помогли добры замкы 

Ни міцны завісы 
 

Бо господар сам одомкнув  
І сам выпровадив 

Жебы до не з автомата  
З пят кульок не всадив 

 
Інчой ночы Бандерівці  

За хлібом ходили 
І добрыма чоботами 

Тіж не погорділи 
 

А в ден войско поліция 
Хыжы ревідуют 

Ци де Лемкы Бандеровци 
Не переховуют 

 
І підходят вывідуют 
На вшыткы способы 

Обертают бідний нарид 
Так як в кропі рыбы 

 
Арештуют заберают 
В певницях тримают 

Бют кыями нагайками 
Пак за краты дают 

 
Такє пекло прежывали 

Мы што ся лишыли 
Ридны гнізда в ридным краю 

Пеклом ся зробили 
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Бо не было для нас правды 
Мы слова не мали 

Мы як скот на жертвеннику 
На льос ту остали 

 
Довго зме ся так мучыли 

Довго так терпіли 
Покля наший Лемковині 

Не передзвонили 
 

Аж пришов час і година 
Справы ся зважыли 

Вмерла для нас Лемківщына 
На котрий зме жыли 

 
Вмерла для нас Лемковина 

З єй втіхом єй красом 
Та і човек по лєтарґу 
Може встати часом 

 
Одсьпівали Лемковині 

Але она жыє 
І кождому в темну ничку 

Єй краса ся сниє 
 

Наш край ридний замаєний 
З чыстыма водами 

Сині горы дощом вмыты 
Одіты лісами 

 
Нашы верхы пороснены 

Сонцьом запалены 
В вечер в ранці в квіт ружовий  

Все сут замінены 
 

Іщы прийде час будеме 
В нашым ридным краю 

Серед саду зеленого 
Як тот пташок в маю 

 
І згадаме тоты часы 
Сьвіт труды выгнаня 

Нашы слезы жаль недолю 
І наше прощаня 

 
Засьвітит нам нове сонце 

В наший Лемковині 
І зашумят нам на привіт 

Нашы горы сині 
 

І жерела здубельтуют 
Для нас чысту воду 

Юж там більше не будеме 
Терпіти голоду 

 
І зміниме старе жытя  

В тий новий громаді 
І в неділю погуляме 
По сливковым саді 

 
І в неділю і в такій ден 

Серед гір коханых 
І зо женком попід ручку 

В запахах весняных 
 

Серед квітив руж і ягід 
А верхом овочы 

Мило буде посмотрити 
В найдорожшы очы 

 
Попід гаі черешньовы 
Сливком мережаны 

А вколо нас пташенята 
Діточкы коханы 

 
Попід гаі черешньовы 
Ци в сливковым саді 

Хтів бым іщы погуляти 
Молодым тамади 

 
Коло хыжы на лавочці 

Серед свого саду 
Гей соколы моі мриі 
Колиж я там сяду 

 
Коли зором попроваджу 

З Чершлі на Дзелярку 
Ци з Чертежа іщы познам 

Свою господарку 
 

Гей вы мриі душо моя 
Што вы наробили 

То вы моє бідне серце 
В чужыні зранили 

 
То вы моє хворе серце 

Надійом жывите 
То вы мене по Дзелярці 

Під час сну водите 
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То вы мі ту присылате 
Образы з вітчыны 

З Білцаревы найдорожшой 
З мойой Лемковины 

 
З мойой хыжы з мого саду 

З моіх гір дорогых 
З піль дідами управяных 

Давно так убогых 
 

Гей ты сьвіте величавий 
Природо без краю 

Ніт кражшого на тым сьвіті 
Як Зелярка в маю 

 
Лемківщыно найдорожша 

Жерело ручаю 
Летит до нас ваша краса 

Як пташкы з выраю 
 

Летит до нас в ден і в ночы 
Стає пред очами 

Білцарево найдорожша 
Все плачеш за нами 

 
Білцарево черешньова 

Сливками сповита 
Гіроньками оточена 

А небом накрыта 
 

І сонечком осьвітлена 
На споді долины 

Од всхід сонця двери до ней 
На сьцінах малины 

 
Та прощавай нам на разі 

Природна хатино 
Де я прожыв вік щасливий 

Маленком дітином 
 

Прощавай моя найдорожша 
Мы не завиннили 

Же нас Лемків твоіх сынив 
Одталь дигінчыли 

 
Мы ся били за вітчыну 

Кров свою проляли 
І молоде своє жытя 

За тя оддавали 
 

Мы ся били мы терпіли 
По ляґрах в неволи 

Же нам за то так заплатят 
Не згад бым николи 

 
Нас ґранаты розрывали 

Нас бомбы бомбили 
А за то нас за два рокы 

В сьвіт повывозили 
 

Мы ся били за вітчыну 
Жаль было вмерати 

Дуже пішло молоденькых 
В ческу землю спати 

 
Там молоды головонькы 

В могылу поквали 
Там горячы іх серденька 

Бити ся престали 
 

Ческа земля іх прийняла 
Яко своі діти 

Чешкы прийдут на могылу 
Квіты посадити 

 
Не раз не два квіты зышли 

Не раз юж зовяли 
Може юж ся нашы хлопці 

В чужыні выспали 
 

Вернийте ся моі братя 
З той чужой землиці 

Вам юж літа уплынули 
Як вода на риці 

 
Вернийте ся і посмотрте  

За што вы страждали 
За што жытя молоденькє 

В чужыні поквали 
 

Вернийте ся і піднесте 
Молоды головы 

І посмотрте хоц раз іщы 
Гын на Бовцерйову 

 
І очами молодыма 

Глянте доокола 
Не познате своіх сторин 

Не познате села 
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Вернийте ся привитайте 
Своіх давных другів 

Што враз з вами выіжджали 
З родинных порогів 

 
Тридцет двох нас выізджало 

А кілько вернуло 
Кілько з вас ся на чужыні  

Товды превернуло 
 

Вернийте ся пригадаме 
Нашы давны часы 

Як гуляли мы молоды 
Серед тамтой красы 

 
Як гуляли і сьпівали 
При сьвітлі місяця 

Як щасливо дны миняли 
Мимо тяжкой працы 

 
Як весело там ся жыло 

Хоц і не в доброті 
Кілько щасных дни я прожыв 

В лісах при роботі 
 

Як весело там ся жыло 
В хыжи при убочы   

Як там в саді місяц сьвітит 
В час безхмарных ночи 

 
  Як там сонце сьвітит красно 

І як мило гриє 
Як прекрасне тамто небо 

Як хлопячы мриі 
 

Повітря там як омаста 
Вода як зметана 

Краса того крайобразу 
Ниґде не писана 

 
Там ялиці небосяжны 

Якых ниґде в сьвіті 
Там для спорту добры місця 

І в зимі і в літі 
 

Якы воды мінеральны 
На цілу Европу 

Хоцкі были неприступны 
Лемківскому хлопу 

 

Бо з них з давна корыстали 
Буржуі сатрапы 

Они пили Зубер щаву 
А не нашы хлопи 

 
Для них были збудуваны 

Жеґєстив Крениця 
Они си там выпасали 

Своі свиньскы лиця 
 

То для них были выгоды 
Красота природы 

Віллі замкы кіна но і 
Мінеральны воды 

 
А мы бідны позерали 

Як заяц в капусту 
На іх жытя розпасане 

І на іх розпусту 
 

Нас там і так не пустили 
яко нижшу клясу 

Бо мы были темны бідны 
Они мали касу 

 
Мы не дбали про выгоды 

Нич о них не знали 
Попередні поколіня 
Так нас выховали 

 
Мы не знали што зме мали 

Жыли для природы 
Де нам было до люксусив 

До паньской выгоды 
 

Хоц і дахто мал кус гроши 
Ниґде ся не рушыв 

Ціле своє попри хыжи  
Жытя  пребалушыв 

 
Кождий бідак быв змушений 

При хыжи сідити 
Посмотрити на рай паньскій 

Не мав за што піти 
 

Были хлопи і богаты 
Тіж дома сідили 

В віну грошы спропадали 
Або ся змінили 
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І ци бідний ци  богатий 
Хлоп не вжыв выгоды 

Ґаздивка му приносила 
Хоц якы пригоды 

 
То ґаздував то зас слухав 

Шуму старых буків 
І так жытя уплывало 

Од дідив до внуків 
 

Мы не знали што зме мали 
Товды зме познали 

Аж як Німці темны очы 
Нам споотверали 

 
Товды зме ся довідали 

Чым єст Лемковина 
Як юж потяг втікав з нами 

В чужий сьвіт по шынах 
 

Гей ты весно бовцаривска 
Яка ты чудова 

Жебы тебе описати 
Неє на то слова 

 
Як астрябы собі квилят 

Над селом высоко 
А зазулі штыри нараз 

Чути за Глубокым 
 

А воляре на Чертежы 
Як дівкы гукали 

А під лісом о коханю 
Пастыркы сьпівали 

 
В сінокосы до схід сонця 

Юж косы дзвонили 
Якій настрий быв чудовий 

Як в ночы косили 
 

Ішли в поле так як духы 
Зо сьвіта тамтого 

Часто отец вюл зо собом 
Хлопця молодого 

 
Отец вперед а сын за ним 

Як духы змыкают 
Доовкола темны горы 

До них ся всьміхают 
 

Ідут жваво веселіцькы 
Косы на раменах 

Тихісінько же лем совы 
Гукают в долинах 

 
І в долинах і на горах 
Серед лісив темных 

То были найкражшы ночы 
З давных хвиль приємных 

 
Зимна роса щыпат в ногы 

Они не зважают 
Босы ногы аж червены 

По росі миґают 
 

Нихто ся там не престудив 
Хоц роса палила 

Бо природа наша тамта 
Хвороты лічыла 

 
Ой гоіла всі хвороты 

І болі і раны 
Гей вы горы нашы милы 

Просторы коханы 
 

Просторы вы нашы ридны 
Родинний мій краю 

Верховино найдорожша 
Ты біблийний раю 

 
Гей природо тамта наша 

Лемківскій наш маю 
За шум лісив Бовцаривскых 

Решту жытя даю 
 

Білцарево Мати моя 
Красо того сьвіта 

Там я прежыв в шумі ялиц 
Найвесільшы літа 

 
Я вырастав серед буків 

Попід Явор-Гором 
Серед саду сливкового 

Як тот пташок весном 
 

Серед саду серед ялиц 
І медже буками 

На сонечний верховині 
Разом з соколами 
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На полянах зелененькых 
Часом під хмарами 

Під крылами гірскых орлив 
З дикыма зьвірами 

 
Під ясныма промінями 

Всходячого сонця 
Котре не раз зазерало 

До мого віконця 
 

Мене горы выховали 
Свыма овочами 

Птахы до сну колысали 
Своіма сьпівами 

 
Я там рвав ся до простору 

Як сокіл під хмары 
Летів весном счаруваний 

Як єлень без пары 
 

Ей Господи милосерний 
Де сут тоты часы 

Як я гуляв молоденькій 
Серед тамтой красы 

 
Де сут літа нашы давны 

Де сут тамты рокы 
Де долины з черешнями 

Прекрасны потокы 
 

По котрых дні гнала вода 
Як криштал як перлы 

Што міщухы за ньом в літі 
Нераз золі дерли 

 
Ци я іщы хоц раз в жытю 

Напю ся той воды 
Ци посіджу при жерелі 

Як давно молодий 
 

Ци посмотрю ся з патриі  * 

На простор безмежний 
З великаньской высочыны 

Тихій і побожний 
 

*патрия – вежа трянґуляцийна на 
всхіднім вершку (Д)Зеляркы 
(Явор Горы – укоханой горы 

Аутора) 
 

Де зир летит як ракєта 
Ничым не стриманий 

Над чудныма долинами 
Понад край коханий 

 
Де зир летит як луч сонця 

На всхід і на захід 
Понад нашы ридны села 

Понад нашы дахы 
 

Ци посмотрю я з патриі 
На моі Карпаты 

На сьвіт моіх літ дітячых 
На край моіх братив 

 
Ци засьвітит тамто сонце 

Там на моі груди 
Для ня льосом зламаного 

І для нашых люди 
 

Котрым доля заплатила 
За іх добры справы 

За іх серце за доброту 
За жытя без славы 

 
За іх ночы недоспаны 

За тихы молитвы 
За іх віру за надію 

За жытя без битвы 
 

За характер за веселіст 
За красны звычаі 

За сьпіванкы высьпіваны 
В нашым ридным краю 

 
За іх любов до вітчыны 

Віковы терпіня 
Котры несли все на плечах 

Цілы поколіня 
 

За спокійну іх натуру 
За німы погляды 

За мовчаня столітями 
За скорист до згоды 

 
За минувшист осьпівану 

За розмах жытьовий 
За порядны обычаі 

І розум здоровий 
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За быстроту за одвагу 
За здибнист до всього 

За уцтиве жытя в горах 
За потяг до свого 

 
Ци я іщы буду видів 

Хоц раз тамто жытя 
Серед буків ялиц садив 

Серед піль і квітя 
 

Ци посмотрю я з Дзеляркы 
На тот рай в долині 

На вершкы гір укоханых 
Звитых в простор синій 

 
 

 
Дзелярка – укохана гора Аутора 

Видок од всходу 
 
 

Зошыт 2   
 
 

Ци посмотрю я з Зеляркы 
На словацкы горы 

Котрых вершкы выглядают 
Як збурене море 

 
Ци обийму я очами 

Вшыткы горы разом 
Ци доконам іщы того 
Што мі гварит розум 

 
Гей просторы тамты нашы 

Сьвіте величавий 
Окєане страшных лісив 

Вічно зеленявий 
 

Гей ты море сфалюване 
Нашыма горами 

Котре прешов я молодий 
Босыма ногами 

 

Гей ты море верховиньскє 
Де фалі не з воды 

Стратив я там дны найкрасшы 
І рокы молоды 

 
Стратив я там дны наймильшы 

Найвесільшы хвилі 
Што ся потим стало з нами 

Списати не в силі 
 

Лемковино зеленява 
Чым ты для нас была 
Коли мене моя мати 

При тобі лишыла 
 

Лемковино величава 
Як тя мам згадати 

Там ня до сну колысала 
Моя ридна мати 

 
Лемковино хыжо наша 
Смутно нам без тебе 

Смутно жыти на выгнаню 
Без свойого неба 

 
Смутно жыти на чужыні 

Ще тяжше вмерати 
Пришли часы нас вывезли 

З нашой ридной хаты 
 

Лишыли зме своі хыжы 
І сады і поля 

Такы были втовды часы 
Така наша доля 

 
Лишыли зме примусово 

Вітчыну кохану 
Нашы села нашы лісы 

І тихы поляны 
 

Лишыли зме тоты місця 
Де мы ся родили 

І з вітцями на роботу 
До ліса ходили 

 
Яко хлопці молоденькы 

Не раз серед ночы 
Фурманили зо Зеляркы 

З Чершлі ци з Убочы 
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Не раз жытя наражали 
Понад пропастями 

Часом в пропаст полетіли 
З кльоцом і з конями 

 
Не раз в лісі ночували 

Цілу нич до рана 
Не раз мати нас чекала 

Довго не выспана 
 

Не раз буря нас споткала 
Страшны громы били 
Здавало ся же ся горы 

До долин звалили 
 

Ой бо в горах страшны громы 
Буря котит воды 

Сьвіт ся валит небо падат 
Велькы робит шкоды 

 
Гризна в тот час там природа 

Красна для одважных 
То не танец малолітніх 

 Лем праца поважных 
 

Гризна часом там природа 
Та більше красива 

Яка бы то была пора 
Зелена ци біла 

 
А яка юж яр чудова 

В нашых милых горах 
Як ся сьвіт гет роззеленит 

По тамтых просторах 
 

Як прилетят жайворонкы 
З далекой чужыны 

Як засыпют своім сьпівом 
Горы і долины 

 
То лем тоты такє знают 

Што ся там родили 
І што дітми маленкыма 

По горах ходили 
 

Здавало ся же сьвіт цілий 
Трясе ся і грає 

Як си вспомну то мі гнеска 
Серце ся ту крає 

 

Здавало ся же повітря 
Сьпіват дзвонит жыє 
Твоя душа при ораню 

Плаче і ся сьміє 
 

A як юж в прекрасным маю 
Зазуля засьпіват 

То аж ціла гір природа 
З втіхы ся розвиват 

 
І дерева овочовы 

Крыют білы квіты 
Втовды села такы гарды 

Як ниґде на сьвіті 
 

Ціле село хыжа в жыжу 
Прикрыте квітами 
А потокы забілены 

В квітах черешнями 
 

Гей потокы нашы любы 
Мы ся з вас сьміяли 

А кілько незнаной красы 
Вы там в собі мали 

 
Дном глубокым чыста вода 

Скаче по каміню 
Холодна аж зеленява 

Підмыват кориня 
 

Творит си водопадикы 
Часто затінены 

Хоц де сонце пресьвічує 
През листкы зелены 

 
Вшытко в квітах в зеленині 

Як помалюване 
Што ден кражше і весільше 

Покля літа стане 
 

В селі сливкы квитнут біло 
В потоках черешні 

В поли грушкы і яблоні 
Попри хыжи вышні 

 
Всяди крашні фантастычні 

Всяди райска краса 
А найкражший то был видок 

Букового ліса 
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То Зелярка моя мила 
Ту красу творила 

Як першыма листочками 
В маю зашуміла 

 
То Зелярка прикрашала 

Моє ридне село 
То про ню там в кождым маю 

Было так весело 
 

То Дзелярка* веселила  

Нас там ціле літо 
Як тот сад ся розвивала 

Нич заквитло жыто 
 
 

*Няньо писал Зелярка хоц все 
бесідувал Дзелярка. Василь  

Мадзелян в выдавництві  
„Лемківщина” з років 1984-85 

в ЗША - тіж подає назву  
Дзелярка. Дал єм обі назвы  
на зміну. Жебы вказати і як 
Аутор писав і як бесідував. 

 
То в Дзелярці ліс буковий 

Все при першым маю 
Розвивал ся і розливав 

Як боскій сад в раю 
 

То Дзелярка наша ридна 
Мала тоту красу 

Веселила наше село 
До свойого часу 

 
Як зозуля попід лісом 

Рано закукала 
То значыло же бучына 
Юж ся дост выспала 

 
То звучало як побудка 
Для гірской природы 

Товды вшытко ожывало 
Што было молоде 

 
І вшытко ся розвивало 

Всьо перло до жытя 
Лісы травы поля сады 
Вшытко вкрыло квітя 

 

То май першом быв побудком 
Для нашой бучыны 

Товды ся вказали першы 
Листочкы зелены 

 
Першы букы ся розвили 

З долы над полями 
Заясніли зеленыма 
Як єдваб листками 

 
Потим што дня бліда зелень 

Выжше підходила 
За два тыжні юж як море 

Дзелярка шуміла 
 

Шовковыма листочками 
Як кілим без краю 

Дзелярочко найдорожша 
За тя жытя даю 

 
Дзеляронько моя люба 

Злото-зеленява 
Шумят без нас твоі букы 

Як на степі трава 
 

Дзелярочко найдорожша 
Ту чую твій подых 

Сьвіте давной веселости 
Моіх літ молодых 

 
Ой ты горо моя горо 

Ты незнана сило 
То знад тебе там нам сонце 

Вечером сьвітило 
 

За твій вершок все вечером 
Сонце ся ховало 

То про тебе за час малий 
Вшытко в селі спало 

 
То про тебе мы кінчыли 

Там што дня роботу 
Ты нам што дня приділяла 

До спаня охоту 
 

Твоіх буків шум чаривний 
Будив нас што рана 

Веселив нас і грав в душах 
Як пісня кохана 
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Дзелярочко Мати моя 
Де сут тоты рокы 

Коли я на твоіх вершках 
Ставяв першы крокы 

 
Потим хлопцьом позашкільным 

Повний цєкавости 
Гнав як рогач границями 

З великой радости 
 

Потим хлопцьом в повных силах 
Як тот сокіл гірскій 

Перелітав вершынами 
Як гураґан морскій 

 
І як єлень на свободі 

Гуляв єм лісами 
І з Чертежа на Дзелярку 

З милыма думками 
 

А з Дзеляркы вшыткы горы 
Обнимав очами 

Сьпівав єм ім ґадав до них 
Як діти до мамы 

 
Обнимав єм пестив єм іх 

Як хлопец дівчыну 
Верховиньскій краю ридний 

Я за тобом гыну 
 

Величава гірска красо 
Піднебна краіно 

Кождой ночы літам духом 
Там над верховином 

 
Кождой ночы смотрю на тя 

Як сокіл з высока 
На хыжынку на садочок 

До мого потока 
 

Што година думкы летят 
Як вітер з хмарами 

Бы гуляти там высоко 
Разом з соколами 

 
Бы смотрити з высочыны 

На тамочну красу 
Лемковино кілько для тя 

Я ту часу трачу 
 

Кілько часу кілько нервів 
Кілько свойой силы 

Горы нашы мы ту без вас 
Жыєм нещасливо 

 
Сьвіте гірскій величавий 

Лемківска красото 
Покля не вмру не забуду 

Николи я про то 
 

Горы нашы лісы нашы 
І прекрасны поля 

Гнеска не мы там жыєме 
Така наша доля 

 
Гнеска мы ту на чужыні 

Віку дожываме 
Што ся діє в нашых горах 

Не знаме не знаме 
 

Горы нашы лісы нашы 
Прекрасны долины 

Де зберали зме яфыры 
Черниці малины 

 
Горы нашы верхы нашы 

Зелены поляны 
Де сут стежкы моі давны 

Нами выдоптаны 
 

Де ялиці небосяжны 
Де букы зелены 

Де черешні нашы смачны 
Сонцьом выпещены 

 
Де сут сливкы де сут грушкы 

Де ябка червены 
Де черешні як виноград 

Для нас сотворены 
 

Де ягоды де малины 
Де інчы овочы 

Де сут ґрибы і рыджыкы 
Што росли в убочы 

 
Де ґіґацкы што в нас дико 

В тамтых лісах росли 
І яфыры на котрых мы  

Не раз ся напасли 
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Гей богатий ты наш краю 
Земльо овочова 

Ты спокійна закутино 
Лемківского слова 

 
Ты курорте европейскій 

Ты креницка щаво 
Лемковино найдорожша 

Што ся з нами стало 
 

Яка буря стрясла тобом 
Што зробила з нами 

Наше жытя зя звернуло 

Догоры ногами 
 

Рик девятсот сорок пятий 
Інакше зарядив 

Жытя Лемків інчым тором 
Смутно попровадив 

 
Розділив нас і розтратив 

Гет по цілым сьвіті 
Мы жыєме в непевности 

Як сирочы діти 
 

Чом єс дольо наша крива 
Так покєрувала 

Чом єс Лемків своіх діти 
З ридных гнізд выгнала 

 
Чом ты нас не заступила 

Своіма плечами 
Не скрутила політыку 

Інчыма торами 
 

Чом нас бідных не навчыла-с 
Што маме робити 

Або вшыткым оставати 
Або вшыткым іти 

 
Розділила ты наш нарид 

Як рику на двоє 
Та кождий бы летів птахом 

Зо сьвіта на своє 
 

Кождий піше бы вандрував 
Віз бы тягав собом 

Ци іхав бы так як перше 
В ваґонах з худобом 

 

Кождий летів бы ластивком 
До ридного краю 

Ніт такого што бы не хтів 
На то слово даю 

 
Гей проклята політыко 

Што ты наробила 
То ты нашым бідным людям 

Жытя спаскудила 
 

Ты пекєльна політыко 
Буд на все проклята 

Плаче про тя в цілым сьвіті 
Майже кожда хата 

 
Ты на війні мордувала 

Народы Европы 
І трупами наповняла 

Воєнны окопы 
 

Ты запяла в наше тіло 
Своі страшны шпоны 

Про тя в муках погынуло 
Хлопів милийоны 

 
Ты проляла людзкой кырви 

Незмірене море 
Спричынила-с милийонам 

Неспоткане горе 
 

Ты проляла слез горячых 
Цілы окєаны 

Памятаме тоты страшны 
Ночы преплаканы 

 
Політыко смерти сестро 

Найгризніжша жмійо 
Ты проклята бідным людом 

Богатых надійо 
 

Буд проклята раз на вічнист 
Од всіх честных люди 

Ты выпила милийонам  
Кров з молодых груди 

 
Ты терпіньом загрузила 

Пів нашого сьвіта 
Ты слезами затопила 
Нам найкражшы літа 
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Ты роздерла нашы серця 
Шпонами на двоє 

Як зозуля в наше гніздо 
Знесла яйце своє 

 
Ты дябельска політыко 

Творчыньо фашызму 
Ты затрато милийонив 

І школо нацизму 
 

То про тебе я в чужыні 
Ціле жытя трачу 

За своіма сторонами 
По крийому плачу 

 
За своіма сторонами 

За свойом родином 
За найкражшым місцьом в сьвіті 

Мойом Лемковином 
 

За найкражшым моім крайом 
Мойом верховином 

Осьпіваном і коханом 
Бо єм быв єй сыном 

 
За наймильшом закутином 

В нашым красным сьвіті 
Котром была Лемківщына 

Ци в зимі ци в літі 
 

Гей ты сьвіте безконечний 
Клейноте красивий 

Ци я буду ішы в жытю 
Хоц хвилю щасливий 

 
Ци престану хоц раз в жытю 

Про долю думати 
Ци си ляжу без думаня 
Хоц раз в жытю спати 

 
Ци престане льос нещесний 

Ня прешлідувати 
А мій вічно смутний настрий 

Не знам як назвати 
 

Гей шырокы моі думкы 
Як степы без краю 

Постелило мі вас жытя 
Як лисьця по гаю 

 

Гей шырокы моі думкы 
Як видок на море 

Чом вы слезми наполнены 
Як скалами горы 

 
Думкы моі мысли моі 

Приятелі стары 
Чом вы смутком насычены 

Так як водом хмары 
 

Думкы моі неспокійны 
Як на вітри море 

Жытя моє сфалюване 
Як лемківскы горы 

 
Мысли моі найдавніжшы 

Ще в горах зроджены 
Што надійом довгы рокы 

Были солоджены 
 

Та завела нас надія 
Завели нас пляны 

А стоят нам пред очами 
Горы укоханы 

 
Горы нашы найдорожшы 

Чародійска сило 
Што за лихо в нашых серцях 

Вас так загніздило 
 

Што за доля приклиіла 
До вас наше жытя 

Же за вами вянут серця 
Як зорване квітя 

 
Што за сила каже думкам 

Все до вас летіти 
Як вы могли так од разу 

Нас осиротити 
 

Ой ты дольо нещаслива 
Пожаль ся над нами 

Потіш нашы смутны думкы 
Теплыма словами 

 
Розвій тугу за вітчыном 

Нашому народу 
Най ся лиця ім розяснят 

Як сонце в погоду 
  



         

 

1
4

 

Розвій тугу жаль і смуток 
Нашым людям бідным 

Бы престали сумувати 
За свым крайом ридным 

 
Розвій тугу розвесель нас 

Верний нам надію 
А ты познай свою ролю   

Малий гречкосію 
 

Розвій тугу загой раны 
Розвесель нам душу 

Лемковино розсьпівана 
Я там жыти мушу 

 
Лемковино зеленява 

Щаслива весняна 
Роснут Лемкы на заході 

Котрым ты не знана 
 

Росне нове поколіня 
Што тя не виділо 

Котрым сонце верховиньскє 
Серця не загрило 

 
Роснут Лемків новы ряды 

Всяди на чужыні 
Роснут Лемкы молоденькы 

І на Лемковині 
 

Жыют роснут дозривают 
Як квіт в загороді 

З нима росне ту надія 
В нашому народі 

 
Розвивай ся Явор Горо 

З вершка на долину 
Познавайте молоденькы 

Нашу Лемковину 
 

Розвивай ся Явор-Горо 
З долины до горы 

Розрастай ся мій народе 
На вшыткы просторы 

 
Розрастай ся мій народе 

В силу і культуру 
Вчий ся працуй і збогачуй 

Лемківску натуру 
 

Розвивай ся і розрастай  
Як бучына в маю 

Аж прийде час засьпіваме 
В нашым ридным краю 

 
Серед ліса зеленого 

На тихій поляні 
В культуральным товаристві 

В вымрияным стані 
 

Розрастай ся мій народе 
На лемківскы горы 

Вчий ся працуй і проквитай 
На вшыткы просторы 

 
Розвивай ся мій народе 

Як на степах трава 
І здобывай сьвіт наукы 

Жебы была слава 
 

Сьвіт наукы сьвіт культуры 
Двадцетого віку 

Бо без того останеме 
В заді як калікы 

 
Без наукы останеме 

В заді як Циґане 
З нашой красной традициі 

Нич ся не остане 
 

Без наукы то стратиме 
Што зме юж здобыли 

Бо мы з нашой традициі 
Неєдно забыли 

 
Ой не треба забывати 

Звычай нашых дідив 
А науку присваяти  
Од нашых сусідив 

 
Ой не треба забывати 
Што в нас было красне 
Звычай сьпівы мельодиі 

Што як сонце ясне 
 

Наповняло нашы горы 
Поляны долины 

Же аж ліпше в лісах росли 
Черниці малины 
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Заховати давну красу 
Так ся мі приснило 

Тилько тото вышмарити 
Што не добре было 

 
Нашы сьпівы мельодиі 

Весільны і такы 
Най не тратят свою красу 

Лемкы неборакы 
 

Не тратме мы гнеска того 
Што діды створили 

Што вздовш віків в нашых душах 
Для нас посадили 

 
Над весільны нашы сьпівы 

І над мельодиі 
Юж не буде над них в сьвіті 

Кражшой поезиі 
 

Гей розкішне было жытя 
В нашых горах милых 

Та чого так было мало 
В нас люди щасливых 

 
Бо культура была ниска 

Моц было темняків 
За то в краю біда била 

Лемків небораків 
 

Красна наша традицийо 
Одкаль ты ся взяла 

В якых віках свій початок 
Жытя-с розпочала 

 
Видно были давно у нас 

І мудры головы 
Хоц чытати ся не вчыли 

Бо не было школы 
 

Вшытка наша традиция 
Створена без школы 

Створили єй неписменны 
Та мудры головы 

 
Хоц і знали як ся пише 

Та мало чытали 
І декотры як сьвіт іде  

Понятя не мали 
 

Гей ты наша традицийо 
Неписана славо 

Жаль мі тебе як си вспомну 
Што ся з тобом стало 

 
Як неєдны Лемкы в сьвіті 

Тебе забывают 
Яку кривду робят дітям 

Не видят не знают 
 

Же дитину свою власну 
Тра вчыти по свому 

Бы знала одкаль походит 
І з якого дому 

 
Ой не знают тоты люде 

Же так ся не робит 
Же цофаня з пляцу бою 

Войск не приоздобит 
 

Гей зламана наша дольо 
Утрачений краю 

Жаль мі жытя тамтешнього 
Як собі згадаю 

 
Жаль мі весны тамтой нашой 

Жаль мі той свободы 
Тых просторив де зме росли 

Щасливы молоды 
 

Жаль мі літа тамтешнього 
Тамтешніх видоків 

Тихых лісив ясных долин 
Прекрасных потоків 

 
Жаль мі полян там на верхах 

Тых верхів зривнаных 
В давных часах кождой яри 

Вівсом засіяных 
 

Жаль мі ялиц высочезных 
І зеленых буків 

Черешнями прикрашеных 
Вільховых потоків 

 
Жаль мі лісив ялицьовых 

Іх незвыклой красы 
Той сьватыні нашых сторин 

Аж по вічны часы 
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Жаль мі сьпіву тамтых пташків 
Ластивок щебету 

Жаль мі пійкы што все сьпівом  
Віщувала слоту 

 
І соколив што ден цілий 

Квилили для мене 
Коли жытя моє было 

Болем преповнене 
 

Як я любив на них што дня 
Смотрити до горы 

Як высоко ся крутили 
Гын понад просторы 

 
Як скыглили сумуючы 

Гет попід хмарами 
Нибы зойком наповняли 

Сьвіт поміж горами 
 

Я іх слухав ціле літо 
Під Явор -Горою 

Як все выжше ся взбивали 
На потіху мою 

 
Як скыглили сумували 

Над лемківском дольом 
Як плакали під хмарами 

Понад нашым польом 
 

Жаль мі мойой Явор-Горы 
Видоку єй красы 

Зелярочко зеленява 
Де сут тоты часы 

 
Як я што дня твоім верхом 

Летів єм єленьом 
Ци в долину по убочы 
Спадав єм каменьом 

 
Де што ден єм машерував 

Вершком на патрию 
І щасливий як царевич 

Нюс в грудях надію 
 

Зелярочко осьпівана 
Богыньо радости 

Ты сьватыньо мого краю 
В моій молодости 

 

Зелярочко посьващана 
Майовом природом 

Там під твоім славным крестом 
Снив думком молодом 

 
Зелярочко пречудова 

Бучыно красива 
Яка была моя душа  
При тобі щаслива 

 
Ей бучыно зеленява 
Ты райскій видоку 

Што все зміняш своі шаты 
Два разы до року 

 
Зелярочко красавицьо 

В зелений оздобі 
Дав бым за то пят літ жытя 

Бы быти при тобі 
 

Кождий Май тя приодіват 
В єдвабисту шату 

Жебы-с вшыткых чарувала 
Што хтят там гуляти 

 
Зелярочко красавицьо 

В зеленым убраню 
Сьпівала єс нашым хлопцям 

В маю о коханю 
 

Сьпівала єс і дівчатам 
Пісню молодости 

Давала єс вшыткым людям 
Причыну радости 

 
Сьпівала єс вшыткым людям 

Шумом свойой красы 
Зелярочко найдорожша 

Де сут тоты часы 
 

Як шуміла-с своім людям 
І нам молоденькым 

Як я слухав твого шуму 
Хлопчыком маленькым 

 
Зелярочко жаль мі твойой 

Бучыны зеленой 
Як і мойой молодости 

На тобі страченой 
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Жаль мі мойой молодости 
Жаль мі тамтых років 
І ставяных на Зелярці 

Моіх першых кроків 
 

Проминули тоты часы 
Проминули літа 

Як хлопчыском з книжком в руці 
Вжывав єм там сьвіта 

 
Як єм смотрив з твого вершка 

В далекы просторы 
І оглядав сто раз денно 

Всі лемківскы горы 
 

Што за видок фантастычний 
Быв під небозводом 

Як зир летів в безконечнист 
З весняном погодом 

 
Як єм смотрив дово в село 

Што то быв за видок 
Такє ниґде єм не споткав 

Бог мі буде сьвідок * 
 

*Іщы на початку 70-тых років 
чудовий был видок з патриі нa 

село, нич го не заґратили  
множеством муруваных хыж. 

 
Як далеко око сягло 

В перед і на бокы 
Всяди вершын кучерявых 

Найкражшы видокы 
 

Всяди верхів темна зелінь 
Всяди море лісив 

Лемковино найдорожша 
Дай дожыти часив 

 
Жебы Лемкы так як давно 

В тамтых горах жыли 
Поля своі управяли 
В церкви ся молили 

 
Жебы зме ся повертали 

До своіх порогів 
І жебы зме были вільны 

Од вшыткых ворогів 
 

Бы зме знали што зме мали 
Бы зникла темнота 
І в неділю жебы ішла 
Культурна робота 

 
Бы ксьондз в селі не быв богом 

Лем культпрацивником 
Бы не голив бідний нарид 
Не вчыв в церкви криком 

 
Бы в неділю по полудни 

В домі народовым 
Вчыв наш нарид як робити 

Бы не быти голым 
 

Жебы разом з учытельом 
В кожду вільну хвилю 

Вчыли своіх простых братив 
Не лем раз в неділю 

 
Бы науку взяту в школах 

Оддали народу 
І дав бы ім простий нарид 

Добру нагороду 
 

Жебы вчыли простий нарид 
Любити вітчыну 

Жебы знали як цінити 
Нашу Лемковину 

 
Лемківщыно раю земскій 

Ты закляте слово 
Мы пред тобом в рижных краях 

Все хылиме чево 
 

Лемковино Лемковино 
Наша земльо сьвата 

Красна чыста і здорова 
Весела богата 

 
Білцарево село моє 

Ты моя колыско 
Летів бы я в тамты місця 

Як кін на пасвиско 
 

Білцарево хыжо наша 
Стиснена горами 

По котрых я малым хлопцьом 
Гнав за коровами 
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Білцарево гніздо наше 
В котрым зме выросли 

І як птахы з того гнізда 
В чужы краі пішли 

 
Білцарево дольо наша 

Садочку сливковий 
Роснут в сьвіті нашы діти 

Як тот ліс буковий 
 

Вырастают нашы діти 
В далекій чужыні 

Втічут рокы того жытя 
Як ты хмары сині 

 
Вырастают нашы діти  
Ридний край не знают 
А поляны там де я пас 

Лісом зарастают 
 

Шумят букы на Зелярці 
На Чершли ялиці 

Пнут ся в гору гнут ся з вітром 
Нашы красавиці 

 
Вырастайте моі любы 

Аж під сині хмары 
Мы прийдеме іщы до вас 

Хоц будеме стары 
 

Прикрашуйте своім станом 
Нашы любы горы 

Шумте грайте і фалюйте 
Як взбурене море 

 
Вырастайте на потіху 

Нашому крайови 
На здоровя на добробыт 

Бідному Лемкови 
 

Вырастайте не зважайте 
Же мы там не з вами 

Привитаме вас даколи 
Гримкыма словами 

 
Похылиме своі чела 

Пред вашом красотом 
І цілий сьвіт ся довідат 
В пришлым часі о тым 

 

Нашы діти што ту зросли 
Втовды вас познают 

А заборці край наш любий 
На все попращают 

 
Гей бучыно золочена 
Зашум нам в чужыні 

Бы престали мы думати 
О своій вітчыні 

 
Гей бучыно з шовку ткана 

В зеленых кольорах 
Шум і фалюй на Зелярці 
В лемківскых просторах 

 
Розвивай ся і розквитай 

В цілий своій красі 
Грай зо сонцьом листочками 

В тым майовым часі 
 

Розвивай ся серед шуму 
З вершка на долину 

Вкрашай моє ридне село 
Нашу Лемковину 

 
Вкрашай моє ридне гніздо 

Шум для його славы 
Буд ареном нашым людям 

Для спорту забавы 
 

Зашум заграй нашым людям 
Славна Явір-Горо 

Або серця нам розорвий 
З жалю на четверо 

 
Розвивай ся старий буку 

На Бычий Покуті 
Зрыла доля наше жытя 

Як човґ* на закруті *(танк) 
 

Розорвав льос наше жытя 
Розрыла го доля 

Інчы люде гнеска орют 
Нашы ридны поля 

 
Інчы поля засівают 
Інчы жыют в хатах 

Інчых кормит наша земля 
Красна пребогата 
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Не дожыв я того щесьця 
Жебы в ридний хаті 

Жыти хлібом свого поля 
Яко брат при браті 

 
Не дожыв я той радости 

Ани той потіхы 
Бы до працы што дня іти 

Спід прадідной стрихы 
 

Не дожыв я того добра 
Ани той радости 

Жебы я міг тихє жытя 
В ридний хыжи вести 

 
Заграй зашум Явір Горо 

Для своіх діточок 
Розрый водо підчас буріі 
Шкварлівскій поточок 

 
Котрий плынув в моім саді 

Коло мойой хаты 
Шумів черчав в літню ничку 

Як єм ішов спати 
 

Котрий вил ся попід хыжу 
Шелестив весело 

Під час бурйі гнав лявином 
Мав велику силу 

 
Шумів гырмів як пекєльник 

Гучав з водопаду 
В чверт годины ся замінив 

На чортив громаду 
 

Гучав гырмів гнав без стриму 
Нихто му не радив 

Летів в пропаст рвав берегы 
Коло моіх садив 

 
Нихто втовды не мав права 

До него підыйти 
Хто бы в тот час впав до воды 

Мусів бы згынути 
 

Така дика в нас природа 
І прото красива 

Гнеска плаче за ньом в сьвіті 
Душа нешаслива 

 

Гей прекрасна в нас природа 
Дика небезпечна 

Так юж в горах мусит быти 
В природі конечно 

 
Може в горах тяжше жыти 

Але як весело 
Як чудово замаєне 
Кожде гірскє село 

 
Якы чудны крайобразы 
Там на кождым кроці 

Кілько красы можна найти 
В звычайным потоці 

 
Якій видок жывописний 
Найдеш де лем схочеш 

В каждым ярку невеличкым 
Ґарло ополочеш 

 
Гей прекрасна в нас природа 

Лем єй малювати 
Я далеко гнеска од ней 

Не знам як зачати 
 

Шумте грайте нашы лісы 
По блиску границю 

Аж покля не одбереме 
Лемківску столицю 

 
Шумит гучыт ліс великій 

Хылит ся ялиця 
Красує ся між горами 

Прекрасна Крениця 
 

Гучат букы і ялиці 
А де не де сосна 

Не смутте ся тихы Лемкы 
Прийде і нам весна 

 
Іщы мы си засьпіваме 

При щаві в Креници 
Погуляме на дептаку 

Як в своій столици 
 

Зашум заграй Яворино 
Ты креницка горо 

Поіхаме з твого вершка 
Саночковым тором 
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Полетиме на долину 
Зашніженом трасом 
Як будеме ґаздувати 
Ліпше вільным часом 

 
Яворино пречудова 
Зелярчына сестро 

Смотрив я все на твій вершок 
Зо Зеляркы быстро 

 
Смотрив єм все на твій замок 

У синю далину 
Понад двадцет інчых верхів 

Понад Лемковину 
 

Яворино Яворино 
Ты креницка горо 

Королево гір лемківскых 
Вкрыта омофором 

 
Превыжшыла-с Явор-Гору 

Безмежном красотом 
За тобом мы поділены 
Пограничным плотом 

 
Друга страна юж не наша  

Інчы ньом ґаздуют 
За границьом тіж сут Лемкы 

На полях працуют 
 

Нашы братя з Закарпатя 
Орют поле своє 

Розділены границями 
Од віків на двоє 

 
Быв я у них в тридцет третім 

Видів єм іх жытя 
На Маґури величавий 

Назберав єм квітя 
 

Пречудова там природа 
Гризны тамты горы 

Іх шпічасты темны верхы 
Пнут ся аж під хмары 

 
Аж мном стрясло як єм видів 

Гір тамтых высоту 
Страшны збоча пропаст долин 

І лісив красоту 
 

Страшна дика неприступна 
Тамочна природа 

Так незмірно фантастычна 
Як тамтых гір вода 

 
Як посмотриш на ту велич 

Забудеш о жытю 
Будеш стояв без памяти 

Як мотыль на квітю 
 

Будеш стояв без памяти 
Годину півторы 

А пред тобом дефілюют 
Неповторны горы 

 
Недосяжны нездобыты 

Небезпечны гризны 
Вершкы остры страшны спады 

Скалы величезны 
 

Як посмотриш на іх велич 
Страх тя опанує 

Тамтот видок твоє єство 
Доцяп опанує 

 
Ніт такого бы на тот вид 

Хвилю не постояв 
Жебы ним не стрясло цілым 

Жебы ся не бояв 
 

Прежыв і я тот непокій 
Як єм там вандрував 
Як ня сусід до Люцина 
В подорож звербував 

 
Юж до смерти не забуду 

Што я товды зочыв 
Моі думкы не вірили 

Што виділи очы 
 

Гей природо тамта гризна 
Карпатскых видоків 

Панорамо острых верхів 
Безденных потоків 

 
Ей природо наша славна 

Карпатскых хотарив 
Не знав бы я же сьвіт такій 

Хоц бым ся зостарив 
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Чародійска фантазийно 
На сні ци на яві 

Закарпатска верховино 
Взнесена на скалі 

 
Горы гризны недосяжны 

Славне Закарпатя 
В котрых жыют такы самы 

Лемкы нашы братя 
 

В котрх жыє тихій нарид 
Тяжко спрацуваний 

В котрым єст дух старорускій 
І непоконаний 

 
Ой прекрасний тамтот нарид 

Дівчата чудовы 
Твар округла личко біле 

І жовты головы 
 

Мудрийи битий 1) тамтот нарид 

Неєдно претерпів 
Здибний в школах до технікы 

Здатний і до серпів 
2) Ту в значыню обытий 

 
Прежыв вікы неволений 

Рижныма панами 
Та прийде час же ся будут 

Веселити з нами 
 
 

 
 
 

 Зошыт 3 
 

Ой чудовий тамтот нарид 
Як і іх природа 

Міцний як іх скалы в горах 
Быстрий як іх вода 

 

Ой бо тверде єст іх жытя 
Як іх скальны горы 

А чудовы іх спочынкы 
Во тихы вечеры 

 
Величезны там видокы 

Лем на вчасы іти 
Там весело спочывати 

Але трудно жыти 
 

Ей ты наше Закарпатя 
Краю счаруваний 

Як єм тя взрив та єм ходив  
Пару днив як пяний 

 
Закарпатскій гордий краю 

Геройскій народе 
Тягне кождий в твоі горы 

Як рыба до воды 
 

Закарпатя наше славне 
Гісторичний краю 

Летят думкы в минувщыну 
Як гришны до раю 

 
Летят думкы в давны часы 

Нашой гісториі 
Смутны думкы з літ неволі 

Давят нас як жміі 
 

Смутна наша гістория 
Тяжкы часы были 

Ціле жытя бідны Лемкы 
В неволи прежыли 

 
Рижны врагы нас доптали 

Рижны нас гнобили 
Не раз раны нима даны 

Довго ся гоіли 
 

Хоц як было в подовж віків 
Рижны траґедиі 

Та николи нашы Лемкы  
Не тратят надіі 

 
Рижны ту в нас панували 

Рижны нас гнобили 
Рижны в ярмо запригали 

І нагайком били 
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Рижны вынародовяли 
Тай часом прекстили 

Мы з вшыткого ся сьміяли 
Дальше тихо жыли 

 
Рижны власти нас тримали 

Як коня за гриву 
Та спружына притискана 

Тримат свою силу 
 

І звільнена все зо силом 
Одбиват на своє 

Часом свого гнобителя 
Розбиват на двоє 

 
Не раз не два притиснены 

Мы вікы чекали 
І без плачу без нарикань 

На ліпший час ждали 
 

Часом жыли в тихых горах 
Як духы незнаны 

Яко высше неодкрыты 
Никым не тыканы 

 
І зашыты в лісных пущах 

Жыли на свободі 
Єст з тых часив рижных байок 

В тым нашым народі 
 

Не внет дышла там культура 
Не внет дышла школа 

За то была в них культура 
Природна лісова 

 
Міцно было збудуване 

Давне поколіня 
Тверде сильне вытримале 

Як гірскє каміня 
 

А здоровя мали кіньскє 
Сьвіжо было в хаті 

Оддыхали чыстым тлєном 
В здоровым климаті 

 
Ой здоровий тамтот воздух 

І в зимі і в літі 
А юж климат наш лемківскій 

Найздоривший в сьвіті 
 

Тамтот климат то здоровя 
А воздух лікарство 

В такым краю добри было 
Вести господарство 

 
Край до того овочовий 

В лісах повно всього 
Черниц малин ґрибів ягід 

І зьвірив до того 
 

В саді вшытко вырастало 
Што бы-с не посадив 

Бодай пустив єс насіня 
І плугом завадив 

 
Вшытко росло і буяло 

Аж душа раділа 
Наша земля як чорнозем 

Вшыткым выгодила 
 

Вшытко росло вшытко било 
Хто знав ґаздувати 

Гнеска тоты добры часы 
Треба згадувати 

 
Остало ся проминуло 
Як тот сон чудовий 

Час привалив тамты рокы 
Як камін гробовий 

 
Вшытко было хліб і вода 

І своя хатина 
І дітина в колысочці 

Як в лісі малина 
 

І коровкы чысты в стайни 
І сіно в стодолі 

І кромпелі своі в ямі 
І свій хліб на столі 

 
І овочы в своім саді 
Сподом помідоры 

Своя хыжа при дорозі 
Вколо ридны горы 

 
І дві свині клапоухы 

Была волив пара 
Но і коник як ляльочка 

Традиция стара 
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Но і возок драбинястий 
Стояв серед двора 

Вколо него малы хлопці 
Як звыкло дітвора 

 
Двох скакало коло дышля 

Нибы пара кони 
Єден сів си на обертень 

З бичыском в долони 
 

Коні скачут бют ногами 
Фурман кричыт голя 

Коні слабы не потягнут 
Тяжкій віз до поля 

 
Віз великій коні слабы 

Іщы за молоды 
Не навыкли до роботы 

А лем до выгоды 
 

Не навыкли до тяганя 
Лем до той забавы 

Диганяти по садочку 
Де найбільше травы 

 
То за пташком то за квітком 

То за мотылями 
Такє то в нас ся діяло 
З малыма хлопцями 

 
Так годины нам миняли 

Веселы дітячи 
Часом і пса і барана 
Хтіли зме запрячы 

 
Так нам жытя проминяло 

Безжурно весело 
Не раз не два зме втерали 

Зарошене чело 
 

Не раз не два як заяці 
Зме в траві лежали 

І присталы сливкы грушкы 
В саді заідали 

 
Змордуваны зозяяны 

Лежали зме іли 
Нераз сливкы нам з дерева 

До ґамбы летіли 
 

Мав я друга з літ дітячих 
Милого доброго 

Што єм часто в ден ци в ночы 
Все втікав до нього 

 
Добрий з него быв товариш 

Веселий хлопчына 
Очы темны чорны бровы 

В личку як дівчына 
 

Мы од пят літ ся познали 
Разом ся бавили 

І од товды нашы стежкы 
Вічно ся сходили 

 
Разом ішли на ягоды 

Разом на орихы 
Кілько было в наших серцях 

Дітинячой втіхы 
 

Разом в ричці ся купали 
Разом пасли гуси 

І ранили по каміню 
Своі ногы босы 

 
Ходили в ліс на малины 

З нашыма мамами 
Што тіж были товаришки 

Іщы дівчатами 
 

Або сьміхом ся давили 
Сердечным дітячым 

Так як качка серед двора 
Кромпельом пацячым 

 
То мы кыі вытинали 

Довгы ліщыновы 
І бичыска зме робили 
Штоденно то новы 

 
То стрылявкы зме робили 

З кыя бзикового 
Лем стрыляти зме не мали 

Николи до чого 
 

Но і гуси при тым пасли 
Стада не маленкы 

Купали зме ся разом з нима 
Во ричці чыстенькій 
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Не раз зме ся забавили 
О гусях забыли 

А тымчасом гуси в зерні 
Шкоды наробили 

 
Нераз овес столочыли 

Сусіда виділа 
Нераз не два мене мати 

За то фурком збила 
 

Так нам рочкы уплывали 
Бурливы гусячы 

Скінчыли ся нашы рокы 
Безжурны дітячы 

 
Бо надышли рокы шкільны 

Час працы наукы 
Мусів єм взяти олувок 

І книжкы до рукы 
 

Пред науком треба было 
Напасти коровы 

Пак голоден невыспаний 
Ішов єм до школы 

 
Ой были то тверды часы 

Для маленкых діти 
Такє ниґде я не видів 

Ходячы по сьвіті 
 

Як сонечко зыходило 
В поранкы червньовы 

Я юж все быв на пасвиску 
І моі коровы 

 
Не раз не два слоты были 

І два тыжні ляло 
Товды на мі бідне шматя 

Юж не высыхало 
 

Бо ґумовци нихто не знав 
Плаща парасоля 

Така в часах міжвоєнных 
Была наша доля 

 
Черевікы мі не мокли 

Бо єм ходив босо 
Ранив пальці по каміню 

Пекла зимна роса 
 

Колькы тернин ся вбивали 
Бодакы кололи 

Кілько кольок мав я в ногах 
Не знав єм николи 

 
Кілько тернин мав єм в ногах 

Бодаків вожыны 
Цьваків дріту шкла і сучків 

І інчой вражыны 
 

І ходив єм куляючы 
В поле і до школы 

Хто бы си тым в давных часах 
Завертав головы 

 
То была рич традицийна 

Школяр босо ходив 
Нихто його з гіркой долі 

Юж не освободив 
 

Пас коровы вчыв ся в школі 
І працував в поли 

Нарикати на льос гіркій 
Ани не мав коли 

 
Же голоден пішов в школу 

Не грыз ся тым нихто 
Же по школі зас голоден 

Робив третю шыхту 
 

Же до пятой зерно грабав 
На спеці сонечний 

Ци такій триб мого жытя 
Быв товды конечний 

 
Же стернянка коле в ногы 

Тяжко поранены 
Же за ногом были шліды 

Неридко червены 
 

Таку долю давно мали 
Господарскы діти 

Ци мусіли майже вшыткы 
Так тяжко терпіти 

 
По грабаню летів домів 

Зас пасти коровы 
Із торбинком з книжечками 

Як рано до школы 
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Бо задане на пасвиску 
Мусів одрабяти 

Ци на памят ся навчыти 
Ци там написати 

 
По полудни юж ся тішыв 

Бо погнав всьо в лісы 
Там на гірскы поляночкы 

Де сьпівают косы 
 

Там высоко над полями 
Горы хмар сягали 

Треба было довго гнати 
Нич ся там дистали 

 
Там коровы не літали 

Од зерна до проса 
І там менче ся ранила 

Моя нога боса 
 

І зас босо на верх горы 
То юж была вправа 

Кільометрив три під гору 
То не легка справа 

 
По скалистых гірскых дебрах 

Стежках і дорогах 
Серпентинах по каменях 

На болячых ногах 
 

За то як єм вывіндував 
Стадо на поляну 

То оддыхнув єм си тяжко 
Товды быв єм паном 

 
Быв єм король всіх просторив 

Без границ без краю 
І як пільот в даль безкресну 

Слав єм душу свою 
 

Я быв душом у просторах 
З дня нич не остало 

Думкы гнали разом з зором 
Покля сьвіта стало 

 
Зараз єм ся преображав 

В духа пущы птаха 
Юж не было для ня в горах 

Ниякого страха 
 

Быв єм орлом у просторах 
Король того краю 

Як я товды ся преміняв  
До гнеска не знаю 

 
Быв єм Добош Чорногоры 

Патко* нашых лісив 
Орел верхів надлемківскых 

Герой тамтых часив 
 

Быв єм Даляк* тамтых часив 
Сусід із полудня 

Што залатвяв справу склепу 
Од півночы додня 

 
*Ведлуґ Няня были то 

такы лемківскы опрышкы  
з околиц медже Ґрибовом  

а Креницьом 
 

Там мі в душу ся вливали 
Гірскы поезиі 

Я ся ставав інчым єством 
В тий лісний подіі 

 
Я забывав де я стою 
Што ся зо мном діє 

Тилько чув єм же в мі серце 
Горит рве ся сьміє 

 
Душа з мене вылітала 

Серце уставало 
Як єм узрив панораму 

Верхів величаву 
 

Впершы очы в тот виднокруг 
Вершын гір далеку 

Я чув душом іх взываня 
Серцьом чув іх крику 

 
Я там забыв же я жыю 

Забыв про худобу 
Там на мене юж не было 

Жадного способу 
 

Верховиньска атмосфера 
Мене чарувала 

А природа тамта чыста 
Другє жытя дала 
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Тамтот простір безграничний 
Ня гіпнотызував 

І тамтешній дух свободы 
Все ня так чарував 

 
Тамта тиша несплямена 

Безкрес крайобразу 
І найбільше людскє щесьця 

Житя без розказу 
 

І я стояв серед травы 
Вколо ня ривнина 
І буками оточена  
Мала полонина* 

 
 

*кус на вырост няньо так называл 
векшы гірскы поляны 

 
 

Білы хмаркы небом плынут 
Татры видно з права 

Часом з тиха шумят букы 
В ногах шепче трава 

 
А в долині видно село 

Глубоко глубоко 
Фантастычний видок з горы 

Стелит ся шыроко 
 

В тий долині глубочезний 
Трудно розпознати 

Свою ридну господарку 
І сад коло хаты 

 
Дивно з горы выглядало 

Моє ридне сево 
Ричка поля і потоки 

На меджи дерево 
 

Дивно з горы выглядала 
Моя ридна хата 

І потичок і в садочку 
Яблін росохата 

 
Поле было деси інде 
Вшытко ся змінило 

Цілий хотар так ся змінив 
Нибы то ся снило 

 

Довго єм так смотрив бадав 
Вшытко доовкола 

Дивував ся і веселив 
Каждий ден од нова 

 
То єм слухав як ліс шумів 

Як пташкы сьпівали 
І так моі дны на горах 

Щасливо минали 
 

Там єм чув ся найщасливший 
Як орля маленкє 

Так миняло мі на горах 
Жытя молоденькє 

 
Часом тіж там інчы хлопці 

На пашу выгнали 
Посідали коло мене 

Дашто поґадали 
 

Ци на траві ся вытягли 
Хвилю одпочали 

Подумали пару минут 
Нич ся розґадали 

 
В них юж інчы были думкы 

Плытицьки тыповы 
І хоц старшы были од ня 

Бо вышли зо школы 
 

Іх юж не інтересував 
Крайобраз прекрасний 

Ни горизонт наш лемківскій 
Ни дим доло власний 

 
Ани село там під нами 

В прекрасний долині 
Ани горы ани трава 

Ту на полонині 
 

В них юж інча была душа 
Простацка звычайна 

Займали ся дурницями 
Як простота скрайна 

 
Они того не вычули 
Што я ту прежывав 

Якых взлетив мойой душы 
Я ту наодкрывав 

  



                                                                                                             

 

2
7

 

Рижных дурниц насыпали 
Так як воды з крану 

Осьміявшы ліпшых од ся 
Пішли в свою страну 

 
Бы дурниці поплітати 

Нич сонечко зайде 
А ци кождий своє стадо 

За тот час однайде 
 

Бо коровы пішли в лісы 
Котры в коло мали 

В гущавину непроглядну 
Бо дост часу мали  

 
Стратили ся в паньских лісах 

Так як в Бяловежы 
Неєдна юж напасена 

В темным бори лежыт 
 

І однайти іх не легко 
Мозольна то праца 

То не куры на подвірю 
І не в саді паця 

 
Гей гулав я в такы часы 

То не было жарту 
Ой ужыв я там на горах 

Нераз того спорту 
 

Тра єленьом облітати 
Велькій обшар лісив 

Кади то нас в такы хвилі 
Дябол не обносив 

 
Не раз не два і не штыри 

Глядав єм до ночы 
Мало єм си не звыбивав 

На голузях очы 
 

Кілько раз єм в ночы глядав 
На гори ночував 

Дванадцет літ мав єм товды 
Юж єм покутував 

 
Покырвавив босы ногы 

До остатніх границ 
А мав я там пят раз в тыжни 

Літом такій танец 
 

Што за страшна вытрималіст 
Была в моім тілі 

Якы страшны якы красны 
Были тамты хвилі 

 
Тилько мого товариша 

Ниґда там не было 
Бо інчыма дорогами 

Його поносило 
 

Бо він своє власне стадо 
На інчий пас гори 

Він на інчых лісах гуляв 
Як човно по мори 

 
Тамту гору Чершльом звали 

Чудова то гора 
І то давно так ся стало 

Вшытко про Нестора 
 

Што давно мав цілу рилю 
Потим його дівка 

І од него тоту рилю 
Звали Несторивка 

 
Під том Чершльом Несторякы 

Своі поля мали 
А на Чершли мали лісы 

І скот выпасали 
 

На тий рили господарив 
Няньо хлопця того 

Што я втікав по занятях 
Вечером до него 

 
І до школы як зме ішли 

Все зме ся кликали 
І не раз зме разом іли 

Не раз разом спали 
 

Але в купі зме не пасли 
По горах коровы 

Хоц на його любий Чершли 
Было веце травы 

 
Його няньо мав на Чершли 

Лісы і пасвиско 
А мій няньо на Дзелярці 

То не было блиско 
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Нашы горы розділяла 
Чудова долина 

На котрой дні наше село 
Вкривала сливчына 

 
Смотрили зме з гір в долину 

На своі хыжыны 
Раз слухали шуму ялиц 

Раз мойой бучыны 
 

Бо на його гори росли 
Ялиці чудовы 

А на моій росли букы 
Прекрасны майовы 

 
З зеленыма листочками 

Чудний твір природы 
А на верху той будовы 
Студня чыстой воды 

 
Раз шуміли моі букы 

Раз його ялиці 
І гукали там чудово 

Нашы молодиці 
 

За то красний быв тот хотар 
Так Німці ґадают 

Такы місця на тий земли 
Ридко ся трафяют 

 
І смотрили зме на себе 

І ся не виділи 
Бо в повітрю три тисячы 

Метрив нас ділили 
 

Домів мали зме так само 
Метрив з три тисячы 

Лем як стадо ся стратило 
Та было іначы 

 
З трйох тисячи было десят 

Зрештом чорт зна кілько 
Хоц не стратив і так домів 

Не пришов за хвильку 
 

З горы гнали зме помалы 
По острым каміню 

І коровы были ріжны 
Гнет на отеліню 

 

Зрештом мы ся не спішыли 
Дост зме часу мали 

І коровы ішли звільна 
Так як сами знали 

 
Бо дово зъізд стрим на голов 

Не для коров стада 
І в болоті аж по кісткы 

Коли дощ нападав 
 

А пастухы гет за нима 
Сьпівали весело 

Же вечером ішла пісня  
Аж на другє село 

 
Часом дівкы пасли з нами 

Веселы молоды 
Розмрияны повны жытя 

Як в лісі ягоды 
 

Они товды так сьпівали 
Аж горы слухали 

Аж ся трясли тихы лісы 
Як они гукали 

 
Аж косяре си спочнули 

Што доло косили 
Заслуханы задуманы  

На землю си сіли 
 

Іх тяжкій труд з ниг повалив 
Мило было сісти 

Послухати сьпіву дівчат 
Скыбку хліба зісти 

 
А дівчата зыходили 

З верхів чым раз нижше 
Сьпіваючы крок за кроком 

Чым раз дому ближше 
 

Сьпіванкы ся несли ехом 
В просторах дзвонили 

То не быв сьпів лем то перлы 
З гір дово летіли 

 
Летів голос альт і сопран 
Враз з вечырным дзвоном 

Над лісами над полями 
Над ридным загоном 
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І плынула мельодия 
Дівоча прекрасна 

Все лемківска раз весела 
Другій раз нещасна 

......................... 
„Юж єм поорав тото полечко раз 

Миленька вышва істи вынесва 
І щесьця реква перший раз ...” 

Або 
„В моій загоридці вироснув квят 

А мого мивого ударив град 
Ударив го в само серце 

Вчера до ня ґадав гнеска не хце” 
Або 

„Учка зелена непокошена 
Росне на ній трава 
Чом єс не прийшов  
Як місяц зыйшов 

Як єм тя чекава...” 
.................. 

Пречудовы мельодиі 
Несли ся горами 

Нераз женам в поли очы 
Завільгли сызами 

 
Бо жалібны нашы пісні 

За серце стискали 
Же аж душа ся скорчыла 

І очы плакали 
 

Красны были то вечеры 
В нашых тихых селах 

А найкрасшы як юж квіткы 
Были на деревах 

 
Як бучына ся розвила 

У першых днях Мая 
А в долині спала в квітях 

Бовцарйова моя 
 

І черешні по потоках 
Вкрыли ся квітами 

А высоко астрабикы  
Скыглили над нами 

 
Над полями жайворонкы 

Так крашні сьпівали 
Они людям спрацуваным 

Привіт весны слали 
 

В такы літні ци весняны 
Майовы вечеры 

Чути было сьпіву дівчат 
З фльориньской Кычери 

 
Ехо несло ся лісами  
Гомоном чудовым 

Розмиляло людску душу 
Настройом майовым 

 
Несло ехо ся горами 

Довго гомоніло 
Довго лісы го тримали 

Закля ся стратило 
 

Плыла пісня о коханю 
Жалібна дівоча 

Вродила ся на Дзелярці 
Згынула в Убочы 

 
Носив вітер мельодию 
На крылах легенькых 

В тот весняний тихій вечер 
По селах біленькых 

 
Довго ехо несло лісом 

По свому сьпівало 
В кінци нихто не одгадне 

Де спати остало 
 

Довго в такій тихій вечер 
Дівчата сьпівали 

Часом цілу нич до рана 
Як лен в поли брали 

 
Товды слухав блідий місяц 

Понад хмарочками 
Товды чуда ся діяли 

Такыма ночами 
 

Хто бы товды став під гором 
І не захтів спати 

І хотів бы вшыткых чарив 
В ночы выслухати 

 
І што бы він о півночы 

Чув на уха своі 
То вшытко ту не опишут 

Гнеска рукы моі 
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Єдна ґрупка аж під Дівом 
Весело сьпівала 

То нижнянкы там лен брали 
Мама ім казала 

 
І Дів ехо одобравшы 
Чершли го оддавав 

А на Чершли Гнат на гушлях 
При быках выгравав 

 
Він ночував в літні ночы 

Там разом з волами 
В вершках Чершлі на Чертежы 

Разом зо совами 
 

І з вовками в товаристві 
Він любив природу 

Ци грав волам ци тіж совам 
Дост же не з голоду 

 
То быв човек музыкальний 

Мав він злоты пальці 
Він там не грав рольль ци твісти 

Ани паньскы вальці 
 

Тилько своі мельодиі 
Так гравав чудово 

Іщы в ночы і на горах 
Не вырече слово 

 
Же хто слухав з довы в поли 

Забывав о сьвіті 
То ангельскій хор небесний 

Грав Богу на флеті 
 

Місяц блідий сьвітив з горы 
Зьвіздочкы блищали 

А чаривны стони гушель 
З неба в див сплывали 

 
Як орґаны у костелі 

Ціла гора грала 
Горы горам предавали 

Природа дрожала 
 

Нибы грали вшыткы горы 
На лісним весілю 

Нич додала маєстату 
В урочысту хвилю 

 

Грали букы і ялиці 
Смерекы і сосны 

І летіли до просторив 
Акорды радосны 

 
Довго жыли у просторах 

З лісом ся прощали 
Чым раз дальше в темнист ночы 

З жальом одплывали 
 

Розливала ся мельодъя 
Гушель яворовых 

Слухали єй нашы горы 
В своіх шатах новых 

 
І стальовы білы струны 

Вшытко з себе дали 
Жебы вшыткы хто іх чує 

До рана слухали 
 

Нюс ся металь мельодийний 
В тий ничний тишыні 

Привандрував аж до лену 
Ґ молодий дівчыні 

 
Што спічнувшы заслухана 

Выпростила плечы 
І встрашыла ся гір чорных 

Не знала што речы 
 

Посмотрила на гір чорных 
Блиску панораму 

Пізрила на товаришкы 
І на свою маму 

 
Осьмілила ся озвати 
Хоц мамы ся тримат 

Ци то не чорт з того Гната 
Же він там вытримат 

 
Так высоко в такых лісах 

В такы темны ночы 
Грат чудово і за дармо 

Гет поза півночы 
 

Сам як єлень верховиньскій 
Кавалєр молодий 

Не хце хыжы ни перины 
Ни жадной выгоды 

  



                                                                                                             

 

3
1

 

Як пустельник в дикій пущи 
Лем хліб і ягоды 

Коло него штыри волы 
Як туры молоды 

 
В іх зриницях синє небо 

Образы полонин 
Верхів ялиц небосяжных 

Як фабрычний комин 
 

В іх зриницях гірскє сонце 
Жерело край ліса 

На іх плечах можна спати 
Як бы зохтів часом 

 
Грубы тусты так як туры 

Чысты як єлені 
В іх зриницях темны лісы 

Но і Гнат на сцені 
 

В іх пізринях темны лісы 
І гірска свобода 

В ночы місяц усьміхнений 
І жерельна вода 

 
І голубе наше небо  
Понад Яворином 

І свобідна ридна пісня 
Понад Лемковином 

 
Чершльо Чершльо горо наша 

Яка ты чудова 
Ци ты чуєш же в чужыні 

Єст о тобі мова 
 

Де Афтанас мій товариш 
Што пас там коровы 

І де єст Гнат што грав в ночы 
Як поснули воли 

 
Што грав даром нашым Горам 

І зьвіздочкам блідым 
І в долині там при лені 

Дівчатам молодым 
 

Де сут они моі Другы 
Што ся стало з нима 

Проминула без них в горах 
Юж неєдна зима 

 

Вшытко повім як час прийде  
А тераз не пора 

Здоровому човекови 
Іти до дохтора 

 
Грав чудово Гнат на гори 

Ялицям высокым 
І нам обом з Афтанасом 

На поли шырокым 
 

Полігали зме над селом 
На траву шовкову 

Як Гнат не грав то слухали 
Як гукали совы 

 
Мы тых птахів барз любили 

І іх велькы очы 
Зґрабны ушка мягкє піря 

І іх жывот в ночы 
 

Часом концерт бывав вспільний 
І проґрам богатий 

Гнат грав своє они собі 
Гукали завзято 

 
Гнат грав своі мельодиі 

А они гукали 
А мы з втіхыи ся сьміяли 

Аж ся превертали 
 

Они втихли та зас дівкы 
В селі засьпівали 

Або як в ден гнали в поле 
Крашні загукали 

 
Втихли дівкы то зас хлопи 

Бренчали бляхами 
Што стерегли в ночы поле 

Все перед диками 
 

Ночували при кромпелях 
З яри до осени 

Мерзли в будах як псы в слоту 
На траві зелений 

 
Коло другой юж когуты 

В селі засьпівали 
І косяре як злы духы 

До поля змыкали 
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Мышпергачы ся звивали 
Як чортовы діти 

З ліва небо червеніло 
Як ружовы квіты 

 
І псы в селі ся збудили 

Гнат юж престав грати 
Бо совы му пребивали 

Та люг собі спати 
 

Під ялицьом высочезном 
В поближу жерела 

З єдной страны мягка трава 
А з другой дерева 

 
З третьой страны той ялиці 

Лежат сыты волы 
Він іх домів не приганяв 

До зимы николи 
 

За то были тяжкы тусты 
Грубы выпочнены 

Ой была то краса лісив 
Сіштыри червены 

 
Він дбав про них як про діти 

Як ока пильнував 
За то спав там бы зьвір якій 

Іх не потурбував 
 

А же скучно му там было 
Часами самому 

То си гушлі разом з хлібом  
Все приносив з дому 

 
І грав в ночы на самоті 

З боку вовкы выли 
Як змерз добри то му быкы 

Зимны плечы грили 
 

Часом єлень си зарычав 
Ци забрехав рогач 

Не раз не два своім криком 
Зобудив го пугач 

 
І так ночы проминали 

Му попід хмарами 
Товды мало перебывав 

В селі з дівчатами 
 

Лишыв своє товариство 
На селі в долині 

Стратив літо як одлюдник 
Там на полонині 

 
Але за то быв актором 

Красы гірской ночы 
Він сам ани не знав о тым  

Як высоко скочыв 
 

Під Убічу векшом ґрупом 
Дівчата лен брали 

Ім найліпше чути было 
Як там струны грали 

 
Брали тяжко і слухали 

Ничного концерту 
І смотрили при місяци 

На землю выдерту 
 

По півночы засьпівали 
Пісню о коханю 

Як на війну іхав козак 
На вороным коню 

 
Третя ґрупа під Дзелярком 

Юж ім одсьпівава 
Аж бучына ся затрясла 

І на меджах трава 
 

„Ведут коня без козака 
розбиты копыта 

а на ним то сіделечко 
хустиною вкрыте...” 

 
Пресьпівали пару пісень 

Як працу скінчыли 
Одпочнули си хвильочку 

Домів поспішили 
 

На всході юж зоря зышла 
Небо ружовіє 

На переді мале дівча 
До мамы ся сьміє 

 
Бо минули іх три жены 

Што несли кошыкы 
Што спішыли вчас до ліса 

На ґрибы рыджыкы 
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З нима ішов малий хлопец 
І вытрищыв очы 

Посмотрив ся на дівчатко 
Так як сова в ночы 

 
І ґрупы ся розминули 

Єдны пішли спати 
А три жены з кошыками 

Рыджыкы зберати 
 

Темно было не познали 
Хоц были сусіды 

Зимна роса аж біліє 
Як бы наляв воды 

 
Нараз сьвіт ся роздзеленчав 

Хлопи острят косы 
Іщы темно та юж можна 

Тягнути покосы 
 

І так ничка красна гірска 
Дзвінком ся кінчыла 

А робота безпрестанно 
Вколо ся точыла 

 
І так ничка бовцаривска 

Скоро ся скінчыла 
Бо зозуля на черешни 

Юж ден розбудила 
 

Жайворонкы цілом хмаром 
Збили ся під небо 

Розпочали ранний концерт 
Зразу з тиха слабо 

 
Як бы струны прибували 

Строіли альтивкы 
Як потягли потим нараз 

Аж ся стрясли сливки 
 

Аж повітря миґотало 
Під небом темнявым 

Нибы перлы ся сыпали 
З горы впрост на траву 

 
Я так нераз ся заслухав 

Не міг выйти з дива 
Хто тых пташків навчыв сьпіву 

Яка сьвіта сила 
 

І для кого так сьпівают 
Чого хто ім каже 

І за дармо ціле жытя 
Аж смерт іх приляже 

 
І кождий на інчу форму 

Кождий інчы трелі 
А найкрасше то сьпівают 

В лісі в поли в селі 
 

Місто для них неприступне 
Там ніт для них пляцу 
Они не хтят камениці 

Замку ци палацу 
 

Они волят тихы місця 
Де не ходят люде 

Де в ден рано ани в ночы 
Никого не буде 

 
Они не хтят руху крику 

Ни людской технікы 
Волят гаі лісы пущу 

І терены дикы 
 

Хтят свободу нетыкану 
Зьвіром ни човеком 

І терены не збруджены 
Автом ни фабрыком 

 
Так і нашы жайворонкы 
Хтят ранной тишыны 

Хтят свободы і простору 
Тепла і сьвіжыны 

 
Та і човек хтів бы такє 

Хто любит природу 
Та не старчыт такых выгод 

Цілому народу 
 

Люде мают вымаганя 
Высшы як зьвірятя 

Не выховат вшыткых в селі 
Наша земля сьвата 

 
Люде люди ся не боят 

Ім рух не зашкодит 
Навет жытя в велькых центрах 

На ліпше выходит 
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І культура все єст высша 
Моц рижных розрывок 

Лем жебы мож всьо видіти 
Треба дуже стивок 

 
В місті ріжны сут імпрезы 

Театры оперы 
Кіна циркы і выставы 

Спортив до холєры 
 

Лем там треба мати грошы 
В місті гриш єст богом 

Бідний в місті там не вступит 
Ани єдном ногом 

 
А я любю жытя сельскє 

Культурне свобідне 
Гей жебы нас так вернули 

В наше село ридне 
 

Де бучына нибы море 
Ден і нич фалює 

І єй шуму третє село 
В тиху ничку чує 

 
Жебы я міг коли хочу 

Пити тамту воду 
Юж би мы там на преднивку 

Не знали голоду 
 

Мы з тамтых сел бы зробили 
Курорты Европы 

І возили бы зме ябка 
Не як давно снопы 

 
Нашы поля бы зме вкрыли 

Гардыма садами 
Засыпали бы зме Краків 

Красныма ябками 
 

Ішли бы в сьвіт ябка грушкы 
Черешні і сливкы 

Брали бы зме штораз більше 
З той нашой ґаздивкы 

 
А до того бы зас дышли 

Овочы лісовы 
Жыли бы мы товды в добрах 

Як хрущы майовы 
 

Моглы бы зме прерабяти 
Овочы на джемы 

Мармоляды і повидла 
На великы сумы 

 
Могли бы зме вырабяти 

Вина сокы квасы 
Мали бы зме товды за што 

Іхати на вчасы 
 

Вырабяти конфітуры 
З овочив консервы 

Могла іти продукция 
Цілий рик без прервы 

 
А сподом між деревами 

Рослы би ярины 
Каляфйоры і огуркы 

Рабарбар малины 
 

Помідоры і капуста 
Редковця шалата 

То бы было наше жытя  
Щасливе богате 

 
Того треба в давных часах 

Было пильнувати 
А не лісы нашы красны 

Жыдам продавати 
 

Вынищыли Лемкы лісы 
Красу наших сторин 

Шмарили ся на природу 
Нибы стадо ворин 

 
І пропали при фурманці 

Ногы поламали 
А Жыди з іх тяжкой працы 

Банкы закладали 
 

Мы голодны фурманили 
Од рана до ночы 

Нераз півнич нас застала 
З деревом в убочы 

 
Бо як дашто ся зламало 

Товды была біда 
Домів было за далеко 

Ци там до сусіда 
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Часом сниці ся зламали 
Часом шаля трисла 
То не обід при ораню 
Што жена принесла 

 
Довго нераз направяли 

Як ся дашто стало 
Не раз не два по півночы 

Домів ся іхало 
 

Гей вы часы міжвоєнны 
Якы то вы были 

Неєдному в тамтых часах 
Жытя сте вытхнули 

 
А неєден жыв як грабя 

Што ліса не возив 
В зимі кормив свій добыток 

Ниг не одморозив 
 

І пильнував поля саду 
Пщив свинь і худобы 

В него было всього добра 
Аж і своі рыбы 

 
Можна было в тамтых часах 

Велькы грошы мати 
Лем же треба было з книжком 

В поли ґаздувати 
 

І на поли і в обори 
В загороді в саді 

А не быти зацофаным 
Остатнім в громаді 

 
Поступом ся нихто не грыз 

Просьвіты не хтіли 
Заміст новин вычытати 

То цьвіртку выпили 
 

Были в нас і мудры люде 
Што пів сьвіта зышли 

Та тоты копальню злота 
В гірскій глині нашли 

 
Повернули з Америкы 

З рижных фронтив сьвіта 
Де стратили в тяжких трудах 

Наймолодшы літа 
 

Дехто з тых знав ґаздувати 
Мудро поступово 

Провадити господарку 
Прекрасно взорово 

 
Мали молочны коровы 

Закладали сады 
І пасіку вельку в саді 

Як мудры народы 
 

Гарді у них выглядала 
І хыжа і поле 

І сад старий і молодий 
І дітятко мале 

 
Вшытко в такых было гарде 

Як з формы вытяте 
І коникы і коровы 

Свині і курята 
 

Гей ты дольо затрачена 
Верний нас на своє 

Там де шумят нашы букы 
Де сут сьваты гаі 

 
Дали бы зме собі рады 

Хоц зме не богаты 
Бодай были там під дахом 

Нашы стары хаты 
 

Мы бы гнеска не пытали 
О раду сусідив 

Збудували бы зме жытя 
Якє сьвіт не видів 

 
Показали бы зме в горах 

Што мы потрафиме 
Вшыткы сьваты вернийте нас 

До вас ся молиме 
 

Бо весело там ся жыло 
Здорово ся росло 

В найздорившым краю сьвіта 
Сонце для нас згасло 

 
Весело ся прожывало 

У своій хатині 
Щасливо дни проминали 

При своій родині 
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Там быв милий каждий кутик 
Блиска кожда трава 

Середином як ленточка 
Ричка проплывава 

 
Што зберала чысту воду 

З потоків лісовых 
І несла єй як дівчына 
Букєт руж майовых 

 
Нераз єм став над садами 

В Чершлю засмотрений 
А попри мі шепче трава 

Як диван зелений 
 

Сонце сідат за горами 
Люде з поля спішат 

Діти в двори ждут на мамы 
З далека ся тішат 

 
Кричат скачут веселят ся 

Махают ручками 
Кожде летит розсьміяне 

Чым скорше до мамы 
 

Ґівджут гуси квачут качкы 
Куры кодкодачут 

Два хлопчыкы ся побили 
І по тыхи плачут 

 
Мамы пришли і зо сьміхом  

Взяли іх на рукы 
Попритуляли до груди 

Гусьтали на бокы 
 

Та не мали дуже часу 
Пестити дитину 

Бо родина буде ждала 
На працу мамину 

 
Пора вечерю зварити 
Дати вшыткым істи 

Не внет будут мати хвилю 
Спочнути ци сісти 

 
Треба свиням іщы дати 

В стайни постелити 
До хыж воды наносити 

Коровы здоіти 
 

Дров принести і кромпели 
Потим наскрептати 

При тым в пецу напалити 
І гуси нагнати 

 
Треба куры зрахувати 

Ци астряб не купив 
Пса вязати бо по двори 

Без ладу ся крутив 
 

Треба діти накормити 
До спаня помыти 

Ци до школы поробили 
Треба посмотрити 

 
І постелі розобрати 

Діти дати спати 
Полетіти до сусіда 

Мотыку оддати 
 

Свиням істи зготовити 
Бы на рано мали 

До шпаргета дров шмарити 
Бо кєпско ся палит 

 
Не раз не два мусит сама 

Дров собі врубати 
Бо хлоп забыв пішов в поле 

А не годен ждати 
 

Бо муж деси везе сіно 
Не гнет іщы прийде 
Нич заіхат до боіска 

Закля місяц зыйде 
 

Затля вшытко єй руками 
Буде поробене 

Навет ідло в його мисці 
Буде посолене 

 
Єй жиночы рученятя 

В поли працували 
Цілий ден тяжко на сонци 

Мотыком копали 
 

І од рана аж до ночы 
Праца невільнича 

І в подяку не раз на ню 
Іщы муж накричав 
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По вечери мыє ґраты 
Собі рукы ногы 

І за дітми пряче лахы 
Замітат підлогу 

 
Ту діти в ден ґаздували 

Дуже насьмітили 
Єй ручкы мусят спрятати 

Хоц ся наробили 
 

В кінци сідат на стильчыку 
Де латат споденкы 

Што роздерли на колінах 
През ден єй сыночкы 

 
Другых неє запасовых 

Трудно ся называт 
Хоц ій сызы стали в очах 

Бере і зашыват 
 

Бо хлопчыкы нич не винны 
Сподні мусят мати 

А при хыжи як сут сами 
Не будут лежати 

 
Тилько бавят ся як діти 

Тягнут ся літают 
А споденкы як то шматя 

Не все вытримают 
 

Бо на міцны єй не стати 
За то два раз втрата 

Но бо міцны моц коштуют 
Она не богата 

 
На остатку до молитвы 

Стає зо старшыма 
І за мужом до віконця 

Позерат очыма 
 

Бо за довго його неє 
Юж ся непокоіт 

Вшыткы поснут ничка темна 
А сама ся боіт 

 
Може віз ся повний звернув 

Серед темной ночы 
Може його привалило 

І чекат помочы 
 

Може дашто ся зламало 
Ци кін порвав пасы 

Ріжны думкы стревожены 
Страшат єй тымчасом 

 
Та нич злого ся не стало 

Бо віз загуркотав 
Фура стала серед двора 

Кін ся зареготав 
 

Хлоп змучений скочыив з воза 
Посмотрив по двори 

Моя жена – кричыит до ней 
Давно по вечери 

 
 

На задній окладинці  од середины 
стричка сьпіванкы 

 
„Учка зелена непокошена 

Росне на-ані щав 
Прощай мій милий буд без ня 

щасливий 
Бо ты ня не кохав” 

 
 
 
 

 
Гора Дів – видок од півночы 

Од стороны цмонтеря 

Видно фраґмент даху церркви 
 
 
 

Зошыт 4 
 
 

По вечери по вечери 
Она йому на то 

Чого тя так довго неє 
Знаш же заран сьвато 
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Знаш же треба дров вризати 
І гний выметати 

Я вшыткому не дам рады 
Сам то можеш знати 

 
І коровам до доіня 
Коничу вкосити 

Наризати коням січкы 
Воды наносити 

 
Затяг ґазда віз під стриху 

Запер воротами 
Выпряг коня жебы ся пас 

Помедже сливками 
 

І обоє зас в роботу 
За пилу за косу 

І він косит она грабе 
Аж ся іскрит роса 

 
Потим несут з загороды 

Він коничу плахту 
Она несе граблі косу 

Робят третю шыхту 
 

І нич вшытко поробили 
Півнич іх застала 

Така была в давных часах 
На ґаздивці справа 

 
Такє мали люде жытя 

Такы были часы 
Такій тягли кєрат жытя 

Такы мали вчасы 
 

Хоц так быти не мусіло 
То трудно ся зове 

Такы давно были часы 
І такы ґаздове 

 
Не знали си поправити 

Свою тяжку долю 
Жыли чысто на свободі 

А мали неволю 
 

Тяжкє жены мали жытя 
Жадного спочынку 

Од вчас рана до півночы 
Вытху ни спочынку 

 

Но і о чым о кромпелях 
Пожаль ся господи 

В такым тот си давав рады 
Хто бывав молодий 

 
Хоц я тилько ту описав 

В вечер єй занятя 
По штоденний праци в поли 

Босо без обутя 
 

По штоденний тяжкій праци 
Муриньскій гаривці 

Бо ни сьвата ни неділі 
Неє на ґаздивці 

 
Но бо істи треба дати 

Зьвірятам родині 
Бо за ідлом вшыткы ідут 

До свойой ґаздыні 
 

Бо ґазда ся юж в неділю 
З роботы отрясе 

Бо на поли си полежыт 
Нич коня напасе 

 
Дома жені в неділеньку 

Не хтів помагати 
Она всяди і за вшыткым 

Мусіла літати 
 

Жебы принюс дров кромпели 
Товщу воды мукы 

Юж бы дуже ся злекшало 
На єй слабы рукы 

 
Але хлопи бабску працу 

Не хтіли видіти 
Не хтіли єй оцінити 

Ни єй провірити 
 

Они хтіли мати сьвато 
Так юж в нас бывало 

Што през тыжден урвав спаня 
В сьвато ся доcпало 

 
А же жена не ма сьвата 

Та за то же баба 
Муж при кухни не быв мужом 

Лем кавалец драба 
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І може дальше опишу 
Жытя давных жинок 

Котры были мимо працы 
Красны як барвінок 

 
То природа тамта наша 

В силі іх тримала 
Гарде личко хоц сплакане 

Ім все малювала 
 

Роса раны ім гоіла 
Вода молодила 

Овочы силу давали 
А сонце пестило 

 
Пташкы для них все сьпівали 

В потоках вільховых 
І коникы грали вічно 
По травах шовковых 

 
Ім зозуля все кукала 

Щыро на черешни 
І соколы ім скыглили 

В просторах небесных 
 

Для них вода черкотала 
Згоры по каміню 

Для них квіты проквитали 
На жовто і синьо 

 
Чест вам жены нашы любы 

Вы вартате того 
Бы за працу вам подати 

Квітка золотого 
 

Чест вам жены нашы красны 
Квіты нашы злоты 

Нашы серця найдорожшы 
Вы нашы клейноты 

 
Чест вам жены гордист наша 

Істоты наймильшы 
Приятелі найдорожшы 

Слугы найвірнійшы 
 

Слава вашым характерам 
Чест ваший доброті 

Вашым очам вашым устам 
І ваший самоті 

 

Чест ваший працовитости 
Помник каждий за то 
І за вашу любов щыру 

Кохам вас завзято 
 

За жертвеннист за посьвату 
Для всіх своіх мужив 

Даю кождий рик урляпу 
Бы муж для ней служыв 

 
І за вірнист безприкладну 

За послух дораду 
Дав бы я ім сам незнам што 

Вшыткым в нагороду 
 

Гей вы жены перлы нашы 
Зьвіздочкы коханы 

Як посмотрю в вашы очы 
То робю ся пяний 

 
Гей вы птичкы чорнобровы 

Вы наша потіхо 
Што направду о вас думам 

Повім вам на ухо 
 

„Ви кариї оченята 
Ви чорниї брови” 

Ты жиночий чудний сьвіте 
Повний слез любови 

 
Осьпіваний мужчынами 

Сьвітку наш жіночий 
Найдорожшы перлы в сьвіті 

То жіночы очы 
 

А ваш усьміх то скарб людскій 
Ніт над него ціны 

Хылиме пред вами чела 
Аж до самой глины 

 
Ваш стан зґрабний – тонькій повяс 

Лем го обнимати 
Вашы уста вашы очы 

Лем іх цілувати 
 

Вашы груди сотворены 
До притулюваня 

Ваш карк ушка уста очы 
Лем до цілуваня 
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Вашы ручки сотворены 
Бы мужа тримати 

Як бы пришло му на думку 
Інчу покохати 

 
Але не до такой працы 

Яку вы мусите 
Выконати на три шыхты 

Нич ся кус преспите 
 

Жены нашы славо наша 
Найбільша доброто 

Вшыткы хлопи вас кохают 
Та не знают о тым 

 
Кого мают попри собі 

Хто плаче за нима 
Єсли яка пригодонька 
В ночы го затримат 

 
Мы мужчыны мало знаме 
Чым сут для нас „жінкы” 
Нашы милы товаришкы 

Без пудру і шмінкы 
 

Нашы милы помічниці 
В штоденний гаривці 

Ци-с ій вспівчув подякував 
За то яко жинці 

 
Ци дальше єс ґрубянином 

Для свойой коханой 
І тыраном і деспотом 

Свойой душы пяной 
 

Отрясте ся товаришы 
Своіх жінок мужы 

Жебы я вас не выкликав 
Назвиском з „калужы” 

 
І не будте тыранами 
Як Осиф з Крильовы 

Такій не варт бы му дати 
Кулю до головы 

 
Хлопи хлопи сило сьвіта 

З серцями тырана 
Чым в вас была нераз жена 

Вірна і кохана 
 

Слугом вашом робітницьом 
Безплатном скричаном 

Заміст быти товаришком 
Пещеном коханом 

 
Ґрубіяньскы были для ней 

Селяньскы порогы 
Заміст быти осолодом 

Жытьовой дорогы 
 

Гей молодист ты жиноча 
Яка ты чудова 

Як увиджу вашу красу 
Болит ня голова 

 
Як увиджу вашу постать 

Вашу твар веселу 
Розмрияны оченята 

Бузю малинову 
 

Вашу тварцю розпалену 
Уста усьміхнены 

Груди повяс босы нижкы 
Росом зарошены 

 
То выстарчыт тых видоків 

Бым скапітулював 
Бым притулив з цілой силы 

Сто раз поцілував 
 

Гей ты жытя таємниче 
Якє ты прекрасне 

Кому любов зышла в жытю 
Як сонечко ясне 

 
Хто зрозумів ціль жытьову 

Познав культ коханя 
Тот щасливий в своій хыжи 

Без ксєнджив казаня 
 

Жытя наше найдорожше 
Якє ты чудове 

Як оаза на пустыни 
Як квітя майове 

 
Як сонечко над горами 

Як природа в лісі 
Як садочок заквітчаний 

Як голуб на стрисі 
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Ци як ружы в загоридці 
Як сьвіт літній з рана 

Або жена як ягода 
В тобі закохана 

 
Жытя жытя ты клейноте 

Найдорожший квіте 
До коханя дорижками 

Вымощений сьвіте 
 

Жытя жытя квіте красний 
Природо майова 

Як си вспомну о тий правді 
Болит ня голова 

 
Жытя жытя чым же ты єс 

Природо красива 
Горы поля лісы травы 

І ты жено мила 
 

Чым же ты єс земльо наша 
Ты під небом синім 

І мы люде рижноракы 
І добры і свині 

 
Гей природо чаривницьо 

З жиночым іменом 
Ты театре материньскій 

З натуральном сценом 
 

 Одкрый своі таємниці 
Бы зме ся дознали 

Як по правді давно было 
Одкаль мы ся взяли 

 
Одкрый книгу тых таємниц 

Пред дітми своіма 
Бы зме взрили чысту правду 

Очами людскыма 
 

Одкрый своі таємниці 
З пред літ милийонив 

Як не было міст сел дориг 
Ни орных загонив 

 
Чым зме были в тамтых часах 

Як де прожывали 
Чым мы в тот час ся труднили 

Як зме выглядали 
 

Одкрый для нас тоту книгу 
Най єй прочытаме 

Ци збадаме тоту тайну 
Не знаме не знаме 

 
Всьо кругом нас таємниче 

Хоц нам з блиска знане 
Гей шырокій ты наш сьвіте 

Што ся з тобом стане 
 

Ци прожыєш іщы тилько 
Кілько юж єс прожыв 

Ци все буде твоіх істот 
Катаклізм тревожыв 

 
Гей ти сьвіте величавий 

Хто ти давав красу 
Од коли ся зеленієш 

Од якого часу 
 

Як повстали моі горы 
В котрых єм ся родив 

Ци так як нас вчыли в школі 
Як єм до ней ходив 

 
Одкаль взяли ся долины 

Там медже горами 
Замешканы з давных віків 

Тихыма Лемками 
 

Горы моі таємничы 
Вы нам хыжом были 
Де Руснакы неборакы 

Тихо собі жыли 
 

Жыли тихо і щасливо 
Як за дверми в Бога 

Покля ся нам не вказала 
В чужыну дорога 

 
Гарде было моє село 

Добры были люде 
І весільше нам юж ниґде 

На сьвіті не буде 
 

Як весело там бывало 
В сьвато ци в неділю 
Ци в саді ци на забаві 

Ци то на весілю 
  



         

 

4
2

 

Были своі музыканты 
Як в саді заграли 

То дерева хоц нежывы 
Та ся розвивали 

 
Як прекрасны стоны гушель 

Зачали дзвонити 
Та ся хлопці і дівчата 

Зачали сходити 
 

Окружыли музыкантив 
Слухали в задумі 

Вколо красны гір видокы 
Як в Сочі на Кримі 

 
Стояли так заслуханы 

В Вересни ци в Маю 
Бо на траві танцувати 

Не было звычаю 
 

І як ся дост наслухали 
Свобідной музыки 

То до салі скєрували 
Хлопці своі кроки 

 
Взяли Гната попід рукы 

Як закінчыв грати 
Повели го як актора 
Впрост до його хаты 

 
З його саду просто в хыжу 

До зимной кімнаты 
Бо там дылі были гарды 

Там він любив грати 
 

В ній він тримав інструменты 
Там мав посьціль свою 

Своі гушлі велькій бубен 
Гарды басы двоі 

 
Елєґанцкы двоі гушлі 
Спали в футералах 

Він пильнував іх як ока 
Знав ся на тых справах 

 
І прекрасна вйольончеля 

На сьціні вісила 
Нибы сама як зме пришли 

До гры ся просила 
 

Єй чудовий темний кольор 
Блищав ся і мінив 

Котрий хлопец єй гры слухав 
Та зараз ся женив 

 
І великы тяжкы басы 

Все в куті стояли 
Котры они оба з вітцьом 

Сами выконали 
 

Єст то діло велькой клясы 
Містерной роботы 

До той справы не єдному  
Бракло бы охоты 

 
Єст то діло самоуків 

Ридко спотыкане 
Артистычной довгой працы 

Мало кому знане 
 

Як потягнув по іх струнах 
Та ся шыбы трясли 

Здає ся мі же раз лямпы 
Нафтовы погасли 

 
Як до танцю басували 

То грали з легонька 
Бы до серця пасували 
Як хлопцю миленька 

 
Памятам я єден вечер 
В нашых милых горах 

Як музыка з його гушель 
Несла ся в просторах 

 
В тот ден купив новы гушлі 

Аж в Санчи в повіті 
Дорогы то были гушлі 
Єдны з ліпшых в сьвіті 

 
І в Липця чудовий вечер 
Перший раз грав на них 
Грав сам собі цілу душу 
Товды вложыв до них 

 
Я знав о тым же він пішов 

Гушлі купувати 
І же в вечер як ся верне 

Буде на них грати 
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Знав єм о тым бо мі повів 
Ден наперед того 

І я чекав в нетерпячці 
Што то выйде з того 

 
А же гушлі я барз любив 

Та єм ледво чекав 
Коли буде своім граньом  

Мене до ся кликав 
 

Бо до него мав єм блиско 
Міг єм все літати 

Лем глубокій гірскій потик 
Ділив нашы хаты 

 
На противных двох берегах 

Были нашы хаты 
Сорок метрив стримкій бериг 

Треба поконати 
 

Бы дистати ся до него 
І до ня так само 

Дном долины плыне ричка 
Медже каменями 

 
Шырокій пляц коло ричкы 

Звали долинками 
А де трава юж не росла 

Звали камінцями 
 

Бо іх ричка підчас бурйі 
Вічно зруйнувала 

За то трава на тых місцях 
Ридко вырастала 

 
А де было метер высше 

Понад камінцями 
Там ся трава зеленіла 

Прикрыта квітами 
 

Там юж вода підчас зливы 
Ридко досягала 

А як часом вкрыла траву 
Та не зруйнувава 

 
Може триста метрив нашы 

Хыжочкы ділило 
Та як пізрив в низ з берегів 

Та нибы ся снило 
 

Якій видок быв чудовий 
На другу сторону 

І на поля на берегы 
На тиху долину 

 
Ци на ричку котра несла 

Свою чысту воду 
Што потокам єй забрала 

З верхів аж до споду 
 

А потокам в ден і в ночы 
Жерела давали 

Што студнями на верхах гір 
Вколо вытрискали 

 
І під гором выплывали 

Нераз серед поля 
Нераз в саді ци в долинці 

Юж іх така воля 
 

Мило было посмотрити 
З берега в долину 

На прекрасний штых природы 
В чаривну котлину 

 
Котра нас двох розділяла 

Мы были молоды 
І нам тото не робило 

Ниякой прешкоды 
 

Я мав товды літ сімнадцет 
Він три роки старший 

І в ходжыню в нас по горах 
Не быв нихто гірший 

 
Бо мы были гірняками 

Як славны Гуцули 
Мы скакали по берегах 

Змучыня не чули 
 

Нихто не знав ци ма серце 
Нихто там не хворив 

Нихто не знав ів ци не ів 
Ци поприв ци солив 

 
Мы без труду як єлені 

По горах гуляли 
Зо змучыня і з хвороты 

Мы ся там сьміяли 
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Як до него хтів єм іти 
В вечерний тишыні 

Скочыв з горы як лявина 
Юж быв на долині 

 
І до горы выскочыти 
Тилько для нас было 

Як бы з ривнин міщухови 
Вино ся приснило 

 
Як вечером він грав в саді 

Я там не все летів 
Слухав єм го в своім саді 

Як місячок сьвітив 
 

Зо своіма сестричками 
Не раз зме слухали 

Покля гушлі не затихли 
І замовкли в дали 

 

 
Гушлі Гната Воленщака - єдины 

захованы з троіх – якы мал 
 
 

Зошыт 5 
 
 

А кус здальша іщи красше 
Стоны ся зливали 

Ой як крашні його гушлі 
В літні ночы грали 

 
А найкражше в його жытю 

То в тот вечер грали 
Што іх за дня його рукы 

В Санчи купували 
 

Не забуду я тот вечер 
Покля жытя мого 

Гнеска бым ся зьвідав о то  
Місяця блідого 

 

Він памятат тамты часы 
З кронікы віковой 

Хто іщы чув в тамтот вечер 
Гната гры чудовой 

 
Бо я товды довго стояв 

Над своім берегом 
А маленкій місяц серпик 

Клипкав єдным рогом 
 

Бо то были самы жнива 
Час тяжкой роботы 

І погідний красний Липец 
Не допущав слоты 

 
Люде тяжко працували 

З рана до вечера 
Но бо жнива то в рильництві 

Найважніжша пора 
 

В поли было повно стижків 
Де быс не посмотрив 

Сонце пекло незвычайні 
Нич не было вітру 

 
За то холод вечеровий 

Быв нам барз приємний 
Товды люде си спічнули 
Як тот хробак земний 

 
В такій вечер то вартало 

В саді посідити 
По роботі цілоденний 
Кости выпростити 

 
І музыкы послухати 

Свойой жывой ридной 
Што плынула з недалека 

В час ночы погідной 
 

В такій тихій темний вечер 
Край берега свого 

Я там слухав на стоячы 
Граня Гнатового 

 
Грав на своіх новых гушлях 

В тамтот вечер в літі 
Грав чудесно тихым горам 

І вшыткым на сьвіті 
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Грав чудово як николи 
І як нихто в горах 

Сильний острий звук мельодйі 
Нюс ся по просторах 

 
Того клянґу не забуду 

Покля буду жыти 
Подибного я юж не чув 

Ниґде інде в сьвіті 
 

Той музыкы не забуду 
В тот вечер липньовий 

Што зо себе товды дали 
Його гушлі новы 

 
Я єй слухав три годины 

Тяжко задуманий 
І як скінчыв то єм ішов 

Домів так як пяний 
 

Што то была за музыка 
Не мам на то слова 
Бы єй красу описати 

Не моя голова 
 

Не раз не два єй вспоминам 
У далекым сьвіті 

Не єдному о тым ґадам 
І в зимі і в літі 

 
Гнатови єм не вспоминав 

Тот вечер николи 
Што за чары товды были 

В тых гушлях на поли 
 

Може сам бы не выяснив 
Той красы причыну 

Може мав товды при собі 
Кохану дівчыну 

 
Для ней выдав попрез гушлі 

І серце і душу 
Нііі він не грав товды милий 

Лем на втіху нашу 
 

Не мав товды він дівчыны 
Грав садам зеленым 

Маленкому місяцьови 
І ябкам червеным 

 

Грав він своім товаришам 
І дівкам молодым 

Котры мыли собі ногы 
Серед зимной воды 

 
Што по тяжкій денний праци 

Над ричком спочыли 
І сколены стерньом ногы 

В воді намочыли 
 

Дуже люди під час ночы 
До стижків складали 

Премучены довгом працом 
Музыкы слухали 

 
Тужна наша мельодия 

Силы додавала 
Товды ціла Бовцерйова 

Тых клянґів слухала 
 

Ой памятний то быв вечер 
Тамта темна ничка 

І дівчата понад водом 
Як і тамта ричка 

 
Ой чудовий то быв вечер 

Повний тайн радости 
Єден з кражшых в нашых горах 

В моій молодости 
 

Днес мі вшытко як оаза 
Стає пред очами 

Тамтот настрий вечеровий 
І Гнат з гушельками 

 
Дзвін вечырний вітрик роса 

Сьпів граня гуканя 
Захід сонця над полями 

І серца дрожаня 
 

А гнеска Гнат на заході 
Од нас не далеко 

Оре плугом сіры піскы 
Червенявым быком 

 
Тягнут його красны волы 

Яворове ярмо 
Гнат ксе тугу одшмарити 

Та трудно і дармо 
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Тягнут його улюблены 
Ярмо яворове 

Дармо хце Гнат вышмарити 
Ридний край з головы 

 
Оре піскы новым плугом 

Кне на свою долю 
Сіры піскы штилєтами 

Його серце колют 
 

Його очы ненавидят 
Тых пісків видоку 

Бо він в нас мав зеленину 
Із кождого боку 

 
Його душа верховиньска 

Пісків не любила 
Она хворила плакала 

Психічно терпіла 
 

З єдной стороны терпіла 
З жалю за горами 

З другой была добивана 
Пісків видоками 

 
З третьой страны то ривнины 

Тисли душу гірску 
А з четвертой то сталінізм 

Дусив єй по зьвірскы 
 

І вороже оточыня 
До решты згнобило 

А чужына неприязна 
Радист з ней выпила 

 
Страшна доля выселенця 

Зламала му силу 
Політыка скалічыла  

Душу нещасливу 
 

Він ся хылив задуманий 
Забывав о сьвіті 

Він орючы нову землю 
Не хтів єй видіти 

 
Каждого дня падав духом 

На всхід засмотрений 
Там остало його серце 

Його сьвіт зелений 
 

Там остало його жытя 
За котрым ту плаче 
І дорогє його щесьця 

Веселе юначе 
 

І свобідна атмосфера 
Його гір чудовых 

Без котрых не буде Лемків 
В чужыні здоровых 

 
Там остала його радист 

І його здоровя 
Ту не найде одповіди 

Свого безголовя 
 

Там остала його радист 
І його свобода 

І духовы ідеалы 
Нашого народа 

 
Там остали його мысли 

І його погляды 
І прикметы його духа 

І нашой громады 
 

Там остали його мриі 
І його змаганя 

Цілой нашой Бовцарйовы 
Велькы почынаня 

 
Лишыв своі мельодиі 

Награны роками 
Котрых повно в нашых горах 

Медже потоками 
 

Котрых дуже там на горах 
На його полянах 

Там кади він давно ходив 
По нашых сторонах 

 
Там іх повно як тых духів 

Што ходят ночами 
Коли сьвітит блідий місяц 

Понад париями 
 

Як туманы в ночы вкрыют 
Вершок його горы 

Товды чудной гры там чути 
Давных його творив 

  



                                                                                                             

 

4
7

 

А ту йому днес ся сниют 
Тамты давны ночы 

Коли грав си на Чертежы 
В Чершли ци в Убочы 

 
Сниє ся му на заході 

Же він на поляні 
І же вшытко доокола 

Слухат його граня 
 

Же він сідит си на пнячку 
В гушлі засмотрений 
І так мило ся му грає 

В лісі затемненым 
 

Бо ліс цілий сриблом вкрытий 
А його музыка 

Замінят ся в білий туман 
Што вшытко проникат 

 
А він грає нибы в хмарах 

Не на полонині 
Де з боків ся прихыляют 

Вшыткы  горы сині 
 

А він грає ім од серця 
Незмірно щасливий 

Товды сідат му на гушлях 
Музы голуб білий 

 
І в тым будит ся сплаканий 

Страшні розжалений 
Же быв душом в своіх горах 

Видів сьвіт зелений 
 

І до рана веце не вснув 
Серце оген палив 

Тяжкій вспомин з давных часив 
Душу му привалив 

 
Посмотрив си на гушелькы 

Жаль му серце стиснув 
Велькы слезы стали в очах 

Вспомнув тамту весну 
 

Як перший раз в своім жытю 
Грав на полонині 

Кругом него штыри волы 
А він в середині 

 

Згадав весну тамту красну 
І тот Май чудовий 

Як ґу нему пришли хлопці 
Што пасли коровы 

 
Як хлопці си полігали 
До пахнячой травы 

І слухали той гры його 
І векшы і мавы 

 
Вспомнув бідний тоты рокы 

І тоты видокы 
Свою хыжу своє село 

І щасливы рокы 
 

Котры прежыв молоденькій 
В своій Бовцарйові 

На дорогій Лемковині 
На гори чудовий 

 
А де гнеска він ту взяв ся 

Мимо свойой волі 
І ци його новы гушлі 

Юж не зіли молі 
 

Бо як пришов на тот захід 
Та як іх завісив 

То до гнеска си там вісят 
Де іх товды лишыв 

 
І кілько раз пізрит на них 

Та все ся засмутит 
Зараз з жалю гірка слеза 

В очах ся закрутит 
 

І чым скорше втіче од них 
Бы жаль не збільшати 

Нихто не чув жебы на них 
Сприбував заграти 

 
Лем раз з мусу з конечности 

Заграв ту кревному 
Як не быв му хто заграти  

Зо шлюбу до дому 
 

І більше юж нихто не чув 
Його гры чудовой 

Сховав душу музыкальну 
До труны дубовой 
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Своє серце музыкальне 
Замкнув на колодку 

І попрощав на чужыні 
Давну гру солодку 

 
Своі пальці музыкальны 
Запряг в тяжку працю 

Бы вспомочы при роботі 
Жену молодицю 

 
Я быв радий же замешкав 

Недалеко мене 
Же заграт нам так як давно 

На траві зелений 
 

А він зложыв своі гушлі 
На вічний спочынок 

Хыбаль може заграт на них 
Коли його сынок 

 
Як на захід іхав з нами 

То я так ся тішыв 
А він душу музыкальну 
В нашых горах лишыв 

 
І чужына го забила 
Ту сьвіт не для него 

Бо він бы хтів постояти 
Над своім берегом 

 
Посмотрити на долинкы 

Дово своім садом 
І на ричку чысту сьвіжу 
Што там плыне сподом 

 
Бо він бы хтів посідити 

Коло свойой хаты 
І в неєден літній вечер 

В садочку заграти 
 

І вложыти в тото граня 
Радист свого жытя 

Поза тым він не узнавав 
Сенсу того сьвіта 

 
І хтів бы тіж постояти 

Коло своіх сливок 
Послухати на подвірци 

Щебету ластивок 
 

Котры йому щебетали 
А як пішли спати 

Товды гушлі він выносив 
І зачынав грати 

 
Бо він хтів бы ціле жытя 
В тамтых місьцях грати 

І тым граньом всю моводіж 
До ся скликувати 

 
Скликувати там ґу студни 

Хлопци і дівчата 
Бо до него всі летіли 

Як до свого брата 
 

Гей вы горы величавы 
Што там днес стоіте 
І на його стару хыжу 
З высока смотрите 

 
Посмотрте вы там з высока 

Што ся в него діє 
Ци молодіж в його саді 

Вечером ся сьміє 
 

Ци грає хтоси за дармо 
Там для молодежы 

Ци ягнятко так як давно 
В його саді лежыт 

 
Ци так само в його саді 
Дзвонит сьміх молодий 
Ци дівчата такы самы 

Як в лісі ягоды 
 

Бо він не зна на заході 
Што там з його хатом 

І не іде там зазрити 
Разом з своім братом 

 
Серце бы му выскочыло 

З його сильных груди 
Як бы взрило свою хыжу 

А в ній чужых люди 
 

Оно бы ся розорвало 
зо смутку і болю 

За насильство право джунґлі 
за чужу сваволю 
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Оно бы ся одорвало 
Як грушка з голузи 

Як бы взрило в своі хыжи 
З Пташковы інтрузив 

 
І хоц знає та не видит 

Душа менче болит 
За то рукам своіх гушель 

Взяти не позволит 
 

Бы му серце не ранили 
Своіма тонами 

Бы му слезы не летіли 
За його горами 

 
Бо як возме гушлі в рукы 

І смыком потягне 
Зараз тяжку гірку сызу 

З очи му вытягне 
 

Зараз нижна мельодия 
Жалю му додає 

Зараз ся му за горами 
Тяжко серце крає 

 
Зараз наша мельодия 

Серце му роздерат 
Зараз гушлі на цьвак вішат 

Ци в шафі заперат 
 

Бы іх тоны не ранили 
Більше його душу 

Постановив же іх більше 
В чужыні не рушыт 

 
Бы му не припоминали 

Зеленого саду 
Його хыжы його студні 

І хлопци громаду 
 

Бы му не припоминали 
Долинок зеленых 
І пасікы у садочку 
І сливок червеных 

 
І потичка попри хыжи 

І саду в березі 
І на нартах ізду в зимі 

З горы на морозі 
 

Бы му не припоминали 
Той гры на полянах 

Гын высоко під хмарами 
Де жыв так як монах 

 
Жаль му той гры на полянах 

Серед літніх ночы 
Тамтой красы верховиньской 

І тых бычых очи 
 

Што смотрили ся на него 
І тихо мырчали 

А з гущавин рижны зьвіры 
Лепы выхыляли 

 
Жаль му той гры на полянах 

Жаль му тамтых ночи 
І місяця што так сьвітив 

Йому просто в очы 
 

Жаль му полян на гір вершках 
Де ворон не краче 

За тым жытьом верховиньскым  
Його душа плаче 

 
За жерелом край поляны 

За гайом чудовым 
За красныма ялицями 

За лісом буковым 
 

Жаль му ночы часом страшных 
На горах преспаных 

Тых видоків вколо себе 
Чудных вымрияных 

 
І тых стежок на Чертежы 

І буковых пняків 
На якых він нераз сідив 

І грав серед кряків 
 

І природы величавой 
Тамтого спокою 

Серед котрых він формував 
Тиху душу свою 

 
І тых зьвірив што слухали 

В ночы його граня 
І разом з ним о півночы 

Лігали до спаня 
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І тых дровен ялицьовых 
Што в огни трискали 

Як си нераз наклав огня 
Коли быкы спали 

 
Вшытко стає пред очами 

Йому на чужыні 
І тот вечер як першыраз 

Сідив при дівчыні 
 

Жаль му той гры на верхівях 
Вспоминив з тых часив 

Той чаривной атмосферы 
Котру він там красив 

 
І свободы той безмежной 

Яку Бог му давав 
І спокою без котрого 

Жытя не узнавав 
 

І здоровя котре дала 
Му тамта природа 

Котре в ним там аж кыпіло 
Як на огни вода 

 
І же голос гір так знаний 

Взыват го і кличе 
І же Чершля його просит 

Тихо за ним плаче 
 

То вітчына шле му привіт 
Як ся сонце знижат 

Ридны горы до ся кличут 
Як ся вечер зближат 

 
І він стоіт заслуханий 

Штоси ся з ним діє 
То вытерат дзьопком очы 

То ся дивно сьміє 
 

І забыват о тым сьвіті 
Як Жыд на сабаті 

Стоіт дивний блідий штывний 
Як тот колик в плоті 

 
Очы вперты в далечыну 

Груди му фалюют 
Його уха юж ничого 
З поблизя не чуют 

 

Потим замкне звільна очы 
Голову похылит 

Його серце як пташына  
Скочыт і заквилит 

 
І він вертат нибы злодій 

До німецкой хаты 
Там го жена його власна 

Не може познати 
 

Втіче од ней до покою 
Сідат тихо в куті 
І забыват о родині 

І о цілым сьвіті 
 

Потим з легка без шелесту 
Футерав отверат 

Видок гушель його душу 
До решты роздерат 

 
І сідат си коло стола 

Дивно ся засьміє 
Сам не зна што ся з ним товды 

В такій вечер діє 
 

В ден занятий в поли працом 
Менче о тым думат 

А вечером впадат в тугу 
Ледво же вытримат 

 
Так він в смутку на заході 

Дожыват ту віку 
Не хце брати в рукы гушель 

Не хце серця крику 
 

І юж нихто ту не чує 
Його гры прекрасной* 

А мі жаль так як і нашой 
Природы чудесной 

 
Нихто юж му не розкаже 

На заході грати 
Бо він настрий музыкальний 

Мусів поховати 
 

Поховав го на поляні 
Котру Чершльом зовут 
Коли лишав свою хыжу 

Свою Бовцарйову 
*(Не доцяп же то была правда. Кус іщы вґ 
сына пограл, але фактычні юж не дуже) 



                                                                                                             

 

5
1

 

Бовцерйово наша тиха 
Його хыжо ридна 

Якы він там все мав думкы 
Веселы свобідны 

 
Як го жытя там тішыло 

Якій быв щасливий 
А ту клене свою долю 

І рве волос білий 
 

Якій там быв все веселий 
Приязний і милий 

Тераз пє ту згнилу воду 
Оре пісок сивий 

 
Там з жытя задоволений 

Праца го тішыла 
А ту плаче його душа 

Смутна нещаслива 
 

Хоц му нич ту не бракує 
Та бідным ся чує 

Бо ворогом му чужына 
І душа сумує 

 
За то він там быв богатий 

Бо жыв в ридным краю 
Чув ся вільний і щасливий 

Як тот Адам в раю 
 

Його душа там остала 
В його ридний хаті 

Його радист його щесьця 
Сут при давным Гнаті 

 
А тутешній Гнат убогій 

Нич му не остало 
Лишыв душу в ридным краю 

Де вшытко пропало 
 

Она духом невидимым 
Літат над полями 

Понад його ридном хыжом 
Над його садами 

 
І на його ридным поли 
Глядат давных шлідив 
Його братив його няня 

І його прадідив 
 

Бо на нашых ридных полях 
Вшыткых шлідив знати 
Лем си треба на загонах 

Шлід тот одчытати 
 

За то нашы власны поля 
Такы нам дорогы 

Бо од віків іх доптали 
Нашых предків ногы 

 
За то нам так были милы 

Нашы поля ридны 
Бо іх глину вымісили 

Дідив ногы бідны 
 

За то они нам дорогы 
Бо там кожда груда 

Превернена сто раз руком 
Нашого прадіда 

 
Бо там кожда стопа землі 

Іх потами зляна 
Мотыками нашых мамів 

Сто раз прекопана 
 

І тым грудам нашы предкы 
Радист свою дали 

На ту землю ся женили 
І на ній гмерали 

 
Як жеж не ма тамта земля 

Быти нам дорога 
Тож она нам дала жытя 

І „бронь” на ворога 
 

Таж она нам дала радист 
Як мы там мешкали 

Як прадідний ридний загін 
Мы коньом орали 

 
Ци то коньом ци быками 

Скыба одставала 
Же єй оре єй гваститель 

Она добри знала 
 

Она серце радувала 
Свыма видоками 

Ридном хыжом гардым польом 
І вколо горами 
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Она душу веселила 
Тым вівсом зеленым 

Кромпелями ярцьом жытом 
І хлібом печеным 

 
Чого поля были красны 

Там в літнім сезоні 
Бо дівчата там сьпівали 

По каждий стороні 
 

Там сьпівали нашы бабы 
Як дівчатми были 

І потим як своі діти 
По полях носили 

 
Як іх в плахті колысали 

До сну ім сьпівали 
А воколо іх кромпелі 

Квітьом ся вкрывали 
 

А попри них шумів потик 
Што до ричкы впадав 

Він до них цілыма днями 
Черкотав і ґадав 

 
А над його берегами 
Черешні приставы 

Червеніли на голузях 
Падали до травы 

 
А в долині плыне ричка 

Тых потоків мати 
Аж просит бы по роботі 

Пришли ся купати 
 

Вздовж той ричкы тихы вербы 
На вітри ся хылят 

Попід нима можна сісти 
Кого ногы болят 

 
Чыста ричка мыє бериг 

І вербам корені 
В ній шмиґают малы рыбкы 

Помедже камені 
 

Хлопці в літі зажывают 
Здоровой купелі 

Каждий має вступ свобідний 
Звычайово в селі 

 

А юж діти в час вакацйі 
З воды не выходят 

Цілком голы як ангели 
По воді си бродят 

 
Хлюпочут як каченята 

Плюскают як рыбы 
І тішат ся теплом сонця 

Як на яри жабы 
 

Будуют си малы тамы 
З глины і з каміня 

Жебы глубша была вода 
Добри над коліна 

 
Маленькыма рученьками 

Выконали добри 
Збудували собі банюр 

Яко в лісі бобры 
 

А як товды ся тішыли 
Працы той видоком 

Як юж мали свою купіль 
Пів метра глубоку 

 
Як скакали таньцували 

Водом ся хлюстали 
Не раз не два старшы Лемкы 

З них ся зосьміяли 
 

Часом старшы корыстали 
З той малой купелі 

Но бо ліпшой в нас не было 
З мого кінця в селі 

 
Аж там ниже в центри села 

Вербами обросле 
Было файне купелиско 

Для люди дорослых 
 

Бо там была довга гата 
Рядом збудувана 

Штыри метры высокости 
Вода затримана 

 
Вода тамом загачена 

Створила озеро 
З горы красным водопадом 

Злітувала скоро 
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А над гатом файна купіль 
Была в першым році 

Потим гату замулило 
Остала на боці 

 
Менча але добра купіль 

Для дорослых люди 
Там вода была на хлопа 

В сухій рик по груди 
 

Там дорослы зажывали 
В вільний час купелі 

То быв наш правдивий басен 
В бідным гірскым селі 

 
Ой чудова то єст купіль 

В такій чыстий воді 
Котра вічно переплыват 

Видно дно на споді 
 

Понад ричку берегами 
Сут сливковы сады 

Над садами на ривнині 
Там юж неє воды 

 
Лем хыжы з довы до горы 

Понад берегами 
Деревяны гарды чысты 

Закрыты садами 
 

Стоіт село довгым рядом 
Як зачаруване 

Вколо горы як фортецы 
Стоят задуманы 

 
І дорижка як шнур білий 

Іде крайом села 
А з під горы дзвонит пісня 

Здобывча весела 
 

І потичкы попри хыжках 
Жужонят весело 

То они там прикрашают 
Нашы тихы села 

 
Загоридка недалеко 

Плотом оточена 
В ній ярины а і квітя 

Як шмінка червена 
 

І огуркы як буракы 
По земли ся стелят 

Грубы тверды повны мяса 
Як громада телят 

 
Під короном зеленины 

Морков ружовіє 
З боку цвикла сыта груба 

Все ся до ней сьміє 
 

Там петрушка як дівчатко 
Трясе волосами 

При ній копер як конкурент 
Бє єй запахами 

 
Грядка честку за рядами 

Чекат на погоду 
Він шкідників не допустит 

До свого народу 
 

Блиско него єст цибуля 
Брихата румяна 

А єй цибы стырчат в небо 
Як шабля улана 

 
І шалата росохата 
Шырит ся рядами 

І як пані розпустила 
Сукні з фальбанами 

 
І капуста королева 
Страшну ма голову 

В розпущений ондуляцйі 
До бочкы готова 

 
Лем редковця бідна мала 

Ничым ся не хвалит 
До никого ся не сьміє 

Пред никым не жалит 
 

Скоро зникат з загоридкы 
Як бы єй не было 

На єй місце придут ґрулі 
Буде ся ім жыло 

 
Шпинак повідают важний 

Не всяди го знают 
Не вшыткы го управяют 

Бо го не кохают 
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З краю дыня бочкувата 
Гриє ся до сонця 

Листочками ся прикрыла 
Лишыла віконця 

 
І кавуны в теплы рокы 

Могли бы іхати 
Та не знали о них люде 
З нашой бідной хаты 

 
За то горох і фізола 

Пяли ся по тыках 
То по дручках то по плоті 

Часом по патыках 
 

За то якы помідоры 
Там в нас вырастали 
Червеніли як дівчата 

Як ся покохали 
 

Помідоры сут як ябка 
Лем сад єдноричний 

Іх час росту скорочений 
З літ на пят місячний 

 
За то люде управяйте 

Нашы помідоры 
Бо нич саду ся диждете 

Та будете хворы 
 

Бо з яблони за літ десят 
Урвеш ябок пару 

Помідорив в трйох місяцях 
Нарвеш цілу хмару 

 
Но і о сад треба дбати 

Хто на селі жыє 
Най там твоім малым дітям 

Ябко ся не сниє 
 

Лем най має як выросне 
Кілько ксе до сыта 

Як деревце не посадиш 
То на старист квіта 

 
Будеш смотрив разом з дітми 

На сады дачыі 
І по праві тебе зганьбят 

Скоро діти твоі 
 

Не выстарчыт посадити 
Треба хоронити 

Жебы коза ци корова 
Не могли гломити 

 
Треба плотом оточыти 
Вступ там взборонений 

А іначы шкода працы 
І ябок червеных 

 
Крашні вшытко выглядало 

Буйні вшытко росло 
А найліпше тым што знали 

Рильниче ремесло 
 

Вітер шумів хмары плыли 
Сонечко сьвітило 

І яринам в загоридці 
Весело ся жыло 

 
Бо што хвиля дощык росив 

Вмывав своі діти 
І ярину і овочы 

І прекрасны квіты 
 

І щасливо час уплывав 
У літнім сезоні 

Можна было ся наісти 
На такым загоні 

 
Шымрав вітер по листочках 

Поміж яринами 
Змітав сушкы по стежечках 

Поміж загонами 
 

І на плоті з білых дранок 
Справджав свою силу 

І втікав в сьвіт пращаючы 
Нашу долю криву 

 
Росли квіты розмаіты 

Ріжного кольору 
І тішыли нашы очы 

Часом душу хвору 
 

Загоридку прикрашали 
Ріжныма строями 

Котры были называны 
Ріжныма назвами 
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І лем єдна в загороді 
Кольору не мала 

Тихесенько як сирота 
На боці стояла 

 
Похылила головочку 

Біленьку чекала 
За то найбільше на себе 

Увагу звертала 
 

То лелия наша біла 
Вічно задумана 

Стоіт тихо як дівчына 
Вчасно закохана 

 
Коло ней сут ґерґоніі 

В розмайтых кольорах 
Іх найбільше коло плота 

І при помідорах 
 

Іх найбільше в нашых селах 
Дівчата садили 

І найліпше зо всіх квітив 
Коло них ходили 

 
Та найбільше кольор бордо 

Любили дівчата 
І червений як кров власну 

Хтіли небожата 
 

Прекрасны то были квіты 
Ружы красавиці 

Зрывали іх до букєтив 
Нашы молодиці 

 
І кавалєр зорвавшы єй 
Довго ся ньом тішыв 

Довго нюхав смотрив хвалив 
Нич дівчыні лишыв 

 
Были жовты были білы 

Ружовы мішаны 
Але вшыткы были гарды 

І людми коханы 
 

А што братків рижнолицых 
На грядці стояло 

Розмайтыма кольорами 
Личко ся всьміхало 

 

І як нарид еґзотычний 
З кольоровом скором 
До ґаздыні ся сьміяли 
Цілом літньом пором 

 
Райскій видок представяла 

Грядка такых квітив 
Ци то было рано в вечер 

Ци то місяц сьвітив 
 

Трудно было одорвати 
Од них своі очы 

Мило при них посідити 
Хоц бы до півночы 

 
Нераз і ту на заході 
Виджу таку грядку 

Та мі товды Бовцерйова 
Приходит на згадку 

 
Іщы єден квіток вспомну 

То кольчаста ружа 
Жены ради єй дистати 

Од хлопця ци мужа 
 

Іх шляхетны підґатункы 
З ріжныма барвами 

Хыбаль мают перше місце 
Помедже квітами 

 
Єй аромат так приємний 

Як ридко на сьвіті 
Ей жебы то она квитла 

З три місяці в літі 
 

А то квитне коротицько 
Найбільше дни десят 

Стратит платкы лисьця запах 
І юж єй выносят 

 
І так вшытко проминає 

У наший природі 
Зникат кольор поваб краса 

Так єст і в народі 
 

Вшытко красне як молоде 
Веселе румяне 

Преквитнене юж не важне 
І юж не кохане 
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Та мы о тым не думайме 
Не час ся смутити 

Покля жыєм то повинни 
Зме ся веселити 

 
І любити нашы квіты 

І пахнячы ружы 
І природу матір нашу 

І єй творы божы 
 

Конвалійо моя дрибна 
Квіточку лісовий 

Якы крас сут твоі квіткы 
Твій запах майовий 

 
Дрибницькыма дзвіночками 

Вісиш на былині 
Нибы маляр тя змалював 

В кімнаті на сьціні 
 

А єй запах такій милий 
І такій приємний 

Як і малой фіялочкы 
Што росне приземні 

 
Ой любят іх вшыткы люде 

Там де они роснут 
За тот запах што выдают 

Аж покля не поснут 
 

Як квіточкы ідут спати 
Запах замыкают 

Та сут квіты што в тым часі 
Жытя зачынают 

 
І вечером сіют вколо 

Аромат чудовий 
Товды запах зайде носом 

До каждой головы 
 

То матвійка така спрытна 
Ничний жывот веде 

І вечером шле запахы 
Де найбільше люди 

 
Вартат мати єй під вікном 

Як парфуму свою 
І дыхати єй запахом 

В вікні од покою 
 

Ци вечером на бальконі 
По праци спічнути 

Подыхати єй запахом 
І попри тым вснути 

 
Сьвіте ты наш лелийовий 

Зелений пахнячий 
Кольорами сфалюваний 

Безжурний дітячий 
 

 
 
 
 

Зошыт 6 
 
 

На окладинці:  „Як Шевченко на 
зосланю плакав за степами 

Так я бідний на чужыні 
Плачу за горами” 

 
Сьвіте ты мій зеленявий 

Покрытий квітами 
Листочками протыканий 

Вкрашений ружами 
 

Сьвітку ты мій чародійскій 
Повний жытя руху 

Розсьпіваний розмрияний 
Мягкій жытя пуху 

 
Сьвітку ты мій заквітчаний 

Красом всьой природы 
Зеленыма листочками 

І жытьом молодым 
 

Сьвітку ты мій розсьпіваний 
Дощом выкупаний 

Промінями выпещений 
Вітром выхуханий 
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Сьвітку ты мій веселенькій 
Приятелю старий 

Так нам рочкы преплывают 
Як по небі хмары 

 
Сьвіте ты наш таємничий 

Мало мы тя знаме 
Мало жытьом ся тішыме 

Мало тя кохаме 
 

Мало жытя доціняме 
Мало школы маме 

Помаленкы як слимакы 
Наперед ся пхаме 

 
Сьвіте ты мій незбаданий 

Моіма силами 
Може тебе вымалюю 

Нашыма квітами 
 

Котры давно моі сестры 
Літом управяли 

І старанно што вечера 
Водом иідливали 

 
Як си вспомну загоридку 

Коло мойой хаты 
То жаль стискат моє серце 

Хце ся мі плакати 
 

Было давно вшытко своє 
Садочок і хата 

І жывины повно в стайни 
І прекрасны сьвата 

 
І потичок сьвіжий быстрий 

Плынув там де хата 
В нім коровы пили воду 

І прали дівчата 
 

І берижок зелененькій 
Хылив ся до воды 

На котрым быв сад сливковий 
І росли ягоды 

 
Тым берижком я маленкій 

Давав першы крокы 
В тым садочку мі минули 

Найвесільшы рокы 
 

В тым садочку я ся бавив 
Качав ся по траві 

Ци купав ся в чыстий воді 
Як качур на ставі 

 
Хлюпав єм ся як воробель 

Трепав єм ручками 
В чыстых струях з нашых жерел 

Під сонця лучами 
 

Хлюпав єм ся перевертав 
На вшыткы стороны 

Аж з вербы смотрили на ня 
Сорокы вороны 

 
Бо там дальше на тополях 

Гнізда своі мали 
А з высока іх маленкы 

Юж ся одзывали 
 

І ластивкы прилітали 
До ня воду пити 

Може слины ім забракло 
Гнізда доліпити 

 
А підо мном зас вороблі 

Мыли своі крыла 
На плытицькым краю воды 

То іх радист была 
 

Ім старчыло на два пальці 
А мі на дві пяди 

Хтів бым гнеска своіх сынив 
Повести тамади 

 
Гей поточку і садочку 

Мій дітячий раю 
Як си вспомну вашу красу 

Серце ся мі крає 
 

Місця моіх мрий хлопячых 
Забав моіх братив 

Краю моіх літ дітячых 
Чого я вас стратив 

 
Залітайте моі думкы 

Смутны невеселы 
До садочку над потичком 

Під тоты дерева 
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Під котрыма я в неділю 
Чытав книжкы своі 

Вколо мене куры гуси 
Приятелі моі 

 
Залітуйте моі гушлі 
Під тоту черешню 

Котра мі все припоминат 
Молодист колишню 

 
Котра росла під причивком 

Як верба высока 
Єй овочы велькы чорны 

Зо солодкым соком 
 

Залітуйте моі думкы 
На бериг в потоці 

Де я всадив двіста сливок 
В сорок шестым році 

 
Гнеска неє ани єдной 
Вшытко вынищыли 

А што мало іщы вартист 
То повывозили 

 
Залітуйте сіры думкы 

На моі долинкы 
Де я хтів млин будувати 

Для мойой ґаздивкы 
 

Жебы вода выконала 
Найтяжшы роботы 

А за тот час я бы плекав 
В цілым саді квіты 

 
Вода січкы бы натяла 

Зерно молотила 
І сьрутовник бы тягала 

І дырва ризала 
 

І воду бы помпувала 
Зо студні до хаты 

Бы ґаздыня не мусіла 
Руками двигати 

 
І грядкы бы підливала 

Сады – аж і поле 
Така думка іщы гнеска 

Старшых люди коле 
 

Вода могла бы сьвітити 
В студолі і в хаті 

І гобляркы, бормашыны 
Тіж бы могла гнати 

 
І токаркы і фрезаркы 

І вшыткы машыны 
Могли быти водом гнаны 

Гын з мойой долины 
 

Та пропали тамты часы 
Як і моі пляны 

З нима моі ридны місця 
І горы коханы 

 
Розвивайте ся тополі 

Коло мойой хаты 
Я в чужыні кождого дня 

Мушу вас згадати 
 

Там вас рукы мого діда 
Край воды всадили 
І неєдну траґедию 
Вы юж пережыли 

 
Іщы єдну прежыєте 
Товды конец з вами 

Як вас зрижут чужы люде 
Острыма пилами 

 
І впадете на мій бериг 

Як вояк на фронті 
Заплачете як тот старец 

Котрий гмер при ренті 
 

Я юж того не зобачу 
І не ксу видіти 

Видів єм загладу саду 
На што мі терпіти 

 
Прощайте мі ридны місця 

Хыжко ты кохана 
Моі горы лісы поля 
Сливчына зрубана 

 
Прощай милий мій місяцю 

За давны выгоды 
Як єс сьвітив в літні ночы 

Гын до мойой воды 
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Што в потичку черкотала 
Цілу нич до рана 

На лавочці єй слухала 
Дівчына кохана 

 
В вышываным ґорсетику 

З волосом крученым 
І з чорныма оченятми 
З личком выпещеным 

 
Я ій чуда оповідав 

О тым красным сьвіті 
О культури і о жытью 

Чого місяц сьвітит 
 

О будучым нашым жытю 
Щасливым коханым 
Без гаривкы і голоду 

З настройом весняным 
 

Оповідав єм о сьвіті 
Як там люде жыют 

Якє миле ведут жытя 
Як го розуміют 

 
Як там дбают о выгоду 

І о гіґієну 
Добре ідло мягкє спаня 

Природу зелену 
 

О чыстоту особисту 
Подвіря мешканя 

О молодіж о здоровя 
І о выхованя 

 
Зрадив єм ій своі пляны 

На найближшы рокы 
І же буду взором в селі 

Рильничой технікы 
 

Же преверну што не добре 
Ногами до горы 

І запряжу до помочы 
Долины і горы 

 
Же цілий сьвіт рушу з посад 

Бы плян выконати 
Бы великы своі мриі 

Зреалізувати 
 

Шкода было моіх мысли 
І надій і плянив 

Бо высший плян політычний 
Вшытко запоганив 

 
Так пропала моя радист 

Моі велькы мриі 
Розбили іх політыкы 

З горы люде злиі 
 

І нам гнеска ся остали 
Жалі і вспомины 

І видокы в нашых душах 
З нашой Лемковины 

 
Прощавайте моі пляны 

Што ся не сповнили 
Не мій розум ани рукы 

О тым завинили 
 

Політыка прекрислила 
Не лем моі пляны 

А забрала мою хыжу 
І місьця коханы 

 
Мій потичок сады поля 

Моі лісы в горах 
Наше небо і наш воздух 

В лемківскых просторах 
 

Нашы горы і поляны 
Чудовы долины 

Тамту красу несплямену 
Нашой Лемковины 

 
І наш климат найздоривший 

Якій єст на сьвіті 
Славны воды мінеральны 

Такы смачны в літі 
 

Заграй зашум Явор-горо 
Для нас на чужыні 

І принес нам добру вістку 
О наший вітчыні 

 
Зашум заграй Яворино 

Креницка фортецо 
Всяди добри та найліпше 

Все на своім пецу 
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Зашум вітре верховиньскій 
По тамтых долинах 

Хто там гнеска допче стежкы 
По нашых малинах 

 
Хто на горах рве черниці 

Цілыма тонами 
Хто вандрує з дубельтивком 

Нашыма лісами 
 

Хто полює на рогачы 
На вовкы на рысі 

Што глядают свого жеру 
В час рано по росі 

 
Хто полює на єлені 
На лишкы борсукы 

На них треба доброй вправы 
 І довгой наукы 

 
Бо заяця спокійного 
І школяр положыт 

Іх през літо велька маса 
В поли ся намножыт 

 
Гей зьвірята нашы дикы 

Мали вы там жниво 
В тамтых лісах великаньскых 

Добри ся вам жыло 
 

Добри ся нам разом жыло 
З дикыма зьвірами 

Они жыли в лісах полях 
А мы під дахами 

 
Весело ся прожывало 

Гын під вспільным небом 
Людям в хыжах зьвірам в лісах 

І у воді рыбам 
 

Мали зьвіры там што істи 
Мали ся де пасти 

І нам было дост вшыткого 
Не ішли зме красти 

 
Хто господар быв фаховий 

Та мав дост вшыткого 
Солонины яєц масла 

І хліба доброго 
 

А од ябок сливок грушок 
Сады ся ламали 

Но а ґрибів черниц малин 
Лісы йому дали 

 
Поле дало хліб кромпелі 

Капусту ярину 
Бо не мали мы там пісків 

Лем родючу глину 
 

Лукы дали добре сіно 
Потокы пасвиско 

По полудни на поляны  
Гнали зме не блиско 

 
Лісы давали пасвиска 

Дырва і будулец 
Ягід ґрибів і дичыны 

І муру кавалец 
 

Што другій мав каменьолом 
В своім власным лісі 

На Зеляркы стримкых збочах 
Де мешкают рысі 

 
Што то быв за материяв 

До будовы мостив 
Брылы  як бы гоблюваны 

Розмайтой грубости 
 

Як каменяр з них вытесав 
Долотом квадраты 

Та ним можна было взнести 
Боярскы палаты 

 
А в нас з него будували 
До хыж фундаменты 

Стайні студні і певниці 
І до хыж фраґменты 

 
Вшытко было в нашых горах 

Што душа запрагла 
Вовны скоры яєц мяса 

Ярин хліба масла 
 

Вшытко было што-с си жычыв 
Хто знав ґаздувати 

А хто не знав того довг жер 
Мусів бідувати 
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А хто іщы водку любив 
Тот марні выглядав 

Хтів видіти дно в порцийці 
Тот юж підупадав 

 
Бо зрогивка мном проклята 

Наш поступ гамує 
Вшыткы славяньскы народы 

Все компромітує 
 

Она винна зацофаню 
Славяньскых народив 

Хто выдумав тоту трутку 
Бодай ся не вродив 

 
Про ню з давна бідувало 

Славян милийоны 
І гнеска ся топят в слезах 

Всіх пияків жены 
 

Она щестя прекрислила 
Неєдний родині 

Пияк в мене то не човек 
Лем гірший од свині 

 
При пияку терпит жена 

І невинны діти 
Тяжко плачут і бідуют 

Як остатні в сьвіті 
 

Бідна тота фамелия 
Де пияк в родині 

Яку пришвіст даст він жені 
І своій дітині 

 
Бідували такы діти 

В школу не ходили 
Розум мали притупений 

І голы сідили 
 

І я терпів за молоду 
Та не про згоривку 

А про велькы сплаты кревным 
І про злу ґаздивку 

 
Про гуляня моіх стрыків 

Про няня доброту 
І про кризис міжвоєнний 

І Жыдив голоту 
 

Про будову єдну другу 
Про еміґрацию 

Про нещесьця господарскы 
І злу традицию 

 
Пришла війна страшны часы 

Над сьвітом завісли 
Як забрали Польщу Німці 

Страшно люди тисли 
 

Контиґенты вызначали 
Понад можливости 

Товды юж не можна было 
Господарку вести 

 
Бо хоц здыхав сам з голоду 

Німцям мусів дати 
Бо фронт мяса потрибував 

Міг бы хто не мати 
 

Міг бы дахто не оддати  
Зерна ци молока 

То натыхмяст го Ґросроузен 
Ци Осьвєнцім чекав 

 
Страшний то быв час воєнний 

Час плачу і болю 
Єден ішов до могылы 

А другій в неволю 
 

Ой страшны то были часы 
Хто іх запамятав 

Милийоны красных люди 
Меч воєнний спрятав 

 
Милийоны легли в поли 

В найстрашнійшым бою 
В чужых землях проливали 

Кров молоду свою 
 

Милийоны штонайкрасшой 
Молодежы сьвіта 

Поховали розшарпаных 
В тамты страшны літа 

 
Другых такых милийоны 

В ляґрах мордували 
Но а третіх леґійоны 

До Німец выслали 
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Тоты в ляґрах довше жыли 
Страшны мали льосы 

З хлопів лем остали лахы 
А зо жен волосы 

 
І голодом з ниг звалены 

Биты і копаны 
В хворым стані на роботах 

Псами роздераны 
 

Потим дали ім ручникы 
Же нибы до лазьні 

Соткы люди ішло нараз 
До смертельной казьні 

 
Там ім дали заміст воды 

Цикльону з повалы 
І за двадцет минут часу 

Юж были готовы 
 

Лем нелюдскій крик забитых 
Розрывав суфіты 

І по такій страшний муці 
Юж были забиты 

 
Потим двери отверали 

Бы ґаз выпустити 
І нагнали інчых вязнів 

Трупів выносити 
 

Выносили іщы теплы 
На візкы складали 

До паскудных крематорий 
Іх транспортували 

 
Там юж на них ожыдали 

Машыны жолобы 
І спыхали поєдинчо 
В пец нибы худобу 

 
Там без прервы страшным огньом 

Масы тіл горили 
І в тот оген пхали новых 

Лем іскры летіли 
 

Тых што трупів довозили 
Заран зґазували 

Жебы того што виділи 
Ниґде не ґадали 

 

Німці си лем пильнували 
Ци добри горило 

Там двох моіх товаришив 
Тіж ся так спалило 

 
За шист тыжни по забраню 

Пришли карты згону 
Же на тифус погмерали 

Без ксєндза і дзвону 
 

Там і я ся мав спалити 
Та трудно ся зове 

Не нашли ня хоц як хтіли 
Німецкы панове 

 
Не дистали гітлєровці 

Мене в своі рукы 
Бо я крыв ся як зьвір в лісах 

І стискав пястукы 
 

Там на моій Явор-Гори 
Як зьвір осачений 

Я ся скрывав за два рокы 
Юж запропащений 

 
Бо-м быв на смерт засуджений 

За правду за працу 
В невільника замінений 
Вільнист свою трачу 

 
Бо за правду і за працу 

На смерт ня выдали 
Ґестаповці в Новыи Санчи 

Вырок підписали 
 

Чорна карта в Ортскоманді 
Два рокы лежала 

Покля мене не зімают 
На поличці ждала 

 
І я тіж ждав та не смерти 

Лем жытя свободы 
Я быв товды молоденькій 

Праг волі як воды 
 

Я быв хлопец з дисципліном 
З добром школом жытя 

Ждав єм волі і верніня 
Гев на своє сьмітя 
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Я ждав волі як квіт дощу 
Котра од всхід сонця 

Мала пташком заглянути 
До мого віконця 

 
Бо я прешов всі етапы 

Хлопской траґедиі 
Але-м на правдиву вільнист 

Не тратив надіі 
 

Першом школом мого жытя 
Быв Цєшын далекій 

Важний етап в моім жытю 
Мужескій і дикій 

 
То была войскова служба 

Час твердого жытя 
Час воєнных приготувань 

Для цілого сьвіта 
 

 
 
 

Зошыт 7 
 

Смутны тоты были часы 
Рик осмий девятий 

Часы мойой чынной службы 
В арміі проклятий 

 
Рик девятсот тридцет осмий 

Быв смутной натуры 
Я першыраз товды в жытю 

Прощав своі горы 
 

І двадцет пятого марця 
Прощав єм родину 

І поіхав в сьвіт далекій 
В щасливу годину 

 

Прощав няня прощав маму 
І ридну хатину 

Прощав сестры малых братив 
І дальшу родину 

 
І перший раз в своім жытю 

Прощав моі горы 
Жебы взрити по дорозі 

Ривнинны просторы 
 

Я не плакав при выізді 
Мене сьвіт чарував 

Я вырывав ся з неволі 
Нич єм не жалував 

 
Я вырывав ся з неволі 

З пекла домового 
Мягкіст няня і довжникы 

Довели до того 
 

Же ґаздивка наша власна 
Ледво же дыхала 

А родина наша красна 
Тяжко бідувала 

 
Сестры в наймах працували 

Од літ наймолодшых 
Тяжко в ґаздив гарували 

В роках найсолодшых 
 

А я з няньом власны лісы 
Цілий рик стинали 

В ден і в ночы фурманили 
І кошты сплачали 

 
А тых гроши выстарчыло 

На ліхву проценты 
А довг сідив невернений 

І злоты і центы 
 

Мы што рока двадцет коров (?) 
Всіх коштив платили 

Бы довжникы з нашой хыжы 
Нас не выгонили 

 
Бы нам хыжу не продали 

І поля і лісы 
Смутны были для родины 

Нашой тамты часы 
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Моя мати проплакала 
Ціле своє жытя 

Отец смутний задуманий 
Тратив своі літа 

 
Мати сохла з нужды плачу 

Сестры ся смутили 
Тилько малы два братчыкы 

Нич не розуміли 
 

Мы враз з няньом гарували 
І в лісі і в поли 

Веселости ни спочынку 
Не мали николи 

 
Я способу не видячы 
Нещесьцьови тому 

Лем єм чекав аж ня высша 
Сила вырве з дому 

 
Бо я знав же прийдут часы 

І піду в армію 
Я на тото вызволіня 

В кінци мав надію 
 

Што ня мало вызволити 
З домовой неволі 

І льос мого вызволіня 
Зложыт ся на столі 

 
Як єм думав так ся стало 

Пришла тота хвиля 
Покликали ня до войска 

Інчых до цивіля 
 

Пришла хвиля а з ньом карта 
Лишыв єм родину 

І пішов єм боронити 
Не свою вітчыну 

 
Пришла хвиля няньо одвюз 

Мене до потягу 
А за сто днив я юж складав 

Войскову присягу 
 

Пришла хвиля і я узрив 
Перший раз ривниы 

Коли потяг віхав зо мном 
В тарнивскы долины 

 

Пригнобили они мою 
Верховиньску душу 

В перший хвили я си думав 
Же ся ту задушу 

 
Хтів єм вдерти ся на ваґон 

Бы з верха пізрити 
Жебы так як зо Зеляркы 

З горы сьвіт видіти 
 

Впала велька депресия 
На мою особу 

Я си думав же я жывцьом 
Вложений до гробу 

 
І не міг єм привыкнути 

До ривнин видоку 
Бо я не міг ту зробити 

З горы дово скоку 
 

Ривнины ня престрашыли 
Свым пляскатым видом 

І робило ся мі дивні 
Під тым небозвидом 

 
Аж нарешті нич запала 
Вшыткых нас рекрутив 

Зашыв єм ся в кут ваґону 
Нич єм ся не смутив 

 
О півночы зме высіли 

На дворци Цєшына 
На пероні ждала на нас 

Войскова старшына 
 

Посмотрив я в право в ліво 
Аж єм скочыв з дива 

Чорна гора на тлі неба 
На ня ся смотрkва 

 
Втішыв єм ся незвычайні 

Як єм ся преконав 
Же-м зас в горах же не буду 

На ривнинах конав 
 

Бо я не знав же тот Цєшын 
Тіж лежыт в Карпатах 

Же горами оточений 
Як і моя хата 
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Так я остав у Цєшыні 
Як на фалях морскых 

В підгаляньскій дивізиі 
В полку стрыльців гірскых 

 
Но бо войско підгаляньскє 

Мусит в горах жыти 
І до воюваня в горах 
В горах ся школити 

 
І не блиско мав єм домів 

З Цєшына красного 
Бо цілых дванадцет годин 

Іхав єм до нього 
 

Повезли ня в сьвіт далекій 
Мати заплакала 

Пару соток кільометрив 
Мапа показала 

 
Але моя дивна душа 
Нич ся не зражала 

Хтіла з дому як найдальше 
Аж ся дочекала 

 
Моя душа хтіла взрити 
Сьвіт высшой культуры 

Де неє хыж деревяных 
Лем солідны муры 

 
Де техніка єст высока 

Де сут люде вчены 
Де тракторы орют землю 

А сіют машыны 
 

І де земля ліпше родит 
Бо ся на тым знают 

Што потрибне єст рослинам 
То ім тото дают 

 
Якы я там понад Ользу 

Видів уроджаі 
Най ся скрыє Голяндия 

І західні краі 
 

Сьціна тамтой кукуриці 
Три метры преганят 

Брез ню зьвіра жаден псиско 
Юж не подиганят 

 

Там пшениця як лозина 
Кромпелі буракы 

То як бомбы пят кільовы 
Натина як крякы 

 
Підчас прервы на цьвічыня 

Я ся начудував 
На прекрасны уроджаі 

Як єм форт будував 
 

На богаты околиці 
Чудовы терены 

Заользом родючых земель 
І ческой ривнины 

 
Хто не видів надользяньскых 

Околиц чудовых 
Тамтой землі тамтой красы 

І тых домів повых 
 

Хто не видів рикы Ользы 
І міста Цєшына 

І хто не пив на Заользю 
Там ческого вина 

 
Хто не ходив по Заользю 

Своіма ногами 
І не знав ся в Боґуміні 
З ческыма фортами 

 
Хто Заользя не заберав 

З польскыма човґами 
Тот не повіст о тым краю 

Нич важне словами 
 

Бо хто не спав в Одерберґу 
В фортах великаньскых 

І хто не мыв ниг жовнірскых 
У фалях одряньскых 

 
Хто не стояв з карабином 

Над Одры берегом 
В траґічным для Чехів марци 

Враз з німецком ногом 
 

Были товды подоптаны 
Страшні зневолены 

Гітлєр задав перший удар 
Воєнной махіны 
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Польща перша іх здоптала 
Як Заользя взяла 

Гітлєровска політыка 
Решты доконала 

 
І так красний ческій нарид 

Остав „здрузґотаний” 
Над свободом його духа 

Замкнено кайданы 
 

Хто не видів ческій нарид 
При тамтий подіі 

Тот николи не однайде 
Правду в траґедиі 

 
Хто не ґадав там з Чехами 

І не чув іх мовы 
І не видів як плакали 

Дівчата і вдовы 
 

Тот не повіст о тым сьвіті 
Ришаюче слово 

Де єст краса де культура 
І щастя основы 

 
Як розпачав цілий нарид 

За свойом свободом 
І як Рускій іх вызволив 

Армійом молодом 
 

І як свій льос предвиділи 
Шист років наперед 

Якій милий єст і мудрий 
Цілий ческій нарид 

 
Там дівчата як ягоды 

Тихы задуманы 
А в іх очах ідеалы 

Цілком нам не знаны 
 

Там дівчатко десятричне 
Більше ма повагы 

Як в нас баба досьвідчена 
Што ма дуже вагы 

 
Гей цєшыньска земльо славна 

Заользяньскій краю 
Гісторична провінцийо 

Ты рильничий раю 
 

Я там прожыв блиско двох літ 
Тяжкых дни войсковых 
Была школа і быв аванс 
Підчас сьват майовых 

 
Были маршы і стрыляня 

Обозы маневры 
І воєнну трудну штуку 

Присвоів єм добри 
 

Но бо моя чынна служба 
Была в такым часі 

Же юж война ся зближала 
З «Gott mit uns” на пасі 

 
Неділями мы копали 

За містом окопы 
Бо юж война гырмотіла 

До двери Европы 
 

Поза Ользу мы взносили 
Форты з жельбетону 

Бо юж Гітлєр трубів в штабі 
„Drang nach ost” з Мюнхену 

 
І мы спали узброєны 

Нераз два місяці 
Торністер быв під головом 

Карабин при боці 
 

І двіста куль в патронташу 
І двіста в торністри 

В час алярму бойового 
Мы зрывались быстро 

 
І чым скорше на машыны 

В Цєшыні сідали 
В трйох годинах мы над Одром 

Юж выльондували 
 

Дуже было в моій службі 
Воєнных драматив 

А на каждым ся гітлєризм 
Найбільше богатив 

 
Перший драмат юж нас споткав 

В першым тыжни службы 
То товдышня Польща з Литвом 

Не вязала дружбы 
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Виділо ся же выбухне 
Конфлікт міжпаньствовий 
Юж нам нашы коменданты 

Сыпали промовы 
 

Здавало ся же юж рушат 
Полякы на Литву 

Юж багнеты зме острили 
І шаблі як брытву 

 
Старе войско юж цілий ден 

В потяг ладували 
Мы молоды іщы зразу 

В кадри оставали 
 

Але Литва ся не дала 
До війны втягнути 

Старе войско ся мусіло 
З дорогы вернути 

 
Погодили ся Литвины 

Товды з Поляками 
І мы дальше ся тішыли 

Ользы видоками 
 

І так перший трудний кризис 
Зостав зажегнаний 

Мы без водкы з той радости 
Были тыжден пяны 

 
І мы дальше што дня рано 

З постели вставали 
Як побудку трубка грала 

То мы юж не спали 
 

І перуном попрез сподні 
Скакали до бутив 

Бо тримали твердо в руках 
Молодых рекрутив 

 
Тверде было жытя войска 

В міжвоєнных часах 
Всяди піше зме ходили 

По шосах і лісах 
 

Бо бойовий комплєт з броньом 
Чорт зна кілько важыв 

Кождий з гелмом і торністором 
В дорозі ся смажыв 

 

 
В бойовым рынштунку – Іван з 

лівой (выжший) 
 

Пятдесят пят стопни в сонци 
І сталь на голові 

В маршу тридцет кільометрив 
Нежычыв бым псови 

 
Не єден з нас впав в дорозі 

Тяжкій без памяти 
Іх мусіли лапідухы 
З трасы усувати 

 
Такых брали нам зпід ногів 

Тягали до рову 
Нибы трупів підчас війны 

Ци здохлу корову 
 

Там чутили іх по свому 
Тягар з них знимали 

Мундур з горы розпинали 
Амоняк давали 

 
Довго часом приводили 

Іх до притомности 
Нераз сами санітеты 
Аж кляли зо злости 

 
І міцніжшы по вытхніню 

Пішли дальше сами 
Но а слабых везли в заді 

Своіма возами 
 

Лемко жаден не впав в маршу 
Ани в дефіляді 

Не дав ся выпередити 
І не остав в заді 
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Лемкы были вытрималы 
Ім горы міц дали 

Мали серця зо желіза 
І ногы зо стали 

 
Малий Хыляк побив в маршу 

Польскых великанив 
І комендант на промові 

Лем його похвалив 
 

Сьміяв єм ся того рана 
Як єм чув той мовы 
А передні великаны 

Схылили головы 
 

Сьміяв єм ся іщы не раз 
Як Сьльонзакы кляли 

Як нас тыжден диганяли 
І спати не дали 

 
 

 

Лемківскы підгаляньчыкы. Ґойдич, 
Головач, Ґарбера, Кєблеш і Горощак 
 
 

Бо мы в Липни выіхали 
На обоз войсковий 

Цілым полком аж під Татры 
Вюз нас потяг новий 

 
Там по шатрах мы шист тыжни 

Над Дунайцьом спали 
Там зме в войну ся бавили 

Там нам в скору дали 
 

Форсували зме Дунаєц 
Підчас буріі в ночы 

А з переду били дзяла 
Шлєпым огньом в очы 

 

 
 

Няньо (з лівой) пред шатром 
 
 

 
 

А за риком през болота 
Глубокы по очы 

Штурмували зме ворога 
Серед темной ночы 

 
При акорді ничной бурйі 

Перунив блискавиц 
В неспотканых фалях дощу 

І мокрых ногавиц 
 

Так ден і нич мордували 
Боівком муштрами 

Цьвічынями стрылянями 
Ничныма маршами 

 
Мокры зимны не выспаны 

Ходячы зме спали 
Як найбарже тамты кляли 

То мы ся сьміяли 
 

Аж раз в ночы підчас спаня 
Велькій алярм став ся 
То Дунаєц підчас зливы 

На наш обоз вляв ся 
 

Страшны фалі гірской рикы 
На нас ся звалили 

В саму півнич в страшну темнист 
Всіх нас затопили 

 
Товды ледво з жытьом втекли 

Мы з того потопу 
Там природа дала школу 

Неєдному хлопу 
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Склеп войсковий пішов з водом 
Нашы рижны ричы 

Та добри же ся нам дало 
Іщы з жытьом втечы 

 
Мы природом зрабуваны 

І брез то побиты 
Цофли зме ся з пляцу бою 

Жебы всхід видіти 
 

За шист тыжни там побыту 
Будшто зме прежыли 

Красны Татры і Дунаєц 
Довго зме хвалили 

 
Та пришов час загнали нас 

Цілий полк в ваґоны 
Бы погнати на всхід сонця 

Як літом вороны 
 

Поіхали як Циґане 
В місяці весняны 

Бы видіти Украіну 
І міста незнаны 

 
Преіхали мы мій повіт 

Санок, Львів і Броды 
В селі Верба зме высіли 

Пішли в огороды 
 

То прекрасна наша Волинь 
Тихо нас витала 

І богацтво свойой красы 
Всім нам показала 

 
Єй терены сфалюваны 

Барз ся мі удали 
Єй дівчата як Русалкы 

Мене счарували 
 

Білы хаткы оточены 
Садом доокола 

Перед хатом столик і кресла 
І гусьтавка нова 

 
А дорижка до ней тунель 

Попід конарами 
В нім склепіня ся замкнуло 

Жовтыма ябками 
 

В саді жены і дівчата 
В вышываных строях 
Сідят собі як княгыні 
В цисарскых покоях 

 
З боку діти як ягоды 
Сьміют ся гусьтают 

На голузках коло стрихы 
Ластивкы сьпівают 

 
А мы си машеруєме 

Вечером тихенькым 
Крайом саду зеленого 
Як дівча з миленькым 

 
Машеруєм в тихій вечер 

Коло гардых садив 
Гей Волиньска земльо красна 

Хто вас там посадив 
 

Хто збудував білу хатку 
В самий середині 

І лавочку під ябліню 
Коханий дівчыні 

 
Хто поставив перед хатом 

Столичок з радийом 
З котрого плынули пісні 

З нашом мельодийом 
 

Машерую і позерам 
На тутешню красу 

Котру вкрыват тихій вечер 
Серпньового часу 

 

 
Марш підгаляньчыків на Волиню 

 
Ту є втручена стричка сьпіванкы: 

„Вшыткы ся поля позеленіли 
Моя пшениця не сходит 
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Мала я хлопця улюбленого 
Але він до ня не ходит” 

 
 
 

Зошыт 8 
 
 

На окладинці од середины дописок: 
Дописати о тым як дві дівчата 

стояли з боку як мы машерували 
през село Верба праві зме ся 

миняли з нима, западав змерк 
як нашы велькы воякы Сьльонзакы 
штоси іх зачепили – а они обернули 
ся до них сьміво і як ім не рубнули: 

„Niech się pan trzyma szeregu 
bo się pan straci”) 

 
 

Смотрю з втіхом як минают 
Хаткы у садочках 

В них дівчата як ангели 
Сідят на лавочках 

 
Не выходят на дорогу 

Видіти вояків 
Они гордят польскым войском 

Боят ся Поляків 
 

Шумит тихо ци шелестит 
Вітер вечеровий 

Отверат ся передо мном 
Сьвіт прекрасний новий 

 
Шелестит сад листочками 

Чарує мі душу 
Гей волиньска земльо красна 

Познати тя мушу 
 

Гей волиньска земльо наша 
Ты квитучий раю 

Найбогатша земльо в сьвіті 
Ты наш ридний краю 

 
Як єм взрив тя пораз перший 

В тот вечер щасливий 
То з радости єм остовпів 

Змінив єм ся цівий 
 

Я си думав же я споткам 
Там скрайну бідоту 

Давне царскє зацофаня 
Нужду і темноту 

 
А я споткав сьвіт культуры 

Рильничой просьвіты 
Красний нарид велькых прикмет 

Дых нового сьвіта 
 

І чым дальше я преходив 
Волиньском краіном 

Між ланами пшеничныма 
І пахнячым сіном 

 
Тым я більше видів красы 

Втіхы добробыту 
Підчас довгых ничных маршив 

З вечера до свиту 
 

Мы ночами підходили 
В стрефу підфронтову 

В ден на спаня мы все нашли 
Ліса тін дубову 

 
В ден мы спали між дубами 

На траві зелений 
Потим з ліса зме смотрили 

На сьвіт замаєний 
 

На тот терен сфалюваний 
Волиньской природы 

На тот тихій добрий нарид 
На жінкы молоды 

 
На пастухів на худобу 

На сады на поля 
Така товды была наша 

Маневрова доля 
 

Погода нам дописала 
Літо было чудне 

Хоц кожду нич быти в маршу 
То дост было трудне 

 
Та мы были молоденькы 

Міцны і веселы 
Лем миґали нам в дорозі  

Волиняньскы села 
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Місяц сьвітив повний ясний 
Нам все в тий дорозі 

Та не быв я підчас маршу 
На жадным порозі 

 
І по семох добах маршу 

Трудного походу 
В наступний ден мав єм взрити 

Рикы Стыру воду 
 

Тота рика становила 
Бойову границю 

Польскы човґы там звальчыли 
Руску кукурицю 

 
Над том риком мы ся мали 

З інчым войском стерти 
За риком нас чекав ворог 

Страшний і зажертий 
 

Юж сему нич машеруєм 
На тот фронт волиньскій 
І все дыйти там не може 
Гірскій полк цєшыньскій 

 
А сема нич ся скінчыла 

Спочыти не дают 
Коменданты на спочынок 

Ліса не глядают 
 

Сонце зышло ден прекрасний 
А мы все ідеме 

І на села підчас маршу 
Юж за дня смотриме 

 
І миняме стырты зерна 

І коничу копы 
Лугы поля і дубровы 

І пшеничны снопы 
 

В ден миняме сады хыжы 
І нарид чудовий 

Збудуваний усьміхнений 
Веселий здоровий 

 
Прешли зме чудовы села 

Церкви велькой красы 
Котрых муры памятают 

Історичны часы 
 

Величавы Домы Божы 
З дванадцет банями 

В преркасным романьскым стилю 
Крыты дахівками 

 
Такых бы ся не повстыдав 

Львів Харків ци Кыів 
Видоками тых Ґіґантив 

Дост єм ся напоів 
 

Єдну з красшых по дорозі 
В Підгайцях єм видів 

Як зме на Луцк вандрували 
В тым селі єм сідив 

 
А тераз зас вандруєме 
Маршом приспішеным 

Бы до бою гын на фронті 
Не быти спізненым 

 
А боками офіцеры 

Кажут ся спішыти 
Бы на десяту годину 
Юж на місци быти 

 
Мы ідеме і не знаме 
Де комендант веде 

Чым раз ліпше юж чуєме 
Стрыляня в переді 

 
Видно битва юж ся веде 

Ідеме в акцию 
За горбочком зме заняли 

В штурмі позицию 
 

Двіста метрив дном долинка 
Рика собі плыне 

А попрез міст фаля човґів 
З тамтой страны суне 

 
На тий страні в повным бєґу 

Робят тиральєру 
І з розгону женут на нас 

І бют як холєра 
 

І мы стаєм в тыральєри 
З багнетом на ґверах 

На розказ даєме в човґы 
Огня по нумерах 
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І зо страшным криком гура 
Летиме на танкы 

То юж была сцена війны 
Єй бойовы шранкы 

 
Танкы на нас бют мы на них 

З броні машыновой 
Што зробиме шлєпаками 

Іх сьцінам стальовым 
 

Тридцет сім тон на карабин 
То неривна „валька” 

Закроіли мы там з нима 
Товды файну польку 

 
Мы кождого окружыли 

І грудами глины 
Забили ім на переді 

Видоку щелины 
 

І нич шпару не прошпортав 
Та мусів стояти 

Тераз глина а на війні 
То будут ґранаты 

 
Так зме з нима выдивяли 

Так зме танцували 
Аж ланьцухы єдного з нас 

Медже себе взяли 
 

Впав помедже гусениці 
І човґ го преіхав 

Втиснуло го в орну землю 
І все іщы дыхав 

 
Праву руку му одтяла 

Гусениця права 
Нибы на правдивий войні 

Єдна жертва впава 
 

Неприємні ся зробило 
Вшыткым на суміню 

А до того вырис з землі 
Комендант на коню 

 
І штурм зостав затриманий 

Мы битву програли 
На штурм човґів мы за мало 

Против-панцив мали 
 

Зрештом я ани єдного 
В тий битві не видів 

То головны коменданты 
Такій дали придів 

 
Як бы то в правдивий битві 

Всі бы зме згынули 
А хоц была то лем  школа 

Не вшыткы вернули 
 

Но а тот човґ што преіхав 
Юж втікав до своіх 

Човґіста знав што го чекат 
Буде мав за своє 

 
А комендант наш за човґом 

На кони што силы 
Пырщыт глина му спід копыт 

В коня перхат грива 
 

Юж дигонив юж заіжджат 
З фронту заскакує 

Човґ не стає лем все сьміло 
Коня атакує 

 
Дармо рычыт наш комендант 

Дармо з коньом скаче 
Рубат шабльом сьціну човґу 

І мало не плаче 
 

Не іме ся шабля стали 
Ничым кін для човґа 

Іде танец коня з човґом 
Пад волиньском „Волґом” 

 
Довго быв тот поєдинок 

Довгій быв тот танец 
Довго рубав шабльом панцер 

Аж розбив каганец 
 

В кінци став човґ звытяжений 
Затихли моторы 

І вышов командір човґу 
Через кляпу з горы 

 
Дав списати вшыткы даны 

Човґовой залоґы 
І плачучы вліз до човґа 

До дальшой дорогы 
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В тым моменті невысоко 
Вздовж фронту леніі 

Прелетів на самольоті 
Комендант арміі 

 
Выстрылював на всі бокы 

Ракєты зелены 
То быв сиґнал же маневры 

Юж сут закінчены 
 

„Пшервій оґєнь” дали розказ 
Нашы коменданты 

Од той хвилі мы юж были 
Стары комбатанты 

 
Войско з втіхы в тым моменті 

На землю ся клало 
Премучене до остатка 

Зараз засыпяло 
 

Выглядало то як трупы 
На побойовиску 

Де котрого сиґнал застав 
Там вснув бідачыско 

 
Без розказу позволіня 

Вснули без памяти 
І тилько знам же нам дали 

Товды довго спати 
 

Довго сонце полудньове 
Лиця нам палило 

А мы спали як забиты 
Нич ся нам не снило 

 
По полудни нас збудили  

Бо зме нич не іли 
А мы бы так спали два дни 

Бы нас не збудили 
 

Але трудно зрываме ся 
Бо розказ рич сьвата 

Ґрупуют ся на коменду 
Хлопці небожата 

 
Дистали зме добрий обід 

Воєнний бойовий 
І до дальшого розказу 

Стоіме готовы 
 

І за хвилю дистаєме 
Новий плян діяня 

Жебы зме ся рыхтували 
„Натыхмяст” до спаня 

 
Же до рана маме вшыткы 

Добри ся выспати 
А же заран зас ден цілий 

Будеме маршкати 
 

І же ждут нас довгы маршы 
Од рана до ночы 

Же іщы немало взриме 
Там на своі очы 

 
Же мусиме дыйти піше 

До центрум Волиня 
Же там взриме вельку владзу 

Того поколіня 
 

Же пред самым Сьміґлым-Рыдзом 
Підем в дефіляді 

Же за три дни цілий наш фронт 
Буде на параді 

 
Твердо спали зме в нич тоту  

По садах на траві 
Превертали ся до рана 

Як рыба на ставі 
 

А раницько зараз кава 
І зас до дорогы 

Під серпньовым жаром сонця 
Мліли нашы ногы 

 
За два довгы дни серпньовы 

Утяжливых маршив 
Дистали зме добри в скору 

Од тых нашых старшын 
 

Так за два дни тяжкых маршив 
В гардий околици 

Станули зме під мурами 
Волиньской столиці 

 
Там юж войска была маса 

Што пришли пред нами 
Другє тильо вандрувало 

Іщы поза нами 
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По вечери мы „натыхмяст” 
На траві лігали 

І щасливы же спочынку 
Зме ся дочекали 

 
А рано нам позволили 

Аж до осмой спати 
По шніданю зме рушыли 

Маршалка витати 
 

І ішли зме не чвірками 
Лем аж вісемками 

Провадили нас майоры 
Баталійонами 

 
Сорок вісем реґіментив 

Пів польской арміі 
Брало участ в дефіляді 

З Рыдза оказиі 
 

Вшыткы войска котры брали 
Участ з маневрами 

Тераз з шыком фалювали 
Луцка улицями 

 
Пару годин тревав премарш 

Той хлопской лявіны 
Блискали багнеты в сонци 

В шыках карабины 
 

Били о брук хлопскы ногы 
Пасивно обуты 

Ішли іскры спід черевік 
Цьваками підкутых 

 
Фалювали хлопскы груди 

Лиця червеніли 
А з декотрых кров гет втекла 

Тоты в маршу мліли 
 

Тых прятано з улиц міста 
Будде медже домы 

Бы не бльокували трасу 
Премаршу никому 

 
Бо мы в маршу занимали 

Улицю шыроко 
І дефілядовым маршом 

Ішли зме далеко 
 

А вздовж трасы на взнесінях 
Тисячы народу 

Школы цехы і заклады 
Пришли на параду 

 
Вшыткы смотрят на армію 

Як зачаруваны 
Соткы очи з обох сторин 

Нихто нам не знаний 
 

А мы в маршу рвеме в перед 
Як рика взбурена 

Аж ту нагло перед нами 
Выросла трибуна 

 
А комендант дає розказ 

Дефіляда в право 
І бєме в брук копытами 

І все іщы мало 
 

Перед нами прапор полка 
Двигнений до горы 

Дуднит земля під ногами 
Аж ся трясут муры 

 
На трибуні Маршал Сьміґлий 

Стоіт з адютантом 
Адютантом єст ґенерав 

Ґадат з комендантом 
 

Іде почет зо штандаром 
Головы на право 

Пред ним маршал салютує 
Бо так му припало 

 
Посмотрив я на маршалка 

І на ґенерала 
І юж наша єдиностка 

Предефілювала 
 

Остали ся на трибуні 
Другым чест оддати 

А мы дальше машеруєм 
Бы трасу звільняти 

 
Бо за нами інчы полкы 

Ідут в дефіляді 
Вшыткы мусят перед Сьміґлым 

Быти на параді 
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Мы зас преме улицями 
В бойовым рыштунку 
А пред нами і за нами 

Войска без рахунку 
 

А вшытко рве улицями 
Поміж білы муры 

Бы ся з міста выдостати 
Даде на кватеры 

 
Юж ся кінчат камениці 

Лишаме улицю 
Кєруєме ся на право 

Ґу стыртам пшениці 
 

Польовыма дорижками 
До села спішыме 

Там допіро си спочнеме 
І там ся втішыме 

 
Заходиме по дорозі 
На перше подвіря 

І я з місьця гвасным очам 
Іщы не довірям 

 
Заміст хаты сельской бідной 

Стоіт камениця 
Серед двора вхід під землю 

Там з цеглы певниця 
 

І вхід до ней не замкнений 
Хыжа отворена 

І в покоях ніт никого 
Справа підозрена 

 
Я зазерам до покою 
З дива не выходжу 
І очами здивеныма 

По покою воджу 
 

Впрост на сьціні велькій образ 
Олійной роботы 

Вид гірского крайобразу 
Рума нибы злоты 

 
І портреты велькых люди 

В вышытых ручниках 
І радийо і ґазеты 

На жовтым столику 
 

В право меблі покойовы 
Містерной роботы 
І підлога паркєтова 
Жырандолі злоты 

 
І три вікна венецийскы 

Біло малюваны 
Повна шафа новых книжок 

Титулы незнаны 
 

Выскакую до подвіря 
І не даю віры 

Деж темнота бідна всхідня 
Де сут люде зьвіры 

 
Осьміяны Сьльонзаками 

На службі в Цєшыні 
Же осмеро спят на пецу 

Або там де свині 
 

Може давно было такє 
Як быв цар на Кремли 
Але я не споткав того 

На волиньскій земли 
 

Завстыдали ся Сьльонзакы 
Давного ґаданя 

Тых насьмішок з люди всходу 
І мі докучаня 

 
Спацерую я по саді 

І так роздумую 
Аж ту нагло коменданта 

Острий розказ чую 
 

І полетів єм на збюрку 
Інчы ся формуют 

Єдны другых о причыну 
Збюркы ся зьвідуют 

 
І на бачносьць зме станули 

Аж трисли обчасы 
Шеф ся пытат хто з певниці 

Выкрадав запасы 
 

Юж зрозумів єм причыну 
Скривив єм воргами 

Зробив ся рух по шереґу 
Медже вояками 
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Під натиском офіцера 
Вшыткы ся выдали 

То Сьльонзакы моі горды 
Конфітуры брали 

 
Як з порога я пантрував 

Богацтво покою 
Они закля очыстили 

Певницю як свою 
 

Як в Цєшыні ся сьміяли 
З того ту народу 

Так пришли ту і вказали 
Культуру заходу 

 
Зникли сокы і повидва 

Овочы зметана 
Зникли вина овочовы 
Што не были пяны*   

 
*(Ту в значыню, же мали мало 

алькоголю. 
Не „пянили” човека) 

 
 

Там як в поле ішли люде 
Хыж не замыкали 

За то мы цілу ґаздивку 
Отвором застали 

 
І в спіжарни не замкнений 

Юж поґаздували 
Нич ґаздове прийдут з поля 

Юж не вытримали 
 

Як ґаздыня з поля пришла 
Застала руіну 

Мельдувала сєржантови 
Страты маґазину 

 
По тий справі мы на сіні 

Спаня рыхтували 
Но а винны на подвірю 

В скору диставали 
 

Сіно пахло рижным зільом 
Аж душу пянило 

Я ся протяг змордуваний 
Здорив і щасливий 

 

Щасливи-м быв же-м увидів  
Волинь пречудову 

Красний нарид гарды хыжы 
Іх культуру нову 

 
Же ся сьміхы не справдили 

Зо Сьльонска ганысив 
Тераз я ся міг сьміяти 

З іх спущеных носив 
 

Та я не сяг до реванжу 
Они юж дост мали 

За свій язык і за шабер 
Юж покутували 

 

 
 

Зошыт 9 
 
 

Юж іх дали за стодолу 
На стуйку за кару 

Будут мліти неборакы 
Нич диждут вечера 

 
А мы собі засыпяме 

На пахнячым сіні 
А над нами заміст ікон 

Пшениця на сьціні 
 

І помалы засыпяме  
В далекій стороні 

На коханий рускій земли 
На моій Волині 

 
На богатий Украіні 

Од Дону до Буга 
Од Попраду до Кубаня 

Вітчына дорога 
 

Од Поліся і Припети 
Аж по Чорногору 

І од Десны і Кавказу 
Аж по Чорне Море 
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Зашум вітре наш волиньскій 
По тамтий дуброві 

Най розпукне гелм стальовий 
На моій голові 

 
Шумте дубы в тамтых лісах 

Як в Зелярці букы 
Бо звязали нам воякам 

Нашы білы рукы 
 

Шумте травы край дубровы 
В волиньскій долині 

Снили ся мі там на сіні 
Моі горы сині 

 
Прощайте нас своім шумом 

Яблоньовы сады 
Бо мы більше не будеме 

Ходити тамади 
 

Бо мы заран юж прощаме 
Волиньску землицю 
І на захід одізджаме 

На ческу границю 
 

Два місяці зме ся товкли 
По рижных сторонах 

І доптали зме по полях 
По чужых загонах 

 
Бо шист тыжни під Татрами 

А два на Волині 
Цілий тыжден на потягах 

В сьвіт іхали синій 
 

Гнеска спиме нич остатню 
В далекій стороні 

За то першу нич під дахом 
На красний Волині 

 
Заран мы ся ладуєме 
В потяг товаровий 

І прощаме тиху Волинь 
Єй клімат здоровий 

 
Прощавай нам земльо сьвата 

Зелена дуброво 
Жый волиньскій наш народе 

Щасливо здорово 
 

Жыйте в щастю милы люде 
Най вам Бог помагат 

Най кождий з вас здорив стає 
І веселий лігат 

 
Я все в жытю край ваш вспомну 

Вашы хаткы білы 
Вашы сады вашы поля 

І дівчата милы 
 

Прощавайте нам дубровы 
Зелены чудовы 

В ваший тени мы складали 
Змучены головы 

 
Прощай волиньска культуро 

З цілом твойом красом 
Із селами і церквами 
І сриблистом росом 

 
Довго будут вспоминати  

Про тебе воякы 
А як будут выглядати 
В Цєшыні Сьльонзакы 

 
Вшытко минат так і тота 

Ничка проминула 
Попрощали мы кватеру 

Хоц нам была мила 
 

І за пару годин маршу 
Нашли зме ся в лісі 

То стация в такій пущи 
Де лем жыют рысі 

 
Жадных домів там не было 

Сосны доокова 
Кінчыт ся пшенична Волинь 

Жде земля піскова 
 

Там зме сіли до потягу 
І в ночы рушыли 

Загукали паровозы 
Потим поспішыли 

 
Бо далека была траса 

Транспорту нашого 
Же другій раз Польщу прейду 

Тішыв єм ся з того 
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Бо мене сьвіт барз цєкавив 
Любив єм іхати 

Всяди хтів бым облетіти 
Вшытко хтів бым знати 

 
Бо мене сьвіт барз веселив 

Як ластивкы в маю 
Як ся весном повертают 

До свойого краю 
 

Бо сьвіт для ня быв театром 
Музыком і школом 

За природу за свободу  
Платив бым головом 

 
Сьвіт быв для ня книжком жытя 

Великым маґнесом 
Найкрасшыма образами 

А в войну тиґрысом 
 

Сьвіт быв для ня райскым садом 
Учельньом сьватыньом 

Ридным гніздом мойом хыжом 
І мойом родином 

 
За то сьвітом вандрувати 

Я бы хтів без кінця 
До вандривкы я так рвав ся 

Як дівка до танця 
 

За то як мы в пізний вечер 
З Ківерців рушыли 

То і в ночы смотрив єм в сьвіт 
Як зьвізды сьвітили 

 
Потяг жене з нами сьвітом 

Все новым і новым 
І минаме лісы поля 

Кольосом стальовым 
 

І миняме рикы мосты 
І міста і села 

Гей вандривко моя давна 
Яка ты весела 

 
Гей ты сьвіте величавий 

Якій ты прекрасний 
Думко моя ани в ночы 

В дорозі не засний 
 

Бо вколо нас сьвіт зелений 
Веселий чудовий 

Мене тішыт кожда травка 
Покля єм здоровий 

 
Я спрагнений красы сьвіта 

Видоків природы 
Весны волі і коханя 

Як дівкы молоды 
 

Што за розкіш была для ня 
Як мы так іхали 

А видокы як образы 
В кіні ся зміняли 

 
Минули мы Ковель і Хелм 

Люблін і Ярослав 
І наш потяг помаленкы 

На Краків ся достав 
 

І за два дни і дві ночы 
Были зме в Цєшыні 

Лишыли зме Ривне Дубно 
І Луцк на Волині 

 
Цєшын витав своє войско 

Фляґами квітами 
Шпалєрами на хідниках 

І подарунками 
 

І полк вкрочыв до Цєшына 
В формі дефіляды 

Пред цивільном владзом паньства 
Быв то ден парады 

 
 

 
 

Дефіляда в Цєшыні 
Деси там з краю в перший  
Компаніі машерує Аутор 
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І знову ся розпочали 
Занятя войсковы 

Муштры маршы і боівкы 
І цьвічыня новы 

 
Лем же мы юж перестали 

Быти рекрутами 
Бо зме прешли школу войны 

Власныма ногами 
 

Юж рекрутскій час проминув 
Разом з маневрами 

Нас старыма называют 
Тераз вояками 

 
Мы юж здали свій еґзамін 

В воєнным ремеслі 
І булаву маршалковску 

В плєцаку принесли 
 

Преминули тяжкы часы 
Рекрутскы недолі 

Страху кары непевности 
І хлопской неволі 

 
А настали іщы гіршы 
З монахійской клікы 

Санацийной пропаґанды 
Вовчой політыкы 

 
Взвємного выжераня 

Конфліктив граничных 
Рощень територияльных 

Кроків небезпечных 
 

Іщы з кости нам не вышли 
Труды маневровы 

А юж до ух нам доходят 
Відомости новы 

 
Же Польска хце одобрати 

Заользя од Чехів 
Котре видно з нашых вікон 

З касарняных дахів 
 

З рештом другу пів Цєшына 
Котру Чехы мают 

За Цєшыном три повіты 
Де нашы мешкают 

 

Же як земель тых не дадут 
Чехы по доброму 

То вдариме на них войском 
І дадут по злому 

 
Юж Уряды тых двох краів 

О тым пертрактуют 
А нас бідных офіцеры 
До войны рыхтуют 

 
Юж білізну фасуєме 

Провіянт сухары 
Юж нам дают з маґазину 

Сукєнны мундуры 
 

Юж выдают муніцию 
І сыпют промовы 

Же мы сильны і до валькы 
В кождий час готовы 

 
І зас остре поґотовє 

Зас триста куль маме 
Зас в мундурах з карабином 

Цілий місяц спиме 
 

А там медже столицями 
Дзвонят телєфоны 

А мы ждеме коли для нас 
Вдарят на штурм дзвоны 

 
І остатнього Вересня 

Мы юж на леніі 
І лем чекаме на розказ 

Штурму з позициі 
 

І смотриме з битьом серця 
На ческу сторону 

Же нас Чехы привитают 
Як сьрутом вороны 

 
До границі маме блиско 

Кільометер маршу 
На єй видок нашы думкы 
Сут чым раз смутніжшы 

 
З нашой горы видно Ользу 

Ричку тиху милу 
Над ньом шумят смутны вербы 

Важат нашу силу 
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Котра може ся розбити 
На дрибну пшеницю 

Як нам прийде розказ штурмом 
Брати іх границю 

 
Бо там давно нас чекают 

Фортив три леніі 
Там нас Чехы привитают 

Же шкода надіі 
 

Знали о тым мы воякы 
Знали офіцеры 

Же там муха ся не предре 
А не нашы ґверы 

 
За то в страху зме чекали 

Розказу з Варшавы 
Прекладали зме ногами 
Аж нам терпли ставы 

 
Же як прийде розказ штурмом 

Взяти околицю 
То нашого жытя старчыт 

Тилько на границю 
 

А нам было жаль гмерати 
Такым молоденькым 

А там была смерт наочна 
Ждала нас тихенько 

 
Треба было быти шлєпым 

Найбільшым дураком 
Же з багнетами на форты 

То война з вітраком 
 

Юж выдано ультіматум 
До жонду ческого 

Бы до тринастой годины 
Зрекли ся тамтого 

 
Іх заользяньского краю 

Чудовой ривнины 
Найбогатшой землі в Чехах 

Родючой долины 
 

Ультіматум доручене 
А мы лем чекаме 

Же як Чехы ся не згодят 
То зараз рушаме 

 

Три годины маме часу 
Но мы юж готовы 

Де хто смотрит на Звользя 
Схылившы головы 

 
Вшытко хлопство стоіт в нервах 

Шепчут офіцеры 
Узгідняют плян атаку 

Показуют з горы 
 

Минуты ся протігают 
Стают годинами 

Юж бойовы самольоты 
Кружат понад нами 

 
І юж люфы пречыщаме 

Од смарив оливы 
І ґранаты поправяме 

Як до офензивы 
 

Юж лончнікы вызначены 
Ходят санітеты 

Розмітуют нам бандажы 
Просто на багнеты 

 
Офіцеры вшыткы в гелмах 

Паскы поправяют 
І на землю заользяньску 

Гризно позерают 
 

А майоры робят прегляд 
Баталійонами 

А выцілюваны дзяла 
Блищат ся за нами 

 
Мы чекаме в нетерпячці 

Што нам час принесе 
Же як Чехы не пристанут 

То нич нас не спасе 
 

Чекали зме той тринастой 
І зме ся диждали 

Дизнали зме ся же Чехы 
„скапітулювали” 

 
Товды з втіхы ціле войско 

Гелмы познимали 
Єдны з втіхы ся молили 

Другы таньцували 
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Што за втіха товды была 
В цілым ґарнізоні 

Здавало ся же ся тішат 
Полковника коні 

 
Котрий до нас мав промову 

Натыхмяст по згоді 
Же підеме на Заользя 

В спокійным поході 
 

І же Чехы нам без війны 
Звользя оддали 

Бы зме кырви без потребы 
Там не проливали 

 
І дав розказ ся розыйти  

І одпочывати 
Же за два дни юж підеме 

Чехы здобывати 
 

Повернули зме на салю 
Веселы щасливы 

Тішыме ся з такой справы 
Як голубкы сивы 

 
А за два дни сфорсували 

Мы ческу границю 
Вкрочыли зме в Ческій Цєшын 

Як в нашу Креницю 
 

Та ішли зме узброєны 
Чысто як на війну 

Бо не мали зме певности 
Як нас Чехы приймут 

 
І мы в страху прекрачали 

Ользы міст граничний 
За то першы пішли човґы 

Брез тот пункт критычний 
 

А за нима ішла перша 
Моя компанія 

За ньом ціла підгпляньска 
Наша дивізия 

 
А за нами аж з Кракова 

Ішов полк  уланив 
А за нима артилєрйі 

Бєльскій полк фурманив 
 

Прекрочыли зме границю 
Як бы в дефіляді 

Ческій Цєшын нас привитав 
В великій параді 

 
Польска люднист з тамтых сторин 

Так нас привитала 
Же квітами наше войско 

Цівком засыпала 
 

З обох сторин на дорозі 
Де зме преходили 

На хідниках масы люди 
Вздовж ся уставили 

 
І бомбили нас квітами 

Як довгы улиці 
Квіты ішли таком фальом 

Як вода на риці 
 

Такє штоси я не видів 
Іщы в своім жытю 

Бы на кінци мы доптали 
Ногами по квітю 

 
Мы так были засыпаны 

Ружами квітами 
Же наруча цілы несли 
Зме над торністрами 

 
Квіты ногы нам путали 

Мы грязли як в сіні 
І мы ішли як бы на сні 

В тий боскій краіні 
 

Величваий то быв видок 
Ниґде не спотканий 

Мы заміст кров проливати 
Так были витаны 

 
І минули зме іх Цєшын 

В веселым настрою 
Хоц пасы з амуніцийом 

Тисли мою шыю 
 

Дальше зме миняли села 
І поля зелены 

Змерком зме ся затримали 
Цілком выкінчены 
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Та не довго я спочывав 
Хоц мліли коліна 

Пішла моя компанія 
Назад до Цєшына 

 
Но бо моя компанія 
Была штандарова 

Ту в поході а в Цєшыні 
Была гонорова 

 
За то моя компанія 

Мусіла вертати 
Бо на дворци ґенерала 

Треба привитати 
 
 

 
 

В околицях Цєшына 
 
 

І про него анцикриста 
Мы в дорозі мліли 

І в єдным дни цілу трасу 
Два раз зме зробили 

 
О півночы мы вернули 

На своі кватеры 
Прокляли льос гоноровий 

До ясной холеры 
 

Інче войско ся выспало 
А мы ледво жывы 

Пришли ґу ним на кватеры 
Без жытя і силы 

 
Трудно такій льос нам выпав 

Шкода нарикати 
Попадали зме на сіно 

Як нежывы спати 
 

А на другій ден зме іщы 
Дальше вандрували 

Аж в селі Домасловіцах 
На кватерах стали 

 
Там я прожыв цілий Жовтен 

В тий чудний краіні 
Насмотрив єм ся на панны 

На іх очы сині 
 

На іх очы на іх ножкы 
На іх чорны бровы 

На іх поля домы школы 
І на іх коровы 

 
Прекрасний край заользяньскій 

Земля там богата 
Там щасливо нарид жыє 

Веселит ся в сьвата 
 

Та я довго там не загрив 
Бо як жовтен минув 

Пришло писмо од Цєшына 
Жебым там приплынув 

 
Пришов розказ не порадиш 

Мусиш ся зберати 
Юж не буду з колєґами 

На Заользю спати 
 

Юж не буду заздростити 
Тамтешньой природы 
І не напю ся юж більше 
Тамтой чыстой воды 

 
Тых сім годин не забуду 
Што-м стояв за кару 

Аж в осінний ден дощовий 
Набрав єм катару 

 
За то мене укарано 

Же-м зышов з кватеры 
А же в поли ніт гарешту 

То міняют кары 
 

І за єден ден гарешту 
Єст стуйкы година 

З цілым бойовым рыштунком 
Разом з карабином 
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Годину в тым выстояти 
Нихто не є в силі 

За то кого поставили 
Мав прокляты хвилі 

 
Відро з водом там стояло 

Як млів то го ляли 
Дотля ся не рахувало 

Од нова ставали 
 

Бы ся мучыв кілька разив 
Аж покля не кляпнув 

Часом вояк там не єдну 
Літру воды хляпнув 

 
Мене за то укарали 

Же-м зышов з кватеры 
І в сусіда купив сливок 

Може кіля штыри 
 

А майор впав на кватеру 
Нас двох там не было 
І за то зме отримали 
Што ся нам не снило 

 
Не барз было то приємне 

Але проминуло 
А по стуйці з вельком втіхом 

В сіні зя заснуло 
 

По тым вшыткым єм отримав 
Єден ден вільного 

Жебым ся міг зрыхтувати 
До одізду мого 

 
На третій ден попращав єм 

Колєґів вояків 
І властителів кватеры 

І на грушці шпаків 
 

І прекрасну околицю 
Край медом плывучий 

І сідав єм в автомобіль 
Войсковий блискучий 

 
І помахав єм хусточком 

Як з вікон ваґону 
А в торністри вюз єм скарбы 

Цисарску корону 
 

 
 

Іван Горощак  - з лівой 
 

Зошыт 10 
 

І не знав єм чого мене 
Єдного взывают 

І чого мі на Заользю 
Сідити не дают 

 
Привезли ня до Цєшына 

В штабі ся мельдую 
Чого стягли ня до кадры 

Не знам нич не чую 
 

Одосвали ня зо штабу 
В перший баталійон 
Як казали но то іду 
Як спорту чемпійон 

 
А ту єм ся юж довідав 

Чого нас скликуют 
Же ту плютон выборовых 

З нас орґанізуют 
 

І же з двох тисячи войска 
Тридцет нас выбрали 

Котры найліпше стрыляня 
За рекрута мали 

 
Же юж вшытко затверджене 

В штабі підписали 
Же підофіцерско-снайперску 

Школу з нас зробили 
 

І же аж девят місяци 
Школа ся потягне 

Як по правді вшытко піде 
Нихто не выбагне 
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Приділили нам дві салі 
Третю на выклады 

Дали мі три карабины 
І рижны приряды 

 
Єден звыклий до цьвічыня 

Другій выборовий 
Котрий стрыляв ідеально 

З фабрыкы ґанц новий 
 

Но а третій то спортовий 
Малокалібровий 

Нич єм ся тым не засмутив 
Добри же-м здоровий 

 
Комендант быв молоденькій 

Поручник Дубіцкій 
Мянував го офіцером 

Президент Мосьціцкій 
 

Шеф быв стрылец выборовий 
„Віцеміщ” арміі 

Він нам давав добру школу 
В каждий оказиі 

 
Дружыновий капраль Бальцер 

З ним не были шпасы 
Штырйократний міщ спортовий 

То быв ас над асы 
 

Поручник быв выкладовця 
Педаґоґ в стрыляню 

Міщ стрылецкой теориі 
В цілым єй діяню 

 
Як такы три асы в купі 

Зачали школити 
То юж ленюх ци маркєрант 

Не мав што робити 
 

Там мусіла іти школа 
В стрылецкым ремеслі 

Не сідили мы все в лавках 
А они на креслі 

 
І так пів дня мы стрыляли 

Спортово і остро 
По полудни на выкладах 

Вчыли зме ся быстро 
 

Мы мусіли знати ясно 
Вшыткы броні сьвіта 

Силу засяг і діяня 
Гісторию, літа 

 
Вшытко што ся тычыт зброі 

Вшыткых сьвіта краях 
В якых часах ужываны 

Де продукуваны 
 

І кым были вынайдены 
І кілько істніли 

Якы потим на іх місце 
Зброі наступили 

 
Іх калібер куль будова 

Навет іх обслуга 
Як ся єдна зостарила 

Пришла нова друга 
 

Докладніжша поручніжша 
З більшом силом огня 

Од бровнінґа до колюбрин 
Страшного діяня 

 
Од спортового набоя 
До „потенґ” бойовых 

Од маленкых мін до торпед 
Бомб і мін польовых 

 
О льотництві марынарці 

Човґах і піхоті 
О кораблях ріжной клясы 

В воєнний роботі 
 

А найбільше нас школили 
Снайперского фаху 

Бы трафяти врага в чело 
Як до пушкы в бляху 

 
Школили нас на мордерців 

Велького калібру 
Хтіли всіх нас замінити 

На забивчу кадру 
 

А стрыляли зме барз добри 
Так як они хтіли 

Та все люди мордувати 
Цілий час нас вчыли 
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Я забивцьом не хтів быти 
Не быв ним николи 

Хыбаль в оборонний війні 
Не по моій воли 

 
Я стрыляти знав барз добри 

Але не до люди 
Лем до тарчы кус до зьвірив 

Не до людзкых груди 
 

Они о тым торочыли 
Нам довгы промовы 

То до серця мі не ішло 
Ани до головы 

 
Я все слухав коли скінчат 

Ту свою промову 
Задумував ся по свому 

Схылившы голову 
 

Я знав же то єст засада 
Вшыткых армій в сьвіті 

Же як ворога не забєш 
Cам будеш забитий 

 
Але дюди забивати 

Я не хтів николи 
Бо я быв так выхований 

З давных літ поволи 
 

І школа мі преходила 
Щасливо взорово 

Быв єм перший в кождым труді 
І жыв єм здорово 

 
„Довудцы” ня шанували 

За моі прикметы 
Жаль мі было же-м не Поляк 

Та были секреты 
 

Од першого Листопада 
До Мая початків   

Минув мі час на науці 
І серед порядків 

 
Лем раз в Марци перервали 

Німці нашу школу 
О півночы велькій алярм 

Впав нам до головы 
 

Не повіли што ся стало 
Вшытко в таємници 

Хтоси шепнув же юж Німці 
На наший граници 

 
Зас бойове поґотовя 

В цілым ґарнізоні 
І зас дзяла вытігают 

І сідлают коні 
 

Но а мы зас фасуєме 
Двіста куль на плечы 

І по двіста до ладовниц 
Но і інчы ричы 

 
Зас нам дают еквіпунок 

Воєнний бойовий 
І білізну і убраня 

І плащ чыстий новий 
 

А я знав наш реґулямін 
Вояків фронтовых 

Же іх з місьця облікают 
До мундурив новых 

 
Консерва хліб і сухарив 

Желізна порция 
Порщай Цєшын наш коханий 

Юж слаба надія 
 

Бы мы до тя повернули 
Бо юж нас чекают 

Самоходы підставены 
Юж першы сідают 

 
Рефлєкторы сьвітят в перед 

Кругом біла зима 
Мороз щыпат задуявка 

А най то чорт зімат 
 

На голові гелм стальовий 
Вітер шнігом звиват 

Для вояка неє біды 
Трудно ся называт 

 
Мы рушаме в сьвіт далекій 

Зимовий незнаний 
Не зважают же нам зимно 

Же я не выспаний 
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І же маме няня маму 
І свою хыжыну 

Же неєден ма там жену 
Не єден дівчыну 

 
Же остали там далеко 

Же на нас чекают 
Же за нами в такым часі 

Слезы проливают 
 

Мы юж гнеска не іх діти 
Не мужы не братя 

Юж не мечут нам під ногы 
Ни ружы ни квітя 

 
Лем нам сыпе шніг під ногы 

Сурова природа 
А в манєрці нам замерзат 

Готовена вода 
 

І іхаме против вітру 
Не отвориш очы 

Вколо темно задуявка 
І непевнист ночы 

 
І іхаме ческом земльом 

По ческій дорозі 
З дивным жальом з тугом в серцях 

На бойовым возі 
 

І миняме тихы села 
Спят по хыжах люде 

Лем де неде пес загавкат 
Коло свойой буды 

 
А нас везут де не знаме 

Юж зо три годины 
Лем миґают нам дерева 

Стовпы телєфоны 
 

В кінци стали самоходы 
В місті нам не знаным 

Минули зме вельку браму 
Із двома постами 

 
Скочыли зме з самоходив 

Стали зме „чвурками” 
І повели нас „дзєдзіньцом” 

Помедже домами 
 

І повели нас до ческых 
Кошар в Боґуміні 

І гвошли зме на „корытаж” 
Медже сьціны сині 

 
А з корытажа на салю 

Там мы посідали 
І в зимний порожній сали 

Мы на розказ ждали 
 

Там нас в ночы всіх тамтому 
„Довудзтву” предали 

А мы потим сьміяли ся 
Же юж нас продали 

 
Такым чудом нашов єм ся 

Над Одром далеком 
В давным славным Одерберґу 

Над великом риком 
 

В австрияцкым Одерберґу 
Ческым Боґуміні 

А там в Одри вода чорна 
А не фалі сині 

 
Там нам дали теплой кавы 

І повели в поле 
Тай ідеме не знаме де 
Темнист в очы коле 

 
І в недовзі зме ся нашли 

В незвыклий будові 
З дальша быв то горб зелений 

Як гелм на голові 
 

Быв то єден з ческых фортив 
Ґіґант надграничний 

Котрых соткы збудували 
На земли пшеничний 

 
Три леніі такых фортив 

Іде вздовж границі 
І грозят розбитьом врага 

Як скалы на риці 
 

Тераз ваша ту кватера 
Комендант нам каже 

І по службі кождий з вас ту 
На сіннику ляже 
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Ту жытя єст юж польове 
Жовнірскє бойове 

Ніт постели кресел столів 
Вшытко зимне нове 

 
Неє гаків шафок вікєн 

Неє навет двери 
Тилько в сьцінах амбразуры 

Да дзяла і ґверы 
 

Сьціны страшны з жельбетону 
Два метры грубости 

Од ворога вкрытий земльом 
Метер высокости 

 
А кабіны як щелины 
Два метры шырокы 

Три гарештны сепараткы 
Довгы на два крокы 

 
Жадных сьвітел вкруг потемря 

Же мож ся забити 
Чыстий вязень средньовічний 

Аж страх повірити 
 

В такій нори яскыньовця 
За місяц зме спали 

В ден бо в ночы мы над Одром 
На варті стояли 

 
Бо на Одри быв наш кордон 

Новий польско-ческій 
Тераз Чехів Німці взяли 

То польско-німецкій 
 

Там мы стали на граници 
Котром была Одра 

Там зме мерзли цілы ночы 
Як марцьова выдра 

 
Там мы нераз цілий тыжден 

Сонця не видали 
Бо в почы зме вартували 

В ден в темници спали 
 

Так уплынув нам тот Марец 
Як на Антарктыді 

Мы ся там денервували 
Як Гітлєр при Жыді 

 

Жадных ґазет там не было 
Сьвітлиці радия 

А зо службом то юж была 
Чыста комедия 

 
Заміст мати дві годины 

Службы як звычайно 
Давали нас на нич цілу 

То юж было тайно 
 

Мы там нераз домерзали 
В зимну нич марцьову 

Там над чорном Одры водом 
В довгу нич зимову 

 
Але вшытко має конец 

Так і тамта служба 
Минув Марец зас вернула 

Польщы з Німцьом дружба 
 

Німец в Чехах запроваджав 
Своі розпорядкы 

А Полякы на „пшедвйосьню” 
Управяли грядкы 

 
Юж си в Квітни призабыли 

Же задусив Чехы 
„З Нємца бендзє добри сомсяд 

Чех цєрпі за ґжехи” 
 

„Będziem mieli wkoło Niemca 
Mądrego sąsiada 

Nikt nas wtedy nie pokrzywdzi 
Nie znajdzie nas bieda” 

 
Так думали польскы паны 

А Німец трюмфував 
Зо всіх сторин ся до скоку 

На Польщу рыхтував 
 

А мы з того скорыстали 
Же ся вспокоіло 

Пришов розказ од Цєшына 
Як бы ся приснило 

 
Бы зме назад повертали 

Скоро до Цєшына 
Бы зме дальше ся школили 

Бо так хце старшына 
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Же часы сут спокійніжшы 
Нас інчы заступят 

А же як нас Німец зарве 
То му добри вкропят 

 
І мы зас ся ладуєме 
Што было то было 

Што зме взрили претерпіли 
То як бы ся снило 

 
Буде дальше о чым в жытю 

Даколи ґадати 
Буде о чым до старости 

Дітям вспоминати 
 

А тераз мы зас в Цєшыні 
В сали на выкладах 

Іде высша школа язды 
У жовнірскых рядах 

 
Ідут справы політычны 

Разом з бойовыма 
Іде груба полєміка 

З вождами нашыма 
 

Іде школа в острым темпі 
З рана до вечера 

І дало ся вычувати 
Же ся буря зберат 

 
Впала дивна депресия 

На цілу армію 
Не нашов бы в нас такого 

Жебы мав надію 
 

Же до війны не допустят 
Можны сьвіта того 

А хто бы ся вырвав з такым 
Высьміяли бы го 

 
Вшытко было більше певне 

Же штоси ся стане 
І же прийде ден і момент 

Гітлєр на нас гряне 
 

Лем оптимізм быв за велькій 
Же мы ся не даме 

Же як зробит на нас напад 
То добри дистане 

 

Політыка тамта дивна 
Жлі ся справувала 

Раз голову підносила 
То зас притихала 

 
І так минув цілий Квітен 

Пришов Май чародій 
Час радости і коханя 

І мрий людзкых злодій 
 

Май наш добри ся розпочав 
Вшыткых розвеселив 

Сьвіт зеленым аксамітом 
Всяди ся застелив 

 
І вступила в нас отуха 

Тепло было в поли 
Вколо пташкы щебетали 

Як іщы николи 
 

В третім Маю мав єм аванс 
І кус більше гроши 

І дистав єм ліпший мундур 
І тустійшой кашы 

 
І зас миняв час на школі 

Аж до Сьват Зеленых 
Дуже книжок єм прочытав 

В тых салях біленых 
 

В перший ден сьват мав єм службу 
Дижур компаніі 

І над раном став ся драмат 
Велькой сензациі 

 
Триста хлопци з мого полку 

Не пришли з препусткы 
Што на рано по дружынах 

Дуже было пусткы 
 

А то были Німці з роду 
Што на Сьлонску жыли 
Яко польскы громадяне 

При войску служыли 
 

І Поляків удавали 
Бы ся не выдало 

На тоту нич ся змовили 
Выставили жало 
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Они скоро вынюхали 
Же Гітлєр ксе війны 

Бы з братами ся не били 
Серед польской глины 

 
То вырвали до Гітлєра 

Із польской арміі 
І з препусток скорыстали 

При сьват оказиі 
 

І перешли за границю 
Десь за Ґлівіцами 

Формация двох компаній 
Разом з мундурами 

 
Смуток потим быв в нас в полку 

І констернация 
Же зрадила наше войско 

Німецка нация 
 

І же вшыткы таємниці 
Зрадит Гітлєрови 

І кождий юж ся додумав 
Хто мав ум здоровий 

 
Же нацисты ся рыхтуют 

На Польщу вдарити 
І же Гітлєр стягнув Німци 

Бы своіх не бити 
 

Кождий вояк  знав в тот момент 
Але сідив тихо 

І кождий чув же в воздусі 
Вісит велькє лихо 

 
Вшыткы чули же над нами 

Вісит траґедия 
Же юж нич нас не вратує 

Лем єдна надія 
 

А надія „мати глупых” 
Но і што робити 

Треба брати што льос дає 
І ся погодити 

 
Удаєме тупых дурных 

Дальше ся школиме 
І про нашу чорну пришвіст 

Без прервы мыслиме 
 

Тилько нашы офіцеры 
Сут більше нервовы 

І нервово повертают 
Ту і там головы 

 
І мы в нервах але того 

Не показуєме 
Вшыткы тяжко задуманы 

Як выклады маме 
 

Вшыткы одраз ся зробили 
Тихы мовчазливы 

Часом по двох шепчут з тиха 
Зо страхом несьміво 

 
Офіцеры в таємници 
Штоси розправяют 

О грозячым катаклізмі 
Нич не вспоминают 

 
Але школа іде дальше 

Хоц з тиха нервово 
Та вчат іщы докладніжше 

І більше фахово 
 

І мы тіж ся прикладаме 
На пятку стрыляме 
Довудцы задоволены 

Істи ліпше маме 
 

Часто вышлют нас авансом 
Школити рекрутив 

Бо на яри пришли новы 
Треба іх видіти 

 
Быв в рекрутах мій товариш 

Другій з мого села 
При школіню зме ґадали 

Было нам весело 
 

Так нам жытя уплывало 
Нервы нас пустили 

Хоц нам нашы коменданты 
Добри надоіли 

 
Призабыли зме о війні 

О часах непевных 
О вітчыні о родині 
І о нашых кревных 
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Так нам минув теплий Червец 
І Липец чаривний 

Кінчыв ся наш час наукы 
Жовнірскій хлопячий 

 
Наша довга тверда школа 

Дыходила кінця 
А не видно іщы было 

На граници Німця 
 

Наша школа ся скінчыла 
Гостином забавом 

І прощаньом ґарнізону 
Но і ґенералом 

 
Котрий вельку мав промову 

Но і мав рацию 
Лемків на ню не пустили 

Ворожу нацию 
 

Мы і так ся додумали 
Што він до них ґадав 

О тым птахы юж сьпівали 
І каждий одгадав 

 
Ґенерал дав наший школі 

Дипльомы узнаня 
За выникы в вышколіню 

За добре стрыляня 
 

І тым школа ся скінчыла 
Робят з нас приділы 

І по трйох на компанію 
Друзі моі милы 

 
Мене в третій баталійон 

Приділили драні 
Котрий стояв на Заользю 

У ческым Цєшыні 
 

І зас лишам свій ґарнізон 
І своі кошары 

Зас пакую всі манаткы 
І сьвіжы і стары 

 
Прощам красний польскій Цєшын 

І іду на Чехы 
Котрий здобыв єм недавно 

Не для свойой втіхы 
 

Зас єм взяв ся за тым мостом 
Де нас так витали 

Гнет рик буде як квітами 
Нас там засыпали 

 
Юж ся вшытко призабыло 

Моц прешло нового 
Але сіджу як в неволи 

Но і што мі з того 
 

Тераз іду і не сіджу 
В трийку вандруєме 

І на третій баталійон 
Юж ся дистаєме 

 
Од першого в новым місци 

Буде наша служба 
І зас з новым товариством 

Розпочне ся дружба 
 

І зас новых комендантив 
В дари дистаєме  

І зас новы вымаганя 
Тіж мати будеме 

 
Приходиме мы до кошар 

Чудова будова 
Прекрасний ґмах триплянтровий 

Нибы выжша школа 
 

То юж ческа досконаліст 
Зо всіх стран блищала 

А докладнист в выконаню 
Очы притігала 

 
По мельдунку в коменданта 

До третьой нас дали 
По південным одпочынку 

Службу зме обняли 
 

І пішов єм з вояками 
Як комендант варты 

Бы границі пильнувати 
Як залоґа форту 
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Няньо яко командір варты – перший з 
лівой 

 
Добри ся нам вартувало 

Хлопці ня любили 
Бо я за них часом стояв 

Як ся помучыли 
 

Я не зносив дриль войсковий 
Шлєпой дисцивліны 

Я знав же мы душом ривны 
І з єднакой глины 

 
Я трактував іх як братив 

Жалував як діти 
За то вшыткы там на варту 

Зо мном хтіли іти 
 

Я знав што в нас коменданты 
З войском выправяли 
Як іх дармо диганяли 
Ден в ден мордували 

 
Моі кости претримали 

Рекрутскы тортуры 
І садистычне здераня 
З хлопци пятой скоры 

 
І до того доводили 

Бідного вояка 
Же замахнув ся на жытя 

Згынув неборака 
 

В третім Маю з другой салі 
Єден з вікна скочыв 

З четвертого плянтра в бетон 
Зараз жытя скінчыв 

 

Єден пробив ся багнетом 
Інчий в серце стрылив 

Інчий шмарив ся під потяг 
                Інчий ся засилив* (завісив) 

 
Кілько гмерло з премучыня 

В кадри ци юж дома 
То не была форма войска 

А ляґєр Содома 
 

Як бы я хтів описати 
Там вшыткы шыканы 

Тобы цілых двіста сторин 
Были записаны 

 
Хто там служыв тот мав пекло 

О тым вспоминати 
А хто не быв тот не звірит 

Шкода му писати 
 

Я тіж думав же єм стратив 
Там своє здоровя 

Та орґанізм мій выдержав 
Ім на безголовя 

 
Нихто того не опише 

Што з войском робили 
Такій шантаж стосували 

І так всьо стратили 
 

Але о тым ліпше гнеска 
Юж не вспоминати 

Треба інчы важны справы 
Тіж кус описати 

 
Як мы форты будували 

На новий граници 
І за єдну добу были 

Зме на каленици 
 

Єдна слаба компанія 
В двадцет штыри годин 
Збудувала з жельбетону 

Форт для своіх родин 
 

Цілий Серпень будували 
Форты з жельбетону 

Не знали же на загыбіль 
Не на оборону 
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З кінцьом Серпня копали зме 
Стрылецкы окопы 

Крайом ліса поза Цєшын 
Працували хлопы 

 
Цілий Цєшын оточыли 

З даля окопами 
Найбільше іх выкопаых 

Было неділями 
 

Бо неділі то сіштыри 
В Серпни пішли на то 
А до того предвоєнны 

Были зо два сьвата 
 

Цілий Серпен войско мало 
І муштру і працу 

Не сідили як то гварят 
Спокійно на пецу 

 
Теплий Серпен нам проминув 

На велькій гаривці 
Працували в ден і в ночы 

Як в нас на ґаздивці 
 

Помаленкы Серпень миняв 
Як тін при місяци 

А деколи так час летів 
Як тот камін з процы 

 
Та ничым ся не ламала 

Наша стара „вяра” 
Не знали зме же над нами 

Юж вісила хмара 
 

Аж  вернула раз нас з цьвічень 
Ціла процесия 

Єст на нашым столі папір 
Мобілізация 

 
Протерают хлопці очы 

І не довіряют 
А декотры по три разы 

Тот титул чытают 
 

Но нас опа не дотычыт 
Мы юж лінійовы 

Та подрапют ся за ухом 
Цивіле домовы 

 

Не зробила на нас она 
Вражыня велького 

Бо мы іщы не вірили 
Же дыйде до того 

 
 

 
 
 
 

Зошыт 11 
 
 

Так нас она не дотычыт 
Мы для ней готовы 

Мы юж для ней фасували 
Давно плащы новы 

 
Мы привыкли в наший службі 

До єй грізных манєр 
Разом вшытко диставали 

Пєхур і канонєр 
 

Розышли зме ся по салях 
Сіли зме на лаві 

Каждий мовчыт задуманий 
Пустку ма в голові 

 
Мовчкы зіли зме тот обід 

На сали тишына 
Аж ту зъявят ся на сали 
Наш капраль старшына 

 
Кричыт стрыльці выборовы 

Пред маґазин броні 
Хлопці вшыткы ся зорвали 

Як молоды коні 
 

Та тычыво то лем мене 
Капраль пішов далі 

Выкликував выборовых 
В кождий з ряду сали 
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Бо він не знав в котрий сали 
Може нас трафити 

Та по вшыткых салях кричав 
Бы ся упевнити 

 
Нас лем было трйох в компаньйі 

Єден на дві салі 
В тых салях де нас не было 

Барз ся здивували 
 

Не доів я своє ідло 
Пред маґазин лечу 

Премучений довгым маршом 
Аж ня ногы печут 

 
І тамтых двох прилетіло 

Смотриме на себе 
На школі зме были разом 

То більше не треба 
 

Юж по школі цілий місяц 
Ту разом жыєме 

Лем каждий в інчым плютоні 
В інчий сали спиме 

 
Зышли зме ся з новым войском 

Вшыткым взир даєме 
З дисципліны і з чыстоты 

Весело жыєме 
 

А там капраль почув шелест 
Отворив нам двери 

І порушав правом ногом 
Нибы на ровери 

 
Ой веселий то быв хлопец 

Чыстий актор комік 
Все жартував ходив сьпівав 

Як молодий коник 
 

І то быв наш Лемко – Русин 
Підофіцер броні 

Мы ся оба з давна знали 
Так як лысы коні 

 
І ґадат нам бы зме здали 

Своі выборовы 
А же даст нам карабины 

Інчы чысто новы 
 

Зас смотриме здивуваны 
Якы чысто новы 

Коли нашы выборовы 
Юж сут чысто новы 

 
Та скочыли зме по своі 

Блищачы маузеры 
І чекаме што тіж даст він 

Нам юж до холєры 
 

Він одобрав од нас зґрабні 
Зложыв на стоякы 

І веде нас гын до довгой 
На два метры пакы 

 
Шарпнув віко двигнув єден 

І казав нам брати 
Мы лем очы вытрищыли 

Неє што ґадати 
 

Побрали зме і смотриме 
На тото чудесо 

Так як з нагла на зламане 
При возі колесо 

 
Довгій метер вісемдесят 

Люфа прешло метер 
А під сподом мав дві нижкы 

Так якбы пес сетер 
 

Парунадцет кіля вагы 
Буде што носити 

Взяв кождий з нас по єдному 
Штож было робити 

 
І інструкцию до него 
І куль два „тузіны” 

І втічеме з тым на салю 
Маме псячы міны 

 
Была то бронь новочесна 

Не публично знана 
Тилько стрыльцям выборовым 

Пред війном давана 
 

Была то бронь против човґів 
Ражыня міцного 

На триста метрив пребила 
Тоньшы сьціны його 
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Ци стальовы гусениці 
Но трудно ся зове 

Не легка то справа з танком 
Шановны панове 

 
Невеселе то стрыляня 

Як човґ на тя валит 
Як на тебе з машынґвера 

Но і з дзяла палит 
 

Засмутили зме ся всі три 
Тяжкій льос вояка 

В разі чого нам ворона 
На гробі закракат 

 
І могылы не засыпют 
Нам понад трупами 

Змішают нас гусениці 
З польскыма пісками 

 
Нихто не зна де з нас котрий 

В страшных муках згасне 
І лем потим гарда трава 

В тым місци выросне 
 

Єст на місци хто на війні 
Ма власну могылу 

І в головах крестик з гелмом 
Ци голуз похылу 

 
Чорны думкы снуют ся мі 

У моій голові 
Студиюю інструкцию 

Так слово по слові 
 

Вправяв єм ся з новом броньом 
Другы ся смотрили 

Бо практычного школіня 
До них зме не мали 

 
Тай зас стає служба в дверях 

І голосно кричыт 
Але тота його мова 

Юж ся вшыткых тычыт 
 

Жебы ціла компанія 
З саль повыходила 

Жебы зараз в „корытажу” 
В двошереґу была 

 

Выходиме на „корытаж” 
Шереґы ривнаме 

О чым буде до нас мова 
Цілком нич не знаме 

 
Пришов шеф наш і дав „бачносьць” 

Повюв нас в долину 
І став з нами з провіянтом 

Коло маґазину 
 

А там на нас юж чекала 
Служба з провіянту 

Кажут брати по пят хлібів 
То юж неє жарту 

 
А хліба там така гора 

Як десят фур сіна 
А сухарив консерв кавы 

Праві по коліна 
 

Кажут брати по пят хлібів 
Я взяв си лем єден 

Преціж на хліб не мам мішка 
Так зробив неєден 

 
Зас за рядом фасуєме 

Хліб сухары каву 
Мундур кулі і ґранаты 

На відому справу 
 

Зас нам дают куль по двіста 
Сведры і білізну 

Рукавиці і шаликы 
Як на осін пізну 

 
І торністры новы міцны 

І анґлицкы маскы 
І бандажы і ментрикы 

Посмертны на паску 
 

Того зме ся настрашыли 
І несподівали 

Як нам на карк санітеты 
Нумеры вдівали 

 
Трудно хлопці єден ґадат 

Юж зме ся диждали 
І рич для нас найважніжшу 

Зме зафасували 
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Велькій медаль з алюміньюм 
Кус еліпсуватий 

Презначений єст на двоє 
І нумер выбитий 

 
То єст нумер мого трупа 

Я до хлопци кажу 
Одорвут пів санітеты 

Коли в бою ляжу 
 

Переламют і заберут 
Собі пів медалю 

Як смерт в бою переважыт 
Мого жытя шалю 

 
Нихто словом ся не візвав 

Схылили головы 
Тяжкій смуток всіх навістив 

Як хмары градовы 
 

І я більше нич не повів 
Юж мав єм дост того 
Згадав єм си мою хыжу 

Маму няня свого 
 

Такє дивне перечутя 
Серце мі вразило 

Жаль мі велькій впав на серце 
Нич ня не тішыво 

 
Пішов на бік я од хлопци 

Бы тугу забити 
Бы боляче моє серце 

Кус розвеселити 
 

Прийшов ґу мі пан якісий 
І так до ня мовит 

„Удежими внет на Нємца 
Аж зґубі подкови” 

 
„Давно моґлізьми удежиць 

Нє чекаць до ютра 
Бо та справа юж сє цьонґнє 

Од сьвєнтеґо Пйотра” 
 

Я ся пытам ци то правда 
Же заран єст война 

Він мі ґадат же єст певне 
„І ґлова спокойна” 

 

Я стис зубы вертам назад 
Смотрю доокола 

Пред касарньом купа люди 
Фурманы зо села 

 
І пакуют на ні муку 

Сухары консервы 
Солонину мясо кашу 
Кромпелі без прервы 

 
На інчы амуніцию 
Рижного кольору 

Попри тым войско ся звиват 
Цілком без гумору 

 
На інчы выносят скрині 

Із документами 
Канцелярийны шпарґалы 

Поідут возами 
 

В тых скринях сут нашы книжкы 
Жовнірскы войсковы 
Опінія з вышколіня 

З нашой новой школы 
 

На книжечкы мы чекали 
Цілу службу свою 
І ци мы іх увидиме 

То ся о то бою 
 

За два тыжні конец нашой  
Морденґы войсковой 

Лем ци она не дотягне 
До страшнійшой новой 

 
Ци она ся нам не злучыт 

З іщы гіршым пеклом 
Але трудно што суджене 

То іщы не втекло 
 

Бо я смотрю як на возы 
Ладуют мундуры 

Плащив блюзок і черевік 
Юж сут повны фуры 

 
Стоят возы „лончносьцьовці” 

Кухні і таборы 
Сут і возы амбулянсу 
Сідят там дохторы 
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І довудзтво штабу полка 
Тіж ма своі возы 

То юж вшытко єст на возах 
Лем бракує козы 

 
Приіхало купа хлопів 

Змобілізуваных 
І привели табун кони 

Гарді вычесаных 
 

Офіцерив маме новых 
Заводовы зникли 

Новы тихы резервісты 
Іщы не привыкли 

 
До рыґору войскового 

Польовых невыгод 
До фельдцуґу обронного 

І воєнных пригод 
 

Остатнього Серпня обід 
Мы в подвірю іли 

По обіді юж бойово 
Зме в похід рушыли 

 
Посмотрив єм раз остатній  

На ческы касарні 
Котры з очи мі зникали 

Счезли в дали марні 
 

Жаль мі было красных бльоків 
Де я Серпень прежыв 

В котрых ся мі льос войсковий 
На згубу преважыв 

 
Лишали зме ческій Цєшын 

Прекрасний урочий 
Полетіли тамтым жінкам 

Слезы з чорных очи 
 

Як смотрили на наш одізд 
Прощальний бойовий 

На наш німий смутний погляд 
І одмарш войсковий 

 
І плакали при дорогах 

Де мы преходили 
Довго довго зо слезами 

За нами смотрили 
 

А мы вышли гет за Цєшын 
Серед поля стали 

І в трйох хыжках напотканых 
Закватерували 

 
А властиво офіцеры 
Хтіли в хыжи спати 

А мы просты ся лишыли 
В поли ночувати 

 
Зрештом вшыткы мали службу 

Бойову в терені 
Бо юж ворог ся показав 

На наший арені 
 

В ночы міны выбухали 
В заользяньскым парку 
І патролі шыли в ночы 

Нибы по ярмарку 
 

В вечер я быв на патролю 
Терен зме бадали 

Інча патроль пішла в місто 
В ночы зме вертали 

 
По півночы поставили 

Мене на дорогу 
Жебым авта контролював 

Як і іх залогу 
 

Наша траса провадила 
З Фридку до Цєшына 

Ци з Цєшына через Фридек 
Аж до Боґуміна 

 
На тий трасі я до рана 

Авта контролював 
І аж о пятий над раном 

Інчий ня сфольґував 
 

Вернув єм ся на кватеру 
Зараз пришла кава 

Та не дали єй выпити 
Бо коменда впала 

 
Бы в тий хвили занимати 

Поблискы окопы 
І летиме бо єст алярм 

Та ся спішат хлопы 
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Скочылизме до окопів 
Котры мы копали 

Неділями цілий Серпень 
Аж зме ся диждали 

 
Же о свиті занимаме 

У них становиска 
Чого ся в них дочекаме 
Загадка дост блиска 

 
Каждий стискат свій карабин 

Іщы нич не знаме 
Ци то звыклий пробний алярм 

Ци юж войну маме 
 

Оддыхнули зме си хвилю 
Тихо ся зробило 

Нич не ґадам до колєґы 
Хоц нам не єст мило 

 
Аж ту нагло самольоты 

З ліва надлітуют 
І з машынок з триском по нас 

Сіют не жартуют 
 

Мы здурили што ся стало 
Хто то може быти 

Медже нами крик раненых 
Єден юж забитий 

 
А за нима два наступны 

Чешут по нас з блиска 
На крик летят санітеты 
Юж кров людзка пырскат 

 
Ясний перун то юж война 

Мій товариш каже 
Кілько нас ту в першым стертю 

В тых окопах ляже 
 

Так то война одповідам 
Панцер свій ладую 

І на нижках довгу люфу 
На поле кєрую 

 
Одкаль має леда хвиля 
Смерт на нас вдарити 

То нас шельма привитала 
Аж трудно звірити 

 

Привитала нас воєнка 
Остром сальвом в груди 

А за такє привитаня 
Най проклята буде 

 
Тераз вшыткы повірили 

Же направду война 
Же нам з давна обіцяна 

Пришла щедра гойна 
 

Бы кров нашу проливати 
І нас забивати 

А нам такым молоденькым 
Велькій жаль вмерати 

 
Жаль вмерати молодому 

Жаль марно гынути 
Якы льосы нас чекают 
Хто то міг згаднути 

 
Так ся моя служба в войску 

Фатальні скінчыла 
Буд здорова родинонько 

Я іду на жнива 
 

Де не косят овес жыто 
Де не вяжут снопы 

А падают поневинні 
Од куль в поли хлопы 

 
Прощай моя Лемковино 

Ты мій тихій краю 
Ци ся верну я до тебе 

Не знаю не знаю 
 

Прощай моя Білцарево 
Село моє ридне 

Де я лишыв своє гніздо 
І небо погідне 

 
Я першыраз з того гнізда 

Пішов в сьвіт далекій 
Як тот пташок котрий зробив 

З гнізда першы крокы 
 

Я вылетів з того гнізда 
Як птах до выраю 

Гнеска з жальом ту з чужыны 
Я тебе прощаю 
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Я вылетів з свого гнізда 
Тихій несьвідомий 

І сьвіт дав мі тверду школу 
Аж файтну ногами 

 
Ой легко єст молодому 

Выіхати з дому 
Але трудно ся вернути 

Домів здоровому 
 

Легко піти в сьвіт далекій 
Та трудно вернути 

Тяжше в сьвіті ся збудити 
Як в дома заснути 

 
Прощай моя Бовцарйово 

Далека кохана 
Покля жытя згадам тебе 

І в вечер і рано 
 

Згадам тебе сто раз денно 
І твою красоту 

Твою райску околицю 
І люди доброту 

 
Згадам тебе як оазу 
Мойой Лемковины 

І яко парк ботанічний 
Тамтой садовины 

 
Прощавайте моі братя 

Маленкы хлопчыкы 
Добри же сте не доросли 

До той політыкы 
 

Же при войску не служыте 
В тых часах траґічных 

І не знате што то служба 
В стрефах приграничных 

 
Я юж скінчыв свою службу 

Але пришла хвиля 
І пішов я на воєнку 

А не до цивіля 
 

Моя служба ся скінчыла 
Та не по мойому 

Я си думав же я піду 
Цивільом до дому 

 

І же оркєстра мі заграт 
Марша прощального 

І промовит сам полковник 
До полка мойого 

 
І же з оркєстром підеме 

Вшыткы на стацию 
Як молоды резервісты 

Таку-м  мав надію 
 

Но бо так інчы рочникы 
Домів одізджали 

І такого повороту 
Мы тіж з войска ждали 

 
А нам бідным пощастило 

Іначы іхати 
Одізджати на чужыну 

Не до свойой хаты 
 

А нам бідным юж заграла 
Оркєстра німецка 

І ворожы самольоты 
Витали нас гнеска 

 
І заміст гры інструментив 

Заграли Дорніры 
Заміст в потяг то зме сіли 

До окопів сірых 
 

Так то часом крива доля 
Змінит льос хлопячий 

В єдний хвили з мрий щасливых 
Даст мі льос пацячий 

 
Так ся моя красна служба 

При войску скінчыла 
І предо мном нову карту 

Війна отворила 
 

Поточыла ся пре до мном 
Нова Істория 

І пред войском ся розкрыла 
Войны траґедия 

 
То Вересен перший красний 

Прибив нам печатку 
На войсковы нашы книжкы 

Же юж зме в порядку 
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Чынна служба закінчена 
Пришла нова ера 

Котру пізніжше осьпівам 
З рана до вечера 

 
Пришли часы страшной війны 

І кров ся поляла 
І Европа яка велька 
З болю застогнала 

 
Пришли для ней страшны хвилі 

З Парижа по Ураль 
Од Нарвіку аж до Атен 

Гуляла єй мораль 
 

І я першым єй актором 
Той потворной сцены 

Предо мном впав перший ґранат 
На лукы зелены 

 
Я з моіма колєґами 
Першы зме чытали 

Першу картку істориі 
Котру війном звали 

 
Мы на полях заользяньскых 

Ранком єй стричали 
Нашы люде іщы товды 

О ничым не знали 
 

Дочекав ся сьвіт весіля 
А хлопці гуляня 

Не забудут тых сцен огня 
Жадны поколіня 

 
Не забудут тых видоків 

Всі што єй стричали 
Лем іх тоты юж забыли 

Котры в бою впали 
 

Дочекала ся Европа  
Аж почервеніла 

Як культуру спокій щастя 
Збродня підпалила 

 
Дочекала ся Европа 
Кров бухла риками 

Заплакала страшным зойком 
Гіркыма слезами 

 

Дочекала ся Европа  
Як на огни масло 

І смотрила конаючы 
Як ій сонце гасло 

 

 
Карабин противпанцерний1939-го 
рока. Не пребивал жадного панцера 
товдышніх німецкых танків 

 
 

Зошыт 12 
 

В тым і моя Лемковина 
Тіж ся дочекала 

Як ій война хліб остатній 
З хыжы одобрала 

 
Заберала хліб і мясо 

Яйця і молоко 
І ялиці красны з ліса 
Што росли высоко 

 
Та і люди заберала 

Коли захотіла 
Кожде село тридцет рично 

Оддати мусіло 
 

Пішов і я в Німеччыну 
На такій контиґент 

Девят з села нас іхало 
В Санчи взяв нас аґент 

 
Якій кого льос там споткав 

Тіж потим опишу 
Нич што важне не омину 

Ани не залишу 
 

Бы колишні поколіня 
О тым ся дознали 

Якє пекло гнешні люде 
В війну прежывали 
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Што мусіли претерпіти 
Народы Европы 

Яку згрозу перенесли 
І бабы і хлопы 

 
І маленкы нераз діти 

Памятаме сами 
Як гынули в Осьвєнцімю 

Разом м з родинами 
 

Самых Жыдив там гынуло 
Денно пят тисячи 

Они в тот час то направду 
Мали льос пацячий 

 
Всяди іх прешлідували 

Всяди іх стрыляли 
Выригали тото злото 

Што з нас постігали 
 

Ой бо они тягли сокы 
З темного народа 

Простий нарид товды робив 
На іхні выгоды 

 
Сплели гандльом цілу Польщу 

Тягли милийоны 
Высылали хвопскій товар 

Гет поза кордоны 
 

Цілы рокы предвоєнны 
До них належали 

Хто до валькы рушыв з нима 
То того спрятали 

 
Всьо дерево з нашых лісив 

Ішло в іх кышеню 
Вся худоба зерно паша 

Лем не хтіли свиню 
 

Яйця масло куры гуси 
Всьо за безцін брали 
Ім летіли милийоны 

Хоц і не орали 
 

А мы бідны гарували 
На прадідний ниві 

І двигали крест недолі 
На своій голові 

 

Бо мы жыли без просьвіты 
Поступу не знали 

На богатий Лемковині 
Тяжко бідували 

 
На богатий Лемковині 

Серед гір чудовых 
Серед шуму смуклых ялиц 

І садив сливковых 
 

На тий земли пречудовий 
Котрой сьвіт заздростив 
Бідний Лемко ходив босий 

Ціле жытя постив 
 

Ксєнджа пеклом го страшыли 
В церкви прозывали 

За то ксєндза по одправі 
В руку цівували 

 
Но хлоп куру ниґда не зіл 

Волів ксєндзу дати 
За такій грих мусів бы ся 

Довго сповідати 
 

За то ксьондз зіл всі когуты 
Із цілого села 

Бо ґаздыня з кождой хыжы 
Єдного привела 

 
Сто когутив дистав бідний 

В провідну неділю 
Не дав за них ани ґроша 

В тоту важну хвилю 
 

Опруч того кожда дала 
Пят літор пшениці 

Сыпала ся там пшениця 
Як вода на риці 

 
Опруч того кожда дала 

Пару літор лену 
Часом іщы лишыв собі 

Даяку Олену 
 

В кожду сьвату неділеньку 
В великодным пості 

Кожда несла найкрасший хліб 
Всьо для єґомосьця 
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В продовж посту сімсот хлібів 
Дистав ксьондз за дармо 

І ховав ним куры свині 
Но а хлоп жыв марно 

 
Преціж не зів сам з родином 

Таку масу хліба 
А як люде назносили 
Знищыти не треба 

 
А давати він мав чому 

Бо мав кур зо двіста 
Сто індиків перел качок 

За то вірив в Христа 
 

За дармо ся не помолив 
Лем хоц за когута 

А палиця што бив хлопів 
Все была окута 

 
Худобы мав штук зо сорок 

Свин тіж другє тильо 
До того тримав двох слугів 

Бо мав дуже поля 
 

І кухаркы тіж дві были 
Дівчата здоровы 

Но і третя покоівка 
До справ сальоновых 

 
Бо покоів мав дванадцет 

Мала што робити 
Трудно было ксєнджым дівкам 

В ґустах догодити 
 

Його сынив – мав іх штырйох 
Паничами звали 

Та то были хуліґаны 
Злий приклад давали 

 
Жыли як грабйовскы сыны 

Не робили сами 
Лем розпусту провадили 

З сельскыма дівками 
 

Мали кєпскє выхованя 
Брудну опінію 

Зневажали навет Бога 
А і реліґію 

 

Тілом быв сын духовного 
А душом кочовик 

Повів же Бог тилько вартат 
Як його черевік 

 
Тых слів чула моя мама 

Як была молода 
А він тото повів в війта 

До більше народа 
 

Такє мали выхованя 
Ксєнджовскы сынове 

І при тамтым зацофаню 
То не было нове  

 
При темноті тамтых люди 

Ксьондз мав велькє право 
То быв грабя на фольварку 

Йому вшытко грало 
 

Преціж він мав цілу рилю 
Сто гектарив землі 
І деспота рядив селом 
Як Сталін на Кремлі 

 
В темний масі жыв як сьватий 

Як заступник Христа 
А по правді то быв тыран 

Помйот атихриста 
 

Преціж він жыв як феудал 
На своіх маєтках 

Жыв в чудовий каменици 
Люде жыли в клітках 

 
Ціле село было його 

Як робоча маса 
Даром вшытко му зробили 

Йому росла каса 
 

Поле вшытко му зорали 
Зерном заправили 

Він з імосьцьом на труд хлопскій  
З ґанку лем смотрили 

 
Гний на поле му вывезли 

І порозвозили 
Вшытко зерно посіяли 

Ґрулі посадили 
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Кождий ґазда мусів дати 
З гектара по снопі 

Як му звезло ціле село 
То мав повно в шопі 

 
І як ходив по коляді 
Тіж зобрав не мало 

Зерна гроши і вшыткого 
Ціле село дало 

 
А што зобрав за рік цілий 

За погребы шлюбы 
За хрестины заручыны 

То тисячы грубы 
 

За приватны службы божы 
В церкви за офіры 

То юж грошы ся сыпали 
До мішка без міры 

 
За душ предків выпоминкы 

Сповід парастасы 
Єдным тягом ішли грошы 

Все до його касы 
 

А выдатків не мав жадных 
Бо люд зробив дармо 

Бо од віків быв паньщыном 
Запряжений в ярмо 

 
В літі з поля му зобрали 

В зимі змолотили 
В Марци плоты направяли 

І дров навозили 
 

Бабы в Жовтни гуси скубли 
Його велькы стада 

В зимі ішла піря скубсти 
Йому баб громада 

 
Кожда дівка перед шлюбом 

Мусіла там піти 
І за дармо цілий тыжден 

Мусіла робити 
 

І што більше од ней жадав 
То єст таємниця 

Та прийшов час урвала ся  
Терпіня границя 

 

Кавалєры перед шлюбом 
Тіж му одрабяли 

Потим не раз з той пригоды 
Довго ся сьміяли 

 
За нич людям не заплатив 

Всьо дармо зробили 
Як ся му хто не сподабав 

То вызвав в тий хвили 
 

А як дахто юж завинив 
То вызвав од хамів 

Серед церкви на казаню 
А потим огварив 

 
То быв такій систем кары 

Ксєндзом выдуманий 
І до того самым ксєндзом 

Комітет выбраний 
 

В нім было трйох господарив 
Ксєнджых підлизеів 

Но а ксьондз яко іх зверхник 
В ранзі фарисея 

 
Така чвірка ішла часом 

До того винного 
І з хыжы му заберали 

Дашто найліпшого 
 

Найчастійше заберали 
Сьваточне убраня 

Нову гуню і холошні 
Ци скоры барані 

 
Выправены на кожухы 

Ци сукно з фолюша 
А хлоп смотрив як му брали 

Ани ся не рушыв 
 

Заграбили і занесли 
Всьо на клебанію 

Хлоп дистати тото назад 
Не все мав надію 

 
Хлоп мав право по днях пару 

Вспомнути о своє 
Мусів піти аж до ксєндза 

До його покоів 
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Ксєндза гарді препросити 
Річы выкупити 

І мусів ся в кінци дати 
Палицьом выбити 

 
На одхідным мусів ксєндза 

Цілувати в руку 
Бо як бы ні то зас дистав 

По хырбеті буком 
 

Давно в руку цілували 
Ксєндза вшыткы люде 

Навет гнеска де темнота 
Іщы такє буде 

 
Ксьондз раз зробив таку сцену 

Же і по жывого 
Выслав люди з коругвами 

До подвіря його 
 

Штырйом казав взяти мары 
Жебы го принесли 

Же положат на них силом 
Його жывы кости 

 
Аж хлоп дизрив попрез вікно 

Же ідут до двора 
Втюк в потокы а остала 

Його жена хвора 
 

Та тий жені дали спокій 
І пішли гет з хаты 

А з той сцены іщы гнеска 
Хце ся нам сьміяти 

 
Другій ксьондз там іщы зробив 

Паскуднійшу гецу 
Як раз бідна вдова гмерла 

Гын на своім пецу 
 

То остатню єй корову 
Взяв пред похороном 

Котра была для єй діти 
Остатньом „оброном” 

 
Бо по вдові ся лишыли 

Дівчата дві бідны 
Не мали чым поховати 

Маму свою ридну 
 

І ксьондз знав же по потребі 
Там нич не дистане 

Бо там были голы сьціны 
І не малюваны 

 
Бо знам добри тоту хыжу 

Як і єй жытелів 
Певно была хыбаль єдна 

З найбіднійшых в селі 
 

Йому не жаль было сирит 
Не жаль бідных діти 

Жаль му было же ім іщы 
З неба сонце сьвітит 

 
Не жаль было му деспоті 

Же бідны сироты 
Лишыли ся без ничого 

Як бурян при плоті 
 

Я мав товды років „надцет” 
Як то ся діяло 

О тий справі ціле село 
Довго розправяло 

 
Та не нашли ся там люде 

Бы ґвалт припинити 
Жебы дали ксєндзу в нозґри 

Бы престав свинити 
 

Мій дідо юж товды не жыв 
Кундрат тіж спочывав 

За то ґанґстер свиня злодій 
Свободы ужывав 

 
І з никым ся не рахував 

Не дбав не поважав 
Кожду справу так кєрував 

Як лем сам уважав 
 

Люде были його слугы 
Його крипаками 

Наблюжнив ім кілько хотів 
Свиньскыма словами 

 
Повів же хвоп юрза-мурза 

Же быв ним і буде 
І же такы в нашым селі 
Вшыткы вшыткы люде 
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Люде і то пребачыли 
Не мали одвагы 

Жебы взяти атихриста 
З переду за рогы 

 
І вдарити ним о землю 

Жебы маз потекла 
Жебы більше на казаню 

Не гнав всіх до пекла 
 

Лем учытель што вчыв мене 
На то ся обурив 

Котрий вчыв нас жебы жаден 
Не пив і не курив 

 
І мав до нас против ксєндза 

Барз довгу промову 
Ціла кляса аж ґывтала 

Кажде його слово 
 

Хтів нам очы отворити 
Бы зме зрозуміли 

Бы зме при ним як вітцьове 
Тихо не сідили 

 
Бы мы знали же громада 

Єст господар села 
Же і без не можна жыти 

Щасливо весело 
 

А же він єст урядником 
В реліґійных справах 

До інчого то сут люде 
Влада і держава 

 
Бы не втыкав свого носа 

Де не його діло 
Не дер з люди што дня скору 

„Безчельні” і сьміло 
 

Же він справы душпастырскы 
Ма за дармо вести 

А хто хоче то му може 
За то дашто нести 

 
Ци грошами заплатити 

Єсли чыя воля 
Не жебы му обрабяло 

Село вшыткы поля 
 

Же за працу йому платит 
Кождий кілько може 

Він ціну не ма вставяти 
Нам за слово Боже 

 
Бо ксьондз каждий другій завід 

Ма в школах вывчений 
Бы на жытя ним зарабяв 

Яко брат хрещений 
 

Опруч свого душпастырства 
Каждий коваль столяр 

Рільник колодій садивник 
Фотоґраф ци пщоляр 

 
В школах вчат іх ріжных фахів 

І ріжных заводив 
Жебы з них жыв - духовеньством 

Лем жытя солодив 
 

І тым фахом ма тримати 
Себе і родину 

Не брати нич як охрестит 
Дакому дитину 

 
Не ма брати нич за шлюбы 

Погребы одправы 
Бо цінника на то неє 
Од нашой державы 

 
Люде бы му і так дали 
Ведлуґ норм потребы 

Не жебы сам ціну вставяв 
Бідным за погребы 

 
Люде бы му сами дали 

Без його кричаня 
Без выкрутив і підступу 

Без гризб і краканя 
 

Та іначы бы він сьпівав 
При людях сьвідомых 

Не выявляв бы публично 
Своіх думок хворых 

 
Але люде дурнуваты 

Пеклом престрашены 
Ксєндза боят ся як дябла 

Бо не просьвічены 
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Бо єст чого ся бояти 
Як мі сусід ґадав 

Як молодым в Америці 
Ліпшой долі глядав 

 
Хоц не быв то блискій сусід 

Бо з Мохначкы села 
Мене доля реміснича 

До него завела 
 

Было то прекрасне село 
При самий Креници 

Же такого трудно найти 
В наший околици 

 
І четверте село од нас 
В нашых милых горах 

Барз высоко положене 
На ривных просторах 

 
І в тым селі быв фотоґраф 

Наш Лемко коханий 
Добрий артист в своім фаху 

Нашым горам знаний 
 

Я од него з літ молодых 
Мам вельку памятку 

Знимку з мене молодого 
В хыляковым садку 

 
Як бы не він я бы не знав 

Які-м быв молодий 
Хоц рис єм там в тяжкых часах 

В нужді і голоді 
 

Як бы не він я бы не знав 
Як товды-м выглядав 

Все бым іщы з більшым жальом 
Тамты рочкы згадав 

 
Як бы не він я бы не знав 

Яку я мав форму 
Нич не дало мі на плечы 

Войско уніформу 
 

Гнеска мило посмотрити 
На свою фіґуру 

На чудовых двадцет років 
Хлопцівску натуру 

 

І вказати своім сынкам 
Няня молодого 

Най посмотрят ци подибний 
Дакотрий до нього 

 
І по війні як єм вернув 

З радяньской арміі 
В славным році сорок пятым 

Мав єм ріжны мриі 
 

Мама в тот час выіхала 
З дітми до Росиі 

А я остав в пустий хыжи 
Без жадной надіі 

 
І ґаздивку не орану 
Полякам лишыла 

І я не мав што робити 
Коли пришли жнива 

 
Я ся лишыв в пустий хыжи 

Як вояк сирота 
Не пустив єм осадників 

До свойого плота 
 

А же быв єм безробітний 
Та єм привандрував 

Попрез горы до Мохначкы 
І-м не пожалував 

 
Одвидів єм свого друга 

Спред воєнных часив 
Котрий вічно свій апарат 

Не рамени носив 
 

А молодший його братчык 
Быв зо мном в арміі 

В липци іщы ся не вернув 
Не было надіі 

 
За ним плакав старий отец 

Вмывав ся сызами 
Бо товды плач за сынами 

Нюс ся гет горами 
 

Плакав за ним стариц отец  
Аж ся трясла хата 

І плакали за ним в саді 
Сусідзкы дівчата 
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А його брат з апаратом 
Смутний спацерував 

Кождого хто з війны вернув 
Про не розпытував 

 
Старий сів си коло стола 

Забыв кус о сыні 
Казав дати для ня обід 

Своій господыні 
 

Оба зме при полуденку 
Зачали розмову 

Мав товды літ вісемдесят 
І мудру голову 

 
Оповідав як молодий 

Гуляв в Америці 
Як давно там всі іхали 

Як в теплий край птиці 
 

Як з початку бідували 
Як в майнах гынули 

Як за своім ридным крайом 
Роками тужыли 

 
Як си брацтва закладали 

Школы парафіі 
Друкували ридне слово 

Власны редакциі 
 

Тішыли ся свойом церквом 
Своіма сьватами 

Своім словом в храмі Божым 
Своіма сьпівами 

 
І чытальні своі мали 

Книжкы і ґазеты 
Своі кружкы аматорскы 

І біблійотекы 
 

І сьвітлиці своі мали 
Салі на забавы 

В них власна рестаурация 
Давала потравы 

 
Навет мали банк свій ридний 

Аж я ся здивував 
Котрий тридцет тисяч членив 

Лемків обслугував 
 

Коли вспомнув о тым банку 
То затих на хвилю 

Стиснув зубы замкнув очы 
Як бы почув болю 

 
Нибы якій страшний вспомин 

Вразив його душу 
І серце го заболіло 

Як тот темат рушыв 
 

Зотхнув тяжко претер чело 
Зложыв на стил рукы 

Слухай повідат до мене 
Як в школі наукы 

 
Оповім ти о тым банку 

Вельку історию 
Найправдившу на тым сьвіті 

Як сьвату Біблию 
 

Оповім ти такы річы 
Котрым не даш віры 

Довідаш ся якы ксєнджа 
Сут ґанґстерскы зьвіры 

 
Якы то сут підлизеі 

Хытрусы ошусты 
Як дбают о свою пришвіст 

І о задкы тлусты 
 

Як потрафят си здобыти 
Людзкє зауфаня 

Бы до ціли свойой дыйти 
През своє казаня 

 
Як бы своім сьватым фахом 

В баранячий скори 
Сісти вовком на трибуні 

В робітничым мори 
 

Бы підступом своім братям 
Ниж всадити в плечы 
І тисячы вдив і сирит 

Окрасти і втечы 
 

І тисячы бідных люди 
Горем привалити 

Щесьця радист і надію 
Ближніи підпалити 
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Я тіж быв член того банку 
І інчых тисячы 

Тішыл єм ся тым прибытком 
Шлєпо і горячо 

 
В ним Руснакы неборакы 

Лем были членами 
Лемкы з обох сторин Карпат 

Вітцьове з сынами 
 

Цілий заряд быв лемківскій 
З горы на долину 

Не впустили чужых люди 
В свою середину 

 
Секретарйом там быв Хыляк 

З твойой Бовцарйовы 
Хыбаль Юрко мав імено 

Посмотр до головы 
 

Чув єм гварю про такого 
Він вмер в Америці 

За то знав єм його брата 
Што мешкав при риці 

 
Роман было му на імя 
Нераз єм з ним ґадав 

Ци слухав як мі о битві 
В Альпах оповідав 

 
Він сапером быв на фронті 

В австрийскій арміі 
В велькій битві над Піявом 

В теплий Італіі 
 

Быв в тых битвах де і няньо 
Та тіж юж не жыє 

А його сын Александер 
В Росиі працує 

 
Но та добри він повідат 

Же знаш його брата 
Бо то буде істория 

Смутна і богата 
 

Бо в заряді были люде 
З середньом осьвітом 

І так росла вспільна праца 
Нибы мак зо жытом 

 

Вшытко грало вшытко квитло 
Як ружы в городі 

Была радист і надія 
В тым нашым народі 

 
Люде грошы зарабяли 

Щадили як могли 
Свого банку як зриниці 

В оці си стерегли 
 

І до банку вшытко пхали 
Скарбы свойой праці 

Там так форса все вплывала 
Як вода в потоці 

 
А в заряді были люде 

Чесны і взоровы 
Провадили діло справні 

Красні гонорово 
 

І так вшытко ішло файні 
Із гармоноґрамом 

Каждий радів як ся нашов 
За банковом брамом 

 
Лем раз деси ся навинув 

Целибат молодий 
Родом деси аж зза Львова 

Высокій а худий 
 

Пришов чемно до заряду 
Зачав ся вмавяти 

Жебы го за працивника 
До заряду взяти 

 
Заряд зразу ся не згодив 

Та ксьондз так ся лестив 
Підхлібяв ся молєстував 

Так словами мастив 
 

Же буде пильнував справы 
Як ока в голові 

Же приспорит дуже членив 
Же ся зна на справі 

 
О вченого было трудно 

Товды в нашых горах 
Хоц потягы юж іхали 

По желізных торах 
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За то было в Америцi  
Неписменных дуже 

І з такых там корыстало 
Племено вороже 

 
І гнали іх як і неґрив 

До найтяжшых робіт 
І в Анґлика тилько вартав 

Як діравий чобіт 
 

За то ксєндза зоставили 
Бо мав кусьцьок школы 
Для такого мали етат 

Для вченой головы 
 

І ксьондз взяв ся за роботу 
Горячо і щыро 

Працував як стахановец 
З рана до вечера 

 
Працу добри выконував 

З всього ся вывязав 
І вюв чесно своє жытя 

Як Господ приказав 
 

І вшыткы ним ся тішыли 
І заряд і члены 

І помалы чым раз дальше 
Бывав допущений 

 
І по році вірной працы 

Всьо му завірили 
І з рахміща на скарбника 

Працу му змінили 
 

І на новым становиску 
Добри ся справував 
Повірену нову працу 

Добри выконував 
 

І лем часом раз на місяц 
Взав три дни вільного 
На приватне своє діло 

Што кому до того 
 

І по кількох такых скоках 
Спросив всіх на раду 

Заряд банку старшых членив 
І інчых громаду 

 

І зобраным такій проєкт 
Представив до згоды 

Же плянує вельку пришвіст 
Нашому народу 

 
Же вынюхав і розпознав 
Важну для всіх справу 

Ту выкроів до зобраных 
Похлібну промову 

 
А же быв ксьондз то знав добри 

Казаня ґадати 
Жебы люди зашлєпити 

Кади заіхати 
 

Барз ся вшыткым сподабала 
Тота його мова 

І кождий хтів якнайближше 
Быти його стола 

 
А він кричав же він іздив 

До західніх станив 
Же купує дуже землі 

Од тамтейшых панив 
 

Же замовив тисяч фармів 
Сорок гектаровых 

І в прекрасных околицях 
Богатых здоровых 

 
Над берегом красной рикы 

Крайом старых лісив 
Же ліс додают за дармо 

Як хто буде просив 
 

Же ціна єст барз приступна 
Лем за част десяту 

Кажут собі заплатити 
І всьо без клопоту 

 
Же то одталь барз далеко 

На дикым заході 
За то ціна є барз ниска 
В тамтейшым обводі 

 
Же землі сут надзвычайны 

Хтят іх заселити 
Же люде сут за лінивы 
Не хтят з місьця іти 
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Же він ручыт своім єством 
Же добри плянує 

Же хто з люди там осяде 
Тот не пожалує 

 
Буде в купі тисяч фармів 

То три велькы села 
І же мусит такій масі 

Там быти весело 
 

Же наразі сплавна рика 
Колєй ім заступит 

Же потим банк чым раз більше  
Землі там выкупит 

 
Же банк буде все дбав о них 

Буде ім помагав 
Же тот не ма мудрых мысли 

Хто ся буде вагав 
 

Же він з давна над тым пляном 
Безплатні працує 

Бо жаль му єст як тот нарид 
В копальнях гарує 

 
А там земля чекат пуста 

Лем єй засіяти 
І без працы хліб ся вродит 

Лем го позберати 
 

Же на хыжы сут там лісы 
Податків ніт жадных 

В лісах зьвіры в риці рыбы 
І юж ніт голодных 

 
Сподабав ся людям проєкт 

Ксєндза похвалили 
Жебы тых справ допильнував 

Крашні го просили 
 

Лемко землі все голоден 
Втішыв ся том справом 

Так як єлень з тяжкой зимы 
Першом в Маю травом 

 
І члены ся підписали 
Же му кажут дати 

Своі грошы наскладаны 
Бы фармы сплачати 

 

А він скарбник быв то доступ 
Мав все до банкнотив 

А втот час мав дозволено 
То всьо оголотив 

 
Што мав взяти пятсто тисяч 

Взяв три милийоны 
І панцерну замкнув касу 

Та без охороны 
 

Кєровництво не справдило 
Якы забрав сумы 

Ци счарував іх же вшыткы 
Стратили розумы 

 
Як поіхав то чекают 
Аж верне з подружы 

Знали же як на єдного 
То мав там справ дуже 

 
Та минув ден минув другій 

І третій минає 
Згынув деси наш целибат 

В індияньскым краю 
 

На четвертий ден юж алярм 
В заряді зробили 

Тяжку касу комісийно 
Члены отворили 

 
Але єй дно было пусте 

Чысто выметене 
Посмотрили вшыткы до ней 

Як до гробу з глины 
 

І страх і жаль впав на вшыткых 
Знали што ся стало 
Завірили ошустови 

І тераз пропало 
 

Поліция телєфоны 
Робят посьціґ за ним 

Та правды ся довідали 
На другій ден рано 

 
Там в капітанаті потру 

Невйорской леніі 
Одчытали ім з депешы 

Такы реляциі 
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І же такій то а такій 
Юж штыри дни тому 

Сів в Нев Йорку на корабель 
Поіхав до Риму 

 
Юж штыри дни єст в дорозі 

Юж го не досягнут 
Хоц як хтіли го дистати 

Хоц як хлопи прагнут 
 

І набиты дулярами 
Дві валізкы повны 

Повюз людзку кырвавицю 
Целибат потворний 

 
Пішли за ним листы ґоньчы 

З Нев Йорку до Риму 
І одповід отримали 

Іщы в тоту зиму 
 

Же Ватыкан го не выдаст 
Влохы сут безрадны 

І нич на то не порадят 
Іх приписы жадны 

 
Бо папа ма своє паньство 

І страж на граници 
І найбільшы скарбы в банках 

З людзкой кырвавиці 
 

Сьватий папа не отворив 
Пред нима ворота 

Спільник злодій нігіліста 
Демаґоґ деспота 

 
Рука права не досягла 

Ошуста злодія 
То была велька афера 

І страшна подія 
 

І тисячы вдив і сирит 
Остали плакати 

Тилько зробив єзуіта 
Католик проклятий 

 
Тилько зробив ксьондз целибат 

Човек посьващаний 
Римскій лизун супер ґанґстер 

І злодій поганий 
 

Тилько зробив єґомосьцьо 
Особа в сутанні 

Човек божий сторож правды 
Ошукав іх марні 

 
Опустили люде рукы 

Схылили головы 
Страшний лямент стряс воздухом 

Здер акта банковы 
 

Тилько лиха наподіяв 
Анцикрист з заходу 

Тилько смутку плачу болю 
Нашому народу 

 
Не вшыткы ся заламали 

Не всі впали духом 
Не вшыткых тот страшний удар 

Звалив з ниг обухом 
 

Были люде сильной волі 
Котрых льос не зламав 
Зас ся стали дорабяти 

Заряд міцно тримав 
 

І з роками банк ся двигнув 
Люде призабыли 

Лем сироты котрых окрав 
Юж ся не двигнули 

 
Призывали духы предків 

Бы іх льос пімстили 
Бідны вдовы дармо кляли 

Дармо ся молили 
 

Дармо Богом го карали 
Дармо проклинали 

Без підпоры на вік старий 
Сохли і гмерали 

 
Заламаны безнадійны 

Не могли поняти 
Як ся могла така біда 
В єдний хвили стати 

 
Брацтво іх кус ратувало 

Кревны діти внукы 
А здорившы іщы брали 

Роботу до рукы 
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Така смутна істория 
З тых часив остала 

Од товды юж пятдесят раз 
Пожовтіла трава 

 
При тых словах зитхнув старий 

Головом покывав 
І жаль тамтой молодости 

Серце му розрывав 
 

Пізрив оком через вікно 
Далеко на поля 

Жебы перше прешла фаля 
Вспоминив і болю 

 
Пізрив на ня задуманий 

Помовчав хвилину 
Старом руком спрацуваном 

Пригладив лысину 
 

Та мовчанку я му прервав 
Барз єм ся задумав 

Над том правдом выслуханом 
Котру єм отримав 

 
Подякував єм старому 

За тоту новину 
Попрощав го як блиского 

І його родину 
 

Тота справа барз вразила 
Мою ніжну душу 

Думав єм си же зо злости 
Всіх ксєнджи задушу 

 
Што з того як більшист люди 

Такы стуманены 
Што думают же ксьондз Христос 

Богом назначений 
 

Іщы гнеска сут в нас люде 
Такы зацофаны 

Котры вірят же ксьондз сьватий 
Такы сут мі знаны 

 
Но мій дідо в тамтым віку 

Юж боров ся з нима 
За то діда ксьондз оминяв 

Як літо так зима 
 

Дідо човек быв сьвітовий 
Як на тамты часи 

Бо оглядав за три рокы 
Цисарскы лямпасы 

 
Бо при войску служыв в Відню 

При цисарскым Бурку 
І все видів як ся цисар 

Проходив по парку 
 

А в тых часах ридко з села 
Хто служыв в арміі 

Напред него може нихто 
З нашой парафіі 

 
І в стопню підофіцера 
Бадав сьвіт віденьскій 

Єдну з красшых столиц сьвіта 
І палац цисарскій 

 
Він знав добри три языкы 

І в писмі і в мові 
Франц Йосифа носив орла 

На своій голові 
 

Як ся вернув з Відня домів 
Його першым чыном 

Была зміна курной хыжы 
На кухню з комином 

 
І в коротці в цілым селі 

Выросли комины 
Потим дідо запровадив 

В селі дальшы зміны 
 

Заложыв сад коло хыжы 
І інчым помагав 

І годовлю пропаґував 
І нич ся не вагав 

 
І казав млин збудувати 

Для цілой громады 
Бы не тягли люде камін 

Бо то зробит вода 
 

Но і касу пожычкову 
Заложыв в громаді 

Выступав против пияньству 
На кождий нараді 
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В селі красний склеп заложыв 
Бы Жыд збанкретував 

І вчыв люди жебы нихто 
В Жыда не купував 

 
Ксєндзу не дав вытинати 

Хлопскы вспільны лісы 
Ксьондз оминяв го з далека 

В тоты давны часы 
 

Но бо ксьондз мав гвасны лісы 
А на хлопскы пхав ся 

Але з хлопів та лем дідо 
За то твердо взяв ся 

 
А брат діда зробив ксєндзу 

Фантастычну сцену 
Было сьміху коли вышла 

На сельску арену 
 

Бо тот ксьондз мав до молодых 
Недобры заміры 

Тримав з нима дисципліну 
Паскудной натуры 

 
Бо молоды як молоды 

Хтят си погуляти 
Ксьондз ім ниґда на забаву 

Не хтів позваляти 
 

Як ім з бідом юж позволив 
У сьвату неділю 

Три годины по одправі 
На коротку хвилю 

 
І як дзвоны на вечырню 

В церкви задзвонили 
Та забава ся кінчыла 

Гушлі заніміли 
 

Бо як бы він по тых дзвонах 
Іщы почув басив 

То не дай Бог якых быся 
Всі диждали часив 

 
То в тий хвили впав до ізбы 

З палицьом кривеном 
Кого допав тому зривнав 

Лопаткы з раменом 
 

Як юж взрили його в дверях 
Товды юж пропало 

Товды вшытко што лем жыло 
Вікнами втікало 

 
А він махав і шаржував 

По молодых плечах 
Буд хто дистав по голові 

По носі по очах 
 

Такы хлопці были дурны 
Двадцет пред ним рвало 

А єден бы го розброів 
І здусив як сало 

 
А брат діда повернувшы 

Зза моря до краю 
Раз зобачыв тоту сцену 

Як хлопці втікают 
 

Хлопці зараз му повіли 
О ксєнджых манєрах 

Він вывідав ся о вшыткых  
Тых його хімерах 

 
Кундрат лем поплював в рукы 

Посмотрив по людях 
І свобідна кров заморска 

Заграла му в грудях 
 

І пішов сам коло сливок 
Што там росли рядом 

І скєрував стежком в право 
Гори ксєнджым садом 

 
І на другым кінци саду 

Сів си на камени 
Пред ним става клебанія 

В красоті осени 
 

Пречудова камениця 
Маґнацка палата 

Із ґанками бальконами 
Блискуча богата 

 
А попри ній малий ставок 

На ним качок стада 
З яблони прекрасне ябко 

Медже качкы падат 
  



                                                                                                             

 

1
1

3
 

Червеніют ся ренеты  
В заходячым сонци 

Смотрит на них пара очи 
З горы у віконци 

 
То кухарка отворила 

Вікно од сыпяльні 
Тот крайобраз фантастычний 

Для ней єст нормальний 
 

Она в селі ся родила 
В тий красі выросла 

Она видок той природы 
В души ту принесла 

 
Для ней неє жадной красы 

Звыкла осін в селі 
В саді ябка дозривают 

А в поли кромпелі 
 

А мій стрыко смотрит на ню 
Чекат свого госьця 

Смотрит дово ци не видно 
Шапкы єґомосьця 

 
Та вечырня довго стоіт 

Певні ксьондз впав в нервы 
І комуси выгрожує  
Годину без прервы 

 
Бо він товды ся не спішыв 

Як бештав дакого 
Товды рычав грозив кричав 

На того винного 
 

Товды в нервах претяг дуже 
Тоту службу Богу 

Аж як захрип пустив люди 
З церкви на дорогу 

 
Але Кундрат ся дочекав 

Ксєндза в його саді 
Привитав ся без схыляня 

Як з каждым в ґромаді 
 

Ксьондз посмотрив кривым оком 
Не сьмів го збештати 
Бо то новий Американ 

Хце з ним поґадати 
 

Закликав го до покою 
Зьвідав ся што хоче 

Кусьцьок нервы ним рушают 
Бо юж мджурит очы 

 
Але Кундрат зачав з місьця 

В якій пришов справі 
Же чого ксьондз молодежы 

Все шкодит в забаві 
 

Чого ім ся пхає в справу 
І іх прешлідує 

Якій він в тым ма інтерес 
Же так поступує 

 
Тым молодіж не выховат 

Же то не метода 
Же на такє розрабяня 

То молодых шкода 
 

Же сьвіт гнеска іде в перед 
Та не такым тором 

Бы не вкрывав зацофаня 
Сьватых омофором 

 
Же як не зна прав культуры 

То він йому вкаже 
І як власний експеримент 

В акцию запряже 
 

Же паньщына ся скінчыла 
Іде час проґресу 

Же ксьондз жыти ма для люди 
Не для інтересу 

 
І же ксьондз ма кєрувати 

Для душы справами 
І культуру підносити 

Своіма школами 
 

А не садизм стосувати 
Сьвіт назад цофати 

Кырвавицьом бідных люди 
Касу наповняти 

 
А же нарид зацофаний 

То го нич не болит 
Бо він знає же темняка 

Моц ся ліпше голит 
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Же культуру нич не щепит 
В підлегвых громадах 

Поступує так як шаман 
В азийскых народах 

 
Же повиден о просьвіту 

Дбати і культуру 
А не дерти своім братям 

З плечи осму скору 
 

Же він сьміє ся як нарид 
В нужді ляментує 

А він тягне з него сокы 
І жалю не чує 

 
Же не старат ся вглубити 

Чого хлоп бідує 
Чого його неборака 
Так льос прешлідує 

 
Што єст тому на прешкоді 

Бы хлоп не двиг чело 
Жебы нюс тяжкій крест жытя 

А не жыв весело 
 

Же ксєндза нич не обходит 
Як тот нарид жыє 

Бы му жытя облекшыти 
Ся му не присниє 

 
Чого очи не отворит 

Бідному народу 
Же ксьондз жыє як фрайбарон 

А хлоп мре з голоду 
 

Же він має можливости 
Нарид підвигнути 

Жебы так хтів в вільных хвилях 
Молодых школити 

 
Жебы оба з учытельом 

Подали си рукы 
І нагнали всіх молодых 

В зимі до наукы 
 

Бы палицьом до наукы 
Гнав всіх і до шкоы 

Бы просьвіту не дурниці 
Бив ім до головы 

 

І молодых бы выховав 
На нарид сьвідомий 

За літ пару быв бы в селі 
Юж ефект відомий 

 
Товды він бы быв культпастыр 

Пійонєр проґресу 
Бо він жыв бы для народу 

Не для інтересу 
 

Такыж ксєнджив нам бы треба 
А не галапасив 

Такій ксьондз то бы як брилянт 
Громаду прикрасив 

 
Так в нас ксьондз ма поступати 

Не палицьом бити 
І молодым ся не дати 

В вечер побавити 
 

Ксьондз юж довше не вытримав 
Хватив за палицю 

Каже ся му выносити 
З салі на улицю 

 
Кундрат кричыт - голя пане 

Дост того доброго 
Не хцеш мене выслухати 

Яко госьця свого 
 

Молодым жалуєш танцю 
Старым добробыту 

Хцеш бы на тя гарували 
Од свиту до свиту 

 
Сприбуєме оба танцю 

Яка то єст мука 
Жебы-с більше не диганяв 

Молодых з музыкы 
 

І пірвав за ревереды 
Ксєндза встеченого 
І далі ним вывивати 

По покою його 
 

Юж ся з його рук не выдер 
Пішов в рух танечний 

Ксьондз гнет познав же тот танец 
Не буде безпечний 
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Юж палицю свою стратив 
Юж престав грозити 

Іде полька ксьондз ся здушыв 
Юж зачав просити 

 
Але просьба не помагат 

І дальше гуляют 
Ксьондз вывиват ледво жывий 

Лем сукні перхают 
 

На крик імосьць прилетіла 
Не зна што ся діє 

В другых дверях покоівка 
Кучат так ся сьміє 

 
Імосьць видит же не жарты 

Хце сперти Кундрата 
Ксьондз ногами юж в повітрю 

Меблі погаратав 
 

Зімала ся му руками 
Зо заду повяса 

Кундрат дистав ривновагу 
Іщы ліпше гасат 

 
Ксьондз з переду імосьць з заду 

Женут вколо него 
Кундрат думат ей жебы то  

Было над берегом 
 

Полетіли бы сте разом 
Обоє в долину 

І зрыли бы сте носами 
І траву і глину 

 
А в покою мало пляцу 

Треба уважати 
Бы обоім о столины 

Ногы не зламати 
 

Кундрат видит же дост мают 
Ксьондз юж зблід як сьціна 

Як ним вдарив на канапу 
Фучав як машына (parowóz) 

 
Імосьць в танци ся стратила 

Сідит на підлозі 
Тіж ій ногы підшкуливо 

Нибы камін козі 
 

Кундрат вытер чело дзьопком 
Підгорнув цуприну 

А ксьондз лежыт мало теплий 
Як сто кіля глины 

 
Піднюс палицю з підлогы 

Зламав єй на двоє 
Ксьондз зо жалю і зо страху 

Закрыв лице своє 
 

Кундрат тримат оба кінці 
Зламаной палиці 

А кров грає в його грудях 
Як вода на риці 

 
Пізрив ксєндзу просто в очы 

Порушав бровами 
І одозвав ся до него 

Такыма словами 
 

Прощай любий єґомосьцю 
І жебыс памятав 

Жебыс більше бідным людям 
Жадных сцен не платав 

 
Жебыс більше моіх братив 

Палицьом не тыкав 
Жебы пред ньом більше нихто 

З музыкы не втікав 
 

Твоя влада юж зламана 
Як тота палиця 

А не звіриш то на тебе 
Найде ся кланиця 

 
Жебыс більше покля жыєш 

З народом не задер 
Бо преіхам ся по тобі 
Як верблюд дромадер 

 
І як прийде ти охота 

Скривдити дакого 
То припомний си Кундрата 

Гнешній танец його 
 

По тых словах шмарив на не 
Зламану палицю 

Пішов дово з клебаніі 
На темну улицю 
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А з улиці скрутив в право 
Попрез ксєнджы сады 

І на мості споткав нашых 
Парибків з громады 

 
Котры ждали на Кундрата 

Бо были цєкавы 
Як він з ксєндзом полагодив 

Музыкальны справы 
 

А він хлопцям оповідав  
Як оба гуляли 

Яку ксєндзу дав промову 
І як ся розстали 

 
Хлопци зимний страх облетів 

Не хтіли вірити 
І не хтіли як ім казав 

По музыку піти 
 

Мусів кундрат сам скочыти 
По хлопци з гушлями 
І за одвагу до граня 
Сыпнув дулярами 

 
Жебы хтіли повірити 

І страх преламати 
І так довго ім тлумачыв 

Аж пішли заграти 
 

І хоц в страху ся одбыла 
Та перша забава 

Хоц не пришли на ню дівкы 
Та музыка грала 

 
Хоц гуляли хлопці сами 

І з ґаздыньом дому 
Та ксьондз юж не перешкодив 

В тот вечер никому 
 

І од товды хлопці собі 
Грали покля хтіли 

Недільныма вечерами 
Горы веселили 

 
Котры з дива зашуміли 

Што ся в селі стало 
В неділю все было тихо 

Село в вечер спало 
 

А од товды все грав клярнет 
І гушлі і басы 

Змінила ся традиция 
Змінили ся часы 

 
Зас шуміла Чершля з Дівом 

Зелярка гучала 
Зеленіла ся як рута 

Як ся розвивала 
 

Зас листочкы зеленіли 
З горы на долину 

А край поля вітер хвіяв 
Червену калину 

 
Зас бучына зеленіла 

Вершками синіма 
Зас потокы гнали дово 

Руслами своіма 
 

Розвивала ся Дзелярка 
В першы дни майовы 

Я перший раз ішов пасти 
Там під ліс коровы 

 
Розвивава ся Дзелярка 

Шуміла як море 
Веселила жытя Лемків 
На вшыткы просторы 

 
Веселила жытя Лемків 

Розносила славу 
Здвавало ся же хтят горы 

Прийти на забаву 
 

Лісы нашы величавы 
Ялиці высокы 

Чуда тамтой гірской красы 
Лісовы потокы 

 
Ой шуміли з веселости 

Потим нашы лісы 
Сосны букы і ялиці 

Смерекы і тисы 
 

Ой шуміли вечерами 
Нашы милы горы 

І витали закоханых 
В садочках аморы 
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А в тым шумі быв сьпів дівчат 
І просьба дитины 

І розмова господарив 
І рыкы зьвірины 

 
І в тым шумі быв сьпів пташків 

Соколив квиліня 
І плюсканя рыб в потоках 

Лет з горы каміня 
 

Была в ним тіж наша весна 
Чаривна зоряна 

Была радист і недоля 
Як од ножа рана 

 
І была в шумі тым пісня 

Весела дівоча 
Кавалєрска серенада 

Несла ся по ночах 
 

Смутний в нім был і плач жены 
Недольом зламаной 

І страшний дзвін погребовий 
Людины прощаня 

 
В ним пастушка быв сьпів вчасний 

Што нюс ся по росі 
І голубів дикых гуркот 

Страшыв ня по лісі 
 

І волярив там гуканя 
Несло ся гын з полян 

З гір плынула мельодия 
Як найкрасший вспомин 

 
І в тым шумі была краса 

Мойой Лемковины 
Мого села мойой хыжы 

І мойой дівчыны 
 

Была краса нашых полян 
Нашых гір і долин 

Нашых строів і звычаів 
І черниц і малин 

 
 
 
 
 
 

 

 
Клебанія в Білцареві - як палац 

 
 

Зошыт 13 
 
 

І в тым шумі быв льос Лемків 
Колячий рогатий 

Опущений застараний 
А часом проклятий 

 
В нім быв часом усьміх яри 

І чаривна краса 
Найдорожшы перлы жытя 

Традиция наша 
 

І была тіж наша доля 
Смутна і весела 

Ньом были все овіяны  
Нашы тихы села 

 
І в ним были нашы пісні 

Жалісны і тихы 
Раз ся несли з лісных полян 

Раз спід ридной стрихы 
 

І в тым шумі была весна 
Найкражша на сьвіті 

Што будила всьо до жытя 
Як перепел в жыті 

 
А в тий весні было щесьця 

В ним праца на полях 
Величавий рытм природы 

На майовых фалях 
 

І том красом жыла душа 
Нашого народа 

За то жаль нам тамтой красы 
Тамтых часив шкода 
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За то жаль нам тамтых років 
Жаль нам тамтой красы 
Нашых садив осьпіваных  

І дівочой косы 
 

Нашых садив білых в маю 
І буків зеленых 

Тамтых дівчат розсьпіваных 
Іх личок червеных 

 
Жаль нам тамтых нашых лісив 

Дідами плеканых 
Як і тых трав на полянах 

Быками спасаных 
 

Жаль нам полян зеленявых 
І тамтой природы 

Красных ялиц на Банисках 
І в жерелах воды 

 
Жаль нам стежок в тамтых лісах 

Нами выдоптаных 
І видоків пречудовых 

Як помалюваных 
 

Жаль нам тамтой околиці 
Жаль мі мого села 

Бо там наша бідна душа 
Все была весела 

 
За то жаль нам тамтых сторин 

І гнізд нашых ридных 
І тамтого мого неба 

Зьвізд на ним погідных 
 

За то жаль нам тамтых сторин 
Хыжок деревяных 

Жаль нам долин пречудовых 
І гір так коханых 

 
Жаль нам тамтой травы в лісах 

Рогачив єлени 
І каміня в нашых горах 

І з дерев корени 
 

Бо там вшытко было наше 
І камін і вода 

Земля небо воздух трава 
І жена молода 

 

Давно вшытко было наше 
Праца і свобода 

І спочынок в неділеньку 
І віра в Господа 

 
Гей вы горы нашы славны 

Бескіды коханы 
Што сте были в нашых піснях 

Красно осьпіваных 
 

А найкрасше я осьпівам 
Моі горы любы 

Бо они ня ратували 
На войні од згубы 

 
Они смерти ня выдерли 

Од німецкой кулі 
Они помогли мі чути 

По войні зозулі 
 

За то любю вас горонькы 
І вас гірскы верхы 

Та прийде час же я выйду 
З той біды на верхы 

 
За то буду про вас сьпівав 

Покля сил мі стане 
Вашом красом вашым шумом 

Моє серце пяне 
 

За то буду про вас сьпівав 
Бо вы моі ридны 

Бо я з вами прожыв хвилі 
Веселы погідны 

 
Я на ваший верховині 

Прожыв дни найкрасшы 
Під час війны вы ня крыли 

В годины найтяжшы 
 

Я на вашых полонинах 
Познав вашу красу 

Там молодист ня носила 
До певного часу 

 
Там хлопцівскы моі рочкы 

Щасливо сплывали 
Буйны вітры верховиньскы 

Мене гартували 
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А гірского сонця лучы 
Там мене пестили 

На полянах шкільны рокы 
Мило мі сходили 

 
Бо там была друга школа 

Мого характеру 
Я там вчыв ся з ріжных книжок 

В середині бору 
 

В темтых лісах над пропастю 
В гірскій розпадлині 

Ци на траві в лучах сонця 
На ясний поляні 

 
Там я скінчыв другу школу 

Красы поезиі 
І свобідной волі духа 

Достав я в надіі 
 

Там я познав простір жытя 
Чар волі свободы 

Орліх льотив у просторах 
Чудных мрий молодых 

 
Там з ня душа вылітала 

Што дня на годину 
І летіла як тот сокіл 

У синю далину 
 

Я там ся вчыв не лем з книжок 
Але і з природы 

Там диставав другу школу 
Мій розум молодий 

 
Я там чытав другы книжкы 

З таємниц природы 
Не оминув до наукы 
Найменчой нагоды 

 
Я там чытав вельку книгу 

Безмежных просторив 
Нераз так єм ся „начытав” 

Аж єм ся розхворив 
 

Тота книжка мі вказала 
Красу ридных сторин 
Она серце мі пробила 
Зубом якбы з борин 

 

І она мі розтаяла 
Решткы ледив в душы 

І од товды бым ся з місьця 
Юж ниґде не рушыв 

 
І она мі отворила 

Невыспаны очы 
І я познав єй уроду 
Навет серед ночы 

 
Она была мі бальзамом 

На болячы раны 
І я присяг же осьпівам 

Горы укоханы 
 

Бо рад чытав я з той книжкы 
Розмайты розділы 

Полюбив єм гірску красу 
Кілько мав єм силы 

 
Тамта книжка натуральна 

„Містша” з ня зробила 
І она мі квіт мудрости 

В душу защыпила 
 

І од товды я розумів 
Чым сут нашы горы 

Чым єст для нас шум іх лісив 
І розмах просторив 

 
І од товды я розумів 

Вартист землі ридной 
Вартист тамтых лучив сонця 

І пісні погідной 
 

І я познав смак і вартист 
Нашой гірской воды 

І не дав бым за золото 
Тамтых літ молодых 

 
І я потим познав красу 

Доокола мене 
Чым єст для нас наше небо 

І поле зелене 
 

І я познав потим ціну 
Нашых піль і лісив 

Нашых садив нашых хыжок 
І молодых часив 
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І я познав ціну нашой 
Землі укоханой 

Нашой ридным дощом мытой 
Дідами ораной 

 
Я гнеска знам ціну могыл 

В котрых спит родина 
Сестры братя няньо діды 

Там моя вітчына 
 

Я знам ціну тамтых могыл 
Моіх слез горячых 

Розрыв серця на іх гробах 
І зойків хлопячых 

 
Я знам ціну ридных могыл 

І плачу розпукы 
І траґічной молодости 

Незабыты мукы 
 

Хто не плакав над могылом 
Найближшых з родины 

Тот не зазнав в своім жытю 
Траґічной годины 

 
Гей Дзелярко мамцьо наша 

Зашум нам в бучыні 
Най вчуєме твого шуму 

Аж ту на чужыні 
 

Гей природо Бовцаривска 
Як там без нас жыєш 

Ци за тобом нашой тугы 
На чужыні чуєш 

 
Бо мы не раз твого шуму 

Гет аж ту чуєме 
І вспомином з ридных сторин 

Вічно ту жыєме 
 

Дзелярочко шовком вкрыта 
Зашум нам як давно 

Най чуєме же нам шумят 
Нашы горы славны 

 
Збуд декотрых своім шумом 

Котры ту заснули 
І нещасны чужы піскы 

Серцьом полюбили 
 

І повіли же не хотят 
Назад ся вертати 

Розгриш такых Лемковино 
Бо не хцу іх знати 

 
Розвивай ся Явор горо 
В новых обставинах 

І памятай на чужыні 
Все о своіх сынах 

 
Котры з мусу тя лишыли 

І єдны і другы 
І з декотрых ся зробили 

Нашых врагів слугы 
 

Розогрий іх зимны серця 
Просьвіт іх розумы 

Жебы взрили твою красу 
Вчули твого шуму 

 
Бы піднесли на пєдестал 

Любов до вітчыны 
Жебы были так як давно 

Єдной мамы сыны 
 

Заграй зашум Явор горо 
Для тых блудных сынив 

Най розгришат своі серця 
Чым котрий завинив 

 
А я для них присьвачую 

Пару слів буквами 
Бы в чужыні не горділи 

Нашыма горами 
 

Котры всіх нас выховали 
І дали нам силу 

І не они скєрували 
Нас на стежку криву 

 
Зашумте ім моі горы 

І зелены лісы 
Най ся вернут тамты хвилі 

Нашы давны часы 
 

Зашумте ім засьпівайте 
Для підтримкы духа 

Най одмокне і одсьвіжыт 
Ся іх памят суха 
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Гей вы давны нашы часы 
Чом вы проминули 

Ци на завсе нашы серця 
В чужыні заснули 

 
Ци на завсе нас ту шмарив 

Злий льос на чужыні 
Ци мы більше не вернеме 

В нашы горы сині 
 

Ци ту на все останеме 
Мы на тий чужыні 

Ци юж ниґда не будеме 
На своій вітчыні 

 
Гей ты вітре верховиньскій 

Подуй нам на втіху 
Занес нашы смутны думкы 

Під родинну стріху 
 

А вы горы нам пришлийте  
Образы з вітчыны 

Най ся тішат тым видоком 
Мы всі вашы сыны 

 
Зашум вітре верховиньскій 

І вы нашы горы 
Най видиме хоц на спаню 

Родинны просторы 
 

Шумте грайте нашы горы 
З чорныма лісами 

Бо мы з тугы на заході 
Вянеме за вами 

 
Шумте грайте нашы горы 

І вы нашы лісы 
Най мы собі припомнеме 

Нашы давны часы 
 

Шумте грайте нашы горы 
Нашы лісы славны 

Най не згыне разом з нами 
Традиция давна 

 
Шумте грайте мимо волі 

Нич ся вам не стане 
Наша любов до вас ридных 

Ниґда не зовяне 
 

І соколы над Зелярком 
Квильте іщы для нас 

Най жыю вами як давний 
Товариш Афтанас 

 
Розвивай ся Явор горо 

Ты гір королево 
Най нам буде і в чужыні 

Про тебе весело 
 

Шумте вітры верховиньскы 
Нам ту на розраду 

А прийде час напєме ся 
З гірскых квітив меду 

 
Вы жерела в нашых горах 

Блищте свойом красом 
А мы собі одпочнеме 
В чужыні тымчасом 

 
І вы травы на полянах 
Вкрыйте ся квітами 

Мы будеме вічно при вас 
Своіма думками 

 
І вы пташкы в тамтых лісах 

Сьпівайте весело 
А мы зас ту осьпіваме 

Наше рідне село 
 

І ты водо чыста гірска 
Черкай по каміню 

Розвій клімат застрашыня 
В нашым поколіню 

 
Вы ялиці небосяжны 
Красо гірскых стоків 

Нашых верхів нашых полян 
І нашых потоків 

 
Горы моі ялицьовы 
Вершын панорамо 

Як си вспомну вашу красу 
Серце плаче само 

 
Горы моі тихы красны 

Вершкы малюваны 
Душом мойом осьпіваны 

Серцьом оплаканы 
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Горы моі верхы моі 
Сонцьом золочены 

Моі думкы вашом стратом 
Вічно засмучены 

 
Зелярочко моя люба 
Чершльо моя мила 
Яка была моя душа 

Там при вас щаслива 
 

Зелярочко моя люба 
Патрийо высока 

Хыбаль тебе видно было 
Аж з Морского Ока 

 
Зелярочко моя люба 

Чершльо наша славна 
Была-с вівсом засіяна 

Лемками од давна 
 

Чершльо моя горо ридна 
Мого товариша 

Тяжко было му на серци 
Коли тебе лишав 

 
Як выіжджав на віноньку 

Просто з твоіх стоків 
Вража куля го забила 

За молодых років 
 

Зашум заграй Чершльо тихо 
Покаж свою силу 

Най ся несе шум жалібний 
На його могылу 

 
Де там в сьвіті він спочыват 

Як жовнір незнаний 
Прощай же мі товаришу 

Давно оплаканий 
 

Страшна доля не хотіла 
Бы мы в купі жыли 

Пляны нашы справджували 
І сьвіт веселили 

 
Страшна війна перервала 

Пасмо нашой дружбы 
Мы ся більше юж не взрили 

Од войсковой службы 
 

Він рик перше быв в Цєшыні 
Встиг прийти до дому 

Йому домів пришла карта 
Яко войсковому 

 
Як поіхав так не вернув 
В Вересни проклятым 

Так траґічным для народив 
І в труны богатым 

 
Присний ся мі товаришу 

Де в сьвіті спочываш 
Околицю з твоім гробом 

Як ты ся называш 
 

Я на твій гриб на край сьвіта 
Піше бым вандрував 

І што рока бым для тебе 
Там квіты купував 

 
Та пропало не дознам ся 

Де ты спиш молодий 
Так пропав єс як тот камін 

Котрий впав до воды 
 

Юж я більше не поґадам 
З тобом на самоті 

Нашы пляны вітер порвав 
Як шмату на плоті 

 
Чыя куля тя забила 

Як смерт тя споткала 
Ци од твойой юной кырви 

Счервеніла трава 
 

Ци на дошкы ся выляла 
Твоя кров горяча 

Ци з голоду впала в целі  
Твоя стать хлопяча 

 
Ци садисты на бетоні 
Кров з тя выточыли 

Якы асы в твоій кырви 
Пальці намочыли 

 
Якій збродняж тя повалив 

Вдаром на підлогу 
Закутыма підошвами 

Доптав твоі ногы 
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Жебы я знав хто тя звалив 
Дав бы я му рады 

Жебы я знав де ты лежыш 
Плакав бым тамади 

 
Чершльо Чершльо сьвіте його 

Як і його мамы 
Де він доптав твоі тлокы 

Білыма стопами 
 

Чершльо Чершльо його красо 
Його милий сьвіте 

Най з єй лісив тобі в ногах 
Жовтий квіт зацвите 

 
Чершльо Чершльо раю його 

Втіхо його жытя 
Хылю чело його смерти 

На двадцет пят літя 
 

А вы горы нашы любы 
Шумте му што року 

На річницю його смерти 
Для ня смутну таку 

 
Прощай любий товаришу 

Жытя тя зламало 
Не мало нас в тоту війну 

В чужу землю впало 
 

Шумте грайте нашы горы 
Трудно ся называт 

Неєден з нас впав в чужыні 
Земля го накрыват 

 
Не єден з нас пропав в бою 

Кульом розорваний 
Они гнеска спят в чужыні 

Бо там похованы 
 

Ім там шумят смутны вербы 
Понад головами 

А ту плачут братя сестры 
Мамы за сынами 

 
Плачут мамы за сынами 

Сестры за братами 
А мы вшыткы ту плачеме 

Разом за горами 
 

Шумте гучте нашы горы 
На перекір всьому 

Зашумите сто раз ліпше 
Як вернем до дому 

 
Шумит гучыт Чершля з Дівом 

Чудово сьпівают 
Певно собі давных ґаздив 

При тым вспоминают 
 

Своіх ґаздив давных Лемків 
Спокійных Руснаків 

Як предновок іх притискав 
Часом небораків 

 
Хоц і часом бідували 

Та і так сьпівали 
Веселили ридну землю 

Нич не выіхали 
 

Веселили ридну землю 
Своі любы поля 

Бо там была наша радист 
Свобода і воля 

 
Веселили своі поля 

Долины і село 
Як мы были там щасливы 

Як было весело 
 

А тераз мы на чужыні 
Слезы проливаме 

Ци вернеме в нашы горы 
Не знаме не знаме 

 
Нам ту серце бє ся в грудях 

Смутны думкы плачут 
Бо над нашом смутном дольом 

Юж вороны крачут 
 

Над осінном нашом дольом 
Вітер листя звиват 

Краче ворон на голузи 
Серце мі розрыват 

 
Свище вітер по голузях 
З котрых листя впало 
Іде осін в наше жытя 
Што ся з нами стало 
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Свище вітер по голузях 
Спят в осінным стані 

Пришла осін в наше жытя 
Нашой долі пані 

 
Смутно сьвітит бліде сонце 

Нам ту на заході 
Впала давна фантазия 

В нашому народі 
 

 
Гробовец ксєндза Качмарчыка 

При церкви в Білцареві 
 
 

Зошыт 14 
 

Смутна верба схылила ся 
Тихо понад ставом 

Летит листя з рижных дерев 
Нам понад головом 

 
Летит листок і ся гойдже 

З горы на долину 
Припоминат мі в тым часі 

Мою Лемковину 
 

Несе вітер жовтий листок 
Над земльом высоко 

Перхат бідний без памяти 
Раз пляцкои раз боком 

 
Летит листок в сьвіт далекій 

Од свого дерева 
І так само летит листя 

В нашых ридных селах 
 

І так само голы вербы 
Там плачут за літом 

Мы плачеме ту за нима 
І за нашым сьвітом 

 

І за нашыма вільхами 
Што в потоках росли 

Котры з давной молодости 
Приходят на мысли 

 
І жебы іх замінити 
На сливкы черешпі 

Жебы в маю розквитали 
Потокы чудесны 

 
І все плачу за калином 

В нас на загороді 
Бо она была кохана 

В нашому народі 
 

І все плачу за юдином 
Што в сусіда саді 

Єй овочы червеніли 
Як „щыльд” на ґосподі 

 
Іх червены пацюрочкы 

Аж кололи в очы 
Притігали людзкє око 

І гводне і вночы 
 

І все плачу за сливками 
Котры ня жывили 

А іх листя о тым часі 
Мій потик стелили 

 
І сумую за буковых 
Листків милиярды 

Котры літом так блищали 
Такы были гарды 

 
Што як в маю ся розвили 

Зараз шелестіли 
Вкрыли горы селєдином 

Вшыткых веселили 
 

Товды ціла як сад райскій 
Чудні выглядала 

А як люде ся тішыли 
Як ся розвивала 

 
І кілько раз сонце зышло 

Все єй привитало 
Червеныма промінями 

Єй вершок обняло 
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І так само єй прощала 
Коли ішло спати 

Каждий його слабий промінь 
Хтів при ній остати 

 
І кілько раз місяц зышов 

Все ся до ней сьміяв 
Товды вітер деликатні 

Єй листками хвіяв 
 

Навет буря оминяла 
Єй красу чудову 

Жаден перун там не вдарив 
Букам на голову 

 
Так природа хоронила 

Єй незвыклу красу 
І лем дощык мыв єй міцно 

Од часу до часу 
 

І сонечко не жаліло  
Для ней своіх лучив 

Навет місяц хтів єй грити 
Та дармо ся мучыв 

 
То быв для нас ридний театр 

Без саль без акторив 
Лем найкражшу сцену сьвіта 

Тот єй образ творив 
 

Сами очы ся звертали 
Одталь на Дзелярку 

Коли вітер ій посадив 
На голові хмарку 

 
Товды моі людзкы очы 

Мліли од той красы 
Бо найкрасшы в моім жытю 

Были тамты часы 
 

Ой сьвітило наше сонце 
На єй жыву красу 

Та довго на ню смотрити 
Мы не мали часу 

 
Ой сьвітило наше сонце 

На наш край коханий 
На наш милий ридний кутик 

Нами осьпіваний 
 

Ой сьвітило наше сонце 
Там на нашы поля 

Котры все нас ратували 
Як пришла недоля 

 
Грило сонце наше ридне 
Наш край ридний милий 

І наш нарид тихій красний 
Такій там щасливий 

 
Грило його плечы груди 

Спрацуваны рукы 
Грило його тихы думкы 

Жытя без наукы 
 

Грило нашы красны хыжкы 
Грило нашы бокы 

Веселило нашы серця 
В тяжкы з ідлом рокы 

 
Грило поля грило лісы 

Грило нашы сады 
І нас як зме молоденькы 

Літали тамади 
 

Грило нашы добры серця 
Нашы тихы мысли 

Додавало нам отухы 
Як нас врагы тисли 

 
Гей сонечко наше ридне 
Засьвіт нам в чужыні 

Най ся приснит нам вітчына 
Нашы горы сині 

 
Най нам стане пред очами 

З єй блеском єй красом 
Най мы собі припомнеме 

Єй видокы часом 
 

Най мы собі припомнеме 
Тот край де зме жыли 

Де мы тилько плянив мали 
І о щесьцю снили 

 
Де мы в смутку ци в розкошах 

Молодист прожыли 
Там зме жытя плянували 

Там зме вмерти хтіли 
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Най мы собі припомнеме 
Своі давны рокы 

Як ставяли мы в садочку 
Своі першы крокы 

 
Як там крашні дни миняли 

Нашой молодости 
Як нам сливкы смакували 

Як мясо без кости 
 

Най мы собі припомнеме 
Нашу шкілку бідну 

Де науку зме побрали 
Невельку а ридну 

 
Де нас вчыли учытелі 

В сьцінах тамтой школы 
Нашой ридной істориі 

І писма і мовы 
 

Учытелі были люде 
З нашого народу 

Бороли ся за наш нарид 
За нашу свободу 

 
Бороли ся за свій народ 

І за слово ридне 
Вчыли нас як вести жытя 

Щасливе погідне 
 

Защепяли в нашы серця 
Нашу ридну красу 

Нашу красну історию 
Од давного чвсу 

 
Як вчыли нас про походы 

Нашых князів давных 
Про отроків гайдамаків 

І козаків славных 
 

Про походы в давных часах 
На Турків на Греків 

На Половців на Татарив 
Хазарив Поляків 

 
Про хрещыня давной Руси 

У Дніпри в Кыєві 
То корені давных часив 

В народным дереві 
 

Про походы нашых князів 
На славну Грецию 

І звязок з ньом зміцнив в сьвіті 
Нашу позицию 

 
Бо Греция была товды 

Великой культуры 
Єй культуру прейняв каждий 

Хто пришов під муры 
 

Про січ славну на Хортици 
О жытю козаків 

О порогах страшных в Дніпри 
І про сплав байдаків 

 
І про наше синє море  
По котрым плавали 

Нашы славны козаченькы 
Як на Турків гнали 

 
Про бурю на Чорным мори 

І лиман дніпровий 
Про походы на Турцию 

І сьвіт полудньовий 
 

І про страшний льос козацкій 
В турецкій неволи 

З котрых нихто ся не вертав 
До дому николи 

 
Про прекрасну Украіну 
Што стогнала в ярмі 

Десят врагів єй доптало 
При царскым жандармі 

 
Про єй рикы пречудовы 
Што плынут степами 

Про наш Кыів величавий 
Гноблений панами 

 
І про землі украіньскы 

Найліпшы на сьвіті 
Нашы славны чорноземы 

Хтів бым іх видіти 
 

І про сьвідків давной славы 
Степы Украіны 

По котрых кров проливали 
Єй чубаты сыны 
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Про могылы на тых степах 
Сьвідків давных часив 

Як давно біс по тых землях 
Вражых люди носив 

 
І про битвы з Татарами 

Страшны іх напады 
Котрым нихто в тамтых часах 

Не міг дати рады 
 

І як люднист безборонну 
В пень выризували 

Міста села попалили 
Молодых забрали 

 
Як в пустыню заміняли 

Нашу Украіну 
Што два рокы од іх ножив 

Велькій нарид гынув 
 

Што літ пару кров зливала 
Нашы чорноземы 

Хто в яр в степах ся оселив 
Не диждав до зимы 

 
Смутны товды были часы 

Смуттны были літа 
Товды шабля ґвалт і пястук 

Были паном сьвіта 
 

Украіно наша славна 
Яка ты чудова 

Бы уяти твою красу 
Неє на то слова 

 
Украіно наша славна 

Яка ты богата 
За то тебе все доптали 

Ворожы копыта 
 

Украіно паша славна 
Яка ты весела 

Кілько чару мают твоі 
І міста і села 

 
Лем культуры там бракує 

Волі добробыту 
Жебы там люд дистав тото 

Што в переді в сьвіту 
 

Украіно наша славна 
Діти своіх мати 

Коли тебе воріженькы 
Престанут доптати 

 
Коли твоє синє море 

З кольорами квіту 
Розголосит твою красу 

По цілому сьвіту 
 

Коли твоя Чорногора 
Зашумит побідно 

І тот нарид буде жыти 
Щасливо погідно 

 
Коли дыйде до культуры 

І до добробыту 
І до такых прав жытьовых 

Якы знаны сьвіту 
 

Коли твоі чорноземы 
Дадут такы пльоны 

Як в культурний Голяндиі 
Звычайны загоны 

 
Коли твоі просты люде 

Вжыют добробыту 
Про якого тамты землі 
Сьвідчат всьому сьвіту 

 
Бо на такых добрых землях 

Люде мают жыти 
І в достатках всі державы 

На сьвіті побити 
 

Гей вы моі учытелі 
По што сте ня вчыли 
І молоды моі думкы 

По степах носили 
 

По што сте мі маленкому 
Всьо оповідали 

Кади войска Сьвятослава 
Давно воювали 

 
По што сте мі осьпівали 

Красу того краю 
О Карпатах степах мори 

О дубовым гаю 
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По што сте мі повідали 
О тым добробыті 

О пшеничных злотых полях 
Найбільшых на сьвіті 

 
По што сте мі снули байкы 

О чудовым Кримі 
О прекрасных уздровисках 

Де єст літо в зимі 
 

І о риках фантастычных 
О Кубані Доні 

Де козакы напавали 
Перед битвом коні 

 
О чудовым моім Сані 

О Дністри і Богу 
Де козакы прощалися 

Як ішли в дорогу 
 

О незвыклым Черемоши 
Што плыне горами 

Де найкрасший жыє нарид 
Званий Гуцулами 

 
В котрых прежыв я Май цілий 

В сорок третім році 
І од товды я іх добрист 

Буду мав на оці 
 

Там я мешкав в Кутах Старых 
Звиджав Гуцульщыну 

Тамты горы превысшали 
Красом Лемковину 

 
Тамты дівкы красавиці 

Зо мном розмовляли 
А парибкы як смерекы 

Мі допомагали 
 

Красний милий тамтот нарид 
І край іх красивий 

Хто зобачыт іх крайобраз 
Тот вмерат щасливий 

 
Хто увидит іх Бескіды 

І іх Чорногору 
Славны клявзы в перкалані 

І яловічору (?) 
 

І Трускавец і Ворохту 
І в Буркуті щаву 

Тот рознесе на сьвіт цілий 
Тамтых сторин славу 

 
Я пив щаву у Буркуті 

І воду в Косові 
І тамтешні красавиці 

Гласкав по голові 
 

І хто видів вельку бурю 
В горах Гуцульщыны 

І сплав дараб Черемошем 
Гет в див на ривнины 

 
Тот юж ниґда не забуде 

Тамтейшы видокы 
Гризны горы страшны лісы 

І взбурены рикы 
 

Гей гуцульска земльо красна 
Іх гризна природо 

Тамты горы величавы 
Преплітаны водом 

 
Природо іх фантастычна 

Дивна величава 
Не од гнеска єст мі знана 

Тамтых верхів слава 
 

Юж чверт віку як я видів 
Черемоша красу 

І мам єй все пред очами 
Од тамтого часу 

 
„Черемоше Черемоше 

Быстра твоя вода 
Дівчынонько з верховины 

Чудна твоя врода” 
 

Так сьпівали тамты хлопці 
Як ішли на війну 

І як в Кутах на стациі 
Прощали дівчыну 

 
Сіли хлопці до потягу 

Я поіхав з нима 
І сьпівали як соколы  
Як ся зближат зима 
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„Ой на Кути дориженька 
На Кути на Кути 

Бувай мила здоровенька 
Бо іду в рекрути” 

 
А дівчата на пероні 

Плакати остали 
Махаючы хусточками 
Наш потяг прощали 

 
Справдили ся слова пісні 

Котру в нас сьпівали 
Быв єм на такым прощаню 

Як раз єй сьпівали 
 

Гей ты сьвіте величавий 
Якій ты прекрасний 

А неєден з нас на сьвіті 
Єст такій нещасний 

 
Учытелі моі давны 

Козачны героі 
Чого сте мі отверали 

Спячы очы моі 
 

Чого сте мі выкладали 
Красы мого краю 

Як я гнеска на чужыні 
Віка дожываю 

 
Чом не можу я мешкати 

Там на Украіні* 
На пшеничных чорноземах 

Ци в Карпатах синіх 
 

*Аутор є ту барз неконсеквентний  
бо то він сам не хтіл нa Украіну 
выіхати і дальше не хце, о чым 

напише впрост в зошыті 56-тым 
 

На шырокых нашых землях 
Од Волґы до Сану 

Ци од Сану по Камчатку (!) 
Де оком спогляну 

 
Ци не было бы де жыти 
В такым велькым краю 
Ужывати того сьвіта 
Як тот пташок в Маю 

 

Не ма на то одповіди 
Хоц она не важна 

Бо і гнеска правду о тым 
Ґадати не можна 

 
Сьвіте милий сьвіте красний 

Сьвіте величавий 
Не хочу я в своім жытю 

Золота ни славы 
 

Лем я хочу добробыту 
Бы по людскы жыти 

Бы веселым людскым оком 
На сьвіт посмотрити 

 
Жебы діти мали тото 
Што ім в жытю треба 
Бы не мали чорну каву 

До пісного хліба 
 

Жебы я міг то купити 
 О чым давно мрию 

Жебы я не тратив жытя 
На дурну надію 

 
Учытелі моі давны 

Што ся зо мном стало 
Як і з мойом Лемковином 

Ци вшытко пропало ? 
 

Ци пропала раз на завсе  
Для нас Лемковина 

Ци привитат ня вітчына 
Яко свого сына 

 
Ци привитат ня Дзелярка 

Яко знайомого 
Ци зашумит величаво 

На спотканя його 
 

Ци понесе ехо голос 
З Чершлі до бучыны 

Жебы было го аж чути 
В степах Украіны 

 
Там де гнеска жыє більша 

Лемків половина 
Там де грає Чорне Море 

Де Дніпровий лиман 
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Де наш Дніпро Дон і Кубань 
Несут своі воды 

Там гуляют* нашы Лемкы 
Стары і молоды  

 
 

*хыбаль так  гуляют як в рускым 
жарті – де о лежачым  в млаці,  

пяным в шток Рускым двох інчых,  
якы ішли на пиятыку повіло 

„смотрi Ваня, декотры юж гуляют а 
мы допіро ідеме”. 

 
 
 

Там де степы заораны 
На полях бойовых 

Роснут Лемкы молоденькы 
На засадах новых 

 
Де Карпаты чорны гризны 

Сьвідчат Галичыні 
Де в сорочці вышываний 

Хлопец при дівчыні 
 

Лемковино моя бідна 
Бовцарйово ридна 

Ци ся іщы напю воды 
Тамтой в ден погідний 

 
Ци ся іщы там выкупам 

В чыстий гірскій воді 
Ци полежу на поляні 

Та не о голоді 
 

Ци я іщы ся помолю 
В тамтий церкви наший 

Ци ксьондз двигне сьваты дары 
В золочений чаши 

 
Церкво церкво наша ридна 

То у твоіх сьцінах 
Нашы предкы ся хрестили 

З прадіда до сына 
 

То в тий церкви ся хрестили 
Цілы поколіня 

Молили ся і падали 
В сьвато на коліна 

 

В тий церковці наший красний 
Вшыткы ся сходили 

І о ліпшу красшу долю 
Господа молили 

 

 
Церков в Білцареві – видок од 

 півночы  
 

Зошыт 15 
 
 

В тий церковці наший красний 
Із трйома банями 

Із дзвінницьом на переді 
З грецкыма крестами 

 
В ній хрестило ся тисячы 

Нашого народа 
І тисячы в ній шлюб брали 

На слово Господа 
 

І каждого хто сьвіт лишав 
В труні там занесли 

Бы прощали ридну церков 
Його давны мысли 

 
Прощай же мі церкво наша 

стара деревяна 
В  тисяч шистсот шистдесятым 

Році будувана 
 

Збудувана пречудово 
Як на тамты часы 

Видно майстры і в тых часах 
Были велькой клясы 

 
Будували з гардых ялиц 
Што в Дзелярці росли 

З другой страны Чырном званой 
Котру паны тисли 
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Прощай Церкво наша красна 
Прощайте єй муры 

Де камінныма сходами 
Ішло ся до горы 

 
Між мурами на ривнині 

Стоіт як палата 
Опущена всім народом 
Наша церков сьвата 

 
Гнеска дзвонят твоі дзвоны 

Не для твоіх сынив 
Серце плаче як си вспомну 

Як ся там сьвіт змінив 
 

Церкво наша опущена 
Через твоіх діти 

Ци нам іщы в твоіх вікнах 
Сонечко засьвітит 

 
Церкво наша мамо наша 
Пристань нашой душы 

Як си вспомну же ты без нас 
Серце ся мі крушыт 

 
Ци почую іщы дзвонив 
В давний ридний красі 
Ци постою заслуханий 

Як давно в тым часі 
 

Ци почую твоіх дзвонив 
З ехом між горами 

Ци будеме мы як давно 
Нашых гір панами 

 
Ци почую іщы дзвонив 

Вечером весняным 
В тий найкрасший яри сьвіта 

В краю укоханым 
 

Ци почую іщы дзвону 
До всхід сонця рано 

В тым прекрасным нашым краю 
Як было писано 

 
Ци почую іх голосу 

На Риствяны Сьвата 
Коли сьвіт в нас тихій білий 

І шнігом богатий 
 

Ци почую твоіх дзвонив 
На Великден в ночы 

В тот найкрасший час душевний 
До церкви ідучы 

 
Ци почую твоіх дзвонив 

На Сьвата Зелены 
В тот найкрасший час весняний 

Сонцьом выпещений 
 

Коли вшытко дыхат жытьом 
Вшытко рве до сонця 

Коли сьвіт ся в рай замінят 
Од кінця до кінця 

 
Як природа жыє квитне 

Вшытко зеленіє 
Цілий сьвіт ся розкошує 

Сонце мило гриє 
 

Коли сьвіт в рай замінений 
Грає кольорами 

Теплий вітер подых весны 
Летит над горами 

 
Коли квіты як клєйноты 

Цілий сьвіт вкрашают 
І де пізриш твоі очы 

Інче не споткают 
 

Де не пізриш всяди зелень 
І квіты і ружы 

А в повітрю в воді в лісі 
Рижны створы божы 

 
І вечеры в такы часы 

Такы сут чудовы 
Хто той красы не чув в жытю 

Тот не ма головы 
 

Хто не слухав в такы ночы 
Голосив природы 

Не смотрив ся під вербами 
З місяцьом до воды 

 
Тот не вартат жебы в жытю  

Диждав ся радости 
Жебы дистав добру жену 

В своій молодости 
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І не забыв в такы хвилі 
Вшыткы смуткы труды 

Такій стратив своє жытя 
І літа молоды 

 
Хто не слухав в такы ночы 

Шуму нашых лісив 
То надармо в молодости 

Серце в грудях носив 
 

Хто не слухав як в Убочы 
Брехали рогачы 

І не смотрив довго довго 
Місяцьови в очы 

 
То тот не знав чару ночы 

Ани єй оддыху 
Тых чудовых гірскых ночи 

Котры мі на втіху 
 

Господ зсылав для розрады 
Для ня молодого 

Для смутного мого серця 
Для мене бідного 

 
Тамтых моіх гірскых ночи 

Гризных таємничых 
Із темных гір панорамом 

В небі зьвізд блискучых 
 

Хто не стояв в такы ночы 
В небо засмотрений 

Не смутив ся як за хмаром  
Зник місяц червений 

 
Тот николи не быв душом 

На лоні природы 
І не збагнув єй таємниц 

Коли быв молодий 
 

Кого ниґда не пірвали 
Ночы шум ни тиша 

Тот николи ся не дознав 
Яку красу лишыв 

 
Хто в таку нич попід лісом 

Ходив задуманий 
Або смотрив в темінь ночы 

Нибы тяжко пяний 
 

Хто прележав таку ничку 
На зелений траві 

Там высоко під зьвіздами 
На поляні мавий 

 
Хто там слухав згрозы шуму 

Дерев милийонив 
Чув в таку нич на Дзелярці 

Свойой церкви дзвонив 
 

Такій одкрыв тамтых сторин 
Велькы таємниці 

Того мысли сут взбурены 
Як вода на риці 

 
Такій видів оком душы 

Гірскых ночи красу 
І одкрыв там на самоті 

Інчых тайнив масу 
 

Такій познав інчы права 
Якы там пануют 

Такій видів інчы силы 
Котры тым кєруют 

 
Хто вытримав в таку ничку 

На Дзелярці щыті 
Підчас бурйі вітерниці 

Страшных вітрив вытю 
 

Тому старчыт юж до смерти 
Той природной школы 
Його душа все по ночах 
Глядат шляхів новых 

 
Тому старчыт тых вспоминив 

Бо він нима жыє 
Йому не раз тамтот космос 

По ночах ся сниє 
 

Так дорогы моі братя 
Жыєме в чужыні 

Не як давно вшыткы разом 
На своій вітчыні 

 
Там зме мали свою церков 

І свій склеп і шкову 
Та впала проклята війна 

На нашу голову 
  



                                                                                                             

 

1
3

3
 

І зробила конец всьому 
У наший вітчыні 

Прекрислила мудры пляны 
Наший Лемковині 

 
В тот час пришла катастрофа 

Як мы плянували 
І над формами проґресу 

Голову ламали 
 

Як юж поля были в купі 
По комасациі 

Ґаздивкы были як фармы 
В культурний Франциі 

 
Котру село велькым коштом 

Перепровадило 
Якє красне потим было 

Село же аж диво 
 

Як ся людям подабали 
Такы в купі поля 

Кождий векший быв господар 
Його была воля 

 
Як зачали будувати 

Новочесны хаты 
З венецийскыма вікнами 

Дахівками вкрыты 
 

І містецкы зґрабны кухні 
Елєґанцкы шафы 

І порядок в хыжах в стайни 
Тіж наберав шліфу 

 
І робили гарды плоты 

Доокола хаты 
І сінникы на постелях 
Вшыткы хтіли мати 

 
Закладали велькы сады 

Культур яблоньовых 
Самых одмін найдорожшых 

Плєнных выборовых 
 

Была в селі шкілка дерев 
Котра бы в пришлости 
Дала селу ріжны щепы 

Найліпшой якости 
 

Мы молоды прауцвали 
Над тым головами 

Бы садами вкрыти село 
Як грядку ружами 

 
Жебы вшыткы мертвы місця 

Невыкорыстаны 
Всьо сливками засадити 

Такы были пляны 
 

А яблони мали іти 
Ближше хыж і села 

В тот час наша околиця 
Была бы весела 

 
А сливковы стары сады 

Коло нашых хаток 
Были бы зме одновили 

Мудро на початок 
 

Мали зме плян заложыти 
Громадзку фабрыку 

В котрий бы нашы овочы 
Наберали шыку 

 
І тот товар котрий не міг 
Піти бы в сьвіт сьвіжым 

То бы зме го премінили 
За помочом Божом 

 
Преробили бы зме го на 

Товар доброй клясы 
Жебы гроши не стратити 

З нашой вспільной касы 
 

Мы бы там продукували 
Джемы мармоляды 

Повидла і конфітуры 
Без найменчой вады 

 
Мутны сокы рижны видив 

Рижны марынаты 
Бы люде на збыт овочив 

Не могли плакати 
 

І консервы овочовы 
Там бы повставали 

До них навет і ярины 
Мы бы ради дали 
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І огуркы помідоры 
Ішли бы в сьвіт в пушках 

Може ішло бы і мясо 
Шынка свиньскы ушка 

 
Бо годовлю бы зме двигли 

На ривень Европы 
Жебы очы вытрищыли 

Нашы просты хлопы 
 

І рильництво бы зме были 
Высоко підняли 

Бо в нас было пару асив 
Што ся на тым знали 

 
Може тартак бы зме взнесли 

В дальший будуччыні 
Бы не ішли грошы з лісив 

До чужой кышені 
 

Бы в сьвіт дошкы посылали 
А не туні кльоцы 

А і бідны люде в селі 
Нашли бы ту працу 

 
Жебы зме фабрыку мебли 

Могли збудувати 
Товды цілий дохід з лісив 

Міг бы в нас остати 
 

І не кльоцы ани дошкы 
Товды в сьвіт бы пішли 

Але шафы і креденсы 
До сьвіта бы дышли 

 
І в Фльоринці елєктровня 

Внет была повстала 
Елєктрыка бы сьвітила 

В вшыткых гірскых селах 
 

І елєктромоторами 
Бы зме молотили 

Тягли воду дырва тяли 
І гний вывозили 

 
І культуру тіж бы треба 

Двигнути до горы 
До загальной гіґієны 

Влучыти моторы 
 

Дим народний мусів бы в нас 
Двигати просьвіту 

Бы не были мы темнякы 
Невидомы сьвіту 

 
Повставали бы потрибны 

Всі інституциі 
Якы сьвідчат о культури 

Цивілізациі 
 

Склеп громадзкій шпіхлір касы 
Для селяньскых членив 

Жебы в Жыда не пожычав 
Як ся дахто женив 

 
І цегольня бы повстала 

Яко перша в пляні 
Жебы село прикрашала 

Як велика пані 
 

Бы каждому дарувала 
Цеглу на будову 

Жебы з цеглы си збудував 
Каждий хыжу нову 

 
Бо лем з цеглы гарда хыжа 

Ма выгляд міщаньскій 
Буде довго выглядала 
Як палацик паньскій 

 
І претримат діти внуків 

В першорядным стані 
Но бо цегла до будовы 

Як до шнігу сані 
 

Бо хто з цеглы выбудує 
З трудом свою хату 

То юж довгы поколіня 
Буде спокій мати 

 
Деревяна за літ сорок 

Схылит ся в долину 
А цегляна дальше вкрасит 

Свою верховину 
 

За то Німці такы сильны 
Бо в мурах выросли 

І не мали будивництвом 
Запрятаны мысли 
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А в нас кажде поколіня 
Хыжу будувало 

Впало в довгы нужду згрызу 
Тяжко бідувало 

 
Курс рильничий вечеровий 

Бы зме провадили 
І пщолярско садивничий 

Бо молоды хтіли 
 

Но і курс огородничий 
Тіж в нас мав повстати 

І курсу годовляного 
Быв бы хто слухати 

 
І більше бы дашто было 

Та о всім не згадам 
Головонько бідна моя 

Чого о тым ґадам 
 

Чом вспоминам тамты часы 
І тамты надіі 

Пляны моіх младых років 
Коли люде злиі 

 
Спревертали моі пляны 

Догоры ногами 
Мы остали як сироты 

На чыжыні сами 
 

Спропадали нашы пляны 
І нашы надіі 

Лишыла ся нам чужына 
І шлях до Росиі 

 
Котрым Лемкы вандрували 

В сорок пятым році 
І більша пів нашых люди 

Єст на тамтым боці 
 

Ішли Лемкы на всід сонця 
Такій приказ мали 

А другы зас сумуючы 
Дома оставали 

 
Бо думали же вратуют 

Свою Лемковину 
Пред заливом інчой віры 

Бы змазали вину 
 

Тамтых братив што лишыли 
Нашу Лемковину 

Але мы ім яко братям 
Одпущаме вину 

 
Бо Сталіна політыка 

Тото поробила 
А іх старий патрийотызм 

Быв тых рухів силом 
 

Старорускій патрийотызм 
Попертий приказом 

Страх пред вынародовіньом 
Было вшытко разом 

 
Вшытко разом ім створило 

До выізду силу 
До того брак сьвідомости 

Зъістив долю криву 
 

За то пішли на терпіня 
Знищынь і голоду 

Котры війна полишала 
Ідучы зо всходу 

 
За то пішли на руіны 

Попелы і ґрузы 
Бы стратити своє майно 

Диждали ся козы* 
 
 

*а мали так гуляти… 
 
 
 

Хоц іх выізд не пишме ім 
За зле з іх стороны 

То быв товды наказ хвилі 
І самооброны 

 
Бо мы дома оставали 

В страху на ризико 
Ци не прийде з хыж втікати 

В страху болю з криком 
 

Та Полякы яко люде 
Нич нам не робили 

Аж допіро за два рокы 
Нас повывозили 
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І декотрым ся ту жыє 
Ліпше як там дома 

Бо в постелях матерацы 
Там была солома 

 
Та што з того як втопила 

Нас в себе чужына 
І там без нас юж пропала 

Наша Лемковина 
 

Та не винны мы тий справі 
І не мали силы 

Выступати против права 
І против державы 

 
Та не винны мы тий справі 

Ни тоты в Росиі 
Што остали розсіяны 

По Европі цілий 
 

А тому быв виден Сталін 
І новы границі 

В котрых Польщи приділили 
Нашы околиці 

 
А же жаль нам было свого 

То юж наша справа 
То справа нашого серця 

То знає Варшава 
 

О тым знає Кыів Москва 
Ціла Украіна 

За то Лемка пригорнули 
Яко свого сына 

 
Што го мусом позбавили 

Його власной хаты 
Бо він од віків терпячий 

Не привык кричати 
 

Мы є нарид слабий тихій 
Віками доптаний 

Не єдныма юж быв битий 
І прешлідуваний 

 
Бідний Лемко ся засмутив 

Лишыв свою хату 
І поіхав ліпшой долі 
В чужыні глядати 

 

Лишыв свою хыжу ридну 
Серед садовины 

І поіхав в сьвіт незнаний 
Глядати вітчыны 

 
Бідний Лемко си поплакав 

Як го вывозили 
І войсковы з ридной хыжы 

На двір вышмарили 
 

Знав же трудно ся называт 
Як така устава 

Та не нам з ньом воювати 
Бо то не забава 

 
А сталінізм робив своє 
Знав рижны способы 
І завезли нас на захід 

Як інчы худобу 
 

В замкненых не раз ваґонах 
Люде ся дусили 

А войско не отворило 
Хоц люде просили 

 
Або не раз машыніста 
Так машыном вдарив 

Же неєден быв ранений 
Інчий ся розхворив 

 
Же люде нас як бандытив 

На місци витали 
І же довго з сокырами 

Під головом спали 
 

І хто створив на заході 
Таку атмосферу 

Котра нас ту привитала 
Як всхідню холєру 

 
Чом за дармо в креміналах 

Лемків два тисячы 
Мордувано як злочынців 

Бито по пацячы 
 

Же за дармо іх пів рока 
В гарештах тримано 

На іх плечах три ваґоны 
Дощок поламано 
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Тилько за то бо быв претекст 
З нами до вывозу 

Жебы могли нас вывезти 
Як на ярмак козу 

 
Но то были смутны часы 

Режім сталінізму 
Часы страху і террору 

Не социялізму 
 

Але вшытко проминуло 
Вшытко зме прежыли 

Тилько жаль нам же зме ридны 
Гнізда потратили 

 
Нашы гнізда найдорожшы 

Котры закладали 
Нашы предкы в давных часах 

І так іх кохали 
 

Як і свою народовіст 
За котру страждали 

І за то іх на каштанах 
Мадяре вішали 

 
І шаблями нас в неділю 

При церкви рубали 
За то же зме были Рускы 

І своє кохали 
 

Тилько за то в славным Ґрацу 
Масы нашых люди 

Мордувано за дритами 
Кров точено з груди 

 
І лем за то в Талєргофі 

В тым обозі смерти 
Мордували нашых люди 

Мало не до смерти 
 

Кілько ночи дідо не спав 
Юж я быв на сьвіті 

Як сатрапы з Кечкемету 
Хтіли го забити 

 
Його велькы книгозборы 

Цілу нич горили 
Іщы дровном прекладали 

Жебы ся палили 
 

А як спалив вщыткы книжкы 
Хлоп шистдесятлітній 

То розплакав ся над дітми 
І втюк в ліс самітний 

 
Як мадярам з рускым войском 

Жлі в нас даде пішло 
То повіли же про Лемків 

Выграна не пришла 
 
 

 

 
 

Tom II 
 
 

Зошыт 16 
 
 

Же мы Рускы – войскам рускым  
В ночы знак давали 

І же битвы в нашым селі 
За то не выграли 

 
Ой бо велька была битва 

В Грудни в нашым селі 
І не єден руском кульом 

Дистав в нас по челі 
 

В тисяч девятсот пятнастым  
Юж шніг прикрыв поля 
Як ся битва розпочала 

Така війны воля 
 

Як Мадяре штурмували 
Гору Малинивку 

Воювали з Австрийскыма 
Войсками на співку 

 
Рускы были окопаны 

На гори высоко 
І в долині цілий терен 

Тримали на оку 
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А Мадяре ішли з довы 
Польом без захысту 

І в тым бою выказали 
Несьвідоміст чысту 

 
Бо з села до рускых леній 

Ішли два потокы 
Зароснены деревами 
Стримкы і глубокы 

 
Нима могли дыйти до них 

Неспостережены 
При выкрытю бы не могли 

Быти поражены 
 

А так пішли тиральєром 
Під гору полями 

І сто девят преплатило 
Ґлупоту главами 

 
Два тисясы пораненых 

По хыжах вмерали 
Страшний видок нашы хыжы 

Товды представяли 
 

На постелях были такы 
Котры юж вмерали 

Інчы в ізбах всі підлогы 
Собом застеляли 

 
Нашы жены дерли шматы 

Раны овивали 
І видячы пекло війны 
Страшливо плакали 

 
Кров ся ляла як в ризника 

Ранены кричали 
З поля ранных санітеты 

До хыж затігали 
 

Рускых было єденадцет 
І то іх боліло 

Же іх впало сім раз більше 
Же што іх зрадило 

 
Іх неясна стратеґія 
Дурны коменданты 

Што повели войско польом 
Як на ціль бажанты 

 

Потим было же то Лемкы 
Іх пляны зрадили 

Же давали Рускым знакы 
Як лямпои сьвітили 

 
Нашы люде ішли в вечер 

Коровы доіти 
Несли лямпу жебы собі 
В стайни присьвітити 

 
І тото юж выстарчыло 

Бы невинных взяти 
Одослати аж до Ґрацу 

Або вывішати 
 

А з той битвы остав цмонтір 
Муром оточений 

Де стодвадцет хлопів лежыт 
Війном поваленых 

 
Высокій мур стереже іх 

Вічного спокою 
Погынули в нашым селі 

За родіну свою 
 

Спочывают в спільным гробі 
Рускы з Мадярами 

Велька смерт іх погодила 
І тот што над нами 

 
Крест высокій на могылі 

Счорнів зо старости 
Під ним лежат оплаканы 

Іх молоды кости 
 

І плачуча тиха верба 
Стоіт над могылом 

Єдинока на цмонтери 
Стоіт свойом силом 

 
Опустила тонькы віти 

Над саму могылу 
З чорным крестом в товаристві 

Ведут си розмову 
 

Часом ворон задуманий 
На голузи сяде 

Довго сідит смутно краче 
Закля листок впаде 
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З тихой вербы на могылу 
Тиху опущену 

А далеко в іх вітчынах 
Там плачут іх жены 

 
І іх діти в своім жытю 

Вітця не зобачат 
Нераз серце іх заболит 

Нераз си заплачут 
 

Єдны пришли ту знад Волґы 
Другы знад Дунаю 

Ту скінчена іх подорож 
І ту спочывают 

 
Ту скінчыла ся дорога 

Іх красного жытя 
Ту в Карпатах росне на них 

Верба трава квітя 
 

Дармо жена выглядала 
З війны свого мужа 

Дармо квитла і зсыхала 
Як зорвана ружа 

 
Дармо сохла і плакала 

Дармо заводила 
Юж го бідна в своій хыжи 

Більше не виділа 
 

Юж го більше не виділи 
Його бідны діти 

Бо йому юж в його жытю 
Сонце не засьвітит 

 
Йому сонце його жытя 

Зашло в нашых горах 
Бо смерт ходит по тым сьвіті 

І по людзкых торах 
 

В іх далекых ридных місцях 
Все плачут за нима 

А ту плаче тиха верба 
Над дітми своіма 

 
І закраче чорний ворон 

Тай смутно затихне 
Жаден з них більше не встане 

Ни ся не усьміхне 
 

Лем та верба все над нима 
Сумує і плаче 

Над мадярскым білым тілом 
І над тым козачым 

 
Котре пришло ту з далека 
В красным жывым стані 

Десь знад Десны Дніпра Дону 
Може знад Кубані 

 
І ту страшна чужа куля 

Замкнула му очы 
Юж ся більше му не приснит 

Рідня серед ночы 
 

І юж жаден не увидит  
Волґы Балятону 

Нихто з ридных ту не видів 
Його похорону 

 
Гей воєнко партизантко 

Ты страшна істото 
Про тя гынут милийоны 

Од ран попід плотом 
 

Ты забила милийоны 
В муках і терпіню 

Ци то в Польщи на Моравах 
Ци то на Волиню 

 
Ты знищыла милийоны 
Гардых здравых люди 

Выточыа-с кров горячу 
З іх молодых груди 

 
Одобрала-с женам мужив 

Дітям свого тата 
Бодай была-с всіма людми 

На вікы проклята 
 

Гей воєнко люциперко 
Што ты наробила 

Нашы поля в тамту войну 
Трупом застелила 

 
Умерали бідны хлопи 

По садах по луках 
І по хыжах нашым людям  

Вмерали на руках 
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Но а нашы зас вмерали 
Далеко го сьвіті 

Гет в  далекій Італіі 
На альпейскым щыті 

 
Девят товды не вернуло 
З тамтой войны домів 

Деси впали в чужых краях 
Од воєнных громів 

 
Тіж спят деси в спільным гробі 

В далекій чужыні 
І спят твердо не снят ся ім 

Нашы горы сині 
 

Нихто не зна і не буде 
Де пів віка спали 

Навет нихто ся не дознат 
В якым краю впали 

 
В другу війну тіж девятьох 

Нашых хлопци впало 
Але більше юж відомо 
Што ся з нима стало 

 
Швабскы кулі іх забили 

На полях Моравы 
Попадали в кінци войны 

Гын до ческой травы 
 

Двох згынуло в Осьвєнцімю 
На муках тортурах 

В ґестаповскых целях смерти 
В страшной казьні мурах 

 
В тоту війну погынули 

Моі товаришы 
Котрых єм в тридцет девятым 

Іщы дома лишыв 
 

В сорок пятым юж зме разом 
З села выіжджали 

І разом зме в тамту весну 
Ридний край прощали 

 
Лем я ішов юж другій раз 

На війну прокляту 
І быв єм юж в досьвідчыня 

Воєнны богатий 
 

Тридцет двох нас товды ішло 
До руской арміі 

Жебы войну закінчыти 
В Чехословациі 

 
Прощали зме молоденькы 

Наше ридне село 
Де прожыли зме молодист 

Щасливо весело 
 

Прощали зме молоденькы 
Нашы хыжкы милы 
І родину і знайомых 
Хыжок сьціны білы 

 
З якым жальом мы прощали 

Родинны порогы 
І при столі ся молили 
До страшной лорогы 

 
І великы тяжкы слезы 

Нам при столі впали 
З якым жальом своі сцьіны 

Мы товды прощали 
 

З якым жальом мы лишали 
Милий кут родинний 

В тот найкрасший час весняний 
В теплий ден погідний 

 
Як ся в поли ярувало 

Пташкы так сьпівали 
А на тот час вшыткы в поли 

Працу перервали 
 

Як ходили зме по жыжи 
При кінци як пяны 

Як смотрили на нас вшыткы 
Тяжко заплаканы 

 
Як я прощав своі книжкы 

І шкільны приборы 
З якым жальом я позерав 

На коханы горы 
 

Котры товды на прощаня 
Так мило шуміли 

На тот видок тяжкы слезы 
Сами ся котили 
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Потим жегнав єм родину 
Мою маму милу 

Заплакану бідну вдову 
Таку нещасливу 

 
Котра в цілым своім жытю 

Так ся мном тішыла 
І я хтів єй шанувати 

Покля буде жыла 
 

Она товды покладала 
На мі всю надію 

А я лишав єй як вітер 
В поли акацию 

 
Тяжко было єй лишати 

І малых братчыків 
Моі сестры теты уйків 

І моіх двох стрыків 
 

Вшыткы хлопці так пращали 
Своі хыжы ридны 

Вшыткых слезы были такы 
Горячы і бідны 

 
Вшыткы смутны выходили 

З хыжы на дорогу 
Серце мліло як крачали 

Так з ногы на ногу 
 

Очы сьвіта не виділи 
Туга груд стискала 

Як іх хыжа найдорожша 
В заді оставала 

 
Лишыла ся моя хыжа 

З очи ся стратила 
А в ній з дітми оставала 

Мати нещаслива 
 

На цмонтери я попрощав 
Няньову могылу 

Довго-м стискав єй руками 
Кілько мав єм силы 

 
Няню милий няню ридний 

Яка пришла сила 
Што тя як дуб здорового 

В землю повалила 
 

Же я прощам тя в могылі 
А не здорового 

Же не можу за карк взяти 
Яко няня свого 

 
Прощай няню мій коханий 

Найліпший на сьвіті 
Вмер єс про свою доброту 
Злым народом вбитий (?) 

 
Бо я прощам твою памят 

І твою особу 
Возму глины на памятку 

Ту з твойого гробу 
 

Же як згыну даде в сьвіті 
То все при мі буде 

Ридна земля з мого краю 
І з няньовых груди 

 
Прощай няню найдорожший 

Прощай мі могыло 
Бо не довго обом разом 

Нам сонце сьвітило 
 

Бо як ты быв молоденькій 
То тіж льос проклятий 
Метав тобом по Европі 

Як і твоіх братив 
 

Быв єс міцний як бук гірскій 
Як тот тур степовий 

Я памятам твій уланьскій 
Мундур синій новий 

 
І блискучу красну шаблю 

З кытайком при боці 
І маленку слабу шрамку 

Там при лівым оці 
 

І червены як кров сподні 
Скоренькы спущаны 

І волосы бльонд темнявы 
В гору підчесаны 

 
І памятам твого коня 

З тобом на образі 
Як до бою понад дзяла 

Жене по дорозі 
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А ты з шабльом вытягненом 
В перед похылений 

Над прекрасным кіньскым карком 
В перед засмотрений 

 
Рвеш до бою над Ізонцо 

В далекій чужыні 
На найкражшым кони в сьвіті 

Там де Альпы сині 
 

Одділяют Італію 
Од решты Европы 

Навет там ся кырвавили 
З Бовцерйовы хлопи 

 
Або стоіт як ґенерал 

З руками на шабли 
Австрияцкій підофіцер 

Як машт на корабли 
 

Де єст давна твоя краса 
Де єст постать твоя 
Де воєнны одзначыня 

Де єст твоя зброя 
 

Де єст шабля пречудова 
Кытайком овита 

Де єст твій кін як кров червін 
А чорны копыта 

 
Де єст сідло елєґанцкє 

Як металь блискуче 
В котрым сідив єс сім років 

До бою ідучы 
 

Де єст шапка Франц Йосифа 
Як ружа червена 

Ремін жовтий затягнений 
Стальовы стримена 

 
Котры твоі зґрабны ногы 

Сім років носили 
Котры тобі в сьвіті в бою 

Все товаришыли 
 

Де острогы сриблом крыты 
Котры так дзвонили 

Як вы з кадры на командо 
Зо саль выходили 

 

Де медалі твоі штыри 
На котры-с ся вславив 

Котрыма я малий хвопчык 
Штоденно ся бавив 

 
Де єст трубка пожовтява 

Той уланьской славы 
Што-с при боці капітана 

Грав на ній сиґналы 
 

Котры то лем розуміли 
Довудцы швадронив 

З ней твій сиґнал до атаку 
Нераз польом дзвонив 

 
Дзвонив сиґнал металічно 

Як серце на дзвоні 
Як сідали сте на своі 

Кольоровы коні 
 

Як рушали сте з копыта 
Як здобывці Троі 

На цьвічынях на парадах 
Ци в поли до бою 

 
Де єст твоя груд шырока 

Вкрыта медалями 
І округле твоє лице 

З ясныма очами 
 

Де єст рука твоя сильна 
Котра бочку пива 

(Без помочы другой рукы) 
В гору підносила  

 
Гнеска она ту спочыват 

В холодний могылі 
Проминули дни радости 

Твойой красы хвилі 
 

Проминуло твоє жытя 
Прекрасне войскове 

Проминуло і цивільне 
Не было ружове 

 
Было повне рижных страждань 

І трудных проблемів 
Котры мали рижны формы 

І міцны корені 
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Проминуло і не верне 
А жаль того жытя 

Як памяткы найдорожшой 
Майового квітя 

 
Прощай няню найдорожший 

В тий своій могылі 
Бо я більше ту плакати 

Єм дальше не в силі 
 

Прощай холодна могыло 
І спий ридний тату 

Жебы за мном так даколи 
Быв хто поплакати 

 
Бо я не знам ци ся верну 

Якыма стежками 
Понесе ня льос воєнний 

Там гет за горами 
 

Которыма ідут фронты 
Велькы хлопів масы 

Бо такы сут права войны  
А тераз єй часы 

 
Ты поклав ся в силі віку 

В ридну землю спати 
А я може на чужыні  

Буду спочывати 
 
 

 
Антоний Горощак – няньо Аутора 

яко улан австрийскій 
 

 
 

Зошыт 17 
 
 

Тобі щастя дописало 
Же-с з війны ся вернув 

А я не знам де і коли 
В поли ся преверну 

 
Ты пережыв вельку войну 

Дуже прешов сьвіта 
Тіж неєдно претерпіли 

Тамты твоі літа 
 

Разом з братом сте лишали  
Нераз ридну хату 

І іхали в сьвіт далекій 
На войну прокляту 

 
Взяв єс з дому свого коня 

Як кров червеного 
І пішли сте всі три* з хыжы 

До бою страшного 
 

*Другій брат то Ярослав, а третій  
то был, як думам брат Миколай 

якому так было добри потим 
в росийскій неволи (зошыт 95) 

 
Прощав жену заплакану 

Як зьвізду на небі 
Лишыв маму молоденьку 
Шист тыжни по шлюбі 

 
Штыри рокы льос ним метав 

По фронтах сьвітовых 
В зеленых полях Европы 

І в Альпах шніговых 
 

Быв ранений над Піявом 
В теплий Італіі 

Тримав довго позицию 
На перший леніі 

 
І в Триєсті мав кватеру 

Фронтовой дорогы 
І в славным Адриятыку 

Мыв вечером ногы 
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Довго єс мі оповідав 
О тых вшыткых справах 

І о жытю місяцями 
По стрылецкых ровах 

 
І о бруді о голоді 
О ранах о болю 

Де без воды бідували 
Довго в битвах в полю 

 
Довго не раз оповідав 

Підчас нашой праці 
Слова гладко му плынули 

Як вода на риці 
 

Вшытко ішло мі на мысель 
В цмонтерний тишыні 

Вшыткы з гробів котрых знав єм 
В жытьовий далині 

 
Не містило ся мі вшытко 

До мойой головы 
Та товариш потяг мене 

За руку до школы 
 

Бо там была тота збюрка 
Там ся мали зыйти 

І од тамаль на фурманках 
Зо села одыйти 

 
Быв то чудний ден весняний 

Смутний час воєнний 
Котрий вбив ся в нашы серця 

Як багнет огенний 
 

Котрий вбив ся в нашу душу 
Як алярм бойовий 

І розрывав нашы серця 
Як дзвін погребовий 

 
Котрий вбив ся в мою памят 

Як куля під груди 
Роздер жальом нашы серця 

Пригнув вшыткых люди 
 

Почорніли товды з жалю 
Нашы лісы тихы 

Зостарили ся в годині 
Нашы ридны стрихы 

 

Заніміли при дорозі 
Вербы кучерявы 

Як мы село залишали 
Для народной справы 

 
Заясніли на тот видок 
Кресты придорожны 

Як мы з села выіжджали 
Смутны осторожны 

 
Навет вода в наший ричці 

В тот час потемніла 
Як чыіса тепла слеза 

До ней полетіла 
 

Оставай нам ричко мила 
І нес свою воду 

Чысту зимну сьвіжу гірску 
Ворогам на шкоду 

 
Мый камені по дорозі 

Дрибницькым пісочком 
Тіш ся кождым впавшым з вербы  

Зеленим листочком 
 

І понес го в сьвіт далекій 
Як ридну памятку 

Яко вспомин з ридных сторин 
І з вітчыны згадку 

 
Мы тымчасом посмотриме 

На вшытко докова 
Для памяти як выглядат 

Бовцерйова нова 
 

Котру люде одновили 
По комасациі 

І кілько ту в нове жытя 
Поквали надіі 

 
Котре тераз мы прощаме 

В найбільшым розквиті 
Котре было будуване 

В тяжкым людзкым поті 
 

Попрощаме німо тихо 
Вшыткых ту знайомых 

І спокійно одыйдеме 
До міст невідомых 
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Попрощаме акацию 
Што при школі росне 

Котра в Червни як заквитне 
То од пщил голосна 

 
А аромат єй квіточків 

Єст такій приємний 
Такій гладкій ніжний милий 

Як вітерок ранний 
 

Попрощаме стару липу 
Край шкільного саду 

Котра чекат з квіточками 
На добру погоду 

 
Жебы пщолам мюд оддати 

Пахнячий липовий 
Єй корона величава 
Дає што дня новий 

 
Зоставай нам все чыстицька 

Наша ричко мила 
Юж не будеш того рока 

Нашы груди мыла 
 

Зоставай нам ты Сохоле 
Гризний і бурливий 

Качай з горы під час буріі 
Твердий камін сивий 

 
Спыхай вшытко што лем споткаш 

На своій дорозі 
А товды мы юж будеме  

В далекій дорозі 
 

Оставайте нам дівчата 
Не плачте за нами 

Бо мы сами ся давиме 
Власныма сызами 

 
Прощавайте найдорожшы 

Што ся з вами стане 
Як наш хлопскій квіт молодий 

В чужыні зовяне 
 

Обітрийте своі сызы 
Бо мы не плачеме 

Заплачеме собі товды 
Як од вас підеме 

 

Обітрийте своі сызы 
Перлы найдорожшы 

Бо час війны юж не довгій 
Што ден то коротший 

 
Чекат на нас векша пані 

Як вы нашы любы 
Котра веде до нещесьця 

До ран і до згубы 
 

Оставайте нашы скарбы 
Зозулькы коханы 

І не плачте як в чужыні 
Дистанеме раны 

 
Порщавайте найдорожшы 

Сызы затримайте 
І даяку на прощаня 

Памятку нам дайте 
 

За ваш погляд даме вшытко 
Хыжу садок квітя 

Село горы кут родинний 
Може навет жытя 

 
За ваш погляд довгій німий 

Тяжко засмучений 
За перлы слез найдорожшых 

За вечер пещений 
 

Посмотриме собі в очы 
Довго довго вічно 

І жаль стисне нашы серця 
Велькій безграничний 

 
І з тым жальом одіхаме 

Далеко далеко 
Там за горы лісы гаі 

За незнаны рикы 
 

Прощавайте чорнобровы 
Сліз не проливайте 

Лем терпливо нас даколи 
З войны ожыдайте 

 
Прощавайте найдорожшы 

Вы будете спати 
Як нас будут на чужыні 

Міны розрывати 
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Та вы о тым не думайте 
То воєнна справа 

Там і без нас летят хлопці 
Як під косом трава 

 
Там іх денно тисячами 
Смерт валит в могылу 

Але трудно то єст война 
Она ма там силу 

 
І не смотрит она па нас 

І на вашы слезы 
Она жене своім тором 

І множыт протезы 
 

Єй не взрушат жадны слезы 
Ни сцены прощаня 

Бо в ней єдна стратеґія 
Люди вынищаня 

 
Бо в ней єдна єст засада 

Бы жытя забити 
А де мало ма роботы 

Мусит дальше іти 
 

Тераз має што робити 
Гнеска она жыє 

І зубами косьцьотрупа 
До хлопци ся сьміє 

 
І кождого ксе кохати 

Така єй засада 
А ґу кому ся приближыт 

Та тот юж упадат 
 

Тот юж летит підкошений 
Бы більше не встати 
Товарише го лишают 

Бы міг ся выспати 
 

Нихто го там не жалує 
Бо там неє брата 

А товариш тіж за хвилю 
Так ся кладе спати 

 
Гей воєнко люциперко 

Што ты наробила 
Край веселий тихій нарид 

Ты занапастила 
 

Так єст моі найдорожшы 
Такы пришли часы 

І важат ся в страшных боях 
Всіх народив льосы 

 
А жебы враг нас не здоптав 

То треба іхати 
Бо то наша руска совіст 

Юж нам дає знати 
 

Жебы мы ся поспішали 
Же найвыжша пора 

Бы рушыло спяче войско 
Закляте в тых горах 

 
Же товды ся скінчыт война 

Як то войско встане 
Як в кінци од него Гітлєр 

По плечах дистане 
 

Як закляте войско в горах 
Повстане до бою 

То напастник страрит силу 
І голову свою 

 
Же як рушыт тото войско 

То внет конец всьому 
Страшний войні всім нещесьцям 

І врагови свому 
 

Так лєґенда голосила 
Но а за ньом люде 

Але вшытко ся выдає 
Же то правда буде 

 
Же збуджене войско в горах 

Зо сну чаривного 
Закінчыт раз тоту войну 

І дост буде того 
 

Слез і кырви проливаня 
В протязі шист років 

Бо юж першы з гір одділы 
Прибуют свых кроків 

 
А гнеска мы прибуєме 

Зараз одіжджаме 
І хвиль пару на смотриня 

На свій хотар маме 
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На остатку си сьпівают 
Прощально жалісно 

Пред дверями нашой школы 
Прощай наша весно 

 
І сьпівают як поіхав  

До огня самого 
Впала куля невидима 

В праве рамя його 
 

Так сьпівали небожата 
Як бы предчували 

А за місяц юж іх в чужым  
Краю поховали 

 
Так сьпівали небожата 

І не припущали 
Же той страшной пісні слова 

До них належали 
 

Так сьпівали неборакы 
В себе засмотрены 

На порозі нашой школы 
Страшні засмучены 

 
Я посмотрив на них обох 

Оком фронтовика 
Жаль і туга в моім серци 

Повстала велика 
 

Моє серце юж пречуло 
Як погриб для вдовы 

Же они юж не зобачат 
Свойой Бовцерйовы 

 
І шепнув єм з боку сестри 

Же трудно ся зове 
Але з войны ся не вернут 

Тоты два панове 
 

Бо часом з людзкой психікы 
Можна вычытати 

Што на войні з товаришом 
Внет ся може стати 

 
Іщы хвиля і минута 

І юж одіжджаме 
Коні рвут ся на дорозі 

Всі плачут за нами 
 

Прощайте нам найдорожшы 
Прощай Бовцарйово 
Наше небо лісы поля 

І ты наша школо 
 

Церкво наша одновена 
Жовто малювана 

Красуй ся на высочыні 
В дерева прибрана 

 
Вкрашай моє ридне село 

Потіш нашых люди 
Най не плачут як котрому 

Кров выточат з груди 
 

Розвеселяй ридне село 
Найкражше на сьвіті 

Пильнуй жебы вічно было 
В повным добробыті 

 
Твоя высока дзвінниця 

Із романьскым стильом 
Над ньом баня серцювата 

Зо всхіднім профільом 
 

Над ньом башта з менчом баньом 
Выжше крест великій 

І три кресты на трйох банях 
Стоят юж три вікы 

 
А під церквом на долинці 

Під єй старым муром 
Стоіт школа як сестриця 

Під єй омофором 
 

Котра была нашым шляхом 
До сьвіта до сонця 

Вічно буду мав в памяти 
Єй білы віконця 

 
Файны сходы в загоридку 

Ошклений ґаночок 
І пасіка учытеля 

А над ньом горбочок 
 

Під ним студня цимбрувана 
В невелькым подвірю 

А в ній вода кришталічна 
Як то на підгірю 
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Під подвірйом на горбочку 
Діти ся бавили 

Або сіли на лавочку 
На сонци ся грили 

 
За сьцінами з двох єй боків 

Вода шелестила 
Під єй углом два поточкы 

Доля сполучыла 
 

Єден потик Сохів сваний 
Найкражший в хотари 
Ту ся вливав до другого 
Котрий ричком звали 

 
Із двох сторин вода мыла 

Нашу школу милу 
На пят метрив яр глубокій 

Си выжолобила 
 

Ривно з водом дві дорижкы 
Школу обнимали 

І разом з ньом в сьвіт далекій 
Од школы втікали 

 
А при школі на дорозі 
Быв мосток з дерева 

Котрым што дня преіжджало 
Ціле наше село 

 
При нім в літі акация 

Так квитла весело 
А єй квіткы білы милы 

Так пахли чудово 
 

Котрых запах плынув з вітром 
На вшыткы стороны 
На подвіря і до клясы 
На шкільны загоны 

 
Де кромпелі ся шырили 

І рижна ярина 
Цілий ґанок быв сплетений 

Од дикого вина 
 

Од дорогы гардий паркан 
Вступ до ней замыкав 

І з двох сторин до дорогы 
Плечами дотыкав 

 

За дорогом стримкым яром 
Ричкы нашой вода 

Вкрашувала наше село 
Як дівка молода 

 
А за ричкои за єй яром 

Долинка шырока 
За ньом бериг сад высокій 

Перший плян замыкав 
 

А за садом на горбочку 
Была клебанія 

Красна паньска камениця 
Біла як лелия 

 
І блищала шклом до сонця 

З двох сторин ґанками 
Притігала людзкє око 
Красом, бальконами 

 
Но а над ньом было поле 

А над польом гора 
Єй ліс хвіяв ся на вітри 

Як грива потвора 
 

А быв то Дів пречудовий 
Ридко коли шумів 

Але за то його шуму 
Кождий з нас розумів 

 
І до школы аж впадала 

Його постать ціла 
На його тлі аж ясніла 

Клебанія біла 
 

На тлі його темных лісив 
В формі копы сіна 

Красувала ся клебанья 
Як перла бабина 

 
І з высока позерала 

На тихіцькє село 
На гір красных панораму 

І на ридну школу 
 

В котрий гнеска велькє сьвато 
Вшыткы до ней спішат 

Гнеска вшыткы здибны хлопці 
Своє село лишат 
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Лишат своє ридне село 
Лишат ридны хаты 

І поідут в сьвіт далекій 
Бо мусят іхати 

 
Лишат лісы лишат поля 

Ораня сіяня 
Лишат своіх найдорожшых 

І своє коханя 
 

Лишат маму лишат няня 
І цілу родину 

Підут бити ся з ворогом 
За свою вітчыну 

 
Лишат свій кут сестры братив 

І на грядці квіты 
І свій садок де так мило 

Нераз сонце сьвітит 
 

Лишат церков лишат школу 
Лишат клебанію 

Ту з подвіря нас повезут 
Цілу компанію 

 
Ту в подвірю ся зыйдеме 

В полудне не в ночы 
Ту зазриме з велькым жальом 

Вшыткым людям в очы 
 

Посмотриме вшыткым людям  
Аж на дно іх душы 

Там неєдна впаде слеза 
Сонце єй высушыт 

 
Посмотриме довго довго 

В очы закоханы 
Потим будут нашы душы 

Довго з болю пяны 
 

Очы скажут єдны другым 
Же конец вшыткому 

Тым найкражшым хвилям жытя 
Коханю нашому 

 
Очы скажут єдны другым 

Же всьо ся скінчыло 
Же найкражшу любов в сьвіті 

Горе затопило 
 

Очы скажут єдны другым 
Же серце нам гасне 

Же без кулі попадаме 
Закля сонце згасне 

 
Же пропало всьо што было 

І любов і мрия 
В наше щестя вымрияне 

Юж слаба надія 
 

Же пропала моя любов 
Про котру я мрияв 

І до котрой льос мій добрий 
Не довго ся сьміяв 

 
Же пропала моя любов 
Котрой я так жадав 

І не думав юж єй найти 
Хоц єм довго глядав 

 
Же пропала моя любов 
В книжках вычытана 
А найдена між буками 

В піснях осьпівана 
 

Же пропала моя любов 
За котру-м воював 

І воєнны довгы рокы 
Го сьвіті бідував 

 
Же пропала же пропало 
То єст страшне слово 

То єст штилєт просто в серце 
Всаджений пляново 

 
То єст штилєт не з металю 

Лем з іскєр терпіня 
Котре в нашых душ конаню 

Ма своє кориня 
 

То єст штилєт незвычайний 
Выкутий з розпачы 

Як страшний льос юж не може 
Скрутити іначы 

 
Бо єдного льос проклятий 

Все выганят з дому 
А другого ціле жытя 

Ховат покрийому 
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То не штилєт то розпука 
Котра нас забиват 

Што гадюком доокола 
Серце нам овиват 

 
Заміст щесьця в своім гнізді 

Приносит розлуку 
Заміст втіхы і весіля 

Приносит розпуку 
 

Бодай нихто такым больом 
Серця не розрывав 

Бодай нихто того жалю  
В жытю не прежывав 

 
Найліпше тым што не знают 

Про любов правдиву 
І розлуку не виділи 
Тяжку нещасливу 

 
Бодай нихто не прибував 

Того яду чашы 
Розкрижуйте мою душу 

Ідеалы нашы 
 

Бодай нихто не прибував 
Вірного коханя 

Бодай нихто не пережыв 
Потим розлучаня 

 
Розкрижуйте мою душу 

А я юж розпятий 
Квіте нашой молодежы 

Ци ты не проклятий 
 

Чогож сьвіт так мучыт люди 
Чогож іх крижує 

Найперше ім горы щастя 
На все обіцює 

 
А за хвилю іх розпинат 

Як Христа на кресті 
Тортурує душу серце 

Кілько можут знести 
 

Ох проклята політыко 
Сьвіта підпалячу 

Ты Нероне нашых часив 
Про тя гнеска плачу 

 

Кількож было в тоту войну 
Такого прощаня 

Тых траґічных сліз розпукы 
Пекла розлучаня 

 
Кілько было сцен подибных 

На шырокым сьвіті 
Милийоны милийоны 

В жытьовым розквиті 
 

Милийоны слів прощаня 
Море слез выляных 

Милийоны серц пробитых 
І змасакруваных 

 
Милийоны душ убитых 

І серц розорваных 
Згаслых очи закоханых 

Без ксєндза хованых 
 

Милийоны такых кохань 
Прикрыла могыла 

Тисячы тон юной кырви 
Война выточыла 

 
Той дорогой теплой кырви 

На котру ніт ціны 
За што Хлопці єй проляли 

Задля якой вины 
 

За што очы своі красны 
Замкнули на вікы 

І в могылу без ниг ішли 
Як з роду калікы 

 
За што тварцю молодицьку 

Милу закохану 
В спільным гробі положыли 

Так не зачесану 
 

Чого ручкы лежат тихо 
Што так обнимали 

Найдорожший стан дівочий 
Як любов прощали 

 
Чого тераз спят безвладні 

Іх ручкы і ногы 
І не рвут ся до миленькой 

До дальшой дорогы 
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Тераз лежат собі тихо 
Коло своіх боків 

Тилько в жытю ім остало 
З наймолодшых років 

 
Іх оченькы юж не смотрят 

Де ладна дівчына 
В котрой личка як ягоды 

Як в Серпни калина 
 

Іх очата юж не смотрят 
На тот сьвіт чудовий 

На черешні розквитнены 
На свій домок новий 

 
Юж іх очы давны быстры 

Нич вколо не видят 
А іх мысли юж безчутно 
В мертвым мозґу сідят 

 
Юж іх ножкы не тримают 

Ривний крок маршовий 
Де єст давний зґрабний простий 

Хлопец лінійовий 
 

Де постава його екстра 
В ранзі першой клясы 

Де єст стрункій стан хлопячий 
Кавалєрской красы 

 
Де елєґант наш цивільний 

Спід селяньской стрихы 
Выкоханий гірскым сонцьом 

Де сут його рухы 
 

Котры вартало видіти 
На стежці в неділю 

В його очы розмрияны 
Посмотрити хвилю 

 
Де єст краса його формы 

Його ясны очы 
Де сут ручкы што тулили 

Стрункій стан дівочий 
 

Де єст погляд його милий 
Де усьміх чаривний 

Його голос музыкальний 
І характер дивний 

 

Де єст давна його краса 
Його давна форма 

Лежыт тихо в зимний ямі 
В сірым уніформі 

 
І так йому заплатили 

За всю його красу 
За молодист за доброту 

І за вшыткы часы 
 

Іщы добри як єст кому 
Крест му поставити 

І єдину слезу в році  
На гробі пустити 

 
А же малий не дознаш ся 

Де єст похований 
То юж така наша доля 

І наш льос засраний 
 

А же жена ся не дознат 
Де єй муж спочыват 

То такій єй льос жиночий 
Же слезми ся вмыват 

 
Же дівча ся не довідат 

Де єй милий лежыт 
То циґанка єй льос смутний 

З рукы выворожыт 
 

А циґанка ій ворожыт 
Же верне єй милий 

Же він жыє же здоровий 
Без ней нещасливий 

 
І циґанка ій ворожыт 
Же милий гнет прийде 
Же як сонце на ружово 

Над горами зыйде 
 

Же як яблін коло вікна 
Заквитне на біло 

І же вшытко пред приіздом 
Буде ся ій снило 

 
А дівчына бідна чекат 

І циґанці вірит 
А в єй серци смуток што ден 

То ся більше шырит 
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Сонце бліде і червене 
Сходит і заходит 

Яблін квитла не раз не два 
А він не приходит 

 
Сниє ся ій в кажду ничку 

Же пришов же іде 
А на його гробі квіток 
В кожду весну зыйде 

 
А він бідний не поверне 

Покля сьвіт істніє 
А дівчына тым ся втішыт 

Што ся ій присниє 
 

Юж не дижде ся го в жытю 
Як і жена мужа 

Зосхне звяне як сирота 
Як зовяна ружа 

 
І сьвіт о ним призабуде 

Час загоіт раны 
Припомне си де ходили 

Разом закоханы 
 

Люде ридше о ним вспомнут 
Серце ся пригоіт 

І дівчына ксе ци не ксе 
З льосом ся освоіт 

 
Чым раз ридше сыза впаде 

Для його памяти 
Помаленкы забываний 

Остане сам спати 
 

Бо такій льос люди мертвых 
А інакший жывых 

Довго жальом пригнобленых 
Довго нещасливых 

 
Бо мертвому юж не треба 

Сьвіта зеленого 
Ани няня ани мамы 

Ни дівчыны його 
 

Зникне марні його краса 
Урода і сила 

І прекрасны його очы 
Накрыє могыла 

 

Жадна сила го не двигне 
До давного стану 

Попрощав сьвіт і родину 
І більше не встане 

 
І молоде красне жытя 

Будучнист щасливу 
І природу пречудову 

І дівчыну милу 
 

 
 
 
 

Зошыт 18 
 

І юж більше не зобачат 
Своіх малых братив 

Як літают по садочку 
Коло свойой хаты 

 
Нич юж більше пе зобачат 

Юж му нич не треба 
Там де лежыт і свойого 

Не буде мав неба 
 

А землиця хоц ворожа 
Прийме го як сына 

Она не зна ґруп ворожых 
Для вшыткых єдина 

 
Там для вшыткых юж єднако 

Будут рости квіты 
І на гриб іх вшыткым єдно  

Ясне сонце сьвітит 
 

Він буде спав в спільным гробі 
Як жовнір незнаний 

Не шкодит му же з врагами 
Зостав похований 

 
Бо ворогы такы самы 

Хлопці молоденькы 
Котрых війна звырывала 

Од тата і ненькы 
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Тіж не хтіли воювати 
Та мус зробив своє 

Тіж не хтіли умерати 
Урваны на двоє 

 
Што быв виден наш Німцьови 

Знад Лабы знад Рену 
Ци му забив няня маму 

Ци забрав му жену 
 

Же стрыляли собі в груди 
А тераз спят разом 

Як коханы ридны братя 
Єдным пришли возом 

 
І до кінця того сьвіта 

Разом будут спати 
Наш з Крениці тамтот з Бремы 

Як бы в ридний хаті 
 

А іх мамы сестры жены 
Сызы проливают 

Такы самы теплы чысты 
Што з больом сплывают 

 
Такы самы сызы Німкы 

Як і мойой мамы 
І такій жаль на сердечку 

То юж знаме сами 
 

Ци мусіла страшна доля 
Так страшні ся мстити 

І ци мусів люд Европы 
Такє претерпіти 

 
Выстарчыло што я видів 
Там в тридцет девятым 

Што-м претерпів што-м пережыв 
То тым єм богатий 

 
Выстарчыло товды того 

Для ня молодого 
Але люде фільозофы 
Все тягнут до злого 

 
Ім за тихо ішла війна 

У спокійных хатах 
В недоступных гірскых селах 

В кажды своі сьвата 
 

По то хтіли сензациі 
Жебы помагати 

Лем же  тоты што писали 
Не рушыли з хаты 

 
Што писали скрыто писмо 

До руской команды 
Же хтят в войні ім помочы 

Не для пропаґанды 
 

Же мают арматнє мясо 
Здибне і молоде 

Же приступне гладкє миле 
Же слухат не боде 

 
Жебы пришла руска шаржа 

Же можут продати 
Три тузіны здибных хлопци 

Ци подарувати 
 

Рускы пришли посмотрили 
Згоду підписали 

Але тоты што нас втягли 
За пец ся сховали 

 
Но ім шкода было плечи 

На арматнє мясо 
Заступили іх нашыма 
Так то быват часом 

 
Они товды поховали 
Своі тлусты задкы 

Сами ся замаскували 
Же не было згадкы 

 
А мы за них попрощали 

Нашу Бовцарйову 
А він в ночы гласкав жену 

А гводне корову 
 

За них край свій мы прощали 
Велькы знесли труды 

І пішли зме надставяти 
За них своі груди 

 
Такы підчас окупацйі 
Крали другым діти 

А не міг сам в Німеччыну 
За молодіж піти ? 
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Знаме же быв закладником 
Же мусів слухати 

Што му Німці розказали 
Мав выконувати 

 
Але коли бы ся згодив 

Піти в Німецчыну 
Не мусів бы красти ближнім 

Хвопця ци дівчыну 
 

Міг сам піти на контиґент 
Захід став отвором 

Не на діти полювати 
Як астряб під гором 

 
Товды мав бы оправданя 

Пред судом народу 
І дистав бы як тот герой 

Медаль в нагороду 
 

Ани єден так не зробив 
Кождий грив свій кафель 
В ночы імав людзкы діти 

Гводне носив тафель 
 

Каждий сьвіта барз ся бояв 
Звыклой працы в поли 

А на фронт він бы не пішов 
З охоты николи 

 
Мы молоды товды знали 

Же нам треба стати 
Рускым Братам скырвавеным 

Хоц кус помагати 
 

І жаден з нас не одмовив 
Як нас вписували 

І барз мало было такых 
Што ся поховали 

 
Свойом кырвю оплатили 

Свій гонор хлопячий 
Нашым орґанізаторам 

Остав рый пацячий 
 

І хто вернув зас сьвітило 
Му сонце весняне 

А хто погыб так му в жытю 
Юж было писане 

 

Такій в нашых чыстых серцях 
Здобыв вічну славу 

Впав за волю вшыткых Славян 
За Шлеск і Мораву 

 
Він дав жытя за славяньску 

Вельку фамелию 
Жебы Гітлєр нас не здоптав 

Як цибулю згнилу 
 

Памятайте моі братя 
Славяньскы народы 

Были бы зме всі пропали 
Як камін до воды 

 
Як бы Гітлєр выграв войну 

То вшыткы Славяне 
Іхали бы за Жыдами 

Так было писане 
 

В гітлєровскых тайных актах 
Зрештом зме виділи 

Што юж при нас гітлєровці 
З Жыдами робили 

 
Такій самий льос нас чекав 

Най присяжу Богу 
Же всіх потим бы кєрував 

На тоту дорогу 
 

О тым Жыди нам ґадали 
Як сами гынули 

Бо то были мудрагелі 
І юж о тым чули 

 
Та з нами бы більше працы 

Мали його слугы 
Есесманы ґестаповці 

Тотенкопф і другы 
 

З нами бы ся його кадры 
Барз напрацували 

Бо нас дуже милийонив 
Та рады бы дали 

 
Як бы война ся скінчыла 
На фронтах сьвітовых 

То вступили бы в акцию 
Ґарнізоны новы 
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Есесманы том акцийом 
Лем бы кєрували 

А Вермахту збройны силы 
Бы выконували 

 
Зачали бы од Поляків 
На Рускых скінчыли 

І в протягу десят років 
Вшыткых бы знищыли 

 
Трупів бы юж не палили 

В пецах крематорий 
Не стрыляли бы лем того 

Котрий быв юж хворий 
 

Хоц хвороту спричыняли 
Каждому голодом 

По трйох тыжнях голодивкы 
Падав хлоп колодом 

 
Юж надавав ся до пеца 

Як „arbeitsunfehig” 
Такых гнали юж до казьні 

Без убрань черевік 
 

Та по війні юж бы з нами 
Так ся не бавили 

Сто тисячи люди денно 
Плютоны бы били 

 
А в потребі могли бити 

І милийоны денно 
Хтож іх товды бы затримав 

Якій меч огенний 
 

Найміцнійшых бы лишыли 
На тяжкы роботы 

Іх до ляґрив бы замкнули 
За кольчасты плоты 

 
І гнали бы кажде рано 

Всіх під карабином 
Так бы ішли тисячами 

І отец зо сыном 
 

До гут копальнь і до фабрык 
В поле на фольваркы 

І од рана до вечера 
Згынали бы каркы 

 

До баворив до плянтаций 
На рижны выслугы 

Они были бы панами 
Мы бы были слугы 

 
Гнали бы нас тисячами 

Денно як баранив 
Робили бы зме як волы 
На ґерманьскых панив 

 
Як бы котрий з нас захворив 

Мав бы вільне зараз 
Бо бы кульок десят в груди 

Пост му пустив нараз 
 

Преціж за нас юж по ляґрах 
Так слабых лічыли 

Хто не вірит най ся зьвідат 
Тых котры там были 

 
В них мав шансы лем здоровий 

Хворых ім не треба 
Хто не здильний куля в чело 

Най іде до неба 
 

І юж в тот час так робили 
Хоц певных не мали 

А што то бы ся діяло 
Коли бы выграли 

 
Люди міцных і здоровых 
Котры бы всьо знесли 

Што по роках тяжкой працы 
Всьо з него вытисли 

 
То такым бы призначыли 

Старчу ренту часом 
Скопали бы іх в дорозі 

Закутым обчасом 
 

Счервеніли бы іх груди 
Лиця ребра бокы 

Точыли бы нашой кырви 
Так денно потокы 

 
Преціж были то садисты 

В тым ся любували 
Бы дакого застрылили 

Або скатували 
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Як дакого мордували 
Жебы то єдного 

Але денно тисячами 
З выхованя свого 

 
Так бы і нас мордували 

Денні тисячами 
Давно бы юж росла трава 

Нам понад очами 
 

Цілы села бы загнали 
До готовой ямы 

Котру бы си выкопали 
Власныма руками 

 
Сериями з автоматив 

Клали бы нас спати 
В престрашену людзку тизбу 

Метали ґранаты 
 

Зогнали бы вшытко в купу 
Стары бабы діти 

Паствили бы ся над людми 
Як над мышом коты 

 
Кольбом кости бы ламали 

Чашкы розбивали 
Боксером бы і перстеньом 

Зубы выбивали 
 

Прерывали бы нам каркы 
Ударом кулака 

Вчыли бы ся боксувати 
На нас небораках 

 
І псы бы нас роздерали 

Есманьскы вільчуры 
Німцям з втіхы бы скакали 

Іх душы понуры 
 

Робили бы страшны сцены 
Якы не зна книжка 

А мы бы ся призерали 
Тым оріґйом з блиска 

 
І юж бы зме не повіли 

Никому што было 
Юж до гнеска наше тіло 

Давно было згнило 
 

Робили бы такы річы 
Якых сьвіт не видів 

Так бы было як бы Гітлєр 
На Европі сідив 

 
Зогнали бы нас до ямы 

Ціле село в купу 
Найміцніжшых бы лишыли 

Загребати трупы 
 

Пару баб бы си лишыли 
І дівчат молодых 

В своіх домах за кухаркы 
До власной выгоды 

 
Они сами і іх жены 
Нич бы не робили 

І про то бы найздорившых 
Лишыти мусіли 

 
Жебы на них працували 

Покля будут мочы 
Не могла бы то бы мала 

Кулю медже очы 
 

І што бы ся нахвалили 
Же за то ся били 

Жебы тераз сьваткували 
Мы на них робили 

 
А як бы ся з нас сьміяли 

І довціпкували 
Же мы кєпско ішли вперед 

Планно воювали 
 

Же мы нарид не до валькы 
Же до того они 

Же мы до них не доросли 
Як клак на долони 

 
Же мы нарид до лопаты 

До быдлят до гною 
А не жебы боронити 

Ридну землю свою 
 

Же мы нарид не до меча 
Тилько до лопаты 

Же за свій край зме не хтіли  
На войні вмерати 

  



                                                                                                             

 

1
5

7
 

І же лем они потрафят 
Свого боронити 

А мы на то ся вродили 
Бы на них робити 

 
Же не хтіли зме за край свій 

Кырви проливати 
То Бог поміг ім бы могли 

Бити нас копати 
 

Же Бог створив іх на сьвіті 
Жебы панували 

А нас жебы ціле жытя 
На них працували 

 
Што то было бы хваліня 

І выхвалюваня 
Жебы барже нас боліло 

Од битя копаня 
 

Іщы війну не выграли 
Юж ся з нас сьміяли 

Нераз тото в Німеччыні 
„Ауслєндры” слухали 

 
Та нашли ся такы люде 

Што хтіли вмерати 
За свободу свого краю 
Хтіли кров проляти 

 
І вказали Гітлєрови 

Же не ту дорога 
Же до Москвы не так легко 

Же ближше до Бога 
 

Же Гітлєром обіцяне 
Двадцет років сьвато 

Замінит ся в катастрофу 
В неволю прокляту 

 
За знущаня над Европом 

І за вашы пляны 
Вынищыня народове 

І за нашы раны 
 

Вы будете у неволи 
Двадцет літ стогнати 
А над вами буде стояв 
Тот што до лопаты 

 

А ты схылиш свою чашку 
Нордицку высоку 

Слухав дурний єс Гітлєра 
Што не быв пророком 

 
То покутуй тераз за то 

Знай на дальшы рокы 
Бы тя більше не збуяли 

Фальшывы пророкы 
 

Котры на сьміх вас вывели 
Зопхали з плятформы 

Чым вы гнеска ся остали 
Садисты офермы 

 
Яка о вас опінія 
Ходит по Европі 

Іде до вас шлід кырвавий 
Гет по вашым тропі 

 
Опінія ваша чорна 

З нотатком збродняжа 
А над вами іщы вісит 

Нова кара Божа 
 

По котру вы іщы сами 
Сягате руками 

Чого гнеска нам жычыте 
Дистанете сами 

 
Хоц вас шкода бо не вшыткы 

Были сте катами 
Есесманы ся вславили 

Такыма чынами 
 

Гітлєровці есесманы 
Перед в тым водили 
Голодили катували 

Стрыляли і били 
 

Они были так школены 
Жебы мордувати 

З них найбільше ся вербував 
Елємент на катив 

 
А простий люд быв барз милий 

З добрыма серцями 
Якы жены там прекрасны 

З ясныма очами 
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Што я з нима як єм там быв 
Нераз нажартував 

Насьміяв ся і накохав 
І наспацерував 

 
Добрий здибний то єст нарид 

Але латвовірний 
Як юж гора ім што повіст 

То вірят безмірні 
 

Што з Берліна прилетіло 
Тото было сьвате 

Тото нихто під критыку 
Юж не думав брати 

 
За то Гітлєр з нима легко 

Зробив што захотів 
За то в войну милийонам 

Жытя укоротив 
 

Обіцював ім сьвіт цілий 
А они вірили 

Вытрищыли потим очы 
Як своє стратили 

 
А гнеска юж ім не можна 

На слово вірити 
Бо насякли гітлєризмом 

Хтят своє одбити 
 

Зас ім може смак надыйти 
Бы хто на них робив 

Бо в них жыют есесманы 
Нихто іх не згнобив 

 
Такій думат так як давно 

І так навчыв сына 
Бы при праци в них сконала 

Славяньска дівчына 
 

Бо в тых катах неє серця 
Ни жадных скрупулив 
І без окыршыны жалю 
В серце бы ій стрылив 

 
На єй місце взяв бы інчу 

Здорову молоду 
Зас бы мыла панам ногы 

Носила бы воду 
 

І варила бы прятала 
Угля приносила 

Мыла ґраты меблі дылі 
І в пецу палила 

 
І паньству бы доносила 

До постелі істи 
Не мала бы в своім жытю 

Часу жебы сісти 
 

В них то юж бы не быв човек 
А быдляк робочий 

Пані все бы ій платила 
Нагайком през плечы 

 
Бо они нас і до гнеска 

Не мают за люди 
Лем за штоси чому можна 

Стрыляти до груди 
 

Зрештом они і до своіх 
Легко цілювали 

За буд яку з правом вину 
На тамтот сьвіт слали 

 
До гнеска нас мают там за 

Штоси посереднє 
Медже людми в бадлятми 

Такы сут іх бредні 
 

Хоц я знам же нам далеко 
З жытьом до іх формы 

Най не мышлят же мы на все 
Остатні офермы 

 
І в нас ся трафяют люде 

Што іх превыжшыли 
І з жытьовым сьвітоглядом 

Юж іх прескочыли 
 

Я тіж за то быв в іх краю 
Жебым іх выбадав 

І при кождий спосибности 
Іх культуры глядав 

 
І познав єм іх на выльот 

Вшыткы іх прикметы 
Аж покля єм не доплынув 

До смертельной меты 
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Тридцет процент і в них было 
Люди добрых з душом 

А сімдесят „крестоносці” 
З давным перопушом 

 
Рускій выдер од загыбы 

Народы Европы 
За них Рускы кров проляли 

Милийоны хлопів 
 

Не жалував Рускій кырви 
Бы сьвіт ратувати 

Милийоны рускых хлопци 
Пішло за нас спати 

 
За то декотры народы 

Рускых ненавидят 
За то же іх вызволили 

Же гнеска хліб ідят 
 

За то же іх вызволили 
Од нехыбной смерти 

Бо як Німец бы іх побив 
Мусіли бы гмерти 

 
Як бы Гітлєр війну выграв 

То страх подумати 
Вшыткы бы зме за Жыдами 

Пішли в землю спати 
 

Вшыткых бы нас вышляхтував 
Зробив бы з нас мыдло 

Штучний навіз смары пасту 
Аж бы ся му збрыдло 

 
Выдумав бы ріжны річы 
Ім в жытю придатны 

Таж суровец быв бы туній 
Бо майже безплатний 

 
В його лябораториях 

Вчены бы шлідили 
На што мы ся надаєме 

І до якой ціли 
 

Преціж они з давна спецы 
В ріжных вынаходах 

Такє бы з нас вырабяли 
Же ґадати шкода 

 

Товды мали бы дост часу 
Війны бы не было 

Робили бы з нами тото 
Што бы ся ім хтіло 

 
Не быв бы хто нашых голов 

Товды боронити 
Мусіли бы мы на власну 

Загыбель смотрити 
 

Были бы зме безборонны 
Так як в войну Жыди 
Без надіі на ратунок 
Для невинных люди 

 
Тисячами бы нас гнали 

На місце страчыня 
Юж бы по нас не остало 

Жадне поколіня 
 

Разом з нами бы знщыли 
Нашы милы діти 

Же вам іщы анцикристы 
Боскє сонце сьвітит 

 
Та жебы вас перун выбив 

За всі вашы пляны 
За страшний льос што нас чекав 

З вашых рук поганых 
 

Што культура ваша швабска 
Для нас рыхтувава 

Впали бы зме од ней вшыткы 
Як скошена трава 

 
Вшыткы вшыткы Христе Боже 

То єст страшне слово 
Зникли бы зме раз на вікы 

Як в воді олово 
 

Боже милий необнятий 
Ци ты нас ратував 

Жебы Гітлєр з есесами 
Сьвіт не завоював 

 
Ци сьвіт пречув што плянує 

Він з людми зробити 
Же шмарили ся на него  
Бы з двох сторин бити 
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Ци сьвіт пречув што з ним буде 
Як Гітлєр выграє 

Кус пречули кус виділи 
Так то ся мі здає 

 
Хто потрафит то най думат 

Што бы з сьвітом было 
Як бы тото ся справдило 

Што ся йому снило 
 

Узмысловте собі люде 
Тоту страшну згрозу 

Як бы гнав нас на страчыня 
Як тот ризник козу 

 
Як есесы з нагаями 
Гнали бы нас купом 

І дорогу де мы прешли 
Значыли бы трупом 

 
І в рукавах  підкоченых 
З пістолєтом в руках 

Доптали бы нам по пятах 
І по нашых трупах 

 
В дорозі бы выберали 

До знущань офіры 
І метали бы ся на них 

Як найгіршы зьвіры 
 

І дерли бы пазурами 
Кульом і желізом 

Роздерали як тиґрысы 
Громаду антильоп 

 
Выберали бы з нас жертву 

До свойого ґусту 
Дорогом бы ся бавили 
З нами так сірчысто 

 
Вздовж дорогы бы пырщала 

Наша кров горяча 
Роздерали бы нас клами 

Так як вовкы гача 
 

Торощыли нашы кости 
Узброєном руком 

Розбивали бы нам чашкы 
Панцерным пястуком 

 

І копали в нашы кости 
Як в спорті до пилкы 

Жывцьом бы нас роздерали 
Зо псами до спілкы 

 
Копали бы нас нещасных 

Так як пса здохлого 
Хто бы юж впав то в тий хвили 

Роздерли бы його 
 

Закутыма боґанчами 
Жертву бы мяжджыли 

Нежывых бы не доптали 
Копали і били 

 
Та щасливий бы быв кождий 

Хто бы скоро згынув 
Хоц обчасом сторощений 

Та тортуры минув 
 

Хоц бы терпів та недовго 
Битий і копаний 

Але тот бы прекляв Бога 
Што бы быв баданий 

 
Котрых взяли бы на жывця 

До практык лікарскых 
Так як мышы щуры малпы 

Або свинок морскых 
 

І такым бы прещепяли 
Розмайты орґаны 

Без жадного знечуліня 
Так мали циґаны 

 
Бо на них юж підчас війны 

Так практыкували 
І тисячы іх брез війну 

Так вымордували 
 

Вымордували в тот спосиб 
І інчых тисячы 

І з тисячами наступных 
Не было б іначы 

 
Конало бы під лянцетом 

Соткы люди денно 
Ниж бы палив наше тіло 

Страшливо огненно 
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Краяли бы наше тіло 
На потрибны части 

Без заспаня знечуліня 
Без ваты і масти 

 
Робили бы досьвідчыня 

Як на мышах щурах 
Ой было бы нашых йойків 

В тых клінічных мурах 
 

Вытинали бы нам почкы 
Жолудкы вантробы 

І вщыпяли бы нам ріжных 
Заразків хворобы 

 
Нихто бы нас не ратував 

Од страшного болю 
І наш крик бы придусили 

Як квіток на полю 
 

Єден сів бы нам на ґамбу 
Бы зме не кричали 

Рукы ногы бы пасами  
На стил привязали 

 
Іх студенты бы краяли 

Нашы орґанізмы 
Вчыли бы ся на хірурґів 

До того садизму 
 

Таж сімнадцет тисяч дівчат 
З народив Европы 

Покраяли в своіх ляґрах 
Зноровены шкопы 

 
Што ся вчыли в вытіганю 

Жиночых орґанив 
До тых ціли взяли нашых 

Не хтіли Циґанив 
 

А може Циґанок бракло 
Може хтіли білых 

Дост же страшний льос напоткав 
Нашых істот милых 

 
Інчым защыкы з фенолю 

В серце задавали 
Тоты найменче терпіли 

Бо зараз гмерали 
 

А росийскых невільників 
В ляґрах за дритами 
Заморювали голодом 

В місци тисячами 
 

Соткы тисяч замучыли 
Так радяньскых хлопів 
А нежывых пометали 

Як псив до окопів 
 

Зіли траву і кориня 
Собі під ногами 

Потим тихо умерали 
Денно тисячами 

 
Быв і я іх невільником 
Знам што они знают 

Яку школу хто ім попав 
Голодивком дают 

 
Молоденькы головонькы 

Клали під дритами 
І тихіцько умерали 

Як діти при мамі 
 

Умерали без нарикань 
Без скаргы і плачу 

На нещасний льос воєнний 
На долю воячу 

 
Умерали за вітчыну 

Свою пречудову 
За тот край свій безграничний 

За епоку нову 
 

В котрий жытя іх минуло 
В тяжкій атмосфери 

В котрий Сталін піднюс жытя 
Але на папери 

 
Сталін згнобив людзкы права 

Створив культ тырана 
То была найбільша рана 

Ним Рускым задана  
 

Сталін здавив волю духа 
Вкрав  думці  свободу 

Замкнув двери у добробыт 
Велькому народу 
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Тримав вшыткых під обчасом 
Страхом повязаных 

І великій рускій нарид 
Стогнав заплаканий 

 
І всі го ненавиділи 
Тырана деспоту 

І всіх його поплечників 
Сатрапів голоту 

 
Вытис він з народу поту 

Якій край великій 
По нім страшний звіт ся остав 

В памяти на вікы 
 

Претерпіли при ним люде 
Як при злым вітчымі 
На Сибіри на Кавказі 
В Москві і на Кримі 

 
І так потим в часі війны 

На то не смотрили 
І як Гітлєр на них напав 

То як львы ся били 
 

Не жаліли за вітчыну 
Ни жытя ни крови 

Бо вірили же в них блисне 
Коли промінь новий 

 
І же в своій хыжи ридний 

Хоц і зимно часом 
Та все ліпше як під вражым 

Закутым обчасом 
 

Же ридний край і вітчына 
Хоц зимна то мила 

А під багнетом ворога 
Доля нещаслива 

 
І били ся за вітчыну 

Голодну холодну 
За будучнист красшу нову 

І за справу ридну 
 

Не смотрили на Сталіна 
Садисту тырана 

Знали же він здохне коли 
Як вільха зламана 

 

І же по нім прийдут ридны 
Добры політыкы 

І для будучых поколінь 
Прийдут ліпшы рокы 

 
І били ся як тиґрысы 

Кропили Гітлєра 
За свободу за істніня 

Били як холєра 
 

За добробыт за будучнист 
За жытьовы справы 
За свій нарид за ідею 
За жытя підставы 

 
За прекрасну ридну землю 

Єй богатство красу 
За чудову єй природу 

І єй срибну росу 
 

За росийскє чысте небо 
Безмежне шырокє 

За ридных зьвізд милийоны 
За минувшы вікы 

 
За пречудну Украіну 

Єй землю богату 
За єй степы Чорне Море 

І за ридну хату 
 

За курорты в Сочі в Ялті 
За климат на Кримі 

За Керч Донбас Севастополь 
І Камчатку в зимі 

 
За найбільшы лісы сьвіта 

З пребогатои фауном 
За мысливства росийского 

Традицийом давном 
 

За радяньскы велькы моря 
Страшны окєаны 

В котрых жытя на глубинах 
До днес не збадане 

 
По котрых страшны кораблі 

Порют гризны фалі 
І на морскых горизонтах 

Видніют в оддалі 
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То ґіґанты морскых сьвітив 
В перопушах дыму 

Орют плесо океанив 
І літом і в зиму 

 
За найкрасшы горы сьвіта 

Котрых верхы в хмарах 
Тонут літом як на фільмі 

В туманив опарах 
 

На них лісы нибы паркы 
На высокых стоках 

Шумят вічно і могучо 
При рвучых потоках 

 
А над нима гірскы орлы 

Літают высоко 
Такой красы та лем у них 

Може взрити око 
 

І за Волґу маму ридну 
За єй величавіст 

За єй славу і маєстат 
І за свою совіст 

 
І за землю сиберийску 

Без кінця і краю 
За богатства натуральны 

Радяньского краю 
 

І за рикы сиберийскы 
Чудо того сьвіта 

Хтів бы я іх зобачыти 
Хоц раз серед літа 

 
Ци за жытя сиберийскє 

За тамту природу 
Я іх мушу увидіти 

Хоц здохну з голоду 
 

Зобачыти тых ґіґантив 
В натуральний красі 

Щасливий бым вертав домів 
По якісым часі 

 
Взрити жытя во іх водах 

Хоц раз власным оком 
Потим міг бым іти домів 

Навет піше кроком 
 

Взрити жытя на іх водах 
Шырокых як море 

Посмотрити у глубинах 
На водны потворы 

 
Взрити жытя на іх фалях 

І на іх берегах 
Послухати оповідань 
О стрыльцях сердегах 

 
Ци самому з карабинком 

Там заполювати 
По гущыках надбережных 

Де зьвір любит спати 
 

Там де лишкы рыжосерсты 
Снуют ся стежками 

Диганяют за заяцьом 
Або за суслами 

 
Пару вовків ся підкрадат 

Тихо до єленя 
Котрий пасе ся нервово 

Істи трав насіня 
 

І што хвиля леп чудовий 
Підносит з рогами 

Як тот король што корону 
Двигат з брилянтами 

 
І нервово обсервує 
Тишыну доовкова 

Гордо кругом ся обертат 
Прекрасна голова 

 
Та почув небезпеченьство 

Рванув гураґаном 
Лем крячыска затрищали 

Але вовкы за ним 
 

Земний дудін його копыт 
Стихав помаленкы 

І в тым місци ся хвіяли 
Шувары тоненькы 

 
Хтів бым взрити таку сцену 

Гей Боже мій Боже 
Вандрувати од Камчаткы 

Аж по Запороже 
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Полювати над Амуром 
Лєном і Анґаром 

Вандрувати тамтым сьвітом 
З мойом женом паром 

 
І тішыти нашы серця 

Тыма видоками 
Вандрувати полювати 

Над тыма риками 
 

Над безмежным іх простором 
Понад іх фалями 

По іх тайґах пущах степах 
Над іх берегами 

 
Де водного птацтва хмары 

Крыют плесо рикы 
Того інде юж не найдеш 

Николи на вікы 
 

Там зобачыш што лем хочеш 
Як в раю Адама 

Од тиґрыса по вывюрку 
Даст ти пуща сама 

 
І од орла до сикоря 
Як в тым зоопарку 

А з овадив то тіж комар 
Сяде ти на карку 

 
А коли хцеш полювати 

На рыбы у воді 
Найдеш майже всі ґатункы 

В тамтешній природі 
 

На півночы можеш брати 
На гак вельорыба 

І поменчых рыб ґіґантив 
Кілько тобі треба 

 
Там і менчы підґатункы 

Мают тоны вагы 
На них треба доброй вправы 

Но і кус одвагы 
 

А лісы там такы дикы 
Такы великаньскы 

Же тот пропав хто в них зблудив 
Так як коні паньскы  

 

Хто заблудив в тамтых пущах 
Тот бідний на сьвіті 

Тот пропаде без компасу 
Хоц то буде в літі 

 
Там девятсот кільометрив 

Єст пуща шырока 
А в ній на пятдесят метрив 

Дерева высокы 
 

Гущавины непроглядны 
Сплетены блющами 

В котрых можна найти вовків 
Цілыма стадами 

 
А єлени диків серен 
Лосів жбіків рысів 

Жебыс вшыткых нараз видів 
Зараз быс вылысів 

 
Тиґрыс бы ти пазурами 

Погласкав лысину 
Юж бы-с більше не зобачыв 

Дим свій ни родину 
 

Наперед быс гмер зо страху 
На сам його видок 

Лем остали бы кісточкы 
В лісі з твоіх лыдок 

 
Но і стрыльба з набоями 

Як быс быв богатер 
То быс пішов посмотрити 

На тунґускій кратер 
 

Тот катаклізм што з космосу 
Впав на тамту землю 

О нім знали в цілым сьвіті 
А не лем на Кремлю 

 
Там быс видів што наробив 

Тот ґіґант з космосу 
Якого краху знищыня 

Якого хаосу 
 

І за вшытко што там можна 
Взрити своім оком 

Фест ся били і гынули 
Як цьмы над потоком 
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За тот край свій полний красы 
Таємниц богацтва 

Посьвачало своє жытя 
Велькой землі брацтва 

 
Всі народы Рад Союза 

Бились як тиґрысы 
І всі кров проливали 
Од Волґы до Нысы 

 
Всі кров свою выточыли 

За вспільну вітчыну 
Од Камчаткы попрез Ураль 

Аж по Галичыну 
 

Всі народы якы жыют 
В Радяньскым Союзі 

Всі Гітлєра добивали 
Як пса на мотузі 

 
І Узбекы і Оройты  
Вірмены Калмыкы 

Всі ішли в бій для великой 
Вспільной політыкы 

 
Вшыткы ішли рамя в рамя 

Враз з Рускым народом 
Всі терпіли як припало 

Ранами голодом 
 

А найбільше впало Рускых 
За вспільну родину 

За нашу Русь історичну 
І за Украіну 

 
За вспільноту всіх народив 

Великых обшарив 
За великє вспільне щастя 

Його господарив 
 

Рускы з нима як з братами 
Ішли на ворога 

Бо в них єдна была думка 
І єдна дорога 

 
Бо всім єдна ціль сьвітила 

Понад горизонтом 
Жебы пожар загасити 

Над німецкым фронтом 
 

Бы скінчыло ся терпіня 
Народив Европы 

Жебы хлопи не падали 
Як на жнива снопы 

 
Бы замкнула ся куртина 

Воєнной арены 
Там де сплыват кров дорога 

З той кырвавой сцены 
 

Бо дост того представліня 
Дост того видоку 

На аренах всього сьвіта 
За довгых шист років 

 
За то разом нога в ногу 

Ішли всі народы 
Там знад Волгы попрез Польщу 

Аж над Лабы воду 
 

З нима ішли Рускы хлопці 
За свій край прекрасний 

Страшном війном выпалений 
І такій нещасний 

 
Ой били ся рускы хлопці 

Не ден не годину 
За вітчыну скырвавену 

За свою родіну 
 

Ой били ся за іх землю 
І за своі горы 

Як іх нарид мордували 
Німецкы потворы 

 
Ой били ся за іх міста 
За Кремль за столицю 
І за нову красну Москву 

І єй околицю 
 

За Лєнінґрад богатерскій 
І за його муры 

Што ся опер навальници 
Гітлєровской зморы 

 
Бо геройскій в ним быв нарид 

Богатерскы люде 
Там і діти надставяли 

Під ґранаты груди 
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А жены там заступяли 
Вояків в окопах 

Як виділи же лем вспомин 
Остав по іх хлопах 

 
Ей геройскій то быв нарид 

Слава його чынам 
Його славний обороні 

Но і його сынам 
 

Што ся били за вітчыну 
Як львы за іх гніздо 

О прекрасний ты іх краю 
І червена зьвіздо 

 
Котра жебы менче была 

Яскраво червена 
То бы більше єй любили 

Славяньскы племена 
 

Ты іх вела до побіды 
Там на полях славы 

Де быв з мясом ґрунт змішаний 
І червены травы 

 
В риках вода червеніла 
Вітер смердів трупом 

Земля сплямена оливом 
Смарами і ропом 

 
І сто разив преорана 

Панцерив колами 
Загноєна молодицькых 

Вояків тілами 
 

Украіньска земльо чорна 
Што ты претерпіла 

Ты смерт своіх вірных сынив 
На собі виділа 

 
Котры тебе цілували 
Як смерт ся зближава 

Як з остатньой його кырви 
Счервеніла трава 

 
Котрий клякав як міг іщы 

На той землі лоні 
І упадав гмераючы 

З том глином в долони 
 

Згадав тата згадав маму 
І цілу родину 

З велькым жальом прощав вшыткых 
І молоду жену 

 
Іщы піднюс ся на вікти 

Сызы му сплывали 
І посмотрив в тоту страну 

Де они остали 
 

Потим його головонька 
На землю опала 

Остатня кров зо слезами 
В земли ся змішала 

 
Очы тихо ся замкнули 

Зубы ся стиснули 
І так лишав сьвіт прекрасний 

Же ридны не чули 
 

Тварця його побіліла 
Пястукы стиснены 

А в долони грудка землі 
Од кырви червена 

 
Так вмерали тамты хлопці 

За свою вітчыну 
За дівчыну няня маму 

За свою родіну 
 

Дали свою кров за волю 
І жытя молоде 

Свою силу свою красу 
І серце і груди 

 
Юж іх очы не увидят 

Што ся дома діє 
Як там жені за молодым 

Мужом серце мліє 
 

І як плаче стара мати 
Не дижде ся сына  

Бо на його гробі давно 
Запала ся глина 

 
Плаче з жалю старий отец 

Пропала надія 
Юж над його головоньком 

Выросла лелия 
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Котру над ним посадили 
Інчы добры люде 

Хоц не знали хто там лежыт 
Нихто знав не буде 

 
Він ту лежыт під квітами  

А там в його хаті 
Роснут в гору його сестры 

І молоды братя 
 

Росне сынок як ягода 
Жена над ним плаче 

Росний скарбе мій маленкій 
Мій малий козаче 

 
Росний росний як выроснеш 

Поідеш в армію 
Буде война зас посадят 

На тобі лелию 
 

Чого я тя выховую 
І над тобом плачу 

Бо зас нам сьвіт грозит війном 
Зас вороны крачут 

 
Же зас будут трупам в поли 

Выберати очы 
Вовкы кости розтігали 

Молоды хлопчы 
 

Зас панове кнуют войну 
Десят раз страшнійшу 

Хтят атомом сьвіт спалити 
Маму наймилійшу 

 
Хтят спалити вшыткых разом 

Сына з родичами 
Бы не быв хто квіт всадити 

Ім над головами 
 

Не раз бились рускы войска 
За свою свободу 

І тот пожар загасити 
Тіж юж мают воду 

 
Та загасят і тот пожар 

Іх найновшы помпы 
Та ци потим іх втримают 

Пограничны рампы... 
 

І зас дадут по голові 
Підпалячам сьвіта 

Та зас згынут милийоны 
В іх молоды літа 

 
О прекрасний ты наш сьвіте 

Колиж ты змудриєш 
І культуром свойом вельком 

Сьвіт наш розогриєш 
 

Коли твоі фільозофы 
Однайдут в нім правду 
І при сьвіта кєруваню 

Зліквідуют кривду 
 

Де сут вчены де іх мудрист 
Де наук титулы 

Чом не стают контра воєн 
Лем си спят як мулы 

 
То за то вчены кєруют 
Всіх паньств апаратом 

Жебы в кождым поколіню 
Колов ся брат з братом 

 
Жебы колов ся мордував 

Забивав розрывав 
Ци мяжджыв го обчасами 

Палив і ґазував 
 

Таж на земли вшыткы братя 
Нихто не впав з Марса 
Же нас ділит інча мова 

Границі і форса 
 

На окладинці допискы: 
„Вечерамі шумнимі 
І ночамі тьомнимі 

Под тіністой ліпою 
В парку над рікой 

З дєвушкой любімою 
З піснней задушевною 

Шол з ґітарой звонкою 
Парень молодой” 

(Дальше буде веце слів той 
сьпіванкы) 

 
„Описати іщы катастрофу 

Росийского пияньства” 
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Іван Горощак – з лівой 

 
 

Зошыт 19 
 
 

Та про тото не мусиме 
Зо собом ся бити 

Лем си гарді по братерскы 
По сусідскы жыти 

 
І між собом гандлювати 

Як добры сусіды 
Взаємні си помагати 

Бы не было біды 
 

Товды бым знав же іх велька 
Наука кєлкує 

Але не так як в тым часі 
Што сьвіт підпалює 

 
Не знам більше што повісти 

На тот сьвіта кєрат 
Бо зо страхом моя душа 

На то ся призерат 
 

В одчаяню обсервую 
Гнешню політыку 

І дивю ся же не берут 
З двох воєн науку 

 
І бою ся але мушу 
І о тым думати 

Ци не прийде мі третій раз 
На войну іхати 

 
Бо на війні та лем щесьця 

Чловека ратує 
Кого оно опустило 

Тот капітулює 
 

Такій довго не загриє 
Місця у окопі 

Прийде момент замкне очы 
Но і юж по хлопі 

 
А я бы хтів умерати 

Дома при родині 
Бы мі на гриб посадили 

Квіткы гарды сині 
 

Хтів бым быти похований 
Най буде де хоче 

На шырокых нашых землях 
Де наш ворон краче 

 
Хтів бым собі спочывати 

Де наш нарид жыє 
І в границях мого краю 

Най він ся мі сниє 
 

Най я виджу і по смерти 
Його ціль і красу 

Його подвиг богатерскій 
З остатнього часу 

 
Най над моім тихым гробом 

Вісит моє небо 
Як ся справдит тота мрия 

Більше мі не треба 
 

Замыкала смерт жовнірска 
Рускым хлопцям очы 

Рано в вечер і в полудне 
Навет о півночы 

 
На іх місця ішли інчы 

І зас кров ся ляла 
Но бо война никого з них 

В боях не гласкала 
 

Бо я рускыма называм 
Всіх трйох нашых братив 

Украінци Білорусив 
Росиян камратив (!) 

 
Бо жадного не забракло 

В войну на леніі 
Ішли в купі давны Русы 

Внукы Істориі 
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А нич пришли на ленію 
То собі сьпівали 

Товды братя на переді 
За них воювали 

 
Воювали за родіну 

І за пісню ридну 
За найкрасшу пісню в сьвіті 

Росийску погідну 
 

Бо іх пісня така красна 
Така проймуюча 

В ній єст сила величезна 
Ідея могуча 

 
Бо в іх піснях руска душа 

З давна веґетує 
В них іх тихє щыре серце 

Скаче і сумує 
 

І за ню ся били рускы 
І за ню страждали 

Нераз пісні той з далека 
Ворогы слухали 

 
А пісня все ішла з нима 

Од бою до бою 
Не ховала пред ворогом 

За мур душу свою 
 

Ішла з нима на багнеты 
На вражы окопы 

І зо страхом єй слухали 
Гітлєровскы хлопы 

 
Ішла з нима попрез степы 

І багна і рикы 
Хто єй познав тот остане 

Юж при тым на вікы 
 

Найкрасшу з них єм ся навчыв 
На войні в шпытали 

Там тыжнями єм єй слухав 
Як они сьпівали 

 
Ішла з нима через поля 

До штурму до бою 
Безкресныма дорогами 

Родинного краю 
 

Ішла з нима як коханка 
На міновы поля 

Бо так война вымагала 
І єй Бога воля 

 
Ішла з нима як з братами 

На кольчасты дриты 
І не єст то байка з книжкы 

Ани жадны міты 
 

Ішла з нима на іх устах 
На човґы на дзяла 

Нераз в степах ранном росом 
Єй мельодя грала 

 
Нераз в тихій літній вечер 

Понад берегами 
Плынула єй тиха скарга 

Чыстыма тонами 
 

І кричала нераз з болю 
Аж серце трискало 

Страшным криком раненого 
Аж небо плакало 

 
Або з жальом вспоминало 

О милий дівчыні 
Што остала там далеко 

Аж де Байкал синій 
 

Або тужно заводила 
О страшным розстаню 
Ци о своій ридний хыжи 

Або о коханю 
 

„вечерами шумными 
І ночами тьомными 

Под тенистой липою 
В парку над рекой 

 
З девушкой любимою 
З песней  задушевною 

Шол з гитарой звонкою 
Парень молодой 

 
Та недолго тешылся 

Спацерами с девушкой 
Як красивый пришол май 

Весняной порой 
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Он попрощал всю семю 
И красиву девушку 
И заєхал в армию 
Парень молодой 

 
За три года в армии 
Вся любов забудется 

Он в шинели сиренькой 
Стал совсем не той 

 
И любимой девушке 

Больше он не нравится 
Ей другой понравился 

Парень молодой 
 

От таки то девушки 
У нас часто бивают 
Что когда за родину 

Розпалаесь бой 
 

И за них за девушек 
У первым сражению 

Кров прольет горячую 
Парень молодой” 

 
Такой пісні навчыв єм ся 

Од Рускых в шпытали 
Як в Кракові під Вавельом 

В трийку мы лежали 
 

Той воєнной пісні краса 
Не вмре не загыне 

Хоц юж весна мі минула 
То най ворог згыне 

 
Же за красу той пісонькы 

Я рик жытя даю 
І до смерти де бым не быв 

Все си єй згадаю 
 

І пригадам і засьпівам 
Де буду прожывав 

І в найтяжшых жытя хвилях 
Все єй буду сьпівав 

 
Бо єй краса мі запала 

На дно серця мого 
А єй правда засмутила 

Товды неєдного 
 

Бо я три дни просив Рускых 
Бы мі єй сьпівали 

Жебы трудну мельодию 
Думкы  спамятали 

 
І сьпівали мі сердегы 
Покля-м не спамятав 

Так нас хворых трйох Русинив 
Льос воєнний збратав 

 
Я од Санча тамтот з Орла 

А третій знад Дону 
Всі зме пришли бы звалити 

Люципера з трону 
 

Ту пісня нас запознала 
На шпытальний сали 

Кілько бым дав бы почути 
Же Німці програли 

 
В такій пісні єст культура 

Руского народу 
Котра іх в бій провадила 

За жизнь за свободу 
 

Котра іх в бій провадила 
За вспільну ідею 

За край ридний пречудовий 
За родину свою 

 
Котра в жылы іх вливала 

Нову енерґію 
На побіду остаточну 

Давала надію 
 

І котра в них вызволяла 
Вельку нову силу 

Ци пред собом мали траву 
Ци ривнину білу 

 
З пісньом ішли на ворога 

Як в горах лявіна 
І хытрого гітлєровця 

Клали на коліна 
 

Форсували велькы рикы 
Страшны перешкоды 

Ци спыхали нераз врага 
Кольбами до воды 
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А пісня іх напавала 
Жытьом і надійом 

На побіду остаточну 
Над панцерном жмійом 

 
Ци до бою розгривала 
Силы свойом красом 
Ци гумору додавала 

Смутным душам часом 
 

Ци з артизмом выхваляла 
Красу свого краю 

Ци артисту соловейка 
З зеленого гаю 

 
Ци сьпівала о поході 

Січовых Козаків 
Ци в Першу Сьвітову Войну 

Стрыльців небораків 
 

Як то з Бережан на війну 
Стрыльці вырушали 
Як дівчата своі милы 
В тым місті лишали 

 
Як серденько кырвавило 

В сотника Осипа 
Як юж з очи му зникала 

Золотая Липа 
 

Або пісня невільнича 
З жытя за дритами 

Котра была уложена 
Там Украінцями 

 
„Сонце сходит і заходит 

А мені то все одно 
В день і вночи варта стоіт 

Стереже моє вікно 
 

Ой не сторож стороженьку 
Бо я тобі не втечу 

Бо тут брами желізниі 
Виламать їх не змогу 

 
Бо тут брати желізниї 

І желізна сторожа 
Не виламю не виважу 

Без долота i ножа” 
 

Так сьпівали Украінці 
В німецкій неволи 

І з голоду нашы чела 
Гнули ся поволі 

 
Так сьпівали неборакы 

І вдыхали польскій тлєн 
Там в тридцет девятым році 

Як впали в німецкій плєн 
 

Чым ближе нас смерт юж была 
Мы барже сьпівали 

Аж покля нас нашы ногы 
Не повызваляли 

 
Гей сьпівали мы сердегы 

З жалю за свободом 
Смерти в очы што ся крыла 

За нашым голодом 
 

Жаль нам было нашых надій 
Жытя молодого 

І сьпівали мы як Рускы 
Для краю ридного 

 
Што сьпівали як на войну 

З дому выізджали 
І в окопах в поли в бою 

Навет як вмерали 
 

Несли пісню на багнетах 
Шляхами Европы 

І ішли з ньом як з ґранатом 
На вражы окопы 

 
І несли єй в наплечниках 

Як жытя охрону 
Як лицары своі тарчы 

Старого закону 
 

Несли єй на своіх устах 
Зляны кырвю потом 

Як остатній поцілунок 
Зо смерти істотом 

 
Як остатній страшний акорд 

Што претяв гру чудну 
Як свист кулі котрий вырвав 

З жытя душу бідну 
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І ішли з ньом в страшний танец 
Остатній раз в жытю 

Жебы більше не заграли 
Тот танец на сьвіті 

 
Жебы більше сьвіт не заграв 

Того вальця смерти 
Бы каждий міг в своій хыжи 

А не в поли вмерти 
 

Жебы хлопці ся женили 
В селі з дівчатами 

А не были розрываны 
В бою ґранатами 

 
Жебы собі вечерами 

Сьпівали чудово 
Не вмерали од куль мін бомб 

В поли примусово 
 

Бы з дівчатми рандкували 
През літні вечоры 

А не жебы іх мяжджыли 
Стальовы потворы 

 
Бы красили сьвіт наш чудний 

Бо на то выросли 
Не  жебы як банька з мыдла 

Блиснули і пырсли 
 

Бы природу веселили 
Як зьвіры як птахы 

Радист щестя приносили 
Під родинны стрихы 

 
Бы природу веселили 
І наш сьвіт красили 

Бы для старшых были втіхом 
І дівчат любили 

 
Бы любили нашых дівчат 

Чесно культурально 
Бы ся з нима обходили 
Прикладно морально 

 
Жебы до них підходили 

Яко джентельмены 
Бы дівчатам не потемнів 

Про них сьвіт зелений 
 

Бы любили своіх дівчат 
Так як книжкы пишут 
Але не так як я видів 

Як тоты што брешут 
 

Бы любили нашых дівчат 
Прикладно чудово 

Не лем тіло а і душу 
Чесно гонорово 

 
Бы любили ридных дівчат 

Як весняны квіты 
Жебы знали же ім при них 

Красше сонце сьвітит 
 

Жебы знали же над любов 
Не ма щестя в сьвіті 
Без коханя бідне серце 
Як мотыль на плоті 

 
Бо не на то сут дівчата 

Нашы сотворены 
Бы хамами іх сердечка 

Были тревожены 
 

Бы хамы уводителі 
За нис іх водили 

Бы ім жытя затрували 
Вічні іх зводили 

 
Бы іх любов першу красну 

Хамы не дистали 
І іх мрийом чыстом сьватом 

Не покєрували 
 

Бы іх чысту щыру душу 
Хамы не сплямили 

І золоты іх надіі 
Не запропастили 

 
Та бо в хама чести не ма 

Він не зна коханя 
В него дівча то самиця 

До споневераня 
 

Та бо в хама ніт людзкости 
Гонору ни чести 

В него єдно єст прагніня 
Жебы дівча звести 
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І за хвилю єй копнути 
Пхнути осьміяти 

Єй чысту душу счернити 
І змальтретувати 

 
І істоту несьвідому 

Невинну молоду 
Ошквернити подоптати 

Як в поли ягоду 
 

В хама тилько єст гонору 
Як на піску росы 

Йому дати малпу в лапы 
Не дівочы косы 

 
В хама тилько єст культуры 

Як на стежці травы 
Дівкы з його выхованьом 

То як без рыб ставы 
 

І в хама єст тилько чести 
Як на дасі воды 

Йому не жаль єй коханя 
Ани єй уроды 

 
Йому не жаль єй поставы 

Ани єй особы 
Но бо він єст еґоіста 

Кавалец худобы 
 

Кілько дівчат в жытю плаче 
Про такого драба 

Кілько в слезах жытя тратит 
Як без воды рыба 

 
Кілько дівчат смуток зжерат 

Про такого зьвіра 
Сохнут вянут без коханя 

Терпит душа хвора 
 

Кілько дівчат рве волося 
Про такого ката 

Кілько такій жытя зламав 
Найкрасшым дівчатам 

 
Кілько дівкам щастя згасло 

Сьвіт ся вкрыв жалобом 
Же на першых стежках жытя 

Зышли ся з худобом 
 

Про не інчы єй не хтіли 
Хлопці культуральны 

Потим доля ньом метала 
Як тот вітер гальний 

 
І я не хтів такых дівчат 

Што з такым ходили 
Дармо потим юж до мене 

Єй ногы носили 
 

Кілько в селі є сцен такых 
Хам з хамской родины 

Же хам потвір ся одцурав 
Од власной дитины 

 
Бо хам любив тіло дівкы 

Але не єй душу 
Як повіла же єст груба 

То зараз єй лишыв 
 

Зараз на ню ся загнівав 
Позлостив забочыв 

Оминяв єй в кінци лишыв 
І до інчой скочыв 

 
Його натура быдляча 

Юж єй оминяла 
Хамской ключкы неправдивой 

Юж на ню глядала 
 

Юж быдлячым носом крутив 
Як бугай колюхом 

Юж не видів єй на стежці 
Не быв під єй стрихом 

 
Зараз дистав катаракту 

Як єй де напоткав 
Минув єй як трендувату 

Мало нис не заткав 
 

Юж го нич не обходила 
Она ни єй доля 

Хоц она плакала сохла 
Як квіт серед поля 

 
Хоцкі была два раз кражша 

Як він быдляк свиня 
Бо такого юж быв роду 

Такого насіня 
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Такого быв выхованя 
І такых поглядив 

Зрештом кєрноз не ма прикмет 
Ани людскых взглядив 

 
Быдляк не ма милосердя 

Ни людского жалю 
Він не зна красы любови 

Ни єй ідеалу 
 

Не зна чару слів коханых 
Тепла іх вымовы 

І в нім неє до дівчыны 
Ниякой любови 

 
Він любови не узнає 
Не зна што то такє 

І тым рижнит ся од добрых 
Курваше быдлякы 

 
Же в іх серцях ніт милости 

В них ніт на ню місця 
Його слова до дівчыны 

То на вітри лисця 
 

Без опертя без покрытя 
Вылетят зо слином 

Такій літат як пес в квітни 
За каждом дівчыном 

 
Для такого кажда добра 

Ци брыдка ци ладна 
І ци шельма ци невинна 

Жената ци панна 
 

Котру споткат в темным куті 
Жадний не дарує 

Ани єдным милым словом 
Єй не обдарує 

 
Бо в бугая тых слів неє 

Одкаль іх ма взяти 
Бо іх не даст ся купити 

Ани пожычати 
 

Як не можна замінити 
Серце як го не ма 

Так не можут рости ружы 
Коли прийде зима 

 

Як не можна найти в піску 
Зерна золотого 

Так не можна замінити 
Хруня на доброго 

 
Трудно хруня замінити 

На добру істоту 
На чловека кражшых залєт 

Не ма мовы о тым 
 

Як і не ма о тым мовы 
Бы хама быдляка 

Замінити на ідеал 
Юж природа така 

 
Кілько такых хамів жыє 
В нас і в кождым місті 
Же про него бідна дівка 

Плаче при колысці 
 

Як колыше заплакана 
Аж ій сьвіт темніє 

А він отец той дитины 
З ней бідной ся сьміє 

 
І не прийде не посмотрит 

На свою дитину 
На прекрасне ангелятко 

На свойого сына 
 

Він не прийде не потішыт 
Бідну його маму 

Котру лишыв в тяжкым горю 
Нещасливу саму 

 
Він не прийде не промовит 

Милыма словами 
Та де – він втюк з того місця 

Юж єст за горами 
 

Він не прийде не розгриє 
Єй схворену душу 

Він втюк од ней як зьвірина 
Давно в сьвіт вырушыв 

 
Зарыє ся в згнилу нору 
Бы ся з ньом не зыйти 
І жебы ій аліментив 
Жадных не платити 
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Аліментив скурвісыны 
Як огня ся боят 

Тоты раны барз іх болят 
І трудно ся гоят 

 
Тото жыти ім не дає 

В нас на каждым кроці 
Жебы не то скакали бы 

Як рыбы в потоці 
 

І барз сут злы на державу 
Же іх сьціґат за то 

Бо хам не ксе свого сына 
Не ксе быти татом 

 
Бо такій хам крутит сьвітом 

Што кус місце змінят 
Право з трудом го знаходит 

Та все го диганят 
 

Та він крутит фортелює 
Як лишка між крякы 

Зникат як дик в гущавині 
Курваше лайдакы 

 
А як право го однайде  
То кльне як збішений 

Ци в нас мусят такы быти 
Як бы не хрещены 

 
Народе наш просьвічений 

Деж наша культура 
Таж ци треба аж в нас суду 

На такого зьвіра 
 

Ци не стати юж нас з такым 
Порядок зробити 

Бы зімати го в пазуры 
І морду скрутити 

 
Бы розума го навчыти 

Жебы попамятав 
Жебы з дівчат не жартував 

По псячы не сватав 
 

Та бо право барз помалы 
Сьціґат свиню хама 
А дитину утримує 
Довго дівка сама 

 

Іщы люде вшыткы на ню 
Вшыткы єй грих видят 

А його што більше виден 
Не смотрят не судят 

 
Не поможут бідний дівці 
В тяжкых жытя хвилях 

Най льос товче ньом нещасном 
Як човном по фалях 

 
Його пальцьом не вказуют 

Його не тыкают 
Лем єй носят на языках 

А не помагают 
 

Она хвора ледво жыва 
Нещасна і бідна 

Тулит тішыт ся дитином 
Бо єй власна ридна 

 
А дитина не зна сьвіта 

Істи ся наперат 
Мати бідна і голодна 

До вікна позерат 
 

Ци не прийде яка поміч 
Бы єй зратувати 

Она гыне а він зник щез 
Жебы єй не знати 

 
Він щез пропав блудит сьвітом 

Як спутник в космосі 
Таж він гірший як тот хробак 

На стежці в поросі 
 

Втюк од свого щастя втіхы 
Од свойой любови 

Не хтів дати свою назву 
Свойому сынови 

 
Не хтів быти любым няньом 

Для свойой дитины 
Не вартают того скарбу 

Вшыткы скурвісыны 
 

Він не вартат того щастя 
На загыбель свою 

Бы дитина як ангелик 
Обняа му шыю 

  



         

 

1
7

6
 

 

 
 
 
 

Зошыт 20 
 
 

Він не вартат того щестя 
Ни того видоку 

Бы прекрасна жена з сынком 
Стала му при боку 

 
Він не вартат того щесця 

Ани того права 
Бы дівчына як ягода 

До не заґадала 
 

Бо на сьвіті ніт красшого 
Як баба молода 

Із дітятком на рученьках 
Як жерельна вода 

 
Ніт красшого і не буде 
На тым сьвіті милым 
Як здорова гарда жена 
З своім сынком малым 

 
Ніт красшого у природі 

Як добраны пары 
як в іх серцях грає радист 

Як на небі хмары 
 

Ніт красшого в тий природі 
Як молодых двоє 

Гардых милых як голубы 
Як си шепчут своє 

 
Як преходят фліртуючы 

Сьміют ся жартуют 
Якє щесьця бє ім з очи 

Як си приґадуют 
 

Яка радист грат в іх серцях 
Аж в очах темніє 

Щесьця груди ім розсаджат 
Аж ся серце сьміє 

 
Якій оген горит в грудях 

аж кров в жылах грає 
Якій страшний маґныс тягне 

До себе обоє 
 

Якє красне єст коханя 
У молодых люди 

І яка сила притігат 
Ґу собі іх груди 

 
Яку радист чуют в грудях 

Як пізрят на себе 
Яка втіха сплыват на них 

Спід синього неба 
 

Якє красне єст коханя 
Хто го розуміє 

Як зобачыт таку пару 
Зараз ся розсьміє 

 
Ой бо вартат посмотрити 

Єст на на такых двоє 
Пригадати потішыти 

Давне жытя своє 
 

Якє красне єст коханя 
Хто ся на тым знає 

Хоц бы мав літ вісемдесят 
Серце му заграє 

 
Над коханя неє втіхы 

Не было не буде 
А хто повіст же неправда 

Най го повчат люде 
 

Над коханя ніт богацтва 
Маєтку дукатив 

Хто коханя не мав в жытю 
Цілий вік свій стратив 

 
Хто коханя не мав в жытю 

Тот бідна людина 
Так як земля без природы 

Без листя бучына 
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Так як дубы без кориня 
Як без квітив сады 

Так як трава без насіня 
Спрагнений без воды 

 
Хто коханя не знав в жытю 

Тот не жыв на сьвіті 
Сох як кактус на пустыни 

Гнив як пняк в болоті 
 

Хто коханя не пережыв 
Не чув за ним тугы 

Тот николи не зобачыт 
Як ся любят другы 

 
Хто ся не зна на коханю 

Не узрит єй в другых 
Не зобачыт го в богатых 

Не познат в убогых 
 

Закоханым не потрибно 
Богацтва клєйнотив 

Ім выстарчат штыри очы 
І час до зальотив 

 
Ім выстарчыт серце в грудях 

І місяц на небі 
А богацтво най привалит 

Скупых на погребі 
 

Ім выстарчат два позоры 
І горячка в грудях 

Бо без злота можна жыти 
Попри добрых людях 

 
Ім выстарчыт усьміх щырий 

Іскра щесьця в оці 
Вшытко на бік на тым сьвіті 

Як мила при боці 
 

Ім старчыт стисніня рукы 
І кров в них заграє 

Як посмотрят собі в очы 
Аж ся серце крає 

 
Ім выстарчыт притуліня 

І на бік всі скарбы 
Не ма над то більшой втіхы 

Ани красшой фарбы 
 

Ім выстарчыт поцілунок 
І сут паны сьвіта 

Юж ім грошы не притемнят 
Іх найкрасшы літа 

 
Грошы серце не розгриют 

Не створят коханя 
Неє щесьця без любови 

І без цілуваня 
 

Не є щастя без любови 
Коханя без втіхы 

Без туліня цілуваня 
Спочатку без гриху 

 
Як припадут си до груди 

Силом гураґану 
Як притиснут хлопскы рукы 

До груди кохану 
 

І омлівают в екстазиі 
Зо щастя ся дусят 

Красо сьвіта страшний жалю 
Спалити ся мусят 

 
Красо сьвіта Божий даре 

Сьватого коханя 
Втіхо людска непонята 

Понад сподіваня 
 

Чародійска епопейо 
Взнесена на щыты 

Тіш тым щесьцьом людскы серця 
Покля сонце сьвітит 

 
Запалюй іх чысты серця 

Той екстазы жаром 
Вкрый коханых пред злым оком 

Невидимом хмаром 
 

Не допущай неуцтивых 
До той красы сьвіта 

Най в коханю прожывают 
Довгы довгы літа 

 
Не допущай до них хамів 

Бы ім прешкаджали 
Котры не хтят бы ся люде 

Щасливо кохали 
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Ой бо хамів дост на сьвіті 
Они по нім ходят 

Што молодым закоханым 
В іх радости шкодят 

 
Бо хам сам ся не закохат 

І другым жалує 
Хце дівчыну збезчестити 

То штуком прибує 
 

Но бо хамы скурвісыны 
Коханя не знают 

Лем уводят дурных дівчат 
А потим лишают 

 
В них юж неє того дару 

Они го стратили 
Бо при частий зміні дівчат 

Юж ся іх наіли 
 

Про то ся в них тото чутя 
Цілком затратило 

Гет го од ся одшмарили 
Жебы го не было 

 
Такій юж ся не закохат 

Він юж не до того 
Бо дівчата покривджены 

Проплакали його 
 

Такій юж ся не закохат 
Ма серце з каменя 

Його слова о тых справах 
Не мают значыня 

 
Та він дурит дальше дівчат 

Всьо ім обіцює 
А не знают несьвідомы 

Же іх обдурює 
 

Ой не знают несьвідомы 
Же він не людина 

Же з ним спілка то програна 
Доєдна година 

 
Же він є лем людзкій самец 

Без чутя любови 
Же він все лем зробит своє 

І будте здорови 
 

І більше єй не хце знати 
Хоц і гарда мила 

Бо іде другой глядати 
Його душа згнила 

 
Він любови не выкреше 

До жадной на сьвіті 
Він в тых справах замерзнений 

Хоц горячо в літі 
 

Він в коханю без вартости 
Він до уводжыня 

Він лем в такым ся тренує 
Бугай ґрандяр свиня 

 
Такій хоц ся і оженит 

То не ма вартости 
Чесна жена познат при нім 

Жытя без пришлости 
 

Буде жыла без коханя 
Без тепла в родині 

Без радости супружеской 
З жальом в середині 

 
Буде потим жалувала 
Што рока та більше 

Чым раз буде ій смутнійше 
Николи весільше 

 
В дальшым жытю прокне долю 

А разом з ньом його 
Бо він ся юж не надає 

Цілком до ничого 
 

Найкрасшы з ньом своі рокы 
Прожыв без коханя 

Без пещыня без стисканя 
І без цілуваня 

 
А і о тым найважнійшым 

Все більше забывав 
А як досяг вік середній 

То скапітулював 
 

Юж му потим заваджала 
І плакала бідна 

Юж му потим яко жена 
Не была потрибна 
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Коли другій до старости 
Любит свою жену 

Тішыт ся ньом дбає о ню 
Як о наречену 

 
Коли чесний до старости 

Зо женом фліртує 
Обнимат єй і зарыват 

Все мило жартує 
 

Выйдут в поле попід ручку 
Як давно молоды 

Попрез поля лісы гаі 
Часом по ягоды 

 
І посмотрят собі мило 

В закоханы очы 
З таком втіхом як і давно 

При місяци в ночы 
 

І так само як і давно 
Гын на меджи в поли 

Притулят ся іх сердечка 
Прекрасно поволи 

 
І розпочнут щыру мову 

О милым іх жытю 
І проведут в любых згадках 

Кілько хвиль в забытю 
 

В такых хвилях ім весело 
Як давно молодым 

Так само ім місяц сьвітит 
Своім сьвітлом блідым 

 
В такых хвилях не жалуют 

Жытя прежытого 
Котре мало повно красы 

І щастя сьватого 
 

В котрым было тилько красы 
Радости і чару 

Зрывів щесьця малженьского 
Од землі по хмары 

 
В котрым было тилько красы 

Радости коханя 
Пісень любых высьпіваных 

Аж під небо синє 
 

В котрых было тилько красы 
Тилько поезиі 

Як листочків на деревах 
Як в нас дзендзелиі 

 
Як квіточків ту на луках 

Як на горах сьпіву 
Схылит ґу ній в милых словах 

Юж голову сиву 
 

І розповіст про што знає 
Та трафит ся нове 

Што такого не потрафят 
Днес його сынове 

 
І прорече як молодий 

То што серце чує 
Посьміє ся позарыват 

Часом посумує 
 

І оповіст своій любий 
О тым што минуло 

О прикладным людскым жытю 
Бы серце почуло 

 
Жебы думкы не забыли 

Хоц рокы минули 
Як першыраз ся споткали 

І любов почули 
 

Жебы думкы не забыли 
О іх першых кроках 

О так мило пережытых 
Вспільно тилькых роках 

 
Жебы думкы не забыли 

І другым предали 
Як щасливо они жыли 

І як ся кохали 
 

І до смерти си згадуют 
Тоты милы часы 

Як недавно молоденькы 
Выправяли вчасы 

 
І все будут вспоминати 

Покля будут жыти 
І до смерти як молоды 

Будут ся любити 
  



         

 

1
8

0
 

І до смерти воркуючы 
Жыют як голубы 

Но а хамы хоц молоды 
Жыют для загубы 

 
Такы жыют без почутя 

Чести і суміня 
Найчастійше юж з такого 

Вышли поколіня 
 

Такій часом хоц богатий 
Женит ся з богатом 

Бодай мала купу гроши 
Хоц бы і з рогатом 

 
Хоц му грошы не потрибны 

Він дре кілько може 
Бо він женит ся з грошами 

З нима жытя вяже 
 

Він ся женит з капіталом 
Не з серцьом дівочым 

Він хце быти куркуль богач 
І кнуром пацячым 

 
Він не женит ся з дівчыном 

А лем з єй грошами 
З ґрунтом автом коровами 

А не з єй очами 
 

Він не женит ся з дівчатом 
А лем з єй золотом 

Же золотом єй волося 
То він не зна о тым 

 
Же золото то єй ножкы 

Красны выточены 
І місце на котрым стоіт 

І єй сьвіт зелений 
 

Же золото то єй груди 
На котры ніт ціны 

Тот найкрасший людзкій видок 
Што преходит зміны 

 
Же золото то єй уста 

О тым вшыткы знают 
Котры жинок вірных любых 

Коло себе мают 
 

Же то єст скарб найдорожший 
В цілым хлопскым стані 
При коханю в літні ночы 

Нашой втіхы пані 
 

Же золото то єй очы 
Вся краса дівоча 

Як дві зьвізды серед неба 
Підчас ясных ночи 

 
Же золото то єй погляд 

Раю панорама 
Ним в нас любов розпалює 

Коли схоче сама 
 

Же золото то єй бровы 
Про котры сьпівают 
Нима дівкы закоханы 

Хлопів притігают 
 

Же золото то єй ушка 
В них чудны кульчыкы 

Хто іх дитхнув свойом руком 
Страчений на вікы 

 
Же золото то єй личко 

Округле румяне 
Такє миле такє любе 

І выцілуване 
 

Котре всьому єст підставом 
В жытю і коханю 

Іх румяне біле личко 
Снит о притуляню 

 
Же золотом єст іх шыя 

Біла з пацюрками 
Котру мы так все зъідаме 

Нашыма очами 
 

Же золотом сут єй ручкы 
Разом з пальчыками 

Товсты дрибны округліцькы 
Што хтят жыти з нами 

 
Же золото то іх краса 

Загальна дівоча 
Од іх нижок малых зґрабных 

Аж по чорны очы 
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Же золото то іх краса 
Дівоча урода 

Котру каждий дає мама 
І наша природа 

 
Же золото то єй краса 

Єй зґрабна постава 
Котру нашла або може 

По вітци дистава 
 

Же золото то єй выгляд 
Форма і культура 

Єй характер єй родина 
І добра натура 

 
Же золото то єй серце 
О тым вшыткы знаме 

Што бы для нас вшытко дало 
Хоц мы не вартаме 

 
Іх сердечко добре тихє 

Котре для нас бє ся 
Найдорожше єство в сьвіті 

Все до нас сьміє ся 
 

Тот товариш мрий і щастя 
В нашым жытю трудным 
Тото тепло што нас гриє 
В жытю тяжкйм бідным 

 
Тот товариш што нас тримат 

При жытю в чужыні 
Котре на нас промінює 

Попрез очы сині 
 

Тот товариш нашой тугы 
І нашого жалю 

Коли прийде час розлукы 
Ци потим в шпыталю 

 
Коли прийде час розстаня 

Тяжкых годин часы 
Товды оно терпит плаче 

Шкода його красы 
 

Товды оно ся розрыват 
Стогне плаче гыне 

Кілько ты юж вытерпіло 
Наше ты єдине 

 

Кілько товды вытерпіло 
Кілько ся натрясло 

Коли жытя в нашых грудях 
Кінчыло ся гасло 

 
І золото то єй душа 

Добра щыра тиха 
З ангельскыма прикметами 

Хоц спід сельской стрихы 
 

Так єй душа то золото 
То квіты на леді 

То оаза на пустыни 
Ци ружа в городі 

 
Бо єй душа то золото 
То криштал і перлы 

Із іхніх душ жадны хамы 
Іщы не выдерли 

 
Ваша душа єст і буде 
Найліпша на сьвіті 

Будте для нас все такыма 
І в зимі і в літі 

 
Хоц мы того не вартаме 

Не вшыткы зме свині 
Та трудно як не лем добры 

Станут при дівчыні 
 

Же золото єст іх повяс 
Стрункій стан дівочий 

Котрий хлопці обнимают 
Підчас темных ночи 

 
Стан дівочий вымрияний 

В піснях осьпіваний 
Мужчынами всього сьвіта 

Вічні обниманий 
 

Красний тонькій стан дівочий 
За ним серце мліє 

За ним гыне сьвіт хлопячий 
А душа шаліє 

 
Та єст іщы рич в будові 
Найдорожша з всього 

Та в тий справі тра культурно 
Підыйти до того 
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На тий справі юж полігат 
Вся наша природа 

Наше жытя наше щесьця 
І наша выгода 

 
Она власне єст том втіхом 

Про што хлопці мриют 
І про тото нашы очы 
До жінок ся сьміют 

 
Хто ся на тым не вызнає 

Шкода йому жыти 
Хто оминят тоту справу 

Треба го лічыти 
 

Хто осьміяв тоту справу 
Тому брак культуры 

А хто тішыт ся том справом 
Тот мойой натуры 

 
Хто нормальний і веселий 

Тот при тым щасливий 
Попрез тото сьвіт нас тішыт 

Єст нам такій мивий 
 

І лем хамы грубым жартом 
О тым пригадуют 

Тым свій тупий ідийотызм 
Все припечатуют 

 
У них тота велька справа 

Знизит ся до зера 
Бо він темняк не розрижнят 

Рику од озера 
 

Але мудрых тоты справы 
Тішат і радуют 

Не раз любо о тых ричах 
Мудро дискутуют 

 
Пожартуют культуральні 

Щыро поґадают 
Про жиночы нашы скарбы 

О тым мудры знают 
 

Сьвіте красний таємничий 
Природо чаривна 

Ты женщыно того сьвіта 
Кохана і дивна 

 

Жинко жинко ты клейноте 
Ты золотий квіте 

Осьпіваний осьміяний 
Ты жиночий сьвіте 

 
Бо сут тыпы некультурны 

Што жинок не цінят 
Рижне на них выдумуют 

Грызут іх і свинят 
 

То сут люде без вартости 
Юж згаданы тыпы 

Іх не мало єст на сьвіті 
То ходячы трупы 

 
Котры жыют як зьвірята 

Темнякы кабаны 
Такы не раз покривдили 

Жены укоханы 
 

В них чар жинок не золото 
Лем здоптана трава 

Покривджена вынищена 
За то же кохала 

 
Же для него вшытко дала 

Душу і здоровя 
Своє жытя своє щесьця 

Для його безправя 
 

Же для него вшытко дала 
Всю здибнист жиночу 
Свою красу свою долю 

І личко і очы 
 

Же для него вшытко было 
Веселіст і праця 

Та хам вшытко спрофанував 
Бо він темняк паця 

 
Но бо хамы не узнают 

Тых залєт основы 
В них важнійшы сут загоны 

Грошы і коровы 
 

Він жиночы рученята 
Запряг до роботы 

Жебы сьвіта не виділи 
За свою доброту 
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Бо оженив ся з грошами 
І грошы милує 

В него жена як в кєраті 
Цілий ден гарує 

 
За то до ней ся не візве 
Добрым милым словом 

Іщы на ню выпыскує 
При ідлі за столом 

 
Іщы не раз за роботу 
Пястуком дистане 

Такому ся все найліпша 
За жену достане 

 
Такій в хыжи коло жены 

Не хце посідити 
І вільний час си з родином 

Не хце поділити 
 

Бо він вічно по сусідах 
Вільны хвилі тратит 

І раз пропє раз му вкрадут 
А раз дашто стратит 

 
І свою зьвіст все на жені 

В хыжи выладує 
При ним жена вічно плаче 

Хвора голодує 
 

Гей мужчыны сило сьвіта 
З міцныма нервами 

Кілько процент вас єст такых 
Ошацуйте сами 

 
Кілько процент било жену 

Кілько пє завзято 
Кілько не даст грошы жені 

Кілько преспит сьвато 
 

Кілько слухат свойой мамы 
А не свойой жены 

Кілько кривдит своі діти 
Же про не не вчены 

 
А кілько вчыт своіх сынив 

З маленкости пити 
То за такє я бы казав 

Вітци добри бити 
 

Бо то єст найбільшом збродньом 
Діти розпивати 

Най такого стиснут двери 
Най розбют арматы 

 
Хто дає порцийку з водком 

Малому  сынкови 
За то двадцет пят на плечы 

Такому вітцьови 
 

Бо в нас за то любят водку 
Вшыткы без рижниці 
Бо єй пют при оказиі 

Як воду на риці 
 

При тым діти приучуют 
Погар до рук брати 

Хоц маленкє го не може 
В долони втримати 

 
Юж го просят пий пий малий 

То лем пів кєлішка 
Не зашкодит буде ліпше 

Для твойого бришка 
 

Так при каждий оказиі 
Хлопчык з тым выросне 

Потим плачут же ся жлі вчыт 
Хлопя моє красне 

 
Бо алькоголь му притупив 

Клітины мозґовы 
Не іде му юж наука 

Добри до головы 
 

Але як ма років десят 
В няня на гостині 

Юж не дают в погарику 
Згоривкы дитині 

 
Бо зо стола сам він фляшку 

Зомкнув по тихенькы 
Но і в сінях за дверями 

Выхылив скоренько 
 

Там выхылив і там кляпнув 
Там го нашли потим 
Такє видів єм на очы 

За то пишу о тым 
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Но і што з такого буде 
Як віку доросне 

До тых років вісемнадцет 
Хлопятко нещасне 

 
То видиме кругом себе 

І дост маме того 
Хуліґаньства і циґаньства 

Жытя вытхненого 
 

А котрому приклад дали 
Вітцьове пиякы 

Они дітям покрутили 
Іх жытьовы шлякы 

 
Они винни же сын пішов 

На криву дорогу 
Они йому молодому 

Підставили ногу 
 

Бо думают по старому 
І тото іх губит 

Же тот хлопец не кавалєр 
Што водку не любит 

 
Же пют вшыткы кавалєры 

Чым він при них буде 
Же скупарйом одлюдником 

Осьміют го люде 
 

Так пиякы го осьміют 
Та єст на то рада 

Ім тра дати раз выпити 
Аж заляти дзяда 

 
І юж більше не высьміют 

Ся з тебе николи 
Тра си інчых товаришив 

Глядати поволи 
 

Як часом в іх товаристві 
Найдеш ся конечно 

Дай на водку разом з нима 
Спокійно безпечно 

 
А при питю покрутити 

Же ти водка шкодит 
Твою пайку они выпют 

То іх осолодит 
 

Же будут тя выхваляти 
На пізніжшы часы 

А же выдаш пару злотых 
То не страта касы 

 
Бо скупаря серед людми 

Не вільно вказати 
Для гонору як выпаде 

      Треба вшытко дати (застав ся...) 
 

Я так при них поступував 
Як медже них трафив 
Дав єм своє гонорово 

    Хоц єм стивку стратив (но так…) 

 
Свою мірку я ім розляв 

І они выпили 
Чув єм потим як публично 

Нераз ня хвалили 
 

Хоц то были чужы люде 
В „одзысканым” краю 

Та хто людям добри робит 
Та того гласкают 

 
Бо хто про ґрош перед людми 

Стратит амбіцию 
То тот юж єст бідний духом 

І програв рацию 
 

Такій човек без вартости 
Што не ма гонору 

Задля того як потреба 
Продай власну скору (?) 

 
А не дай ся поганьбити 

За грошы никому 
Єсли станеш око в око 

Коло його дому 
 

А до жытя глядай собі 
Друзів без налогу 

Жебы з тобом через жытя 
Ішли нога в ногу 

 
З котрыма бы было можна 

Пришліст будувати 
А пияків коли даст ся 

З далека миняти 
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З другой страны треба до них 
Підыйти з прикладом 

Може бы іх тіж направив 
До спілкы з громадом 

 
Може бы з них іщы дало 

Ся зробити люди 
За ту справу можна павет 

Надставити груди 
 

Бо пиякы тіж декотры 
То зо серцьом люде 

Про родичив впали в наліг 
І зле з нима буде 

 
За то пишу о тым сьміло 

Бы обмыти бруды 
Бо виджу все на тым шляху 

Блискых серцю люди 
 

Пишу для пересторогы 
До вітців суміня 

Не давайте дітям водкы 
На іхнє терпіня 

 
Дармо потим ся дивуют 

Пияком ся зробив 
Но то ясне же пияком 

Нихто ся не вродив 
 

Хоц і тому неє правда 
Бо знам таку сцену 

Же сусіда міцно пяна 
Вродила дитину 

 
І дітятко малесенькє 

Пяне ся вродило 
Довго быво непритомне 

І ледво же жыло 
 

Акушерка його била 
Будила чутила 

І не знала же тий справі 
Мати завиннила 

 
Акушерка з помічницьом 

Трясли ним торгали 
А мале ся не рушало 

Його очы спали 
 

І мало го не розтрясли 
І не обудили 

І думали же юж вмерво 
Бо не очутили 

 
Так пиячка ущасливит 
Перший сьвіт дитині 

Же го товчут лем ся вродит 
Боже мій єдиний 

 
І што з него потим вросне 

При такых родичах 
Яка доля його чекат 
Гнеска в нашых очах 

 
А родиче таку пришліст 

З малку ім рыхтуют 
Же сьвіт буде іх оминяв 

Закля збанкретуют 
 

Же культура і добробыт 
Як смрид іх оминут 

І же такы нераз марні 
За молоду згынут 

 
Же родиче тому винни 

Нич бідны не знают 
І двигают долю тяжку 

Хоц силы не мают 
 

Но то по што мати діти 
Жебы іх кривдити 

Жебы жытя іх єдине 
Затрути забити 

 
Жебы жытя іх прекрасне 

А пропаст скєрувати 
Ци родиче такых діти 

Не будут прокляты 
 

 
„Яка крас пара молодых” 

Ольга Гербут і Іван Горощак 
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Зошыт 21 
 

Та найбільшу кривду дітям 
То юж мати робит 
Єсли она пє згоривку 

Коли груба ходит 
 

І дитину в ембрийоні 
Затруват стопньово 
Кров мамина го будує 

Юж алькогольово 
 

Його слабы фундаменты 
На згоривці взносит 
О нещасна його мамо 
Хто тя о то просит 

 
Чого труєш скарб найбільший 

Якым є дитина 
Чом сказуєш на кретинізм 

Дівочку ци сына 
 

Чом прекрисляш його долю 
Перед народжыньом 

Медицино выйд на сцену 
Пред таком ґаздыньом 

 
І розъяcний єй темноту 

Покаж ій дорогу 
Бы дитині не вроджений 

Не ламала ногу 
 

І най познат грих свій тяжкій 
За пияцкы діла 

Бы дитині котру носит 
Не нищыла тіла 

 
Памятайте о тым вічно 

Статечны матроны 
Же оно там є найслабше 

І без обороны 
 

Як з алькогольом почате 
З алькогольом росне 

Родит ся юж алькоголік 
Дітя твоє власне 

 

І од першого дітиньства 
Росне при згоривці 

О нещасна його дольо 
Писана на сливці*(сливовици) 

 
За то кличу до вас жинкы 

Сами то видите 
Оминяйте товды водку 

Як в тяжы ходите 
 

Не руйнуйте своі скарбы 
Невинны коханы 

Най не родят ся нещасны 
При породі пяны 

 
Оминяйте товды водку 

За місяци девят 
Най єй розбют ясны громы 

Най танкы счеревят 
 

Таку жену і єй розум 
Бо сама не в силі 

Боронити свого скарбу 
Што ма в своім тілі 

 
І не пийте як плекате 

Дитину грудями 
Оминяйте єй прокляту 

Як того з рогами 
 

Оминяйте в тоты часы 
Всьо в чым єст алькоголь 
Втічте од ней як од огня 

Так писав нам Гоголь 
 

І як пізнійше дитині 
Згоривкы не дате 

То пів жытя свого сынка 
Юж явно выграте 

 
Як му іщы в роках шкільных 

Водку обрыдите 
То три чверти жытя выграв 

Свою ціль сповните 
 

Як го до ней не пустите 
В позашкільных літах 

Выграли сте в сто процентах 
Його красне жытя 
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Такым вітцях ся належыт 
Велька нагорода 

І они єй отримают 
Од свого народа 

 
Они юж єй отримали 

Од своіх діточок 
І дистанут од них в сьвата 

Подякы квіточок 
  

Бо за добре выхованя 
Прийде час заплаты 

Най ньом буде добре слово 
Але не дукаты 

 
А зо свого выхованя 

Маме моц прикладив 
Де ся рушыш по выплаті 

Кого бы завадив 
 

Всяди видно результаты 
Вітцівской легкости 

Аж пястукы ся стискают 
З огыды і злости 

 
Но бо чому приписати 
Гнешній сьвіт пияцкій 

Як пів людзтва хвалит водку 
Тяжкій льос простацкій 

 
Но бо вчены пют найменче 

А найбільше просты 
Ім бракує сьвітогляду 

Но і сьвідомости 
 

За то жлі же просты люде 
Дітми не кєруют 

Діти ідут в пришвіст сами 
І за то бідуют 

 
А родиче як звычайно 

Не блищат прикладом 
І молодіж опущена 
Псує ся громадом 

 
Неє іх хто скєрувати 

Подбати повчыти 
Підставову покінчыли 
Не хтят дальше іти 

 

Бо там мешкат тот учытель 
Што згоривку ґанив 

А іх вітцям своім словом 
Лем душу поранив 

 
Нихто в селі не притакнув 

Словам учытеля 
Його слова грязли в мроках 

Як зблукане теля 
 

Його слова не сягали 
Підросткам до душы 

Бо нихто іх не похвалив 
Вспільно не порушыв 

 
Бо нихто іх не підхватив 

Напротив не вышов 
Хто мав выйти як іх отец 

Сам до корчмы пішов 
 

Як учытель хтів двигати 
Село до культуры 

То ґаздове ся тягали 
До старой натуры 

 
Як іх тягав до проґресу 

То ся высьміяли 
Як ім правду хтів одкрыти 

То в ліво тягали 
 

В кінци видів же з дурныма 
Не піде робота 

І махнув на старых руком 
Як баба на кота 

 
І хтів з нами молодыма 

Взяти ся до діла 
І хтів жебы з ним пристала 

В нас молодіж ціла 
 

І в тым ділі на нич вышла 
Та його наука 

Хлопцям были в думці дівкы 
Але не наука 

 
Лем нас зо трйох ся тримало 

Його наук стежкы 
Вчыли зме ся працували 

І чытали книжкы 
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Інчы хлопці заміст з нами 
Та до корчмы пішли 
Они школу оминяли 

Добри же з ней вышли 
 

Юж стругали кавалєрив 
На што ім наука 

Літру вина юж втримала 
Його права рука 

 
І так в віку позашкільным 

Хлопці оставали 
Інчой осьвіты не было 

І ся марнували 
 

Корчма была за чытальню 
Склеп наш іх розпивав 

А же нарид наш єст тихій 
То ся не розбивав 

 
Так то было в моіх часах 

В тым нашым народі 
Днес інакше заміст в корчмах 

Та сідят в ґосподі 
 

І результат єст тот самий 
І выник на мінус 

Давний хлопец гнешній отец 
Тото з собом принюс 

 
І так зас ту выховуют 

Гнеска своіх сынив 
Лем декотры дакус ліпше 

Бо ся сьвіт одмінив 
 

Бо гнес паньство вчыт за дармо 
Пхає в школу діти 

Як бы не то то бы марно 
Нам ту місяц сьвітив 

 
Ци так быти в нас повинно 

Як єст і як было 
Ци не хцеме бы молодым 

Сонце засьвітило 
 

Ци так быти в нас повинно 
Ци так треба жыти 
Бы молоде поколіня 

Іщы обнижыти 
 

Бы молодых пхати в пропаст 
Поступ гамувати 

Заміст іти до культуры 
То в зад ся цофати 

 
Заміст іти з духом часу 

То спати плишніти 
Заміст пришліст будувати 

То в темноті гнити 
 

Ци так треба бы вітцьове 
В розпиваню діти 

Псули пришліст народову 
Ци мож ім терпіти 

 
Ци не мож бы іх тягнути 

К одповідальности 
За пияцкє выхованя 
І в неморальности 

 
Ци не мож бы іх змусити 

До зміны способу 
Та не товды як юж стары 

Хылят ся до гробу 
 

Лем як мают малы діти 
Іщы мышлят мати 

Товды бы ім до лысины 
Треба владувати 

 
І смотрити ци помагат 

Ци добри скуткує 
Ци дальше так ци іначы 

Діти выховує 
 

Як не змудрив то му дати 
Тераз по лысині 

Жебы ліпшу дав науку 
Хлопцю ци дівчыні 

 
Бо громада вшытко може 

Для добра загалу 
Для поступу для культуры 

Здоптати закалу 
 

То і другы зрозуміют 
Же в громаді сива 

Змінят ся і попровадят 
Діточок щасливо 
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Всі ся змінят але треба 
До них зазерати 

І выбраной для них стежкы 
Треба пильнувати 

 
До всіх родин якы ведут 

Жытя неморально 
Дати надзир комітету 

Обраным загально 
 

Котрий вчыв бы іх як жыти 
Як поступувати 

Як до згоды доходити 
Чым ся кєрувати 

 
Як си жытя укладати 
Жебы вшытко грало 

Як ся в хыжи шанувати 
Бы ся не згіршало 

 
Як до діти підходити 

Як выховувати 
Бо то справа найважнійша 

Єй тра пильнувати 
 

Бо декотрым нашым вітцям 
Далеко до того 

Жебы діти выховати 
Для сьвіта нового 

 
Жебы нима кєрували 
На найліпшу трасу 

Бы ся вчыли з маленкости 
Не тратили часу 

 
Бы іх вчыли істориі 

Нашого народу 
Цілой правды котра ішла 

До нас все зо всходу 
 

О той правды нашой давной 
Для котрой зме жыли 
І за котру од ворогів 
Не раз мы терпіли 

 
Котра з давна нашых Лемків 

В тверду сталь прекула 
В котрий была наша пружнист 

Надія і сила 
 

А ньом была народовіст 
Тиха руска душа 

Сыны гнешньой Украіны 
І братя Довбуша 

 
Діти давной древньой Руси 

Ярослава діти 
Властителі найбогатшых  

Земель на тым сьвіті 
 

Властителі давной славы 
Страшных змагань сьвідкы 

Потомкы войск Ігоревых 
Козаків нащадкы 

 
Мы терпіли за народнист 

За віру Христову 
І за нашу сьвату рускіст 

Мы клали голову 
 

За ту рускіст давну тверду 
Которой основы 

Іщы дідо мій небіжчык 
Клав мі до  гововы 

 
І котрой я в школі вчыв ся 

Юж в зміненым стилю 
Єдно з другым ся мішаво 

Як сьпів на весілю 
 

Дідо вщепяв в мене рускіст 
Школа Украіну 

З того мудрий єм аж гнеска 
Як єм сьвіт преплынув 

 
Бо сьвіт казав нас втопити 

В украіньскым мори 
Нас Руснаків небораків 

При бурйі на двори 
 

Но видно так треба было 
Де мали нас діти 

В Москву взяти нас не могли 
Ридны своі діти 

 
Бо мы были з Украіном 

Злучены віками 
Тото ярмо зме тягали 

Што і они сами 
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Вшыткых шляхта пригнітала 
Ба навет Поляків 

І в темноті нас тримала 
Убогых простаків 

 
Всі мы на них гарували 

І мы і Полякы 
І льос хлопскій панщызняний 

Быв для нас єднакій 
 

Хвалю простий польскій нарид 
Бо знам його душу 

Хто ня з нашых за то зґанит 
Повчыти го мушу 

 
Знам іх вады і залєты 

Знам іх історию 
Бо-м вырастав в іх сусідстві 

В іх веселым краю 
 

Знам іх вшыткы обычаі 
Знам іх край прекрасний 
Од Балтику по Карпаты 

Нераз быв нещасний 
 

Нераз довго стогнав в ярмі 
Нераз ся кырвавив 

Нераз в лицарскых подвигах 
За волю ся вславив 

 
І свободу любив кождий 

Гынув за ню нераз 
Мав державу в давных часах 

Хце єй мати тераз 
 

І же стане коли треба 
Фронтом за свободу 

За культуру мову ридну 
За права народу 

 
І же нарид то приязний 

Веселий жычливий 
Товарискій добродушний 

Та не все щасливий 
 

І же треба забывати 
Што было між нами 

Бо в сусідстві рижно быват 
Навет між братами 

 

Бо і братми сут нашыма 
Бо мы всі Славяне 

Най між нами з днив траґічных 
Памят не остане 

 
Бо они тіж довгы вікы 

Над нами рядили 
Од Попраду аж за Дніпро 

Паны нас вязнили 
 

Єзуіты навертали 
Нас на римску віру 

З рижных сторин заливали 
Нам сала за шкіру 

 
Рижне давно впродовж віків 

В степах ся діяло 
Кус згадує істория 
А решта пропало 

 
В тоту війну Украінці 

За всьо ім вернули 
Товды дуже польскых люди 

З іх рук погынули 
 

Та не добру Украінці 
Обрали дорогу 

Треба было панив бити 
Не люднист убогу 

 
І выбити того пана 

Котрий виден дашто 
Як потерпів справедливо 

То жебы знав за што 
 

І карати тилько того 
Котрий чым завинив 
Не рушати невинного 
Котрий не засвинив 

 
Не тра было мордувати 

Вшытко по дорозі 
Не далеко заіхали 
Вы на такым возі 

 
То осудит істория 

І єдна і друга 
Але шкода простых люди 

Што пішли до Бога 
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Та не вшыткы Украінці 
Ішли на Поляків 

Бо декотры боронили 
Іщы небораків 

 
А били іх Бандеровці 
З повстаньчой арміі 
Они з нима наробили 

Тилько траґедиі 
 

Они хтіли Украіну 
Свою не Радяньску 

Як Аковці і НСЗ 
Хтіли Польщу паньску 

 
І били не лем Поляків 

Бо і своіх братив 
Котры з нима не хотіли 

Вспільно воювати 
 

Не жаліли своіх братив 
Што іх уникали 

Назвали іх зрадниками 
І розстрылювали 

 
І на такых полювали 

Як літо так зима 
Розстрыляли дуже своіх 

Хто не тримав з нима 
 

І такы то были часы 
Розрухів кєратив 

Же сьвіт громив не лем чужых 
А і своіх братив 

 
І Аковці і НСЗ  

Не лем врагів били 
Бо і в своій братній кырви 

Пальці намочыли 
 

Шкода вшыткых бідных люди 
Што марні пропали 

Бо так єдны як і лругы 
Добра не зазнали 

 
Бо так єдных як і другых 

Льос доптав віками 
І так єдны як і другы 

Блукали сьвітами 
 

Вшыткых доля тяжка зимна 
З дому выганяла 

По сусідскы нас од віків 
Тяжко пригнітала 

 
І єднако сьвіт нас дусив 

Ледво зме дыхали 
І слова Марсиліянкы 
Разом зме сьпівали 

 
І на рижных фронтах сьвіта 

Разом мы гынули 
Над Піявом під Ізонцо 
Предкы нашы вснули 

 
В Майданку і Осьвєнцімю 

Разом зме горили 
Разом волі вызерали 

Разом осягнули 
 

І в давнині тіж нас разом 
Маґнаты дусили 

І податкы для іх дворив 
Єднако платили 

 
Бо для шляхты зме робили 

Так мы як і они 
Єднако нас на паньщыну 

Выганяли дзвоны 
 

І король тіж пару віків 
Іх доптав і гнобив 

Аж Пілсудскій в тамту війну 
Край іх высвободив 

 
Три ворогы кольосальны 
З всіх стран іх тиснули 

І так они через вікы 
Іщы не згынули 

 
Видно в них єст велька сила 

Жытьовых здибности 
Што все двигнут ся з упадку 

І з несьвідомости 
 

Все піднесут ся і встанут 
Двигнут в гору чело 

І зас як бы нич не было 
Мают ся весело 
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Всіх єднако на паньщыну 
Гнав нагай гайдука 
Украінця і Руснака 

Чеха і Поляка 
 

Всяди шляхта не пущала 
Хлопів до просьвіты 

Знали же як хлоп змудриє 
То може іх збити 

 
За то в хлопів іщы гнеска 
Дост кєпско з культуром 

Хоц іх паньство жене в школу 
І хлоп за ньом муром 

 
Та хто з селян скінчыв школу 

То до міста втіче 
І остают зас на селі 

Невчены родиче 
 

Но і поза тым остают 
Слабы недоукы 

Як уломны тупы лені 
Трудны до наукы 

 
Та і тому прийде конец 

І настане пора 
І останут вчены хлопці 

Серед свого двора 
 

Та не яко безробітна 
Кадра уряднича 

Лем як вчены господаре 
І служба рильнича 

 
І як вчены учытелі 
Рижной професиі 

І яко культробітникы 
Не тратме надіі 

 
І скінчыт ся гнешня ера 

Недовченых хлопів 
Як минула ера шляхты 

І паскудных попів  
 

Давно паны темных хлопів 
За худобу мали 

Хлоп ім на то быв потрибний 
Жебы ним орали 

 

Всяди ксєнджа і панове 
На карк ім ставали 

І так єдны як і другы 
До роботы гнали 

 
Бо фольваркы мали велькы 

І єдны і другы 
А мы хлопи были рабы 

Іх покірны слугы 
 

За то ксєнджа з тамтых часив 
Такій звычай мали 

Же си хлопів запригали 
І по плечах били 

 
І тримали в зацофаню 

Своіх парафіян 
Же послушний має быти 

Доєден Християн 
 

Же правды му дыходити 
Не вільно пред Богом 

Бо они всіх ведут в небо 
Правильном дорогом 

 
Же тот буде лем спасений 

Хто в нужді прожыват 
Постит молит ся гарує 

О добрах забыват 
 

В такым разі де ксьондз піде 
За тых кур тисячы 
Качок гуси і індиків 

І задків пацячых 
 

Котрых в пості так мордував 
Навет без выдельци 

Небо чорне приваль же іх 
Проклятых падальци 

 
Хлопа за то бы засыпав 

Ясныма громами 
Як бы хлоп зів хвору куру 

Разом з копытами 
 

Бо то вільно та лем йому 
А не нам лайдакам 

Боже одпуст тяжкы вины 
Нам бідным жебракам 
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Хлоп за такє од сповіди 
Не міг бы одыйти 

А ґаздыні бы наказав 
Зараз до ся прити 

 
Там покуту бы ій надав 
Може кусьцьок лекшу 

Та за то бы домів несла 
Може кусьцьок векшу 

 
Але тераз я покажу 
Другу твар медалю 

І одвічнийи стан духовний 
Тіж в дачым похвалю 

 
Історичну його ролю 
Для службы народу 

Яку нарид мав в тым корыст 
І яку выгоду 

 
Бо в тий справі тра признати 

Церкви вельку ролю 
Той централі котра мала 

В руках нашу долю 
 

Котра была для нас тарчом 
На протязі віків 

Емблєматом нашой віры 
Народных пророків 

 
Котра была нашом школом 

Нашым сеймом малым 
Наше жытя народове 
Лем з ньом ся вязало 

 
Наш дух давний твердий рускій 

В ній наберав силы 
О котрий ся розбивали 

Ворожы приплывы 
 

Там в єй сьцінах ся гартував 
Наш дух і дозривав 

Міцнів шырив розрастав ся 
Мудрив і розвивав 

 
Там в єй сьцінах нам дорогых 

Ся кристалізував  
І наберав бляску красы 

Ся цивілізував  
 

Там в єй сьцінах наш народец 
Вязав ся в ідею 

При одправі циментував 
Народовіст свою 

 
При слуханю Євангелий 

Нашых книжок сьватых 
І за віру за народнист 

Дав бы ся розпяти 
 

Жадна буря з той дорогы 
Бы го не зопхнула 

І в тым было його жытя 
Його ціль і сила 

 
Ту народну енерґію 
Церкви нам давали 

І найбільше патрийотив 
В собі ґрупували 

 
І пред вынародовіньом 

Все нас боронили 
І од нещесьць  народовых 

Тіж нас хоронили 
 

Бо в давнині та лем церкви 
В купі нас тримали 

І лем они нам духову 
Страву подавали 

 
Тилько они нас тримали 

В якісий культури 
Наше віче завсе было 
При церковным мури 

 
Церковця нас єдинила 

В народну громаду 
При єй сьцінах ся сходили 

Старшы на нараду 
 

По одправі там в єй мурах 
Што єй окружали 

Там старшына раду вела 
А другы слухали 

 
Як ксьондз добрий то приходив 

Ґу ним на нарады 
Разом з війтом становили 

Голову громады 
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І ксьондз нераз мудрым словом 
Добру раду давав 

Така рада вшыткых люди 
До них притігава 

 
Там радили о чым треба 

Там винных судили 
Там годили посвареных 

Незгідных ділили 
 

Там шкідників обвиняли 
Кары призначали 

Выряджены в поли шкоды 
Мудро таксували 

 
Там радили в справах лісив 

І пасвиск на горах 
Кому кілько вільно пасти 

На тамых просторах 
 

Кому дерев приділити 
На будову хаты 

Ци на ґонты гарду штуку 
Му выціхували 

 
Ци дорогу направити 

Знищену лісову 
Ци де мосток усправнити 

Ци двигнути новий 
 

Ци де язы поробити 
Як вода підмыла 

Як дорога разом з глином 
В пропаст полетіла 

 
Направене быти мусит 

Бо ніт інчой рады 
Но бо майже ціле село 

Іде в ліс тамади 
 

Ци границю між полями 
Треба вызначыти 

Там хтоси меджу підорав 
Треба посмотрити 

 
То худоба зерно зіла 

Наробила шкоды 
Треба выйти таксувати 

За доброй погоды 
 

Там зас коня вовкы зіли 
Під лісом на тлоці 

В лісі хлопа привалило 
Дерево в потоці 

 
А під гором підчас бурйі 

Вода знесла поле 
Ніт кромпели ани глины 

Камін в очы коле 
 

Выжше вітер верховиньскій 
Част ліса превернув 

Треба піти поризати 
Най гуляют серны 

 
Там двох ґаздив ся будує 

Треба ім помочы 
Звезти кльоцы на будову 

З Чершлі ци з Убочы 
 

Бы помочы сусідови 
Піде ціле село 

І привезут му ґу хыжи 
З ліса всьо дерево 

 
Там ся вмерло бідний вдові 

Сироты остали 
Треба дати ім опіку 

Бы не погмерали 
 

Єден згорив од перуна 
Треба му помочы 

Каждий в селі по три снопы 
Жебы му приточыв 

 
І на церкви дах протікат 

Тра новий давати 
На тоту ціль вшыткы в селі 

Мусят ся складати 
 

І при церкви си стоячы 
На дах позерали 

Кілько буде коштувало 
Разом рахували 

 
Бы дом божий не потерпів 

О то вшыткы дбали 
На тоту ціль гриш остатній 

Вшыткы бы оддали 
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Жебы могли ся молити 
І при чым стояти 

Де нарады провадити 
Де новин слухати 

 
Жебы мали де ся зыйти 

В неділю і в сьвато 
Подыхати словом Божым 

Бо ту пришли на то 
 

Посмотрити в середині 
На єй величавіст 

І раз перед Великодньом 
Очыстити совіст 

 
Посмотрити на єй красу 

На сьціны суфіты 
На образы на іконы 

На вінці і квіты 
 

На прекрасны мальовидла 
На сьвідків старины 

Діла майстрив безіменных 
Котрых повны сьціны 

 
На повалі шырочезний 
Вспомнути то мушу 

Страшний образ дня судного 
Всім морозив душу 

 
З переду намалюване  

Єст хрещыня Руси 
Як плавают красно в риці 

Як бы білы гуси 
 

Якій майстер го малював 
На такій шырипі 

На повалі величезний 
Лежачы на спині 

 
На чудовий іконостас 
З царскыма дверями 

На чудесны жырандолі 
Званы павуками 

 
За іконостасом престол 
З пречудным кывотом 

Під чудесным небозводом 
Повным зьвізд золотых 

 

Вшытко в злото оправене 
Вшытко золочене 

А найкрасша чаша кєліх 
З золота точений 

 
А яка юж монстрация 

Спочыват в кывоті 
Красшой річы я не видів 

В тым моім жывоті 
 

Доовкола повно сьвічок 
На метер высокых 

В прерижной формы ліхтарях 
Точеных высокых 

 

 
Повала церкви в Білцареві 

 
 

Зошыт 22 
 

І головна нава церкви 
Дальше за притвором 
З коругвами і лавками 

Крилосом і хором 
 

І з высокыма вікнами 
Што мали шыб масу 

В котрых крест з шыб кольоровых 
Давав свою красу 

 
І як сонце блисло в вікно 

То все крест червений 
Лежав міцно на підлозі 

Нибы скырвавлений 
 

В тий наві ся зберав нарид 
Зо села цілого 

З правой хлопи з лівой бабы 
Для слова Божого 
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На переді были діти 
А стары зо заду  

А молоды в середині 
Творили гормаду 

 
Під дзвінницьом стали рижны 

В темноті тишыны 
Што до церкви ся спізнили 

З розмайтой причыны 
 

З піддзвінниці вели сходы 
На вежу до дзвонив 

Де три прекрасны оказы 
Стерегли законив 

 
Котрых голос сьватий божий 

Што дня было чути 
Він з той вежы ся розливав 

Жебы в даль плынути 
 

Якій хотар наш быв велькій 
Якій пропастливий 

То в доєдно місце дышов 
Його голос милий 

 
В каждым місци кого споткав 

Його голос жывий 
Хто в пропасти чув го в ночы 

Тот юж быв щасливий 
 

А были то дзвоны стары 
Соткы років мали 

Впродовж довгых віків нарид 
До церкви кликали 

 
Тисяч (?) років скликували 

Нарид на молитву 
На одправы на погребы 

А часом на битву 
 

За  то вшыткы шанували 
Голос іх любили 

Без них жытя бы не было 
Душы бы хворили 

 
Вшыткы сьвата без іх клянґу 

Не мали бы красы 
Стемніли бы зблякували 

Юж на вічны часы 
 

Без гомону іх повагы 
Смутно бы в нас было 
Нашы поля нашы лісы 
Жалобом бы вкрыло 

 
Нашы горы вечерами 

Чар свій бы стратили 
А воляре там на горах 

Чым бы ся тішыли 
 

Таж тот гомін іх звязує 
Зо селом в долині 

Нич не поснут на полянах 
Гын під небом синім 

 
Голос дзвонив ім пригадат 

Же там мышлят о них 
Же там в хыжи стара мати 

Юж ся молит за них 
 

Голос дзвону ім припомне 
Же там не сут сами 

Же іх ридны там в долині 
Жыют іх  думками 

 
Бо ніт більшой поезиі 

Як быти на горах 
Підчас дзвону вечерного 

В тамтейшых просторах 
 

І в погідній літній вечер 
Тамтом красом жыти 

Як над тобом ясны зьвізды 
З боків гірскы щыты 

 
А з пущ темных рык потворив 

А ніт де ся скрыти 
Та крыівкы не глядают 

Они хтят іх чути 
 

Як і звуку своіх дзвонив 
З далекой долины 

Най рык зьвірив голос дзвонив 
Вкрыют полонины 

 
Бо ніт высшой поезиі 

Як вечер на щыті 
На Чертежы таємничым 

В чудний вечер в літі 
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Хтів бым свою решту жытя 
В такым сні прежыти 
І слухати гір музыкы 

Іх еліксъір пити 
 

Бо ніт красшой поезиі 
Як шум лісив в ночы 

Нибы вшытко летит в пропаст 
Як замыкаш очы 

 
Вітер реве гучат лісы 

Трищат всі дерева 
Згроза ничного драмату 

Горы навістила 
 

Товды зьвіры втічут з лісив 
На чысты поляны 

Бы не мати од голузя 
Ногы поламаны 

 
В такы ночы юж не чути 

З села фалі дзвону 
Заглушыв го верховиньскій 

Жебы не гомонив 
 

В такы ночы голос дзвонив 
Не іде далеко 

Його гасит звук сильнійший 
Котрий пре жорстоко 

 
В такій вечер голос дзвонив 

Полетит і згасне 
А без него слабне в грудях 

Почутя прекрасне 
 

І без него там на горах  
В грудях витат пустка 

Тяжко страшно не весело 
Іде смутна вістка 

 
Чорний настрий побільшуют 

Триск громы потемря 
Страшны вітры дощы з градом 

Гризна гірска буря 
 

В такы ночы зьвір не рычыт 
І не сьвітят зьвізды 

Не чути ци прелітуют 
Льотнічы поізды 

 

В такы ночы дзвоны мовчат 
Но бо іх не чути 

Ни на горах ни на полях 
Ни на сельскым пути 

 
Бо іх голос вітер цофат 

Заглушат шум лісив 
Бо буря єст паном ночы 

Нибы стадо бісив 
 

Голос дзвонив єст прекрасний 
При тихій погоді 

Як плыне в даль в літній вечер 
При ничным холоді 

 
Як ся несе понад село 

У літню неділю 
Коли люде стоят в саді 

Мают вільну хвилю 
 

А на боках стоят горы 
Темны на тлі неба 

В тот час краса іх незвыкла 
Як в кольорах шыба 

 
Дзвонили там нашы дзвоны 

На прадідний земли 
Гомоніли в нашых серцях 

Як курант на Кремли 
 

Гомоніли нашы дзвоны 
З церкви нашой вежы 

Церков была для нас вшыткым 
Не лем храмом божым 

 
Церков в тот час была школом 

Урядом законом 
Домом народным театром 

Силы бастийоном 
 

Бо лем в ній з літ найдавнійшых 
Можна найти быво 
Історию традицию 

Друкуване слово 
 

Старославяньску азбуку 
І книгы церковны 

Євангелиі в золоті 
Сьваты писма давны 
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Велькы дорогоцінности 
І для нашых часив 

Велькы діла майстрив друку 
Котры час прикрасив 

 
Попід церковным склепіньом 

Ци з дощок суфітом 
Можна было чути слово 

Нашым альфавітом 
 

Котре пришло в давных віках 
З далекой Грециі 

З ним культура Бізантийска 
Попрез Болгарию 

 
Аж до Кыєва славного 

Над наш Дніпро сьватий 
Од Сербіі до Софіі 
На Кыів богатий 

 
Церков была нам центральом 

Народного жытя 
Давной руской народности 

І нашого сьвіта 
 

Она была серцьом села 
До остатніх часив 

І єй видок кажде село 
Оздобив і красив 

 
Єй будова як статуя 

Село прикрашала 
Єй чудна архітектура 

Очы притігала 
 

Бо то была величавіст 
Для каждого села 

Центрум культу і повагы 
В ній єст давна сила 

 
В тамтых часах лем при церкви 

Быв наш хліб духовий 
І лем в церкви міг єс чути 

Друкуване слово 
 

Хоц го было барз маленко 
Для нашой просьвіты 

Але шкіл товды не было 
Штож было робити 

 

І чытати нихто не знав 
Бо лем ксьондз зо жаком 

Але ксьондз быв юж учений 
Крутив небораком 

 
Ксьондз знав добри історию 

Нашого народа 
Быв наш човек твердий Русин 

Як і вся громада 
 

Давно ксєнджа были добры 
З народом тримали 

Хоц менче вчены як гнешні 
Люд не обдерали 

 
Ксьондз вздовж віків быв на селі 

Єдином особом 
Прешколіня і просьвіту 

Презентував собом 
 

Свій народик в своім селі 
Што жыв без просьвіты 

А мимо то ся розвивав 
І хтів в перед іти 

 
Гуртував ся при церковці 

Як войско при форті 
При тий народний твердыни 

В духовым комфорті 
 

Бо церковця во всіх часах 
Была нам твердыньом 

З ньом і гнеска сьвіт ся лічыт 
Як служба з ґаздыньом 

 
Іщы гнеска над тым радят 

Хтят іх хоронити 
Бы іх краса не пропала 
Хтят ся про них бити 

 
Бы іх краса ся лишыла 
Для дальшых поколінь 

Бы вкрашала нашы села 
Так як лісы єлень 

 
Бо лем церков прикрашала 

Нашы бідны села 
Може про ню і природа 

Была там весела 
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Церкво церкво наша ридна 
Як ты нас вкрашала 

Як фортеца меж горами 
В красоті стояла 

 
І як ратуш серед міста 

Так ты серед свла 
Гордила ся над хыжами 

Стройна величава 
 

Як твердыня на горбочку 
Вікы-с престояла 

В тобі была наша сила 
І гордист і слава 

 
Як середньовічний замок 

З гризныма баштами 
Выповняла-с гір крайобраз 

Своіма банями 
 

Свойом вежом на дзвінници 
Старыма дзвонами 

Котрых голос нюс ся рано 
Понад просторами 

 
Котрых голос як рытм жытя 

Плынув понад хмары 
Понад поля понад сады 

Понад хыжы стары 
 

Котрых голос враз з оддыхом 
Вливав ся нам в груди 
Што як вода цілююща 

Лічыв нашых люди 
 

Котрых голос як крик щастя 
Нюс ся гет лісами 

Плынув як рика в темноті 
Помедже горами 

 
Котрых голос як сьпів предків 

Серця нам прешывав 
Хто го почув в ночы в лісах 

Радист пережывав 
 

Котрых голос як дзвін грому 
В вечырний тишыні 

Тряс природом гудив стогнав 
В гірскій провалині 

 

Котрых голос в ничний шаті 
В найбільший темноті 

Однаходив кажду пропаст 
Там на гірскым щыті 

 
І каждого однаходив 

Хто там в ночы взяв ся 
І каждого остеригав 

Жебы поспішав ся 
 

Же село юж по вечери 
В вечерным настрою 

Же найвысший час вертати 
До свого покою 

 
Кілько раз я почув дзвона 

В темну нич на горах 
То о вшыткым єм забывав 

О всіх душы зморах 
 

Зараз став єм і подумав 
Же там гет в долині 

Спят юж в хыжи моі ридны 
Де хто при дівчыні 

 
Бо я в лісах за два рокы 

Днював і ночував 
Як ня Гітлєр хтів забити 

І на ня полював 
 

То за то знам чым єст в горах 
Як в ночы бют дзвоны 

Якым чутьом настроюют  
Там його гомоны 

 
Якє тепло віє лісом 

Од його голосу 
А я любив там слухати 

Тоту нашу красу 
 

Я все смотрив в тоту страну 
Одкаль голос ішов 

Думком на дні темных долин 
Ридне місце-м нашов 

 
І очами свойой душы 

През пропаст темрявы 
Я все видів няня маму 

І братчыкы малы 
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Я все видів ридну хыжу 
В найбільшу темноту 

І думками там єм летів 
І в найбільшу слоту 

 
В души своі я все видів 

Ціле своє село 
Клебанію церков школу 

Было мі весело 
 

Я ся тішыв же я з нима 
Од них не далеко 

Хоц темряву не пробило 
Моє вправне око 

 
А найкражше дзвоны дзвонят 

В Великден над раном 
Хто іх чує в ридным селі 
Тот єст велькым паном 

 
Такым паном быв я товды 

Хоц єм быв бідаком 
Як тот заяц голий босий 

Скорчений під кряком 
 

Та мимо то быв єм богач 
Бо мав єм родину 

Мав єм любых няня маму 
І ридну хатину 

 
І братчыків найдорожшых 

Сестричок коханых 
Серед нашых ридных люди 

Вічно розсьпіваных 
 

Я быв богач бо єм смотрив 
На село кохане 

На зелены нашы поля 
Лемками ораны 

 
Я быв богач бо єм смотрив  

На свій край родимий 
На голубий мій крайобраз 

На місця любимы 
 

Я быв богач бо єм смотрив 
На нашу природу 

І на нашу кєлкуючу 
Культуру молоду 

 

Котра врешті в нашых селах 
З тиха прозябала 

І почала іти в гору 
Як майова трава 

 
Котру книжкы засіяли 

Як мы іх чытали 
І словами учытеля 

Мы ся підвигали 
 

І выросла в нашых душах 
Што ішли єй тором 

До днес бы зме выконали 
Всі пляны з гонором 

 
До днес бы зме двигли село 

І сьвіт задивили 
О прекрасны тамты часы 

Де вы ся поділи 
 

О чудовы тамты хвилі 
Што ся стало з вами 

Хто потішыт нас нещасных 
Добрыма словами 

 
Хто нам серця розрадує 

Хто залічыт раны 
Хто нам верне тамту красу 

В піснях осьпівану 
 

Хто нам верне тамты зьвізды 
Што нам там сьвітили 

На котры мы в літній вечер 
Все в гору смотрили 

 
Хто нам верне тамты ночы 

Повны трелів чару 
І місяця коханого 

Што втікав за хмару 
 

Хто нам верне тамто ехо 
Што ішло горами 

Як гукали мы під лісом 
Разом з дівчатами 

 
Хто нам верне тот сьміх щастя 

Там на полонинах 
Як з дівчатми жартували 

Зме си на малинах 
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Хто нам верне тамты часы 
Тамты дни свободы 

Як зберали зме з дівчатми 
На Вышній ягоды 

 
Хто нам верне тамты хвилі 

На горах страчены 
Тамты вчасы при коровах 

Для ня призначены 
 

Хто нам верне тамто сонце 
Котре нас там знало 

Не пекло нас не палило 
Лем нас цілувало 

 
Хто мі верне тамту красу 

І жерельну воду 
Хто мі верне тамту мою 

Дівчыну молоду 
 

Хто мі верне тамты думкы 
Хлопячы веселы 

І недільний кавалєрскій 
Настрий вечеровий 

 
Хто мі верне тамту радист 

Тамты моі мриі 
Котрыма я жыв і дыхав 

Як квіт конваліі 
 

Хто мі верне тамты рокы 
І тамты видокы 

Черешнями зароснены 
Поля і потокы 

 
Хто нам верне тамтот образ 

Што нас оточував 
Котрий што дня нашы серця 

Радистю напавав 
 

Ци інде тіж в такій красі 
Каждий ден ся родит 

І ци сонце з такым блеском 
Над горами сходит 

 
Ци де сходит в такій красі 

Як там в нас сходило 
І што ранка нашы горы 

В золоті топило 
 

Хто нам верне наше небо 
Понад нашым крайом 

Котре вколо ся стыкало 
Зо зеленым гайом 

 
Там ся з його небосклоном 

Вершкы гір стыкали 
О родимий бальдахіме 

Чом мы тя лишали 
 

Там під нашым небозводом 
Дримют нашы хаты 

Нашы поля нашы горы 
І лісы богаты 

 
Там під нашым небозводом 

Стоят нашы горы 
Шумят гризно нашы лісы 

Як морскы потворы 
 

Там під нашым небозводом 
Остав край наш ридний 

Такій милий такій красний 
Як небо погідне 

 
Такій милий такій любий 

Тк вшытко мі знане 
Як найкрасше чувство людскє 

Найбільше кохане 
 

Там остали нашы села 
Оселі і міста 

Красны тихы полонины 
І верхів зо двіста 

 
Там остали нашы серця 

І думкы молоды 
І найкрасшы нашы рокы 

Для тамтой природы 
 

Там під нашым синім небом 
Остали могылы 

Нашых дідив нашых предків 
І тых што забили 

 
Кулі воєн міжнародных 
Як там фронт зробили 

Спят там хлопці з ріжных краів 
Во вспільний могылі 
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Там спят тихо нашы ридны 
На велькым цмонтери 

Там під своім ридным небом 
На своій кватери 

 
Дописок на окладинці: 

 
„А гнеска я нещасливий 

Хоц єм на свободі 
Озерам ся в право в ліво 
Як збродняж ци злодій” 

 
 
 
 
 

 
 

2010 р. Крест памятковий з 
цмонтеря в  Білцареві 

 
 
 

Зошыт 23 
 

І они юж там останут 
Вірны своій земли 

Бо спочыли на єй лоні 
Бо єй лоно гребли 

 
Іх юж нихто не преселит 

В тюрму не зажене 
Не забере до неволі 
Так як Німці мене 

 
Ім юж нихто не розкаже 

Што мают робити 
І якыма ся писати 
Ци в колхозі жыти 

 

І останут на час вічний  
Гын під своім небом 

Вірны своій Лемковині 
Зложены погребом 

 
Ты дорогє наше небо 

Жаль нам твойой шаты 
Котром вкрываш нашы любы 

Лемківскы Карпаты 
 

Жаль нам твойой ружовости 
І твого лязуру 

Бо юж таку маме душу 
І таку натуру 

 
Бо мы были там богами 

Бо мы тебе мали 
Бо там в гори нашы зьвізды 

В ночы нам блищали 
 

Навет я там быв богатий 
Та не на дукаты 

Лем тым же єм в своій хыжи 
Лігав в вечер спати 

 
Хоц быв час в котрым єм не міг 

В ридний хыжи спати 
І мусів єм як зьвір дикій 

Лісами блукати 
 

Я быв богач бо-м вырастав 
В своім ридным краю 
Серед саду зеленого 

Над водом ручаю 
 

Я быв богач бо-м вырастав 
В родинний стороні 

І працував разом з няньом 
На ридным загоні 

 
Я быв богач бо-м працував 

Серед своіх люди 
Між горами зеленыма 

Як і нашы діды 
 

Я быв богач бо-м прожывав  
В своій ридний хаті 

Ци треба більшого щастя 
Каждому на сьвіті 
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Быв єм богач бо єм слухав 
Нашых дівчат сьпіву 

Котрий нюс ся што вечера 
З Дзеляркы до Діву 

 
Я быв богач бідний босий 

Зо стопами в крови 
Але простий як тот смерек 

Міцний і здоровий 
 

Я быв богач без золота 
Ним здоровя было  

І мій ридний край чудовий 
То якбы ся снило 

 
Быв єм богач бо єм слухав 

Шуму тамтой воды 
Як черкала по каміню 

Помедже колоды 
 

Як глядала переходу 
Помедже скалами 

Підчас зливы наперала 
Страшныма силами 

 
Я быв богач бо єм слухав 

Єй таємной мовы 
Жывы страшны гірскы давны 

Бальляды лісовы 
 

Быв єм богач бо-м розумів 
Тых лісив молитву 

Тристалітніх ялиц шепту 
І природы битву 

 
Я розумів скаргу зьвірив 

І плач хворых птахів 
Видів єм іх траґедию 
Серед гірскых шляхів 

 
Я чув нераз крик битого 
Страшний зойк конаня 

В непрохідных гущавинах 
Слабшых зажераня 

 
Я чув нераз тых сцен тоны 

Тым жыла природа 
Бо то были розрахункы 

Зьвірячого рода 
 

То быв театр пущ лемківскых 
І тым лісы жыли 

Вовкы товды лишкы рысі 
Акторами были 

 
Я чув голос тамтой сцены 

Видів іх акторив 
Серед лісив непроглядных 

Серед темных борив 
 

Слухав єм той мовы лісив 
Як бым книжку чытав 
Раз ся сьміяв а другіраз 

Зубами скреготав 
 

Бо я знав іх вшыткы тайны 
І лісовы права 

Там де гущы непроглядны 
І сочыста трава 

 
Бо то были моі справы 

Права мого краю 
Котрых я там довго вчыв ся 

В тым лісовым раю 
 

І до смерти не забуду 
Бо мі того треба 

Як і шуму нашых лісив 
Бляску мого неба 

 
Я николи не забуду 

Тамтых зьвізд блищаня 
Як і мого нещасного 

Першого коханя 
 

Я николи не забуду 
Тамтых лісив плачу 

І дівчыны найдорожшой 
Кришталовы очы 

 
Я николи не забуду 

Тамтых хмар фіґуры 
Як і мойой красавиці 

Коханя натуры 
 

Лемковино моя люба 
Лісова краіно 

Приголуб нас як прийдеме 
До тя на гостину 
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Лемковино Мати моя 
Лісив Пацифіку 

Ци почую іщы коли 
Твойой пущы крику 

 
Лемковино моя тиха 

Без банд і розбоів 
Хоц воєнний час быв страшний 

Та юж ся загоів 
 

Лемковино красавицьо 
Ты лісовий раю 

Мойом кырвю позначений 
Наш дорогій краю 

 
Подуй вітре верховиньскій 

З вершка мойой горы 
Розвесель ня зламаного 

Выгой нервы хворы 
 

Подуй вітре верховиньскій 
Там з мойой поляны 

На котрий я проєктував 
Всі жытьовы пляны 

 
Повій вітре верховиньскій 

З нашых гір на захід 
Гет тым шлідом кади ішов 

Наш нещасний похід 
 

Повій вітре верховиньскій 
З зеленого гаю 

Принес запах тамтых квітив 
Нам з ридного краю 

 
Принес образ нашых сторин 

Мойой Бовцерйовы 
І остатній наш Великден 

В гардий ден майовий 
 

Ци істніло дашто красше 
Як майовы сьвата 

Земльо наша ридна славна 
Природо богата 

 
Нижше знимка, яку Няньо зробил в 
остатній Великден в нашым селі. 
Знимка зробила вельку фурору. 
Найперше помістил єй ПетроТроха- 
новскій в Лемківскым Річнику2010 

рока. Потим появила ся в выдавни-
цтві церковным на Ґорличчыні, а 
остатньо в книжці аутобіоґрафі-
чний Михала Олєсьнєвича.   
На жаль – в тых остатніх двох 
выдавництвах не подано єй аутора... 

 

 
Власноручний напис нянів на знимці: 

„Остатній Великд. в Білцареві 1947р. 
свяч. пасок.” 

 
 
 

Ні, не было і не буде 
Красшого видоку 

Як сьвачыня пасок в церкви 
Што было раз в року 

 
Як зачали серед церкви 

Кошы укладати 
А што єден то ладнійши 

Як перлы дукаты 
 

А што в кошах Боже милий 
Нихто не опише 

Конкурс творив Божых дарив 
Аж зир ся колыше 

 
Аж ся не хце повірити 
Што потрафят люде 

Што вытворят людзкы рукы 
Як охота прийде 

 
Не опишеш того словом 

Язык не выповіст 
В розумі ся не помістит 

Не вытримат совіст 
 

Што в кошыках красом смаків 
Фіґур ідеалив 

Крушын цясток специялив 
Не буду іх хвалив 
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Зробило ся велькє коло 
Кошами заняте 

Тішат ся тым людзкы очы 
І тішат ся сьваты 

 
Же ім ідла не забракне 

Бо то єст іх справа 
Ксєндза выпхают за двери 

Бо ту не ма права 
 

Хоц так воргы облизував 
І з одправом спішыв 

І надармо смак си робив 
Завчасу ся тішыв 

 
І так смотрив по кошыках 

В котрым дашто модне 
Нич не дистав пішов домів 

Смутний злий голодний 
 

А як сьватив тоты дары 
Ходив доовкола 

Кропив хрестив і ся молив  
Сьпівав так чудово 

 
Кошы были оточены 

Там з пасок перстеньом 
Неєден быв прикрашений 

Кобасом печеном 
 

А найкрасше товды в кошах 
Яйця выглядали 

Малюваны і шкрябаны 
Аж зир притігали 

 
Якы чудны малюванкы 

Там ся знаходили 
Же аж очы од тых чудив 

Сызми заходили 
 

На бронз кольор малювали 
Упами з цибулі 

По ній ішли ясном фарбом 
Щыґлы і зозулі 

 
А на інчых были квіты 
Розмайтых форматив 
Малюваны орнаменты 

Фресок і брокатив 
 

А на інчых были ножом 
Шкрябаны фіґуры 

Чудны знакы зиґзаковы 
Технічной натуры 

 
Іщы інчы были віску 
Стильом вырабяны 

Єст то форма найдавнійша 
У нас стосувана 

 
Лем жебы єй выконати 
Друкарскым способом 
Можна чуда доконати 

З розумном особом 
 

І як в кошах торжественно 
Сьвічкы запалили 

Як спокійны іх сьвітелка 
Вшытко осьвітили 

 
То тий красі великодний 

Юж не было ціны 
Уроку ім додавали 
Малюваны сьціны 

 
Настрий церкви величавой 

Внутришня красота 
Жырандолі што вісили 

З высоты суфіта 
 

З десятками чудных сьвітел 
Зложеных плянтрово 
О чудесна кульо огня 

Технік кольоровых 
 

Надзвычайны тоты рукы 
Што вас выконали 

Сьваты з ікон повіджте нам 
Одкаль то ся взяли 

 
Яка фірма выконала 

Того чуда діло 
Кілько віків в наший церкви 

Юж для нас сьвітило 
 

Кілько віків юж вісите 
Під сьватым суфітом 

Кілько років юж жыєме 
Тым церковным сьвітом 

  



         

 

2
0

6
 

І кілько юж поколіням 
Прикрашате сьвата 

Кілько століть юж сьвітите 
Для нашого брата 

 
Кілько віків юж служыте 

Нашому народу 
Повіджте нам кілько він раз  

Терпів од голоду 
 

Кілько віків вы смотрите 
На тых люди льосы 

Што ішли ту на розраду 
Підчас ранной росы 

 
Кілько віків стережете 

В церкви іх спокою 
Іх звычаів іх одправы 

Здибности до бою 
 

Кілько віків вы чекали 
На тоту нагоду 

Жебы сонце засьвітило 
Нашому народу 

 
Як ся того дочекате 
Сонцьом заблиснете 

Як нещесьця прийде на нас 
З линви ся урвете 

 
І розбєте ся в дробязґы 

І згынете з нами 
А пред Бога нашы душы 

Повандруют сами 
 

Кілько люди під тым сьвітлом 
Кошыкы складало 

Кілько жинок підчас страсти 
Під вами плакало 

 
Кілько люди підчас страсти 

Било сто поклонив 
Там під бляском вашых сьвітел 

Посеред іконив 
 

Кілько люди в страстний вечер 
Клякало під вами 

І просили о здоровя 
Сьватых молитвами 

 

Ци в пятницю великодну 
Од самой дзвінниці 

Ішли люде на колінах 
Аж до плащенниці 

 
Несли в душах тяжку скруху 

В серцях жаль і муку 
Цілували розпятого 

І в ногы і в рукы 
 

Цілували його раны 
Од кырви червены 

Спідницями всі порохы 
Были заметены 

 
Ряды сьвічок величезных 

Спред іконостасу 
Посылали бляск чудесний 

На сьваточну красу 
 

І так цілу нич до рана  
Люде підходили 

І як єдны сьвічкы згасли 
Другы засьвітили 

 
Жырандолі погасили 

Смутний настрий став ся 
В церкви было напів темно 

Нихто не страхав ся  
 

Тилько рушав не колінах 
Аж до плащенниці 

А хто юж быв стояв смутний 
При сьціні на боці 

 
І так было брез нич цілу  

В церковний тишыні 
Люде тихо преходили 

Як шелест в долині 
 

І так было през суботу 
І так през нич другу 

Та не цілком бо над раном 
Юж была дорога 

 
Заповнена всім народом 

В премилий темноті 
Плынув нарид такій втішний 

Як ґраф при золоті 
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Плынув в ночы нибы рика 
Зо всіх сторин села 

Яка в кождым была душа 
Взнесла і весела 

 
З яком втіхом нарид ішов 

До свойого храму 
Стежечками дорижками 

З далекого дому 
 

Ци істніло штоси красше 
Над ту нич майову 

Як падала мила роса 
Людям на голову 

 
Як в темностях зачепили 

Голузкы сливковы 
Од той росы великодной 

Были зме здоровы 
 

Од той росы од сьвіжости 
Од чарив весняных 

І од блискых і горячых 
Поглядив коханых 

 
І од тых серц найдорожшых 

Котры для нас жыли 
І были ту між народом 

І для нас ся били* (серце „бє ся”) 
 

Ех чаривна тамта ничко 
Што ты мала красы 

Як єм смотрив ци де не взрю 
Знайомой мі косы 

 
До них серце посылало 

Радийовы фалі 
Чуло іх хоц не виділо 
В темноті з оддалі 

 
І попрез то іщы красша 

Была для ня весна 
Великодна нич зоряна 

Природа чудесна 
 

О ты ничко Великодна 
Ты душ нашых квіте 

Розмрияний розсьпіваний 
Великодний сьвіте 

 

З яком втіхом кождий спішыв 
В тамту нич прекрасну 

Найкрасившу зо всіх ночи 
Черству сьвіжу ясну 

 
З яком втіхом каждий спішыв 

В тоту нич пречудну 
В найвесільшу нич на сьвіті 

Сьвату великодну 
 

В ту найкрасшу нич майову 
Таку всім щасливу 

Безмісячну а зоряну  
Таку людям милу 

 
Така ничка то лем єдна 

В каждым році была 
Така втішна така люба 

Така серцю мила 
 

В тоту ничку хоцбы камін 
То бы ся веселив 

Спав бы цілу нич на двори 
Хоц бы нич не стелив 

 
Яка радист в душы была 

В тоту нич каждому 
Здавало ся же сьвіт сьпіват 

Як єс вышов з дому 
 

Здавало ся же сьвіт сьпіват 
А лісы таньцуют 

Горы хылят ся в поклоні 
Зьвіры ся радуют 

 
І потемря в тоту ничку 

Така была мила 
Так дорога нашым серцям 

І така щаслива 
 

Здавало ся же природа 
В тоту нич не спала 

Лем ясніла молила ся 
З радости плакала 

 
Здавало ся же природа 

Обнажыла груди 
І витала обнимала  

Вшыткых своіх люди 
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Здавало ся же дерева 
Людям ся кланяют 

І же сьпівом Христос Воскрес 
Вшыткых нас витают 

 
Здавало ся же гет вколо 

Вшытко дыхат жыє 
І обнимат нас як братив 

З радости шаліє 
 

І же вшытко рве ся ґу нам 
О сьвіте мій милий 

Не забуду тамтой красы 
Покля буду жывий 

 
О чаривний тамтот сьвіте 

О розкішний маю 
Серце плаче як дітина 

Як тебе згадаю 
 

О ты ничко великодна 
Повна тамтой красы 

Де сут гнеска тоты хвилі 
Де сут тамты часы 

 
О ты хвильо воскресенья 

Творена в темноті 
Коли в душу рай ся вливат 

Хоц і на самоті 
 

О ты акте воскресенья 
Што-с повстав в ясностях 

Коли молчат вшыткы дзвоны 
Там на высокостях 

 
В кінци ночы той майовой 
В котрий вшытко сьпіват 

Кыпит грає жыє росне 
Квітами ся вкрыват 

 
І як на двір по всеночным 

Выйде нарид цілий 
Зґрупує ся перед церквом 

Веселий щасливий 
 

Пред дверями замкненыма 
В слабым сьвітлі сьвічок 
Люде молчат нибы німы 

Як высхлий потичок 
 

В кінци ночы той майовой 
Котрий неє ціны 

Як потягнут Христос Воскрес 
Аж ся стрясли сьціны 

 
Як потягнут силом грому 

З ксєндзом на переді 
Ци єст красше ту на сьвіті 

В нашым людзкым роді 
 

Христос Воскресе із мертвых 
Смертию смерт поправ 

І хто не зна той радости 
Бодай ся не признав 

 
І сущым во гробах 
Жывот дарував 

Аж темний Дів обуджений 
В посадах задрожав 

 
Аж ся небо розъяснило 

І космос зьвізд зблід 
А дерева стрясли росу 
І спер ся в руху сьвіт 

 
І ехо вітер понюс 
До недалекых гір 
І лісы го предали 

І витав ся з ним зьвір 
 

І ціла в нас природа 
Жыла ним і дыхава 
Сады потокы лісы 
І на полянах трава 

 
Жыли ним нашы горы 

І лісы ним дыхали 
І вшыткы іх жытелі 

Христос Воскрес сьпівали 
 

Сьпівали темны горы 
І лісы непроглядны 

Сьпівали орлы в хмарах 
І зьвіры все голодны 

 
Сьпівали жайворонкы 

Высоко над полями 
Витали Воскресенья 

Як в церкви нашы мамы 
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Сьпівали вшыткы птахы 
Радисну пісню Богу 

Вітер го з нашым понюс 
В безконечну дорогу 

 
Бы жыла ним природа 

Жебы ся всі дознали 
Же Христос Воскрес з мертвых 

Жебы з нами сьпівали 
 

Бы в тоту нич над раном 
Сьвіт яснів од радости 

Бы стары повернули 
До давной молодости 

 
Бы вшыткы гірскы дебры 

Пропасти провалины 
Сьміяли ся сьпівали 
Як мати до дитины 

 
Бы всі ся радували 

В тоту нич милу тиху 
В найкрасшу нич весняну 

Што вкрыла нашу стриху 
 

Нашу стриху ґонтяну 
Як і паньску палату 

Нам не тра іх люксусив 
Маме душу богату 

 
Бы всі ся радували 

Же весны сьвіт на двори 
Же очы нам ясніют 

Як жырандоль в притвори 
 

Же пред церквом сьпіваме 
Витаме нашы сьвата 

В найкрасшу нич майову 
Яко брат коло брата 

 
Же смотриме на себе 
Як єдной мамы діти 
Вшытко си даруєме 

Нич сонечко засьвітит 
 

Же смотриме на двери 
Як на небесну браму 

Як сьпів найкрасший плыне 
В сьвіт спред нашого храму 

 

Же смотриме на двери 
Як на нашу надію 

Же нам іх отворят 
Серця сьвіт розогриют 

 
Же смотриме на двери 

Як на наше збавіня 
Же од них вдарит на нас  
Воскресний сноп проміня 

 
Же за хвилю ся стане  
То што в Єрусалимі 

Же Христос стане з гроба 
В ясностях в бляску в дымі 

 
Же пред ним всі впадеме 

Грудями ту на траву 
І будеме сьпівати 

Йому на вічну славу 
 

І двери ся отворят 
І вдарят в гори дзвоны 
І ютрня сьвіта блисне 

І заплачут іконы 
 

І дзвоны розголосят 
Же Христос став з гроба 

А люде підут в церков 
Бо так зробити треба 

 
Христос Воскрес із мертвых 

Бо ніт юж плащенниці 
А люде гремят сьпівом 

Як буря з гір на риці 
 

Хвійно блимают сьвітла 
Трясут ся жырандолі 

А ксьондз стоіт в задумі 
Із чашом на престолі 

 
Трясе ся хор і сьціны 

І вікна кольоровы 
Дзвінниця і суфіты 
І царскы двери новы 

 
Трясе ся іконостас 
І коругви фалюют 

А сьпів чым раз міцніжший 
То люде демонструют 
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Повагу даной хвилі 
Што пришла в повний красі 

Як Рамадан арабскій 
В тым найвесільшым часі 

 
Щасливы вшыткы люде 
Втішны як малы діти 
То для нас Християнив 

Найкражша нич на сьвіті 
 

І покля єст єй царство 
Покля темно на двори 

І покля ясны зьвізды 
Сьвітят высоко в гори 

 
А як зьвізды погаснут 
І сьвіт зачне сірити 

Жаль буде намтой ночы 
Та не даст ся змінити 

 
Бо небо там на всході 
Чым раз більше ясніє 

І сонце юж кохане 
Вершкы гір золотіє 

 
І родит ся ден Божий 

Найкражший час в тым році 
Як чыста гірска струя 
В черешньовым потоці 

 
А люде сфалюваны 

Як волны окєану 
Не можут повернути 
До нормального стану 

 
Аж при сьвачыню пасок 
Верне іх давний спокій 
Сьваточного настрою 

Як сьвіт гірскій шырокій 
 

Серця тихнут помалы 
І думкы сут спокійны 
Люде стоят як з ґіпсу 
Як постаті біблийны 

 
І чекают дня того  

На котрий рик чекали 
Серед сьпіву молитов 
Нарешті ся диждали 

 

Бо юж бліднут зьвіздочкы 
А вершкы гір ясніют 
А в гори жайворонкы 
Од свиту аж шаліют 

 
Іщы хвиля іщы дві 

І зьвіздочкы погаснут 
І квіткы ся выхылят 
Як звычайні на весну 

 
І овады забренчат 

Пщивка сяде на квіток 
А найбільше іх буде 

Там в короні багніток 
 

Та на всході юж сонце 
Червеныма лучами 

Юж малює гір верхы 
Огненныма мечами 

 
Далеко знад всхідніх гір 
Як вулькан выстрылює 

Огненныма фалями 
Край наш юж застелює 

 
І родит ся ден Божий 

Враз зо сходячым сонцьом 
Враз з його промінями 

Котры входят віконцьом 
 

До прикрашеных хыжок 
До ізбы малюваной 

На сьціны з образами 
На ручник вышываний 

 
На постіль застелену 

На стил вкрытий обрусом 
На вікно прикрашене 

Вазонками з кактусом 
 

Бо кажда ґосподыня 
Хоц з втомы упадала 
Кілька ночи не спала 

А хыжу приберала 
 

І за то в каждий хыжи 
Чыстицько сьвіжо ясно 
Аж мило посмотрити 
На працу свою власну 
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На тяжку свою працу 
І в своій ридний хаті 

Як мило в ридным краю 
Великден спотыкати 

 
Як весело в родині 

Серед сьцін ридной хаты 
Тот найкрасший ден в році 

З битьом серця витати 
 

Тот найкрасший ден в році 
Великден наш коханий 
Такій каждому милий 

І такій малюваний 
 

Тот найкрасший ден в році 
Котрым тішат ся діти 
Но і каждий Християн 

Якій жыє на сьвіті 
 

Тот найкрасший ден в році 
Веселий од природы 

А юж найкрасший мают 
Православны народы 

 
Бо наш сьватий Великден 
Майже все прийде в Маю 

Як весна на чуд кругом 
Сады ся розвивают 

 
А римокатолицкій  

Нераз і в зимі припав 
Не росли товды квіты 

Лем шніг пушыстий сыпав 
 

Хоц шніг часом і в Маю 
Впав і люди пострашыв 
Листочкы молоденькы 

На біло припорошыв 
 

Та то раз на чверт віку 
І то бывало ридко 

В нашым саді на сьвата 
Все росли жовты квіткы 

 
І цілий сад як кілим 

Быв нима засыпаний 
То быв празник направду 

І видок наш коханий 
 

І тых квіточків жовтых  
Я ниґда не забуду 

Што росли в моім саді 
На сьвата на параду 

 
Што росли в двох ґатунках 

Серед саду мойого 
А єден аж мідяний 

Жовтійший од другого 
 

І лем перший весняний 
Теплий вітер повіяв 

То за два дни сад цілий 
Юж ся нима засіяв 

 
І як діти по службі 

Пішли в сад з писанками 
То гопкали яйцями 

Медже тыма квітками 
 

А і старшы смотрили 
На дітячу забаву 

І нераз си посідали 
Медже дітми на траву 

 
А хлопчыкы метали 
Писанками до горы 

Як ся котра розбила 
Взяли інчу з коморы 

 
Як котра была міцна 
Не хтіла ся розбити 

Тота была цінена 
Всі єй хтіли купити 

 
І за таку давали 

Дві три часом і більше 
А чым більше платили 
Та тым было весільше 

 
Сонце крашні сьвітило 
Вербы штоси шептали 

А дівчата як пщивкы 
Квіточків си глядали 

 
В коротицькых спідничках 

Укладаных шырокых 
Як майовы мотылі 
Диганяли по луках 
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В вышываных ґорсетках 
Як артисткы на торах 

Як заморскы колібры 
Мінили ся в кольорах 

 
В рижнобарвных кокардах 

Як русалкы дніпровы 
Або морскы сиренкы 

Або німфы лісовы 
 

Бавили ся з хлопцями 
Писанкы ім ховали 

Часом своі з кошыка 
Котрым хтіли давали 

 
А старшы ся смотрили 

Тішыли ся як діти 
На такій рай дітячий 
Мило было смотрити 

 
Мило было видіти 

Такы сценкы в садочку 
Як на сливках листочкы 

А на земли квіточкы 
 

На них чмелі і пщолы 
А сонечко пригриват 
І де пізриш красота 
Бо і сад ся розвиват 

 
І бучына юж шумит 

Молодыма листками 
І соколы юж квилят 

Гын  помедже горами 
 

Там під лісом бучыном 
Там высоко высонько 

Де єм прежыв пів жытя 
Де єм лишыв серденько 

 
Жайворонків там дуже 
Над полями сьпівают 

Ци ся тішат сьватами 
Ци так весну витают 

 
Ци для красы майовой 
Ци для краю ридного 
Ци для люди на полях 
Ци для гнізда свойого 

 

Може для тых што пришли 
З церкви втішны з кошами 

І бавят ся в садочку 
Під своіма хыжами 

 
І з радости не знают 
Што до себе ґадати 
Ци ся грити на сонци 

Ци враз з дітми сьпівати 
 

Бо ден такій веселий 
Такы сьвата щасливы 

А способы радости 
Сут для вшыткых можливы 

 
Ци сьпівати як в церкви 

Христос Воскрес із мертвых 
Ци тішыти ся за тых 
За кратами запертых 

 
Ци смотрити на пщолы 

Ци на веселы діти 
Ци на горы зелены 

Што зачали шуміти 
 

Ци під ногы на жовты 
Першы квіты весняны 
Котрых пупкы денеде 
Іщы в траві схованы 

 
Ци на травку шовкову 

Першу травку в тым року 
Претыкану квітами 

По сто жовтых што кроку 
 

Ци на жены молоды 
Што там стоят край саду 
Што ся зышли в сусідзтві 

Так як хлопи на раду 
 

В вышываных катанках 
Зо зґрабныма ножками 

З малюваным личеньком 
З веселыма очами 

 
Там іх личко румяне 
Малювало сонечко 
Выцілував іх вітер 
І коханы діточкы 
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І спід бока кукают 
За своіма мужами 
А іх личка румяны 

Розквитают ружами 
 

А іх мужы в садочку 
Серед діти громады 
Обсервуют забаву 

Великодной засады 
 

А діточкы як квіты 
Яєчками заняты 

Підскакуют по траві 
Як молоды ягнята 

 
Іх діточкы в тым часі 

Не хтят няня ни мамы 
Для них єст рай на траві 
Там помедже сливками 

 
В тот коханий Великден 

Котрого зме чекали 
Довго пред ним постили 

Закля ся го диждали 
 

В тот прекрасний Великден 
В своіх ридных стороннах 
В своій власний хыжочці 

На прадідных загонах 
 

В тот прекрасний Великден 
Наш весняний майовий 

Як кукавка закукат 
Там на гори буковий 

 
Як перший раз закукат 
Як ся тішат тым люде 
Хто ма пусту кышеню 
Юж гроши мав не буде 

 
Такє вірят в нас люде 

Хоц то єст жарт для втіхы 
Бо кукавка нич не даст 
І не возме спід стрихы 

 
Она лем нам вкрашує 
Всяди нашу природу 
Приємні єст почути 

Єй куканя в погоду 
 

 
Дописано на окладинці: 

 
„Там у нашых милых горах 

Остав край мій ридний 
Такій милий такій красний 

Як небо погідне” 
 
 

 
 
 

Зошыт 24  
 
 

Але в тым єй куканю 
Єст весняна красота 

Єст зов кырви до жытя 
І любови поднєта 

 
А в першым єй куканю 
Сут приказы почутя 

Же природа юж в повни 
Єст готова до жытя 

 
Же природа рушыла 
До ґатунків одновы 

Же пришов час весільний 
Од зьвірят аж до травы 

 
А што грає в тым ролю 

Наше тепло весняне 
Без него бы згынуло 

В сьвіті жытя кохане 
 

Бо без тепла не зробит 
Крока в перед природа 
І нам пришов бы конец 

І для вшыткых народив 
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За то тішме ся вшыткы 
Як чуєме куканя 

Бо жытя ся збудило 
Юж рушыло зо спаня 

 
І юж в зад ся не цофне 

Рушыт в перед тараном 
Для нас вросне хліб сьвіжий 

І котлєты з шафраном 
 

За то тішме ся вшыткы 
Як нам кукат зозуля 
Будме товды веселы 

Бо сьвіт зерна застелят 
 

Але в тым єй куканю 
Єст і краса загальна 
І весняна сьваточна 

Наша ридна прошальна 
 

Бо як кукат на сьвата 
То великден красивший 
Чым богатша природа 

То тым кождий щасливший 
 

І тым красший великден 
Чым на сьвіті теплійше 
І чым більше квіточків 

То тым кождий весільший 
 

Але в тым єй куканю 
Єст предивна музыка 
Єст зов люди до чыну 

В ним надія велика 
 

А і то єст цєкаве 
З природного закона 

То юж вчены збадали 
Же кукат він не она 

 
Та то єст вшытко єдно 
Ґрунт же чути куканя 

То єст сиґнал для селян 
До вчасного вставаня 

 
В ним єст розказ до люди 

І для цілой природы 
Жебы каждий ся збудив 
Хто здоровий молодий 

 

Жебы плюнув в долони 
І посмотрив пред себе 

І порушав головом 
Бо го біда загребе 

 
Жебы каждий зрозумів 
Же яр то єст час праці 
О тым знают всі люде 

Навет в поли заяці 
 

Жебы каждий подумав 
Што де має зробити 
І жебы го раницько 

Не тра быво будити 
 

Бо хто весну переспит 
Тот в осени не встане 

В зимі шніг го привалит 
І голодний остане 

 
Але такых в нас мало 
Жебы о тым не знали 
Жебы в часі весняным 
В постели си лежали 

 
І лем каждий вызерат 

Коли земля підосхне 
Коли з землі выскочыт 
Квітив ґроно радисне 

 
Ой бо першы квіточкы 
Барз радуют каждого 
Ци біліцькы ци жовты 
Навет чмеля бідного 

 
Ніт мильшого видоку 
Як квіточкы по зимі 
Аж ся серце розсьміє 

Аж зир стане в задумі 
 

Аж ся серце розтає 
Як іх споткат в дорозі 
Не знаш коли выросли 

В тым марцьовым морозі 
 

Не думав єс николи 
Іх в дорозі споткати 

Же на боці при стежці 
Будут тебе витати 
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Же на малым горбочку 
За великым каменьом 

З полудньовой стороны 
Выстрылили перстеньом 

 
Же двадцетого Марця 

Юж розпустят платочкы 
І покажут нам своі 
Кольоровы сорочкы 

 
Іщы травкы не споткаш 

Земля гола і боса 
Іщы в лісі не чути 

Сьпіву дрозда ни коса 
 

І дерева іщы стоят 
Без весняной шаты 

Пташкы в лісі не сьпівают 
Шкода іх глядати 

 
І лем чыжык малесенькій 

З маленкым хвостиком 
Утне пісну коротицьку 
В кряках під патыком 

 
Там в голузях посплітаных 

Вожыны шнурами 
Засыпує сьвіт поблискій 

Своіма трелями 
 

І обудит лісне жытя 
На єдну минуту 

Нераз  в зимі на морозі 
Чув єм його нуту 

 
Серед шнігу задуявкы 

В тихій закутині 
Гет при земли на патыку 

Сьпівав в гущавині 
 

Чув я нераз його сьпіву 
Іщы в моім краю 

Гет на вершку мойой горы 
І в Грудни і в Маю 

 
І гніздечко-м його нашов 

Маленкє сховане 
Же зьвір жаден там не дыйде 

І го не дистане 
 

Понад гніздом він все сьпівав 
Та не знам для кого 

Як я тішыв ся тым пташком 
Як я любив його 

 
Як я любив підзерати 

Його дрибны рухы 
Коли сьпівав або імав 

Гусениці мухы 
 

Коли носив до гніздочка 
Своім дітям істи 

Сьпівати юж не мав коли 
Ни на коринь сісти 

 
Такій самий на заході 
Коли ся з ним зийду 

Як ся часом найду в лісі 
Ци до працы прийду 

 
Все так само попри земли 

По голузках скаче 
Все в патыках штоси глядат 

І не хце іначы 
 

В кажду шпарку дзюбок вштурит 
Всяди мусит зайти 

Вшытко вколо пребадати 
Жебы істи найти 

 
Но бо то єст професия 
Всіх тварин в природі 

Штоси такє єст і в людях 
У сельскым народі 

 
Коли підут в ліс на ґрибы 

Черниці малины 
Вшыткы хотят дашто найти 

Для свойой родины 
 

Бы принести як найбільше 
З тых лісив до хаты 

Но бо там сут того тоны 
Лем іх назберати 

 
Ой што было в моіх горах 

Ґрибів черниц малин 
Нераз само опадало 
До гірскых провалин 
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Там малины і черниці 
Фурами возили 

А дівчата то відрами 
Піше з гір носили 

 
Ой не легка то робота 

Цілий ден зберати 
Драпати ся по берегах 

І не спочывати 
 

Понад дебры і урвиска 
Тягары двигали 

Нераз в потик полетіли 
Іщы ся сьміяли 

 
І цілий ден як по дасі 

З тягаром ходили 
Працували без спочынку 

Бы што заробили 
 

Нишпорили як тот чыжык 
Помедже листками 

Жебы скоро наповнити 
Відра черницями 

 
Жебы відра наповнити 

Потим одпочнути 
Засьпівати сьпіваночку 

Змучыня не чути 
 

Засьпівати там на верхах 
Аж над Банисками 

Там де наше синє небо 
Стыкат ся з горами 

 
Засьпівати по дівоцкы 
Гет гын на Чертежы 

Най прекрасна наша Чершля 
В посадах задрожыт 

 
Высьпівати по давному 

На краю поляны 
Вшыткы пісні якы были 

Нашым людям знаны 
 

Осьпівати нашы горы 
Прикрыты лісами 

Ех дівчата нашы давны 
Што ся стало з вами 

 

Чом вы гнеска не зберате 
В Убочи черниці 

Не мыєте по роботі 
Ножкы в наший риці 

 
Чом вы гнеска не зберате 

Ягоды в Убочы  
І не смотрят ся в долину 

Вашы чорны очы 
 

Чом вы тераз не зберате 
В тамтых лісах ґрибы 
Не сьпівате по дорозі 

Пісні нашы любы 
 

Чом вы тераз не ходите 
Тамтыма стежками 
За ґрибами малинами 

Ци за коровами 
 

Чом вы тераз не ходите 
Вчас рано по росі 

Не носите так як давно 
Квітків в своій косі 

 
Чом ся тераз не тішыте 

Тыма видоками 
Котры в горах вам стояли 

Вічно пред очами 
 

Чом вы гнеска не ідете 
Зо мном до Камеры 

Де теренив малиновых 
Сут велькы ревіры 

 
Де преславна Яворинка 

Стыкат ся з Чертежом 
За найвекшым верхом Чершлі 

За мєрнічом вежом 
 

Там запахом малиновым 
Дыхат атмосфера 

Там з сестрами на малинах 
Быв єм так як вчера 

 
В тот пречудний ден липцьовий 

Так лісы сьпівали 
Мы вечером в див ідучы 

Лем ім помагали 
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Там під тихым синім небом 
За нашом границьом 

Юж поза вершком Чертежа 
Як за каленицьом 

 
Ой там быв рай нашых дівчат 

Як пришли малины 
То трясли ся од іх сьпіву 

Гірскы провалины 
 

Як юж з малин выходили 
На Чертежы стали 

Посмотрили в сьвіт далекій 
Як си засьпівали 

 
То ся затряс Дів поблискій 

Ребро і Маґура 
І одгомон будив лісы 
Нюс ся по просторах 

 
Обудили своім сьпівом 
Вшыткы горы вколо 

І далеко на долині 
Свою Бовцерйову 

 
Обудили своім сьпівом 

Чершлю і бучыну 
Пішов голос іх лісами 
Аж в Чырни загынув 

 
Як в неділю при коровах 

На Чершли сьпівали 
То ксьондз з людми аж при церкви 

Іх сьпіву слухали 
 

Як з вечырні выходили 
То на сходах стали 

І смотрили ся на Чершлю 
Декотры плакали 

 
І стояли перед фіртком 
В Чершлю засмотрены 
З ліва шумів і фалював 

Дів темно зелений 
 

І стояли заслуханы 
В предвечырну красу 

В панораму добри знану 
Од давного часу 

 

І ксьондз гварит слово даю 
Што то за дівчата 

Што так крашні там сьпівают 
В неділю і в сьвата 

 
Тым дівчатам ся належыт 

Похвала заплата 
Же веселят так наш хотар 

І нашы Карпаты 
 

Коли тиша предвечерна 
Несе ту іх тоны 

А одталь ім там на верхы 
Несут свій сьпів дзвоны 

 
І они там одправляют 

Вечырню по свому 
Покля видно нич не зачнут 

Сходити до дому 
 

І зачувшы з довы дзвонив 
Прехрестят ся тихо 

І юж втішны же не прийде 
Ґу ним жадне лихо 

 
Посмотрят ся гын з поляны 

В далеку долину 
На церковцю і на школу 

На хыжку мамину 
 

Втихнут хвилю засмотрены 
О сьвіті забыли 

Розмах гірскых высокости 
Іх отуманили 

 
Величезне море лісив 

Страх на них пустило 
Од котрого аж ся вшыткым 

Холодно зробило 
 

Та за хвилю ся отрясли 
З дивного настрою 
І потягли улюблену 

Давну пісню свою 
 

Там на гори крута вежа 
Там тече быстра вода 

Там дівчына чорноброва 
Хорошая молода 
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І понюс ся з вершын Чершлі 
Ноктурн вечеровий 

Тот дорогій сьпів дівочий 
Квартет сопрановий 

 
Як сьпів весны як крик щастя 

Як вітровы фалі 
Як найкрасший гымн верховин 

З концертовой салі 
 

Нюс ся з вершын попід небо 
Понад нашы хаты 

Бы при церкви сестры братя 
Могли іх слухати 

 
Як затихла єдна фаля 

Гнала за ньом друга 
В кождий быв льос хлопской долі 

Любов жаль і туга 
 

В тых піснях быв льос дівочий 
Смутний оплаканий 

Раз щасливий два раз смутний 
А три раз програний 

 
А чого мав льос програний 

Впасти на іх груди 
То про хлопци некультурных 

Про недобрых люди 
 

Про них плынут смутны тоны 
Із груди дівочых 

А в укрытю ся появит 
Слеза на іх очах 

 
Та за хвилю забывают 

Про дівоче лихо 
І сьпівают для розрады 

Бы не было тихо 
 

Жебы горы гомоніли 
Бы лісы не спали 

Жебы люде своіх пісен 
В селі послухали 

 
Жебы гірска атмосфера 

Жыла і дзвонила 
Жебы квтила тым гомоном 

Бовцарйова ціла 
 

Як і ціла Лемковина 
З Попраду до Сану 

Мала єден вспільний фолькльор 
Лемкам приписаний 

 
Жебы тыма теренами 

Нюс ся Лемків голос 
Жебы вітер плюв і чесав 

Нашых жинок волос 
 

Жебы тыма теренами  
Ішли нашы ногы 

Бо од віків были здибны 
До гірской дорогы 

 
Жебы тыма теренами 

Плыва наша мова 
Нибы вода з гірскых жерел 

Чыста і здорова 
 

Жебы тыма теренами 
Грала наша пісня 

Од Санока по Креницю 
Як буря вчерашня 

 
Жебы тыма теренами 

Ішло наше слово 
Наша книжка і ґазета 

Певно гонорово 
 

І жебы быв наш календар 
А з ним нашы сьвата 

Жебы вкрочыла культура 
Сьвітова богата 

 
При котрий бы тихы Лемкы 

Выпростили плечы 
Наший добрий гірскій земли 

Знали бы што речы 
 

Знали де што посадити 
Коли засіяти 

З чого дохід вытягнути 
Бы не бідувати 

 
Як повести своє жытя 

Бы го не стратити 
Як го вести шанувати 

Як ся ним тішыти 
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Як здоровя пильнувати 
Бы нас не лишыло 

І як з людми прожывати 
Жебы было мило 

 
Як ся з женом обходити 

На жытьовым шляху 
Бы дни в щастю уплывали 

Як пташкам на даху 
 

Як діти выховувати 
На новых засадах 

Жебы росли нибы щепы 
В інтенсивных садах 

 
Як жыти зо сусідами 
В гармонійний згоді 

Жебы хвалив тя і пияк 
Циґан свинтух злодій 

 
І жебы-с знав свою вартист 

І другых оцінив 
Жебы-с з дурньом не приставав 

Бо бы тя зосвинив 
 

І жебы-с мав товариша 
Вірного чесного 

Бы-с по працы ци в потребі 
Міг зайти до нього 

 
Жебы сте си помагали 

В тяжкых жытя хвилях 
Ци в просьвітній працы села 

Ци на власных полях 
 

Бо без друга смутне жытя 
Тяжка кажда хвиля 

Без щырости без вспівпрацы 
Єст погриб з весіля 

 
Без помочы без дорады 

Без доброго слова 
Не преплыне попрез жытя 

Найтвердша голова 
 

Тяжко жытя будувати 
Нич не вросли сыны 

Тяжко долю здобывати 
Без вірной дружыны 

 

Тяжко серцю без родины 
Души без вітчыны 

Тяжко жыти на чужыні 
Без свойой хыжыны 

 
Без доброго приятеля 

Жытя змарнуване 
Так як канал через поля 

Мыльні выконаний 
 

Жытя тратит на вартости 
Зыйде з тору криво 

Як неє з кым поґадати 
Мудро щыро сьміло 

 
Як ніт пред кым выґадати 

Своі жалі грихы 
То злий туман виє гніздо 

Коло твойой стрихы 
 

Ніт пред кым ся поскаржыти 
Або порадити 

Товды шкода своє жытя 
Злотом солодити 

 
Як ніт пред кым свою душу 

Розкрыти в недолі 
Товды жытя єст з карт хыжка 

На вітри на поли 
 

Як неє з кым поґадати 
О жытьовых справах 

Товды жытя єст як човно 
Діраве на ставах 

 
То до люфту з такым жытьом 

Без духовой стравы 
Оно звяне як квіт в зимі 

Скорчыт ся помалы 
 

Згыне зосхне як кмин в поли 
Як квіток під плотом 

Не підтримаш го грошами 
Не купиш золотом 

 
На слідуючий стороні - од лівой: 

Андрий Галябурда, Іван Трохано-
вскій, СивестерТрохановскій, Іван 

Горощак, Миколай Костельник 
  



         

 

2
2

0
 

 
Афтанас  Малиняк.  [Іван – (Ваньо 
Сидорив) і Афтанас – то были 
приятелі Аутора] 

 
Зошыт 25  

 
Не порадиш собі в жытю 

Без помочы другых 
То дотычыт так богатых 

Як і нас убогых 
 

Не скочыт і милийонер 
Без другых далеко 

Без вірного приятеля 
Не буде му легко 

 
На нич слава на нич грошы 

Як ніт приятелив 
Не поможе титул ранґа 

Хто си жлі постелив 
 

Хто не зазнав в жытю біды 
Не зазнат і добра 

Не поможе його вітця 
Постава хоробра 

 
І выгоды го зопсуют 
В фосу запровадят 

Розгуляют товаришы 
За краты го всадят 

 
Не поможе ауторитет 
Як ніт прихыльности 
Без підпоры оточыгя 
Змарнієш зо злости 

 
Сонце спалит твоі пляны 

Вітер іх розвіє 
А стежками кади-с ходив 

Трава ся засіє 
 

Шлід по тобі шніг засыпе 
Літом дощы змыют 

На могылі твоі в ночы 
Смутно псы завыют 

 
Марна слава мине з бурйом 

Силом гураґану 
Виділи зме такых люди 
Юж більше не встанут 

 
А мы просты ся остали 

Бы іх осудити 
І дальше нашу убогіст 

Будеме любити 
 

Свою убогіст і щырист 
І чысте суміня 

Бо так было в нашых людях 
Брез всі поколіня 

 
В нас не было бандытизму 

Биятык* розбоів  (?) 
Каждий ів то што створили 

Гвасны рукы своі 
 

В нас не было пімстуваня 
Сусідзкых затарґів 

Ни родинных сварок гнівів 
На тлі поля морґів 

 
Ґаздивку все отримував 
Найстарший сын в роді 
І так было од давности 

В нашому народі 
 

Часом старший ішов на бік 
Молодший оставав 
Але тихо ся годили 
І Бог то признавав 

 
Хто оставав на ґаздивці 
Сплачав сестер братив 

І хоц тяжко сам працував 
Нич родину сплатив 

 
Та не плакав на льос тяжкій 

Ани на родину 
Хоц здер в працы своі рукы 

І похылив спину 
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Были часы же молодіж 
Втікала за море 

Бо не могли выжывити 
Вшыткых нашы горы 

 
Сьвіт быв товды отворений 

Іхав де хто хотів 
Без папери як ластивка 

Де хто хтів полетів 
 

І без гроши без пашпорту 
Без віз без доводу 

Сів на колєй і до порту 
А з порту на воду 

 
Аґенты іх рахували 

Загнали над море 
І під поклад пакували 

Кілько шыф забере 
 

Товды нихто ся не бояв 
Же шпєґ же бандыта 

Лем все дбали бы шыф была 
Нима фест набита 

 
А што они в ній прежыли 

То юж друга справа 
Не раз пів з них Америка 

В порті одобрала 
 

Што в дорозі прежывали 
Діды небожата 

То везди іх сім раз гірше 
Як гнеска зьвірята 

 
Парудесят трупів денно 

В море вышмаряли 
А што потим з людми в порті 

Нераз вырябяли 
 

То я чытав о тым давно 
І чув єм од діда 

Котрого тіж там за море 
Раз выгнала біда 

 
Він тіж зазнав того щесьця 

І тамтых розкошив 
Аж тамтот сьвіт його волос 

Шнігом припорошыв 
 

А як вернув то не казав 
Сынам там іхати 

Казав вшыткым в нашых горах 
Чесно працувати 

 
Та найстарший і так пішов 

За море гуляти 
Про дівчата задер з ксєндзом 

І мусів втікати 
 

І так стрыко мій коханий 
До гнеска там жыє* (1966) 

Єст і тета Ємілия 
Та ся не присниє 

 
Жадного з них моі очы 

В жытю не виділи 
Іщы пред мым народжыньом 

Там повыходили 
 

І юж більше ся не вернут 
Ту до своіх братив 

І там помрут і там будут 
В чужыні лежати 

 
Стрыку милий тето ридна 

Хтів бым вас видіти 
Ваш дорогій сивий волос 

Хтів бым притулити 
 

Та далека дориженька 
Єст до вашой хаты 

Не поіду там николи 
Бо мене не стати 

 
 

(Єднак поіхал в 1975-тым році 
хоц юж товды ани стрыко,  

ани тета не жыли) 
 

За далека дориженька 
Білет за дорогій 

Не на мою бідну касу 
Не на моі ногы 

 
Оставайте здоровенькы 

Вы і вашы діти 
Може коли в телєвізйі 

Буду вас видіти 
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Прожывайте здоровенькы 
Сто років каждому 

Шлю вам привіт не з вітчыны 
Не зо свого дому 

 
Та зо серця щыренького 
З душы свойой щырой 

З чужой землі надодряньской 
Злой пісчаной сірой 

 
А я юж ту ся остану 

Покля сьвіт позволит 
Хоц ня серце хлопскє бідне 

Каждого дня болит 
 

Хоц не єдна моя слеза 
Впала ту зо жалю 

Не раз серце за горами 
Трискало мі з болю 

 
Та не розбєш челом муру 

Треба привыкати 
Жальом діти не накормиш 

Треба працувати 
 

А де єст хліб там вітчына 
Полякы ґадают 

Еміґранты вшыткых наций 
Добри о тым знают 

 
Вшыткых серце за вітчыном 

Єднаково болит 
І каждий жебы єй видів 

Свого Бога молит 
 

Але вшыткы не повернут 
До свойой вітчыны 

Бо на тото ся зложыли 
Розмайты причыны 

 
Політычны господарчы 

Родинны діточы 
Справы хыжы працы жены 

А часом про очы 
 

Бо як яка Канадийка 
Тя очарувала 

То юж мусиш з ньом остати 
То юж трудна справа 

 

Бо она ту не поіде 
До твойого краю 

Вашы діти Анґликами 
Там повырастают 

 
І так з вільна про вітчыну 

Будеш забывати 
Хоц до смерти кут свій ридний 

Будеш вспоминати 
 

Та не треба забывати 
Про свій край дорогій 

З кым бы-с не жыв де бы-с не быв 
Богач ци убогій 

 
І не вільно єст мужчыні 

Нарид свій зрадити 
Задля жены задля хліба 

В чужий табор піти 
 

Бо жена все як тя любит 
То прейде на твоє 

Бо юж такій льос жиночий 
Же не втримат своє 

 
А єсли хце затримати 

То нич не є злого 
І можете обыдвоє 
Тримати ся свого 

 
І ты обряд єй все шануй 

Она твій вшанує 
Най рижниця обрядова 

В вас ся выривнує 
 

І чесно одсьваткуєте 
Єй і своі сьвата 

Де згідлива атмосфера 
Там щаслива хата 

 
Але єдно мимо всього 

Мусиш памятати 
Же то ты є паном дому 

Хоц бы і в єй хаті 
 

Не тра быти пантофляжом 
Хлопом без вартости 

Бо загынеш між чужыма 
В своій молодости  
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Мудра жена всьо одгадне 
Іщы ся тым втішыт 

Найде в тобі всі вартости 
Ниґда тя не лишыт 

 
І будете жыти в згоді 

Мимо справ духовых 
Выховате своі діти 
Чесных і здоровых 

 
Але в діти выхованю 
Єст юж інча справа 

На чужыні то єст трудне 
То юж не забава 

 
Коли хцеш родинне жытя 

Сповнити з гонором 
Діти мусят піти твоім 

Народовым тором 
 

Коли ты є патрийотом 
Дбаш о власний нарид 

Ховай діти в своім духу 
Жен до нашых ворит 

 
Передовсім твоі сыны 

Мусят быти твоі 
Най выроснут з них одвічны 

Русины героі 
 

Мусиш іх так выховати 
Бы сьвіт іх не вхопив 

І жебы ты в чужым мори 
Власну кров не втопив 

 
Мусиш іх юж од дітиньства 

В душу защепяти 
Свою вартист народову 
Любов до свых братив 

 
Любов краю родинного 

Його велич красу 
Горы лісы степы моря 

І на полях росу 
 

Його вельку гісторию 
Його традицию 

Нашу красну реліґію 
І ґеоґрафію 

 

Мусят знати твою мову 
І літературу 

Нашы пісні сьпівы танці 
І нашу натуру 

 
Мусят знати наше писмо 

Сьвітскє і церковне 
І наш обряд пречудовий 

Бо то єст головне 
 

Мусиш быти утверджений 
В нашым рускым духу 
То чужына іх не зламе 

Як слонь голуз суху 
 

І чужына не заставит 
На них своі сіти 

І лем з такым выхованьом 
Можут всяди іти 

 
І з так выхованых діти  

Будеш мав потіху 
Же одвидят в будучности 

Свого няня стриху 
 

І же підут том дорогом 
Яком ішов тато 

І же будут ся тримати 
Свого все завзято 

 
І в тым єст ціль твого жытя 

В діти выхованю 
Бы сын повів як выросне 

Слава тобі Няню*  (Слава!) 
 

За просьвіту за науку 
І за выхованя 

Же єс до нас в ридным слові 
Выправяв казаня 

 
Же єс одкрыв перед нами 

Стежку на родину 
Там до нашых ридных братив 

На Русь – Украіну 
 

Бо были зме нич не знали 
О твоіх сторонах 

Же в Карпатах квилят орлы 
Гын в ялиц коронах 

  



         

 

2
2

4
 

Же там в твоіх милых горах 
Прожыв ты молодий 

На котрых блищат жерела 
І роснут ягоды 

 
Над котрыма срибний сокіл 

Виє ся што днины 
Шумит вітер верховиньскій 

Понад полонины 
 

Над котрыма буря грає 
Страшны громы гучат 

А ялиці тристалітні 
Своі шаты мочат 

 
Над котрыма сонце сьвітит 

Сьвітлом неоновым 
Обдарює гір мешканців 

Воздухом здоровым 
 

В тым місци автор написал „шуміт, 
шумит, шумыт” – значыт мал 
проблем з писовньом „і,и,ы” 

Мы го юж не маме... 
 

Між котрыма дримют села 
Маленкы веселы 

В котрых давно жыли Лемкы 
Тихы і щасливы 

 
Же там у стип твоіх Карпат 

Квитло давно жытя 
Жайворонкы прилітали 

Знад вышнього путя 
 

І потокы претинали 
Поля твоі ридны 

На них зерна фалювали 
В поранкы погідны 

 
На них квитли сині лены 

І жовты болгаі 
А кого них преплывали 

Потокы ручаі 
 

На них пасли ся коровы 
Коні і ягнята 

І стояли при них босы 
Хлопці і дівчата 

 

На них росли сивы вівсы 
Жыто і кромпелі 

А котры жлі управяли 
Нашы мудрагелі 

 
На них росли ярці макы 

Коничы чудовы 
А на луках як диваны 

Найсмачнійшы травы 
 

На них росли красны сады 
Як хто іх пильнував 
І вітер іх голузями 
Як лісом фвлював 

 
На них росли чудны квіты 

В на пів дикым стані 
В загоридках милы ружы 

І лелия пані 
 

А в садочках нашы хыжкы 
Крыли ся в сливчыні 
А у хыжці вісив образ 

Хлопец при дівчыні 
 

Працували нашы Лемкы 
Цілий тыжден в поли 

А сьватом ся барз тішыли 
Як в церков спішыли 

 
І Великден быв найкрасшым 

Сьватом в нашым краю 
Найвесільшым найщаслившым 

В тым весняным Маю 
 

Товды вшыткы забывали 
О болях і біді 

Коли щыро ся ділили 
Яйцьом при обіді 

 
В тым обіді найславнійшым 

Якій быв в нас в році 
На котрий мы довго ждали 

Як рыба в потоці 
 

На тот обід посьвачаний 
В тот празник красивий 

Великодне наш лемківскій 
Якій ты быв мивий 
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Якій ты быв осьпіваний 
Нашом реліґійом 

Якій ты быв осіяний 
Нашом традицийом 

 
Якій ты быв ожыданий 

Всім нашым народом 
Як природа сьвіт вкрашала 

Пред твоім приходом 
 

І як лугы застеляла 
Зеленым диваном 

А Зелярку прикрывала 
Сьваточным жупаном 

 
Як трава ся засыпала 

Першыма квітами 
Навет вербы при потоці 

Вкрыла багнітками 
 

І сливковы нашы сады 
Квітами ся вкрыли 

І в Дзелярці молодицькы 
Листочкы шуміли 

 
Коло церкви заквитали 

Клены і каштаны 
В іх квітах ся колысали 

Щпакы розсьпіваны 
 

Но і сова в старий липі 
Юж гніздо стелива 

Ночувала на дзвінници 
І была щаслива 

 
І з дзвінниці ся смотрила 

На хмару народу 
Коли вышли з процесийом 

До церкви обходу 
 

Хоц може нич не виділа 
Та сьпіву слухала 

Она обхід великодний 
З давна добри знала 

 
Вышли хлопці з коругвами 

Перед церквом стали 
А за нима з образами 

Дівкы поспішали 
 

На коругвах выблищаных 
Аж ся тішат сьваты 

А в повітрю так спокійно 
Аж ся хце дыхати 

 
Сонце сьвітит так приязно 

Як бы всіх гласкало 
Вітер заснув ци ся втопив 

Ци што ся з ним стало 
 

Легіт несе запах кадил 
Там од бальдахыму 

Під котрым ксьондз як бог грецкій 
Тоне в хмарах дыму 

 
Як грецкій Зевс на Олімпі 

Під неба суфітом 
Рыхтує ся до походу 

Враз з новым завітом 
 

Штыри дручкы підтримуют 
Дорогу тканину 

З котрой вісят злоты фрындзлі 
Кругом на долину 

 
Під ньом стоіт ксьондз красивий 

Як тот дуб молодий 
І найкрасшы зо всіх ризы 

Вдів на своі груди 
 

І в золоченым фелоні 
Як Христос над гробом 
Він повагу того сьвата 

Презентує собом 
 

І пречудна монстрация 
В піднесеных руках 

А міна сильно поважна 
Два мужы по боках 

 
Попід рукы го тримают 

Підут з ним в поході 
Під золотым бальдахымом 

При милым холоді 
 

А пред нима во двох рядах 
Шист велькых образив 

Каждий тримат штыри дівчат 
Як офтар з алмазив 
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Нараз з сьпівом Христос Воскрес 
Цілий похід рушат 

Як на мори тиха фаля 
Бляск за собом лишат 

 
А по боках цілий нарид 

Плыне як лявина 
Летит пісня Христос Воскрес 

До Божого Сына 
 

А з дзвінниці голос дзвонив 
Іщы додав красы 

О Господи што то были 
За чудовы часы 

 
Товды сонце як сьвітило 

Та в місци застыло 
В цілым краю на походы 
При церквах смотрило 

 
Його лучы ся слизґали 

Женам по волосах 
По коругвах по образах 

Дівчатам по косах 
 

Обнимало цілий нарид 
Як наймильшы діти 

Дай мі Боже іщы в жытю 
Такє там видіти 

 
І природа милым теплом 

Всіх благословила 
Дзвоны гремят а ту сьпіват 

Процесия ціла 
 

Гучыт пісня Воскресенья 
Летят в небо тоны 

Нарид плыне і фалює 
За своі законы 

 
Нарид плыне вколо церкви 

Як фалі Анґары 
Розсьпіваны і щасливы 

молоды і стары 
 
 
 
 
 
 

 
Церков в Білцаревій – видок од  

полудня 
 

Зошыт 26  
 
 

Горнут люде вколо церкви 
Як взбурена рика 

Товды дома лем ся остав 
Хворий і каліка 

 
Но і хто не мав в чым піти 

Тот ся лишыв дома 
Для такого Воскресенья 

То была Содома 
 

Бо як в церкви дзвоны били 
Він слухав і плакав 

Люде ішли коло церкви 
Він зо жалю клякав 

 
Пережывав і я такє 

Хоц встыд ся признати 
Але правду я не можу 
В грудях затримати 

 
Гремят дзвоны горнут люде 

Плыне сьпів над селом 
Христос Воскрес для нас вшыткых 

Най буде весело 
 

Най ся тішат і веселят 
Нашы серця бідны 

Най будут все такы красны 
Нашы сьвата ридны 

 
Христос Воскрес в нашы сьвата 

А ци Воістину 
Та до того юж не входме 

Бы не мати вины 
  



                                                                                                             

 

2
2

7
 

Лем мы любме всьо што наше 
Бо в тым наша сила 

В тий красоті в тий щырости 
Єст душа щаслива 

 
Най нам сонце підчас тых сьват 

Все так мило сьвітит 
Нич обыйдут вколо церкви 

В очах ся закрутит 
 

Горне нарид розсьпіваний 
Кыпит атмосфера 

Вшыткы хтіли бы тым маршом 
Іти до вечера 

 
Плыне нарид нибы рика 

Розсьпіваны фалі 
А над народом бальдахім 

Юж видочний в далі 
 

Під ним крочыт в злотых ризах 
Нибы патриярха 

Проваджений попід рукы 
Як римскій монарха 

 
І сонечко зсылат людям 
Вшытку тепліст свою 

Благословит тихо сьвато 
Тот похід покою 

 
І при церкви на деревах 
Пташкы не сьпівают 

Они тераз сьпіву люди 
В задумі слухают 

 
Смотрят з горы здивуваны 

І не розуміют 
Чом так люде ідут звільна 

І нич ся не сьміют 
 

І што значыт тот сьпів людзкій 
І тых дзвонив громы 
І коругви пречудовы 

І образив рамы 
 

Котры дівчатка румяны 
З таком втіхом несут 

Як ангели в нич воскресну 
З радости ся трясут 

 

Бо пред нима ідут хлопці 
Стрункы гоноровы 

І обернут на них часом 
З усьміхом головы 

 
І коругви пречудовы 

Двигают догоры 
Несут гордо як при войску 

Полковы прапоры 
 

Они похід отверают 
Котрому ніт кінця 

Но бо конец єст пред нима 
І ходят до вінця 

 
Бо нич они коло церкви 

Обышли довкова 
То пред нима з церкви вышла 

Остатня голова 
 

І так похід людзкым вінцьом 
Замкнув ся ту з нима 
Нибы велька карузеля 
З піснями сьватыма 

 
Котра без кресев ланьцухів 

Кружыт власном силом 
Попід дерев конарами 

Гримко і щасливо 
 

Ідут жены молодицькы 
Туж за бальдахімом 

В пречудовых літніх строях 
Бо то не є зимом 

 
В вышываных оплічатах 

Домовой роботы 
Чудных  взорив на рукавах 

Галицкой красоты 
 

І в ґорсетах з аксаміту 
Найкрасшых кольорив 

Найладнійший быв червений 
Бо мало не горив 

 
На ним были вышываны 

Лисьця ружы квіты 
І то юж быв стрий місцевий 

З лемківского сьвіта 
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Артистычні вышываний 
В природных кольорах 

Для жинок тот стрий быв знаний 
В цілых нашых горах 

 
Листя шыли все ляцетом 

Ружы пацюрками 
А декотры выбивали 

Квіты цекінами 
 

Такій ґорсет вартав грошы 
І людзкого ока 

Як єс видів в ним дівчыну 
Снила ся пів рока 

 
Як кабатик тебетовий 

Тіж мала на собі 
То такє юж не забудеш 
Хыбаль же аж в гробі 

 
Якє гарде было дівча 

В тым лемківскым строю 
О чаривна ридна красо 

Писати ся бою 
 

Як дівчына уродлива 
Так ся выстроіла 

Най ся крыє сьвіт артисток 
Америка ціла 

 
Най ся скрыє Берлін Париж 

Західні моделі 
Што мож было зобачыти 

В нас на бідным селі 
 

Як ся зышло на дорозі 
Пару в такых строях 
То были як королівны 

В цисарскых покоях 
 

Трудно было одорвати 
Од них своі очы 

А што як ся з таком зышов 
В Чершли ци Убочы 

 
То сьвіт ся ти перевернув 

Догоры ногами 
А може аж хыбаль потим 

Як сте были сами 
 

А тымчасом засьвітили 
Вашы очы штыри 

І гуканя пішло ехом 
По цілым хотари 

 
І соколы заквилили 

В вершках ялицьовых 
Стары шпилькы попадали 

З дерев смерековых 
 

А як такых парунадцет 
При церкви ся зышли 

Ци в поході великодным 
Коло церкви ішли 

 
Або іщы образ несли 
Такы штыри павы 

Здавало ся же іх ножкы 
Не тыкают травы 

 
Іх цекіны на ґорсетах 
Блищат брилянтами 

О лемківска давна красо 
Юж єс поза нами 

 
Де дівчата тоты давны 

В строях народовых 
З пацюрками на іх шыях 

На грудях чудовых 
 

Котры несли коло церкви 
Злочены іконы 

І слухали з битьом серця 
Як дзвонили дзвоны 

 
І несьміло позерали 
На хлопци в переді 

Што парами з коругвами 
Ішли як по леді 

 
Котры мали ґарнітуры 

юж нового крою 
чорны сивы ци бронзовы 

містецкого строю 
 

Чысты новы кант в желєтку 
На сьвата купены 

Черевікы як зеркало 
Жовты выблищены 
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І кошелі мали білы 
Чысты без краваток 

Вышываных было мало 
Там в нас на початок 

 
Аж в час війны і по війні 

В нас ся появили 
Деякы люде зо всходу 

Іх поприносили 
 

Потим сестры вышывали 
Братям при нагоді 

І дівчата нареченым 
Як то єст в народі 

 
І я принюс з Гуцульщыны 

Чудово вышыту 
Гуцулочка мі єй дала 

Як ридному брату 
 

І просила жебым за то 
Писав до ней листы 

Гей Гуцулко з Кут прекрасных 
Што ти мам повісти 

 
Посмотр гнеска в моі очы 

Вшытко зрозумієш 
Же минуло наше жытя 

Слізми ся залієш 
 

Кілько з тих пор в Черемошу 
Проплынуло воды 

Як я гуляв в твоім краю 
Веселий молодий 

 
А сорочка вышывана 

Твоіма руками 
Яко мощы є схована 

Медже убранями 
 

І вічно мі припоминат 
Тамтот сьвіт чудовий 

І прекрасний тамтот нарид 
Добрий і здоровий 

 
Сорочка мі припоминат 

Тамты юны літа 
Коли доля мном метала 

В ріжны місця сьвіта 
 

Покля зас єм ся не опер 
В своій Білцареві 

Як тот пташок в своім гнізді 
На своім дереві 

 
Котре чужы лісорубы 

Зрижут за хвилину 
І выгнают тебе з гнізда 

Заберут хатину 
 

І поженут в сьвіт далекій 
До чужого краю 

Де тіж шумят велькы лісы 
Пташок сьпіват в гаю 

 
Де зазуля кукат в маю 

Як і в нас кукала 
І на нашы ярны сьвата 

Зеленіє трава 
 

Але гнешні ярны сьвата 
То не нашы давны 

В ридным селі в наший церкви 
Великден преславний 

 
Неє юж ту той той красоты 

Ни той веселости 
Бо остала в ридным краю 

Де прадідив кости 
 

Бо ту єст лем традиция 
Без красы без славы 

Для душ нашых підтриманя 
Як азот для травы 

 
І ту церков грає ролю 

Орґанізацийну 
Без ней бы зме ся стратили 

Бо люде сут хвійны 
 

Бо сьвідомы і без церкви 
При своім бы стали 

За свій нарид за вітчыну 
Душу бы оддали 

 
Такых нихто не претягне 

На свою сторону 
Такы іщы нераз берут 

Слабшых в оборону 
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Але темны зацофаны 
Лем в церкви при своім 

Бо такыма вшыткы крутят 
Решту дальше повім 

 
А між нами мало вченых 

А більше моровых 
Хоц і просты сут сьвідомы 

Свых прав народовых 
 

Бо Лемкы є нарид твердий 
Ма міцны кориня 

Трудны до змін реформ і до 
Вынародовіня 

 
Йому можна одобрати 

Вітчыну і хату 
Та не можна з його душы 

Віру одорвати 
 

Можна взяти му вітчыну 
Вшытко зрабувати 

Але свойой народности 
Не даст одобрати 

 
Він сам за то оддаст вшытко 

Хыжу сады поля 
І піде в сьвіт бідувати 

Така його доля 
 

Так робили тоты в тот час 
Што на всхід іхали 

За народнист реліґію 
Вшытко інчым дали 

 
І хоц тяжко бідували 

В знищений краіні 
Тішыли* ся же при своіх 
Сут на Украіні*(холєрні) 

 
Же коло них братній язык 

І слово і школа 
Хоц не была тамтых до них 

Тактыка здорова 
 

І декотры тамты люде 
Жлі іх привитали 

А деякы Лемкы тото 
Тяжко прежывали 

 

Тото робили темнякы 
Якых там не мало 

А де были люде мудры 
Там того не было 

 
Заміст Лемків привитати 

Яко своіх братив 
Назвали іх Поляками 

За то же всьо стратив 
 

Лемкы вшытко претерпіли 
Сталін пішов спати 

Потим вшыткы пригноблены 
Зачали вставати 

 
І зачали будувати 
Жытя людскє нове 

На міцнійшых фундаментах 
Чеснійше здорове 

 
Гнеска жыют юж весільше 

Навет в добробыті (?) 
Лем жебы проклятой війны 

Не было на сьвіті 
 

Товды вшыткы тамты люде 
Встали бы на ногы 

Рушыли бы до культурной 
Праведной дорогы 

 
І лем того людям треба 

Гнеска на тым сьвіті 
Жебы могли працувати 

І ся веселити 
 

Жебы могли одотхнути 
З трудив тамтой війны 

І призабыти выбухы 
Бомбы кулі міны 

 
Жебы воєн юж не было 

На сьвіті николи 
Заміст човґів бы тракторы 

Іздили по поли 
 

Най працуют покойово 
Не в воєнных цілях 

Міст одламків зерна сады 
Най роснут на полях 
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Заміст танків най сівникы 
По полях таньцуют 

Хлопскы рукы най іх водят 
Не поля мінуют 

 
І най потим тоты люде 

Іхают до млина 
І най більше не тыкают 

Пальцьом карабина 
 

Най іх діти юж не видят 
То што мы виділи 

Як на нашых очах села 
І міста горили 

 
І як трупы попалены 
По стежках лежали 

Бідны люде престрашены 
До ліса втікали 

 
Бы більше не проливали 

Слез з болячых очи 
Жебы більше не виділи 

Тых воєнных ночи 
 

І жебы не прежывали 
Грозы тых видоків 

Луны огня і пожарив 
За довгых пят років 

 
Лем жебы ся люде вчыли 

Чытати писати 
А потим жебы ся вчыли 

Добри працувати 
 

Жебы кєруючы паньством 
Добри кєрували 

То мы бы ся веселили 
Добра ужывали 

 
Та покля сьвіт буде страшыв 

Нас новым пожаром 
І будеме хоронены 
Атомів котаром 

 
Покля наше жытя буде 

Тяжкє неспокійне  
Небезпечне беззахысне 
Што ден більше хвійне 

 

Але трудно привыкайме 
І до тых новости 

Бо неє дыму без огня 
І без мяса кости 

 
Помаленкы до вшыткого 

Цілком привыкнеме 
Аж нам дадут попрез плечы 

І ся превернеме 
 

Товды не тра юж нам буде 
Нашой Лемковины 

Ни нашых піль ани хыжок 
Ни мойой бучыны 

 
Ни нашых сіл найдорожшых 

Ни садив зеленых 
Ани шуму тых гір нашых 

Ни малин червеных 
 

Ани черкоту потока 
Зозулі куканя 

Ани прекрасных видоків 
Ни пташків сьпіваня 

 
Та не страшме юж наперед 

Душу розхворену 
Обернийме голову на  

Природу зелену 
 

Бо там так пташкы сьпівают 
Не мышлят о страху 

Покля жыє то скаче по  
Деревах по даху 

 
Кладе з горы на смуток 
На клопоты сьвітовы 

Най ся грызут тым в гори 
Урядникы паньствовы 

 
Але не мы маленкы 

Ту приземне створиня 
Котрых нихто не слухат 

Бо не маме значыня 
 

Ліпше плюнме в долони 
І працуйме з головом 
На роли ци в фабрыці 

Ци там пером за столом 
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І жыйме си весело 
Бо так каже природа 

І працуйме з пожытком 
Для цілого народа 

 
А при вільний хвилині 

Забывайме о сьвіті 
І весельме си душу 

Покля сонце нам сьвітит 
 

І най смуткы загынут 
Коли спокій на двори 
Бо ходиме по земли 
Не ногами по мори 

 
І тішме ся природом 

Покля жытя позвалят 
Бо товды не будеме 

Як атомы єй спалят* 
 

*был то час зимной войны, яка пару 
раз была о волос од горячой. Страх 

пред войном атомовом шырил ся на 
цілым сьвіті 

 
І тішме ся тым жытьом 

Покля дає природа 
Покля маме што істи 

Не гынеме з голоду 
 

І тішме ся тым вшыткым 
Што нас кругом отачат 

Як пташына як діти 
Бо то жытя означат 

 
Бо хоц бы зме як хтіли 

Як мышліли думали 
Не втечеме од біды 

Нещастя і печалі 
 

Як державны лідеры 
Не згодят ся між собом 

То мы товды підеме 
На жертвенник худобом 

 
Не як мясо арматнє 
Лем як попел атому 

Навет фронту не треба 
Найде тя коло дому 

 

Дописок на окладинці 
Описати (...) віруваня звычаі 

забобоны, чары, весільны звычаі 
(Але – на жаль – не описал...) 

 

 
 
 

Зошыт 27  
 
 

Та мы тото залишме 
Бо мы того не ксеме 
І хто війну выкличе 
Колиси го найдеме 

  
А як нас юж не буде 
То іщы го достанут 

Як і інчых не буде 
Товды вшыткы зовянут 

 
І підпаляч тіж згыне 

Хто сьвіт красний підпалит 
Хто плянує тот пожар 
Най го земля привалит 

 
І то зараз натыхмяст 
Нич на ґузік* притисне 

Або най меч месника 
Над карком му заблисне 

 
*Ходит о ґузік атомовий, якій мали 

 в валізочках тоты, што верховодили   
в Америці і в Радяньскым Союзі. Все 

товды цілий сьвіт тым страшыли.  
 

Най му злетит голова 
Нич досягне контакту 

Закля своі замыслы 
Допровадит до факту 
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Най го скрутит параліж 
Бы не досяг педала 

По котрым бы махіна 
Атомова погнала 

 
Того жычат му вшыткы 

Добры люде на сьвіті 
Вшыткы в нашым обозі 

І на цілий планеті 
 

Бо хто руку вытягне 
На знищыня природы 

Страшний льос го досягне 
Його прокнут народы 

 
І він згыне як тыран 
Як пристало на ката 

За руку піднесену 
На діти і на брата 

 
Бо такому так треба 

Што смерт інчым плянує 
І природу чудову 
Атомами руйнує 

 
А природа чудова 

Так хце жыти і рости 
Шырити ся квитнути 
Прожывати в радости 

 
Што єй жене до жытя 

З таком силом імпетом 
Же аж землю розсаджат 

В лісі в саді під плотом 
 

Вшытко квитне ся шырит 
Буят в гору на бокы 

Зеленина прикрыват 
Горы лісы потокы 

 
Вшытко квіты вкрывают 

Білы жовты ружовы 
По котрых зас літают 

Чмелі мухы і пщовы 
 

Вшытко бренчыт з радости 
Вшытко спішыт і жене 

Падат в квітив платочкы 
Летит в руно зелене 

 

Ледво квітя дитхнувшы 
І юж спішыт на другій 
Ах якій мы попри них 
Маме рефлєкс убогій 

 
Вшытко жене Бог зна де 
Тилько блискат в воздусі 
Лем зиґзакы над земльом 

Або щліды по росі 
 

Вшытко летит як куля 
В повітрю ся крижує 

То красний сьвіт овадив 
Інтенсивно працує 

 
То ся зъявят то зникат 

Нибы фалі радару 
Бы зобрати чым більше 

Солодкого нектару 
 

Тилько соток бзыканя 
Чути вколо і шуму 

Же ся треба отрясти 
Бы не впасти в задуму 

 
Ден весняний як брилянт 

Сьвіт оваді чарує 
Не дає ім спочыти 
І пришвіст іх будує 

 
 Жене іх до роботы 

Як рильничу машыну 
Што было тых видоків 

Попід мою бучыну 
 

Попід мою Дзелярку 
І в цілым моім краю 

Зачали ся юж в марци 
А найпізніжше в маю 

 
Гей што было тых видоків 

Там по нашых лісах 
Коло жерев по берегах 

По граничных пасах 
 

Там по зрубах по убочах 
Над водом в потоках 

Хтів бым іщы вшытко взрити 
Хоц по тилькых роках 
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По лісовых гірскых стежках 
Пасвисках полянах 

На обшарах черничника 
І місцях мі знаных 

 
Хтів бым взрити тамты місця 

Чудны закутины 
І пщив дикых на квіточках 

Як квитли малины 
 

Котрых гніздо ридко коли 
Дахто в лісах нашов 

А зо села там на верхы 
І трут (?) бы не вышов 

 
Но раз нашли няньо ґадав 

В ялици грубезний 
В котрий была в середині 

Дудла* величезна*(dziupla) 
 
 

(Ту дописана увага – 
 „аж під самом Яворином”) 

 
 

Обізрили грубу штуку 
Зо заду з переду 

І цілком не припущали 
Же єст повна меду 

 
Пщив не было ани шліду 

Ани жадной шпары 
І взяли ся до ризаня 
Як то хлопи стары 

 
І помалы запустили 

Пилу в пняк ялиці 
Смотрят пила тяжко іде 

Липка од жывиці 
 

І жывицьом замазана 
Трудно потягнути 

Та нюхают одкаль ту мюд 
Може так пахнути 

 
І не знают же на пилі 

Не смола жывиця 
Лем то медом обмазана 

Лісників сестриця 
 

Пила іде штораз тяжше 
В кінци цілком стали 

Мюд ся змішав з ризовином 
І рады не дали 

 
І тягают і рушают 

І одпочывают 
І не знают што ся стало 

І лем мюд нюхают 
 

В кінци пилу вытягнули 
Мацают пахают 

Потим пальці облизуют 
І віры не дают 

 
Пила была обліпена 

Старым твердым медом 
В котрий они ся вризали 

Зубами передом 
 

Котрого юж приризали 
На шырину пилы 

І дальше єй не потягли 
І сіли до травы 

 
Як одкрыли таємницю 

З радости скочыли 
І допіро по ялици 

В гору посмотрили 
 

Но і взрили пщелі выльот 
З пят метрив высоко 

З котрого летіли пщолы 
Деси в ліс далеко 

 
Нич си з того не робили 

Же там два ворогы 
Хтят звалити іх хыжыну 

Собі на підлогу 
 

Бо мешкали  за высоко 
Бы напад одкрыти 

І зир мают коротицькій 
Не могли видіти 

 
А дерево грубе міцне 

Навет не дырґало 
При ризаню помаленкы 

Страху не давало 
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І бідны не боронили 
Родинного дому 

Ниґда не напастуваны 
Жыли по старому 

 
Хлопи по зорєнтуваню 

Як іх діло стоіт 
Втішны же пщеля родина 

На них ся не строіт 
 

І навет не дуже летит 
В поле за пожытком 

Бо през довгы рокы медом 
Засклепили вшытко 

 
І провізоричны шышкы*(плястры) 

До сьцін приклияли 
Котры зо сьцін спорохнівых 

Внет ся одрывали 
 

І під тяжком вагом меду 
Падали в долину 

І як бочку наповняло 
Той дудлы глубину 

 
І аж хлопи перервали 

Процес маґазину 
І єден з них за помочом 

Скочыв на долину 
 

Привюв іщы двох зо села 
Молодых здоровых 

Здибных до лісовой працы 
І на всьо готовых 

 
І принесли штыри відра 

На тот мюд з ялиці 
Бо на такє не трафила 

Жадна околиця 
 

Потим взяли ся за пилу 
Двох з каждого боку 

І тягали з цілой силы 
Як за рогы быка 

 
І пів дня ся мордували 

Нич єй превалили 
Нич узрили гору меду 

Нич ся похвалили 
 

Мюд быв старий і сцукрений 
Твердий як дерево 

І нараз бы го не зіло 
Ани ціле село 

 
Як зачали ладувати 

До тых штырйох відер 
То рубали сокырами 

Придав бы ся „сьвідер” 
 

Коли відра наповнили 
Не дуже убыло 

І пішли по більше ґратив 
Другій раз на село 

 
І юж возом приіхали 
З бочком і з цебрами 
І зачали ладувати 
В цебры лопатами 

 
Оказало ся же дудла 
Од землі два метры 

Была медом наповнена 
Тяжкы гектолітры 

 
Наповнили штыри цебры 

І бочку дубову 
Вшытко разом мало вагу 

Найменче тонову 
 

Кілько років пильны пщолы 
Тот дар там зносили 

Того люде не одгаднут 
Бо ся не смотрили 

 
Може десят може двадцет 

Може пів столітя 
Кілько они на тот продукт 

Облітали квітя 
 

І кілько іх милийонив 
При тым погынуло 

О природна таємницьо 
Ты стихійна сило 

 
Одкрый секрет свій пред нами 

З твойой господаркы 
Отвор нам бухальтерию 

Нибы секретарка 
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Най мы дашто зобачыме 
І зрозумієме 

І хоц єден процент з того 
Собі присвоіме 

 
Юж будеме моц мудрийшы 

В єй розкладі язды 
І то буде барз придатне 

Для нашого ґазды 
 

Гей вы пщілкы нашы добры 
Кілько вас в нас было 

Кілько вас в сьвіт прелетіло 
Як сонце сьвітило 

 
Як квіточкы для вас жыли 

І як вас витали 
Вы за нектар і за пергу 

Жытя ім давали 
 

Як в нас літом в ден погідний 
Сонце присьвітило 

То од крыл пщив і овадив 
В повітрю шуміло 

 
Як в космосі метеоры 

Овады шмиґали 
А між нима нашы пщолы 

Вельку ролю грали 
 

Пщилко моя приятелько 
Ты працы тытане 

Ты медова кормителько 
Як літо настане 

 
Іщы мушу я ся з тобом 

Ліпше запознати 
І од гнеска нашы долі  

Будут ся вязати 
 

Сприбуєме жыти разом 
Моя ты маленка 

Буду о тя дбав як мати 
О дітя в пеленках 

 
І будеме проганяти 
Вспільно нашу біду 

В вільну хвилю все прилечу 
До тя на бесіду 

 

Так як давно в моім саді 
Як сте в нас мешкали 
І весело за два рочкы 

Медик сте зберали 
 

Але пришли тяжкы часы 
І воєнны літа 

Я выіхав а вас война 
Змела з того сьвіта 

 
І так наша давна дружба 

З вітром проминула 
З ньом молодист моя давна 

Буйна нещаслива 
 

І хоц дуже од тых часив 
Років проминуло 

І в потоках тамтых гірскых 
Воды проплынуло 

 
Та все в души мі останут 

Наймильшы вспомины 
З найдорожшых ридных сторин 

З нашой закутины 
 

І все згадам вас маленкы 
Як і край мій ридний 

Товаришкы моі малы 
При праци штоденний 

 
Бо николи не забуду 

Вас моі дорогы 
Ваш льот тяжкій з поля домів 

З кошычками ногы 
 

Вашу радист на ґаночку 
Як была погода 

Ручист жвавіст оборону 
Вашого народа 

 
І граня крыв малесенькых 

Під сонця лучами 
Милийоны вас ся трясут 

В літі над травами 
 

Милийоны вас што рана 
Летят в сьвіт далекій 
Бы сповнити обовязок 

Родинний великій 
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Милийоны вас штоденно 
В поле вылітают 

І далекы кільометры 
Сьвіта преміряют 

 
Облітуют милийоны 
Квітив кольоровых 

То найліпшы робітникы 
Робіт сезоновых 

 
Милийоны іх штоденно 

Летит на роботу 
Без нагонкы без заплаты 

І без заколоту 
 

Ім выстарчыт космик сонця 
І юж сут щасливы 

Юж ся тішат аж таньцуют 
Кілько мают силы 

 
З яком втіхом летят в поле 

Як сонце заблисне 
Якы рухы іх сут товды 

Веселы радисны 
 

Нич іх товды не затримат 
В іх хыжці маленкій 

Єсли тилько узрят сонця 
Промінчык миленкій 

 
Товды нич іх не затримат 

В природі николи 
Рознесли бы свою хыжку 

І пішли бы в поле 
 

Бо там жытя іх арена 
На квітив кольорах 

І там душы іх свобода 
В запахів просторах 

 
Де єст сонце там і они 

І де сьвіт зелений 
І де в квіты медодайны 
Край наш застелений 

 
Де сут квіты там і они 

Так як нашы діти 
Не спочнут ни на секунду 

Покля сонце сьвітит 
 

Де єст зелень там і они 
Там квітив запахы 

Хоц не єдну по дорозі 
Зідят в леті птахы 

 
Бо де они там і квіты 
Де квіты там краса 

Чарували сьвіт наш милий 
До вечырной росы 

 
Чарували покля жыли 

І по мюд літали 
Аж пришли воєнны часы 

І нас розогнали 
 

Юж я потим в вільных хвилях 
Коло вас не сідив 

Як там сонце вам сьвітило 
Я того не видів 

 
Розогнали нас ворогы 

Як вітер полову 
Мене взяли на роботу 

Тяжку примусову 
 

А вы бідны там остали 
Край мій веселити 

Та не хтіло вам сонечко 
Без мене сьвітити 

 
Незадовго чорны хмары 

Ваше сонце вкрыли 
І не довго вы без мене 

До поля летіли 
 

Недовго сте там без мене 
Ужывали сьвіта 

Приятелькы моі малы 
Де сут тоты літа 

 
Як в мым саді під сливками 

Вы собі мешкали 
Під шпалєром руж высокых 

Вашы хыжкы стали 
 

Червеніли ґеорґіньйі 
Коло вашых хаток 

Шкілка дерев ся хвіяла 
І на грядці браток 
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А над вами на сливочках 
Ластивкы сідали 

Коротицькы своі пісні 
Каждий ден сьпівали 

 
І чыстили своі перка 
Над мойом головом 

Розмавляли медже собом 
Свом пташачом мовом 

 
А я сідив на травнику 
Смотряти на пщовы 

Слухаючы раз ластивчой 
Раз пщельой розмовы 

 
І там быв мій одпочынок 
В вільний час і в сьвата 

Часом кликав єм на траву 
Маленкого брата 

 
І як прийшов сів коло ня 

Посмотрив мі в очы 
Своім зором просив мене 

Жебы му помочы 
 

Розвязати тоту тайну 
Котра нас отачат 

Чым єст вшытко што видиме 
Што оно означат 

 
Вшытко іде своім тором 

І в своім кєрунку 
Чом сьвіт дикій ся операт 

На мордах рабунку 
 

Чом невинний през міцного 
Єст все зажераний 

Лишком заяц вовком рогач 
Єст в нас роздераний 

 
Я знав чого так створена 

Є дика природа 
Та ксьондз вчыв нас же вколо нас 

Всьо діла Господа 
 

А ту слабых жаль мі было 
Битых мордуваных 

Моіх пщилок працовитых 
В повітрю зъіданых 

 

Таком милом ластивочком 
Што над нами сьпіват 
О природна траґедийо 

Серце ся розрыват 
 

І в голові ся закрутит 
Як ся в то заглубиш 
І не найдеш одповіди 
Хоц природу любиш 

 
О природо пажерлива 

Хоц єс така красна 
Як сонечко над горами 

Як та зоря ясна 
 

Як жерело на поляні 
Як видок з Чертежа 

Як небосклон пред вечером 
Як майова ружа 

 
Як всхід сонця в Білцареві 

Як шум Чершлі рано 
Як вода в гірскым потоці 

Як в Маю бучына 
 

Як тот єлень на Дзелярці 
Як весняна пора 

І як настрий в сьватий вечер 
Давно в моіх горах 

 
Гей природо тамта чудна 

Велька наша красо 
В ден плекана лучом сонця 

В ночы зимном росом 
 

В ден витана сьпівом орла 
В ночы гуком совы 

В селі люде тя хвалили 
На горах коровы 

 
І в ден ся ти покланяли 
Тоты што спят в ночы 
А в ночы тя выхваляли 

Жытелі з Убочы 
 

І так жытя гармонія 
Была тамтом силом 

Котра в селі в поли в лісі 
Рядит всім з головом 
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Та што з того як я гнеска 
Далеко од того 

Од родинных моіх сторин 
Од жытя тамтого 

 
Котре лишыв я молодым 

Верхы моі сині 
Бы найкрасший вік стратити 

В далекій чужыні 
 

Але хоц я вшытко стратив 
Што мі было ридне 

Хоц якє там моє жытя 
Было товды бідне 

 
Такє з другой страны было 

Чаривно красиве 
Такє было натуральне 

Природно щасливе 
 

А щасливе было за то 
Бо-м жыв в ридным краю 
Вшытко вколо было наше 

Гей гаю мій гаю 
 

Хоц інчы пили молоко 
А я зимну воду 

Нераз пучыв єм жолудок 
Під лісом з голоду 

 
Не раз не два быв єм хворий 

З нужды з недостатку 
І так любив єм свій кутик 

Свою ридну хатку 
 

І веселив ня тот видок 
Які-м што дня видів 

Навет малий бідний пташок 
Што попри мі сідив 

 
Веселили ня видокы 

На моі Карпаты 
Про то быв я там щасливий 

Веселий богатий 
 

Про тот видок я быв богач 
Він мі за всьо платив 

Гнеска єм іщы біднійший 
Бо єм вшытко стратив 

 

І хоц бым мав кілько гроши 
Не буду щасливий 

Бо не виджу коло себе 
Мій садочок милий 

 
Бо не виджу коло себе 

Знайомых мі люди 
І стисненых ґорсетами 

Тых дівочых груди 
 

Не виджу іх чорных очи 
З горами в зриницях 

Не виджу іх білых ручок 
В лісі на чарницях 

 
Не виджу іх брив чорнявых 

Вітром малюваных 
Ни іх личок малиновых 

Милых закоханых 
 

І не виджу того строю 
Котрий там носили 

В котрым в поли працували 
І в сьвато ходили 

 
І не виджу своіх коров 

На пасвиску рано 
І не чую вечерами 

Лемківскых сьпіванок 
 

А хоц чую даде гнеска 
Та не в моім селі 

І хоц ридны та смутнійшы 
Як дзвоны в костелі 

 
Юж не мают того чару 
Як там в ридным краю 

Юж не ма той веселости 
Хоц і засьпівают 

 
Юж неє той сердечности 

Ни той атмосферы 
Проминули кавалєрскы 

Лемківскы вечеры 
 

Проминули кантилєны 
Кавалєрскых ночи 

І вечеры симфонічны 
Для дівочых очи 
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Проминули серенады 
Для них высьпіваны 

І для нашых гір дорогых 
Бескідами званых 

 
Проминули тамты ночы 

Серед лісив шуму 
Під лемківскыма зьвіздами 

Коло свого дому 
 

Проминули тамты ночы 
Поплынули з водом 

Поіхали до Росиі 
За нашым народом 

 
Проминула іх красота 

Бы не повернути 
Бы разом з тым поколіньом 

В степах загынути 
 

Проминули нашы ночы 
Веселы лісовы 

Під звуком гушель сопілкы 
При гуканю совы 

 
Попри сьпівах жартах сьміху 

Нераз при коханю 
Або в зимі на морозі 

На нартах зъіжджаню 
 

Коли сьвітив зимний місяц 
На шніг зморожений 

На сьвіт білий выіскрений 
Як заворожений 

 
То мы товды з товаришом 

Вымыкали з дому 
Люде в хыжах ішли спати 

Як хто хтів по свому 
 

А мы товды за долином 
Нарты припинали 
І з берега высокого 
Ґу риці зъіжджали 

 
Як два малы чорны духы 

На білий убочы 
Женут дово при місяци 

Хоц і по півночы 
 

Ріжных пригід мы зазнали 
В тий ничний забаві 

Нераз мы ся скопырдали 
Як в літі на траві 

 
Покачали ся по шнігу 

Як білы медведі 
Не раз разом я зо заду 

А він на переді 
 

І потим мы были білы 
Як місі полярны 

Як лікаре фризиєры 
Ци хлопці в пекарни 

 
При місяци не розрижнив 

Неривности спаду 
Ямок горбків в білым пуху 

Навет серед саду 
 

Іхали зме на льос щесьця 
Ничного способу 

Нераз на леп пару метрив 
Іхали зме оба 

 
Не раз не два зо замети 

Выйти зме не могли 
Нераз зме єден другому 

Вставати помогли 
 

А што было сьміху втіхы 
В тоты красны ночы 

Як мороз брав не лем уха 
Але навет очы 

 
Як тридцет стопньовий мороз 

Щыпав з ґонтив дахы 
А по садах і по лісах 
Замерзали птахы 

 
Як на риці прешло метер 
Люд мав в нас грубости 

Бо вода все вышла на верх 
І мерзла до кости 

 
А коровы в стайнях мало 

Не позамерзали 
А декотры господары 
Навет до хыж брали 
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В таку зиму і мы нераз 
Рождество справяли 

В такій мороз мы на Риство 
Коляды сьпівали 

 
В такій мороз як на небі 

Зьвізды заблищали 
Мы лемківскій сьватий вечер 

Чудово стричали 
 

Бо велийом вшыткы Лемкы 
Дуже ся тішыли 

На тот час з далекых сторин 
До дому спішыли 

 
На тот вечер мы в радости 

Цілий рик чекали 
То быв найщасливши вечер 

Якій мы там знали 
 

І сім тыжни навет діти 
Тяжкій піст тримали 

Товды мамы шкільным дітьом 
Молока не дали 

 
Мяса смальцю солонины 

Навет не виділи 
Масло в тот час продавали 

Бы діти не зіли 
 

Жебы лем тот піст быв в році 
Товды іщы грало 

Але в році двадцет тыжни 
В нас ся наскладало 

 
Бо пред Риством быв сім тыжни 

Майже пів осени 
Бо ксьондз кричав же хто постит 

Тот буде спасений 
 

Пред великодньом так само 
Препостити треба 

Ксьондз сім тыжни тіж вымагав 
Бы піти до неба 

 
Пред сьватым Петром три тыжні 

Або може штыри 
Постили стары і діти 

Навет човек хворий 
 

І пред сьватми Мати Божой 
Тіж три тыжні посту 

Каждий мав го юж по очы 
Же аж кляв по просту 

 
І як бідний наш народик 

Міг здорово рости 
Як про кєнджив і темноту 

Пів жытя препостив 
 

 
Нава церкви в Білцареві - видок 

гнешній, з пресуненым іконостасом 
 
 

Зошыт 28  
 

І як міг ся розвивати 
Фізычно здорово 

Коли вічно недоідав 
Віками пляново 

 
Бо як мав што добре істи 

Товды піст му припав 
І мясо нераз псы зіли 

А він го не тыкав 
 

Як піст минув а з ним вшытко 
Ів з водом кромпелі 

Бо ліпшого внет не было 
Так як то на селі 

 
За то сьвата вшыткых Лемків 

Безмірно тішыли 
Бо товды ся веселили 

Доброго наіли 
 

Хоц ім часом тото ідло 
На добре не вышло 

Неєден потим захворив 
Нич сонечко зышло 
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Бо орґанізм ослабений 
Довгом голодивком 

Боронив ся перед зміном 
Жолудка ґаздивком 

 
Нераз нагла зміна кухні 

Кого з ниг звалила 
І часом прекрасны сьвата 

Смутныма зробила 
 

Але Лемкы не про ідло 
Чекали Велиі 

Тилько про єй красну форму 
Про єй традицию 

 
Про чудовы віруваня 

Прекрасны звычаі 
Котры мают на велию 

Християньскы краі 
 

Про тот звычай надзвычайний 
Мы ждали Велиі 

Для той красы вшыткы жыли 
В духовий надіі 

 
Для чудовой традициі 
Мы так на ню ждали 

Чым єст она в нашым жытю 
Вшыткы о тым знали 

 
З яком втіхом єй витали 

Стары і молоды 
Най єй вічно так витают  

Славяньскы народы 
 

Яком втіхом товды жыла 
Кожда гірска хата 

Під ґонтами ци під бляхом 
Бідна ци богата 

 
З яком втіхом вщыткы ждали 

Тамтого дня рана 
Котрым ся все розпочала 

Велия кохана 
 

Іщы лямпу зме сьвітили 
Іщы дня не было 

Іщы навет всхіднє небо 
Ся не розъяснило 

 

А юж мама нас зогнала 
З постелі весело 

І найстарший сестри дала 
До рукы помело 

 
Жебы скоро і чыстицько 

Замітала хату 
То же буде мала в жытю 

Родину богату 
 

Нам решті казала взяти 
Ґраты і кошыкы 

І принести повно з шопы 
Трисок і патыкы 

 
І же в літі так будеме 

Ґрибкы приносити 
А мы хтіли ци не хтіли 

Мусіли вірити 
 

Котра хыжу замітала 
Іщы дня не было 

То все на двір позерала 
Што ся там сьватило 

 
Потим сьмітя позберане 

Несла за стодову 
Розсыпала го по шнігу 

Як вітер полову 
 

І як птахы ся злетіли  
Бы в ним пошпортати 
То оддала ся за вдивця 

І на купу діти 
 

Же хто рано на Велию  
Вчас до працы встане 
Того цілий рик сонечко 

В ліжку не застане 
 

Тот цілий рик буде вчасний 
Веселий молодий 

Як соловій як артиста 
Як лісны ягоды 

 
Так вірили давно люде 

І то стосували 
На Велию при місяци 
З постели вставали 
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Жебы додня поробити 
Вшытко коло хаты 

І веселым і щасливым 
Велию витати 

 
І коли юж ся ден родив 

Такій нам дорогій 
Котрого ждав з битьом серця 

Богач і убогій 
 

Котрий приходив пречудно 
В футри грубым білым 

Дыхав сибірскым морозом 
В тым дни такым милым 

 
Всі голузкы на деревах 

Інеєм прикрасив 
Якы чудны были товды 

Сады тамтых часив 
 

Кожда поєдинча яблін 
Так была прибрана 

Так морозом приодіта 
Так вымалювана 

 
Найдрибнійша єй голузка 

Пухом оточена 
З морозовых синіх шпильок 

Кришталом срибленых 
 

Бо шпильочкы срибны білы 
Шніжком спорошены 

Так кунштовні уложены 
Морозом створены 

 
Же дерево в тым убраню 

То чудо природы 
То вытвір єй фантазиі 

З морозу і воды 
 

Же дерево в тым мундури 
То чудо зимове 

І тым векше бо повстає 
Каждой ночы нове 

 
Же дерево в такых шатах 

То образ без ціны 
Жебы такым маляр прибрав 

В нашых хыжах сьціны 
 

То бы люде не одышли 
Од тых сьцін николи 
Бо вічні бы си думали 

Же стоят на поли 
 

Не маш красы ни образу 
Над тоты видокы 

Котры споткаш ту лем в зимі 
Пару раз до рока 

 
Така яблін липа верба 

З інеєм в короні 
Творит образ непонятний 

А тлом небо синє 
 

То єст образ понад здибнист 
Нашой выобразні 

То єст артизм понад красу 
То твір не теражній 

 
Ніт артисты бы словами 

То на папір выляв 
Надаремно бы ся мучыв 

З цілых сил высиляв 
 

Надаремно бы мордував 
Свій мозок і очы 

Ніт такого бы му схотів 
В тий праци помочы 

 
Ніт маляря ни писаря 

Бы тот штых одтворив 
На нич здибнист і охота 

Бо бы ся розхворив 
 

В такій красі мы стричали 
Там в горах Велию 

І рик новий зачынали 
В щастю і з надійом 

 
Дуже красшы были сьвата 

В моім ридным краю 
Як ошеда вкрыла сады 

Як квіт білий в маю 
 

То была зимова краса 
Якой не даст літо 
Ани весна ани осін 

Ани в жнива жыто 
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То тота зимова краса 
Котрий не доривнат 

Нич інчого на тым сьвіті 
Жаден фльоры формат 

 
То тота зимова краса 

Котру не заступит 
Жаден образ на полотні 

Котрого не купит 
 

За ниякы скарбы сьвіта 
Ни не узриш літом 

Но бо товды цілий край наш 
Засыпаний квітом 

 
І лем в зимі можна взрити 

Тот видок на земли 
Котрий міг бы прикрасити 

Покоі на Кремли 
 

А і в зимі днив не дуже  
В котрых він ся вкаже 

Коли мороз з товариством 
Выйти му розкаже 

 
І раз красший а раз слабший 

Часом так чудовий 
Же тя може з ниг звалити 

Як маш зир здоровий 
 

Же змерзнений будеш стояв 
Як зачаруваний 

Засмотрений задивлений 
І рознервуваний 

 
І хоц вернеш зас до хыжы 

Не зазнаш спокою 
Бо тот видок буде довго 

Манив душу твою 
 

Потим довго твоій души 
І не буде сьвіта 

Возме краса єй в неволю 
На многая літа 

 
І ты дивний задуманий 

Привиташ Велию 
Розъясниш ся як вечером 

Сіном стил прикрыют 
 

Та нич того ся дочекаш 
Дост ся напрацуєш 

Добри в руках в ногах в плечах 
Роботы почуєш 

 
Бо пред сьватми в каждий хыжи 

Єст дуже роботы 
Коли сьвата хочеш мати 

Без згрызы клопоту 
 

Бо ґаздивка то механізм 
То варстат замкнений 

В котрым кажда шриба быват 
Што дня поправена 

 
В котрым вшыткы елєменты 

Мусят ривно грати 
І ты мусиш в нім вшыткого 

Добри пильнувати 
 

Бо лем єдну рич занедбаш 
Ци не допильнуєш 

Юж тя вдарит по кышени 
Аж в серци почуєш 

 
Бо як єдна рич навалит 

І єй не направиш 
То недобром опінійом 

На селі ся вславиш 
 

І коли єй не направиш 
Або не выміниш 

Товды своіх можливости 
Грубо не доціниш 

 
Можливости особистых 

І твого варстату 
Котрий може твою хыжу 

Зробити богату 
 

Бо приватна господарка 
То веселий варстат 

В котрым щыро і з одданьом 
Працувати вартат 

 
В ній єст тилько можливости 

Способів і формы 
Будуваня добробыту 
Же ніт на то нормы 
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Бо ґаздивка як дерево 
Барз розгалужене 

В котрий кожда грубша голуз 
Ма інчы знамена 

 
Кажда конар то єст єден 

Ґаздивкы кєрунок 
В котрий можна скєрувати 

Цілий обрахунок 
 

А конарив тых єст дуже 
І дуже способів 

І обрати тот зо вшыткых 
Бы-с дуже заробив 

 
При котрых бы-с встав на ногы 

І твоя родина 
Жебы в твій дим завитала 

Щаслива година 
 

Але каждий з тых кєрунків 
Ма інчы вымогы 

Інчий спосиб проваджыня 
І інчы дорогы 

 
І кождий з них потрибує 

Інакшой наукы 
Попри котрий іщы мусиш 

Поплювати в рукы 
 

Мусиш дуже прочытати 
Книжок і журналів 

Добри вшытко запознати 
Жебы-с не завалив 

 
Цілу справу і надію 

І радист і пляны 
Жебы-с заміст гроши зыску 

Не быв высьміяний 
 

І мусиш фест обробити 
Практычну сторону 
Бо іначы тя не возме 

Право в оборону 
 

Теория і практыка 
Мусят в пари іти 

Так ґадали мі французы*(в Німцях) 
І треба вірити 

 

Ниґда єдно без другого 
Корысти не дало 

Маме приклад з минувшыны 
Што ся про то стало 

 
Маме приклад і з нас самых 

З нянів господаркы 
Про што нераз была біда 

Нещастя і сваркы 
 

З браку звыклой сьвідомости 
Жытьовой практыкы 
Ціле жытя іх пропало 

Згынуло на вікы 
 

Смутно о тым вспоминати 
Ци в книжках чытати 

Тяжко было і нам при них 
Про то прожывати 

 
Смутне про то вели жытя 

Бідне зацофане 
А могло быти щасливе 

Як в байці писане 
 

Бо підставы господаркы 
Были так чудовы 

Такы были сприятливы 
Рильничы умовы 

 
І варункы кліматычны 
Найкрасившы в сьвіті 

Як природа тамта давна 
Вшытко што-с хтів в літі 

 
Лем розумно кєрувати 
Ґаздивкы варстатом 
А природа тя зробила 

Міцным і богатым 
 

Там природа вшытко дала 
Хто мудро кєрував 

А хто слухав дурных люди 
Тот тяжко бідував 

 
Там розумний творив чуда 

Мав рай вколо хаты 
Його сусід з такым самым 

Мусів бідувати 
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Такых сьвідоцтв дост в нас было 
В моій молодости 

Я ся смотрив на них што дня 
І пух єм зо злости 

 
Я быв в тот час за молодий 

Бы зло усунути 
А коли єм до сил дорис 

Пішов єм служыти 
 

Бо держава покликала 
Мене з товаришом 

І там війна ня застала 
 І вшытко єм лишыв 

 
Потим война скрижувала 

Вшыькы моі пляны 
Вшытко пішло в ґруз і в пропаст 

Як мій край коханий 
 

Гнеска я си припоминам 
Як в нас давно было 

Як зме жыли в ридных хыжах 
Як то было мило 

 
Як весело мы стричали 

Там кажду неділю 
Ци то в хыжи ци на поли 

Ци то на весілю 
 

Ци Великден ци Русаля 
Ци зимну Велию 

В котру люде покладали 
Радист і надію 

 
Бо в тот ден хтів каждий ґазда 

Дашто заробити 
Трудно было го втримати 

Мусів в лісы піти 
 

Тридцет шист стопньовий мороз 
В хыжи го не втримав 

Запряг коня вытяг санкы 
Ланьцухы сприпинав 

 
Забрав сынка молодого 

Сокыру і пилу 
І поіхав в страшну зиму 

На Дзелярку милу 
 

Ци на Чершлю ци на Убіч 
Бы стяти ялицю 

І з вершків гір зобачыти 
В зимі околицю 

 
Там ся тяжко мордували 

Во шнігах метровых 
Там направду треба было 

Легенів здоровых 
 

В тым сиберийскым морозі 
Якій там панував 

Бы не спалив мороз ключы 
І не замордував 

 
Бо на горах быв все більший 

Мороз як в долині 
Споткав єм ся з ним там нераз 

В своій минувшыні 
 

Видів єм го як выглядат 
В своій гризний шаті 

Часом чув єм же не буду 
Більше в своій хаті 

 
Котру видів єм пред собом 

В далекій далині 
А я скакав чухав шнігом 

Рукы мертвы сині 
 

Вколо букы і ялиці 
На кіст замерзнены 

А кругом зловіща тиша 
Як смерти рамена 

 
Древ короны таємничы 

Стоят під ошедом 
Подибны до грив потворив 

Обмерзненых ледом 
 

Часом голуз замерзнена 
Трисне під тягаром 

І впаде в шніг котрий перхне 
Розпыленом хмаром 

 
І зас тихо лем природа 

Гризна збунтувана 
Чыгат на тя стискат дусит 

Хоц гарді прибрана 
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Стискат тебе як кліщами 
Же тратиш надію 

І не знаш ци будеш дома 
Гнеска на велию 

 
А ци треба нас там было 

Хтовды в такій мороз 
Ци были нас без тых гроши 

Дябли взяли зараз 
 

Без двадцеткы предвоєнной 
Котру зме дистали 

В жыдивскым велькым тартаку 
Як зме кльоц продали 

 
Хоц нам єй барз треба было 

Бо нас тисла біда 
Котра ниґда не гостила 

В мойого сусіда 
 

Котрому нич не забракло 
В його гардий хаті 

І так мусів на Велию 
До ліса іхати 

 
Но і в тым єст ціла справа 

Котру гнет выясню 
І высьпівам як на кстинах 

Стару нашу пісню 
 

Же в тым было віруваня 
Нашых добрых люди 

Же хто в Велию заробит 
Все грошы мав буде 

 
За то дуже без потребы 

Товды в ліс іхало 
Така была традиция 

Хлопскє сельскє право 
 

А морозу нашы люде 
Барз ся не бояли 

І в найбільшу задуявку 
До лісив іхали 

 
І хоц нераз ледво жывы 

Домів приіхали 
А лем пориг прекрочыли 

То юж ся сьміяли 
 

Но Велия величава 
З хыж не лем фурманив 

Выганяла і мысливых 
До лісных теренив 

 
В тот ден жаден за тисячы 

В хыжи не остане 
То єст право полювачив 

Ниґде не писане 
 

В тот ден вшыткы мусят быти 
На лісовых тропах 

І шлідити ци стояти 
На зьвірячых стопах 

 
І цілий ден уганяли 

В лісах за зьвірином 
Заміст собі полежати 

В хыжи під перином 
 

І як дашто уполює 
То такій щасливий 

Як жебы взяв в посіданя 
Сьвіт наш красний цілий 

 
І тішыт ся же му щесьця 

Цілий рик допише 
Не зна дурний же там з зимна 

Пів здоровя лишыв 
 

А єсли нич не застрылив 
То смутний подвійно 

Но бо премерз і на щесьця 
Ма надію хвійну 

 
Бо си думат же в тым році 

Юж нич не застрылит 
Не зіст мяса лісового 

Ани не насолит 
 

Такым шалом і рыбакы 
Сут опануваны 

Вшыткы горнут на велию 
На воды ім знаны 

 
І на леді вырубуют 
Невелькы прорубы 

В котрых гачком хтят конечно 
Наімати рыбы 
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І мерзнут як Ескімосы 
За полярным колом 

Заміст собі посідити 
В покою за столом 

 
За то щесьця цілоричне 

Вшыткы мерзнут в сьвіті 
Про забобон традицийний 

Тяжко нам і в літі 
 

 

Рождество- ґрафіка Мариі Янко 
(в стилю русиньскых гірняків) 

 
 

Зошыт 29 
 
 

І до гнеска нашы люде 
Вірят тым дурницям 

Котры были приписаны 
Нашым околицям 

 
Та і сусідны народы 
Тіж то само вірят 

Лем рижниц нихто не пише 
Прирядом не мірят 

 
Дехто знає же то буйда 
Та тот спорт го тішыт 

Для пригоды для розрывкы 
В жытю го не лишыт 

 
А я зато о тым пишу 

Бы потомкы знали 
Як іх кревны в нашых часах 

Сьвата зустрічали 
 

Як мы нима ся тішыли 
Як зме іх витали 

Якє в кождых віруваня 
Нашы люде мали 

 

Я не входжу глубше в справу 
І не критикую 

Культу нашых сьват церковных 
Навет не прибую 

 
Обнижыти той красоты 

Котра з нами жыла 
І раз в році нашы серця 

Кус розвеселила 
 

Котра ішла през столітя 
Враз з нами в поході 

І тримала прапор жытя 
В нашому народі 

 
І несла його высоко 

Понад нашым жытьом 
Як емблємат вспільно людзкій 

З сусідзкым почутьом 
 

Я в тым правды не доходжу 
Хоц єй напотыкам 

Бо што не даст ся справдити 
Я того не тыкам 

 
Я ничому не перечу 
Бом не комуніста 

Кілько правды в наший віри 
Не выяснит нихто 

 
І хоц дашто єст незгідне 

З правилом природы 
О тым ліпше замовчати 

Взяти до уст воды 
 

Ксєнджам добрым помагати 
Бо то своі люде 

А фальшывых выкопати 
В тот час добри буде 

 
Добрым треба помагати 

Най з нами працуют 
Най разом з нами добробыт 

І поступ будуют 
 

Най двигают в нас культуру 
Шырят нашу красу 

І най стоят в обороні 
Нашой хлопской клясы 
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А писати о тым треба 
Бо то рич цєкава 

То прадідна наша ридна 
Мила серцю справа 

 
Бо я пишу тилько о тым 

Што чысто правдиве 
Красне добре чысто наше 

Нашым людям миле 
 

Што правдиве і прекрасне 
Тото мене тішыт 
І ґу тому моє серце 

В ден і в ночы спішыт 
 

І до свого я готовий 
Навет о півночы 

За то пишу та лем о тым 
Што виділи очы 

 
Што я видів штом прежывав 

І в чым я вырастав 
Вшытко тото што я малий 

В своіх вітцях застав 
 

І жебы в тий традициі 
Были справы брудны 

То махнув бым на всьо руком 
І повів бым трудно 

 
Але в ній сут самы добры 

І честны прикметы 
Лем посты зреформувати 

Під римскым секретом 
 

В котрым кажут істи смалец 
І всі мягкы тлущы 

Тилько шкваркы вышмарити 
Далеко до пущы 

 
Бо іх всяди сами люде 

Псови вымітуют 
Бо сут на кіст высушены 

Вартости не мают 
 

Так римскій клєр своім вірным 
Зашов поза плечы 

Жебы вірны душпастырям 
Не знали што речы 

 

Так культурно хоц підступом 
Звільнив всіх од посту 

Же звірили без критикы 
Тий штучці по просту 

 
Так іх клєр дбат о свій нарид 

Бы росли здоровы 
Бы піст і тлущ мали разом 

Там то сут головы 
 

Што на шкваркы піст зробили 
Котры нич не стоят 

Чого такє нашы ксєнджа 
Зробити ся боят 

 
Нашы іщы не доросли 

До той децизиі 
І туманят темных люди 

В каждий оказиі 
 

Они знают же сьвідомы 
Юж в іх піст не вірят 

Же юж давно своі тіла 
Голодом не морят 

 
Же юж давно одшмарили 

Піст і забобоны 
Бруд інсекты і темноту 

І страху заслоны 
 

Але темных іщы довго 
Будут туманити 

І тых треба бы чым скорше 
В тым усьвідомити 

 
Але они не повірят 

В жадны нашы слова 
А ксєндзу бы повірили 

Така в них голова 
 

Розкаже ім так зробити 
Як римскы зробили 

Же вовк сытий коза ціла 
Стан свій не зганьбили 

 
Та прийде час і на тото 

І то в блискым часі 
Як не схотят та дистанут 

Од вірных по носі 
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Друга справа причастиє 
Тра зреформувати 

Бы не мусів цілий нарид 
З єдной лыжкы брати 

 
Бо зо засад гіґієны 

Єст то некультурно 
Нездорово, зацофано 

Не літературно 
 

Бо сусіды з нас ся сьміют 
З нашой старой формы 
Не думайте же даякій 

Темняк ци оферма 
 

І повів мі просто в очы 
При людях на сали 

В котрий были мы і они 
Жебы вшыткы знали 

 
Же то єст барз некультурно 

Бы в ряді сто осиб 
Єдну лыжку мали в устах 

В афрыканьскій спосиб 
 

І же люде сут розмайты 
Здоровы і хворы 

В устах рижны бактериі 
Хоц і не холєры 

 
Же самий сенс такой справы 

Ма блудну вымову 
При тых словах своіх пальцьом 

Дуркнул ся в голову 
 

Мене тото барз сколово 
Як жало шаршонів 

В духу признав єм же правда 
По його стороні 

 
Потим жаль ся мі зробило 

За такым выводом 
Чом мы в заді остаєме 

За інчым народом 
 

Жебы інчы ся сьміяли 
З нашой традициі 

По мудрому промовляли 
Нам до амбіциі 

 

Коли можна і в тий справі 
Реформу зробити 

І зо сто злотых лыжечок 
До кавы купити 

 
І за тот гриш буде більше 

лыжечок як люди 
Для кождого чыста нова 

Най в скриночці буде 
 

Жебы ксьондз брав чысту сьвіжу 
Інчу для кождого 

Запричащав з гіґієном 
Свойого вірного 

 
Товды буде выривнана 

Краса з гіґієном 
Ци культура з традицийом 

Під каждым знаменом 
 

Буде сытий вовк і коза 
І обоє цілы 

І чужы нас не высьміют 
І будеме сьмілы 

 
І реформа така нас бы 

Мало коштувала 
Краса бы нас не лишыла 

Ни форма ни слава 
 

Але трудно як ся неє 
Кому за то взяти 

Будут дальше чужы люде 
З нас ся насьмівати 

 
Ні не будут преробиме 
Вшытко з бігом часу 

Направиме што недобре 
Розмайтых справ масу 

 
А што красне і дорогє 

Іщы збогатиме 
Найже знают нашы діти 

Же в Бога віриме 
 

Най познают і сусіды 
Же мы Християне 

Што вірили нашы предкы 
Єст і нам кохане 
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Што нам миле і кохане 
Двигнеме під хмары 

Най нас хвалят і шануют 
За то Лемкы стары 

 
Што нам миле наше ридне 

Муром оточыме 
Скорше з серцьом нам враг вырве 

Нич му позволиме 
 

Ні не вырвут нам ворогы 
З душы нашой віры 

Будеме єй боронити 
Як драпіжны зьвіры 

 
Нихто з душы нам не вырве 

Нашой традициі 
Будеме єй боронити 

Без амуніциі 
 

Нихто з душы нам не вкраде 
того обычю 

Котры в серцях мы принесли 
Ту з ридного краю 

 
Нихто з душы нам не вырве 

Нашой ридной мовы 
Бо мы за то положыме 

В чужыні головы 
 

Нихто з душы нам не вкраде 
Давных часив красы 

Юж минули тоты страшны 
Нещасливы часы 

 
Юж минули тоты рокы 

Як нас всі доптали 
А мы як тот жывий товар 

Головы схыляли 
 

І не знали зме ци в жытю 
Двигнеме головы 

Ци розпочнеме жытя як 
Люде вільны новы 

 
Ци підеме підчас війны 

В землю за Жыдами 
Але вшыткы тамты часы 

Юж сут поза нами 
 

І юж більше не повернут 
На нашу арену 

І на нашу ридну землю 
Тиху і зелену 

 
Юж нас більше не престрашат 

Осьвєнцімя краты 
І будеме в будучности 

Веселы богаты 
 

І здоровы як єлені 
На гірскых полянах 

Рослы сильны як анґєльскы 
Высьціґовы коні 

 
Одограме іщы ролю 
В наший будуччыні 

Зажыєме веселости 
При своій родині 

 
І згадаме в вільным часі 

О наший давнині 
Осьпіваме опишеме 

Нашы горы сині 
 

Котры дали нашым предкам 
Такє жытя тихє 

Так одрубне і замкнене 
І не такє лихє 

 
Там опруч рыб было вшыткого 

Така там природа 
Лем для рыб там ніт теренив 

Бо за мало воды 
 

А в час бурйі тилько пришло 
Што вшытко забрала 
За то была невыгідна 
Там з рыбами справа 

 
Але і в нас можна было 

Ставы провадити 
І кавалец мокрой лукы 

На то одступити 
 

Попри котрий плынув потик 
Бы стягнути воду 

Жебы рыбы на ній в жытю 
Не мали голоду 
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Але до рыб нашы люде 
Нич не мали вправы 
Іх тішыли свині уці 

Коні і коровы 
 

Іх тішыла господарка 
Земельна не водна 

Знали же при ній родина 
Не буде голодна 

 
Іх тішыли тлусты волы 

І блищачы коні 
Жебы в плузі не ставали 

З возом на загоні 
 

Іх тішыла файна хыжка 
І сад за вікнами 

Жебы вітер в ночы пестив 
Шыбы голузками 

 
Бы овочы попрез шыбу 

До хыж зазерали 
А між нима ціле літо 
Пташкы щебетали 

 
Бы на весні на іх квітках 

Пщолы зо чмелями 
Грали пісню медобраня 

Своіма крыльцями 
 

Іх тішыли ридны поля 
І на них робота 

Не любили коли пришла 
Довга літня слота 

 
Іх тішла господарка 

Ґаздивска свобода 
Воля жытя і діланя 

Дана од Господа 
 

Той свободы господарской 
Хлопи так боронят 

Бо то справа така красна 
Для ней в церкви дзвонят 

 
Хлопа тішат своі горы 

На них своі лісы 
Своя жена і єй очы 

Бровы і волосы 
 

Його тішыт край родинний 
Сьвіт його дітиньства 

Зелінь квіты запах травы 
І чар материньства 

 
Його тішыт шелест лисьця 

І шум гризний лісив 
І тот вспомин з тамтых часив 

Котрий в серцю носив 
 

Його тішыт плюск потоків 
Де серны пют воду 

Чудова тін під черешньом 
В літі для холоду 

 
Його тішыт своє небо 
Під котрым вырастав 

Під котрым го вік хлопячий 
Кавалєром застав 

 
І під котрым го застала 

Та смутна новина 
Же в Европі розгорила 
Друга страшна війна 

 
Котра потим го вырвала 

Спід ридного неба 
І загнала на чужыну 

Де ій было треба 
 

Хоц так тішыв го край ридний 
І прадідны поля 

Вырвала го війна з хыжы 
І пішов в неволю 

 
Хоц так тішыв го край його 

І ридны стороны 
Непребраний отар лісив 

І дерев короны 
 

Лісы были його райом 
Як степ для Козака 

В котрых тратив вільны хвилі 
Тішыв ся і плакав 

 
В котрых лишав вільны хвилі 

В тий лісний сьватыні 
Слухав тихой єй розмовы 

Гласкав квіткы сині 
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В котрых молив ся як в церкви 
Підчас хвиль траґічных 

Вив ся в жалю як скорпійон 
В смутках безграничных 

 
В котрых сьпівав як артиста 

Як згроза минула 
Аж бучына розбуджена 

Для не зашуміла 
 

В котрых сьпівав як соловій 
Ялицям высокым 

На Полянках для єленів 
Вовкам за Губокым 

 
В котрых сьпівав як на сцені 

Для свого коханя 
І з руками на сердечку 

Ішов на спотканя 
 

Гей вы лісы тамты темны 
Вы вшытко виділи 

Кади його зґрабны ногы 
В убочах носили 

 
Гей вы лісы нашы страшны 

Вы обсервували 
Як они ся на Чертежи 

Нераз спотыкали 
 

Як до себе долітали 
Як в стисканю мліли 

Же аж лісы розгучаны 
З дива заніміли 

 
Як стояли довго довго 

В устиску драматі 
Горы такых сцен виділи 

Немало в жывоті 
 

Як смотрили собі в очы 
І з коханя мліли 

Же аж серны споміж дерев 
Заздрисно смотрили 

 
Вы виділи такы сцены 

Коханя драматы 
Лісы моі сьватист наша 

Мушу вас прощати 
 

Горы моі лісы моі 
Ты лемківска красо 

Леґендарна провінцийо 
Посьващана росом 

 
Леґендарна околицьо 

Таємничий краю 
Серед долин гір і лісив 

І зеленых гаів 
 

Місце пречудовых лісив 
Найкрасшых видоків 
Якы видів єм у сьвіті 
В час воєнных років 

 
Леґендарна Верховино 

Повна тайн і мітив 
Таємничых пущ і лісив 

Як місяц засьвітив 
 

Повна рухів і загадок 
Хто в єй серце вкрочыв 

Там в ден часом было страшно 
Штож допіро в ночы 

 
Там в ден міг єс заблудити 

Не зайти де треба 
А што в ночы коли місяц 

Не сьвітив ти з неба 
 

Там в ден часом было темно 
Страшно загадково 

Но а в ночы впрост траґічно 
Глухо нездорово 

 
Там в ден баба неодважна 

Ногом не вступила 
Хыбаль як єй вірна любов 

Серце прекупила 
 

Там в ден нераз єм постояв 
Тихій задуманий 

Ліс ня нераз так чарував 
Што-м быв як піяний 

 
Бо я в лісах жыв і вырис 

Але єм не здичав 
Там в них была моя школа 

Якой єм не стричав 
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Ниґде поза ридным селом 
Мойом Бовцарйовом 

Лем гуцульскы лісы были 
Мойом другом школом 

 
Без той школы я бы гнеска 

Тот вірш не написав 
Той любови до гір моіх 
Тіж бым не выкресав 

 
Тота школа моє серце 

Як віск урабяла 
Холодила огривала 
Потим гартувала 

 
Покля з него не зробила 

Тото што хотіла 
Аж ся з него вызволила 

Велька творча сила 
 

Котра хтіла будувати 
Поступ в ридным краю 

Щесьця красу і добробыт 
І техніку свою 

 
Котра мі там накреслила 

Велькых зрывів пляны 
Якых іщы не виділи 

Горы укоханы 
 

Якых іщы не виділи 
Очы нашых люди 

Котрых днешня Лемковина 
Виділа не буде 

 
І чом так льос покєрував 
Мойом вельком справом 

Же горячы моі пляны 
Нашли ся під лавом 

 
Дописок на окладинці: 

 
„Розкопати старовинны гробы 
на старых забытых лемківскых 

цмонтерях, може бы в них нашов 
цєкавы шліды давного жытя” 

 
Лемківска археольоґія ? 

 
 

 
 
 
 

Зошыт 30 
 
 

Же не можу показати 
Тых плянив ділами 

Бо можливіст моіх змагань 
Юж єст поза нами 

 
Гей вы лісы моі ридны 

Душы мойой щколо 
Учытелю моіх думок 

Верний ся на ново 
 

Жебы я міг в вільных хвилях 
До тя загостити 

Розпалене з думок чело 
Кус охолодити 

 
Жебы я міг одпочнути 

Там під деревами 
На коренях стрункых ялиц 

Під іх коронами 
 

Де орликы срибноперы 
Гніздо собі виют 

А в них скарбы свого жытя 
Перед людми крыют 

 
Жебы я міг одпочнути 

Над стримкым берегом 
Навет в зимі коли буде 

Закурений шнігом 
 

Де в літі лісовий потик 
Несе своі слезы 

Котры ся все розпырскуют 
Як тот сок з березы 
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Од них на дні зіля скалы 
Мокры і спырсканы 

То образы з ридных сторин 
Нами оплаканы 

 
Гнеска то юж істория 

Дітям мало знана 
А іх мама там ходила 

Як ружа весняна 
 

І дівчатком молоденькым 
Снула своі пляны 

І часом єй чорны очы 
Были заплаканы 

 
І фартушком вышываным 

Вытерала очы 
І з кошычком ішла в гору 

Лісами убочы 
 

Оминяла грубы пнякы 
Ялиц і смереків 

Бояла ся скал стырчачых 
І стримкых потоків 

 
Підходила чым раз выжше 

Нибы гори дахом 
Ножкы мала посыпаны 

Шпильками і мохом 
 

Личко мала подрапане 
Ручку скалічену 

Але душу мала чысту 
Ничым не сплямену 

 
Ішла в гору задумана 

Тиха мовчазлива 
Здавало ся же єй душа 

Юж єст нещаслива 
 

І што єй так схвилювало 
Што ма в очах слезы 
Ішла тади все весела 

Може соткы разив 
 

Драпала ся гори гором 
Од малой дитины 

Знала добри тоту стежку 
За верх на малины 

 

Попрез Убіч гори Чершльом 
За Чертежа скалы 

Вспинала ся штораз высше 
Штоденно помалы 

 
І все была веселенька 

Як молода серна 
Хоц вспинаньом змордувана 

Зґрабна і ядерна 
 

І хоц серце товкло в грудях 
На то не зважала 

І як вышла на верх горы 
Все си загукала 

 
Же ся шпилькы на ялицях 

Стрясли од гомону 
То быв сиґнал молодіжы 

Гірского закону 
 

Же одголос як музыка 
Наповнив долины 

Потим пішла юж весільша 
Зберати малины 

 
А дівчата недалеко 

Юж ій одгукнули 
І за хвилю в малиннику 

Юж ся зустринули 
 

Одпочнули поґадали 
Тай ся засмутили 

Бо найстрашнійшу новину 
Там з єй уст почули 

 
Же недовго юж ту будут 

Зберати малины 
Же не довго нас вывезут 

В незнану чужыну 
 

Як почули той новины 
Зараз посідали 

Заплакали так жалібно 
Же лісы стогнали 

 
Посмотрили доокола 

На горы коханы 
На прекрасны тихы лісы 

На ясны поляны 
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На ялиці высочезны 
На соколы в хмарах 

І на травы на пасвисках 
В ранищніх опарах 

 
На коровы уці волы 

На краю поляны 
Котры нераз без пастырив 

Были там лишаны 
 

Посмотрили вколо себе 
На своі малины 

І з іх очи тяжкы слезы 
Впали на долину 

 
Посмотрили на долину 

Там на своі хаты 
Потим іщы з більшом силом 

Зачали плакати 
 

Посмотрили з вершка горы 
На ты своі поля 

Сызы текли водоспадом 
Зо смутку і болю 

 
Потим плачом змордуваны 

Втихли заніміли 
А іх личка мокры од сыз 

Карміном горили 
 

А там в хыжах на долині 
Іх мамы плакали 

І на гори за дівчатми 
Часто позерали 

 
Літо красне конец червня 

Велькы уроджаі 
І нас бідных гет вывезут 

До чужого краю 
 

Поідеме в сьвіт незнаний 
Немилий далекій 

На шырокы ривны поля 
За горы за рикы 

 
І юж більше не вернеме 
В ридний край николи 
Повмераме на чужыні 

В духовий неволи 
 

Серця нашы ся скырвавят 
Зослабнут схвориют 

Нашы „Братя” тым ся втішат 
І ся з нас высьміют 

 
І мы може останеме 

На паству льосови 
Не будеме юж потрибны 

Свойому крайови 
 

І нам там лем поостают 
З тамтых літ вспомины 

Як краяли мы плугами 
Землю Лемковины 

 
Як мы зерном засівали 

Похылисты поля 
І садили кромпеликы 

В каменисту ролю 
 

Але за то кілько мали 
Ярин і овочив 

То в тий справі і Голєндер 
Нас бы не прескочыв 

 
Кілько мали штук худобы 
Волив тлустых тяжкых 

За котры там вшыткы брали 
Не малы піняжкы 

 
Лем свин мали не барз дуже 

І то жлі робили 
Бо свині были дорогы 

Барз ся оплатили 
 

Нашы хлопи іщы гнеска 
Свин не доціняют 

Іх годивлю шыршом скальом 
Іщы оминяют 

 
Бо в тий справі в давных часах 

Не было практыкы 
Бо і гнеска іщы в будчым 

Сут блуды великы 
 

В нас родила ся люцерна 
Мішанкы коничы 

Вшытко росло до повяса 
І нераз на ничым 

  



                                                                                                             

 

2
5

7
 

Росло жыто і пшениця 
Ярец крас з ваньсами 

І што більше треба было 
В годивли свинями 

 
Ех Господи милостивий 

Сповний мою волю 
Верний мене на родину 

О то Тебе молю 
 

Там на мою Лемковину 
Най буде де хоче 

Бодай плынув рвучий потик 
Попред моі очы 

 
Ци то буде в моім селі 
Ци в чудных Бєщадах 

Ци над Саном ци над Ропом 
Ци то над Попрадом 

 
Всяди бым жыв так щасливо 

Як в нас на гостині 
Бо бым мешкав там на наший 

Сьватий Лемковині 
 

Мав бым хыжку на березі 
Высокым зеленым 

Під короном старых ялиц 
Садом прикрашеных 

 
Із балькону бым все смотрив 

На знайому воду 
І сьпівав бым свою пісню 

О фалях Попраду 
 

Гей Попраде мій ты синій 
Де сут тоты часы 

Як першыраз я побачыв 
Твойой фалі красу 

 
Як перший раз я взрив тебе 

Попраде мій мивий 
Ци быс гнеска познав мене 

Бо тепер єм сивий 
 

Товды я мав двадцет штыри 
Як єм з тобом ґадав 

Як єм тебе і твій видок 
З ваґону оглядав 

 

Як першыраз став єм ногом 
Над твоім берегом 

Понад срибне твоє плесо 
Ішов єм дорогом 

 
Гей Попраде Рико наша 

Срибна твоя вода 
Была-с західнім кордоном 

Нашого народа 
 

Гей Попраде Рико моя 
Злоты твоі фалі 

Я осьпівав твою красу 
Сідячы на скалі 

 
Ех Попраде зеленявий 

Чудна твоя вода 
Іщы кражша з твоіх боків 

Єст тамта природа 
 

З тамтой страны єст ривнина 
Лугы зеленіют 

При коровах Словаччата 
За риком ся сьміют 

 
А з той страны стримка гора 

В ній выкута шоса 
І сподом тор колєйовий 

А понад них лісы 
 

А Попрадом іде кордон 
Нашой „імпериі” 

І крутит ним де захоче 
Як Ґанґес в Індиі 

 
А высше на гірскых стоках 

Курорт Жеґєстова 
Як зобачыш тамты віллі 

Не промовиш слова 
 

Там великы пенсйонаты 
В убочах взнесены 

Нибы гнізда гірскых орлив 
До скал приліплены 

 
Котры з вікон ваґоновых 

Трудно в горі взрити 
Якій чорт іх там збудував 

Трудно повірити 
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Ех техніко того сьвіта 
Ты юж вшытко можеш 

Лем же собі велькы грошы 
Заплатити кажеш 

 
Лем ты жытя не предовжыш 

І смерт не одправиш 
Хоц на місяц юж полетиш 

Та там не забавиш 
 

І природу не прехытриш 
Хоц знищыти можеш 

Чым єст высша то нам бідным 
Добра не ворожыш 

 
Гей Попраде срибна ленто 

В зелений оправі 
Од Словаків єст ривнина 

Там діти на траві 
 

А наш беріг то не лугы 
То высока гора 

З котрой орлы вылітуют 
І літакы в хмарах 

 
На убочах стримкых гризных 

Домы збудуваны 
І в коронах старых ялиц 

Іх дахы схованы 
 

З іх бальконив видок єст на 
Словацкы терены 

На Попраду дрибны фалі 
На лугы зелены 

 
На Словацкы нискы горы 

І на сельскы домы 
І на працу тамтых жинок 

При стырті соломы 
 

І на коні на пасвиску 
На стада свин коров 

І на пляжы над Попрадом 
Ту під нашом гором 

 
І на купіль в чыстий воді 

На сонечку в літі 
Ніт чыстійшой од Попраду 

Воды на тым сьвіті 
 

Гей Попраде жеґєстивскій 
Быстра твоя вода 

Дівчынонько знад Попраду 
Барз мі тебе шкода 

 
Бо-с лишыла край свій чудний 

І пішла в Росию 
За то мы на утриманя 

Стратили надію 
 

Дівчынонько знад Попраду 
Де тераз пребываш 

Ци сьпіванкы своі давны 
Своім дітям сьпіваш 

 
Ци ім ґадаш о тий красі 

В якій ты выросла 
В якій-с штодня пребывала 

Нич го сьвіт єс пішла 
 

Ци ім ґадаш о Попраді 
Про його порогы 

В котрых што ден єс по працы 
Мыла своі ногы 

 
Як єс в його срибных фалях 

Нераз ся купала 
А з берега ся до тебе 

Нахыляла трава 
 

І як нераз рвучы фалі 
Несли тя в долину 

З берега хлопці очами 
Пестили дівчыну 

 
А ты до них ся сьміяла 

Як рыба з під фалі 
Котры несли тя легіцько 

Все далі і далі 
 

Аж на плыткым переплыві 
Тебе оставили 

Яком втіхом твоі очы 
Товды засьвітили 

 
Як на ногы єс скочыла 

Як рыба з купелі 
І волосы приліпены 

Мала єс на челі 
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Помахала-с хлопцям руком 
На беріг скочыва 

Яка была твоя душа 
В тым часі щаслива 

 
А сонечко чысте гірскє 

Твоі плечы грило 
За пят минут без ручника 

Тебе высушыло 
 

Як на траві єс вытягла 
Ножкы своі білы 

На пару хвиль ся протягла 
Серед мягкой травы 

 
І пальчыкы єс втопила 

В зеленым дивані 
І лежала-с як царивна 

Як той землі пані 
 

Лежала єс як русалка 
На Дніпра березі 

На натуральний лєктыці 
В небяньскым повозі 

 
І в думках єс одіжджала 

До краіны чарив 
Жебым товды пішов з тобом 

Былбым ся не встарив 
 

Были бы зме все молоды 
Тым сьвітом гуляли 

Жадных турбот страхів болю 
Бы зме не зазнали 

 
Пришли бы зме коли хтіли 

Над бериг Попраду 
Посідали коло хыжы 

Серед свого саду 
 

І щасливы як ангели 
На Попрад смотрили 

Од щесьця бы нашы очы 
Огнями горили 

 
Нам бы в лазах квитли ружы 

Сад бы ся розвивав 
Сьвіт бы сьпівав пісню жытя 

Місяц стил накрывав 
 

А Попраду білы фалі 
До сну бы нам грали 

І пред нами водны німфы 
В вечер бы гуляли 

 
З віночками на головах 
З чудных руж і квітив 

З ангельскыма фіґурами 
Покля місяц сьвітив 

 
Нам бы вітер стрясав росу 

Жебы было сухо 
Одганяв бы аж за Попрад 

Комары і мухы 
 

І пщолы бы приносили 
Мюд до філіжанок 

Выстарчыло бы вынести 
Порожні на ґанок 

 
Грецкє вино бы стояло 
Кождий ден на столі 

Лем си сісти серед саду 
Попід парасолі 

 
По кєлішку засьпівати 

До акордеону 
Бы нас вчули од Попраду 

Аж по фалі Дону 
 

Бы нас чули птахы в лісі 
І рыбы в потоці 

Жебы людям ся вказала 
Сыза жалю в оці 

 
Жебы собі пригадали 

Своє гніздо ридне 
З котрого в сьвіт вылетіли 

Тихы малы бідны 
 

Жебы собі припомнули 
Давных років красу 

Де маленькы вырастали 
Минулого часу 

 
Жебы собі пригадали 

Своі теплы гнізда 
З котрых в сьвіт повандрували 

Як нам згасла зьвізда 
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І жебы ся здогадали 
О чым мы ґадали 

Коли мы ся з того гнізда 
У сьвіт розъіжджали 

 
Гей Попраде тихій синій 

Зашум нам даколи 
Най задрожат над ним горы 

Котры зме кохали 
 

Най задрожат в тамтых горах 
Ґранітовы скалы 

Най ся скотят до Попраду 
Але не помалы 

 
Лем най злетят з гуком грому 

Зо силом лявины 
Для памяти і для славы 

Нашой Лемковины 
 

Най Попрад перегородят 
Затримают воду 

То для добра і для щесьця 
Нашого народу 

 
Гей Попраде ричко моя 

Зо Словацйі плынеш 
Як ты мене як там прийду 

Даколи зустринеш 
 

І як мы ся привитаме 
Друже мій дорогій 

Ты молодий як і давно 
Я хворий убогій 

 
Ты здоровий і могучий 

Блищачий як злото 
А я бідний без вітчыны 

Я тот хваст під плотом 
 

І хоц бідний але жывий 
З повныма думками 

Котры мене запровадят 
На всхід Карпатами 

 
Од Попраду аж до Сану 

Піду я верхами 
Границьом словацко польском 

Гет піду горами 
 

Затримам ся на поляні 
Коло жерел Сану 

І на вершку тамтой горы 
Твердо ногом стану 

 
І посмотрю доовкола 

На лісове море 
Поздоровлю край мій ридний 

І коханы горы 
 

Поклоню ся моім горам 
На штыри стороны 
І закличу мого Бога 

Нам до обороны 
 

Поклоню ся моім горам 
І моій вітчыні 

Од Попраду на всхід сонця 
Цілий Лемківщыні 

 
Поздоровлю ридны лісы 

Давныма словами 
Як мы были тых пущ славных 

Правныма панами 
 

Поздоровлю всі поляны 
Гірскы полонины 

Вшыткы щыты верхы Щовбы 
Гірскы провалины 

 
Поздоровлю тіж жерела 

На найвысшых стоках 
Воду што гын дово падат 

І скалы в потоках 
 

Поздоровлю і дерева 
Якы кругом стоят 

І над нима тихы хмары 
Што іх водом поят 

 
Поздоровлю тамто сонце 

З космічной ослоны 
Котре дає ім квіт жытя 

Гриє іх короны 
 

Поздоровлю тамто небо 
Наше ридне моє 

Котре вкрыват край мій ридний 
Претятий на двоє 
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Поздоровю вшыткы зьвізды 
Што там над ним сьвітят 

Котрых тилько над вітчыном 
Як на грядці квітя 

 
Дописок на окладинці: 

„Украінці то зробили же мы тя 
стратили, же лем по Сан Украіну 

Вічно голосили” 
 

 
Цапок бортачок (Koziołek Matołek) 

Іде си з тлумачком і палицьом 
 

Зошыт 31 
 

Поздоровлю гірскы квіты 
І лісовы травы 

Вшыткы серны і єлені 
І зьвірята малы 

 
Поздоровлю вшыткы птахы 

Што в лісах мешкают 
Котры квилят над горами 

І в лісах сьпівают 
 

Поздоровлю сьвіт овадив 
Котрий в травах грає 

Глядат жытя по квіточках 
Спочынку не має 

 
І мотыльків кольоровых 
Што сьвіт прикрашуют 
Ожывляют гірскы лукы 

Природу чаруют 
 

Поздоровлю і мурянкы 
Всі лісовы створы 

Котры з давна замешкуют 
Моі милы горы 

 

І долины поздоровлю 
Глубокы далекы 

По котрых дні плынут нашы 
Рикы і потокы 

 
Поздоровлю ридний нарид 
Котрий там прожыват 

Ридном мовом ридным словом 
І ґадат і сьпіват 

 
Котрий жыє в тых долинах 

Зеленых веселых 
Котрий си ту побудував 

Своі ридны села 
 

Котрий жыв там в нашых горах 
З непамятных часив 
Свою чугу і холошні 
З давен давна носив 

 
Котрий жыв там і працував 

Пів в лісі пів в поли 
І лишати край дорогій 

Не думав николи 
 

Котрий жыв там в веселости 
Коло свойой хаты 

Там хтів вік свій прежывати 
І там хтів вмерати 

 
Котрий жыв там між своіма 

Веселий щасливий 
Але война му забрала 
Його сьвіток милий 

 
Його сьвіток його втіху 

Красу і звычаі 
А котрых нам позаздростят 

Культурнійшы краі 
 

Бо Лемкы там царювали 
З непамятных часив 

Там між Саном і Попрадом 
Серед ридных лісив 

 
Котры Лемкам попрез вікы 

Были другом хатом 
Красном милом і здоровом 

Хоц і небогатом 
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І сьватыньом і театром 
І кіном і пляжом 

Школом жытя і спочынком 
Нераз словом Божым 

 
Были сальом гры і хору 

І місцьом вчасовым 
Вічно сьвіжым і зеленым 

Пахнячым і новым 
 

Были місцьом фантазиі 
Чытальньом спіжарньом 

Нашым банком нашом славом 
Нашом молочарньом 

 
Для молодых были місцьом 

Східок і спацерив 
Для коханя і романсив 
Нич ся сьвіт счервенів 

 
А як зьвізды заблищали 

І замиґотіли 
Товды пары закоханы 

В долину сходили 
 

В тот час на лісну арену 
Вышли інчы пары 

Самці з рогів коронами 
Молоды і стары 

 
І дик чорний як чорт гірскій 

З пущы ся выхылив 
А в коронах дерев пущык 

Як злий дух заквилив 
 

Рогач брехнув раз і другій 
Аж гомін стряс лісом 

Грявкнув заяц зажераний 
Ци вовком ци лисом 

 
І як бы там были люде 

Страх бы іх облетів 
Втекла домів бы дівчына 

Він бы за ньом летів 
 

Нична аура не сприяла 
В лісі закоханым 

За то зьвірам догаджала 
Правом неписаным 

 

Смотрив єм ся майже што дня 
На тоты драматы 

Репертуар іх быв довгій 
Мішаний богатий 

 
То быв театр натуральний 

Сеансы безплатны 
Штукы ішли в ден і в ночы 

Мудры і придатны 
 

Сцена была великаньска 
Же-з не обняв оком 

Од Попраду аж до Сану 
Не ткнена науком 

 
А од Сану надходили 
Сценічны новости 

Віяв в зимі теплий вітер 
Огривав нам кости 

 
Там од всходу мы чекали 

Рижной атракциі 
Там глядали нашы очы 

Остатньой надіі 
 

Сане тихійй і могучий 
Ты чудова рико 

Ци ты нас одгородила 
Од своіх на вікы 

 
Сане ридний і красивий 

Гризна твоя вода 
Купав я ся в ній на войні 

Та вспомнути шкода 
 

Сане чыстий мій дорогій 
Шырокій глубокій 

Знав я тебе перед войном 
Чи-с і гнеска такій 

 
Ци і гнеска так підмываш 

Лісовы берегы 
Ци зьвіры тіж мочат в ночы 

В тобі своі ногы 
 

Ци туристы любят тебе 
І твою красоту 

Надсанівскій лісний раю 
Знам твою згрызоту 
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Сане тихій величавий 
Стиснений горами 

Тамты лісы не обыймеш 
Жадныма очами 

 
Над твоіма берегами 

В зеленых долинах 
Тягнули ся нашы села 

Як хміль по лозинах 
 

Розпостерли ся шыроко 
В надсаньскій долині 

На богатых тамтых землях 
На своій вітчыні 

 
Котра дальше на півночы 

Преходит в ривнины 
А тягне ся гет з полудня 

З Чехословаччыны 
 

І над Сану доплывами 
Всяди сут долины 

І всяди сут орны поля 
І нашы хатины 

 
Над кождым гірскым потоком 

Были нашы села 
Бо брак землі тяжка доля 

Аж ту іх привела 
 

А поля сів высше в горах 
Были так спадисты 
Як і дахы на іх хыжах 
Же лем нарт досісти 

 
І іхати в ден зимовий 

З під ліса до хаты 
Там юж можна высшу школу 

Язды показати 
 

Якы на то в нас терены 
Майже в каждым селі 

Там то можна ужывати 
Нарт санок до волі 

 
І чым село высше в горах 

Тым ліпшы терены 
Тым стримкійшы сут убочы 

І більше зелены 
 

Але такы збоча –поля 
Тяжко обрабяти 

Тяжко на ні гний вывезти 
Орати сіяти 

 
В такых місцях тяжко вести 

Ґаздивку зернову 
Там треба запровадити 

Юж техніку нову 
 

В такых місцях могли рости 
Пречудовы сады 

Бо там была для них земля 
І дост было воды 

 
І там климат садивничий 

Быв такій чудовий 
І хто мав сад то мав овоч 

Дородний здоровий 
 

Та садив было маленко 
Єден два в громаді 

Я думам о яблоньовым 
Не сливковым саді 

 
Бо сливковых то в нас было 

В кождым селі повно 
Але дохід з них быв жаден 

От для себе правно 
 

Але сады яблоньовы 
Давали доходы 

І на них ся богатили 
Західні народы 

 
Гектар саду першой сорты 

Міг дати ґаздови 
Гроши за штыри ґаздивкы 

І школу сынкови 
 

Мы пред війном в тым кєрунку 
Мало мали вправы 

Мало было сьвідомости 
Садивничой школы 

 
Мы сіяли все лем зерно 

Мало доходове 
І за то там наше жытя 

Было голодове 
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А хто знав кус розмышляти 
Тот юж не бідував 

Тот жыв в горах в добробыті 
Бо ліпше ґаздував 

 
І менче ся напрацував 
І дост мав вшыткого 

І біда го не глядала 
Ани діти його 

 
Обрахуйте як хто хцете 

От так для розрады 
Дохід з єдного гектаря 

Яблінного саду* 
 
 

*Аутор не знав, же то ся змінит  
доцяп. За його часив так было 

 
 

І товды зрозумієте 
Де быв наш добробыт 

Та може і гнеска дахто 
Там в горах так зробит 

 
Зрештом такых можливости 

Єст на селі більше 
Лем бы треба о тых справах 

Подумати сьмільше 
 

Треба быти просьвіченым 
Добри розмышляти 

І дуже фаховых брошур 
І книжок чытати 

 
Треба быти добрым спецом 

На своім варстаті 
То не будеш долю тягав 

Як тот кін в кєраті 
 

Товды бы-с си там над Саном 
Або над Віслоком 

Выбудував красну хыжу 
Над быстрым потоком 

 
І коровы на поляні 

Як ся з вільна пасут 
А в долині чысту струю 

Яку фалі несут 
 

Гірскій потик котрий з шумом 
Рве попід берегы 

Опырскує зіля травы 
Мыє квітам ногы 

 
Свойом фальом осьвіжує 

Сонечну долину 
В ден і в ночы як лявина 

Спішыт на долину 
 

Там над його берегами 
Чудова природа 

Там найкрасшы были села 
І дуже народа 

 
Понад його берегами 
Моц было ривнины 

Земля добра уроджайна 
З жовто чорной глины 

 
Декотры села тонули 

В садах яблоньовых 
Люде мешкали культурно 

В хыжах чыстых новых 
 

Обрабяли красны поля 
Пасли коров стада 

Двигала ся в добробыті 
Неєдна громада 

 
А в полудне по обіді 

Де бы-с не пристанув 
Купали ся нашы люде 
В чыстых водах Сану 

 
І Сан мыв ім ногы рукы 

Спрацуваны плечы 
А при старшых мыв ангельскы 

Фіґуры діточы 
 

Мыв коханых ридных люди 
Фалював з радости 

Величавий славний красний 
Повний молодости 

 
Мыв полокав своіх братив 

Синіма фалями 
Сане рико наша сьвата 

Ты останеш з нами 
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Сане рико наша мила 
Народова красо 

Хтів бым іщы постояти 
В твоій воді босо 

 
Або лахы поскладати 

На зелений траві 
І плескати в його фалях 
Як на ксєнджым ставі 

 
Поплынути так як рыба 

Догоры в долину 
Най ня гласкат чыстом фальом 

Як свою дитину 
 

Плесо його поморщене 
Іскрит ся і блищыт 

Здає ся же в сонци горит 
Же горит аж трищыт 

 
В його тоні плынут хмары 

І небо синіє 
В ночы з воды другій місяц 

Все ся до нас сьміє 
 

Плынут хмары темны білы 
І сонце ся купат 

А в маю в поблискым лісі 
Все зозуля кукат 

 
Там все сонце в ден погідний 

Своє лице мыє 
І нераз як выйде з воды 

За хмару ся скрыє 
 

Лем фалі позолочены 
Трясут ся і плынут 

Скачут шумят мішают ся 
Покля не загынут 

 
Плынут шепчут і втікают 

Як по небі хмары 
І зникают з горизонту 

Так як люде стары 
 

Сане ридний красо наша 
Сьвітку нашой славы 
Лишыли тя твоі діти 
Як мявч серед травы 

 

Сане тихій славо наша 
Сьвата народова 

Стринула тя в половині 
Доля народова 

 
Сане милий срибна ленто 

Мій дорогій брате 
Ты вкрашуєш своім сриблом 

Зелены Карпаты 
 

Ты перлами прикрашуєш 
Гірскы стокы літом 

Як дух красы вічно кружыш 
Понад нашым сьвітом 

 
Ты чаруєш тамты лісы 

І в зимі і в літі 
В ден і в ночы благословиш 
Вшыткых в гірскым сьвіті 

 
Бо высше во вышній части 

Горы тя стискают 
І розляти твоє срибло 

Шыроко не дают 
 

Узіцькым скальным корытом 
Они мусят гнати 

Найчыстійша струйо сьвіта 
Як тя осьпівати 

 
Якже я мам описати 
Твойой красы чары 

Як предо мном срибна вода 
В гори срибны хмары 

 
Якже я мам высьпівати 

Тот  видок словами 
Як там орлы іщы до дня 

Квилят над горами 
 

Якже я мам змалювати 
Тоту красу пером 

В якым сонце маєстаті 
Заходит вечером 

 
З якым всходит што дня рано 

З над гір Лемковины 
І найперше позолотит 

Тамты полонины 
  



         

 

2
6

6
 

Яком мовом высловити 
Тот видок поранний 

Як мі на то слів бракує 
Бо мам розум планний (цижбы?) 

 
Як же я мам окрислити 

Тамту ранну красу 
Коли дикы зьвіры тягнут 

З поля в ліс завчасу 
 

Коли малий жайворонок 
Сьпіват юж высоко 

А з гір жене жыве срибло 
Лісовым потоком 

 
З боків лісы натискают 

Чым высше то більше 
Гірскы стокы з боків давят 
Чым выжше тым сьмільше 

 
Там юж вода така чыста 

Як сыз милийоны 
Там техніка не панує 

Лем дикы законы 
 

Там юж вода то не вода 
Але бляск кришталив 

Ним неєден юж туриста 
Очы си запалив 

 
Тамты квіты то не квіты 

Лем жывы клейноты 
А найкрасшы серед літа 

Червено золоты 
 

Тамто зіля то не зіля 
А шлюбны букєты 

Як церковны жырандолі 
Котрых трудно взяти 

 
Тамта трава тіж не трава 

Лем гірскы диваны 
Котры там высоко в горах 

Сут попристераны 
 

А поляны там на верхах 
То не полонины 

Лем природом застелены 
Жывы ґобеліны 

 

Вышываны в ріжны взоры 
Як дівчат рукавы 

Квіточками чудовыма 
Серед тамтой травы 

 
А листочкы то постількы 

Для польных хрущыків 
Або мисочкы для росы 

Поіти коників 
 

А жерела край поляны 
То очы полонин 

То найкрасше місце в горах 
І найкрасший вспомин 

 
Іщы роснут понад него 

Ялиці высокы 
А ниже жерельна вода 
Впадат в яр глубокій 

 
Котрого дно засіяне 
Велькыма скалами 

Вода шумит страшным спадом 
Накрыта лісами 

 
А з берегів просто в воду 

Вісят зіля квіты 
Котрым ридко і в полудне 

Сонечко засьвітит 
 

А на квітах рижны мушкы 
Аж ліс од них грає 

Хто то видів в своім жытю 
Тот все в серци має 

 
А як прийдут до жерела 

Серны воду пити 
І ты можеш зза дерева 

На них посмотрити 
 

Посмотрити кілько хочеш 
На цілу іх красу 

На іх жывіст щесьця волю 
Што ім дают лісы 

 
Посмотрити і поняти 

Чар гірского сьвіта 
Єсли поймеш то выстарчыт 

Ти на довгы літа 
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Як потрафиш підозрити 
Чаривну природу 

І однайдеш одкаль бере 
Наш Сан першу воду 

 
І посмотриш з його жерел 

На Санок місточко 
То більше ти нич не треба 

То наше гніздочко 
 

Там з далекой высочыны 
Полетиш думками 

І найкрасший образ в жытю 
Зобачыш очами 

 
Допискы на окладинці: 

Техніка велика, але до правдивой 
культуры далеко...(ой так) 

 
 

 
Цапок бортачок – стратив юж 

тумачок. Різба Аутора – інче уятя. 
 

Зошыт 32  
 

Одтамаль взриш панораму 
Якой в сьвіті мало 

Якы ридко сут в Карпатах 
Даю на то слово 

 
Од тамаль взриш панораму 

Чудных гір і долин 
Фантастычны бокы Карпат 

Повны ґрибів малин 
 

Од тамаль взриш панораму 
Шыроку далеку 

Што єс давно не оглядав 
Такого видоку 

 

Хто з нас давно в своім жытю 
Не видів такого 

Горы милы земльо ридна 
Мрийо сну мойого 

 
Горы моі земльо наша 

Тиха надсанивска 
Земльо нашой веселости 

Як весна лемківска 
 

Земльо красна земльо ридна 
Земльо овочова 

Земльо хліба і молока 
Оставай здорова 

 
Земльо мяса меду ярин 

Земльо наша сьвата 
Осьпівана оплакана 

Краіно богата 
 

Земльо ридна мила тиха 
Сане величавий 

Ты єй сыну первородний 
Двигай ся до славы 

 
Нес в долину гірскы перлы 

По лісах найдены 
Гірскым верхам одобраны 

На ривні знесены 
 

Черкай нима в темных лісах 
В потоках глубокых 

Там де орел з вітром ґадат 
На верхах высокых 

 
Розсыпуй іх медже скалы 

Они ся не стратят 
Нима нашы гірскы лісы 

В літі ся збогатят 
 

Пильнуй іх як своіх діти 
Бо то твоя слава 

Бо то скарбы вшыткых Лемків 
То народна справа 

 
Сане сыну нашой землі 

Тихой і богатой 
Скырвавеной подоптаной 

Нашой землі сьватой 
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Сане тихій задуманий 
Вкрашуй землю нашу 

Розвеселяй нашых люди 
Іх змучену душу 

 
Сане ридний славо наша 

Душо краю мого 
Мы слухаме твого шуму 

З краю далекого 
 

Мы видиме твоі фалі 
З далекой краіны 

І звертаме своі мысли 
Там на Лемковину 

 
Аж до Бєщад романтычных 

Де твоі жерела 
Де маленькій плынеш з горы 

Помедже дерева 
 

Над твоіма берегами 
Хвіют ся дерева 

В ден сьпівают на них пташкы 
В ночы гукат сова 

 
А за деревами поля 
Пустком зеленіют 

Бурянами зарастают 
Аж ся люде сьміют 

 
Хыжы буд де попалены 
Буд де пустком стоят 
А іх тихы властителі 

В сьвіті раны гоят 
 

А декотрий новий жытель 
Смотрит вікном в поле 

Неприємна теперишніст 
Тіж го в серци коле 

 
Не зна іщы ци то вшытко 

Єст направду його 
Ци з той бурды не выквитне 

Іщы дашто злого 
 

Та тішыт ся мимо вшытко 
Же раз ґаздом буде 

Же не буде слугом в пана 
Не здопчут го люде 

 

І же Сан му буде шумів 
Коли буде орав 

Коли буде сіяв косив 
І як буде зберав 

 
І же тераз його плечы 

Сан по працы вмыє 
І же тераз йому воду 

Сонце в ним загриє 
 

А попередні жытелі 
Юж в далекым сьвіті 

Купают ся в інчых риках 
Як єст тепло в літі 

 
Для них шумят інчы рикы 

Про якы не чули 
А як чули про них в школі 

Та скоро забыли 
 

Для них шумят вшыткы рикы 
Нашой Україны 

Од Санока до Полтавы 
І до Буковины 

 
Для них шумят Сан і Дністер 

Липа і Быстриця 
І наш сьватий Дніпр шырокій 

Десна красавиця 
 

Для них шумит чудний Кубань 
І Дон шолохова 

Для них сьпіват степ козацкій 
І гора Боброва 

 
Для них шумит Стыр і Серет 

Доплывы Припети 
Славний Бог Збруч історичний 

Што став ім на пути 
 

Для них шумит тіж горами 
Черемош красивий 

Отец славной Гуцульщыны 
Іх товариш милий 

 
Для них шумит Іква Горинь 

І Біла сестриця 
І до сну ім літом сьпіват 

Гризна Соколиця 
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Ім сьпівают підчас працы 
Высокы Карпаты 

По далеку Молдавію 
Всяди нашы браты 

 
Всяди для них гучат лісы 

Карпат величавых 
Незмірений дикій обшар 

Лісив ялицьовых 
 

І в найбільшых лісных пущах 
Працюют і  жыют 

Хвалят Бога за тот видок 
І о щщастю мриют 

 
А Карпаты зеленявы 
Што треба ім дают 

Веселят іх хоронят іх 
За то в них мешкают 

 
Бо Карпаты пречудовы 

То для них створили 
І до своіх скарбів двери 

Для них отворили 
 

Так Карпаты зеленявы 
Вшытко ім оддали 

Накормили приоділи 
Хыжу збудували 

 
Гей Карпаты найдорожшы 

Нашы приятелі 
Вы од віків были вшыткым 

Лемкам кормителі 
 

Лемкам Бойкам і Гуцулам 
Людям Буковины 

Не на дармо жаль нам Карпат 
Гірской полонины 

 
Не на дармо жаль нам нашых 

Лісовых потоків 
І на горах красных пасвиск 

Неораных тлоків 
 

І полонин котры будде 
Як лукы косили 

В моім селі іх орали 
І овес з них іли 

 

Не лем коні бо і люде 
На страшным преднивку 

Коли часом неуроджай 
Справив голодивку 

 
Ів і я тот хліб вівсяний 

Добри мі смакував 
Ліпше як ту гнеска жытній 

Што пекар зрыхтував 
 

В котрым пята част отрубів 
І квасу і воды 

Боже милий верний ня там 
Де я быв молодий 

 
Верний ня там в моі горы 

На моі поляны 
До прекрасной Білцаревы 

Де мій край коханий 
 

Верний мене на Шкварлівку 
Там над мій поточок 

Там на пориг моіх дідив 
І моіх діточок 

 
Верний мене розбитого 

Там на моі поля 
Там де росне над потоком 

Прадідна тополя 
 

Де вороблі в старий вербі 
Гніздо собі звили 

Іх молоды трираз в літі 
Мене веселили 

 
Верний мене на тот бериг 

Коло мойой хаты 
Де я рано пас коровы 
І так хтів єм спати 

 
Верний мене до той хыжы 

В котрий я ся родив 
І з котрой я за сім років 

До школы в нас ходив 
 

Верний мене там на своє 
Більше нич не хочу 

Най хоц раз в своім потоці 
Ногы си замочу 
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І най іщы хоц раз в жытю 
В ричці наший милий 

Скупам ся в єй чыстий воді 
Так як хлопец малий 

 
Най хоц раз в єй теплий воді 

Полежу з годину 
Раю моіх літ дітячых 

Чом я тя покынув 
 

Раю мойой молодости 
І думок горячых 

Краю лісив незміреных 
Де брешут рогачы 

 
Краю моіх слез і сьміху 

І мойой радости 
Моіх змагань розпачливых 

І даремной злости 
 

Краю щесьця дітячого 
Втіхы давной раю 

Лемківщыно осьпівана 
Дорогій мій краю 

 
Лемковино моя тиха 

І в зимі зелена 
Прикрыли тя старых ялиц 

Зелены рамена 
 

Лемківщыно моя красна 
Ты як весна в Маю 

Веселила-с нашы серця 
Як дітину свою 

 
Лемковино моя люба 

Краю лісив шуму 
Чом все тужу так за тобом 

І впадам в задуму 
 

Лемковино моя ясна 
Пахняча квітята 

Замаєна вмыта сьвіжа 
Земльо наша сьвата 

 
Лемковино ялицьова 

Тишыно лісова 
Прощавай нам яко Мати 

І бывай здорова 
 

Прощавай нам найдорожша 
Земльо наша мила 

Най все Тобі як і давно 
В хмарах сокіл сьпіват 

 
Най тебе все сонце гриє 

Най дощык поливат 
І най Твоі чысты груди 
Вічно трава вкрыват 

 
Найже Господ благословит 

Все Твою природу 
Твій крайобраз Твою славу 

І Твою уроду 
 

Най сьпівают жайворонкы 
Там все над полями 

А астрябы най все кружат 
Там понад лісами 

 
І най вітер верховиньскій 

Шумит там ночами 
Най несе в сьвіт нашу скаргу 

З нашыма слезами 
 

Най потокы быстры гірскы 
Скачут по каміню 

І най дают жытя квітам 
Но і іх насіню 

 
Най зозуля там на весну 

Кукат а не плаче 
Же я марно на чужыні 

Своі літа трачу 
 

Най соколы над горами 
Не квилят зо жальом 
Я в чужыні і без того 
Мам дост свого болю 

 
Жайворонок над полями 
Най сьпіват без страху 

Най веселит хоц без мене 
Мою стару стриху 

 
Ты Зелярко ся розвивай 

Все весело в маю 
Мі выстарчыт на чужыні 

Як тебе згадаю 
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Мі выстарчыт як си вспомну 
Же-м вырис при тобі 

Же-с мі была другом хыжом 
В жытьовий потребі 

 
Же-с мі была другом хыжом 

Райом тамтых часив 
Моім щесьцьом моім сьвітом 

Штом го в серци носив 
 

Мі выстарчыт же полечу 
До тебе думками 

Може іщы посідиме 
Там обоє сами 

 
І соколы засьпівают 
Для нас пісню стару 

Потим взбют ся як і давно 
Высоко під хмару 

 
Же од тамаль ледво буде 

Чути іх квиліня 
Букы поснут заслуханы 

З вершків по кориня 
 

Вітер спочне змордуваний 
В буковых коронах 

Красо ридна чом остала-с 
Там в нашых сторонах 

 
Чом єс з нами не іхала 

Там де мы іхали 
Были бы ся нашы серця 

Так не розрывали 
 

Были бы ся не ранили 
Каждий ден раненько 

Бо не сходит нам ту сонце 
Як там над гіроньком 

 
Не видиме нашых верхів 

Сонцьом золоченых 
Ани стримкых гірскых стоків 

Од малин червеных 
 

Ни берегів заросненых 
Кармін черешнями 

Ни астрябів звиваючых 
Ся понад горами 

 

Ни піль нашых засіяных 
Вівсом і пшеницьом 

Ни сернятка в темным лісі 
Під старом ялицьом 

 
Ни волярив на поляні 
При чыстым жерелі 
Ани рыся гын высоко 
На стрункым дереві 

 
Ни потоків гірскых быстрых 

З брилянтовом водом 
Ни мірничых веж на полях 

Взнесеных народом 
 

Ни тых стежок выдоптаных 
По лісах зьвірами 

При них пняків очыщеных 
Єленів рогами 

 
Ани дориг карколомных 

Што в горах остали 
Што неєдному Лемкови 

Ногы поламали 
 

Ни тых квітив што остали 
По гірскых убочах 

Ни той пісні што згынула 
Гын на нашых очах 

 
Ни той росы нашой ридной 

Котру сонце пило 
Што сриблила край мій што дня 

Як сонце сходило 
 

Ни той весны верховиньской 
В горах уродженой 

Витаной сьпівом музыком 
Слезом солодженй 

 
Витаной сьпівом пташенят 

І нашых дівчаток 
Кольорами гірскых буків 

Тисячами квіток 
 

І витаной ревом зьвірив 
Нашых пущ жытелів 

І дівочым дзвінкым сьпівом 
Вечером на селі 
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І дощыком першым теплым 
Што обмыв сьвіт з бруду 

Здає ся мі же колиси 
Іщы там жыв буду 

 
Хоц не довго хоц рик зо два 

Але жыти мушу 
Мушу преляти на папір 

Лемковину нашу 
 

Мушу єй одмалювати 
Зняти апаратом 

Най ся тішыт сьвіт шырокій 
Нашом земльом сьватом 

 
Най єй познат хто єй не зна 

І хто єй не видів 
Най єй взрит хоц на образі 

При котрым я сідив 
 

Котрий повстав в моіх руках 
Як ні то повстане 

Як памятка з мого краю 
Як штоси кохане 

 
Мушу тамту нашу красу 

На папір преляти 
І чудовы крайобразы 

Котры мам в памяти 
 

Гей ты яри верховиньска 
Як мы тебе знали 

З яком втіхом і гонором 
Мы тебе витали 

 
Як мы тобом ся тішыли 

Як мы тебе ждали 
Што мы в душах прежывали 

Як сады пукали 
 

Як ся тобом радували 
Як маленкы діти 

Як квіточкы юж зачали 
З землі выходити 

 
І як личко біле жовте 

З землі выхылили 
З яком втіхом мы там на них 

Вшыткы ся смотрили 
 

А декотры ся схыляли 
Пальцьом іх гваскали 

Якого милого чутя 
Товды дознавали 

 
Як веселы одходили 

В поле до роботы 
Забывали про штоденны 

Зимовы клопоты 
 

Тішыли ся же надходит 
Тото на што ждали 

Бо над нима жайворонкы 
Для ней выгравали 

 
Для ней сьпівав жайворонок 

Найкрасше на сьвіті 
Од лютого цілу весну 
Потим довго в літі 

 
І шпак фиґляр на яблони 
Сьпівав для ней з душы 

Крутив зґрабном головочком 
І крылцями рушав 

 
І кос педант там в потоці 

Сьпівав свистав скакав 
І таньцував на вільшыні 

Сьміяв ся і плакав 
 

А дрозд з Чершлі в темным лісі 
Весночку одправяв 

Што дня душу для ней давав 
І што не выправяв 

 
Дописок„Чого в Зелярці николи перун не 

стрылив, хоц бы яка буря пришла ?” 
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Зошыт 33 

 
З його дзюбы вылітала 

Пісня зо словами 
Радист скарга і надія 

До небесной брамы 
 

З його груди вылітала 
Пісня над піснями 

Выраз тугы і коханя 
Несли ся горами 

 
Наповняли лісы жытьом 

Будили тишыну 
Ожывяли темны боры 

І пущ гущавину 
 

Розбуджали гірскы дебры 
Вырвы провалны 

За том пісньом ішла весна 
В ліс на полонины 

 
Наповняли сьвіт лісовий 

Жытьовым гомоном 
Бо то было іх заданьом 

І його законом 
 

Наповняли сьвіт мій гірскій 
Жытьом но і весном 

Верховино краю любий 
Гыну я за тобом 

 
Наповняли сьвіт мій лісний 

Теплом втіхом щесьцьом 
Весно наша верховиньска 
Витай в царстві власным 

 
Витай в краю зіль і дерев 

Верхів і полонин 
В краю моіх літ хлопячых 
Де-м знав кождий камін 

 
Де-м знав кожду гірску стежку 

І кожду дорогу 
Кождий потик і жерево 

Де-м ся молив богу 
 

Де-м знав кожду поляночку 
І до ней доріжкы 

Вшыткы лісовы границі 
Бом там чытав книжкы 

 
Знав єм вшыткы своі горы 

І інчы далекы 
Знав єм своі і в сусідніх 

Гірскых селах рикы 
 

Знав єм дуже гірскых верхів 
Видочных з Зеляркы 

Понад нима были орлы 
І плынули хмаркы 

 
Котры сонце осьвічало 

Своіма лучами 
Весна в маю сьвіт зберала 

Новыма шатами 
 

Дощ мыв чыстив до ясности 
Літній і весняний 

Вітер сушыв і вытерав 
Народик коханий 

 
А молоде поколіня 
Лісовых жытелів 

Наповняло рухом красом 
Одлюдны пустелі 

 
Наповняло втіхом писком 

Образом і красом 
Дорбом працом і драматом 

Враз з вечырньом росом 
 

Наповняло тихы лісы 
Жытьом зьвірскым своім 

Зальотами поєдинком 
А часом розбойом 

 
Весна вшыткых счарувала 

Не лем в селі люди 
Квіты в поли зьвірив в лісі 

І дівочы груди 
 

Счарувала і дерева 
І птахів в коронах 

Красне зіля там на Щовбі 
Зерно на загонах 
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Счарувала рыбы в риках 
Розмайты ґатункы 

Комах хмары незлічены 
Пташкам подарункы 

 
А найбільше счарувала 

Молодых на селі 
Зробили ся неспокійны 

Як вода в жерелі 
 

Што чекали тепла яри 
І Сьват Великодных 
Жебы собі погуляти 

Бо того голодны 
 

Жебы выйти з хыж на спацер 
На сонце на танец 

Жебы пропав піст і мороз 
І смуток поганец 

 
Жебы в сьвата ся облечы 

По народным строю 
Показати перед сьвітом 
Струнку постать свою 

 
Сприбувати одгаднути 

Яка весна буде 
Ци будут задоволены 

Того року люде 
 

Ци обдарит вшыткых теплом 
Бо сьвіт того чекат 
І каждий на то надію 
В своім серци плекат 

 
І ци тихо не одыйде 
В інчы теплы краі 

Де панує ліпший климат 
І красшы звычаі 

 
Де панує вічна весна 

Літо єст за зиму 
Де одежы ани хыжы 

Не треба никому 
 

Но бо жыжу си з голузя 
За ден выбудує 

І лисцями пальмовыма 
Дах над ньом прикрыє 

 

Ні яр наша нас не лишыт 
Коли юж надыйде 

Хоц єй часом шніг посыпе 
Сонце ледом зыйде 

 
Але она то претримат 

І в зад не поступит 
І нихто єй не престрашыт 

Ани не прекупит 
 

І квіточкы котры зышли 
В марци або в лютым 

Претримают вшыткы зміны 
Хоц в ґрунті закутым 

 
Котрых тепле сонце в лютым 

Страшні обманило 
І з полудня до сонечка 

Квітя посходило 
 

І потим іх головочкы 
Жовы і біленькы 

Мерзли в марци навет в квітни 
Мерзли помаленькы 

 
Похылили головочкы 

Мороз іх осмалив 
Не дав рады і смертельно 

Вшыткых не привалив 
 

Претримали тяжкы часы 
Хоц і похворили 

І не дали ся зламати 
Не посиротіли 

 
Бо надышла в кінци весна 

Тепла і румяна 
Як правдива мама вшыткым 

Мила і кохана 
 

Взяла вшыткых під опіку 
Хто жыв і єй прагнув 

І хто ледво юж влюк ногы 
Остатній льос тягнув 

 
І кождому вляла в жылы 

Силы і отухы 
Травам зьвірам і овадам 

І людям спід стрихы 
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І як кризис переминув 
Юж быв поза нами 

То сьвіт заграв пісньом щесьця 
Вкрыв ся кольорами 

 
Вітер муснув легісінько 

Квіточкы молоды 
Котры зышли в саді в поли 

Або коло воды 
 

Птахы што дотля мовчали 
Дзюбы отворили 

На самичкы своі вірны 
Мило посмотрили 

 
І як нашли місце тихє 

В любий затишыні 
Подумали як і люде 
О власний хыжыні 

 
О хыжыні о родині 
О жытю будучым 

О гніздочку своім власным 
Маленкым пташачым 

 
В котрым бы іх люба весна 

Поблагословила 
І жебы його самичка 

Молоды вывила 
 

Котрыма бы ся обоє 
Тихо радували 

Щасливо бы ім весняны 
Товды дни миняли 

 
І сонечко миле ясне 

Для них бы сьвітило 
В тым красным весняным часі 

Было бы ім мило 
 

І мушкы найрозмаітшы 
Для них бы літали 

І смачного ідла што дня 
Бы ім достарчали 

 
А мы бы ся призерали 

На діла природы 
Нашы серця бы ся стали 

Другій раз молоды 
 

Очы нам бы ся сьміяли 
Душа бы раділа 

Наша весна рідна давна 
Нам бы ся приснила 

 
І припомнув бы ся серцю 
Давний май в Карпатах 

Давна воля і веселіст 
І думка богата 

 
Ой припомнув бы ся часом 

Наш вечер майовий 
Ридний тихій закоханий 

Пахнячий здоровий 
 

Котрого кажда минута 
Мала вартист злота 

Юж льос замкнув передо мном 
До тых днив ворота 

 
Юж я більше молодости 

Майовой не вчую 
І в садочку так як давно 

Юж не преночую 
 

Юж я хлопцьом молоденькым 
Не выйду вечером 

Послухати як сьпівают 
Дівкы під Кычером 

 
Юж не выйду не посмотрю 

Там знад свойой хаты 
Ци там гушлі в ясний вечер 

Не зачали грати 
 

Ци товариш на сопілці 
Не збудив тишыну 

Зганяючи з темной Чершлі 
Быдло на долину 

 
Ци пастыркы не гукают 

За коров стадами 
Там над Крухом як скінчыли 

Ходити лісами 
 

Як лишыли серпентину 
Той трудной дорогы 

Вышли з лісив на сьвіт Божий 
За скальны порогы 
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Бо як вышли з темных лісив 
Під гору букову 

Загукали все як взрили 
Свою Бовцарйову 

 
Юж я ниґда не зобачу 

Тамтого видоку 
Котрий в тот час чекав на ня 

Із кождого боку 
 

Юж я ниґда не напоткам 
Знайомых мі люди 

Як вечером несут з поля 
Спрацуваны груди 

 
Як в потемри при місяци 

Тягнут з піль до хаты 
Як любили тым майовым 

Повітрйом дыхати 
 

Як любили при місяци 
Іти домів з поля 

Без примусу без зыґаря 
То была іх воля 

 
Юж ся товды не спішыли 

Серце ім раділо 
Же ідут по своій земли 

Твердо гордо сьміло 
 

І же ідут коли хочут 
Та до свойой хаты 

Де діти з бабусьом будут 
Довго на них ждати 

 
Же іх дівкы з пастухами 

Коровы пригнали 
Они чули як під лісом 

Недавно гукали 
 

По дорогах де-с не пізрив 
Фуры дуркотали 

То орачы запізнены 
Домів поспішали 

 
Совы ся прекликували 

На краю поляны 
Лісы жыли іх гуканьом 
В тот вечер весняний 

 

Юж я більше не зобачу 
Такого вечера 

Проминуло вшытко давно 
Здає ся же вчера 

 
Юж я більше не зобачу 

Той майовой красы 
Проминули нашы рокы 

Пришли інчы часы 
 

Юж я більше не увиджу 
Того в ридным краю 

Своіх люди тых вечерив 
І того звычаю 

 
Юж я більше там не споткам 

Тамтой атмосферы 
Што была нашом выставом 

Каждого вечера 
 

Котра была нам потребом 
Тым хлібом духовым 

Тым лікарством што чынило 
Вшыткых нас здоровым 

 
Она была тым двигуном 

Котрий нас будував 
І нам в нашых милых горах 

Щесьця обіцював 
 

Котра в нашым скромным жытю 
Была тым мотором 

Котрий нюс нас хоц голодных 
В зимі гори гором 

 
Котра была нашым сьвітом 

І дороговказом 
Нашой правды чести красы 

Найкрасшым образом 
 

Она была нашым човном 
В жытьовых думанях 

Тым ратунком з загыбелі 
В народных змаганях 

 
Нашом зьвіздом котра вела 

Нас до щесьця славы 
І казала ся бороти 
За народны справы 
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Нашом зьвіздом што падала 
До нас метеором 

І сьвітила огньом жытя 
Над нашым простором 

 
Нашом зьвіздом што блиснула 

Для нас там і згасла 
Аж нам стежка в Лемковину 

Буряном заросла 
 

Она была нашым сонцьом 
Том руком помочы 

Што сьвітила Лемкам в горах 
Навет серед ночы 

 
Котре грило нашу душу 

І в найтяжшу зиму 
А сиротам заступяло 

І няня і маму 
 

Котра в праци нас стерегла 
В ночы боронила 

І в найтяжшых хвилях жытя 
Серця не зранила 

 
За то гнеска мы схылили 

Давны горды чева 
Мы зовяли як зламаны 

През бурю дерева 
 

Нашы очы гнеска смутны 
Без бляску без втіхы 

Як тот голуб што го астряб 
Одогнав од стрихы 

 
Нашы очы гнеска тупы 

Без огня без силы 
Як воєнны інваліды 

Зламаны і кривы 
 

Нашы очы гнеска зимны 
Зир блудит без ціли 

За двадцет літ на чужыні 
Ся не розогрили 

 
Нашы очы гнеска тихы 
Нераз мокры смутны 

І до гнешньой політыкы 
Жаль мают окрутний 

 

Нашы очы гнеска бідны 
Зблякнены сплаканы 

Розпалены розхворены 
Розгорячкуваны 

 
Нашы очы гнеска слабы 

Без барвы кольору 
Остали ся без вітчыны 

Без свого простору 
 

Без видоків пречудовых 
Без той ридной красы 

Гнеска можут поіхати 
Юж лем там на вчасы 

 
До ридного свого краю 

Там де ся родили 
Де першыраз тоту красу 

Своім оком взрили 
 

Гнеска можут поіхати 
Там лем посмотрити 

І видоком ридной землі 
Душу розогрити 

 
Посмотрити на свій пориг 

І на своі сьціны 
Дыхнути тамтым воздухом 

На котрий ніт ціны 
 

Посмотрити на кут ридний 
Небо наше синє 

Як на давно высьвітлений 
Найкрасший фільм в кіні 

 
Зобачыти тамту зелінь 

І тамту природу 
Котра была нашым сьвітом 

Давно за молоду 
 

Котра была нашым жытьом 
І нашым театром 

І ареном ридных подій 
Од Сану по Татры 

 
Котра была нашом школом 

І нашом лічницьом 
Як сьпів орлив што плынув над 

Нашом околицьом 
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Котра была вічном весном 
Нашым тихым душам 

І тым што ім сонце згасло 
Попід гором нашом 

 
Котра была сальом забав 

На чудовий гори 
Незабытым выдовиском 
В безмежным простори 

 
Тым штоденным представліньом 

З высокой трибуны 
Для котрого грали радо 

Нашой душы струны 
 

Для котрого мліло серце 
І душа таяла 

Коли весна селєдином 
Горы накрывала 

 
Коли пташкы што як пяны 

Вернувши з выраю 
Витали ся зо свым гніздом 

В своім ридным краю 
 

Витали ся зо свым кутом 
З тым ридным порогом 
Як сьпівали коли стали 

На ним свойом ногом 
 

А сонечко ім сьвітило 
Тепле і весняне 

А вколо них вшытко было 
Знане ім кохане 

 
І цілий сьвіт в моім краю 

Жыв яри подыхом 
Єй видоком єй запахом 

В саді і під стрихом 
 

Што товды очы виділи 
І што уха чули 

Юж мы гнеска дуже з того 
Стратили забыли 

 
Бо што уха нашы чули 

Што очы виділи 
Того нихто не записав 
Рокы вшытко вкрыли 

 

Жытя мысли нашых предків 
Вікы погребали 

Нашу красу і доробок 
Інчым зме оддали 

 
Наша радист і надія 
З водом поплынула 
І остала як сирота 
Земля наша мила 

 
Кому ідут там спектаклі 
З тамтой велькой сцены 

Кому квитнут квіты в лісах 
Жовты і червены 

 
Кому шумит моя гора 

І гводне і в ночы 
Кому гірскій густий дощык 

Нашы поля мочыт 
 

Кому сьпіват жайворонок 
Рано над полями 

І кос в лісі а над гором 
Орлы з соколами 

 
Кому дує гірскій вітер 
Згынат в горах букы 

Што іх давно обнимали 
Нашы тверды рукы 

 
Кому грає в траві коник 

І рыбка в потоці 
І чый коник ся там пасе 
Під Чершльом в потоці 

 
Кому блищыт і черкоче 

В жерельцятах вода 
Ци вам Лемкы нашых скарбів 

Не жаль і не шкода 
 

Ци не чуют вашы уха 
Тых потоків шуму 

Што родили ся в жерелах 
Соткы років тому 

 
Ци не чуєш брате ридний 

В нашых горах грому 
Котры грали нам на верхах 

Не так давно тому 
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Ци не чуєш шепту ялиц 
Тамтых трав розмовы 

Як смотрили з ней на тебе 
Червены коровы 

 

 
Ораня быками – сценка в дровні 

 
Зошыт 34 

 
 

І як серны з гущавины 
З тебе ся сьміяли 

А вывюркы з вершків ялиц 
Шышками метали 

 
І як жовны кули дзюбом 

В тверды пні буковы 
По потоках дозривали 

Орихы лісковы 
 

Як сорокы скреготали 
На вершках тополі 

Як на квітках ся сварили 
Велькы чорны чмелі 

 
Як під меджом сіры мышы 

Чорным очком стригли 
І хватившы стебло в зубы 

До норы побігли 
 

Як під крячком край потока 
Малий копчык сьірив 
Мурянка го збудувала 

Нихто бы не звірив 
 

То была іх власна хыжка 
Іх гніздо і втіха 

Котрой твердо боронили 
Од всякого лиха 

 

А медведок під берижком 
Туркав так прекрасно 

Тот маленькій гризний потвір 
Сьпівав цілу весну 

 
І сьпівати все выходив 

На край свойой норы 
Бы слухали го вечером 
Вшыткы нашы горы 

 
Дикій голуб деси гурчав 

В поли на черешни 
Голубочці на добранич 

В красі вечеришній 
 

Жайворонок сідаючы 
З горы на долину 

Сьпівав дзвонив нич не скочыв 
Ногами на глину 

 
А в потоці дві зазулі 

Кукали весело 
В поли люде спрацуваны 

Вытерали чело 
 

На хвилю ся выпростили 
Жебы послухати 

Бо рогачы в гущавині 
Зачали брехати 

 
То сиґналы престорогы 

Зелярком стрясали 
Од тых брехань нераз бабы 

Спід ліса втікали 
 

І не могли повірити 
Же то рык рогачив 

Покля я ім яко стрылец 
То не вытлумачыв 

 
Потим жабкы при потоці 

Собі рекотали 
Тіж не брыдка то музыка 

Бо люде слухали 
 

То оркєстра орґінальна 
На водяний сцені 

Котрой слухав єм ночами 
Коли пас єм коні 
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Коли сьвітив блідий місяц 
Над моім Чертежом 

Як сон плынув над хмарами 
Над мірничом вежом 

 
Мышперхачы прелітали 

В повітрю як духы 
Полювали фрас зна на што 

На цьмы ци на мухы 
 

Жаль мі было же не виджу 
Як они перхают 

Як звивают ся в повітрю 
Якы крыла мают 

 
Але в ночы вшытко чорне 

І нич не порадиш 
Добри іщы же хоц чорне 

Перед собом видиш 
 

За то чуєш два раз ліпше 
В тий ничний тишыні 

І в прекрасний літній ничці 
Попід хмары сині 

 
Котры чынят тоты ночы 

Парныма о свиті 
Але коли будут теплы 

Як не в Липни в літі 
 

Коли буде пугач гукав 
Як не в такы ночы 

Што вытрищыв на дереві 
Своі велькы очы 

 
В ден сьпіваків єст без ліку 

Але в ночы мало 
В ночы дримют денны птахы 

Такє іхнє право 
 

Соловія в нас не было 
Ци му в нас за зимно 

Ци за острий гірскій климат 
Ци в ночы за темно 

 
По мойому в нас высоко 

Не міг в нас мешкати 
І в холодны гірскы ночы 

Не міг бы сьпівати 
 

За то велька была шкода 
Та і шкода злости 

Же-м го не чув в ридным краю 
В своій молодости 

 
За то я ту на заході 
Слухам його трелів 

І мало дня жебы мою 
Душу не веселив 

 
Гей природо моя мила 

Дольо моя крива 
Коли буде моя душа 
Нарешті щаслива 

 
Коли врешті моі думкы 
З кайдан ся вызволят 
Бо мене юж од думаня 
В мозґу тканкы болят 

 
Коли врешті буду вільний 

Од смутку од нуды 
Коли дыхну давном правдом 

Так на повны груди 
 

І послухам жайворонка 
Так як в Бовцарйові 

Не буду мав такій тягар 
На своій голові 

 
Коли серце моє вдарит 
Давным рытмом волі 

Коли шмарю нужду смуток 
Стражданя і болі 

 
І засьпівам хоц раз в жытю 

Як там на поляні 
Там на моій Явор-гори 

При буків короні 
 

Гей доленько моя бідна 
Чом ты ня лишыва 

Чого плаче моя душа 
Смутна нещаслива 

 
Чом ня допче льос паршывий 

При літній погоді 
Чом мі бакциль точыт душу 

В майовий природі 
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Чом найкрасшы своі літа 
Я в чужыні трачу 

І смотрячы на природу 
На самоті плачу 

 
Чом ня іх Май не веселит 

Ани пташків трелі 
Як колиси за молоду 
В моім ридным селі 

 
Чом мене ту нич не тішыт 

Хоц сьвіт тіж красивий 
І чую ся што дня слабший 

Бідний нещасливий 
 

Чом мі сонце ту не сьвітит 
Так як давно в горах 

Думкы блудят по ривнині 
В смутных розговорах 

 
Чом ривнины атакуют 

Мою гірску душу 
І каменьом привалюют 

Так же ся не рушу 
 

Очы смотрят в далечыну 
Ничого не видят 

Мысли тяжкы засклепены 
В хворым серци сідят 

 
Душа журбом преповнена 

Тужыт за горами 
За іх шумом за іх сьпівом 

За іх запахами 
 

За кольором іх і красом 
За іх величыном 

За тым сонцьом заходячым 
Вечерном тишыном 

 
За іх спокій за тишыну 

За чудны поляны 
За жерела кришталевы 

За ночы коханы 
 

За спочынок вечерами 
За тот сьпів дівочий 

За сьпіванку кавалєрску 
Серед темной ночы 

 

За іх лісы величавы 
За красны видокы 

За соткы зеленых верхів 
І за давны рокы 

 
І за місяц тамтот ясний 

Сторож тамтых ночи 
За веселіст давну нашу 

І за кары очы 
 

За потокы тамты быстры 
За радист майову 

За гуканя совы в Діву 
За траву шовкову 

 
За зелены долиночкы 

За росу на траві 
За садочок попри хыжи 

За сьпів на забаві 
 

І за гніздо своє ридне 
В хыжці деревяний 

За всхід сонця в моім краю 
В вітчыні коханий 

 
За хліб чорний і за воду 

Солодшу од вина 
За коханя чысте сьвате 

За вірну дівчыну 
 

За листочкы зеленявы 
Там в моім потоці 

За погляды тихы німы 
І за сызы в оці 

 
За двократний на фронт выізд 

Воєнны недолі 
За вспомины з днив прощаня 

Гын при наший школі 
 

За тым часом што не верне 
Николи николи 

Як не встане більше жыто 
Скошене на поли 

 
Як не верне гірска вода 

Назад до жерела 
Або перун назад в хмары 

Што вдарят в дерева 
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За тым вшыткым што минуло 
За нашого жытя 

Як зорване і шмарене 
На сьмітнику квітя 

 
Гей доленько моя ридна 

Кади ты вандруєш 
Як проклинам твоє імя 

Не видиш не чуєш 
 

Жебы-с чула то бы-с знала 
Льос мій бы-с змінила 

Прилет до ня поґадаме 
Голубонько сива 

 
Може іщы сут видокы 

На моій дорозі 
Повідж як сут то там піду 

Хоц на єдний нозі 
 

Повандрую місяц піше 
Там де мене тягне 

Там де моя бідна душа 
З давна жыти прагне 

 
Повандрую на колінах 

Попрез поля рикы 
Лем жебым жыв в своім краю 

До смерти на вікы 
 

Повандрую бідний босий 
Навет о півночы 

До любого мого краю 
Стежку вкажут очы 

 
Повандрую о голоді 

З тлумачком на плечах 
На зраненых хворых стопах 

Не спочну по ночах 
 

Буду ішов на всхід сонця 
Пятнадцет миль денно 

Лем жебы од ня одышла 
Душева ґегенна 

 
Буду ішов як паломник 

До Єрусалиму 
Без убраня на морозі 

Хоцбы цілу зиму 
 

Буду летів як пташата 
На весну з выраю 

До гніздочка коханого 
До ридного краю 

 
Буду летів як на крылах 

До краю ридного 
Там ня орлы привитают 

Як друга старого 
 

Привитают ня соколы 
Што над гором квилят 

Столітні букы предо мном 
Конары похылят 

 
І прошепчут єдны другым 

Як маленкы діти 
Же приіхав хто іх любив 

Найбільше на сьвіті 
 

Же вернув тот што серед них 
Два рокы ночував 

І ціле молоде жытя 
Серед них пребывав 

 
Котрий быв за десят років 

Каждий ден на гори 
В тым лісовым океані 

Як матрос на мори 
 

Котрого всі букы знали 
Так як діти тата 

І витали го ден каждий 
Так як свого брата 

 
Сьпівали му своім шумом 

Вічно, в ден і в ночы 
Як молодым легкым ходом 

Гірскым верхом крочыв 
 

Коли писав ци рысував 
Інчы горы в дали 

Што прежывав в своім серци 
То лем букы знали 

 
Або стояв засмотрений 

В красну далечыну 
А горячы слезы щесьця 

Падали в долину 
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Як стояв там як выкутий 
З бронзу ци ґраніту 

І ворогам слав вызваня 
По цілому сьвіту 

 
Коли витав на париі 

Схід сонця чудовий 
З райскым щесьцьом на сердечку 

Молодий здоровий 
 

Посылав з вежы высокой 
Поклон Білцареві 

Свому селу гын в долині 
Лемковині милий 

 
Поздоровляв з высокости 

Свою Лемковину 
Землю вітців і прадідив 

Аж по Украіну 
 

Хоц сам не міг єй здобыти 
В тамтых тяжкых часах 
Бо працував на лихвярив 

Тяжко в своіх лісах 
 

Поздоровляв з бляском сонця 
Люди в своіх хатах 

Наробеных вдоволеных 
Хоц і не богатых 

 
Поздоровляв як Прометей 

З Олімпу Грецию 
На полудне всхід і захід 

Слав людям надію 
 

Поздоровляв так як Довбуш 
Свою Гуцульщыну 

Без розливу паньской кырви 
Прощав Лемковину 

 
Поздоровляв як Кармелюк 

Свою Украіну 
Де кров з росом його дідив 

Всякли в тамту глину 
 

Хоц він себе не приривнав 
До тамтых героів 

Бо коли бы так подумав 
На сьміх бы закроів 

 

Але любив край свій ридний 
Як тамты любили 

Хтів видіти край свій вільний 
Як тамты виділи 

 
Хтів видіти край свій в щесьцю 

В розквиті і в славі 
Так як диван кольоровий 

На зелений траві 
 

Хтів видіти край свій в красі 
В просьвіті культуры 

Жебы кождий горожанин 
Быв в нім по матури 

 
Хтів видіти край свій тихій 

Прикрытий садами 
А по лісах жебы зьвіры 

Ходили стадами 
 

Бо він любив ридний нарид 
Так само як они 

Своі горы ридну землю 
Єй сіры загоны 

 
Любив села бідны тихы 

В ясний зеленині 
Білы хмары над горами 

Небо ридне синє 
 

Любив лісы великаньскы 
Што вічно шуміли 

І соколив што над нима 
Каждий ден ся вили 

 
Любив страшны лісны пущы 

Пропасти провалы 
Гірскы стежкы попрез верхы 

Урвиска і скалы 
................................... 

 Верхы нашых гір лемківскых 
Стоят і думают 

З Закарпатя чорны орлы 
До них прилітают 

 
І од тамтых нашых братив 

Приносят новины 
Котры плынут до нас з вітром 

Понад верховину 
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Котры стелят ся поляном 
Плынут долинами 

Летят духом по листочках 
Помедже буками 

 
Шумом лисьця милийонив 

З нами розмавляют 
Пред том мовом стары люде 

Голову схыляют 
 

Потим мило позерают 
За верхы зелены 

Там де жыют нашы братя 
З нами спориднены 

 
Позерают мовчкы тихо 

На край тот сусідній 
І на часы давной славы 
Час племен свобідных 

 
Позерают на одвічну 

Красу Лемковины 
На весняны єй кольоры 

Скарбы верховины 
 

Позерают гордо быстро 
За тот вершок в дали 

За котрий заходит сонце 
Видочний з оддали 

 
За котрий сідало сонце 

Во літні вечоры 
Остатній раз золотило 

Наше село з горы 
 

Як весело што вечера 
Прощало долину 

В котрий лежыт моє село 
І мою хыжыну 

 
Як радисний то был момент 

Для тамтейшых люди 
Аж ім нераз крик захвыту 

Вырывав ся з груди 
 

Як чаривний то быв образ 
Для мойого села 

Як в долинах довгы тени 
Метали дерева 

 

Як незвыклий быв то видок 
Кождого вечера 

Котрий штодня выставяла 
Природа натура 

 
Як Зелярка што вечера 

Сонце заберала 
Помаленкы свойом тіню 

Село закрывала 
 

І як єй тін ґіґантычна 
Вкрывала долину 

Росла грубла довшала ся 
В східню далечыну 

 
В кінци вкрыла ціле село 

Потим вшыткы поля 
Повзла на всхід долинами 

Де была єй воля 
 

Затінила всхідны поля 
І тамты хотары 

І все ішла дальше на всхід 
Як дощовы хмары 

 
В кінци вшытко перед собом 

Ривно затінила 
Другы горы ій помогли 

Нич ся нич зробила 
 

Як юж сонцю дала рады 
Товды загуляла 

Вечеровом шатом скоро 
Стил свій накрывала 

 
Темныма акварелями 

Малювала далі 
Чорний кольор взміцнювала 

Нибы морскы фалі 
 

Аж за квадранс за годину 
Або за дві з гаком 

Темном шатом вкрыла горы 
Як чорным слимаком 

 
Як потемрйом застелила 

Зелены долины 
Поставила свою владу 

На ничны годины 
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В тот час всяди ся збудили 
Єй обывателі 

В лісах в поли і під земльом 
І по садах в селі 

 
І в воздусі рух ся зробив 

Млакы засьпівали 
За то люде наробены 

Мило спочывали 
 

Одпочнули собі хвилю 
По денний гаривці 

Бы пред спаньом поробити 
Вшытко на ґаздивці 

 
Конец зошыта 34-го 

 

 
 
 

Конец Тому ІІ-го 





Іван Горощак 

 

 

 

 

Прощай моя Лемковино 

Поемат мінорний 

 

Том ІII i IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братя Горощакы 

2011 
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Книга IІ-га ма прескокы в часі. Мимо, же о войні польско-німецкій 1939-го рока 
Аутор зачынат на добре писати допіро в томі IV-тым, то юж в томі III- тім пише 
што бы з нами Німці зробили, як бы тоту войну выграли і – на кінци того самого 
тому – як прежывал, коли ішол другій раз на войну руско-німецку  1945-го рока.  
Од IV –го тому аж до кінця (з вставками о Лемковині) юж єст война польско-
німецка 39-го рока.   

Іван Горощак занимал ся тіж фотоґрафійом.  Так ся і записал в памяти околичных 
Лемків. Найперше як любитель (аматорско), а потим і професийні.  Де в околици 
была даяка подія – весіля, ци хрестины – там і він был.  Робил людям знимкы на 
всякы потребы.  Заховало ся іх кусьцьок в родинных альбумах, та дал єм іх по кус,  
для  зъілюструваня той формы його діяльности серед нашых люди. Книга перша 
містит попри вступным слові дост обшырний жытьопис Аутора і гісторию Його 
Роду. Книга остатня споро знимок Його потомків, якы вшанували своє 
походжыня діяльнистю в лемківскых ансамблях – та фотоґрафіі, якых аутором є 
наш Няньо припало мі долучыти до книгы другой.  

Єст то зо взглядив суспільных дост важний розділ його жытя. Завдякы нему люде 
мают родинны памяткы з тых тяжкых повыселеньчых часив на Заході.  Знимкы 
робил туньо, а іщы своім людям – та дал не раз і за дармо. Но а материялы 
фотоґрафічны му нихто за дармо не дал... 

З того взгляду мусіл лишыти фотоґрафію, бо до ней нераз доплачал. 
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     Зміст зошытив Тому  III- го 
 
Зошыт 35  -  08/31.07.1966 
Як Дів шумит то буде слота;  Як ся пасло в час слоты і яка товды біда была пастушкам;   
Як вода нищыла берегы потоків;  Яка страшна єст вода підчас бурйі;  Украінці запродали 
Лемковину про свою глупоту (взрили єй аж товды як з Німцьом втікали);  Жаль жытя 
молодого што так скоро минят; 
 
Зошыт 36  -  31.07/10.12.1966 
О блуді жытьовым  - і о смерти;  Тішме ся жытьом ци зме молоды ци стары;  Якісий шлід 
нашого бытя остане во всесьвіті як по пщолах;  Як давно люде про хоц што вмерали;   
Як давно виджено інтеліґенцию;  Як сам аутор думал о людях з осьвітом – же они 
ідеальны;  Якы повинни быти; 
 
Зошыт 37  -  11.12.1966/28.01.1967 
Хоц якы розважаня – теоретычны;  О ночи і зьвірятах в ночы;  Вспомины з молодости і з 
неволі німецкой;  Вспомин о научытелю;  Хто ся встыдат своіх Родичив; 
 
Зошыт 38  -  29.01/20.02.1967 
Жебы міщух поміг родині на селі;  Як то гарді на селі серед природы;   
Іди Лемку до ліса з фотоапаратом (заміст зо стрыльбом)!!!;  Пів віку жытя Аутора і 
вспомин дітиньства;  Плач на чужыні на вспомніня добрых дітячых років;  О ничний 
варті в селі і о обсервациях природы товды 
 
Зошыт 39  -  23.02.1967 
Аутор пише, же є не барз реліґійний (але цінит ролю церкви в єднаню народу);  Краса 
Лемковины і прагніня повертаня до ней;  Покривджено нас попрез выселіня  (вспоминат 
ту Сталіна яко винного);  Лемкы не сут без вины бо все іх тягло на Украіну і до Росиі;   
О малым Лемку;   Што чує серце як вырушат на войну або в чужыну;  Як тяжко лишати 
ридний пориг;  Жаль Лемковины на чужыні;   
 
Зошыт 40  -  03.04/12.06.1967 
О яри;  О воді і (в)гірскых потоках;  О вартости ліса яко місця одпочынку;  Краса 
Лемковины;  О весні;   
 
Зошыт 41  -  14.06/05.09.1967 
О яри, о сонечку;  Чого ?;  Де тамтот сьвіт?;  Єдны хтіли проґресу а другы пили згоривку; 
О яри і дітях;  За чым плаче наша душа;  Господи, верний  ня на Лемковину;  О тяжкій 
молодости;  Іщы ся натішыме своіма горами;  Тамта земля была наша нич не было там 
Жыда і пана;  Як ся ґазда тішыл квітами в загоридці;  Як ґазда ішов в ночы до ліса до 
партизанив 
 
Зошыт 42  -  05.09/19.10.1967 
О партизанах і надіі од всходу;  О дітях што не знают як згынул іх тато;  Як жаль 
молодому вмерати і лишати інчому дівчыну молоду;  Якє аутор виділ страшне терпіня 
людзкє в часі войны;  Болит серце, же нашы люде не вчат діти по свому;  Пропадеме 
про власну глупоту;  Власны діти вам даколи плюнут в очы 
 
Зошыт 43  -  20.10/08.12.1967 
Жаль, же третя част народу не вчыт діти по свому;  Най будут прокляты тоты, што ся 
одрикают свого;  Ратуйме нашы діти пред вынародовіньом;  Вчийме ся і най ся діти вчат 
О тым якы зме повинни быти;  Треба ся вчыти;  Хто ся вчыт тот си всяди даст рады;   
Краса Лемковины;  Тамтот сьвіт не для темняків і пияків;  Краса Лемковины;   
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Пару раз о Лемках яко о народі;  О черницях (ци тіж чарницях – як писал Няньо) і іх 
збераню 
 
 
Зошыт 44  -  18.12.1967/25.02.1968 
Явор гора,  Краса Лемковины,  Робота в поли,  Природа, Комасация-надія,  „Же мы сыны 
Украіны- давной Руси діти”,  Ішли до руской арміі– і нихто не сховал ся в лісі;  
 
 
Зошыт 45  -  25.02/05.06.1968 
О пущаню дерев з горы,  О стинаню ялиц на довг,  Як банкєрам сьвіт заплатил за людзку 
кривду,  При тым і мы дистали як зме нашу кохану Лемковину стратили,   Русин з 
Поляком все буде сусідувал,  Іщы о ризаню лісив,  На нещасну долю нераз неє рады,  
Краса нашой вітчыны,  Як Лемко любив свою Лемковину,  Як ґазда одпочывал в лісі,  
Што чує стята ялиця 
 
Зошыт 46  -  20/24.06.1968 
Дале о стятых ялицях,  Як лемко стинаньом ліса дорабял си до ґаздивкы, Краса 
Лемковины,  велика любов до Лемковины,  Діти нашы предадут внукам любов до 
Лемковины,  Якій файний нарид лемківскій, О еміґрациі Лемків,  Еміґранты юж николи 
майже не вертали, Туга за вітчыном на еміґрациі,   
 
Зошыт 47  -  25.06/16.10.1968 
Іщы о одчутях тых што мусіли лишыти Лемковину,  Еміґранты в родині няня, Страх пред 
атомовом загладом, занечыщыньом середовиска,  войном тотальном,  вспомин ІІ-гой 
Войны,  Што бы нам Німці робили як бы выграли,  Мы іщы сьвіту вкажеме,  О Німцях (і 
Німках) в часі побыту в Німецчыні,  
 
Зошыт 48  -  16.10/17.11.1968 
Іщы о Німцях, іх політыці і програний,  Як ся били з Німцями Рускы і Радяньскы народы 
за іх і наш край і cвободу.  Жебы так Рускы выдали войну пияньству,  О сталіновскым 
террори темняків і азийскій  дикій збродни,  O тым як Рускы раз на все выгнали Турків і 
Татарив з украіньской землі за то што они там вырабяли , О старинных часах і 
непребытых пущах на наший земли, О нас в тaмтых часах,  Іщы сьвіт ся о нас довідат 
(віще то было в тамтых роках  - зошыт 48-ий был писаний при кінци 1968 рока) 
 
Зошыт 49  -  17.11/12.12.1968 
Тоты што ся з нас сьміяли дистанут копняка, Як аутор любит писати...о Лемковині зас  
– і о єй красі,  До зьвіряток і о зьвірятах (заяц, рогач, єлень),    
 
Зошыт 50  -  15/27.12.1968 
Зас о єленю і красі ліса рано, О вовках і іх розбійництві (свині,  псы, козы, уці), як не 
было границі медже нами а Лемками зо Закарпатя,  
 
Zeszyt 51 -  01.01/22.02.1969 
Далье о вовках і о іх розбоях,  
 
Зошыт 52  -  24.02/28.03.1969 
Іщы о вовках і яка з того для нас наука, Як то медже людми быват, Повчуваня Лемків, 
Якы маме в жытю заслугы,  Што є найвекшым скарбом аутора (його нарид, вітчына і 
діти), Братя  нам забрали вітчыну,  
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Зошыт 53  -  28.03/01.03/1969 
Опис села і як селяне ся довідали о выселіню, О Попраді і околици, Зас о селі і выселіню, 
Єх Ты Боже наш лемківскій...,  Хто того наробил (же нас выселили),  Інчы будут ся 
тішыти нашыма горами,  Така крас пшениця там остала,  Там остала радист Аутора 
 
Зошыт 54  -  01.04/15.05.1969 
Надія на верніня до гір,  Як будеме мудро і добри ґаздувати по верніню,  Пастухы юж 
нам не засьпівают –лем ансамблі народны (тото ся стало, хоц зме не вернули),  віще 
то было товды!. Яка важна єст культура, О німецкій культури і што з ньом зробил Гітлєр,  
О ґаздуваню Гітлєра,  О тым як ся Німці тішыли як войну выгравали і як кляли Гітлєра як 
програвали,  О терпіню на степах Украіны,  Як мы ся били за свою вітчыну,  Жебы Німці 
зас дашто не вышкурили,  О недобрым выхованю нашой молодежы - як нищат зьвірятя і 
рослины,  Мало в нас мудрых вітци. 
 
Зошыт 55  -  15/18.05.1969 
Дале о молодежы і єй выхованю,  Як выховувати молодых,  Будме як Чехы, О Словациі і 
прекрасний словацкій Лемковині - яко о Чехах,  Не забудеме Лемковины, 
 
Зошыт 56  -  19/28.05.1969 
Тридцет двох добровольци іхало на войну і як тото прежывали,  Як ся в Рабці зышли з 
Руснаками зо Словацкой стороны, Мы і они то тото само старинне рускє племено,  
(племено козаче). О выізді на Руско-німецку войну 1945,  За наше воюваня взяли нам 
вітчыну,  Як нашы люде в темний Галичыні терпіли, смотрили як тубыльці рижут своіх, 
як хтіли втікати назад,  Што Аутор виділ в Галичыні в 1965 році то страх і встыд писати,  
О пущаньскій осьвіті Аутора,  О птахах,  іх сьпіваню – і не лем. 
 
 
 
     Зміст зошытив Тому IV- го 
 
Зошыт 57  -  28.05/28.07.1969 
Война. Природа. Неухроннист смерти. О Цєшыні і Ользі. Окропности войны. О вояку 
вмерлым.  
 
Зошыт 58  -  31.07/18.09.1969 
Война. Опис острылюваня. 
 
Зошыт 59  -  18.09.1969 
Война. Траґедия цивіли. Выцофуваня. 
 
Зошыт 60  -  10.10/20.11.1969 
Война.  Скочув – Бєльско. Атак німецкой V колюмны в Бєльску. Проклята 3-тя нич 
войны. 
 
Зошыт 61  -  20.11.1969/20.05.1970  
Война. Коло Кальвариі. Приготуваня до битвы котрой не было. Cмерт вояків на мості. 
Атак на ворога. Куля – яка мала забити аутора, але штоси го змусило ся схылити.  Аутор 
признає, же єст „штоси”, што ся опікує човеком. Страшне выцофуваня ся. Кальвария. 
 
Зошыт 62  -  20.05.1970 
Война. Паскудне окопуваня ся в скалистым терені. Як страшні ся спати хце. Сливкы зо 
саду. Коротка битва.  
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Зошыт 63  -  29.05/05.06.1970 
Война. Окропне бомбардуваня німецкє. Якє страшне спустошыня в психіці вояків робит 
чеканя годинами на смерт в окопах . Як страшні шкода вмерати в такій спосиб. Полякы і 
Русины – єдной мамы сыны... Вшыткым таку долю зрыхтували польскы панове. 
 
Зошыт 64  -  05/07.06.1970 
Война. Дальше бомбардуваня. Зьвіры подурили і втікали з ліса на поле. Тото ся діяло в 
Моґілянах. Дальше выцофуваня. Впал вояк од свойой кулі. Жертва „Нашого” народу (!) – 
а то быв Поляк. Сон о дому в Білцаревій – в маршу !!! 
 
Зошыт 65  -  07/12.06.1970 
Война.  Вітчыно мила – о Польщи... Тыжден войны. Остало 45- тьох вояків з 215-тьох... 
Зас марш, зас выцофуваня. Побиты коні, лишене добро. Острыл шрапнелями підчас 
маршу в ночы. Вспомин дівчыны і Лемковины. Раба. 
 
Зошыт 66  -  13/15.06.1970 
Война.  Форсуваня Рабы під острылом. Атак „спячого войска” на Німци за Рабом – на 
рештках сьвідомости в огни гориючого села Клай. Німецкі машынґвер в танку затримує 
марш войска. 
 
Зошыт 67  -  15/18.06.1970 
Война. Дурний майор посылат на певну смерт што кус по пару вояків, жебы знищыли 
гніздо карабину машынового в човґу. Дальший марш. Генерал затримує декотрых вояків і 
што было дальше. 
 
Зошыт 68  -  20.06.1970 
Война.  Дальше выцофуваня. Вадовіце – „страшні реліґійне місто” як пише Аутор. 
(Товды, в 1970 році іщы  никому ани ся не снило, же одтамаль буде даколи Папа 
Римскій...). Воякы  рабуют маґазин папіросив. Дальше трафяют на склад згоривкы і ся 
впивают. Аутор тіж, хоц не любит пити. Реакция офіцерив.  Марш по пяному.  Бохня. 
Шалений поручник. 
 
Зошыт 69  -  21/24.06.1970 
Война.  Што выправяв тот шалений поручник, аж скінчыв сам зо собом. Дальший марш і 
мриі о тым, жебы быти в Білцаревій. О Сьватым Петри. Ривнины, піскы Лемка давят. 
Страшне збомбардуваня польскых канонив. 
 
Зошыт 70  -  24/29.06.1970 
Война.  Спотканя з товаришом з молодых років – якому в остатнім моменті удало ся 
втечы спід бомб. Дальший вспільний юж марш. Мрия о вертаню до гір коханых. Кін в 
воді, якого не ішло вытягнути, хоц воякы прибували. Тот кін лишений без помочы сідив 
на суміню Ауторови. 
 
Зошыт 71  -  30.06/04.07.1970 
Война. О конях і не лем. О Лемковині. Пропозыция Івана, жебы іти домів, але Аутор не 
заакцептував дезерциі і дальше ідут. Два тыжні войны. Тарнив на видоку. Мрия о 
коханю. Зас трафили на приготуваня до битвы.  
 
Зошыт 72  -  04/06.07.1970 
Война. Бомбардуваня в окопах. Выбух о мало не забив Аутора. Похід окропні пораненых 
по битві, в котрий майже половина погыбла.  Дунаєц стає на прешкоді до дальшого 
маршу на всхід і выкликує вспомин о Лемковині – з якой несе воды (медже інчыма з 
Білцаревы). 
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Зошыт 73  -  06/08.07.1970 
Война, Іщы о Лемковині.  Зорваня моста на Дунайци, през котру ішли ранены воякы. 
Атак Німци. Преправа през Дунаєц човном під огньом. Втрата наплечника і плаща. 
 
 
Зошыт 74  -  08.07.1970 
Война. Марш го двох і спаня на цмонтери. Здобытя хліба за папіросы.  
 
 
Зошыт 75  -  10/13.07.1970 
Война. Втрата хліба про свою доброту і наівнист. Дальший марш і дощ. Спати мокрому в 
рові ся не дало. Спаня в пригодний стодолі і як то  ся скінчыло. 
 
 
Зошыт 76  -  14/20.07.1970 
Война. Дівча молоде і пращаня з ним. Спаня в поли про самольоты якы стрыляли по 
ровах і крадіж карабинив.  Слабы воякы зажадали підводы од шолтыса. Тот вызначыв 
коня вдовы, єдиного жывителя, бо інде го выпрозывали і выпхали з хыжы. 
 
 
Зошыт 77  -  20/22.07.1970 
Война. Бідна вдова дала коня і хлопця, жебы ним вернул назад. Хлопец втюк по пару 
кільометрах і зробил ся проблєм як вернути вдові коня.  
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Том ІІІ 
 
 

Зошыт 35 
 
 

При хвильовым одпочынку 
В подвірю слухают 

Про што темна Чершля з Дівом 
В ночы розмавляют 

 
Хто іх мову розуміє 
Тот в селі богатий 

Тому коник ножком гребе 
В зимі коло хаты 

 
І коровкы дают масло 

Як інчым молоко 
А хто не зна іх розмовы 

Тот в заді далеко 
 

Хто розумів той іх мовы 
Сіно сухє зберав 

Хто єй не знав то през вікно 
Смутно в сьвіт позерав 

 
Хто розумів іх нараду 

Знав коли дощ буде 
Чекав з косом выостреном 

Нич погода прийде 
 

Йому плоды тяжкой працы 
На дощи не гнили 

Зобрав сухє своє зерно 
Аж му заздростили 

 
Бо він знав же як Дів шумит 

Товды певна слота 
Всяди буде повно воды 

На пути болота 
 

Же вершкы гір вкрыют хмары 
Тяжкы оловягы 

Завішены над полями 
Покрижуют пляны 

 

І же з тых хмар буде цідив 
Дощык непрошений 

Може тыжден може зо два 
Як заворожений 

 
В такы часы смутно в горах 

В лісах і на поли 
Вільгіт зимно, з дерев ліє 

Люди душа болит 
 

Лісы сут гмлом затягнены 
Птахы не сьпівают 

Зерна дощом повалены 
Смутний видок дают 

 
В поли діти при коровах 

Гумору не мают 
Стоят мокры покорчены 

І юж не сьпівают 
 

Босы нижкы счервеніли 
Плечы мокры зимны 

Так “гуляли” підчас дощив 
Давно діти бідны 

 
Позерали на коровкы 

Ци не напасены 
На хыжыну там в долині 

Ци там напалено 
 

Ци загриют ся як прийдут 
Домів з коровами 

Лем того іх душа прагла 
Там під Студниками 

 
Лем том думком товды жыли 

Мокры премерзнены 
Тварця синя то червена 

Часом аж зелена 
 

А дощ з горы падат летит 
На плечы струями 

Зимний вітер тягне з лісив 
Аж торгат ногами 

 
Дощ заливат чело очы 
Же трудно смотрити 

Ніт ратунку для малого 
Мусят претерпіти 
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Нихто го там не потішыт 
І не розогриє 

Смотрит вколо як сирота 
Од вітру ся хвіє 

 
Хлюпче вода під ногами 

Чысты ногы мыє 
Навет пса юж дощ зозлостив 

Деcи в селі выє 
 

Вода валит потичками 
Днями і ночами 

Вітер стрясат з вербів росу 
Понад потоками 

 
Вербы товды выглядают 

Як змочена кура 
Смутна зимна неприступна 

Така то натура 
 

І дни смутно проминают 
Неє што робити 

І коли ся сонце вкаже 
Трудно предвидіти 

 
Горы дримют і не гучат 

Вода лісом горне 
В ночы небо то не небо 

Лем челюсти чорны 
 

Такы ночы страшны темны 
Зимны неприємны 

Товды тяжко людям зьвірам 
І всім створам земным 

 
Єдны гынут затопены 

В своіх земных норах 
Птахы голодны по лісах 

Скрыли ся на горах 
 

Іх молоды нераз гынут 
З зимна і вільготи 

І в селі єм нераз нашов 
Нежыве під плотом 

 
Што в час з гнізда вылетіло 

Неопіркуване 
Змочыло ся в мокрий траві 

І здохло зламане 
 

Бо природа там не щадит 
На селі никого 

Хто преступит єй уставу 
Бідний вийде з того 

 
Хто не піде по леніі 
Єй правил дорогы 

Тот до меты не дотягне 
Бо поламе ногы 

 
Але стары тото знают 

І люде і зьвіры 
І пильнуют той засады 

Так як Жыди віры 
 

Бо в природі нич не вічне 
Так само і слота 

Пришло сонце замкнули ся 
За дощом ворота 

 
Зас в Зелярці зашуміла 

Од всходу бучына 
І прелетів Долинками 

Вітер як машына 
 

Вдарив торгнув убочами 
Потряс деревами 

І остатня вода з дерев 
Сплынува лісами 

 
Сонце грило зимну землю 

Теплыма лучами 
І вертало давне жытя 

Старыма стежками 
 

І пташкы зас зацьвіркали 
Поміж деревами 

А соколы  заскыглили 
В гори під хмарами 

 
Жайворонкы засьпівали 

Всяди над полями 
Куропатвы чыгикали 

Помедже вівсами 
 

І синичкы цьвіринкали 
В саді на деревах 

Стадо ворин прелетіло 
На свых міцных крылах 
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Перепілкы торочыли 
Юж о новым хлібі 

Вшытко сонцю гымн сьпівало 
На чыстицькым небі 

 
Навет бідний жайворонок 

Під сонячны лучы 
Вказав своі мокры крывця 

До неба ідучы 
 

І люде зощасливены 
Ішли до роботы 

Вступила в них нова сила 
І нова охота 

 
І дівчата по дорозі 

Рвали польны квіты 
Сьміяли ся щебетали 

Як маленкы діти 
 

Бо коло них фалювали 
І зерна і травы 

В котрых квітив кольоровых 
Як в Афрыці кавы 

 
З жыта на них позерали 

Кукіль і блаваты 
Схыляли ся просили ся 

Жебы іх нарвати 
 

Лукы з права ся мінили 
Рижныма барвами 

Так природа приберала 
Сьвіт наш клєйнотами 

 
А коникы марша грали 
В травах між квітами 

А заяці грили бокы 
І стригли ухами 

 
А дерева листя травы 

Чудно зеленіли 
Довго дощы іх мочыли 

Чыстили і мыли 
 

За то як іх сонце тераз 
Рясно осьвітило 

Прикрыли ся аксамітом 
Аж пізрити мило 

 

Лісы втихли заніміли 
В щасливий годині 

Нибы вснули з премучыня 
Або снят о шумі 

 
Воды зышли одплынули 

Рикы іх забрали 
А дна корыт потоковых 

Страшні выглядают 
 

Іх берегы спідмываны 
Злетіли до воды 

Полетіла з глином трава 
Квіты і ягоды 

 
Там де была зеленина 

Урвиско остало 
Добра глина пішла з водом 

Котрой в нас так мало 
 

Дна потоків зруйнуваны 
Як побойовиска 

Аж плач зберат посмотрити 
Товды на то з блиска 

 
Бо з дна стырчат велькы скалы 

Зільом оплетены 
А над нима новы формы 

Сьвіжо вытворены 
 

А під нима віры студні 
Вода в них котлує 

Подумав быс же Люципер 
В іх нуртах таньцує 

 
Котлувала підчас слоты 

Ци підчас повени 
Думав єм же не остане 

Камін на камени 
 

Же остане зрунтуване 
Вшытко до нащаду 

І же прийде ден жалобы 
На цілу громаду 

 
Же наш красний сьвіт зелений 

Гет забере вода 
А нам Лемкам нашой красы 

Вшыткым было шкода 
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Жаль нам было нераз не два 
На то ся смотрити 

А не могли зме знищыню 
Сами зарадити 

 
Смотрили зме як нам вода 

Поля заберала 
Ішла з водом наша праца 

Кромпелі і трава 
 

Як вдарила нагло з верхів 
Зо стримкой бучыны 

Знесла плоды разом з глином 
В потик до вільшыны 

 
Смотрили на гризну струю 

Позаламувану 
На знищыня в безсильности 

На землю кохану 
 

Котру без поратуваня 
Стихя атакує 

І на очах властителів 
Працу іх руйнує 

 
Страшны шкоды робит вода 

Під час слоты бурйі 
Грізна товды в нас природа 

Як тот шторм на мори 
 

В тот час жадна людска сила 
Нич ся не рахує 

Товды водна енерґія 
Всяди домінує 

 
А же горы свойом формом 

Стихю спомагают 
За то люде на ратунок 

Мало силы мают 
 

Хоц бы хтіли не порадят 
Лем смотрят зо страхом 

Як з гір струя вшытко зносит 
Рве як дово дахом 

 
Лем смотрят як вода бере 

Кльоцы гын з долинок 
Або швалі поризаны 

На цілий будинок 
 

Бере дырва мосты лавы 
Руйнує долины 

Гучыт реве жовтий потвір 
З пекла середины 

 
Люде стоят по берегах 
Смотрят престрашены 
Згроза силу ім одберат 
Зникат сьвіт зелений 

 
Сьвіт ся топит кружыт летит 

Крутит ся в головах 
Тягне штоси до фаль чорных 

Што не в людскых словах 
 

Страшны фалі тя втігают 
Так як очы кобры 

Але мы юж тот гіпнотызм 
Вшыткы знали добри 

 
Хто впер очы на балваны 

То слів неє на то 
Што єс видів в страшных нуртах 

Трудно описати 
 

Якы створы ся творили 
З пырсків фаль і піны 

То в сні того не прежыєш 
Не взриш навет в кіні 

 
Як тот оркан в страшным темпі 

Коло тебе жене 
Чародійскій сьвіт розбою 

Гнав в пекло скажене 
 

Як ся всмотриш в тото пекло 
Так сьміло безкарно 

Можеш впасти в страшну отхлань 
І пропасти марно 

 
Там зобачыш такы сцены 
Же одпорнист втратиш 

Як ся зараз не оддалиш 
Своє жытя стратиш 

 
Фантастычний сьвіт демонив 

Вабил тя до себе 
Дусив тягав атакував 
Впрост добивав тебе 
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Юж в голові ся скрутило 
Лем впасти до воды 

А там скалы змелют тебе 
Кльоцы і колоды 

 
Впав быс просто без памяти 

В пащу отворену 
Попрощав быс сбоє жытя 

І тот сьвіт зелений 
 

Стиснули бы твоі груди 
Брунатны потворы 

На сам вспомин юж ся стискат 
Моє серце хворе 

 
Як бы тебе черевили 

Ламали дусили 
То метали то доптали 

Стискали топили 
 

Як бы тебе розбитого 
Несли чорны фалі 

І півжывым тобом товкли 
О підводны палі 

 
Як быс тонув і выплывав 

Сім раз на минуту 
На хырбеті злых балванив 

Гнав быс на закруті 
 

Як быс плынув попід мосты 
Так як жмінка травы 

Як бы тобом розбивала 
Прешкоды і лавы 

 
І плынув быс без памяти 

Як кукла зо шматы 
Може бы тя вышмарило 

Коло чыйой хаты 
 

Або бы тя примуливо 
Як быс жычыв собі 

Там быс вічний мав спочынок 
В мокрым тихым гробі 

 
Там бы нихто тя не нашов 

І не прешлідував 
І садиста николи бы 

На твій гриб не плював 
 

І каміня на памятник 
Мав быс дост над собом 
Рыбкы пісню бы сьпівали 

Все над твоім гробом 
 

Вода бы тя вічно мыла 
Жебыс ге быв брудний 

І махнув быс потим руком 
На тот сьвіт облудний 

 
І так быс ся призвычаів 

Потим до вшыткого 
До рыб до жаб до каміня 

До жытя мокрого 
 

В кінци добри бы ти было 
На тым новым місци 

Часом бы ти сад ся приснив 
Так як сестри Насци 

 
Врешті быс ся задомовив 

На новий посаді 
Звернув быс ся брихом дово 

Мав быс вшытко в заді 
 

Часом бы ти заблиснуло 
Сонце поміж скалы 

Тішыв быс ся же ворогів 
Трафят шляґ помалы 

 
Не грыз быс ся же не платиш 

Чыншу за мешканя 
І же дахто ся підвалит 

До твого коханя 
 

Же убраня ти бракує 
Же до хліба неє 

Же до зьвізды не достанеш 
Же місяц не гриє 

 
Же вітчыну ти заберут 

Же бідуют діти 
І же сьвіт наш хце культура 

Атомом спалити 
 

Же повезут тя в чужыну 
Як быдля в ваґоні 

І же сусід як тя неє 
Єст при твоій жені 
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Не грыз быс  ся і не злостив 
На малу выплату 

Же чужынец в твоім селі 
Бурит твою хату 

 
І же братя запродали 

Нашу Лемковину 
Бо кричали же наше єст 

Лем до рікы Сану 
 

Бо думали же за Саном 
Юж єст конец сьвіта 

Бо іх мысель была втовды 
Туманом сповита 

 
Але ты быс махнув руком 

На іхню темноту 
Бо як баран етноґрафом 

То єст моц клопоту 
 

Як шлєпого вытыпуют 
На обсерватора 

Товды вовкы зідят коня 
Хоцбы серед двора 

 
Як кретины в політыці 

Ци в літератури 
Товды жывот наш єст тяжкій 

Непевний понурий 
 

Але мы ім колись вкажем 
Де фалі Попраду 

За давний блуд історичний 
Копняка до заду 

 
Жебы край мій зобачыли 

Закля підписали 
Они втовды го виділи 
Як з Німцьом втікали 

 
Але ты іх не зачепяй 
Нехай плынут далі 

Понад горы білы хмары 
Понад твоі жалі 

 
Най стерує політыка 

Без тебе до меты 
Покля в руках армій сьвіта 

Не блиснут багнеты 
 

Ты не будеш виден тому 
Лем люде вывчены 

Як підпалят не загасят 
Зникне сьвіт зелений 

 
Згынут винны і невинны 

Бо легко зблудити 
Та не буде потим кого 

За то засудити 
 

Але ты ся тым не турбуй 
Бо ты з малых люди 

Бо тобі юж не выточат 
Кров з молодых груди 

 
Ани тебе не вышмарят 

З подвіря на силу 
Ни над тобом не насыпют 

В чужыні могылу 
 

Ты пережыв свою бурю 
Што тя выкінчыла 

В рідным селі згасла зьвізда 
Што для тя сьвітила 

 
Час выкрислит тя з памяти 

В тых што тебе знали 
І останеш на все вільний 

Од скорбы печали 
 

Жытя піде своім тором 
В  горах і в долинах 

Весна прийде і одыйде 
Пожовтне калина 

 
Так і жытя наше гнешнє 

Молоде щасливе 
Мине з шумом як та буря 

Хоц єст такє миле 
 

Мине скоро як нич літня 
Як сон на поляні 

Звяне злетит наша краса 
Як квіт на каштані 

 
Зблідне личко зблякнут очы 

Волос зосивіє 
Юж ся до нас мило щыро 

Нихто не засьміє 
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Зникне давна енерґія 
І форма і сила 

І постава молодеча 
Што так тя красила 

 
Зникне оген з твоіх очи 

І жар серця твого 
І не познаш потим в люстри 

Юж себе самого 
 

Жаль ти буде молодости 
І давной уроды 

Свого сьміху молодого 
І тамтой свободы 

 
Жаль ти буде того сьвіта 

І його розмаху 
Же ты на ним так коротко 

Як щигол на даху 
 

Жаль ти буде його красы 
Чудовой природы 

Смуклых дерев розсьпіваных 
Із пташачых груди 

 
Жаль ти буде піль шырокых 

І лугів зеленых 
Трав шовковых як на степах 

Кругом постеленых 
 

Жаль ти буде нашых долин 
Сонечком заляных 

І тых дерев поєдинчых 
На них розсыпаных 

 
А найбільше жаль ти буде 

Тых весняных квітив 
Над котрыма блідий місяц 

Ціле літо сьвітив 
 

Што іх поів і обмывав 
Дощык в ден і б ночы 

Котры грили і лічыли 
Нашы смутны очы 

 
Тых квіточків котры роснут 

Якій сьвіт шырокій 
Добрым людям на розраду 

На втіху на спокій 
 

Тых квіточків котрых тилько 
Было в нашым краю 

Котрий про них быв подибний 
До сьватого раю 

 
Як дорогоцінны перлы 

Вколо миґотіли 
Як рубіны і шмараґды 

На сонци сьвітили 
 

 
 

Зошыт  36  
 

 
Котры верхом над травами 

Як диван рухомий 
Тканий всіма кольорами 

Природы руками 
 

Колысав ся розкошував 
Хылив ся і просив 

Найкрасшыма кольорами 
Нашы очы гостив 

 
Шептав сьпівав в літным сонци 

Мерехтів барвами 
Нераз в чудний літній вечер 

Заплакав слезами 
 

Майже все до всходу сонця 
„Впивав ся росою” 

Витав сонце уклонами 
Як царивну свою 

 
Часом вітер дрибном фальом 

Над ним перелетів 
Замиґотав рытм кольорив 

Як бляск на ґорсеті 
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Товды в очах завірував 
Сьвіт чудовых взорив 

Образ царства плястычного 
Найвысшых вальорив 

 
Замиґотав зафалював 
Стратив ся розсыпав 
Выривнав ся успокоів 
Аж в зриниці щыпав 

 
Розъяснив ся і розшырив 

Вдарив жаром в очы 
Запах чудным ароматом 

Од Жджар до Убочы 
 

Для тых вшыткых котры любят 
Наш сьвіт малюваний 

Романтычний розмрияний 
Красом засіяний 

 
Для тых вшыткых што познали 

В чым єст ціль жытьова 
І як нашли до ней стежку 

Ідут ньом без слова 
 

Бо хто збочыт раз з той стежкы 
Вельку зробит шкоду 
Собі жені своім дітям 

І свому народу 
 

Такій блуд ся часом не даст 
В жытю направити 

Про такій крок часом треба 
Цілий вік стратити 

 
Про такій крок буде тебе 

Все грызло суміня 
Часом піде і на твоі 

Дальшы поколіня 
 

Про такій крок жытя твоє 
Мине змарнуване 
Твоі пляны і надія 

Як ружа зовяне 
 

Жытя в смутку перелетит 
Дни час порахує 

А природа твій орґанізм 
До них допасує 

 

Сивий волос буде добрий 
До твойой осени 
І на очах окуляры 
На зир ослабений 

 
І слух на пів притупений 

Вшыткого не дає 
Юж не чуєш як пред тобом 

Коник в траві грає 
 

І смак не тот што быв давно 
Іщы в шкільний лаві 

Як на слину при ягодах 
Лігав єс на траві 

 
А за грушку ци за ябко 

Пів милі бым ішов 
А малины за запахом 

З далека єм нашов 
 

А гнеска я іх під носом 
Не дуже почую 

Мушу міном надрабяти 
Нич іх не скоштую 

 
Давна проста постать хлопця 

Юж кус похылена 
А білісє давне личко 
Смутне поморщене 

 
З войска юж тя выписали 

Юж ім тя не треба 
Лем ти хліба і спокою 

І папір до неба 
 

Чым раз слабшы рукы ногы 
Болят стары кости 

Прийде момент і ся найдеш 
На краю пропасти 

 
Рик за роком крок за кроком 
З каждым дньом  з годином 
Прийде хвиля попрощаш ся 

Зо свойом родином 
 

І підеш в тін за вітцями 
З остатньом хатином 

Ксьондз за грошы ти покадит 
Понад домовином 
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І засьпіват „со сьвятими” 
Зробит хрест лопатом 

І як ближні ґрухнут плачом 
Він порушыт пятом 

 
І лопатом  дрылит глину 

В гробову глубину 
І каміня задудонят 

В твою домовину *(гриб) 
 
 

(І як товды ся не зорвеш то будеш 
дураком) 

Циж то не цєкавий прерывник? 
 

Дахто шмарит жмінку глины 
З такого звычаю 

І зазуля тя закукат 
Як одыйдеш в маю 

 
А як умреш серед зимы 
Сам си зробиш шкоду 

Зараз шнігом тя засыпе 
І здохнеш з холоду 

 
Але нич до того дыйде 

Дост ся намордуєш 
Но бо жытя єст за довгє 

Як вічно бідуєш 
 

А часами і бідному 
Шкода сьвіт лишати 

Вшыткы знают же не легко 
Єст юж з труны встати 

 
Вшыткы знают же кождому 

Жаль єст того сьвіта 
Як в осени жаль кождому 

Минулого літа 
 

Як на старист жаль кождому 
Красной молодости 

Богатому ци бідному 
Жаль до гробу кости 

 
Бо ци-с старий ци молодий 

Покля тот сьвіт видиш 
І розумом своім певным 

На поверхни сідиш 
 

І покля в здоровым тілі 
Мешкат твоя душа 

І ногами і руками 
Власном силом рушаш 

 
І покля на своі очы 
Видиш сьвіта чары 

То весела кажда хвиля 
Хоц і літа стары 

 
Покля видиш власным оком 

Чуда той природы 
То не жалуй же минули 

Нам рокы молоды 
 

Они дармо не минули 
Бо по нас остане 

Наш квіт працом збудуваний 
Ниґда не зовяне 

 
Шліды нашой мудрой працы 

Останут в народі 
Чыны велькы ци маленкы 

Будут все в природі 
 

Увічнят ся яко цеглы 
В великій будовли 

Як зеренце схіснуване 
В великій годовли 

 
Ци як слово Мойсейове 

Вічно буде важне 
Хоц чым дальше в будуччыну 

Більше недосяжне 
 

І буде деси кружыло 
Як вода на сьвіті 

І як праца пщельой маткы 
Як пщола на квіті 

 
Котрой жытя єст недовгє 

Але як потрибне 
Бо з єдиниц рий ся складат 

Котрий квіты срибны 
 

Запылює  в нашых садах 
Дає нам овочы 

І істніє для рироды 
І нам до помочы 
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А природа за іх працу 
Тиху несьвідому 

Платит медом ім солодкым 
Што несут до дому 

 
Жывят ся ним вшыткы пщолы 

І цілы іх роды 
Матка трутні малы червы 

Но і мы молоды 
 

Пщоляр повіст же не медом 
Пщолы черв годуют 

Але з квітив вшытко берут 
Бо нич не купуют 

 
І селяне в давных часах 

Нич не купували 
Бо што было ім потрибне 

Дома вырабяли 
 

Такы товды были часы 
В сьвіті нашых дідив 

Што ся ниґда не повернут 
До нас ци сусідив 

 
Тоты часы я памятам 

Не были ружовы 
Дуже люди передвчасно 

Схыливо головы 
 

Дуже люди без лікаря 
Складали до гробу 

Лікар не мав товды ліків 
На кожду хворобу 

 
На вшыткым ся не вызнавав 

Бо тых шкіл не было 
Про бактериі не чули 

Щыпіня ся снило 
 

Люде были мало вчены 
Або неписменны 

Забобоны біда бруды 
Быв наш хліб штоденний 

 
Нич не знали як правдивий 

Добробыт смакує 
А культуры той штоденной 

Іщы гнес бракує 
 

А до технікы рильничой 
Гнеска ім далеко 

За то водка в нас крочыла 
Повным сьмілым кроком 

 
Та прийде час юж в недовзі 

Станеме на ногы 
І зметеме всяку погань 

Гет з нашой дорогы 
 

Наша праца даст овочы 
Котры сьвіт прежыют 

Творы нашой мудрой думкы 
Сьвіт заволодіют 

 
Наша праца даст овочы 
Котры сьвіт здивуют 
І против них мудрагелі 

Не запротестуют 
 

Наша праца даст овочы 
Величезной вагы 

Без утраты цінных годин 
Без вченой залогы 

 
Но бо вчены собі часом 

О поступ не дбают 
Лем про люксус і о славу 

На решту кыхают 
 

Они дбают о выгоды 
О бляск і кышеню 

І неєден грих державний 
Мают на суміню 

 
Вшыткы выжшы швіндлі фухы 

І замахы стану 
Выникали з іх жычыня 

І ведлуґ іх пляну 
 

Як я быв іщы маленкій 
І не знав єм сьвіта 

А в голові моій была 
За мала просьвіта 

 
Інтеліґенцию разом 

Назвав єм панами 
Так селяне іх витали 
Так єм чув од мамы 
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І уявляв єм іх собі 
В як найкрасшых барвах 

Найкрасшыма прикметами 
Жыли в моіх нервах 

 
През ружовы окуляры 

Я все стан іх видів 
З як найкрасшых ідеалив 

Я ім давав придів 
 

Як єст справді то я ся юж 
Пізніжше преконав 

Коли в ляґрах за дритами 
З голоду єм конав 

 
Я думав же інтеліґент 

То душа без сказы 
То істота самых залєт 

Чыстых як алмазы 
 

Же іх серце не посідат 
Плям некультуральных 

Ани жадных злых мінусив 
Тых нашых загальных 

 
Же в іх серцях ніт підлоты 

Ани злых замірив 
Же то люде ідеалу 

Я в то сьвато вірив 
 

Же з них жаден не потрафит 
Скривдити другого 

Же в них мешкат саме добро 
Теплий оддых його 

 
Же в них жыє сама чеснист 

Любов і доброта 
Дух приязні гуманізму 

І серце з золота 
 

І же човек по натури 
Ма высшу ідею 

Я быв присяг же з них жадна 
„Не скривить душею” 

 
Же з них жаден не преступит 

До гриху порога 
Же не впє ся не звалит 

В багно як „безрога”*(свиня) 
 

Же не піде мордувати 
Скрыто свого брата 

Ни підступно доносити 
Як тот капусь шмата 

 
Же не сягне ниґда руком 

По добро ближнього 
Же шанує няня маму 

Так як ока свого 
 

Же николи ся не збрудит 
Недобрым прикладом 

І не сплямит свойой чести 
Пред люди громадом 

 
Же не піде том дорогом 

Што до зла провадит 
Же за миску пропаґандом 

Никому не кадит 
 

Же за мірку політыкы 
Не плюне на тата 

І не даст ся голий вести 
В табор свого ката 

 
Же за торбу обіцянкы 

Не похылит чело 
І не сртатит горизонту 

Як стяте дерево 
 

Ни за пачку папіросив 
Не продаст родину 

І не скривдит по гультайскы 
Жинку ци дівчыну 

 
Же не втече як безбожник 

Од власной дитины 
Котра росне в ембрийоні 

Сплаканой дівчыны 
 

Же не зронит при колєґах 
Слезу крокодыля 

І не лишыт єй в розпачи 
Коли прийде хвиля 

 
Же не лишыт нещасного 

В найбільший потребі 
Лем блисне своім розумом 

Як зьвізда на небі 
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І покаже перед людми 
Же не дармо вчыв ся 

Бо науком створит проґрес 
Котрий і мі снив ся 

 
Же розумом двиг ся выжше 

Од нас недовченых 
Же в видочным єст дистансі 

Гет од нас зеленых 
 

Же ся позбыв примітиву 
Вмыв ся з зацофаня 

І же єст інтеліґентом 
Не тилько з убраня 

 
Же в убраню з парфумами 

Не смердяча душа 
Не слухат што вітер несе 

Як дзяд спід ратуша 
 

Не похылят зараз плечы 
Як го доля пригне 

З найтяжшого пригнобленя 
В недовзі ся двигне 

 
Єст в веселым все настрою 

Добрий приклад дає 
Яком стежком має іти 

О тым добри знає 
 

Має знати яку ролю 
Повнит в тий природі 

Жебы лишыв добру памят 
По собі в народі 

 
Мусит знати же на него 
Смотрят братя з довы 

Хоц невчены мают часом 
Не планны головы 

 
Мусит знати посмотрити 

Назад і на перед 
І чути як шепче трава 

Як сьпіват очерет 
 

Мусит знати посмотрити 
Дово і до горы 

Розуміти яку ролю 
Грают його горы 

 

Мусит знати посмотрити 
На право і ліво 

З котрой страны якє сонце 
Буде його грило 

 
Мусит добри зрозуміти 

Хід свого зыґара 
Жебы ся не повторила 

Мельодия стара 
 

Мусит добри зараз рано 
Вытрищыти очы 

Одкаль на не дує вітер 
З Чырной ци з Убочы 

 
Одкаль віє теплий вітер 

Одкаль зимний дує 
Котрий пташок є веселий 

А котрий сумує 
 

Котрий гомін дає жытя 
А котрий прощаня 

Котрий голос родит втіху 
А котрий стражданя 

 
З котром фальом плыне радист 

А з котром неволя 
Котра струя несе щесьця 

А котра недолю 
 

Яка пісня летит за ним 
Понад просторами 

Рано в вечер понад поля 
І понад лісами 

 
Там де быстрий гірскій потик 

Без прервы черкоче 
Понад котрий блудят рано 

Знайомы му очы 
 

А бучына з легка грає 
Своім ранным шумом 

Ци він чує той музыкы 
Мужескым розумом 

 
Ци він видит тоту красу 

Ци єй розуміє 
Ци нашов в ній своє місце 

Ци ся з ней высьміє 
  



                                                                                                             

 

1
3

 

Ци він познав же то само 
жытя за ним ходит 

Ци зрозумів його голос 
Што му сон солодив 

 
Ци познав в ним клич натуры 

Котрий його взыват 
Хце му дати дар найкрасший 

Квіт што ся розвиват 
 

Хце му дати другє серце 
Теплійше од свого 

Найдорозший скарб природы 
Жытя молодого 

 
Хце му дати другу душу 

Чысту не скаляну 
Єй матери нашым сьпівом 

Для не колысану 
 

Хце му дати всьо што має 
На чым сьвіт опертий 
Ціле жытя в подарунку 

Аж до самой смерти 
 

Тішыти ся вспільным жытьом 
Як пташкы ся тішат 

Свым гніздочком єсли ворог 
В жытю не помішат 

 
Тішыти ся діточками 
Тым даром природы 

Бо без діти то як горы 
Без жерельной воды 

 
То як поля без рильників 

Або без рыб ставы 
Або лісы без зьвірины 

Ци лукы без травы 
 

 
Діти шкільны з Білцаревы 

Знимка Аутора 

 
 

Зошыт 37 
 
 

То як земля без природы 
Як сьвіт без воздуха 
Або небо без кольору 

Ци хыжа без даху 
 

Сьвіте милий сьвіте красний 
Де сут твоі діти 

То на луках полях лісах 
Кольоровы квіты 

 
Котрых кормит земля мати 

Сонечко огриват 
Жайворонок там од ночы 

Для них в гори сьпіват 
 

Котрых ничка поіт росом 
Дощык рано мыє 

А місячок як до діти 
Цілу нич ся сьміє 

 
Понад нима плынут хмары 

Як пух з білых гуси 
Вітер з нима ся забавят 

Плысти з нима мусит 
 

Часом зьвізда полетіла 
Од ліва до права 

Шмиґла небом як ластивка 
Не знатя де впала 

 
Часом пару ничных птахів 

З шумом прелетіло 
Квіты стрясли листочками 

Якбы ся ім снило 
 

Може собі подумали 
Же то людскы духы 

Одлетіли з того сьвіта 
Юж не земскым рухом 

 
Бы до неба долетіти 
Нич ся зьвізда спалит 

Закля страшна нич темрява 
Зас землю привалит 
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Бо нич має своі права 
Потемря тіж своі 

По них ходит лем тот човек 
Што ся нич не боіт 

 
Та нич має свою красу 

І свою повагу 
І котру тот розуміє 

Што має одвагу 
 

Бо нич має свій характер 
І своі приписы 

Єдны мают тихы поля 
Другы темны лісы 

 
Кус інакше мают ривні 

І інакше горы 
Приступніжше єст на земли 

Страшніжше на мори 
 

Ох я любив гірскы ночы 
Враз з іх рыґорами 

Коли сьвітив тихій місяц 
Понад ялицями 

 
Як шуміла темна Чершля 

Зелярка гучава 
А в долині медже нима 

Фалювала трава 
 

По котлинах між горами 
села тихо спали 

хыжкы нибы пташы гнізда 
в ночы выглядали 

 
Шумів наш Дів і Кычера 

Шуміла Прегыба 
Люде спали спрацуваны 

Як під водом рыба 
 

Люде спали в своіх хыжах 
Разом з діточками 

Як на меджах заячыкы 
Медже квіточками 

 
Люде снили серед ночы 

О щесьцю о грошах 
О чудесным добробыті 

Жытя всіх розкошах 
 

О щасливых хвилях в жытю 
О райскых днях в році 

О богацтвах і фортуні 
Юж стисканий в руці 

 
Люде снили о коханю 

О щесьцю в родині 
А на дасі самец совы 
Дримав при комині 

 
І снив ся му красний заяц 

Під кряком калины 
Скочыв же го зімат в шпоны 

І впав до комина 
 

Ледво з дзюры ся выдрапав 
Саджом помазаний 

І полетів тихым плавом 
Гет понад садами 

 
Бо там совы пугукали 

В другым кінци села 
Бо мали там сбоі гнізда 

В дудлавых деревах 
 

І вкрашали гірскы ночы 
Своім гучным сьпівом 

Бо для кого-ж так сьпівали 
І то з таком силом 

 
Для кого-ж так тягли сольо 

Тамтейший природі 
Тихым полям темным лісам 

І тамтий свободі 
 

Тамтым зьвірам што тіж в ночы 
Сьвітом вандрували 

І тым людям котры радо 
Іх сьпіву слухали 

 
Для них они так гукали 

Нич в нич ціле літо 
Цілу весну застелену 
Листків аксамітом 

 
Тамтым горам нашым милым 

І іх ничний красі 
А найбільше то нам хлопцям 

Вільным в ничным часі 
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Што любили іх пописы 
При сьвітлі місяця 
Коли село засыпяло 

Кінчыла ся праця 
 

Як на поли юж не было 
Кони ни рильнків 

А на овес вышло з ліса 
Стадо чорных диків 

 
Коли гасли сьвітла в хыжах 

І тихли розмовы 
Зароіли ся од зьвірив 

Лісы ялицьовы 
 

З лісив тягло всьо на поля 
Там робили жниво 

Ужывали нич сонечко 
Іх не осьвітило 

 
Так рогачы і єлені 
Сьвіта ужывали 

Позъідали што найліпше 
Рано в ліс вертали 

 
Блідий місяц ім присьвічав 

Бы нашли што хотят 
Совы з горы ся смотрили 

Як зерно молотят 
 

Совы мали тіж на полях 
Своє ничне жниво 

І смотрили бы тіж дашто 
Ім в дзюбу влетіло 

 
Напоткали заячыка 

Не подарували 
А найліпше то ім мышы 

Літом смакували 
 

Часом іжа напоткали 
Як полював в траві 

Пів годины выстарчыло 
І быв по розправі 

 
Остала лем з него скора 

З колячым кожушком 
Мягку зіли з волосками 
Котру мав під бришком 

 

Часом пташка вышлідили 
В гущыку на спаню 

Ґывтнули го нич ся збудив 
За то были драні 

 
Но іх шпоны сьвідчат о тым 

Же сут драпіжникы 
Орля дзюба тіж єст сьвідком 

Же сут розбійникы 
 

Але выгляд іх фіґуры 
Єст такій чудовий 

Же бым вшытко ім дарував 
В тот вечер майовий 

 
Же бым вшытко ім пребачыв 

Што злого зробили 
Бодай іщы хоц раз на ня 

З блиска посмотрили 
 

І головом покрутили 
Мудро з ліва в право 

То бым забыв де я тераз 
Што ся зо мном стало 

 
Жебым видів тоты очы 

В літнє пополудне 
Но бо сову можна было 

Видіти і гводне 
 

І іх чело підчесане 
Нибы думок повне 

Погляд тихій задуманий 
І выгляд забавний 

 
Ні не міг бым нарушыти 

Іхнього спокою 
Бо бым піднюс брудну руку 

На природу мою 
 

Бо піднюс бым гришну руку 
На част велькой красы 

На актора ничной сцены 
Што пришов на вчасы 

 
Не міг бым выйти на спацер 

В темну нич червньову 
Коли вітер чеше сосны 

І греблю вербову 
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Коли  выє за комином 
І на дритах грає 

Людям старым забобонным 
Заснути не дає 

 
Мусів бым всьо одшмарити 

Што-м придбав роками 
То што дала мі природа 

Як єм лишыв маму 
 

І вшыткого ся позбыти 
Што-м з трудом здобывав 
За што-м давав свою душу 

І в віршах осьпівав 
 

За што-м давав своє жытя 
І рокы молоды 

Свою тяжку працу в лісах 
Без вынагороды 

 
За жто-м плекав своі мриі 

Мій ґрунт під ногами 
За што-м прощав край свій ридний 

І ходив сьвітами 
 

За што-м терпів на чужыні 
В ярмі зьвіра ката 

А там ближні заюдили 
В хыжи мого брата 

 
За што-м конав в ляґрах в плєні 

Хворий за дритами 
Тужыв плакав з товаришом 

В ночы за горами 
 

І смотрив ся годинами 
На нашу сторону 

Смутний слабий блудив зором 
Як през гмлы заслону 

 
І вытігав слабы рукы 

В тамту нич без дриты 
Навет місяц не быв сьвідком 

Бо втовды не сьвітив 
 

І шніг падав мі на рукы 
Голову рамена 

А сталь рукы ховодила 
Зимна зарджавена 

 

Котра мене одділяла 
Од сьвіта свободы 

Од гір моіх од родины 
Од мойой природы 

 
Од Братчыків од Сестричок 

Од Няня од Мамы 
Од тых пісень што плынули 

Нашыма горами 
 

Од чудесной атмосферы 
Коханой вітчыны 

Од просторив незміреных 
Од мойой бучыны 

 
І од полян моіх милых 
Спячых в зимний шаті 

Од образив там на стінах 
В моій ридний хаті 

 
Од вспоминив з літ хлопячых 

Школярскых пастушых 
Сьмілых плянив піонєрскых 

Котры льос покрутив 
 

З той будивлі величавой 
Котру-м в серци двигав 
Поостали решткы руін 
Котры-м тіж выригав 

 
Коли гынув єм з голоду 
Блідий слабий марний 

Як о дванастий в полудне 
Сьвіт быв для ня чорний 

 
Але душом я все видів 

Свою Білцареву 
І Фльоринку і Боґушу 

Руску Королеву 
 

Мою Чершлю і Дзелярку 
Сусідню Камяну 

Лемковину найдорожшу 
Тиху осьпівану 

 
Мою школу і церковцю 

Што в пари стояли 
І як сестры єдна другій 

Все ся призерали 
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Оточены столітніма 
Може деревами 

І мурами доріжками 
Плотами річками 

 
І мойого учытеля 

Тихого мудрого 
Чув єм вічно його слова 

І науку його 
 

Чув єм вічно його голос 
Што нас вюв на люди 

Котрий для нажого добра 
Дав бы серце з груди 

 
Його голос чув єм вічно 
Де бым не быв в жытю 
Він мі давав силу волі 
Як єм быв в укрытю 

 
Його голос мі помагав 
Вшытко претримати 

І видіти моі горы 
Дав мі дочекати 

 
Його голос мі допоміг 

Взрити свою хату 
Свого Няня свою Маму 

І Сестер і Братив 
 

Допоміг мі вчути сьпіву 
Дівчат в моім селі 

Як грабали пасли в лісі 
Ци брали карпелі 

 
Допоміг мі стати ногом 

Зас на моіх горах 
Оглядати край мій ридний 

В весняных кольорах 
 

Оглядати край мій милий 
В народовым строю 

Обнимати што дня зором 
Лемковину мою 

 
І упасти на коліна 
На шовкову траву 

І зас жыти працувати 
Вітчыні на славу 

 

То быв „справжній інтеліґент” 
Герой тамтых часив 

Котрий сьпівав о козаках 
І наш фолькльор красив 

 
Котрий сьпівав нам молодым 

Про наш край великій 
Тихій ясний зеленявий 
Часом гризний дикій 

 
То быв з душы інтеліґент 

З всіма прикметами 
Такых вшыткых дай нам Боже 

Най бы ішли з нами 
 

Бо інтеліґент ма быти 
Всіх прикмет бриґадом 

І для простых і не вченых 
Взором і прикладом 

 
І для вченых має быти 
Мудрости центральом 

До котрой ся вшыткы горнут 
А одходят з жальом 

 
В котрий кождий бы си нашов 

Зернятко порады 
Такій човек жыв бы для нас 

А не од парады 
 

І такых інтеліґентив 
Мы бы шанували 

Помагали бы ім в жытю 
Ради іх слухали 

 
Лем такы інтеліґенты 

Мают право быту 
Што думают над проґресом 

Од рана до свиту 
 

Котры жыют тым заданьом 
Том справом дыхают 

Без поступу собі жытя 
Не выображают 

 
І вітців ся не встыдают 

Простенькых селянив 
Бо то ліпше же сут з села 

Не походят з панив 
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Же никого не гнобили 
Не насилювали 

А власныма рученьками 
На ся працували 

 
Же вывели тебе в люди 
Тяжкой працы потом 

Што ся стане як сын вчений 
Не ксе знати о тым 

 
Як ся встыдат при колєґах 

Споткати з вітцями 
І вагат ся ци подати 

Руку своій мамі 
 

Што сьвіт повіст на тот видок 
Як ся такій трафит 

То страшнійше од вшыткого 
Якє земля носит 

 
Хто так зробив то прекрислив 

Бляск свойой матуры 
Він николи юж не дыйде 

До жерев культуры 
 

Такій човек та остане 
Темний мимо школы 

Він надав ся не до бюра 
Лем пасти коровы 

 
Такій човек не між люди 

А медже пацята 
Смутно як ся ма такого 

Сына або брата 
 

Як ся трехниш сельской хусткы 
І сельской сукманы 
То іх облеч як і себе 

Будут як міщане 
 

Хыбаль на то заслужыли 
Быс ім дашто справив 

Бо они ти вшытко дали 
Як єс ся в них бавив 

 
А ты гнеска на посаді 

Женатий дітятий 
Тягнеш дашто што місяця 

З іх бідненькой хаты 
 

Хоц богатший єс як они 
Як грабя убраний 
Бо обоє працуєте 
В покоях диваны 

 
А там вітця біда тисне 

Бо кєпско ґаздує 
Бо новости не впроваджат 

Лем так веґетує 
 

А ты од не тягнеш масло 
Куры і ярину 

Яйця мясо і зметанку 
Стяг быс і перину 

 
Бо ты складаш на самохід 

Та по всьо до тата 
І дусиш го як гад пытон 

Допчеш без памяти 
 

А він смотрит на твій выбрык 
І стискат пястукы 

Смотрит на своі мозолі 
І на твоі рукы 

 
Чысты паньскы деликатны 

З цигарком з перстеньом 
Облечыня з парфумами 

З люстерком з гребеньом 
 

А у него долон тверда 
Мозольна стрискана 

Тяжка праца іх сконала 
Міщанам не знана 

 
За то міщух на урляпі 
Приізджат до тата 

Жебы пити через місяц 
Кров його і брата 

 
 

(Аутор сам мешкал з родином в 
місті...але розумів селян  

як мало хто) 
 

Бо він урляп хце превести 
В селяньскым затишу 

Де сут пташкы і де вітер 
Квітами колыше 
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Де потичок шумит з рана 
Де ся хылит трава 

Де природа мокра рано 
Бо росом плакава 

 
Де маленкій жайворонок 

Співат вчас раницько 
А на полях мило тихо 
Красно і чыстицько 

 
Де схід сонця такій чудний 

Ранок такій милий 
Воздух чыстий запах квітив 

Сьвіт од росы білий 
 

Де ночы місячны тихы 
Як грецка сьватыня 

Чыстий ручай старым вербам 
Підмыват кориня 

 
Де сад сьпіват таємничу 

Пісню уроджаю 
А в короні сверщок грає 

І зьвізды падают 
 

А ден птахы зо сну будят 
Зачынат зазуля 

Псы когуты і медведок 
А кінчыт красуля 

 
За то мило єт на селі 

Урляп перевести 
Лем ци зможе бідний няньо 

Твій тягар пренести 
 

Ци ты смотрив ци у брата 
Сут варункы на то 

Як спит што іст і в чым ходит 
Твій брат і твій тато 

 
Ци єс збадав іх условя 
Жытя можливости 

Ци не пхаш іх сідячы в них 
До нужды до злости 

 
Ци в іх хыжи не выідаш 

Остатні запасы 
Ци они не голодуют 

Для твойой прикрасы 
 

Ци не кормят тебе хруня 
За пожычны грошы 

Ци не за іх гріш пожычний 
Ужываш розкошы 

 
Ци-с не звалив ся з родином 

Ім на біду в хату 
І неробом дармоідом 
Вяжеш рукы брату 

 
І не сьміют ти повісти 
Бы-с ся вынюс в чорты 

Ци пред тобом выложыти 
Фінансовы карты 

 
І мучат ся не повідят 

Бо то єст родина 
А такій брат в ридний хыжи 

Гірше Татарина 
 

Бо такій гіст то не радист 
Што сідит тыжнями 

Не заплатит не поможе 
Лем стрылят очами 

 

 
Міньятура – віз на поли, з ґаздом 

 
Зошыт 38 

 
І креселко си вынесе 
В погоду під сьціну 
Опалює ся на сонци 
Раз груди раз спину 

 
І смотрит ся як брат з няньом 

Везут віз зо жытом 
А ві не ксе ся збрудити 

Тым рильничым сьвітом 
 

В него ручкы яко в лялькы 
Не хце іх збрукати 

Бо він знає же брат і так 
Мусит істи дати 
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А жебы так пішов брату 
Помочы до поля 

Бо хватити ся за снопы 
То не єст неволя 

 
Як там неє хто робити 

Няньо старий слабий 
То не встыд брату помочы 

Захылити бабы 
 

Не встыд в рукы поплювати 
І гайда за вилы 

Такы госьці ся не сприкрят 
І все будут милы 

 
Такы госьці си заробят 

На ідло на спаня 
І не буде поза плечы 

На них нариканя 
 

Жебы тилько попрацував 
Пів дня каждой днины 

І побрудив си пальчыкы 
Коло чорной глины 

 
І смотрив бы при роботі 

На природну красу 
Праца в поли то не в гуті 

Єст дост на то часу 
 

Єст час вколо посмотрити 
Як зерна фалюют 

Як заяці там і назад 
По траві гарцуют 

 
Як высоко чыстым небом 

Плынут білы хмаркы 
А в зерні ся прекликуют 

Малы перепілкы 
 

Як мышолов вісит в гори 
Ци доло пікує 

А спід кряка мила серна 
Тебе обсервує 

 
Часом пару чорных круків 

Сяде недалеко 
З воронами збудит тебе 

Своім дикым криком 
 

Або на дальшым дереві 
Закукат зозуля 

Выпростиш ся і посмотриш 
Бо то важна хвиля 

 
Бо єй пісня то зов жытя 

То сьпіванка весны 
Як яр мине она втихне 

І єй сьпів чудесний 
 

По ній звільна затихают 
Весняны сьпівакы 

В поли в лісі тихнут трелі 
Найпізніжше шпакы 

 
То кін зорве ся з припони 

І як вітер жене 
Він не смотрит же там зерно 

Іщы не скошене 
 

Лем пресадив як тот єлень 
Управены поля 

Такий видок вартат очи 
І така сваволя 

 
Як спід копыт пырщыт земля 

Лисьця летит в гору 
Бо преорав копытами 

Долину і гору 
 

Зо жыта лем было видно 
Хырбет велькій чорний 

Дудін копыт крик чыісий 
І домысл кошмарний 

 
І як вшытко ся втишыло 

І віз заповнили 
То ластивкы за мухами 

Аж там прилетіли 
 

А люди то было в поли 
Де-с пізрив очами 

На роботі з косом з возом 
Ци за коровами 

 
Коло грабель при мотыці 

З бичом ци з вилами 
А при них псы гребли дзюры 

В земли за мышами 
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Котры з дзюркы выставяли 
Острий нис з очами 

І смотрили ци не вшыткы 
Сут іх ворогами 

 
Бо і мышы то сут єдны 
З найкрасшых зьвіряток 

Быстры чысты жвавы тихы 
Сьмішны на додаток 

 
Выхылившы очка з діры 
Довго смотрят вково 
Ци де неє блиско кота 

Пса ци мышолова 
 

Довго стриже дрибным очком 
Сідячы без руху 

Спокійний сьвіт чысте небо 
Тримат іх на духу 

 
Але вартат споза кіпкы 

На них посмотрити 
То зьвірятко барз веселе 

Вартат го шлідити 
 

Найменчий твір нашой фауны 
Спосеред цицаків 

Досконало збудуваний 
Не ма жадных браків 

 
Своім хыстом і выглядом 

Приємным для ока 
Не дурніжший своім жытьом 

Од серны ци дика 
 

Жебы шкоды не робили 
Сьвіт тіж бы іх любив 
Та і вовка бы не били 
Жебы так не робив 

 
Не за выгляд сьвіт злий на них 

Лем за іх злы чыны 
А ту істи штоси мусят 

Не хватят ся глины 
 

За шкідливіст сьвіт іх гнобит 
Хоц милы з выгляду 

Тот найменчий зьвірок міг бы 
Быти на параду 

 

А і крета часом штоси 
Выпхат на верх з дзюры 

Та тот зьвірик пожыточний 
Єст інчой натуры 

 
Хоц часом наробит шкоды 

Більшой од мыш стада 
Та іначы на то смотрит 

Рильників громада 
 

І з кретом ся трудно зыйти 
Жебы го видіти 

Треба довго полювати 
Бы го вышлідити 

 
За то вартат посьватити 

Для не годин пару 
Бо то зьвіря таємниче 

Єст в ним дуже чару 
 

Єст в нім штоси од лєґенды 
І діточых чарив 

Іх дим чорны лябіринты 
Так іх льос обдарив 

 
Іх мешканя вічно темне 

Як і іх футерко 
Але чысте і блищаче 
Як в панны люстерко 

 
А іх жытя загадочне 

Тяжка праца крыє 
В своім жытю соткы метрив 

Твердой землі зрыє 
 

Нич му легко не приходит 
Така його доля 

За то мало ма ворогів 
А барз дуже поля 

 
Його стежкы не все знаны 

Тіж длянь тяжка зима 
І ци дахто нашов його 

Гніздочко з малыма 
 

Його жытя його льосы 
Крыє земля сьвата 

Люде допчут його долю 
Таку ма заплату 
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Жыє довго і в здоровю 
А сьвіта не видит 

Так го доля покарала 
Же під земльом сідит 

 
Над каналом часом споткат 

Чорны щуры водны 
Сут то зьвіркы елєґанцкы 

Хоц вічно голодны 
 

Іх футерко тіж блищаче 
Зо зьвіздком на грудях 
Зо свойой норы николи 
Не выйдут при людях 

 
І з піжмаком тіж ся зыйдеш 

Як конче захочеш 
І не жалуй хоц для него 

І ногы замочыш 
 

Вартат на не посмотрити 
На траві при воді 

А кілько єст інчых зьвірив 
В тий наший природі 

 
Для котрых тра посьватити 

Час не при роботі 
А в неділю ци в ден вільний 

І не попри слоті 
 

При роботі мож видіти 
Што підышло з боку 
Та своє выконувати 

І в бік ани кроку 
 

Там єст поле для кождого 
Хто зна фільмувати 

Ци творити апаратом 
Бо то мусит знати 

 
Вовчым хыстом мысливого 

Але не кырвавым 
З професийом природника 

З апаратом малым 
 

Бо єст на што посмотрити 
Цілий рик на поли 

Та сцена барз ріжнородна 
Не зникат николи 

 

Можна пасти своі очы 
Ден в ден при роботі 

А в неділю попід лісом 
Сісти си в самоті 

 
І спічнути мило тихо 

На зелений сцені 
Показати красу сьвіта 

Діточкам і жені 
 

Треба знати ся смотрити 
На жыву природу 

На тым знає ся барз мало 
З нашого народу 

 
За то вшыткы любят мiсто 

Кождий втюк бы з села 
Бо не знают як там ладні 

Як шумят дерева 
 

Як єлені цілым стадом 
Край ліса пристанут 
І проводыр обсервує 
Як запахы плынут 

 
Як оберне в ліво в право 

Головом в короні 
Як володар што приіхав 

І став на пероні 
 

І затримав цілий оршак 
Пред дальшом дорогом 

І жаден з них без розказу 
І не цупне ногом 

 
Як він рушыт вшыткы рушат 

Лісныма тропами 
Часом лем земля задуднит 

Попід іх ногами 
 

І миґнут як блискавиця 
Лісив нашых краса 

Така сцена більше вартат 
Нич в місті кобаса 

 
Таку сцену можна в лісі 

Неєдну видіти 
Лем то треба вовчым ходом 

По лісі ходити 
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Такій спацер більше вартат 
Як в містецкым парку 

Заміст стрыльбы завісити 
Апарат на карку 

 
І тихіцько полювати 
На то прав не треба 

А кілько єст приємности 
Бо зьвір то не рыба 

 
Не заточыт попід воду 

І найдеш го всяди 
Лем тра хысту мысливого 

І чытати шліды 
 

Треба знати котром стежком 
Преходят зьвірята 
В якым часі і де іде 

Родина рогата 
 

Треба знати спрыт і жытя 
Кождого ґатунку 

Мати волю вытримати 
На тым постерунку 

 
Треба мати постанову 

І хыст природника 
Жебы зняти в темным лісі 

Рогача ци дика 
 

Жебы найти в гущавині 
Зьвірив леговиско 

Ци вхопити на спацери 
Як зимно ци слиcко 

 
Ци підыйти чуйне стадо 

Ци самотну штуку 
Бы ти сонце вітер і час 

Все ішли на руку 
 

Треба быти майстром знимок 
І спецом в мысливстві 

В полюваню обєктивом 
В лісовий ґаздивці 

 
Товды з лісом даш си рады 

І з його природом 
Альбум знимок буде твойом 

Вельком нагородом 
 

Альбум знимок незвычайных 
Бо трудно здобытых 

І барз ридкых на выставах 
Красотом сповитых 

 
А по другє як скоштуєш 

Той лісной розкошы 
То юж трудно жебы-с тот спорт 

В своім жытю лишыв 
 

Будеш втікав в вільным часі 
Як заяц до ліса 

В кожде місце в гущавині 
Запхаш свого носа 

 
Кождий урляп выкорысташ 

На тот спорт фільмовий 
І зробиш ся запалений 

фотоґраф лісовий 
 

Все до ліса будеш летів 
Як кін до коничу 

Будеш скакав так як єлень 
По лісным патычу 

 
Познаш жытя пущ і лісив 

Як славний природник 
І зробиш ся велькой клясы 

Фільмовий заводник 
 

Та не лем на грубых зьвірив 
Кєруй свій апарат 

Бо ним легко обертати 
Бо то не є кєрат 

 
Кєруй його кусьцьок выжше 

На птахів армію 
На ялицю бука вербу 

Ци на акацию 
 

Як сьпівают на них пташкы 
Ци квилят ци крачут 

Свищут куют і кукают 
А часом і плачут 

 
Там єст поле до попису 

Чудове шырокє 
Нескінчений райскій обшар 

Безпечний хоц дикій 
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Там єст поле до управы 
Шырокє цєкаве 

Непрейдене таємниче 
Тихє і красиве 

 
Там єст чудний сьвіт дзюбатых 

В пірястым убраню 
В малюваных сукєночках 

В модным зачесаню 
 

Котрий жыє на деревах 
Сьпіват і працує 

Там в конарах він найліпше 
Себе в жытю чує 

 
На деревах спит спочыват 

Нераз там зимує 
А як прийде тепла весна 

Гніздо там будує 
 

Там высоко в вершках дерев 
Жытя іх уплыват 

І так само як нам бідным 
Ся не переливат 

 
Там в шпильковых голузочках 

Ци медже листками 
Іх маленкы істи просят 

Тягнут ся до мамы 
 

Там ты скєруй свій апарат 
В тихій ден весняний 

А одкрыєш райскій видок 
Ридний і коханий 

 
Там розрывка на тя чекат 

Мила неспоткана 
Натуральна нештоденна 

Весном дарувана 
 

Єден з найкражшых видоків 
Якы земля носит 

То єст видок як пташыця 
Істи дітям носит 

 
Як прилетит гет з далека 

Сяде край гніздочка 
Хвильку бокы обсервуют 

Єй маленкы очка 
 

Ци ворог не зауважыв 
Єй скарбу в соснині 

О то трясе ся єй серце 
Смотрят очы сині 

 
А діточкы іщы дурны 

І страху не знают 
Цірчат кричат і ся пхают 

Дзюбы отверают 
 

Ой не знают молоденькы 
Яакій тот сьвіт страшний 

Же як астряб бы іх зочыв 
То льос іх нещасний 

 
Они видят свою маму 

І сьвіт зник ім з очи 
Тилько істи а з іх льосом 

Най буде што хоче 
 

Такы дурны всі молоды 
І мы такы были 

Та минули тоты часы 
Якбы ся нам снили 

 
Проминули прелетіли 

Миґли метеором 
Залишыли слабу памят 

В моім серци хворым 
 

Юж пів віку проминуло 
Як я быв маленькій 

Як я сідив на колінах 
Мамы молоденькой 

 
Як я ставяв першы крокы 

В своій ридний хаті 
Товды была страшна война 

Не рис єм при таті 
 

Няньо товды міряв шляхы 
Балканьскых народив 

В такым часі смутным страшным 
Я ся там народив 

 
Няньо видів ня першыраз 

Як я мав два рокы 
Як я літав юж в споденках 

В такт дітячых кроків 
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Як на урляп го пустили 
По довгій розлуці 

По сімричний страшний школі 
В воєнний науці 

 
І я його взрив першыраз 

В уланьскым убраню 
Зо зьвіздками цуґфірера 

На нашым спотканю 
 

Його шабльом єм ся бавив 
Як єм єй выпростив 

То хоц як єм руку двигав 
До ручкы-м не достав 

 
Тото вшытко ся мі вбило 

В дітячий памяти 
Найкражший кадр з мого жытя 

Все мушу згадати 
 

І то вшытко проминуло 
Як тот сон осінний 
І я гнеска на чужыні 
Плачу старий бідний 

 
Сниє ся мі моя хыжка 

Подвіря студола 
Сливкы на дах нахылены 

І діти розмова 
 

Незвычайний видок з двора 
В західню сторону 

На прекрасний гірскій пресмык 
Аж до небосклону 

 
Тота вода што черчала 

В потоці під хатом 
Над котром я все ся бавив 

Разом з моім братом 
 

Сниют ся мі тамты тихы 
Весняны вечеры 

Як зо садив ішов запах 
На нашы кватеры 

 
Як шептали тихо вербы 

Над воду схылены 
Нибы вдовы при жалобі 

Смутны замыслены 
 

Чую душом з тамтых часив 
Голос мойой мамы 

Звучний милий коли пришла 
З поля в вечер сама 

 
Красна струнка і здорова 

Як гірска ялиця 
„Ненька” моя найдорожша 

Наша красавиця 
 

І як пришла то найперше 
Ґу мі прилетіла 

Притисла ня покохала 
І проголубила 

 
Потим встала посмотрила 

Кругом доокола 
Ци куры на своім місци 

Свині і коровы 
 

І ци гуси сут юж в кутци 
Ци дров не бракує 

Ци порядок коло хыжы 
І як ся псик  чує 

 
І з усьміхом милым жывым 

Як справна машына 
Шмарила ся до роботы 
Як стальна спружына 

 
Ой бо в хыжы єст роботы 

Юж єм о тым писав 
Всяди сама но бо няня 

Іщы неє з ліса 
 

І не внет іщы ся верне 
Бо пізно поіхав 

Юж ся місяц над Зелярком 
До землі усьміхав 

 
Бо до шестой пред вечером 

Сіяв і боронив 
Хтів скінчыти юж тых пару 

Остатніх загонив 
 

Знав наперед же юж пізно 
В ночы домів верне 

Кєд ся фура на выбоях 
Даде не преверне 
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Мама його по роботі 
Довго в ночы ждала 
Як приіхав по роботі 
Юж півнич выбила 

 
Місяц давно за ліс зашов 

Давно люде спали 
Юж когуты тиху півнич 

Давно пресьпівали 
 

Дров не было мусів іти 
Хоц і пізна пора 

Знав же не перше ся верне 
З деревом до двора 

 
Я быв іщы за маленкій 

Жебым з ним поіхав 
А він довго серед двора 

Змучений оддыхав 
 

Коник сивий як ляльочка 
Форкав в темінь ночы 
Може куну або тхора 

Взрили його очы 
 

Мама вышла хоц так пізно 
Його привитати 

Зобачыв єй усьміхнув ся 
Не знав што ґадати 

 
Дах бляшаний на студолі 

Блищав ся од росы 
А мама тримала в руках 

Своі довгы косы 
 

І кін втішний выпряжений 
До стайні подробив 

Він юж там мав за драбином 
Што найліпше любив 

 
Няньо пішов тіж веселий 

Потяг маму в хату 
А я мовчкы ся притулив 

Ґу свойому брату 
 

Деси в селі ничний сторож 
Затрубив на розі 

Нична варта дала знати 
Же єст на дорозі 

 

Же пильнуют пред нещесьцьом 
Тых што спят по хатах 

Нашых хыжок стаєн студив 
І снив нашых сьватых 

 
Нашых коров і коників 

Нашого спокою 
І весняной тамтой красы 

Майового строю 
 

Же пильнуют школы церкви 
І добра громады 

Тяжкой працы нашых дідив 
І нашой свободы 

 
Смотрили ся в темну ничку 

На гір панораму 
Бо той ночы залишыли 

Жену в хыжи саму 
 

На другу нич будут інчы 
Они будут спати 

Інчы будут іх спокою 
Товды пильнувати 

 
Інчым буде місяц сьвітив 

Ци дощ на них падав 
І до інчых буде пугач 

Серед ночы ґадав 
 

Інчы будут ся смотрити 
На квитучы сады 

На спокійне спяче село 
Звільнене од трудив 

 
Інчым буде дрибном фальом 

Сподом шелестила 
Сриблила ся попід ногы 

Ричка наша мила 
 

Мила была тота служба 
В рамах свого села 

Нибы ничка кавалєрска 
Свобідна весела 

 
Мило было пят раз в році 

Так си погуляти 
Перейти ся гори селом 

Коло свойой хаты 
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Де ти блискы спят сном твердым 
Тяжко спрацуваны 

Найдорожшы твому серцю 
І такы коханы 

 
Ты обыймеш ридну хыжу 

Ничным тихым зором 
І заґадаш до сусіда 

Так як все з гумором 
 

І постоіш пару хвилин 
Коло свойой хаты 

Спомнеш своіх найдорожшыш 
Котры так хтят спати 

 
І не чуют же ты кружыш 

Поза іх сьцінами 
Пресуваш ся як дух ничний 

Попід іх вікнами 
 

Постоявшы пару минут 
Коло свого двора 

Пішли зме в низ помаленкы 
Як двох духів пара 

 
Но бо  моя хыжа была 
В вышнім кінци села 

І од мене дражка в село 
Все в долину вела 

 
Моє село было довгє 

Было кади іти 
Было по чым при ґаданю 

Ничний час тратити 
 

Но і быв час поґадати 
О справах жытьовых 
О ґаздивці о природі 

І о ричах новых 
 

Быв і час ся посмотрити 
На ничны видокы 

На гір ничну панораму 
На темны потокы 

 
І на поля в ночы тихы 

На пусту дорогу 
На темне корыто рикы 

І на єй порогы 
 

На біленьку клебанію 
На клебаньскы сады 

І на мосты котрым вода 
Нераз дала рады 

 
А найкражше в темны ночы 

Церков выглядала 
Єй сильвета на тлі неба 

Серце радувала 
 

Єй три бані маячыли 
Як три машты в гори 

Наповняли дивным чувством 
На ничным простори 

 
Вікна з крестом трираменным 

Блищали кольором 
В них была наша культура 

Вкрыта омофором 
 
 

Допискы: 
Зьвідати ся уйчыны зо Шпротавкы 

ци то не было іх весіля,  
на котрым єм ся бавив шабльом 

мого няня, як єм быв маленкій 
 
 

 

 
 
 
 

Зошыт 39  
 
 

Там ся кула наша краса 
А в школі культура 
А на полях і полянах 
Лемківска натура 
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Там серед церковных ікон 
Медже єй сьцінами 

Жыла наша традиция 
Цілыма віками 

 
Іщы школа не внет пришла 

Поступ і техніка 
То юж церков нас єднала 

Як потокы ріка 
 

Хоц я не барз реліґійний 
Та знам на чым стою 
Ся писати о культури 

І правді не бою 
 

І што-м думав молоденькій 
Тым і гнеска жыю 

І на своім поставити 
Іщы мам надію 

 
Што єм думав там на варті 

В тамту нич зоряну 
Як єм міряв тихым кроком 

Землю укохану 
 

Так само і гнеска думам 
Коли зьвізда летит 

Хоц мі гнеска на чужыні 
Інчий місяц сьвітит 

 
Кілько красы мала варта 

По тых нашых селах 
Як там листкы шелестіли 

В ночы на деревах 
 

Пред очами цьмы летіли 
Бучына гучала 

Зараз з права під ногами 
Вода черкотала 

 
Деси жабы реґотали 

Аж вартало чути 
Хтів бым іщы тых голосив 

Даколи почути 
 

І видіти тоты чары 
Тамтых нашых ночи 
Як далеко было чути 
Дзвінкій сьпів дівочий 

 

Певні в саді на лавочці 
З хлопцьом фліртувала 

Або далеко під лісом 
Лен з інчыма брала 

 
Або лишка скавуліла 

Понад берегами 
Ци крик птаха незнаного 

Понюс ся над нами 
 

І шпалєр верб понад річком 
Шептав медже собом 
Ціле жытя престояли 

Тихо понад водом 
 

Ціле жытя одбивали 
Свою красу в воді 

Мали добру опінію 
В лемківскым народі 

 
Як в таку нич місяц сьвітив 

Высоко над нами 
А вітер нюс дрибны хмаркы 

Понад Карпатами 
 

Якы были тамты ночы 
Милы і коханы 

О прекрасна минувшыно 
Мало кому знана 

 
Ох чаривна тамта дольо 

Минувшыно злота 
Чародійска фантазийо 

Давного жывота 
 

Сьвіте тамтот мельодийний 
Милий до розпачы 

Там гнеска над твойом дольом 
Чорний врон краче 

 
Сьвіте тамтот вільний тихій 

Дорогій до болю 
Гнеска чужий допче скыбы 

Там на нашым полю 
 

Минувшыно величава 
Лемківской зелени 

Зроб нам весну давну сьвату 
Із гнешньой осени 
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Выворож нам то што хцеме 
О чым в ночы сниме 

Про што двадцет років Бога 
В чужыні просиме 

 
Вычаруй нам нашы поля 

І нашы долины 
Нашы сады нашы лісы 

Нашы полонины 
 

Прекрисли нам двадцет років 
Што зме ту стратили 

Быв бым гнеска тридцетлітній 
Молодий щасливий 

 
Быв бым гнеска в своій хыжи 

І на своім поли 
І о гнешнім Хоцянові 
Не чув бым николи 

 
Сад бы шумів мі вечером 

Пщолы бы бренчали 
Ціле літо в моіх травах 

Коникы бы грали 
 

Сонечко бы ня будило 
До роботы рано 

До котрой бым летів втішний 
Зо женом коханом 

 
Діти бы мі вырастали 

В щестю добробыті 
І знали бы же то для них 

Тамто сонце сьвітит 
 

Веселили бы нас старшых 
І нашу хатину 

А в неділю пішли бы зме 
Гын на полонину 

 
Пішли бы зме зобачыти 

З горы нашу хату 
Наше село нашу землю 

Зелену богату 
 

Нашы поля нашы горы 
Чарівны долины 

Милу хыжу і дорогу 
Нашу Лемковину 

 

Пішли бы зме зобачыти 
Нашых лісив чары 

Бо то моі приятелі 
І знайомы стары 

 
Пішли бы зме на верх горы 

Єден другій третій 
А што бы зме там виділи 

Не тримам в секреті 
 

Сідили бы зме на траві 
На краю поляны 

В давных часах і они там 
Были  поораны 

 
І там росли буйны вівсы 

Мило зеленіли 
А вколо стары ялиці 

І букы шуміли 
 

В тени двісталітніх ялиц 
Мило одпічнути 

Подыхати тым повітрйом 
Ци дакус приснути 

 
Посідити при жерелі 

На власний поляні 
Ех ты дольо нещаслива 

Нашых льосив пані 
 

Ты забрала нам вітчыну 
Хыжы лісы поля 

Выгнала-с нас з ридной землі 
На смуток недолю 

 
Не дала-с нам пережыти 

Жытя в нашым краю 
Там де пташкы ціле жытя 

Лем для нас співают 
 

Де од віків велькы лісы 
Для нас пісню грали 

Коли нашы пра прадіды 
Поляны орали 

 
Де з вершків гір вода з жерел 

Плыне потоками 
Медже скалы зіля квіты 

Сады з овочами 
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Коли весна новом шатом 
Прикрыла Карпаты 

Ех вы горы моі славны 
Щасливы богаты 

 
Счарували сте наш нарид 

Скули сте го жальом 
За велику любов до вас 

Заплатив невольом 
 

Розорвийте нашы серця 
Най ся скінчыт мука 

Бо такій льос як нас споткав 
То єст зла наука 

 
То єст підступ і насильсто 

Так нас покривдити 
Але Сталін міг ся в тот час 

На всьо одважыти 
 

Та лишме ту політыку 
І гріхы Сталіна 

Бо там чекат своіх діти 
Наша Лемковина 

 
Лемковино Мати Наша 

Зелена квітята 
Засіяна курортами 

Спокійна богата 
 

Мила тиха і щаслива 
Як сон хлопця в маю 

Як сьпів коса при гніздочку 
Запах квітив в гаю 

 
Приваблива і весела 

Як дівча в неділю 
Як молодят зґрабна пара 

На своім весілю 
 

Замаєна і пахняча 
Як ізба на сьвата 

Як в звычаю нашым давным 
На Русаля хата 

 
Мила чыста зелененька 

Як сад серед літа 
Як еміґрант што приіхав 

З далекого сьвіта 
 

Або птиця што вернула 
На весну з выраю 

Жебы діти выховати 
В своім рідным краю 

 
Земле наша рідна тиха 

Чудесна краіно 
Прости гріхы нашым людям 

Бо не сут без вины 
 

Бо неєдны все втікали 
З ней на Украіну 
До Росиі далекоі 

Там на чорну глину 
 

Давний рускій патрийотизм 
Все іх на всхід тягав 

За то Лемко в сорок пятым 
Довго ся не вагав 

 
Все од віків на всхід смотрив 

Як Жыд в Палестину 
Аж прийшов час дав сусідам 

За дармо вітчыну 
 

З легкым серцьом оддав вшытко 
Што діды створили 

Кырвавицю сто поколінь 
Што тяжко робили 

 
Оддав хыжу нову чысту 

Жывицьом пахнячу 
Власном працом збудувану 

При блискых помочы 
 

Оддав стайню в котрий были 
Коні і коровы 

Волы свині і ягнята 
Тлусты і здоровы 

 
Оддав шопы і стодолы 
Вкрыты ґонтом білым 

Де лежало гірскє сіно 
Зо запахом милым 

 
І подвіря рідне такє 
Пред своім порогом 

На котрым перший раз в жытю 
Став дітячом ногом 
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З котрого перший раз в жытю 
Зобачыв природу 

Синє небо сонце місяц 
І власну свободу 

 
З котрого перший раз видів 

Дерева в садочку 
Пса пред стайньом таркастого 

І куру в гніздочку 
 

З котрого перший раз видів 
З поля свою хату 

В отвореным вікні видів 
Свою маму сьвату 

 
З котрого непевным кроком 

Рушыв в сьвіт дітячий 
На доріжку попри хыжи 

В літній ден горячий 
 

А потим маленьком стежком 
Потыптав до саду 

Де перший раз видів траву 
І курят громаду 

 
Призерав ся на квіточкы 

Зіля і дерева 
Плоты лисьця і овочы 

І розмайты дива 
 

А догоры видів пташкы 
В короні яблони 

І  чув іх красного сьпіву 
Зза листків заслоны 

 
Пізніжше што ден година 
Крачав штораз сьмільше 

І што тыжден і што місяц 
Втікав з хыжы дальше 

 
Потим тот подворец милий 

Лишав може з жальом 
Але в тамтот час свой долі 

Юж не быв ковальом 
 

Тот подворец милий тихій 
Быв му першом сценом 

А він актор малий сьмішний 
З ґамцьом забрудженом 

 

Міряв його дрібным крочком 
В кождий кут зазерав 

На хвіяны вітром сливкы 
Голову задерав 

 
Вшытко його цєкавило 

Што лем ся рушало 
І хоц цілий ден ся смотрив 

Все му было мало 
 

Першом базом выпадовом 
Все подвіря было 

На нім быв наш перший тренінґ 
Што выходив криво 

 
І ци старий ци молодий 

Все найперше з двора 
Смотрит на сьвіт доокола 

На поля на горы 
 

І в подвірю робит пляны 
Чым як і де іти 

Потим рушат в дальшу трасу 
Бы сьвіт направити 

 
Як з подвіря рушыш брате 

В далеку дорогу 
Візрий ся іщы на хыжу 

І помоль ся Богу 
 

Бо юж не знаш ци ся вернеш 
До свойого двора 

Бо такє єст наше жытя 
Така сьвіта змора 

 
Як подвіря маш за собом 

То юж ты не дома 
Доля може тя понести 

Як вітер солому 
 

Як єс хыжу стратив з очи 
Та смутно на души 

Юж єс рівновагу духа 
Простачку нарушыв 

 
То залежыт яка траса 
Стелит ся пред тобом 
Як на війну ци в чужыну 

То жертвуєш собом 
  



          
        

 

3
2
 

Я на обі рушав з дому 
Знам што душа чує 

Знам як серце вяне болит 
Як квилит сумує 

 
Бодай нихто не выходив 

На таку дорогу 
І не лишав свого двора 

В жертву Пану Богу 
 

Бодай нихто так не лишав 
Родину і хату 

Ох Господи може лекше 
Лячы і вмерати 

 
З якым жальом лишаш хыжу 

Гніздо своє рідне 
Серце плаче а твар твоя 

То вяне то блідне 
 

З якым жальом товды ідеш 
Зо свойого двора 

Яка душа товды твоя 
Бідна слаба хвора 

 
Як преходиш през свій поріг 

Впреш на него очы 
Гірка сыза впаде на не 
Стрясут ся ти плечы 

 
Яка сила тя не пущат 

Перейти през него 
Як трудно зробити крока 

Товды понад него 
 

Яка сила тя стримує 
Хвильку пред порогом 

Як бы страшна престорога 
Пред дальшом дорогом 

 
Потом зляний двигнеш ногу 

Бы го прекрочыти 
А родина вшытка плаче 

Не хце тя пустити 
 

Як за поріг ся превалиш 
Жаль велькій тя стисне 

Товды з очи гірка сыза 
Жерелом вытрисне 

 

Сьвіт пред тобом потемніє 
Зробиш ся як пяний 

Слабий тяжкій похылений 
Як кльоц деревяний 

 
І з подвіря зас посмотриш 

Оком доокова 
На хыжочку на садочок 

Але юж без слова 
 

Смуток замкне твоі уста 
Гмла заступит очы 

Сьвіт зелений потемніє 
Як посеред ночы 

 
І як зо свого подвіря 
Выйдеш на дорогу 

Візриш ся на свою хыжу 
Милу хоц убогу 

 
І посмотриш довго довго 
Півпритомным взроком 
На маєстат свого гнізда 

Заплаканым оком 
 

Хцеш тот образ утрвалити 
На все в своій души 

Бы нич з него не зронити 
Коли в сьвіт вырушыш 

 
Хочеш образ тот сховати 

Як знимку дорогу 
Бы з ним дальше поіхати 

В далеку дорогу 
 

Бы з видоком тым на серци 
В сьвіт повандрувати 

Товды лекше на чужыні 
Жыти і вмерати 

 
Бы з видоком свого вікна 

Ридний кут прощати 
Жебы образ свого гнізда 

Вічні в серци мати 
 

Та прийде час же зир мусиш 
Од не одорвати 

Бо надходит час одізду 
Мусиш вандрувати 
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Мусиш іти де-с ся выбрав 
Така твоя доля 

Прощай брате свою хыжу 
І лісы і поля 

 
І родину і сусідив 

І тот час што минув 
Бо він з водом безвертанно 

Потоком поплынув 
 

Вспомнеш його на чужыні 
Як тя смуток здавит 
Бо неволя як осколок 
Серце ти скырвавит 

 
Згадаш його в ден і в ночы 

Бо згадати мусиш 
Аж зо жалю і розпачы 

Воргы си прикусиш 
 

Згадаш його не раз не два 
При тяжкій роботі 

Як без сьвата і урляпу 
Зосхнеш на самоті 

 
Товды вшытко найдорожше 

Стане пред очами 
Хоц далекє недосяжне 

Та вкрыєш слезами 
 

І посмотриш в тоту страну 
В котрий єст родина 

І в чужыні з тугы жалю 
Впадеш на коліна 

 
Товды вшытко си припомнеш 

Што лем там остало 
Та юж неє повороту 

Пропало пропало 
 

Там ся нераз ти присниют 
Зелены Карпаты 

Найвесільша весна в сьвіті 
Яку-с міг познати 

 
Там ся нераз ти привидит 

Же шумят ялиці 
А діточкы як ангели 

Купают ся в риці 
 

Там ты нераз си уявиш 
Гніздо своє ридне 

Над ним небо своє миле 
Щасливе погідне 

 
Як попід не плынут хмаркы 

Як пушок біленькы 
А під нима кружыт орел 

Звільна помаленькы 
 

Благословит твою землю 
Тиху і щасливу 

Розогриту літнім сонцьом 
Матір справедливу 

 
Благословит твоі горы 

І твоі поляны 
І безмежне море лісив 

Сонцьом засияне 
 

Благословит твій край милий 
Коханий дорогій 

Обдарений весны чаром 
Шырокій розлогій 

 
Там під теплом лучив сонця 

Пахнут твоі лісы 
І цілий ден сьпів сокола 

Вітер сьвітом несе 
 

Там поляны як оазы 
Серед моря дерев 

Пахнут блищат зеленіют 
Під диваном квітив 

 
Ціле літо запрошуют 

Цєкавых до себе 
На прекрасне своє лоно 

Під блакітне небо 
 

Цілу весну одкрывают 
Для нас свою сцену 

Заквітчену розсьпівану 
Лисьцьом замаєну 

 
Ціле літо кличут просят 

Бы там загостити 
Жебы в вільных хвилях в жытю 

При них посідити 
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Жебы вшыткы вільны часы 
Ім подарувати 

То дадут нам што лем мают 
І што будут мати 

 
Весно весно тамта тиха 

Хто тя видів в жыию 
На теренах Лемківщыны 

І на Закарпатю 
 

Тот прилетит хоцбы вмерти 
На твою арену 

На пляцформу нашых надій 
Щасливу зелену 

 
На пляцформу нашых змагань 

Красы і радости 
Весно наша не жалуй нам 

Давной веселости 
 

Весно наша давна мила 
В єдвабистых шатах 

Забыла єс о нас хлопцях 
О давных дівчатах 

 
Котры тобом ся тішыли 

Як писанком діти 
Як рослина кропльом росы 

Як сонечком квіты 
 
 

 
 
 

Зошыт 40 
 

Котры тебе осьпівали 
Як грецку богыню 

Бо-с пристерла мягкій кілим 
По гірскым каміню 

 

І убочы каменисты 
Покрыла єс глином 
Засадила єс лісами 

Буком і ялином 
 

Сподом медже деревами 
Засіяла-с зіля 

Для зьвірины для прикрасы 
Може на весіля 

 
Підливала-с рясным дощом 

Бы росли высоко 
Бы шуміли велькы лісы 

Далеко шыроко 
 

Покрыла єс буйным лісом 
Вшыткы нашы горы 

Жебы вшытко зеленіло 
І грало як море 

 
Покрыла єс гірскы верхы 

Богацтвом запахом 
В котрым жыют дикы зьвіры 

Так як мы під дахом 
 

Покрыла єс полонины 
Буйныма травами 

Ніт красшого як поляны 
Вкрыют ся квітами 

 
Як зашумит ліс высокій 

І зачерчыт вода 
Товды грає квилит сьпіват 

Тамтейша природа 
 

Товды злоты лучы сонця 
Грают си в коронах 

Сподом кыпит жытьом зіля 
Як лен на загонах 

 
Глубокыма провалами 

Летит лісом вода 
Хоц лишыти сьвіт лісовий 

Барз ій буде шкода 
 

Бо як лишыт тін лісову 
Сонце єй припече 

Барз дуже єй выпарує 
І зас до хмар втече 
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А в лісовых гущавинах 
Сриблом з горы скаче 

То змагат ся зо скалами 
То кроплями плаче 

 
То змагат ся з коренями 

З лісовом природом 
З найдавніжшым дном потока 

Што темніє сподом 
 

Але така єй натура 
Мусит дово гнати 

Бо з горы пре на ню друга 
Бы сьвіт напавати 

 
Бы зросити водом зіля 

Што з боків чекают 
І все над ню своі листкы 

З горы нахыляют 
 

І од скал одпырскуючы 
Кропит своі діти 

А они пют тоту росу 
Жебы не терпіти 

 
Пют єй зіля пют єй травы 

І стары дерева 
І єдвабны мягкы мохы 
На поблискых скалах 

 
Котры всяди понад водом 

Вкрыты мокрым мохом 
Вічно мокры зимны німы 

І з дивным запахом 
 

Вызерают тихо з воды 
Слискы і зелены 

Купают ся ціле літо 
В віковічний тени 

 
Аж як прийде велька злива 

Буря з перунами 
То преверне кождий камін 

Догоры ногами 
 

І преоре дно доєдно 
В тых гірскых потоках 

Тисячы раз прекопырдне 
Вшытко што по боках 

 

Кожде русло так зруйнує 
Як кулі з арматы 

Ніт такого бы міг потим 
Свій потик познати 

 
І наробит такых чудив 
Ям, дзюр, язив, стопів 

Бы такє дно направити 
Треба дуже хлопів 

 
Такє літом там ся діє 

До самой осени 
В старым стані не остане 

Камін на камени 
 

Там по бурйі вшытко нове 
Зникли скалы з мохом 

Щез на вікы давний образ 
Прикрытий порохом 

 
В його місце пришли новы 

Формы і видокы 
Такы чуда взоры дива 
Же аж двигнеш рукы 

 
Там зобачыш такы творы 

Якых в кіні неє 
Будеш смотрив на них довго 

Нич сьвіт потемніє 
 

Жебы-с смотрив цілий місяц 
Не познаш ничого 

То што было пішло в пропаст 
На корыст нового 

 
Но а нове фантастычне 

Моц принесло шкоды 
Бо пред нами новы скалы 

Выкроты колоды 
 

Новы шпіцы шторцы канты 
Дзюры і порогы 

Юж не скочыш по них з горы 
Бо поламеш ногы 

 
Бо што крок то вырвы віры 

Або водоспады 
Не преіхаш і не прейдеш 

Бо юж неє кади 
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Всьо зъіжене збунтуване 
Вражо настроєне 

Недоступне нештоденне 
Як заворожене 

 
Вшытко в штурмовий позицйі 

В тиґрысі поставі 
Так як жмія зачаєна 

В теплий літні траві 
 

Вшытко як бы на тя чекат 
Бы тебе звабити 

Жебы тобом яз під водом 
В тени затопити 

 
Бы звалити тя під скалы 

Між голузи пнякы 
Де курделі мают царство 

І водны слимакы 
 

І де сонце в дни зимовы 
Ниґда не засьвітит 

Навет в літі промінь сонця 
Мало коли влетит 

 
Навет вітер там николи 

Голузком не рушыт 
Сонце миле там николи 

Росу не осушыт 
 

Она сама выпарує 
Од тепла літнього 

Там теплійше як на поли 
З рана майового 

 
Бо на полях тягне вітер 

А там все тишына 
Тихо мило урочысто 

Щаслива година 
 

За то в літній час горячий 
В миле пополудне 

Там приємний лісний холод 
І повітря чудне 

 
В дни горячы там чудово 

Вартат си спічнути 
І тамтым чыстым повітрйом 

Приємні дыхнути 
 

Приємні єст одпочнути 
В тым царстві лісовым 

Над потоком в мягкій траві 
Над корытом новым 

 
Приємні єст в такым місци 

Ставы претягнути 
Одшмарити всяку журбу 

І щастьом дыхнути 
 

Выцофати ся душевно 
З всякых журбот денных 
Оддати ся милым мриям 

В варунках одмінных 
 

І в приємний щасливости 
Лічыти минуты 

Тамту красу спокій радист 
До ся пригорнути 

 
І тривати в такым стані 
В тым щастю хвильовым 

В фантастычных обставинах 
В сьвіті інчым новым 

 
Далеко од сьвіта працы 

Штоденной гаривкы 
Од фабрыкы од варстату 

Од власной ґаздивкы 
 

З далека од дыму гуку 
Од мійской улиці 

Од клопотив недостатків 
Хоц пару раз в році 

 
Підлічыти свою душу 

І нервів систему 
І вернути з новым жытьом 

До свойого дому 
 

І познати інчий терен 
Інчий сьвіт і видок 

А останеш з новом душом 
Власной зміны сьвідок 

 
І познати сьвіт спокою 

Чыстоты і красы 
І все о нім памятати 

По остатні часы 
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Бо то лем там наша сила 
Здоровя і втіха 

В тихых лісах нашых Карпат 
Друга ридна стриха 

 
Бо лем там єст наш спочынок 

По жытьовых трудах 
По тий борбі за істніня 
По штоденных брудах 

 
Бо тилько там наш ратунок 

Для душы змученой 
Хворой слабой знервуваной 

Войнами знищеной 
 

Бо тилько там єст лікарство 
На нашу хвороту 

На змучены жытьом думкы 
І волю сироту 

 
Бо лем там єст наша пристань 

Де буря не зайде 
І усталий наш орґанізм 

Згрызота не найде 
 

Де наш малий выпочынок 
Не прервут розказы 

Ты пред нима втікав з міста 
Так як од заразы 

 
Де наш оддых ривний легкій 

Не змучыт робота 
Не выпхают тя по третій 

Як здохлого кота 
 

І де серце замучене 
Приходит до нормы 

Бо пляны тя не мордуют 
Ни люде офермы 

 
Де гук машын і згрызота 

Радости не вкрадут 
І капусі за словечко 
Катам тя не дадут 

 
Де злодійство і підлота 

Не підут за тобом 
Там в зеленым мори ліса 

Будеш самым собом 
 

Там ти верне давна сила 
Веселіст і краса 

Засьпіваш си в тени ялиц 
Так як в давных часах 

 
І сьпіванка кавалєрска 

Давна улюблена 
Понесе ся понад горы 

По верхах зеленых 
 

Полетит нескремпувана 
Як давно летіла 

І обыйме край коханий 
Весела щаслива 

 
Поклонит ся ридным горам 

І свому крайови 
Сьвіжым полям полонинам 

Тихому лісови 
 

Поклонит ся тамтий красі 
Молодий бучыні 

Морю лісив тихым пущам 
І наший сливчыні 

 
А потим і нашым стрихам 

Котры мы кохали 
І могылам нашых предків 

Котры там остали 
 

Поклонит ся полонинам 
І менчым полянам 

І ялицям величезным 
Высокым коханым 

 
І жерелам край поляны 

Чыстійшым од слезы 
Понад котры ся колышут 

Листочкы березы 
 

В котрий вода чыста зимна 
Як шкло ожывене 

А попри ній листя квіты 
Як вінец зелений 

 
З котрых вода так як з мисы 

Вічно преповненой 
Преливат ся бы част дати  

Природі спрагнений 
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Выливат ся і злітує 
В скальний яр глубокій 
Де панує вічний холод 
Вільгіт змерк і спокій 

 
Де панує вічна тиша 
Плюском прерывана 

Сьпівом пташків преплітана 
Бризґом холоджена 

 
Там єст вода з вільной Руси 

Рве пырскат таньцує 
Розбиват ся в соткы кропель 

Тамтот сьвіт малює 
 

І малює і чарує 
Поіт і веселит 

Лісний фльори своі перлы 
Попід ногы стелит 

 
Гей весела то краіна 

Така тиха мила 
Найкражшыма деревами 

Край свій засадила 
 

Найкражшыма видоками 
Удекорувава 

Лемковино найдорожша 
Де єст твоя слава 

 
Кому назвы тамты красны 

Гнеска ся остали 
Што мы іх глубоко в душах 

На все заховали 
 

Кому сокіл над горами 
До всхід сонця квилит 

Ци єст такій кого серце 
За своім не болит 

 
Кому вітер в тепле рано 

Хылит до ниг траву 
А сонеыко ліс золотит 

Вершків ялицьовых 
 

Кому шумят моі букы 
Грізно величаво 

А попід них на поляні 
Пахне в сонци трава 

 

Квіты жовты і ружовы 
Хвіют ся і хылят 

І чудовым ґобеліном 
По поляні стелят 

 
І додают свою частку 

До гірской уроды 
Для ней хылят своі листкы 

Сьвіжицькы молоды 
 

Для ней хылят своі чела 
І свою поставу 

Для ней жыют і вмерают 
Падают на траву 

 
Для ней творят зелень выгляд 

Запах і кольоры 
Для той красы нештоденной 

Яку мают горы 
 

Для ней родят ся і жыют 
І тот сьвіт веселят 

В сонци мінят ся барвами 
Же аж очы болят 

 
Для ней роснут міцны букы 

І шумит бучына 
Для ней весном всьо од нова 

Зас жыти зачынат 
 

Для ней роснут всі рослины 
Якы лем істніют 

Што по стоках щытах верхах 
Вічно зеленіют 

 
Для ней жыє тіж природа 

Котра там повстала 
Всьо што жыє зеленіє 

Єй краса і слава 
 

Для ней скачут там єлені 
Дикы і рогачы 

Тамтым шлахом іде жытя 
Не може іначы 

 
Для ней жыют там медведі 

Вывюркы і лисы 
Вовк ночами там вырабят 

Збуєцкы пописы 
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Вшытко іде свойом стежком 
І власном дорогом 

Раз вытыченым кєрунком 
Крачат твердо ногом 

 
Вшытко іде своім тором 

Зо жывым поспіхом 
В красі сьвіта майового 

З весняным усьміхом 
 

Іде в перед без закрутив 
З віром і надійом 

В ауреолі красы щастя 
Рве свойом ленійом 

 
А весночка коханочка 

Дає ім што треба 
Вшытко дає што сьвіт хоче 

Радости і хліба 
 

Гей весночка поляночка 
Сонце квіт і роса 

Дівчаточко з верховины 
Красна єс хоц боса 

 
Весняночко сьпіваночко 

Клейноте майовий 
Сьвітку ридний наш коханий 

Кождой весны новий 
 

Весняночко Веселочко 
Як мы тя любили 

Як мы тобом ся тішыли 
Як мы тя славили 

 
Як мы тебе все витали 

Як мы ти сьпівали 
Коли букы на Зелярці 

Листя доставали 
 

Весняночко коханочко 
Квіточку калины 

Ты найкражша мельодийо 
Мойой Лемковины 

 
Ты могуча так як буря 
В чым єст твоя сила 

В тым же даєш вшыткым радист 
І же-с така мила 

 

В тым же даєш нове жытя 
Тий наший природі 

Же наповняш землю щесьцьом 
Сієш чар в народі 

 
В тым же твориш доокола 

Пречудны образы 
І же створы так слухают 

Твойого розказу 
 

В тым же ціле жытя іде 
Ведлуґ твойой школы 

І так было пред віками 
І так в часах новых 

 
Гей Весночко чарівночко 

Чудна твоя врода 
Ты кождого року до нас 

Приходиш молода 
 

Заквітчена замаєна 
Як цисаря доня 

По диванах трав і квітив 
Ведеш свого коня 

 
Котрий сонцьом озлочений 

Сповитий туманом 
Летит з вітром од полудня 

Враз зо свойом паньом 
 

Котра тихо благословит 
Правом руком поля 

Дарує всім жытя втіху 
Бо така єй роля 

 
Голова єй в ауреоли 

Але не з золота 
Лем з листочків руж і квітив 

Срибным пухом вкрыта 
 

Єй волосы пасма лену 
Льняного кольору 

Плынут з вітром  знижают ся 
То зас летят в гору 

 
Іх структура гмлиста дивна 

Довга як ден в літі 
А бє од ней така краса 
Же ніт такой в сьвіті 
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І єй личко все румяне 
Як овоч малины 

А найкрасше коли вступит
В нашы полонины 

 
Там єй красны чорны очы 

Огньом ся розпалят 
Єй ангельскы тихы слова 
Тамтот сьвіт похвалят 

 
Розброєна тамтом красом

Стримат свого коня 
І посмотрит з высокости

Попід небо синє 
 

Як царивна з вершка горы 
Посмотрит в долину 
На коханы нашы села 

На нашы хатины 
 

Што як чмелі ся ховают 
В квітах садовины 

Котра вкрыват нашы красны
Лемківскы долины 

 
На них стримат она зир свій

І знерухоміє 
Набере повітря в груди 

Мило ся засьміє 
 

І наш чыстий гірскій воздух
Так єй дух розброіт 

Што нибы зачарувана 
Довго там постоіт 

 
А чаривны з гір видокы 

Так эй розвеселят 
Же єй думкы так як пщолы

Тамтот сьвіт застелят 
 

І кін єй огнистий білий 
Стане як вкопаний 

На найвыжший наший гори
Як з бронзу одляний 

 
Смотрит быстро стриже ухом

Потягне поводы 
Бо не видів такой красы 

Ни такой свободы 
 

 

А найкрасше коли вступит 

 

 
 

Розброєна тамтом красом 

ысокости 

 

 

Котра вкрыват нашы красны 

ій 

ірскій воздух 

Же єй думкы так як пщолы 
 

На найвыжший наший гори 

Смотрит быстро стриже ухом 

 

Бо не смотрив того року
З такой высокости 

І не видів тилько сонця 
Ни тилько радости 

 
Бо молодий і першыраз 

Носит свою паню 
По долинах і по горах 
По твердым каміню 

 
Він по травах квітах ружах

Понад деревами 
Рвав огнистым гураґаном

Понад просторами 
 

А на його срибным сідлі 
Мохом выстеленым 

Мчала найкражша істота
По сьвіті зеленым 

 
Мчала в чудний смузі сьвітла

В мушліновых шатах 
Вытискала пятно весны

На нашых дівчатах 
 

 

Йоганія Горощак і Любка Репела
В товаристві Миколая Костельника 

і Івана Горощака (сідит) 
 
 
 

Зошыт 41 
 
 

Пятно весны і зрилости
Надій і розкошы 

Розпаляла серця жытьом
Дала старт хороший 

  

Бо не смотрив того року 

 

 

 

Він по травах квітах ружах 

ым гураґаном 

 

істота 

і сьвітла 
 

Вытискала пятно весны 

 
Йоганія Горощак і Любка Репела 

В товаристві Миколая Костельника  
 

Пятно весны і зрилости 

Розпаляла серця жытьом 
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Вытискала свою печат 
На цілий природі 

На зьвірятах на овадах 
На нашым народі 

 
Побуджала вшыткых здибных 

До велькой акциі 
До будовы будучности 

Для нашой нациі 
 

А сонце ій помагало 
Своіма лучами 

Нагривало од полудня 
Поля під горами 

 
Без помочы його тепла 

Не дала бы рады 
І ходити до роботы 

Не знала бы кади 
 

А сонце ій рыхтувало 
Поле до діяня 

Розгривало зимну землю 
І спячы кориня 

 
І будило напівмертвы 

Плазы і овады 
Добрало ся до кождого 

Ґатунку громады 
 

Торувало ій дорогу 
У нашу природу 

Жадна пропаст не втримала 
Потим єй походу 

 
Яр юж вшытко заставала 

Збуджене готове 
За то творила натыхмяст 

Всяди жытя нове 
 

За то гнет по єй приході 
Вшытко гнало в гору 
З зерен нове поколіня 
Вкрывало просторы 

 
І молодых пташків в гніздах 

Росли милийоны 
А пшениця засіяна 
Вкрывала загоны 

 

З пупків листкы выходили 
А з яєчок шпакы 

З землі жабы осы чмелі 
А з ікры щупакы 

 
Милиярды новых рослин 

Жытя отримали 
А для чого они бідны 
Нич о тым не знали 

 
Милиярды новых істот 

Презрили на очы 
Жебы внет ся преконати 

Як ся жытя точыт 
 

І жебы ся довідати 
Як наш сьвіт выглядат 

О чым шепчут листя буків 
І што трава ґадат 

 
О чым сьпіват вітер в горах 

І коникы в траві 
О чым думат єлень в лісі 
І пструг в гірскым ставі 

 
Што ся сниє спячий серні 
На што борсук смотрит 
І на што вовк зачаєний 

Своі зубы острит 
 

Про што шумят нашы горы 
В своій величыні 

А сонечко сьвітит мило 
Гын на небі синім 

 
Чого літом сьвіт зелений 

Не чорний не білий 
Чого хлопец для дівчыны 

Дорогій і милий 
 

Чого зьвізды в ясны ночы 
Блимают на небі 

Як на земли товды тихо 
Астряб спит на дубі 

 
Чого втовды так весело 

На лоні природы 
Серед дерев трав і квітя 

І черчучой воды 
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Чого шпак ся не оженит 
З дроздом ани з косом 

А дик втіче з поля в лісы 
Вчасном ранном росом 

 
Чого вшытко росне літом 

А замерат в зимі 
Чого тяжко жыти в бруді 

В опарах і в дымі 
 

Чого в ночы темно тихо 
Як в грецкій сьватыни 

В осени вшыткого повно 
Як в лемківскій скрини 

 
Чого дощык землю росит 

Теплий вітер сушыт 
А высоку гору з місця 
Нихто не порушыт 

 
Чого човек просьвічений 

На всьо найде раду 
Але часом і мудрого 

Злодіє окрадут 
 

Часом навет наймудрийший 
Шпотне ся в дорозі 

І на славных ся понесли 
Так як вовк на козі 

 
Гей весночко голубочко 

Весночко соколе 
Не забыти твойой красы 

Николи николи 
 

Не забыти твого бляску 
Ни твоіх кольорив 

Коли оген твоіх змагань 
В нашых серцях горив 

 
Коли в нашым крайобразі 

Блищав жніч розкошы 
А шырокым ехом плынув 
Гымн з дна нашой душы 

 
Коли в нашым виднокрузі 

Сьвітив бляск надіі 
А зо серця ридной мовы 

Не крали злодіє 
 

Коли земля в нашых горах 
До нас належава 

І для нашой веселости 
Там шуміла трава 

 
Для нашого добробыту 

Сонце там сходило 
Вершкы нашых гір прекраснх 

Што дня золотило 
 

І для нашой приємности 
Горы там шуміли 

Квитли сады росли лісы 
Поля зеленіли 

 
Як для нашых мрий коханых 

Текла в ричках вода 
А в ній дівча мыло ногы 

Веселе молоде 
 

І для нашых милых думок 
Шептали потокы 

Де єст тот час тоты хвилі 
Тамты милы рокы 

 
Коли мы зо своіх вікон 
На свій край смотрили 
І гнешнього замішаня 

Ниґде не виділи 
 

Ци в погідны нашы сьвата 
В церковци зме были 

Єдны пришли для звычаю 
Другы ся молили 

 
А треті думали за них 

І поступ творили 
Тым юж очы інчым огньом 

В нич і в ден горили 
 

Тоты хтіли збудувати 
Поступ вколо себе 

Они жыли сном проґресу 
Як плянктоном рыбы 

 
Тоты жыли для громады 

І для велькой справы 
За то інчы жыли корчмом 

Тягли рум помалы 
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Гей ты весно верховиньска 
Што-с ішла сьвітами 

І вкрывала-с в каждым маю 
Ридний край квітами 

 
Што вартало з вершка горы 

В ридну даль пізрити 
Ци з окєнка коханого 

Білий сад видіти 
 

Як квіточків милиярды 
Білых червенявых 

Схыляло ся на повітрю 
Скорше то помалы 

 
А на траві між квітами 

Як лісны ягоды 
Бавили ся малы діти 

Здоровы молоды 
 

А тін квітив рысувала 
На іх лицях взоры 

А в іх очах ся вмістили 
Околичны горы 

 
А в іх душах ся містила 

Лемківска природа 
А в іх єствах жыла наша 

Будучнист народа 
 

А в іх серцях замешкала 
Лемківска доброта 

На волосах грало сонце 
Потоком золота 

 
А іх ножкы малы зимны 

Трава закрывала 
Они были наша краса 

Надія і слава 
 

Наша радист наша гордист 
І наш шлях жытьовий 
І щасливший од нашого 

Могучий і новий 
 

Збудуваний нашом руком 
Нима вымощений 

Котрым піде наша молодь 
В ридний край зелений 

 

Де соколы під хмарами 
Ждут на нашых люди 

За іх сьпівом Лемкам серце 
Выскакує з груди 

 
За тамтыма видоками 

Плаче наша душа 
За букєтом за ґорсетом 

Формом капелюша 
 

За кошельом вышываном 
За жовтым кєрпчыком 
За тамтыма вечерами 

За тамтом музыком 
 

За тым перком кавалєрскым 
За тым збанком воды 

За том травом котру-м доптав 
Як єм быв молодий 

 
За прекрасном панорамом 

Котру в серци ношу 
Ох Господи верний мі єй 

Лем о то тя прошу 
 

Верни мене хоц пред смертю 
На тоту арену 

Де єм сьпівав плакав терпів 
Де-м си нашов жену 

 
Де-м ся сьміяв і веселив 

Смутив ся і думав 
Не раз з жалю на сердечку 

Праву руку тримав 
 

Не раз в смутку рвав волосы 
Нич єм не порадив 

З тяжкым больом вечерами 
По саді єм ходив 

 
А кукавка на черешни 

Цілу нич кукала 
Кілько мав єм смутку в серци 

Нич о тым не знала 
 

Сады квитли зеленіли 
Черчали потокы 

А я ходив і проклинав 
Найщаслившы рокы 
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Сады квитли дозривали 
І в осени вяли 

А што было в моій души 
Нич люде не знали 

 
Ани люде ани зьвіры 

Ани квіты в поли 
Што-м претерпів то ся нихто 

Не дознат николи 
 

Коли інчы з моіх друзів 
Сьвіта ужывали 

То мене капіталісты 
До гробу вганялм 

 
Коли моі ровесникы 

Сьпівали гуляли 
То в тот час ся моі очы 

Ґу земли схыляли 
 

В тот час тихы лісны пущы 
Были мі розрадом 

Мойом втіхом моім щастьом 
Так як над Попрадом 

 
В лісах темных недоступных 

В убочах зрадливых 
Были місця моіх змагань 

А хвилях нещасливых 
 

Зозуленько яри красо 
Кому ты кукала 

Як єм слухав твого сьпіву 
На чырняньскых скалах 

 
А надо мном ся хвіяли 

Столітні ялиці 
А в долині грав шум воды 

З лісовой криниці 
 

А од всходу моє серце 
Взывала вітчына 

К полудню ся красувала 
Моя Лемковина 

 
Бо як вышов єм кус высше 

Видів єм єй чары 
Фалювала верховином 

Попід білы хмары 
 

Фалювала нибы море 
Темныма горами 

Чарувала моє серце 
Темныма верхами 

 
Гомоніла в ден і в ночы 

В своій величыні 
Сонечныма полянами 

В тихій яличыні 
 

Гомоніла в чыстым поли 
Весняным вечером 

Попід Чершльом в березнику 
І попід Кычером 

 
Попід лісы величавы 

Понад потоками 
Понад вівсом понад леном 

Понад коничами 
 

Гомоніла понад сады 
Понад нашы дворы 

Прекрасныма долинами 
Медже нашы горы 

 
Понад нашы білы хыжкы 

Понад тихы села 
Чудовыма теренами 
Де квитнут дерева 

 
Понад гущы понад лісы 

Понад верхы сині 
В своєридным горизонті 

В ридний далечыні 
 

Понад хребты і чертежы 
Понад полонины 

Над тихыма Карпатами 
Нашой Верховины 

 
Над синіма Бескідами 
Котры видно з даля 

Для них бют ся нашы серця 
Там пре наша фаля 

 
І хоц іщы ся розбиват 

О паскудны скалы 
Але ламе і здобыват 
Крутит іх помалы 
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Бериг твердий узброєний 
З моря трудно выйти 
Боронит ся маневрує 
Тяжко до не дыйти 

 
Але розум більше зділат 
Як фронт з арматами 
Іщы дост ся натішыме 

Нашыма горами 
 

Іщы дост ся насьпіваме 
В вечер по роботі 

Серед буків зеленявых 
Разом ци в самоті 

 
Іщы дост ся насмотриме 

На всьо што нам миле 
Де дитиньство нам минуво 

Дорогє щасливе 
 

Іщы дост ся нагуляме 
І навеселиме 

З лісив черниц ягід малин 
До хыж наносиме 

 
Іщы дост ся наслухаме 

Чершлі нашой шуму 
Напахаме при огниску 

Із ядлівця дыму 
 

Іщы дост ся находиме 
Гірскыма стежками 

Котры з віків выдоптали 
Дикы з єленями 

 
Іщы дост ся насідиме 

Над быстрым потоком 
Ци при студни край поляны 

Як над Морскым Оком 
 

Іщы дост ся насьмієме 
І нажартуєме 

І верхами неділями 
Наспацеруєме 

 
Іщы дост ся надопчеме 

На Дзелярці травы 
Змордуєме нашы ногы 

Натягнеме ставы 
 

Іщы сьвіта ужыєме 
На давний Вітчыні 

Там де плыне заколями 
Быстрий Попрад синій 

 
Там де плыне моя Біла 

І Тиша(?) і Ропа 
То край мойой молодости 

Лемківского хлопа 
 

І де Выслок рвучий чыстий 
З высшых гір вандрує 
І де чаривна Выслока 
Тамтот сьвіт чарує 

 
Де Ляцкова файку курит 

Де видно три копы 
Спід них в жнива міцний Лемко 

Возив своі снопы 
 

Де Ослава таємнича 
Бєщады веселит 

Свою струю тихым горам 
Попід ногы стелит 

 
Тамта земля замучена 

І оскальпувана 
Была наша нич не было 

Там Жыда і пана 
 

Тамта земля тиха сьвата 
Зрыта і спалена 

Хоц розбита здрузґотана 
Все была зелена 

 
Там де были гарды хыжы 

Там стырчат руіны 
І де были помешканя 

Остали комины 
 

І чорныма отворами 
До неба смотрили 

Іх ґаздове на выгнаню 
Листя з вільхы іли 

 
Земльо тиха земльо сьвата 

Чого-с ся диждава 
На руінах твоіх осель 

Лем бурян і трава 
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В твоіх ридных загоридках 
Выросла коприва 

Де ґаздыня каждой весны 
Ярину садила 

 
Де дівчата юж пред ярю 

Грядкы превертали 
І барвінок ружы квіты 

Садили сіяли 
 

А зас ґазда пліт поправяв 
Бо юж сама назва 

Наказує бы на грядкы 
Зьвірина не влізва 

 
За то потим коли ішов 

Коло плота в поле 
То не забыв посмотрити 

На грядкы николи 
 

Хоц ся спішыв та постояв 
При плоті з минуту 

Забыв журбу і роботу 
І ксєнджу покуту 

 
Як зобачыв першы ружы 

І ґобелін з квітив 
Та посмотрив нераз в вечер 

Коли місяц сьвітив 
 

Товды душа му таяла 
Веселіст го брала 

І сьпіванка улюбена 
На квіты падала 

 
І на пару минут забыв 

Де єст і де іде 
В очах барвы в грудях запах 

В серци щесьця шліды 
 

А до ух му долітала 
З далекого сьвіта 

Чудова дівоча пісня 
Як аромат з квіта 

 
„Гей місяцю місяченьку 

Не сьвіти никому 
Тилько мому миленькому 

Як іде до дому” 
 

Найкрасша сьпіванка в сьвіті 
Нибы го збудила 

Застарану його душу 
Барз розвеселила 

 
І чудова мельодия 

Над селом плынула 
Сіла пташком на яблони 

І зараз заснула 
 

А хлоп пішов задуманий 
Знаныма стежками 

Потемря му не шкодила 
Нашов шлід ногами 

 
На тлі неба маячыли 

Блискых гір образы 
Чув як з лісив ішли з вітром 

Для него розказы 
 

Там го взывав обовязок 
Ночы ся не бояв 

Знав єй вшыткы таємниці 
Ногом росу краяв 

 
І весело жваво тихо 
Рвав як рогач в поле 

Тилько зьвізды не раз не два 
Тот похід виділи 

 
Темны горы величавы 

Стояли в задумі 
В чорным небі грав самольот 

Як море на Кримі 
 

Пугач гукав в темным лісі 
Будив тишу ночы 

А він тихо невидимий 
Як дух пущы крочыв 

 
Ничка была безмісячна 

Погідна весняна 
Йому такой треба было 

До самого рана 
 

Товды нихто го не видів 
Ани не вышлідив 

Він юж давно жадну ничку 
В хыжи не высідив 

  



                                                                                                             

 

4
7

 

В ночы ішов на заданя 
В ліс до товаришив 

В каждий вечер як стемніло 
В незнаний сьвіт спішыв 

 
Быв звязистом таємничым 

Меж лісом і селом 
Летів завсе том дорогом 

Тихо і весело 
 

Бо там в лісах товаришы 
Все на него ждали 

О новины з жытя ближніх 
Все його пытали 

 
Бо там в своіх власных лісах 

І на своіх горах 
Іщли хлопці інчым шляхом 

І по інчых торах 
 

Нашы хлопці там мешкали 
В збройным зґрупуваню 
Мали свого коменданта 

І жыли в повстаню 
 

В бунті против окупантам 
Гнобителям катам 

Встали збройні в обороні 
Зневоленым братам 

 
Хлопці здибны розознаны 

Полишали хаты 
Жебы в лісах своім братам 

Права здобывали 
 

Жебы з ліса боронити 
Родины пред гнетом 

Пред террором гітлєровскым 
Огньом і багнетом 

 
Пред безправйом есесманьскым 

Пред скутком іх влады 
Пред знищыньом і розбитьом 

Лемківской громады 
 

Пішли в лісы боронити 
Нашых прав свободы 

Нашой землі люди зьвірят 
Повітря і воды 

 

 
На окладинці того зошыта єст ряд 

назв тереновых з Білцаревы: 
Під Шапками,  За Стависками,  

Ричкы,  Ван,  Жджары, Быча покута,  
Михалів Лаз,  Чырна,  Бырлів,  Що(в)б,  

Два Стыркы,  Дубова Долина,  Дві 
Яворинкы,  Штефанова Захід,  

Жолобина,  Закутина,  Нозґриця,  За 
Мостом,  Полянкы,  За Полянками,  

Митрова Полянка,  Баниска, Свинка, 
Боґускє Чело, Горощанка, Границі,  

Сигвы,  Бовцаркы,  Березник,  Высак,  
Долины,  Каверы,  Пасіка,  Мекшова,  

Шемківка (Темківка ?),  За 
Жыдивскым,  Під Чершльом,  Під 
Убічу,  Під Дзелярком,  Студникы,  

Пашківка,  Перелісок,  За Переліском,  
Филів Потик,  Чверти,  Воєнне,  За 

Воєнным,  Ямы,  За Глубокым,  Горбы,  
Круг,  Сохів,  На Поляні,  Лазы,  Лаз,  
Гірка,  За Гірком,  Чертіж,  Округла 
Долинка,  Слимакова Долинка,  За 
Воєнным,  Гаівкы,  Під Білушками. 

 

 
 
 

Зошыт  42  
 
 

Пішли в лісы боронити 
Братив пред ляґрами 

Пред высылком на роботы 
Пред контиґентами 

 
Пред садизмом тортурами 

Перед креміналом 
Перед кульом, шыбеницьом 
Пред смертьом кырвавом 

 
Пред Майданком, Осьвєнцімом 

З крематориями 
Пред перстеньом  і нагайом 

І пред псіма клами 
  



          
        

 

4
8
 

Пішли в лісы з оружиям 
Для свого проґраму 

Боронити сестер братив 
І няня і маму 

 
Пішли в лісы з огньом в очах 

З пепешом в долони 
На переді іх комендант 

Хоцкі не на кони 
 

Не веде іх лем сам іде 
Разом з нима рядом 

Бо то іх брат з кырви кости 
Враз творят громаду 

 
Бо то Русин як і они 
То Лемкы з народу 

Разом росли і сьпівали 
Пили гірску воду 

 
І може в тых лісах пасли 

Волы круторогы 
Разом стинали ялиці 

Нич пішли в дорогу 
 

Разом дітми ся бавили 
Враз ішли до школы 

Разом потим одрабяли 
Задачы домовы 

 
Тераз разом одрабяют 

Важнійшы заданя 
Часом трудны понад силы 

Не до поконаня 
 

Не раз не два там на верхах 
Ялиці виділи 

Як они над каждом справом 
Цілу нич радили 

 
Як ся до діла строіли 

Як зброю чыстили 
Як функциі розділяли 

І як ся школили 
 

Цьвічыли ся в ден і в ночы 
На краю поляны 

Під короном красных ялиц 
Шпильками прибраных 

 

Вправяли ся в новым фаху 
В старым оточыню 

А сідили не на креслах 
Лем так - на каміню 

 
І на пняках по ялицях 

Де іх давно стяли 
На тий гори кажде місце 

Од дітиньства знали 
 

На поляні красний тихій 
Робили одправу 

Подоптали не раз не два 
Тамту мягку траву 

 
Учыли ся стратеґіі 

І новой технікы 
Брали рижне оружия 

В своі здибны рукы 
 

Хоц войсковы были хлопці 
Воєнны бойовы 

А неєдны відомости 
Были для них новы 

 
Там ся могли дошколити 

Часу было на то 
Іх комендант дбав о вшытко 

Школив іх завзято 
 

Дбав о муштру і о зброю 
О ідло мондуры 

Давав си зо вшыткым рады 
Хоц і без матуры 

 
Там на гори тихій темний 

Быв іх пляц цьвічыня 
Іщы того не виділо 

Там жадне створиня 
 

Вітер хвіяв ялицями 
І ліс нибы сьпівав 

А недалеко пастушок 
На листку выгравав 

 
Нераз рогач выстрашений 

Брехнув в гущавині 
Митро скєрував на него 

Своі очы сині 
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Такє імя мав комендант 
Но а Жабик звав ся 

І він смотрив жебы до них 
Ворог не закрав ся 

 
Хоц сторожы аж з трйох сторин 

На бокы смотрили 
Його очы і так вічно 
Сьвіт кругом виділи 

 
Быв готовий в каждий хвили 

На алярм вдарити 
За то його трудно было 

Врагам заскочыти 
 

А ворогы всяди были 
Такы были часы 

Все німецкы самольоты 
Гнали понад лісы 

 
І обсервували терен 
Бы дашто вынайти 

Трудно было в ден погідний 
На поляну выйти 

 
А і так повыходили 
Як пришла потреба 

Нихто іх гнет не выстрашыв 
Спід свойого неба 

 
Нихто іх внет не стревожыв 

На земли прадідний 
Серед тихой гірской ночы 

Ани в ден погідний 
 

Нихто іх внет не сполошыв 
Серед своіх лісив 

Де каждий з них од дитины 
Свою глину місив 

 
Нихто внет бы іх не рушыв 

З гнізда догорого 
Бо ся вчыли боронити 

Ту краю ридного 
 

Там в дни тяжкы ім заграла 
Іх власна музыка 

Товды хлопці собі втяли 
Острого козака 

 

В такій вечер хоц коротко 
Горы задудніли 

І бойовы партизанцкы 
Пісні зашуміли 

 
Товды букы і ялиці 
Престали шуміти 

Лишкы вовкы за зьвірином 
Престали шлідити 

 
І соколы під хмарами 
Лет свій обнижыли 

Жебы ліпше на поляні 
Тот показ видіти 

 
І нибы ціла природа 
Стримала ся в руху 

Такій акорд лісных  хлопци 
Моц піднюс на духу 

 
Оздоровів розвеселив 

Вляв в груди отуху 
Вступила в них енерґія 

І новы одрухы 
 

Вступила в них нова фаля 
Борбы за свободу 

І за право до істніня 
Нашого народу 

 
Як замовкла гармонія 

Зробило ся тихо 
Хлопці попід конарами 

Сіли як під стрихом 
 

Одотхнули повтерали 
Пот з молодых личок 
І притихли слухаючы 
Сьпіву лісных птичок 

 
Зас природа зо свым цирком 

Вышла на арену 
Зас коникы чарували 
Граньом рунь зелену 

 
Зас соколы в синім небі 

Зачали квилити 
Сплываюча з жерел вода 

Зачала шуміти 
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І зас дрозды зємбы косы 
Свій концерт зробили 

Аж вывюркы заслуханы 
З дерев посходили 

 
І дик фукнув в гущавині 

Рйохнув на ворога 
І зас вколо царювала 

Природа дорога 
 

І сонечко засмотрене 
О вшыткым забыло 

І огнистом златом кульом 
Небом ся котило 

 
Ліс зашумів як і перше 

Верхы зас гучали 
А понад них білявенькы 

Хмары прелітали 
 

Горы красны і веселы 
Зас жыти зачали 

А на всході гет далеко 
Юж арматы грали 

 
Нашы хлопці іх слухали 
Як церковных дзвонив 

Бо одтамаль ішла воля 
Сьвіт новых законив 

 
Бо одтамаль ішла воля 

І жытя підстава 
На котру не сотка люди 

Од давна чекава 
 

Бо одтамаль ішло жытя 
Што смерт побідило 

А смерт на захід втікала 
Хоц ся ій не хтіло 

 
Смерт на захід вырывала 

Зо свойом культуром 
Єй всходяче сонце пекло 
В Майданку під муром 

 
Бо од всходу плынув ангел 

Пімсты і заплаты 
За Майданок за Осьвєнцім 

За смерт соток братив 
 

Надлітував ангел смерти 
Із огненным мечом 

Котрий рубав смерт зо заду 
Через праве плечо 

 
І рубав єй по правици 

Аж коса одпала 
За ним несли стяг побіды 

Ішла в танках слава 
 

Плынула пісня побіды 
При армат оркєстри 

А могылы ся множыли 
В смертельнзм реєстри 

 
Котрых чысло в страшным жниві 

Ішло в милийоны 
Пішли спати моі братя 

Славяне Русины 
 

По іх трупах ішла воля 
Для цілой Вселенной 
І спасіня од заглады 

І мукы огненной 
 

Свойом смертю одкупили 
Вшыткых од знищыня 

На нас было ся скінчыло 
Наше поколіня 

 
Та од всходу подув вітер 

Ратунку свободы 
За то роснут нашы діти 

І жыют народы 
 

І будуют ґмах стальовий 
Свойой будучности 

А з неба ім сьвітит сонце 
З синьой высокости 

 
Діти скачут і ся сьміют 

Ходят по долині 
А іх няні богатеры 
Лежат в домовині  

 
Діти скачут і ся бавят 

Тішат ся свободом 
А іх няньо згынув в ляґрах 

Зморений голодом 
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Скатуваний поламаний 
Псами пошарпаний 

По остатній селєкциі 
Быв заґазуваний 

 
Іщы по смерти спалений 

В пецах крематорий 
Огньом лічыли каждого 
Хто быв тяжко хворий 

 
Але діти ся веселят 

Не о вшыткым знают 
Часы смутку проминули 

Най собі гуляют 
 

Най ім сьвітит красне сонце 
Як нам в молодости 

І най роснут на потіху 
В щастю і радости 

 
І най зазрят хоц раз в жытю 

На могылу татив 
І там де быв мордуваний 

І де жытя стратив 
 

Най заплачут на тых місцях 
І най зложат квіты 

На гриб няня треба іти 
Хоцбы за три сьвіты 

 
Бо они тіж хтіли жыти 

І на сьвіт смотрити 
Тішыти ся милым сьвітом 

На сонци ся грити 
 

Та не было ім суджено 
Дітми ся тішыти 

І гуляти в краю ридным 
Гірску воду пити 

 
Ой не было ім суджено 

Кормити родину 
Жыти щастьом іх усьміху 

І кохати жену 
 

Не суджено неєдному 
Любити дівчыну 

Притулити до сердечка 
Як малу дитину 

 

Не суджено неєдному 
Той втіхы дожыти 

Бы з коханом на лавочці 
В ночы посідити 

 
Тішыти ся єй істином 

Єй личком очами 
Прежывати людзкє щастя 

Літніма ночами 
 

Тішыти ся єй будовом 
Єй станом дівочым 

І єй щастьом і коханьом 
Теплом молодечым 

 
Не судило ся по шлюбі 

Привести до хаты 
І єй сьміху і щебету 
В жытю послухати 

 
Не судило ся тішыти 

Єй тілом і душом 
Веселити ся коханьом 
На тым сьвіті нашым 

 
Тішыти ся розкошами 

Што дає природа 
І кохана мила красна 

Дівчына молода 
 

Тішыти ся тихым щастьом 
Найбільшым на сьвіті 
Тулити го і стискати 

І в зимі і в літі 
 

Ім што інче льос призначыв 
Заміст милой жены 

Сон в могылі з товариством 
І без домовины 

 
Спит неборак в спільным гробі 

Враз з товаришами 
Так по битві спит ся твердо 

В поли з колєґами 
 

Його добры чорны очы 
На все ся замкнули 

Коло него лежат хлопці 
Раз на все заснули 

  



          
        

 

5
2
 

З них юж жаден не посмотрит 
На жадну дівчыну 

І николи юж не верне 
На свою вітчыну 

 
З них юж жаден ся не верне 

До мамы до жены 
І останут на все панном 

Соткы нареченых 
 

З них юж жаден ся не верне 
До свойого дому 

Як му тяжко было вмерти 
Не повіст никому 

 
Як жаль было му лишати 

Веселу природу 
І оддати другым свою 

Дівчыну молоду 
 

Як жаль было му лишати 
Красний сьвіт зелений 

І николи не видіти 
Свойой милой жены 

 
І николи не вернути 
До свойой хатины 

На свій пориг свій подворец 
До свойой родины 

 
І николи не видіти 

Свойой хыжкы сьціны 
Ани скарбу найбільшого 

Бо власной дитины 
 

Котре в далекій вітчыні 
Сиротом остало 

Його долі юж не змінит 
Жадне в сьвіті право 

 
Його няньо юж николи 

Не возме на рукы 
Не притулит його мягкы 

Маленкы пястукы 
 

Не побавит ся з маленкым 
І не пожартує 

Не піднесе го высоко 
І не поцілує 

 

Не посмотрит йому в лиця 
З тихым щесьцьом в очах 

Не посідит при колысці 
Як треба по ночах 

 
І не зорве ся зо спаня 
На крик маленкого 

Бы хоц кусьцьок захылити 
В труді маму його 

 
Не зорве ся вчас раницько 

До свойой роботы 
Не посмотрит як спят в купі 

Два маленкы браты 
 

Не похылит ся над нима 
І не поцілує 

І зо женком одходячы 
Юж не пожартує 

 
Бо він лежыт без памяти 

Така його доля 
Згынув за нас за родину 

За щастя за волю 
 

Його розум юж не ділат 
Замкли ся повікы 

Не отворит своі очы 
Николи на вікы 

 
Його роля ся скінчыла 
Враз зо свистом кулі 
Або очы ся замкнули 
Під ножом на столі 

 
Острий скальпель хірурґічний 

Не двиг го на ногы 
Не претримав і поіхав 

В остатню дорогу 
 

Поіхав там одкаль люде 
Ниґда не вертают 

Видів єм як одходили 
Молодшы не знают 

 
Видів єм як одходили 

До неба сотками 
Як гынули разом з кінми 

В місті під бомбами 
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Як од бомб цілы улиці 
В ґрузы ся зміняли 

Як горили села міста 
Як люде падали 

 
А я ішов по пожарах 

Бо єм мусів іти 
Яко жовнір з карабином 

Мусів всьо видіти 
 

І я ішов по руінах 
По бомбовых ямах 

Смотрив єм ся на плач людскій 
І на жытя замах 

 
Смотрив єм ся на недолю 

На людскы терпіня 
На біль страшний понад людскій 

На його кориня 
 

Смотрив єм ся на страх людскій 
На голод на раны 

Як страшливо были люде 
Бомбом покараны 

 
Што єм видів і пережыв 

Нихто не опише 
Може даколи сприбую 

Але тераз лишу 
 

Лишу опис той макабры 
Бо ня серце болит 

Бо на вспомин днив кырвавых 
Оген душу палит 

 
Най мі серце одпочыне 

Най ся успокоіт 
Бо минули страшны часы 

Гнеска ся не боіт 
 

Гнеска болит мене серце 
Та з інчой причыны 

Про утрату ридных сторин 
Дорогой вітчыны 

 
За то болит мене серце 

І не перестає 
Ден погідний літній тихій 

Мі ся в ночы сниє 
 

За то болит мене серце 
І хто зна што буде 

Же лишают на чужыні 
Своє нашы люде 

 
За то болит мене серце 

І буде боліти 
Же не вчыме ридной мовы 

Своі власны діти 
 

Же наш твердий тихій нарид 
Встыдат ся свойого 

Выховує своі діти 
Сам не зна на кого 

 
Же ґадают до них в хыжы 

Не своім языком 
Братя моі пропадеме 
З таком політыком 

 
Пропадеме з власной вины 

Про свою темноту 
Заплачут си вашы діти 

За вашу глупоту 
 

Сам даколи си заплачеш 
І вдариш ся в груди 

Як сын стане яничаром 
Против своіх люди 

 
Як ридний сын звыроднілий 

Против тебе стане 
Плюне в очы такым вітцям 

Бо так єст писане 
 

І як нарид в будучности 
Пальцьом на тя вкаже 

І почуєш за плечами 
Же ты племя враже 

 
Люде чесны тя одступят 

За таку роботу 
А ворогы тя подопчут 

За твою підлоту 
 

Будеш плакав сам на себе 
І на свою долю 

Заміст зерна для родины 
Насієш куколю 
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Заміст хліба збереш шнітний 
Хліб твій буде чорний 
Здогадаш ся але пізно 

Темното невірний 
 

Здогадаш ся поневчасі 
Же-с си жлі постелив 

Же єс стежкы на вітчыну 
Ридным дітям спалив 

 
Же-с подоптав право дідив 

Вікове змаганя 
Твердий наказ своіх предків 

Не до поконаня 
 

Же-с прекрислив нашу справу 
І нашу надію 

І вітцівску твою ниву 
Ворогы засіют 

 
Ты выкрислив голос вітців 

З народных выборив 
Выдідичыв власны діти 
З родинных просторив  

 
На окладинці цитат зо Шевченка 

 „Мово ридна слово ридне 
хто вас забуває...” 

 
 

Зошыт 43  
 

Попровадив єс родину 
Шлєпыма стежками 

Знищыв вшытко якє предкы 
Придбали віками 

 
Чого предкы пильнували 

Як віры і чести 
Подибного в своім жытю 

Не могли бы знести 
 

Подибного бы не знесли 
Што ся тераз діє 

Же третя част еміґрантив 
Свойом мовом хвіє 

 

Же третя част нашых люди 
Не вчыт діти свого 

Не повірив бым николи 
Же дыйде до того 

 
Же наш твердий гірскій нарид 

Заламе чужына 
І же Лемко на жертвенник 

Даст дівку ци сына 
 

Же не своя ридна мова 
В него запанує 

Же од него свого слова 
Дітя не почує 

 
„Мово ридна слово ридне 

Хто вас забуває 
Той у грудях не серденько 

Тилько камін має” 
 

То сут слова написаны 
Мудрийшым од мене 

Найціннійший вірш на сьвіті 
Якій єст нам знаний 

 
То сут слова найдорожшы 

Якы зна культура 
Лем нима єст узброєна 

Народив натура 
 

Ридным словом не золотом 
Народы богаты 

Хто вышмарив його з хыжы 
Най буде проклятий 

 
Хто жалує свого слова 

Для свойой родины 
Тот руйнує власну хыжу 

І єй підвалины 
 

Котрий крыє ридну мову 
Перед своім сыном 

Тот підписав на ся вырок 
Так як ґільотином 

 
Хто жалує своім дітям 

Ридной мовы красы 
Най буде проклятий людми 

Аж по вічны часы 
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Хто укрыват народовіст 
Пред дітми своіма 

Най го спалит оген вічний 
Най го сконат зима 

 
Най го побє вічний смуток 

Най згыне без шліду 
За скривджыня ридной мовы 

За свою бесіду 
 

Най го скрислит людзка памят 
З членив нашых братив 

Бо він темняк за встыд свого 
Аж дітми заплатив 

 
Най го нарид выквітує 

За його темноту 
Бо ренеґат то кльоака 

То смрид і болото 
 

То нечыстист народова 
То встыд для культуры 
То сут Юды запродавці 

Зо сьмітника щуры 
 

Такых треба оминяти 
Але не іх діти 

Бо они за вітця грихы 
Не можут терпіти 

 
Іх діти тра оточыти 

Опіком і школом 
І взяти ся за то вшыткым 

З серцьом і з головом 
 

Може іщы нам ся удаст 
Іх выратувати 

Для той справы не тра часу 
Ни сил жалувати 

 
Для той справы посьватити 

Вшыткы можливости 
І взяти ся до ней твердо 

Так щыро од кости 
 

Бо за тоту важну справу 
Треба ся бороти 

І брати ся за ню мудро 
З ранньой молодисти 

 

Бо чым молодша людина 
Тым менче з ньом труду 

Бо в ній менче єст твердости 
І чужого бруду 

 
Чым дитина єст молодша 

Перше ся направит 
Дахто над єй наверніньом 

Недовго забавит 
 

Чым дитина єст молодша 
Лекше ньом крутити 

Перше в право ци на ліво 
Даст ся провадити 

 
А чым старша і чым більше 

Насякла чужыном 
Тым трудніжша буде праца 

Над таком дитином 
 

Бо чым старша тым труднійша 
Єст до наверніня 

Часом і так піде стежком 
В чуже поколіня 

 
Бо над старшым трудна справа 

З причын нам юж знаных 
Мимо вшытко ратувати 

Люди нам коханых 
 

Мимо вшытко треба вічно 
На своє тягати 

Для той справы труду часу 
Нич не жалувати 

 
І робити пропаґанду 

Поміж своіх люди 
Бо як мы махнеме руком 

Хто дбав о то буде 
 

Хто буде дбав за наш нарид 
І за нашы діти 

Таж од чужых для них наше 
Сонце не засьвітит 

 
Од чужынців нашым теплом 

На них не повіє 
Іх культура нашу душу 

Тіж не розогриє 
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Іх культура добра для них 
Тра єй шанувати 

Але свойой традициі 
Треба ся тримати 

 
Іх культуры тра ся вчыти 

А свою любити 
І треба сьвіт познавати 

Не лем ся молити 
 

Чужы справы треба знати 
Своіх ся тримати 

Тра ся вчыти в молодости 
Жебы проквитати 

 
Тра ся вчыти в молодости 

Бы жытя познати 
Жебы знати де спішыти 

А де гамувати 
 

Тра ся вчыти в молодости 
Бо потим за пізно 

Тримати ся той засады 
Сьвітовой желізной 

 
Тра ся вчыти бы молодист 

Марні не минула 
Бы молода енерґія 
В тобі не заснула 

 
Бо хто вчыв ся в молодости 

Тот ма в руках долю 
Того вітер юж не пригне 

Як стебло на полю 
 

І того льос не повалит 
Як буря дерево 

Йому каждий терен добрий 
Ци місто ци село 

 
Йому всяди сьвіт веселий 

І допасуваний 
І до каждой зміны жытя 

Єст пристосуваний 
 

Він з найгіршой непогоды 
На верха выплыне 

Іщы собом сьвіт прикрасит 
Як літо бабине 

 

І скорыстат фінансово 
І вросне духово 

І поточыт в перед тлусте 
Свого жытя коло 

 
В його буйным горизонті 

Все ся лямпа сьвітит 
І в выпадку безнадійным 

Зьвізда з неба злетит 
 

А невчений смутний дикій 
І в найкражше сьвато 

Грихом пеклом престрашений 
Бо вірит завзято 

 
Реліґійным фанатызмом 

Закутий в кайданы 
Всяди ксєндза мусит мати 

Бы го кляв з амбоны 
 

Сьвіте милий сьвіте ясний 
Копальньо мудрости 

Отвор для них свою книгу 
Бо плюну зо слости 

 
Одкрый для них своі тайны 

Най жытя познают 
Най ся тішат його красом 

І най ся кохают 
 

Най ся тішат і веселят 
Най жыют природом 

Най будуют сьвіт культуры 
Най будут народом 

 
Най потрафят жыти в згоді 

З найгіршым сусідом 
Най ся ділят з ним в потребі 

Остатнім обідом 
 

Най тягнут з всього науку 
На корыст родині 

Своій земли своім людям 
і своій вітчыні 

 
Самым собі своім ближнім 

І красний природі 
І блиснути метеором 

Во власным народі 
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Выбити ся з оточыня 
Котре в місци стоіт 

Бо тилько тот авансує 
Што ся страт не боіт 

 
І тилько тот пне ся в гору 

Што за другых думав 
З пияками не приставав 

З дурныма не тримав 
 

Котрий вчыв ся ціле жытя 
Терпів і працував 

І двигати жытя в гору 
Хоц в думках прибував... 

 
Котрий вчыв ся і працував 

І вырабяв пляны 
Бо над вшытко любив своє 

І свій край коханий 
 

Бо над жытя кохав вшытко 
Што своє і ридне 

Села хыжы лісы поля 
Своє гніздо бідне 

 
Бо над вшытко кохав видок  

Свойого народу 
Своі села своі поля 

Свою загороду 
 

Своі горы своі лісы 
Ридну панораму 

Своі меджы ричкы пути 
Свою ридну маму 

 
Тамтот спокій тамтот запах 

І квітив кольоры 
Білы хмаркы што все плынут 

Понад нашы горы 
 

Котры плынут як пух білий 
Понад полянами 

А іх тени летят земльом 
Медже деревами 

 
А як трафят на жерела 

Бляск його пригасят 
Але зараз лучы сонця 

О давний стан просят 
 

За то вітры проганяют 
Хмары над горами 

Бы красніли полонины 
Разом з жерелами 

 
За то всяди оточены 

Чудныма лісами 
Бы іх красу хоронити 

Котру добри знаме 
 

За то всяди кругом росне 
Перстін ялицьовий 

Бы красити атмосферу 
І видок чудовий 

 
Бы воздухом жытьодайным 

Терен наповняти 
Бы туристы вчасовичы 

Мали чым дыхати 
 

Жебы мали добры люде 
На што ся смотрити 

Жебы могли тамтом красом 
Душу напоіти 

 
Бы мали што подивляти 

І кади ходити 
І чым душу веселити 

І о што ся бити 
 

Бо тамтот сьвіт милий тихій 
Вічно зеленіє 

Його красы і польоту 
Не вкрадут злодіє 

 
Тамтот сьвіт не для темняків 

Котры нищат красу 
Але збродня ходит сьвітом 

До певного часу 
 

Тамтот сьвіт не для дураків 
Што красы не видят 

І як щуры на сьмітнику 
Свою сьватист брудят 

 
Тамтот сьвіт не для пияків 

Што літривці кадят 
Як цофнути в зад культуру 

При кєлішку радят 
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Як цофнути в зад зыґары 
Зганят ім сон з очи 

Де быв пияк до проґресу 
На сьвіті охочий 

 
Коли пияк хоц терезбий 

Мудро роздумував 
І двигати жытя в гору 

Хоц на сні прибував 
 

Коли дурак тяг до меты 
З проґресу прапором 

Ци до велькой в жытю справы 
Забрав ся з гонором 

 
Коли темняк ішов твердо 

Або пияк просто 
Ци быв такій што промовив 

Ім до сьвідомости 
 

Ци быв такій што міг стрясти 
Іх згнилым суміньом 

Ци іх справы привалити 
В париі каміньом 

 
Ты чаривний людзкій сьвіте 

Покрытий квітами 
Для дураків смутний зимний 

Зрослий бодаками 
 

Неприязний забобонний 
Узенькій замкнений 

А він на ним як зьвірина 
Як гіст непрошений 

 
Як тернина при дорозі 

Як шкідник в оґроді 
Як прешкода до культуры 

Во нашым народі 
 

Як болото на подвірю 
Як мороз на квіты 

Народе мій подоптаний 
Дбай о своі діти 

 
Бо мы бідны опущены 
Льосом покривджены 

Стратили зме нашы горы 
Тихы і зелены 

 

Та не тратме нашы діти 
Наш другій скарб жытя 
Як іщы тото стратиме 
Шмарят нас на сьмітя 

 
Хоц мы были не богаты 

Золота не мали 
Бо ним были нашы горы 

Котры зме кохали 
 

Іх сонечко підчас всходу 
Ранком золотило 

І блищали злотым огньом 
Як сонце сьвітило 

 
Миґотали жывым злотом 

Аж очы боліли 
Золочены сонцьом верхы 

Нераз ся мі снили 
 

При заході в щыре злото 
Верхы ся зміняли 

А як мило все в тым часі 
Там пташкы сьпівали 

 
Же аж горы як потворы 

Трясли ся дыхали 
Лісы ритмом до оддыху 

З шумом фалювали 
 

Вода з вершын гір плынучы 
Журчала як жыва 

Пырскаючы жывым сриблом 
Гризны скелі мыла 

 
І поіла ціле літо 

Тамту чудну фльору 
Тамтых зьвірят і тамтот сьвіт 

Пташачого хору 
 

Поіли тіж цілий рочок 
Домовы зьвірята 

І скромных людзкых жытели 
Што жыли по хатах 

 
Поіла там вшыткых істот 

Котры пити хтіли 
Што ходили і перхали 

І в тым краю жыли 
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Так поіла вшыткых вшыткых 
Што прагли напою 

І мене там молодого 
Навет душу мою 

 
Мою душу котра прагла 

Добра тому краю 
Так як пшола прагне меду 

В Квітни або в Маю 
 

Котра прагла щастя долі 
Моій Лемковині 

Так як красы і богацтва 
Молодий дівчыні 

 
Котра прагла добробыту 

Мойому крайови 
Нашым красным жовтым хыжам 

Мому народови 
 

Нашым хыжам нашым полям 
І тамтым просторам 

Нашым людям зьвірам птахам 
Нашым ридным горам 

 
Навет духам нашых предків 

Або іх памяти 
Нашым внукам котры будут 

Тамтым сном дыхати 
 

І цілий тамтий природі 
Што нам жытя дала 

Веселила хоронила 
І істи давала 

 
Серед котрой нашым людям 

Весело ся жыло 
І по стримкых гірскых збочах 

Легко ся ходило 
 

Ой легонько ся ходило 
Нашом верховином 

В товаристві ци самому 
Ци з милом дівчыном 

 
В тени ялиц ци поляном 

Під сонця лучами 
По каміню ци на траві 

Лісныма стежками 
 

Убочами ци верхами 
Тихом полонином 

Нибы на сні вымрияном 
Подильском ривнином 

 
Під тамтым чудовым небом 

Над трав селєдином 
Під склепіня небесного 

Самом середином 
 

Поза стежку сьвіт замыкав 
Черничник сплетений 

Кожуховым жывоплотом 
А вічно зелений 

 
Навет в зимі зеленіли 

Його листкы милы 
На голузках тонькых довгых 

Што все росли криво 
 

Звивали ся понад землю 
Пяли ся по кряках 

По ривнинах і берегах 
Коренях і пняках 

 
Нибы шнуры мягкы жывы 

З дрибныма кольками 
Чепяли вшыткого з боків 

Як човек пальцями 
 

Што споткали на дорозі 
Овили оплели  

Омаіли зеленином  
Як шопку ангели 

 
І в зимі спід шапок шнігу 

Зелінь вызерала 
І дика зьвірина о тым 

Тіж не забывала 
 

Певно в зимі смакували 
Ім листкы зелены 

Што спід шнігу вызерали 
Як для них створены 

 
А рослина тота горы 

Так опанувала 
Же про ню доступ на верхы 
Трудном быв там справом 
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Не раз стежка стара давна 
Деси заникала 

І в тым місци ся пушыла 
Вожына і трава 

 
Слабшы зьвіры оминяли 
Такій сьвіт з кольками 

Бо не могли предоптати 
Малыма ногами 

 
Аж як біда іх нагнала 

Товды прескакали 
Як псы вовкы або люде 
Іх в тот шар загнали 

 
За то люде предоптали 

Ногами босыма 
Або часом в легкых кєрпцях 

Коли пришла зима 
 

А найбільше тамтых стежок 
Жены предоптали 

Кінцьом літа коли в лісах 
Черниці зберали 

 
Товды в лісах быв іх жывйол 

Нич іх не стримало 
На найбарже стримку убіч 

Вдерли ся помалы 
 

Жадны гущы ни вожына 
Іх не затримали 

Хоц не раз з горы на плечах 
В долину зъіхали 

 
А коли ся затримали 
Зас в гору смотрили 

Бо кытаі красных черниц 
Іх очы манили 

 
І зас дерли ся догоры 

Хоц на штырйох ногах 
По коренях по голузях 
По скальных порогах 

 
І хоц з трудом а мусіли 

Дыйти де хотіли 
Де черниці як виноград 

З долины виділи 
 

Бо черниці нибы скарбы 
Іх з горы вабили 

Поза нима в тамтым сьвіті 
Інче не виділи 

 
І хоцбы за ціну жытя 

Мусіли там выйти 
Радили си помагали 
Як до скарбу дыйти 

 
А як вышли загукали 
Аж ся лісы стрясли 

Пастухы ім одгукнули 
Што коровы пасли 

 
Ци воляре котры іщы 

Выжше пасли волы 
Не забыли одгукнути 

Дівчатам николи 
 

І дівчата послухавшы 
В рух пальці пустили 

Рвали в відро нибы скоро 
Корову доіли 

 
А іх ручкы як машына 

Прондом порушана 
Рвали скарбы свого царства 

Од самого рана 
 

Рвали мовчкы то сьпівали 
Аж ся трясла роса 

По плечах ся превертали 
Розпущены косы 

 
 
 

 
Аутор зо сестром Йоганійом 

(Крас то были люде – по мойому) 
Йоганія ма косы опущены на груди. 
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Зошыт 44  
 

Записано на перший окладинці – зо 
середины 

 
Поздоровлям тя вітчыно 
Зелень твоіх тихых трав 

Вшыткы квіткы на полянах 
Серед котрых я там спав 

 
Поздоровям вас квіточкы 

Жовты сині і іх сьвіт 
І червены над потоком 

Знам іх добри з давных літ 
 

І біленькы в моім саді 
І ружовы вколо них 

Я першыраз взрив іх в жытю 
Як єм дашто взрити міг 

 
Поздоровлям вас ялиці 

Товаришкы тамтых хвиль 
Што сте росли коло мене 

Там на вершках гірскых шпиль 
 

Росли на півничных збочах 
Прекрасной будовы 

На спокійных гірскых стоках 
Ялиці чудовы 

 
І покрыты нима горы 

Вічно зеленіли 
На іх верхах моі рокы 

Молоды плынули 
 

Поздоровлям вас і букы 
Котрым єм дав тамтот час 

Як поберав єм науку 
З тамтых гірско-ліcных кляс 

 
Записано на осибных карточках: 

 
„І за сто літ будут Лемкы 

За своім плакати 
Коли будут моє писмо 

В вільний час чытати” 
 

............................................. 
 
 

Явор Горо наша красо 
Чого смутна стоіш 

Ци-с виділа нашы сызы 
Ци ся люди боіш 

 
Чого стоіш задумана 

В своій величыні 
Ты остала як сирота 

На наший вітчыні 
 

Ты остала як наш остров 
Серед чужой воды 

Гнеска плачут ту за тобом 
Стары і молоды 

 
Ты остала як фортеца 

Серед чужых вплывів 
Неєден з жалю за тобом 

В чужыні зосивів 
 

Явор Горо зеленява 
Дзелярко кохана 

Зашум для нас давну пісню 
Што лем нам єст знана 

 
Явор Горо величава 
Горо наша сьвата 

Засьпівай нам так як давно 
Для твойого Брата 

 
Зелярочко наша мила 

Твердыньо могуча 
Розділила наше жытя 

Політычна туча 
 

Подоптала нашу радист 
Нашых прав підставу 
Нашу землю горы лісы 

Жерела і траву 
 

Наше щастя наше жытя 
Нашы ідеалы 

Бо мы без них на чужыні 
Сироты остали 

 
.............................. 

В зошыті – продолжыня думок 
З попереднього зошыта: 
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Тамтот сьвіток хоц узіцькій 
Барз іх там веселив 

Хто диваном овочовым 
Ліс для них выстелив 

 
Хто ім створив такій терен 

Такій сад в натури 
В жадний книжці не писано 

Ни в жадний брошури 
 

Хто сотворив тамту красу 
Тот рай під хмарами 

Там де зьвіры спацеруют 
Вечером парами 

 
Де ся хмары затримуют 

Плынучы низіцько 
Де дівчата позерают 

Як болит сердечко 
 

Або рукы по роботі 
Або думкы з жалю 

Тамта праца то не танец 
Міщанкы на балю 

 
Там сонечко по полудни 
Кождий листок найде 

Кождий квіток приголубит 
Нич за гору зайде 

 
Кождий платок обіцює 

Нич добранич скаже 
Закля тихє спрацуване 

До постелі ляже 
 

І рослины по тым акті 
Листочкы складают 

Похыляют ся до сонця 
І тіж засыпяют 

 
Покланяют ся сонечку 

За тепло дякуют 
За опіку материньску 

І капітулюют 
 

Лем до рана бо раницько 
Росом ся вмывают 

І схылившы на всхід сонця 
Сонечко витают 

 

А оно щасливе тепле 
Твар ім осушує 

Голубит іх і обнимат 
Щастя обіцює 

 
І вшытко зас в німий красі 

Жытя розпочынат 
Котрого нихто в природі 

Літом не затримат 
 

Навет нихто не прибує 
Його затримати 

А хто бы хтів то най буде 
Природом проклятий 

 
Бо хто жытя хце знищыти 

На наший планеті 
Сам поіхат в пропаст вічну 

Дяблу на хырбеті 
 

Не буде мав навет часу 
За грих жалувати 

Вшытка злоба му вылетит 
В дорозі з памяти 

 
Так природа му заплатит 

За зло песпоткане 
За тот видок чаруючий 

За барвы весняны 
 

За просторы кольоровы 
За жывы диваны 

Мыты биты і сушены 
І зас поливаны 

 
За тот воздух што враз з вітром 

Тот диван вальцює 
Котрий жывит нашы груди 

Сытит і лікує 
 

За ґірлянды руж і квітив 
За зелень майову 

За красиву нашу весну 
За єй шаты новы 

 
За єй оддых жытьодайний 

Тиху поезию 
За єй наглу нестриману 

Жытя експльозию 
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За єй чудну панораму 
Пахнячу зелену 

І што рока новом шатом 
Для нас застелену 

 
Понад котром жайворонок 

Для рильника сьпіват 
А він пяний од радости 
Як ся сьвіт розвиват 

 
Же юж може класти плугом 

Ридной землі скыбы 
Іх прибыват нибы роснут 

Як по дощу ґрибы 
 

Пред ним волы ци коникы 
Тягнут плуг блищачий 

За ним піше шнурок ворин 
Декотра закраче 

 
А він тримат за чепігы 

Вперед похылений 
Коло него сьвіт чудовий 

Сьпівучий зелений 
 

Він думками гет далеко 
Коло свойой хаты 

Не все видно єй спід ліса 
Жде од тамаль брата 

 
Котрий прийде му помочы 

Поле боронити 
Полуденок тіж вынесе 

Товды буде сытий 
 

Він позерат ци не іде 
Юж голоду чує 

Міцны волы юж послабли 
Праца не жартує 

 
Лем вытігат силу з мязив 

І веселіст з очи 
Ци зьвірятам ци людині 
Слабнут з труду плечы 

 
Чым раз тяжше плуг наднести 

І ним кєрувати 
За ним двадцет кільометрив 

Денно преміряти 
 

Юж не має в жылах силы 
Ни вытрималости 

Стают быкы задыханы 
Слабнут в ногах кости 

 
Слабне і він задуманий 

Рад бы си спічнути 
Та тых сім скыб до полудня 

Мусит дотягнути 
 

Товды собі одпочыне 
І быкы выпряже 

І на земли коло воза 
Тяжкым кльоцом ляже 

 
Волы будут істи сіно 

А він засне трупом 
Вороны ся задивуют 

Што ся стало з хлопом 
 

А він засне сном праведных 
Якым спят воякы 

Як по битві ся цофают 
В ночы неборакы 

 
І спав бы так не знам покля 

Та брат го обудив 
До полудня сідив в школі 

Бо іщы молодий 
 

Розбуджений сів од разу 
Думкы іщы спали 

Посмотрили собі в очы 
І ся розсьміяли 

 
А квітньове миле сонце 

Не пекло лем грило 
Настраяло до мрияня 

І всіх веселило 
 

Над нима высока гора 
Іщы не зелена 

Іщы спала сном зимовым 
Сіра то червена 

 
Не шуміла і не спала 

Весна єй збудила 
Довго сокы з землі тягла 

Нич зазеленіла 
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Давно сокы в єй деревах 
Ішли з довы в гору 

Ішло жытя невидочне 
Попід тверду скору 

 
Пупкы грубли і пічніли 

Зміняли кольоры 
І од них зміняла барву 

Што ден ціла гора 
 

Но то букы своі фазы 
В квітни преходили 

Што тыжня зміняли выгляд 
Нич зазеленіли 

 
Інчы горы доовкола 
З лісом ялицьовым 

Притігали вшыткы очы 
Потужном будовом 

 
Іх спокійна темна зелінь 

Мало ся змінява 
Велькы шары старых лісив 

Была наша слава 
 

Іх сильветкы темны гризны 
Дримали в задумі 

Нашы сьпівы тратили ся 
В іх могучым шумі 

 
Доовкола чути было 

Весняны змаганя 
Котры юж были в природі 

Не до поконаня 
 

Од полудня тягли птахы 
В ридний край з выраю 

Місцевы літали з криком 
По зеленым гаю 

 
Декотры на вершках дерев 

Од рана сьпівали 
Інчы в гущах понад земльом 

Сьпів свій выхваляли 
 

Вывюркы ся диганяли 
По довгых конарах 

І глядали дзюр на гніздо 
По деревах старых 

 

І птахы тіж зазерали 
У кажду щелину 

А ластивкы юж носили 
На гніздочка глину 

 
Совы іначы гукали 
Як зимовом пором 

І хробакы грызли дровно 
Попід мертвом скором 

 
Жовны юж ся спарували 

Юж гніздо выкули 
Спрацуваны косы хвильку 

На сонци заснули 
 

І мурянкы свойом стежком 
Тягли в сьвіт далекій 

А овады ожывяли 
Сьвіт лісовий дикій 

 
Мышоловы ся звивали 

З рана над полями 
Лишкы гребли в земли ямы 

Медже коренями 
 

Астрябы ся вывивали 
Деси гет під хмары 

Хто жыв глядав як на розказ 
В своім роді пары 

 
Серны лані заячыхы 

Од самци втікали 
Для них давно тот час минув 

Як ся парували 
 

Іх молоды заячата 
Юж пшеницю скубли 

Заячыхы юж другій раз 
Того року грубли 

 
Навет креты там спід землі 

Своі копці рыли 
А може тіж по свойому 

Про коханя снили 
 

Чорна земля таємницьом 
Іх жытя прикрыла 

Не єдна кретя родина 
Єст під ньом щаслива 
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Зазуля не повернула 
До нас з теплых краів 

За то дрозд по повороті 
Юж ся призвычаів 

 
І так мило витав весну 

Як жадного року 
Кос коминяр дотримував 

Му в сусідзтві кроку 
 

Ех Господи як я любив 
Тых сьпівучых дранів 

Што сьпівали вчас раненько 
Як сьвіт іщы синів 

 
Они оба за пят років 

Душу мою грили 
Коли ся мі над ставами 

Моі горы снили 
 

А найбільше теплом весны 
Жабы ся тішыли 

На поверхни млак до сонця 
Зимны плечы грили 

 
Зморожены зимом тіла 

Теплых лучив хтіли 
За то як сонце пригрило 

Та барз ся тішыли 
 

Розплящали ся на воді 
І розкошували 

Іх орґаны премерзнены 
Жытя наберали 

 
І з радости си кумкали 

На воді між травом 
І од тамаль іх не выгнав 
Нихто жадным правом 

 
А як крашні реґотали 
В теплу нич майову 

Як красили при місяци 
Природу сурову 

 
І потемра в тоту ничку 

Така была мила 
Так дорога нашым серцям 

І така щаслива 
 

Кілько вартав такій вечер 
Што тяг ся до рана 

І тот концерт што нам дала 
Природа кохана 

 
Што давала нам безплатні 

В майовы вечеры 
В ночы од них тряс ся воздух 

І дрожали горы 
 

Бо там концерт тисячгрудний 
Вкрытий плащом ночы 

Розплывав ся таком фальом 
Як вулькан горячий 

 
Розходив ся таком силом 

В ночы над полями 
Же повітря вірувало 

І сьвіт пред очами 
 

Преникав нибы рентґеном 
Мозок серце груди 

Же не могли його знести 
Слабы в нервах люде 

 
Я зас бы слухав до рана 

Чудной симфоніі 
Засмотрений в тамты зьвізды 

В рытм іх поезиі 
 

Я єй чекав без памяти 
В холодний задумі 

В чыстий ранний атмосфери 
В слабым лісным шумі 

 
Засмотрений в панораму 

Гір на виднокрузі 
Як в верблюда двогорбного 

В далекій дорозі 
 

Засмотрений в темінь ночы 
В горизонт родимий 

Мі од щастя серце мліло 
І я ставав німий 

 
Заслуханий в сьпів натуры 

Душу-м давав за то 
За коханы ридны поля 

За лісы богаты 
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За дорогы нашы горы 
За серця коханы 

За порохы нашых предків 
Што там похованы 

 
За шум лісовых потоків 
За сьпів тамтых птахів 
За видокы нашых хыжок 

І ґонтовых дахів 
 

За рык зьвірив в нашых лісах 
За воду в жерелах 

За вывюркы нашы милы 
На тамтых деревах 

 
І за прекрасны поляны 

Нами осьпіваны 
На котрых мы молоденькы 

Были выхованы 
 

За обшары нашых лісив 
Наш скарб народовий 

За загальну тамту красу 
За воздух здоровий 

 
За соткы гір полян долин 
Нашых ридных власных 

Милых красных як та зоря 
А такых нещасных 

 
За соткы сіл нашых ридных 

За власны загоны 
За тисячы гектарив піль 

Квітив милийоны 
 

І за дерев милиярды 
Найкражшых в Европі 

Котры росли там свобідні 
Як трава на степі 

 
Котры росли нибы пальмы 

В оазах Сагары 
Пятдесят метрив высокы 

Другы нашы стары 
 

На незміреных просторах 
Нашых карпат милых 

Де прежыла Лемківщына 
Тилько днив щасливых 

 

Де прежыла тилько  взлетив 
Взнесінь і упадків 

Од старины примітыву 
До новых порядків 

 
Од мысливства і пастырства 

До остатньой славы 
Ньом была комасация 
Проґрес нашой справы 

 
Она была нашых селян 
Жытьовом підставом 

Новым шляхом до богацтва 
І будучом славом 

 
Певном стежком до культуры 

І до добробыту 
Новом зьвіздом што нам блисва 

Знад гірского щыту 
 

Новом іскром і надійом 
На нашым порозі 

Што нам блисва в нашых часах 
В нашым виднокрузі 

 
А быв то рик тридцет пятий 

Велькых надій часы 
Пребудовы жытя в горах 

Школы хлопской клясы 
 

Час велького ренесансу 
І жытя одновы 

Товды сонце для нас зышло 
Во лісі буковым 

 
На родимым горизонті 

Для Лемків всходило 
Новом втіхом нашы бідны 

Серця запалило 
 

Втовды очы нашым людям 
Зачали горити 

Новым жытьом і надійом 
Зачали ясніти 

 
Товды людям ся родили 

Новы велькы пляны 
Новочесны перспективы 

Як в сні вымрияны 
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Отверала ся пред людми 
Ера новых часив 

Бы зривнати ся з заходом 
Та сьвіт єй пригасив 

 
Отверали ся пред людми 

Новы можливости 
Час нового добробыту 

Щастя і радости 
 

Віра в новы красны часы 
Зачала свитати 

Навет темняк юж зрозумів 
За што ма ся брати 

 
І лінивий на тот видок 

Сплював в своі рукы 
Бы до діла приступити 

До працы – наукы 
 

Навет бідак ся задумав 
Хоц му не так вышло 

Же і йому на дні нужды 
Може сонце зышло 

 
Аж і хворий встав з постелі 

Бы на сьвіт пізрити 
Ци бы не міг до той справы 

Кус ся причынити 
 

Што ся в тот час в нас діяло 
Трудно описати 

Золотіли товды з втіхы 
Сонечны Карпаты 

 
Золотіли од радости 

На сонци горили 
Нашы горы од полудня 

Своі стокы грили 
 

А соколы понад нима 
Як оркан гуляли 

Ци з радости як ракєта 
Понад верхы гнали 

 
І квиляли сьпівали нам 

Нову піснь побіды 
Котра несла ся в просторах 

Як гымн волі труду 
 

Котрий падав як дух щастя 
Каждому на груди 

На зелены ясны лугы 
І на милых люди 

 
На сцілены нашы поля 

На новы хатины 
На пахнячы ябка в садах 

І на полонины 
 

На буковы ялицьовы 
Лісы на Чертежы 

На церковці історичной 
Малюваны вежы 

 
Котрой дзвоны што вечера 

Як куранты Кремля 
Всім вірным припоминали 

Же ту наша земля 
 

Же мы сыны Украіны 
Давной Руси діти 

Же будеме за вітчыну 
Бити ся терпіти 

 
Будеме єй боронити 
Як прийде потреба 

І же за ню без сповіди 
Підеме до неба 

 
Не до неба лем до землі 

Мы в недовзі ішли 
Як мы з Карпат майже вшыткы 

Бити Німця пішли 
 

Внет пришов час же зме пішли 
Боронити краю 

Ішли хлопці з поля з ліса 
З зеленого гаю 

 
Ішли хлопці з білых хыжок 

І зеленых садив 
Лишыв і я своі щепы 

Што-м недавно садив 
 

Ішли хлопці як на танец 
На зов велькой справы 

В очах несли блакіт неба 
Зелінь гірской травы 
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А в сердечку несли образ 
Ридной землі мамы 

А в души гнів на ворога 
Што стрясав горами 

 
Ішли хлопці молодицькы 

Як давно козакы 
Бити ся за свою землю 

І за своі крякы 
 

Бити ся за своіх вітци 
І за своі горы 

За дорогій край свій ридний 
Котрий вкрыли хмары 

 
За літ штыри юж ся били 

Юж кров проливали 
А за девят пішли вшыткы 

Лем стары остали 
 

Там гынули за вітчыну 
І за своі права 

На могылах іх в чужыні 
Росне квіт і трава 

 
Ішли хлопці малолітні 

Нибы на забаву 
Здобывати правду волю 

Будучнист і славу 
 

Так ішли сімнадцет ричны 
З личком як дівчата 

Перший раз пішли до бою 
В Великодны сьвата 

 
Пішли яко добровольці 

На войну жорстоку 
За родину за бучыну 

За своі потокы 
 

За родину за вітчыну 
За родимы поля 

Зо жальом край свій лишали 
Така была доля 

 
З жальом лишали Карпаты 

І ішли в чужыну 
Неєден юж ниґда не взрив 

Свою Лемковину 
 
 

Не єден юж в першым бою 
Проляв кров молоду 

За щасливе красше жытя 
Нашого народу 

 
Ішли хлопці за край ридний 

За його свободу 
За щасливе кражше завтра 

Што ішло зо всходу 
 

За премилу Верховину 
За шум гірской воды 

Што-м єй слухав як музыкы 
Як єм быв молодий 

 
За голосы гір просторив 

Верхів мельодию 
За іх сьвіжист і чыстоту 

Полян фантазию 
 

За тамтот оддых весняний 
За квітив кольоры 

За майову кантилєну 
Котром жыют горы 

 
За тот вітер верховиньскій 

Транс літніх вечерив 
За тым перком в капелюши 

Нашых кавалєрив 
 

За сьпів буків серед літа 
За грим дерев в льоті 
Як летіли дово гором 

В страшливым гырмоті 
 

Як летіли як ракєта 
З громовым дудоном 

Же ся трясла ціла гора 
Аж під небосклоном 

 
Бідний быв бо кого тот грим 

Папоткав в дорозі 
Такій змітав де ся дало 

Хоц на єдний нозі 
 

Змітав і я не раз не два 
Пред тым гураґаном 

Хтовды неє богатерив 
Смерт жене тараном 
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Як страшний грим жене з горы 
Добра не ворожыт 

А земля ти під ногами  
Трясе ся і дрожыт 

 
По плечах ти зимно іде 

Не знаш де втікати 
А гураґан што мкне з горы 

Не буде чекати 
 

Ты єленьом женеш в ліво 
І стаєш за бука 

І в тий хвили коло тебе 
Жене довга штука 

 
 

 
 
 

Зошыт 45  
 
 

І грим затих гет в долині 
Стратив ся під лісом 
А я пішов гори гором 
Камінным закосом 

 
Жебы за час з вершка горы 

Власний грим пустити 
Бо зато-м там пяв ся в гору 

За то-м мусів іти 
 

Тых громів в нас было дуже 
В предвоєнных часах 

На стримкых дикых убочах 
В нашых власных лісах 

 
А мы при них не раз не два 

Жытя наражали 
Неєдному тоты громы 

Кости поламали 
 
 

Та на то нихто не зважав 
І лем пяв ся в гору 

Бо там быв сьвіт чысто інчий 
Інчого простору 

 
Сьвіт прекрасной панорамы 

Чаривных видоків 
Щасливий я же-м го видів 

За молодых років 
 

Там юж єст сьвіт інчой фазы 
Інчой формы стилю 

Хто не видів тамтых чарив 
Тому ся осьмілю 

 
Розказати жебы пішов 
Тамтот сьвіт видіти 

А буде міг тым видоком 
Душу вылічыти 

 
А я мусів в молодости 
Кождий ден там іти 

Тяжко было але трудно 
Штож было робити 

 
Як мы бідны задовжены 

Тым ся ратували 
Же зме гірскы красавиці 

Жыдам продавали 
 

За то не раз ани не два 
Верхы єм здобывав 

Нич єм вышов сто раз потом 
Твар і плечы змывав 

 
Не раз не два ани не три 

Тяжко было іти 
Тяжко было крест свій нести 

За дармо терпіти 
 

Бо овочы нашой працы 
Євреі зъідали 

А мы бідны голод з бідом 
Потом запивали 

 
Мы вспинали ся штоденно 

На верхы зелены 
Бы од тамаль чуд ялиці 

Стягнути в долину 
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Бы за безцін пак продати 
Свою кырвавицю 

І чуд жытя позбавити 
Гірску красавицю 

 
Бы єй жытьом оддалити 

О ден катастрофу 
Бы одбити медже очы 

Скєрувану люфу 
 

А яка то тяжка праца 
В горах при дереві 

Цілий ден не высыхала 
Роса нам на челі 

 
А банкєры з нашой працы 

Вільлі будували 
А мы темны придоптаны 

З голоду здыхали 
 

І чекали што ся стане 
З нами в блискым часі 

Та прийшов час і дистали 
За наш біль по носі 

 
Понесли ся на них за нас 

Аж ся закурило 
Вшытко дали што нам взяли 

Хоц ся ім не снило 
 

За нас інчы заплатили 
Ім за кривды нашы 

За знищене наше жытя 
І за нашы грошы 

 
Хоц іх скарбы поіхали 

До інчой кышені 
Выкопали іх з гнізд нашых 

Як од пщив шаршоні 
 

Та страшний льос і нас бідных 
Втовды не оминув 

Бо стратили зме нехтячы 
Нашу Лемковину 

 
Стратили зме нашу сьвятист 

Та не з нашой вины 
Вкрыты зерном і травами 

Квитучы долины 
 

Поле нашой веселости 
Мойого спокою 

Там я лічыв скатувану 
Бідну душу свою 

 
Там я лічыв і курував 

Мысли препалены 
Під небесным гын склепіньом 

В тым царстві зеленым 
 

Там я з трудом реперував 
Нервы розтрясены 

В товаристві хмар біленькых 
Серен засмотреных 

 
Там я лічыв бідне серце 

Нещастьом пробите 
Ремонтував кров страчену 

Недольом выпиту 
 

Лікував єм свій орґанізм 
Смутком выкінчений 

Прибував наш льос двигнути 
Юж запропащений 

 
Смуток велькій і безраднист 

Одняли мі волю 
Біла розпач преходила 

Юж границі болю 
 

Кризис душы юж прекрочыв 
Границі одпору 

Злекшало ся мі як вышов  
Єм на Явор-Гору 

 
Неможливіст одобрала 

Остаток надіі 
І я зложыв на жертвенник 

Там колишні мриі 
 

І розбитий до нащаду 
З жытя резиґнував 

Раз єм спішыв до пропасти 
Другій раз гамував 

 
І так моі дни молоды 
В тортурах миняли 

Хыбаль слабий мій орґанізм 
Быв товды зо стали 
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Же претримав вшыткы злы дни 
І ся не розвалив 

Же я часом хоц без силы 
Іщы Бога хвалив 

 
Же дав рады перенести 
Тот льос нежычливий 

Звальчыв якісым способом 
Мій льос нещасливий 

 
Же я прежыв вшыткы мукы 

І не впав з розпачы 
І вірив єм іщы в штоси 

Же буде іначы 
 

Же може ся льос оберне 
Весна в зимі прийде 
І же іщы мі бідному 
В ночы сонце зийде 

 
Же засьпіват жайворонок 

В грудни на калині 
І щасливий зир піднесу 

На Карпаты сині 
 

Же веселий ся усьміхну 
З вершын до долины 

Поклоню ся сьватым місцям 
Мойой Лемковины 

 
І посмотрю так як другы 

На тот сьвіт без болю 
Поздоровлю з гір вітчыну 

Як Влох з Капітолю 
 

А горячы моі слезы 
Ту і там проляты 

Най прославят тамты місця 
В горах моіх сьватых 

 
Же поклоню ся тым стежкам 

Што так нам дорогы 
Котры од віків гваскали 

Моіх предків ногы 
 

Поклоню ся тым видокам 
Сьвідкам нашой красы 

Вспомну мило і сердечні 
Іх по вшыткы часы 

 

Поклоню ся тым просторам 
Што кінця не мают 

Што в безкресний далечыні 
Сонечко витают 

 
Што в синявым горизонті 

Вершкы Карпат лічыт 
До них рве ся душа моя 

То плаче то кричыт 
 

Што в сриблистий панорамі 
Гірскы верхы чеше 

Там наш ворог неспокійний 
На наш нарид бреше*( Мадяре) 

 
Там в блакітным виднокрузі 

Блимат наша доля 
Де мы росли дозривали 

Без свого короля 
 

Де мы росли серед лісив 
І культуры ждали 

І там нашы дни щасливы 
В роботі миняли 

 
Там мы росли серед шуму 

Бучыны зеленой 
Гірскым вітром колысаны 

Надіі єдиной 
 

Там мы росли в веселости 
В дружбі з Поляками 

Жыли в згоді і приязни 
Так як з сусідами 

 
Не шкодили єдны другым 

Разом гандлювали 
Нераз разом ся гостили 

Разом працували 
 

І разом ся веселили 
З політычной зміны 

Бо были зме выліпены 
Зо славяньской глины 

 
Разом пасли зме коровы 

Разом жартували 
Разом служыли при войску 

Разом воювали 
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Разом били ся з ворогом 
Враз в ляґрах сідили 

Нераз в жытю з єдной кухні 
Гіркій обід іли 

 
І на вікы юж будеме 
Сусідзтво хвалити 

Бо юж мапы нашых сусідзтв 
Не даст ся змінити 

 
Жебы як хто границями 

Ту і там пресував 
То все там Русин з Поляком 

Буде сусідував 
 

То все Русин з Поляками 
Мусит ся споткати 
І мусит єден другому 

В біді руку дати 
 

Як ні то хоц для культуры 
Себе привитают 

Бо ся оба з давен давна 
По сусідзкы знают 

 
І од себе гет за море 
Не втечут николи 

Нераз купят ци пожычат 
Од ся хліба соли 

 
В разі нещесьця велького 

Зас потерпят разом 
І підеме на ленію 

Під єдным розказом 
 

Ци то польскым ци то Рускым 
Але в єдным ряді 

В єдний велькій незможений 
Славяньскій громаді* 

 
*было то писане іщы як Полякы 

были з Росиянами  
в войсковым союшу і ся виділо,  

же так буде все. 
 

Незвальчений нездобытий 
Як гірска опока 

Як велькій бльок ґранітовий 
Над люстром потока 

 

Што там вісив цілы вікы 
Нихто го не рушыв 

Што мерз мочыв ся на дощи 
На сонци ся сушыв 

 
І дерево як летіло 
З верхів на долину 

Лем торкнуло ся о него 
Як палец о струну 

 
І як бальон* ся одбило *(piłka) 

І дальше погнало 
Скальне гніздо не рушене 

На місци остало 
 

Бы од него ся одбило 
Вшытко што мкне з горы 
Ци на нім ся розтрискало 

Як в люстри кольоры 
 

Ой летіли там дерева 
На моій вітчыні 

Наповняли громом горы 
І страхом ґаздыні 

 
Ой летіла з гір в долину 

Праца наша тяжка 
Ішли в пропаст нашы скарбы 

Нераз для кєлішка 
 

Не раз не два без потребы 
Шли чудовы лісы 

Про темноту вынищыли  
Цілком гірскы тисы* (на велию?) 

 
На іх місце ліс буковий 

Сьвіт наш опанував 
Букы стоят бо іх нихто 

В тот час не купував 
 

А ялиці в ден і в ночы 
В долину летіли 

За то нераз гірскы стокы 
Лысином сьвітили 

 
Но не было той культуры 

Бы ліс хоронити 
Бо як буд хто попав в біду 

Мусів ліс возити 
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Хто не з біды то на водку 
Тяли ліс чудовий 

Але были і мудрийшы 
Не хтіли пляц голий 

 
Такы лісом ся тішыли 

І го не стинали 
Такым чудовы ялиці 

В небо вырастали 
 

І тішыли його очы 
Душу радували 

Тым зас Німці підчас війны 
Вшытко постинали 

 
Вшытко пішло на декункы 

На ровы бойовы 
За то видно же на сьвіті 

Ніт мудрой головы 
 

Же прийде час так ци не так 
З гроши тя окрадут 

Знищат майно знищат жытя 
До труны покладут 

 
І ци мудрий ци не мудрий 

Мусит ся піддати 
Прийде така навальниця 

Мусит тя зламати 
 

Вдарит тобом підотне тя 
Як пила дерево 

Не поможе розум школа 
Ани мудре чело 

 
Ани грошы ани жена 

Ни плечы шырокы 
Пірве тя нурт політычний 

Як гірскы потокы 
 

І полетиш як дерево 
Пилом повалене 

Помкнеш з горы як торпеда 
З коры олупене 

 
І полетит гомін лісом 

Гора оддаст ехо 
Потим вшытко заніміє 

Зас ся зробит тихо 
 

І лем вспомин ся остане 
І шлід на хвиль пару 

Тихє слово може квіты 
Для свого гонору 

 
І потим час затре шліды 

Дощы знакы змыют 
За то молоды ялиці 

В тым місци ся хвіют 
 

Што на зрубах посходили 
В місцях своіх сестер 

Днес юж шумят протестуют 
Як взбурений Дністер 

 
Веселят ся розкошуют 

Тягнут ся до неба 
Прагнут сонця і свободы 

І по свому хліба 
 

Прагнут дощу і пожывы 
Сьвітла і простору 

І сьпівают піснь лісову 
Аж ся тішат горы 

 
Пышают ся зеленіют 

Грают кольорами 
Жытя щастя аж в них дрожыт  

Аж стрясат горами 
 

Гойдают ся величаво 
Пют вечырну росу 

Показуют свою гордист 
Могучист і красу 

 
Сьпівают гымн свого краю 

Молят свого Бога 
І тым была пребогата 

Вітчына дорога 
 

Пребогата необнята 
Весела і мила 

Хоц єй нераз привалива 
Недолі гмла сива 

 
Хоц ся брез ню прекачала 

Неєдна лявина 
Все Лемкови єст дорога 

Наша Лемковина 
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Хоц не завcе льос ласкавий 
Быв для него при ній 

Та все любив до нестямы 
Своі верхы сині 

 
І ялиці высочезны 
І букы стальовы 

Што выросли як мережка 
Для його будовы 

 
Любив своє хоц жыв тяжко 

Вшытко го тішыло 
І ліс любив більше як сад 

В нім му было мило 
 

Любив іти пасти волы 
До лісив на горы 

Бы подивляв іх природу 
Як ґраф паньскы дворы 

 
Там хтів собі полежати 

На лісовий траві 
В тени ялиц высочезных 

Як принц по забаві 
 

Там хтів собі одпочнути 
В сьвато по роботі 

В ненарушеным спокою 
В пущи на самоті 

 
Там хтів собі одотхнути 

Як бискуп в собори 
В місци ульгы і спокою 

На родимий гори 
 

В неділю там было тихо 
Дівкы не гукали 

Они в церкви коло жака 
На хори сьпівали 

 
Товды в лісах на роботі 

Никого не было 
І лісовий спокій сьватий 

Нич не нарушыло 
 

Дикы зьвіры товды спали 
В літній ден горячий 

А він лежав в траві квітах 
Як гетман козачий 

 

Навет волы не втікали 
Од него далеко 

Чар спокою плынув сьвітом 
Як сягало око 

 
Птахы в тени задримали 

Тепло іх втишыло 
Навет ґазду під ялицьом 

Вштко зло лишыло 
 

Вшыткы думкы злы одшмарив 
І денны турботы 

І наберав там до жытя 
Новых сил охоты 

 
Розкошував ся холодком 

І спочынком милым 
По тяжкым тыжньовым труді 

Ту ся чув щасливым 
 

Выбив з серця і головы 
Вшыткы думкы смуткы 
І плынув на фалях втіхы 

Як лицар самотний 
 

І на крылах фантазиі 
Снув будучы пляны 

І в оддыху лісной фльоры 
Гоів своі раны 

 
Котры жытя му давало 

Што ден што година 
Тяжкій быт несправедливий 

Гнобив свого сына 
 

Котрий в лісах на роботі 
І в поли при плузі 

Тяжко тягав свій віз жытя 
Як пса на мотузі 

 
Тяжко косив ниску траву 

З трудом стинав букы 
Бо за мало мав просьвіты 

За мало наукы 
 

Жадных новин не впроваджав 
Ни рольной культуры 
По роботі стяв ялицю 

І пустив єй з горы 
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А же нищыв на чуд лісы 
Не дбав товды о то 

Думав же там його скарбы 
І його золото 

 
Та в неділю ліс го тішыв 

Дыхав його жытьом 
Цілий ден ся розкошував 

Його серця битьом 
 

Його милым холодочком 
Вітрику леготом 

Чув ся певний і щасливий 
Як квіток за плотом 

 
Водив оком господарскым 

По ялицях буйных 
Не хтів собом выстрашыти 

Серен быстрых чуйных 
 

Жаль му было красных ялиц 
Што од пилы впадут 

Котрым люде милий жывот 
Скінчыти не дадут 

 
Жаль му было іх поставы 

Іх стрункой будовы 
Знав же єдний з них юж заран 

Впаде плюш з головы 
 

Же єй корона зелена 
На землю ся звалит 

Літаючий над ньом сокіл 
Зо жалю заквилит 

 
Она впаде як царивна 

Замахом звалена 
Королівска єй корона 

Впаде сторощена 
 

А єй тверде стрункє тіло 
Полежыт хвиль кілька 
На лісовий мягкій траві 
На высхненых шпильках 

 
І одпочне пару минут 

Тоньшым кінцьом дово 
Як лісова королівна 
Мох ма під головом 

 

На зеленым катафальку 
Людзком руком вбита 

Жаль єй красы і поставы 
Єй чудного сьвіта 

 
Грим понесе ся горами 

Як о землю вдарит 
Як бы дахто быв в тым місци 

Такє ся не здарит 
 

Єй чудове смукле тіло 
Без жытя остане 
І голузя зеленяве 
Схылит ся зовяне 

 
Покорчыт ся пожовтіє 

Высхне і опаде 
Бронзовыма шпильочками 

На земли осяде 
 

Жывы сокы з ней выточыш 
Сонце ти поможе 

І колиси то єй шкєлєт 
Ти на возі ляже 

 
Єй голузи на купочці 

Сонечко высушыт 
Кожда шпилька на іх боках 

З часом ся покрушыт 
 

Потим на віз заладуют 
І звезут ґу хаті 

Од них буде тепло в зимі 
Як в паньскій палаті 

 
А єй тверде стрункє тіло 

Полежыт хвиль кілька 
На лісовий мягкій траві 
На высхненых шпильках 

 
І одпочне пару минут 

Тоньшым кінцьом дово 
Як лісова королівна 
Мох ма під головом 

 
На зеленым катафальку 

Людском руком вбита 
Жаль єй красы і поставы 

Єй чудного сьвіта 
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Дописок на оклпдинці: 

 
 

„Піду я піду я 
Кади я ходила 

Найду я найду я 
Кого я любила” 

 
 

 
 

Зошыт 46 
 
 

А єй сукня довга сива 
Як зо срибла ткана 

Она в ній спит сном праведных 
Чатином прибрана 

 
Лежыт тиха зрыхтувана 

Руком свого ґазды 
І готова чекат свойой 
Першой в жытю язды 

 
А він легко єй превернув 

З бока на бік руком 
І погнала як ракєта 

З горы в прпаст з гуком 
 

Полетіла доло гором 
Як срибна торпеда 

Хто бы стоял на єй трасі 
Того споткат біда 

 
Гнала з гуком доло гором 

Нибы чорти везли 
Вшытко рвало пред єй громом 

Де очы понесли 
 

Прелетіла вшыткы лісы 
Аж під гором стала 

І в чыісым буйным вівсі 
Ціла ся сховала 

 
І там юж одпочывала 

Тихо до вечера 
Покля сонце червеняве 

Не сіло за гору 
 

Аж як зьвізды засьвітили 
Вышов ґазда по ню 

Бы повезти юж на возі 
Нашых верхів паню 

 
 І потяг єй зразу смыком 

Гет доло вівсами 
Знищыв здоптав чуже зерно 

Двома кониками 
 

Та не было інчой рады 
В гору юж не пішла 

І рано юж была в трачу 
Нич сонечко зышло 

 
До всхід сонця юж красуню 

Гандляре міряли 
Тридцет злотых за єй жытя 

Хлопу до рук дали 
 

А на горах пняк лем остав 
По наший акторці 

Сьвідок збродні не кырвавой 
Як бруд на загортці 

 
А в тым місци довго довго 

Не выросла друга 
Єй смерт была нерозуму 

І нужды заслуга 
 

Тридцет років зас ждав хтоси 
Нич в тым місци вросла 

Така сама як єй мама 
Свойом вродом блисла 

 
Бы красила гірскы верхы 

Враз з товаришками 
Гей природо наша тиха 

Винни зме си сами 
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Не виділи зме выходу 
З нужды і терпіня 

За то лісив ся чыпили 
Як свого спасіня 

 
На тий праци кождий знав ся 

А паньство не дбало 
Кождий в лісі видів грошы 

За то так ся стало 
 

То было наше ремесло 
Жытьова потреба 

То быв тяжкій предвоєнний 
Додаток до хліба 

 
Тяжкій трудний небезпечний 

На ривнях незнаний 
Котрым жыли в тамтых часах 

Лемківскы горяне 
 

Хоц з гнешнього сьвітогляду 
Цілком непотрибний 

А властиво то про него 
Быв наш нарид бідний 

 
Бо з той нашой тяжкой працы 

Жыди богатіли 
А мы темны згаруваны 

Гет ся похылили 
 

Та в тым была наша краса 
Гарт душы і тіла 

Такым жытьом товды жыла 
Лемківщхына ціла 

 
То быв другій варштат Лемків 

Поза працом в поли 
Про котрого не забудут 

Де жыют николи 
 

Котрий нераз выконуют 
В далекых сторонах 

Юж тот завід остав в кырви 
Як голос на дзвонах 

 
Котрий все си пригадуют 

В далекій чужыні 
Лемковину найдорожшу 

І Карпаты сині 
 

На далекій Украіні 
Ци то на выгнаню 

Вічно вспомнут як о першым 
Щасливым коханю 

 
Не забудут тамтых часив 

Што марно минули 
Як і того грому в горах 
Котрий што дня чули 

 
Ой гырміли нашы горы 

Могучо гырміли 
Коли были шнігом вкрыты 

І як зеленіли 
 

Ой греміли нашы горы 
Трясли ся дерева 

Гомоніли нашым сьпівом 
Нашы ридны села 

 
Нашы села нашы поля 

І віковы лісы 
Нашым сьпівом дыхав воздух 

І блищала роса 
 

Нашым сьпівом нашом мовом 
Нашым ридным словом 
І дерева там сьпівали 

Над нашом головом 
 

Вшытко в горах там сьпівало 
Дерева і трава 

Зьвіры птахы і коникы 
І над водом лава 

 
Лісы крякы і вожына 

І вода в потоці 
В селі в поли в гущавині 

І на каждым кроці 
 

В саді в лісах над урвиском 
І на полонині 

І высоко під хмарами 
Грали горы сині 

 
Грали квитли і сьпівали 

Мінили барвами 
Днес мы в сьвіті поконаны 

Плачеме за вами 
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Грали лісы лугы поля 
Сьпівала природа 

І радувала ся душа 
Нашого народа 

 
Ой гырміли і сьпівали 

Зелены Карпаты 
Для нас жыли ся зміняли 

Горы нашы сьваты 
 

Для нас жыли і гырміли 
Грали вечерами 

Для нас плынув сьпів природы 
В ночы над полями 

 
Для нас жыли і сьпівали 

Карпаты родимы 
На яр  в літі і в осени 

І посеред зимы 
 

Для нас грали нашы горы 
І верхы шуміли 

Для нас нашы велькы лісы 
Пісню гомоніли 

 
Для нас вічно в ден і в ночы 

Молитву шептали 
Аж над собом синє небо 

До горы двигали 
 

Для нас грали і шуміли 
Для нашой розрады 

Там для нашых милых люди 
Для нашой громады 

 
Для нас грали і щуміли 

Сьпівали гырміли 
Жебы зме ся в тяжкым жытю 

Ниґда не смутили 
 

Для нас жыли і дыхали 
Для нашой радости 

Для нашого сьвітогляду 
Для нашой гордости 

 
Для нас жыли і сьпівали 

Для нас зеленіли 
Для нас рано і вечером 

Што дня золотіли 
 

Нам ся сады розвивали 
І лісы на горах 

І квіточкы на долинах 
В розмайтых кольорах 

 
Там на полях і на луках 

На урвисків сьцінах 
І высоко за Чертежом 

На нашых малинах 
 

Для нас сверщы і коникы 
Грали в тамтых травах 

І чудесні туркотали 
Медведкы по ровах 

 
Для нас серны і єлені 
В нашых пущах жыли 
І розмахом волі жытя 

Все ся там тішыли 
 

І рычали вечерами 
Аж ся трясли горы 

А ліс шумів гучав стогнав 
Як взбурене море 

 
Як водоспад Ніяґара 

Ревіли Карпаты 
Вказували свою велич 

Горы нашы сьваты 
 

Вказували свою велич 
Могучист і силу 

Найкрасившых крайобразив 
Панораму цілу 

 
Неспотыканых видоків 
Фантастычных долин 
І природом выризаных 
Карпатскых провалин 

 
Гей природо тамта сьвата 

Яка ты красива 
В твоій красі твоя велич 

І в ній наша сила 
 

Гей природо наша ридна 
Краіно без сказы 

Гнеска вшыткы знают вартист 
Той нашой оазы 
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Гнеска вшыткы ся дознали 
Чым ты для нас была 

Чыста сьвіжа замаєна 
Мати наша мила 

 
Лемковино Мати Наша 

Мила тиха добра 
Вічні жыва все зелена 

Богата і мудра 
 

Несплямена брудом машын 
Дымом спалин смродом 

Вкрыта плащом тамтой красы 
Плеканой народом 

 
Вкрыта перином з повітря 

Найчыстшого в сьвіті 
Жыла без насильств і збродні 

Як в старым завіті 
 

Чыстым дощом выкупана 
А росом поєна 

Як дівчына на забаву 
Квітом замаєна 

 
Жыла тихо і скромненько 

Як за дверми в бога 
Покля ся ій не вказала  

В чужыну дорога 
 

Лемковино наша тиха 
Верховино мила 

Покля будеш своім сынам 
В чужыні ся снила 

 
Покля будеш нашы серця 

В чужыні ранила 
Заступяла нам сьвіт собом 

Лемковино мила 
 

Покля будеш своі чары 
Пред нами ставяла 

Покля буде нас манила 
Твоя велич слава 

 
Лемковино Лемковино 
Велькє для нас слово 

Оно лежыт нам на серци 
Як тяжкє олово 

 

Покля жыют гнешні Лемкы 
Сьвітом розметаны 

Потля буде нам то слово 
Миле і кохане 

 
Але жебы і потомкы 
Знали дашто про ню 
Лишыме ім історию 
І лемківску скриню 

 
І навчыме своі діти 

Любити єй красу 
Они навчат нашых внуків 

До потребы часу 
 

Выяснят ім высьпівают 
Де наша вітчына 

Же колыском вшыткых Лемків 
Была Лемвівщына 

 
Оповідят осьпівают 

Як мы ім сьпіваме 
Про дорогу нашу землю 

Котру так кохаме 
 

Про дорогы нашы горы 
Як море рыбакам 

Котра была нам так мила 
Як степы козакам 

 
Котра была така наша 

Як серце во грудях 
Позбавіня нас прав до ней 

Правнукы осудят 
 

Котра была нам так люба 
Як мамі дитина 

Была і єст найдорожша 
Вшыткым Лемковина 

 
Лемковино наша мила 
Сьвіте наш весняний 

Осьпіваний в давных часах 
Гнеска оплаканий 

 
Лемковино Мати Наша 

Вспільна і Єдина 
Каждий Лемко і Лемкыня 

То твоя дитина 
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Кождий Лемко і Лемкыня 
Все смотрят на тебе 
Рукы до тя вытігают 

Як грішник до неба 
 

Просят Бога бы повернув 
Нас на твоє лоно 

На прадідну нашу землю 
Тиху і зелену 

 
Просят Бога бы повернув 

Нас на своі гнізда 
Де быв паном свойой землі 

Власной хыжы ґазда 
 

Де быв паном в своій хыжи 
Поля властительом 

Господарйом власной землі 
Дітям учытельом 

 
Быв артистом і поетом 

Вождом будивничым 
Гнес по сьвіті розметаний 

Остав в кінци ничым 
 

Гнес по сьвіті розшмарений 
Прокляв політыку 
І дорогу котром іде 

І єй форму дику 
 

Гнес по сьвіті розогнаний 
Не жыє лем вяне 

Йи так было нашым людям 
Дольом написане 

 
Ци юж льос так покєрував 

А люде помогли 
Зрештом знаме тоты силы 

Што до того тягли 
 

Війна страшна єдна друга 
Не дала му рады 

А проклята політыка 
Выгнала з громады 

 
Політыка одобрала 

Жытя не єдному 
І нас бідных выселила 

З вітцівского дому 
 

Розшмарила нас по сьвіті 
Як вітер солому 

Жебы нихто з нас не вернув 
До свойого дому 

 
Але Лемкы так як вязні 

Все надію мают 
Же ся вырвут на свободу 

І си погуляют 
 

По прадідний своій земли 
В чудовых Бескідах 

Котру в спадку отримали 
По своіх прадідах 

 
По тий земли котру малы 

Штоденні доптали 
І одыйти з ней на завсе 

Ниґда не думали 
 

По тий земли котру взрили 
Перший раз очами 

Як по саді гарцували 
Коло свойой мамы 

 
По тий земли котром ішли 

Перший раз до школы 
А під ногы ся ім клали 

Квіточкы ружовы 
 

А пташата на голузках 
До них ся сьміяли 

Чудовыма пісоньками 
Іх што дня витали 

 
І дерева перед нима 

Похыляли віти 
А они ішли щасливы 

Як боярскы діти 
 

Хоц в убранях небогатых 
Та з бляском в зриницях 

І з найбільшым щастьом в очах 
З здоровйом на лицях 

 
З шумом вітру в міцных грудях 

З мрийом в чорных очах 
І з усьміхом нашым скарбом 

На гірскых убочах 
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Хоц нераз голодны босы 
Та звинны як рыбы 

Милы жывы і здоровы 
Як лісовы ґрибы 

 
Гірскым сонцьом малюваны 

Водом выплеканы 
Нераз бідны вандрували 
В чужий сьвіт незнвний 

 
Не раз за рик ци за десят 

Во далекы краі 
Одіжджали за вітцями 

Давны братя моі 
 

В далекы заморскы землі 
В чужыну немилу 

Іхали до свого няня 
В даль неясну сиву 

 
В даль непевну неприступну 

Як сиротска доля 
На канадийскє безлюдя 

На шніговы поля 
 

Дописок : Ілько Костельник, Ярослав 
Рейда, Володимір Габура, Василь 

Галькович, Ярослав Павлишак, 
Афтанас Малиняк 

 
До далекой Манітобы 

Квебек, Саскачеван 
Іхав з мамом заплаканий 

Наш маленкій Іван 
 

До далекой Арґентины 
Станив Америкы 

До копальні ци до лісив 
В страшны пущы дикы 

 
В тот ден ціле наше село 

Тым одіздом жыло 
Вспівчувало еміґрантам 

Разом ся смутило 
 

І плакало разом з нима 
За ридном стороном 
За горами за полями 
За ридным загоном 

 

Жаль розрывав вшыткым серця 
І тым што іхали 

Бо они юж на вітчыну 
Ниґда не вертали 

 
І тым котры оставали 

Бо могли ствердити 
Же іх більше в своім жытю 

Не будут видіти 
 

Хоц то смутне але трудно 
То было відомо 

Же юж нихто з еміґрантив 
Не вертав до дому 

 
Хто одізджав то пропадав 

Для свойой вітчыны 
Прощав на все ридну землю 

Ридных хыж комины 
 

Прощав на все ридне село 
Своі горы милы 

Верхы тихы зеленявы 
Темных лісив гривы 

 
Мало хто з них юж ся вертав 

До сторин родимых 
До природы нашой твердой 

До пущ тихых німых 
 

Мало хто з них юж ся вертав 
До ридного села 

Котрых давно страшна доля 
З ридных гнізд вывела 

 
Мало хто з них юж зобачыв 

Свою полонину 
В ранным сонци злотом вкрыту 

Нашу Верховину 
 

Прощав на все ридне небо 
Під котрым ся родив 

І з котрого промінь сонця 
Жытя му солодив 

 
Де перший раз в його жытю 

Сонце го виділо 
А потим майовым дощом 

Скропити мусіло 
  



          
        

 

8
2
 

Де ластивкы му сьпівали 
В листочках зеленых 

А він малий лежав в траві 
Як ябко червене 

 
І подивляв сьвіт чудесний 

Не знав його тайны 
Під склепіньом небозводу 

Виднокруг безкрайний 
 

По котрым першыраз в жытю 
Повюв вкруг очами 

І о вшытко што зобачыв 
Пытав свойой мамы 

 
А якє то а што то єст 

Пытав што хвилина 
Не ма мильшого видоку 

Як мала дитина 
 

А як підрис не вымагав  
Навет одповіди 

Превандрував там і назад 
Лемківскы Бескіды 

 
Познав горизонт родимий 
Твердист шкільной лавы 
І вырастав на культурну 

Людину помалы 
 

Як юж познав сьвіт і жытя 
І штоденны справы 

Втовды зачав ся му снити 
Сьвіт інчой будовы 

 
Тверде жытя го змушало 

Іначы думати 
Зрозумів же лишыт своі 

Сонечны Карпаты 
 

Же прийде час і покыне 
Вшытко што му миле 

Де в кольорах му сплынуло 
Дитиньство щасливе 

 
Де веселий розсьміяний 

Сьміяв ся і скакав 
А в недовзі за родином 

При одізді плакав 
 

За родином за хатином 
І за сусідами 

За вшыткыма людми в селі 
За товаришами 

 
За гушлями што так мило  

Все вечером грали 
І пізнійше як юж люде 

Змордуваны спали 
 

Што так мило заводили 
Аж серце плакало 

Деж пропали тоты часы 
Што ся з нима стало 

 
Чом замовкли тоты гушлі 

Што наш май красили 
Чом затихли мельодиі 

Што нас веселили 
 
 

 
Мніятура – „Быкы”- фраґмент 

 
Зошыт 47 

 
 

Чом не грає вечерами 
Наш брат під сливками 

І над річком ся не сьміют 
Дівкы під вербами 

 
Не сьміют ся не жартуют 

Ани не сьпівают 
Вербы з жалю своі віти 

Над воду схыляют 
 

Чом нам жабы не реґочут 
Теплыма ночами 

Ани місяц нам не сьвітит 
Нашыма лучами 
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Ани вітер верховиньскій 
Твар нам не погладит 

Ни жерельна зимна вода 
В ліс не запровадит 

 
Ани роса там не мыє 
Нашы зґрабны ногы 

Вшытко зникло як під дощом 
Курнява з дорогы 

 
Нибы чудний сон з вечера 

Фільм веселий в кіні 
Еміґранты кохайте все 

Нашы горы сині 
 

Най іх образ вічно стоіт 
Вам перед очами 

І слухайте як там вітер 
Колыше верхами 

 
Як Дзедярка підчас бурйі 

Гучыт стогне выє 
Як красиво ся поляна 

Літом зеленіє 
 

Якій видок не з той землі 
Стелит ся в долині 

Еміґранты оддайте голд 
Наший Лемковині 

 
Оддайте чест ридний земли 

Нашым місцям сьватым 
Німым стежкам тихым полям 

Милым нискым хатам 
 

Еміґранты братя ридны 
Де в сьвіті жыєте 

Знам же вічно за вітчыном 
В чужыні плачете 

 
Бо мало хто з них юж в жытю 

Вернув ся до мамы 
До той хыжы з котрой вышов 

З гіркыма слезами 
 

Мало хто з них юж ся вернув 
Під свій дах ґонтовий 

На тот пориг котрий лишыв 
Молодий здоровий 

 

Мало хто з них юж мав щесьця 
Ридных одвидіти 

Маєстатом ридной землі 
Серце потішыти 

 
Мало хто з них юж зобачыв 

Нашых верхів склоны 
Мало хто з них юж чув в жытю 

Нашой церкви дзвоны 
 

Мало хто з них юж ся тішыв 
Своіх гнізд видоком 

Де маленкым пас коровы 
Над быстрым потоком 

 
Мало хто з них юж чув нашых 

Соколив квиліня 
Падаюче підчас бурйі 

Зо щытив каміня 
 

Мало хто з них видів тото 
Што молодым лишыв 

Тоту волю радист видок 
Чым ся давно тішыв 

 
За то доля еміґрантив 

Была така смутна 
Розрывала вшыткым серце 

Правдивіст окрутна 
 

Брат і сестра мого няня 
Тіж там поіхали 

Ціле жытя там прежыли 
І там повмерали 

 
Выіхали іщы мене 
На сьвіті не было 

І шлід по них якбы огньом 
На сьвіті спалило 

 
Не виділі моі очы 

З них в жытю жадного 
Хоц як хтів єм іх видіти 

Нич не вышло з того 
 

За далека за дорога 
Подорож през море 

Нераз в слезах ся втопило 
Еміґрантскє горе 
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Писали колиси листы 
До братив до тата 

Часом пачка пришла од них 
На Риствяны Сьвата 

 
Нераз в листі дашто было 

Опруч слів сердечных 
Часом знимка з моіх малых 

Братчыків стриєчных 
 

Та минув час вшытко втихло 
Нибы ся урвало 

Політыка війны старист 
І вшытко пропало 

 
Така доля ци недоля 
Не єдных споткала 

Звяли бідны в чужым сьвіті 
Як осінна трава 

 
Час придавив іх до землі 

Бракло силы в грудях 
Так то быват на тым сьвіті 

І в зьвірах і в людях 
 

І хоц жыли довгы рокы 
Юж ту не вернули 

Ціле жытя там прежыли 
І там погынули 

 
А не было в нашым селі 

Ани єдной хаты 
Жебы дахто не поіхав 

За море вмерати 
 

Од стрыка там поіхало 
Давно аж шист осиб 
Ни єдна ся не вернула 

В жаден знаний спосиб 
 

Лем двоє з них іщы жыє 
Та гнет вмрут і они 

Юж років в них вісемдесят 
Дожыли осени 

 
І лем з них наймолодшого 

Отец лишыв в хаті 
А решта юж літ шистдесят 

Пішла там мешкати 
 

І юж більше не зобачат 
Сьвіт нашой Европы 

За рик за два замкнут очы 
Звернут ся як снопы 

 
І вспомин по них загыне 

Серед нашых люди 
І юж більше іх між нами 

Николи не буде 
 

І юж біше іх николи 
Не буде на сьвіті 

А іх діти прейдут жытя 
Юж  в анґлицкій шаті 

 
На них юж ся скінчат шліды 

Нашого народу 
Як тін ночы в тихій ранок 

Як роса в погоду 
 

Твердым шляхом мкне природа 
А з ньом жытя струя 
Гідна пера єст нашого 

Люду істория 
 

Вшытко было та минуло 
Як козацка слава 

Як та весна сьвата красна 
Щто жытя давала 

 
А час з тиха гоіт раны 

Качат жытя кола 
Одділює ся помавы 

Од зерна полова 
 

Плыне рика політычна 
Бурйом грозит злива 

Ци розъяснит ся ци згасне 
Доля наша крива 

 
Плынут хмары гризны чорны 

Над континентами 
Страшну долю нам рыхтуют 

Паны за столами 
 

Віют вітры неспокійны 
Дыше атмосфера 

Схаменітся коменданты 
Ліпше было вчера 
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Бо спокійно люде спали 
Не жыли під страхом 

Бо не были тратуваны 
Атомовым крахом 

 
Бо не были затруваны 

Хемійом рильничом 
Дни так скоро не миняли 

Якбы стрылив бичом 
 

Порох з фабрык і з копальни 
Не трув людям груди 

Телєвізия не псула 
Діти нашых люди 

 
Під колами самоходив 

Люде не гынули 
І ци хтячы ци не хтячы 

Ґазом ся не трули 
 

Не вганяли за грошами 
І за выгодами 

І до Відня піше зашли 
Власныма ногами 

 
Веселили ся сьпівали 

Грали што неділя 
Та минули тоты часы 

Пришла така хвиля 
 

Же думают в ден і в ночы 
Што заран принесе 

Ци гураґан водоровий 
Сьвітом не потрясе 

 
Ци ся небо не запалит 

Бляском екразиту 

Ци не зробят страшний конец 
Коханому сьвіту 

 
Ци горячо атомове 

Дах нам не підпалит 
Ци бронь бактерйольоґічна 

З ниг нас не повалит 
 

Ци масово не згынеме 
Од од страшной трутины 

Котру пустят з самольотив 
Вражы сукінсыны 

 

Ци ся до нас не причыпит 
Незнана хороба 

Котра буде высыпана 
З горы як з жолоба 

 
Ци од ней не дистанеме 

Змыслив помішаня 
Бо техніка іде в перед 

Люди забиваня 
 

Выдумают дашто більше 
Од ґазив водору 

Бы знищыти нашы мозґы 
І ключы і скору 

 
Бы туманом людскых нещасть 

Нас бідных заляти 
Бы напасти на наш оддых 

Як будеме спати 
 

Бы здоптати нас Славянив 
Як ґза під обчасом 

Завладнути нашым сьвітом 
Нашых сторин красом 

 
Бы до меты дотягнути 

Гітлєровскє діло 
Сьвіте розбий кужню збродні 

Бо не выйдеш ціло 
 

Дзвонит воздух грают фалі 
Дрожыт земля в зрыві 

Жебым так міг як не можу 
Дав бым ім по рылі 

 
Выбив бым ім бронь страшливу 

З рук брудных зрадливых 
Выратував бым природу 

І люди щасливых 
 

А так смутний ходжу думам 
Што то выйде з того 

Сьвіт так милий ридний красний 
Шкода буде його 

 
Політыка ся завзяла 

Жебы го знищыти 
Як бы го пред катастрофом 

Днес охоронити 
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Як бы го выратувати 
Пред тым катаклізмом 

Што буржуі му рыхтуют 
Враз з капіталізмом 

 
Про што кнуют на не замах 

І на його красу 
Ци не можут гін до смерти 

Стримати завчасу 
 

Не можут ся доґадати 
Циж то такє трудне 

Ци не ліпша тиха згода 
Як злото облудне 

 
О котре ся бют буржуі 

Бо-ж ім о то ходит 
Та-ж всі знают як де кому 

В сьвіті ся поводит 
 

Ех „тачанка ростовянка” 
Як Рускы сьпівали 

Як мы з нима молоденькы 
На войну іхали 

 
Знали они і мы знали 

Кого ідем бити 
Же за волі ратуваня 

Мусим потерпіти 
 

Як мы ішли рамя в рамя 
Ривныма полями 

Котры ворог застелював 
Нашыма трупами 

 
А мы ішли з гнівом в очах 

З пепешом в долони 
Вдоптували ката врага 

Там в його загоны 
 

Вдоптували його буту 
В його піскы сіры 

Не справдили ся му пляны 
Ни його заміры 

 
Вдоптували його пыху 

В чорнозем Моравы 
Червеніли ся од кырви 
Молоденьскы травы 

 

Та бо весна не смотрила 
Же сьвіт в кырви тоне 

Лем вкрывала зеленином 
Всіх дерев короны 

 
Лем крачала нестримано 

Полями Европы 
По замінуваных полях 

Лісом през окопы 
 

Не смотрила на нещастя 
Людми спричынены 

І хтіла біль пригасити 
Котрий претяг струны 

 
Хтіла раны загоіти 

Страшны безграничны 
Ґранатами зрыты поля 

Зо зерном пшеничным 
 

Хтіла поля зборонити 
Бомбами зораны 

Зрыты биты прекопаны 
І порозрываны 

 
Хтіла поля засіяти 
Для голодных люди 

Жебы бідным допомочы 
Бо то быв час худий 

 
Не смотрила же культура 

Скаче си до очи 
Лем вкрывала квітом лугы 

Серед дня і ночы 
 

Не смотрила же сьвіт вченых 
Взаємні ся риже 

Лем задбала бы штоденні 
Были квіты сьвіжы 

 
Не зважала же Европа 

Вспільні ся мордує 
Лем смотрила одкаль вітер 

Сприятливий дує 
 

Не зважала же сьвіт цілий 
В шпонах смерти конат 

Лем понад рослинным сьвітом 
Обняла патронат 
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Не чекала аж моцары 
Впадут на коліна 

І лем дбала жебы было 
Дост зерна і сіна 

 
Хоц штукасы  выли в хмарах 

Бомбы земльом трясли 
Дбала жебы жытя росло 

Коровы ся пасли 
 

Дбала жебы сьвіт зеленів 
Покрыв ся квітами 

Жебы дерева шуміли 
Новыма листками 

 
Жебы пщолы мюд зберали 

І пташкы сьпівали 
І овадив милийоны 

В повітрю бренчали 
 

Выполняла в своім часі 
Весняну задачу 

І смотрила на радяньску 
Армію козачу 

 
Позерала на солдатив 

Брудных і змученых 
Невыспаных пораненых 

Хворых попеченых 
 

Котры перли анцикриста 
З нестриманом силом 

Вымітали край свій од них 
Огненным помелом 

 
Розправили ся з фашызмом 

Вшыткых Славян діти 
Гнали як джуму на захід 

Жебы не терпіти 
 

А він втікав до Гітлєра 
Котрий стискав зубы 

Же пропали його пляны 
І його рахубы 

 
Як бы они ся справдили 

То мы бы пропали 
Хоц в тых часах о тым ясно 

Мы іщы не знали 
 

Та ліпше не згадувати 
Тамтот час проклятий 

Бо хто з войны вышов жывий 
Тот юж быв богатий 

 
Як были зме ся дознали 

Пізно бы юж было 
Пішли бы зме шлідом Жыдив 

Листя бы нас вкрыло 
 

Том дорогом были пішли 
Мы вшыткы Славяне 

Юж на нас бы давно росли 
Травы засіяны 

 
Были зме ся призерали 

На смерт власну тяжку 
Были бы нас гнали на смерт 

Так як кота в мішку 
 

Ес-ес-маны бы нас гнали 
З автоматом в руках 

Мы бы шли змасакруваны 
На ногах і руках 

 
В дорозі бы рамотали 
Кольбом нашы кости 

Наш розум бы нич не зділав 
Ани нашы злости 

 
Нашом кырвю і зубами 

Значыли б дорогу 
Трупы в ровы бы спыхали 

В сталь закуты ногы 
 

Перстенями бы ламали 
Чашкы і пащекы 

Несли бы зме на пляц смерти 
Христусовы мукы 

 
Тисячы Славян раненых 

Денно бы стрыляли 
І наперед скатуваных 

В гробы бы спыхали 
 

Што іх сами бы мусіли 
Мы си выкопати 

А зас другы бы мусіли 
Нас там поховати 
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І жывых бы придоптали 
Разом з забитыма 

Бо Ес-ес-ман то єст тиґрыс 
Він юж серця не ма 

 
В ним до решты скєлкувала 

Ґерманьска натура 
Горда тверда і шыдерча 

Верхівна понура 
 

Котра думат же лем она 
Тримат прим мудрости 

Же сьвіт без ней ся не двигне 
Як тіло без кости 

 
Же сьвіт без них стане в місци 

І ціла культура 
Такых як мы лем доптати 

Як плаза ци щура 
 

На іх думку мы не были 
Людми в іх значыню 

Лем пів-люде а пів-зьвіры 
В людскым выкінчыню 

 
Бо Славянив мали за нич 

За свині худобу 
За ленюхів і пияків 

Злодія неробу 
 

За нечесных несумінных 
Без встыду гонору 

Котрым они мают право 
Ґарбувати скору 

 
За темняків зацофанців 

За хамів брудасив 
Же такыма останеме 

Юж до вічных часив 
 

Но мы тых вад кусьцьок маме 
Та з них выроснеме 

І думам же і в культури 
Німци доженеме 

 
Лем в садизмі іх не хцеме 

Догнати николи 
А на гонор і техніку 
Прийде час поволи 

 

Триснут пута і кайданы 
Віковой неволі 

І зацофаня жыдивско- 
Шляхетской сваволі 

 
І прийде час покажеме 

Же мы справді люде 
І нас західня культура 

Учыла не буде 
 

Вышколиме нашу молодь 
І іх професорив 

Но бо захід нам до щестя 
Браму не отворив 

 
А до чого нам отворив 
То юж вшыткы знаме 

Та свою смерт зме здоптали 
І юж ся не даме 

 
Жадным катам під обчасы 

Ани під атомы 
На іх підліст і загрозу 
Маме власны громы 

 
І будучнист нашу ясну 

Сами збудуєме 
На стальовых фундаментах 

Ґмах правды взнесеме 
 

Наш ґмах волі силы труду 
Чести і выгоды 

Весны сонця і радости 
Повітря і воды 

 
Наш ґмах красы щесьця згоды 

Величавых чынив 
І зъіщыня  нашых надій 
Пришліст нашых сынив 

 
Найважнійше же нарешті 

Врага зме познали 
І підступну його хыжист 

До серця не взяли 
 

І його культ садистычний 
Зме префільтрували 

Присвоіли то што добре 
А свиньства одпали 
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Памятайме си раз на все 
Же Ґерман смерт наша 

Же все тримат нам на карку 
Яд вістря палаша 

 
Не вырюк ся своіх плянив 

Ес-ес-ман проклятий 
І лем чекат коли вдре ся 

До славяньской хаты 
 

До родимой нашой хыжы 
На наш поріг сьватий 

Бы під сьціном нашом рідном 
Нам голову стяти 

 
Бы горячы нашы серця 

Пробити кулями 
І покласти нашы тіла 

Коло нашой мамы 
 

Бы нам кости поламати 
Як тиґрыс ґазелі 

І свій нарид посадити 
На славяньскым селі 

 
Жебы нашыма трупами 

Землю застелити 
А своіма Ґерманами 
Край наш заселити 

 
Бы выбити всяди вшыткых  

Славянив в Европі 
Так як оген выпалює 
Суху траву в степі 

 
Розшыфруйме його пляны 

Бо то не так трудне 
А познаме страшны річы 

Кырвавы і брудны 
 

Дыйдеме до такых новин 
Што не были новы 

Виділи зме як падали 
Жыдивскы головы 

 
І нашы бы так падали 

Як быв выграв війну 
Быв бы вшыткым нам запевнив 

Будучнист спокійну 
 

Быв бы вшыткым нам збудував 
Дим найтуньшым коштом 

Сьватий Петро бы отримав 
Нашы душы почтом 

 
І ксьондз бы нам не покадив 

Над гробом кадилом 
Страшна смерт бы нас косила 

З нестриманом силом 
 

І „Со сьвятими упокой” 
Бы нам не засьпівав 

Над могылом вітер листя 
В осени бы звивав 

 
Нихто бы юж на могылу 

Не пришов плакати 
Привалив бы вшыткых земльом 

Гітлєризм проклятий 
 

Нихто бы юж там на наш гриб 
Не пришов николи 

Ліс бы вырис на могылі 
Спокійно поволи 

 
В Маю пташкы понад нами 

Чудно бы сьпівали 
Мы бы того юж не чули 

Ани не слухали 
 

Ліс бы шумів і шелестив 
Літом вечерами 

Малы діти бы не хтіли 
До няня до мамы 

 
Не почув бы нихто ниґде 

Нашой дзвінкой мовы 
Пішло бы в гриб разом з нами 

Наше ридне слово 
 

Мово ридна душо наша 
І тебе бы вбили 

Кому бы ся нашы пісні 
В нашым краю снили 

 
Заміст няня іхній фатер 

Доптав бы в нас сады 
Управяв бы нашу землю 

Ех не дай Господи 
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Не хочу си уявляти 
Щто бы могло быти 

Страшны думкы лиште мене 
Бо тяжко терпіти 

 
Лем душевно терпну плачу 

Што было ся стало 
Юж бы на нас літ пятнадцет 

Зеленіла трава 
 

Юж бы на нас росли сосны 
Сім метрив высокы 

Шелестіли бы вечером 
Як в Дзелярці букы 

 
Зеленіли бы ся крашні 

Яличкы коханы 
Мы під нима бы лежали 

Ниґда не выспаны 
 

Юж бы ниґда в нас не дзвонив 
Голос нашой пісні 

Наша молодь бы не вышла 
На спотканя весні 

 
Нихто бы іх більше не чув 

Николи николи 
На весілю ани в церкви 

Ци як робят в поли 
 

І ґазда бы не провадив 
В сьвато пасти коні 

Не посмотрив бы по своім 
Родинным загоні 

 
Не слухав бы на пвсвиску 

Як квилят соколы 
Не чув бы юж щуму лісив 

Николи николи 
 

Не чув бы юж як коникы 
Мило в поли грают 

І як рыбкы в чыстий воді 
В сонци ся плюскают 

 
Не видів бы як чудово 

Сонце в горах сьвітит 
І як єлень з поля лані 

До ліса провадит 
 

Як шелестит листя буків 
Хоц вітру не видно 

Якым щастьом сьвіт оддыхат 
Аж звірити трудно 

 
І як вшытко хоче жыти 

Же трудно поняти 
І як вшытко росне гулят 

І хсе ся кохати 
 

Лем мы бы юж не виділи 
Ничого николи 

Зникли бы зме з горизонту 
Як в воді круг соли 

 
Зникли бы зме з нашой землі 

Як шніг в теплі сонця 
Або квіты серед зимы 
З грядкы спід віконця 

 
Та квіты як прийде весна 

Зас роснут до горы 
І веселят людзку душу 

Хоц сьвіт вкрыют хмары 
 

А мы бы юж не вышли 
Як спід землі трава 

Як сонечко зачне грити 
Бо то інча справа 

 
Бо скошена в літі трава 

Тіж юж не ожыє 
Як з поля ся єй не спряче 

То звяне і згниє 
 

Так было ся стало з нами 
Вшыткыма вшыткыма 
Боже милий доле наша 

Хто гнес тримат з нима 
 

Най не дижде ниґда того 
Што нам рыхтували 

Сьвіте милий та мы товды 
 Нич о тым не знали 

 
Може ліпше же не знали 

Бо менче терпіли 
Бо без броні і так бы зме  

Фіґу наробили 
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А як бы зме сприбували 
Ци наш люд хоробрий 

То быв нас збив і выстрылял 
Бо знав бити добри 

 
Бо то быв спец в такых справах 

А хытрий і вчений 
В справах школы і технікы 

Давно допечений 
 

І з культуром выривнаном 
З пляцформом проґресу 

Здибний до штукы малярской 
І до інтересу 

 
І з богатом традицийом 

Воєнного фаху 
До штурму шли як лямпарты 

Без стриму і страху 
 

Шли до бою як гураґан 
Як в Татрах лявина 

В них в воєнных справах была 
Страшна дисципліна 

 
В іх жытю на кождым кроці 

Єст взир і порядок 
Жебы в них дашто не грало 

То ридкій припадок 
 

Розказ з горы то рич сьвата 
Іх жытя стихіі 

А іх державний апарат 
То щыт прецизиі 

 
Єст то нарид уродливий 

Веселий в роботі 
Свиньство в них єст неможливе 

Як крест на мечеті 
 

Хлопы крашні збудуваны 
Як дубы лісовы 

Жинкы милы уродливы 
Як ружы майовы 

 
Дост єм з нима нажартував 

І наромансував 
І найкрасшы хвилі жытя 

Ім єм пожертвував 
 

Хоц ня за то смерт чекала 
Не смотрив єм на то 

Вспомин з тамтых днив чудовых 
Єст для мене сьватом 

 
Они вчыли ня коханя 

Якого в нас мало 
І котре мі юж на завсе 

В серци позостало 
 

 
 
 

Зошыт 48 
 
 

І они мі помагали 
Страшний час прежыти 
Помагали бым не мусів 

В іх краю терпіти 
 

Штыри рокы тяжкых робіт 
Я пережыв з нима 

Працував єм як невільник 
Як літо так зима 

 
І они ня веселили 

В хвилях найчорнійшых 
І двигали ня з руіны 

В часах найтруднійшых 
 

Під іх оком я пережыв 
Вельку жытя школу 

Познав єм сьвіт з другой страны 
І культуру нову 

 
Познавав єм жытя Німци 

Там мав єм час на то 
Присвоював єм што добре 

Вчыв єм ся завзято 
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Та дост того бо повісте 
Же-м іх барз выхваляв 

Але трудно бо іх бляскы 
Гітлєризм осмалив 

 
Він іх навчыв бити люди 

Товчы мордувати 
І молодіж примусово 

Заберати з хаты 
 

Позбавив іх гуманізму 
Любови ближнього 

А навчыв іх ненависти 
До сьвіта цілого 

 
Што зробили впродовж віків 

То Гітлєр притемнив 
І давну іх справедливіст 

В коренях превернув 
 

Іх порядок і чесноту 
Здоптав перед сьвітом 

Так як Нерон Християнив 
Пред новым завітом 

 
Выколєів власний нарид 

Вывюв з ривновагы 
Бо захтіло ся му Москвы 

Варшавы і Прагы 
 

Хтів над сьвітом панувати 
Деспота проклятий 

Доіграв ся што сам згынув 
Серед власной хаты 

 
Думав бортак же як привчыт 

Німци до розбою 
То розшырит по Камчатку 

Злобну владу свою 
 

Же як молодіж вышколит 
На свою ідею 

То же здобуде континент 
Од нас по Корею 

 
Же здобуде і забере 

Вшытко што захоче 
Але же льос лакомому 

Не все хце помочы 
 

І покарав го страшливо 
Як ниґда никого 

Бо такій льос все на сьвіті 
Споткат лакомого 

 
Істория потвердила 

Тоту правду нераз 
Справдили ся тоты факты 

До йоты і тераз 
 

Так лакімство поплатило 
В жытю неєдному 

А за вшыткых найстрашнійше 
Заплатило йому 

 
І заплатив власным жытьом 

Нерозважны крокы 
Зганьбив свій край перед сьвітом 

Та на довгы рокы 
 

Зганьбив себе і свій нарид 
І німецку справу 

І іх славну традицию 
Придоптав під лаву 

 
Його пляны розбили ся 
О кремльовскы муры 

Там швабскому тиґрисови 
Одтяли пазуры 

 
Там выбили йому зубы 

І брих розпороли 
Юж з під Москвы до переду 

Не пішов николи 
 

Там му втяли праву руку 
І око выбили 

Там спалили його пляны 
Якы ся му снили 

 
Там выбили му з головы 

Його псі заміры 
Там змудрили його штабы 

І його жовніры 
 

Там ся они преконали 
Же не ту дорога 

Же таммади можна зайти 
Лем до пана Бога 
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Бо немало поіхало 
Іх на тамтым поли 

Не вернули до Гітлєра 
До домів николи 

 
Руска земля іх приняла 

І приголубила 
Іх гробами засіяна 

Украіна ціла 
 

Іх трупами загноєны 
Землі Білоруси 

Там зовяв квіт гітлєровскій 
Його армій краса 

 
І там його дивізиі 
Зложыли головы 

Не помогла іх хоробрист 
Ни высокы школы 

 
Не помогла іх завзятист 

Гонор і одвага 
Рускы сьвіту показали 

Як бити ворога 
 

Не помогла стратеґія 
Ни высша техніка 

Пішли на Русь богатеры 
Вернули калікы 

 
Аж Рускы всім показали 

Як битись за своє 
Як свободы боронити 

Щастя і спокою 
 

Як належыт боронити 
Вітчыны дорогой 

Свойой мовы ридной землі 
І хыжкы убогой 

 
І як жытя оддавати 

За свою вітчыну 
За красивий край свій ридний 

За свою Родину 
 

За незвычайны богацтва 
В іх на чуд краіні 

Хтів бым хоц раз іх видіти 
В сибірскій ривнині 

 

За овочы тропікальны 
В Ґрузиі і Кримі 

Там де вода не замерзат 
Шнігу неє в зимі 

 
І за красу свого краю 

Гаі березовы 
За озера фантастычны 

За воды здройовы 
 

І за тайґу непрохідну 
Повну страшных зьвірив 

Хто не видів тамтых сторин 
Тот не буде вірив 

 
За азийскы дикы поля 
За тамты просторы 

Мысливскы славны терены 
Зьвірив птахів хмары 

 
За всхід сонця серед літа 

На Каспійскым Мори 
І найкрасший в сьвіті палац 

На ластивчий гори*(?) 
 

За найкрасшы рикы в сьвіті 
За волиньскы чары 

Безконечний бериг водний 
Котрий мыє море 

 
За чорнозем Украіны 

За лісы безкресны 
Іх милийоны гектарив 

Лем чекают весны 
 

За богацтва незлічены 
Што іх земля крыє 

Котры Гітлєр хтів дистати 
Аж ся серце крає 

 
За іх небо безграничне 

Як море без краю 
Од Камчаткы і Арктыкы 

По фалі Дунаю 
 

За чудовы перспективы 
Криму і Кавказу 

Нашых Карпат панорамы 
І іх крайобразу 
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Дніпро Волґы і Анґары 
Золоты берегы 

За тисячы сіл містечок 
За Дніпра порогы 

 
За Лєнінґрад Москву Кыів 

Сталінґрад Одессу 
За природу іх чудову 
За єй стиль і красу 

 
За доптаня іх сьватости 

Били як встеклину 
Ой всякло там швабской кырви 

В іх піскы і глину 
 

Тоны кырви ся проляло 
На тамтых просторах 

В містах степах і в окопах 
На шосах і в горах 

 
Всякло кырви і радяньской 

В землю ридну власну 
В тамтых часах таку бідну 

Сплакану нещасну 
 

Што ся стала жертвенником 
Серед тяжкых боів 

Клава спати власна мати 
Радяньскых героів 

 
Котры ішли в танец бою 

Як люд до костела 
За родину за вітчыну 

За міста і села 
 

За шум дерев на Уралю 
За фалі Байкалу 

Шли до бою члены партйі 
І квіт Комсомолу 

 
За Дніпроґес Маґнітоґорск 

За Курган Мамая 
За чар стали і мармуру 

За бляск Єнісею 
 

За чаривну Гуцульщыну 
За Волинь богату 

За дорогу Лемковину 
 Котру дали брату... 

 

За білорускы дубровы 
За Горинь за Десну 

За сьвіт птахів за будучность 
За славяньску весну 

 
І за спокій міжнародний 

І за щастя власне 
Котре хтіли дати другым 

Як іх серце згасне 
 

Котре хтіли дати вшыткым 
Хто з нима приставав 

Хто паньского пануваня 
В себе не узнавав 

 
І хто кропив іх ворога 

Бив ся за свободу 
І выступив против смерти 

Болю і голоду 
 

Против нужді і терпіню 
Гнету і неволі 

Против слезам і нещастю 
І паньской сваволі 

 
Хто выступив против ганьбы 

Чарам забобонам 
Против ксєнджам звыроднілым 

І жинок ворогам 
 

Жебы так выдали войну 
Пияньству і водці 

Піднесли бы ся з культуром 
Высоко вкоротці 

 
Але водка деґрадує 
Іх шляхетну душу 

Хоц мі прикро але о тым 
Тіж вспомнути мушу 

 
Він за водку оддаст вштко 

Аж встыд мі писати 
Видів єм в нас ріжны сцены 

Не хцу згалувати 
 

Німец выпє дві порцийкы 
А Рускій пів літры 

Што з ним потим водка зробит 
То знают декотры 
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А хто повіст же не правда 
Дам му сьвідків на то 

Бо я шліджу за культуром 
Од давна завзято 

 
Прото сьміют ся з них інчы 

І іх понижают 
Та они того не чуют 

Навет не слухают 
 

Я хтів бым ім всього добра 
Як своій родині 

Бо то люде добры милы 
Знам іх очы сині 

 
Жычыв бым ім бы ся двигли 

До найвысшой славы 
І до найвысшой культуры 
Для славяньской справы 

 
Жебы ся з них не сьміяли 

Культурны народы 
Лем жебы з них брали приклад 

Невірны Іроды 
 

бы ся двигли на пєдестал 
Анґлика Француза 

Бы іх захід не уявляв 
Як дика, інтруза 

 
Жычыв бым ім бы шмарили 

Водку з єй скутками 
То будут велькыма людми 

Сьвіт пристане з нами 
 

Як выречут ся пияньства 
Пляґы народовой 

То двигнут ся до нациі 
Сьвідомой здоровой 

 
Товды легко перескочат 

Західню культуру 
І при своім гуманізмі 
Припрут всіх до муру 

 
Хтів бым жебы зрозуміли 

Тоту справу скоро 
Бы ся скоро взяли за то 

Іхні професоры 
 

Та найперше з професорскых 
Ґустив традициі 

Смак до водкы вытрепати 
Для добра нациі 

 
Так! Найперше з професорив 

Тра водку вытрясти 
Потим забєґ выконати 

І для высшых власти 
 

А же то єст найтруднійше 
За то тяжка справа 

Позміняти характеры 
Меценасам права 

 
Та сьвідоміст в них в тых ділах 

Іщы не кєлкує 
Я слабий з тым не пораджу 

А серце сумує 
 

Дали рады заорати 
Цілины Сибіру 

Доконали бы і того 
Жебы взяти міру 

 
Та як гора не кєрує 
Очы в тоту справу 

Бо сама ма в тым напрямі 
Ненайліпшу славу 

 
Та хто вдарит в тым кєрунку 

І на ґаз натисне 
Таж од долив тота справа 

Не зачне не блисне 
 

То хто выдаст такій закон 
І хто заплянує 

І хто потим выконаня 
Справы допильнує 

 
А без того народови 

Іх сонце не зыйде 
І з культуром до ліпшого 

Іх люднист не дыйде 
 

Не єден з них іщы гнеска 
Гулят на свободі 

Хоц завзятий сталіновец 
Проклятий в народі 
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Бо сталінізм там скєлкував 
На царскым підложу 

Выложыв бым вшытко на стил 
Та трудно не можу 

 
Бо вшыткого неможливо 

На папір вставити 
Хоц сут ричы так цєкавы 

Же жаль іх обыйти 
 

Хоц то справы барз потрибны 
До ран выгоіня 

Про што сохло і терпіло 
Тамто поколіня 

 
За што тилько красных люди 

Жытя позбавили 
Сталіновскы посіпакы 
Што в тот час рядили 

 
Тилько чесных рускых люди 

Піщло про них спати 
Украінци Білорусив 

Аж жаль вспоминати 
 

Як то было же темнякы 
На розказ дурака 

Заберали культурного 
Як з корчмы пияка 

 
Бы го потим выкінчыти 

За інчу ідею 
Же показав пальцьом кривду 

Зрадив мысель свою 
 

Же хтів кривду показати 
І іхню темноту 

І кусьцьок осьвідомити 
Сталіньску голоту 

 
Хтів дорогу промостити 

През багно террору 
Не знав бідний же сам єден 

Не преверне гору 
 

І же темняк сталіновец 
Як го кат похвалит 

За пят дека згнилой кышкы 
З коня го повалит 

 

Бо хам темняк не розпознат 
Сьвітла од темноты 

Дост мав Сталін кого себе 
Той гризной голоты 

 
Він знав кым ся оточыти 

На кого ставяти 
Ех Азийо деспотычна 
Дикой збродні мати 

 
Пожерла єс впродовж віків 

Люди милийоны 
Про тя нераз кров ся ляла 

Степом Украіны 
 

Як тот рекін довгы вікы 
Людми-с ся кормила 

Нераз про тя вылюднило 
Ся пів Украіны 

 
Вымітала-с разом з джумом 

Украіньскы села 
Та-ж ниж оген і хворота 

То была іх сила 
 

Розправяла-с ся по зьвірскы 
З невинным народом 

Валяла-с з ниг стрылом шабльом 
Холєром голодом 

 
Била-с жерла мордувала 

Люднист Украіны 
Підло скрыто по збуєцкы 

Падали єй сыны 
 

Аж старинна Русь Московска 
Взяла іх під ногы 

Заховзнала уіздила 
І вбила острогы 

 
Розправила ся з дичыном 

З тиґрысом кырвавым 
Хамскым злобным і недюдзкым 

Жорстокым здичалым 
 

Ту єст дописок: 
Біва – бівий   (ходит о кольор) 
Бива               (од бити дакого) 
Бива                  (од быти деси) 
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Видно якій няньо мав все проблєм  
з писовньом  „і, и, ы” і фонетычным 

записом буквы „л”.  Гнеска нам лекше 
бо мы ужываме тіж букву „ы” - і запис 

тых слів єст: 
 

Біва 
Бива 
Быва 

А коли одыйдеме од запису 
фонетычного для ясности 

ортоґрафічной то буде: 
 

Біла – „л” заховало ся на приклад в 
слові білити 

Била – „л” заховало ся в били (дакого) 
в множыні 

Была – „л” заховало ся в формі были 

(зме деси) 
 

І вдарила атихристом 
Під стопы Росиі 

Товды спокій запанував 
І в нас і в Азиі 

 
І юж більше Татар з Турком 

Не піднесли шаблю 
І од товды нашых степів 

Бояли ся дябльо 
 

Юж ся більше не важыли 
Рушыти на захід 

Не заляв більше Европу 
Іх кырвавий похід 

 
Бідны люде одотхнули 

Плечы выпростили 
І думали же тот свій льос 

В Бога выпросили 
 

Певно не льос іх увільнив 
Лем меч і одвага 

І хоробрист рускых полків 
Змяжджыла ворога 

 
Но пришов час і стало ся 

Што ся мало стати 
Зникнул Татар з горизонту 

Туркы пішли спати 
 

Завісили своі мечы 
В наший кырки вмыты 
Давно згнили іх коників 

Некуты  копыта 
 

Давно в степах юж заросли 
Стежкы і дорогы 

Котры в тот час выдоптали 
Іх бандыцкы ногы 

 
Давно щезли тамты луны 

З нашых хат пожары 
В тамтых часах мало дахто 

Жывий ся зостарив 
 

Бо хто не быв зарубаний 
Тот ішов в неволю 

Бы там жытя змарнувати 
Серед тугы болю 

 
Жебы в Турків ціле жытя 

За дармо робити 
Жебы навет не кричати 

Як го будут бити 
 

Бы остати бісурманом 
Хто попав молодым 

Так нелітны пропадали 
Квіт мого народу 

 
Найгірший льос женам припав 

Што іх звали бранкы 
Іх Татары продавали 

Туркам на коханкы 
 

Хлопів міцных і здоровых 
На кораблі дали 

Там прикуты ретязами 
Веслами махали 

 
І силом рук іх ґалєры 

Ціле жытя гнали 
Аж по роках серед моря 

Зо смутку вмерали 
 

Мало хто з них юж ся вернув 
На свою родину 

Хто раз попав у неволю 
Не взрив Украіну 
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Юж за мене з тамтых часив 
Пісні в нас сьпівали 

Што памятком з тамтых часив 
В народі остали 

 
Єдну з них єм запамятав 
З літ шкільных маленкых 

Як для внучкы в нас сьпівала 
Бабуся старенька 

 
 

..................................................... 
 

„Ручкы моі ручкы 
З аркісяной мучкы 

Што мі на них робят 
Ковале обручкы 

 
Ковале обручкы 
Рымаре ремені 

Юж мене поведут 
До турецкой землі 

 
Там мене продадут 

Ханам за дукаты 
Юж ня не зобачат 
Ни отец ни мати” 

 
...................................................... 

 
Кілько віків тота пісня 

З нами пережыла 
Одкаль Лемкы єй принесли 

Кому ворожыла 
 

Ци не з ривнин Малорускых 
Лемкы єй принесли 

Як Татары іх одтамаль 
Кінджалом вытисли * 

 
Де спалены своі хыжы 

На завсе лишыли 
І в Карпатскы дикы пущы 

В страху ся зашыли 
 

* Єдна з теорий на тему походжыня 
Лемків. 

Гнеска уважаме, же зме были в 
горах іщы скорше 

 

Што в тот час были ничыі 
Єлень гнав горами 

Вовкы рысі і медведі 
Были іх панами 

 
В тот час в горах росли лісы 

Страшны непребыты 
Царство дикой фауны фльоры 

Аж по самы щыты 
 

Сьпівом птахів лісы грали 
Рыком зьвірив жыли 

Такы часы нашым стрыльцям 
Жебы ся приснили 

 
І темныма тунелями 
Гнала з вершків вода 

Над ньом буяла травяста 
Рослиннист молода 

 
А короны буйных дерев 

В гори ся сплітали 
Так же сьвітла сонечного 

Нич не препущали 
 

Ани неба нихто не взрив 
Там в ден темно было 

В тий сьватыни рух природы 
Нич не колотило 

 
Старинны то были часы 

Жытя тверде лісне 
Дикше простше небезпечне 

Мысливскє первісне 
 

Зьвірят было під достатком 
Та не было броні 

Вовкы што дня зажерали 
Коровы і коні 

 
А і з люди недного  
Зажерли медведі 

Там рядило право джунґлі 
З людми на переді 

 
Жытя од них вымагало 

Здоровя і силы 
Нераз люди притиснули 

Варункы страшливы 
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Але жыли собі вільно 
Без міста і панив 

Без короля і без царя 
І середніх станив 

 
Хоц без школы і без кіна 
Та з быстрым поглядом 

За то давали си рады 
Же жыли громадом 

 
Взаємні си помагали 

Вспільні ся бороли 
І слабого не лишыли 
В нещастю николи 

 
Хоц горами і лісами 
Од сьвіта одтяты 

Створили власну культуру 
Права своі сьваты 

 
Збудували власны храмы 

Лемківской культуры 
Під народны підвалины 

Дали міцны муры 
 

Змонтували тривкій помник 
Для діла прадідив 

Котрий юж до кінця сьвіта 
Не згыне без шлідив 

 
Котрий ся юж не розвалит 

Як хотят ворогы 
Хоц стратили зме край ридний 

І ридны порогы 
 

Хоц нас оркан розпорошыв 
Як сіно по поли 

Юж шлід по нас не загыне 
На сьвіті николи 

 
Хоц дуже з нас сьвіт поґывтат 

Дуже нас вымішат 
Але свого юж николи 

Лемкы ся не лишат  (Дай Боже) 
 

Слава про нас не загыне 
На сьвіті николи 

І недовго ся рознесе 
Як трава на поли * 

 

В тамтых часах то были віщы слова, 
бо пришов час і наступил так званий 
лемківскій - русиньскій ренесанс.   

Тема Лемків стала ся модна 
 

Бо недовго ся розшырит 
І як ліс зашумит 

Нашом формом і культуром 
Ворогів накормит 

 
І довідат ся сьвіт про нас 

Як бомба выстрылит 
Іщы пред нашым розумом 

Голову похылит 
 

Іщы цілий сьвіт ся дознат 
Же сут такы люде 

Лемками ся называют 
І заздростив буде 

 
Іщы буде хотів певно 
Ближше нас познати 

Отвориме пред ним двери 
Впустиме до хаты * 

 
* І стало ся, і пришов сьвіт до Лемків 

(як повіл і што спричынил Юрий 
Стариньскій, шеф „Кычеры”) – і зас 
віще то было. Товды – в 1968 році 

 
Отвориме пред ним серце 

По лемківскы щыро 
Ци то ворог ци приятель 

Приймеме го мило 
 
 

 
Найславніжший Лемківскій ансамбль 

пісні і танця „Кычера” 
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Ансамбль „Лемковина” 

 
 
 
 

Зошыт 49 
 
 

На початку зошыта єст цитат по 
польскы- на осибний картці: 

 
„Wydaje mi się,  że prozą nie  mógł bym 
tak precyzyjnie wyrazić  swoich myśli” 

Ernest Bryll  - „Sowo Polskie”  
24.XI.1968 

 
Тоты што з нас ся сьміяли 

Дистанут копняка 
Бо на дурных мусит коли 

Впасти кара така 
 

 Мусят в кінци ся дознати 
Же были свинями 

Же за мало в них культуры 
Бы рядили нами 

 
А за дуже в них лакімства 

Хваліня підлости 
Не можу про них думати 

Без встренту і злости 
 

Але то рич другорядна 
Сут важніжшы справы 

І до сваркы я николи 
Не натігав ставы 

 
Єст што інче до писаня 
А любю писати*  (но...) 

Любю буквы нефоремны 
В ленійкы складати 

 

*Поза тым мал час. Мал товды таку 
роботу, же міг роками дуже часу 

посьватити на писаня. На щесьця, 
бо бы зме того твору не мали ! 

 
     І барз любю посмотрити 

На своі вершыкы 
Як в ленійках ся чорніют 

Чекают критыкы 
 

Як ся родят в моіх думках 
Як в жытя вступают 

Як формисто на зошыті 
Карткы заповняют 

 
І як мило єст на души 

Як о своім плетут 
Товды вірю же нас люде 

З хыжы не выметут 
 

Як з жальом оповідают 
О нашых звычаях 

О минулым нашым жытю 
В нас і в інчых краях 

 
Як з шелестом осьпівуют 

Нашу минувшыну 
Наше тихє жытя в горах 

Нашу Лемківщыну 
 

Як з весняным шумом Чершлі 
О нас гнешніх правят 

Край наш чыстий і зелений 
Вкрашают і славят 

 
Як з леґендом вспоминают 

Чар лемківскых ночи 
Гірскы верхы на тлі неба 

Крайобраз урочий 
 

Як зо сьпівом летят з віршом 
До свого гніздочка 

Де з Чертежом ся умавят 
Моя Зелярочка 

 
Як з музыком нашом ридном 

Плынут під хмарами 
Моі слова віршуваны  

Бы там жыти з нами 
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Як на крылах утопіі ( розумів) 
Прут до свого краю 

Де Білцарка з потоками 
В лісі фальом грают 

 
Де Пашківка зо Стырками 

При місяци радят 
Щасливий тот чыі очы 

Гнеска тото видят 
 

Де Патрия з Горощанком 
Собі ся кланяют 

Як сестры си кожде рано 
Добрий ден ґадают 

 
З кільометра высокости 

Сонцю хылят чела 
Як в долинах при іх стопах 

Зо сну встают села 
 

Як когутив сьпів поранний 
Чує Щовб і Чырна 

А ґівґаня тисяч гуси 
Слухат Чершля гарна 

 
А рык коров в кождий ранок 

І пастухів крикы 
То сьвітова симфонія 

Селяньской музыкы 
 

То селяньскых фабрык труба 
А сонце зыґаром 

То сьвітова сельска форма 
З традицийом старом 

 
Котру застав вік двадцетий 

На всіх континентах 
Што зродила ся з природы 

А не на патентах 
 

Повідж сивий соколику 
Гір нашых стороже 

Коли зыйде наше сонце 
І хто нам поможе 

 
Што там буяш над верхами 

Або над полями 
Прилет до нас і поділь ся 

Таємницьом з нами 
 

Што ся виєш над горами 
Ци над долинами 

Пришлий образ тых видоків 
Вітром над хмарами 

 
Ты добри знаш што нам треба 

І за чым плачеме 
Прилет до нас засьпівай нам 

Вшыткы тя просиме 
 

Покаж своі срибны крыла 
Ту в сьвіті над нами 

І засьпівай тужну пісню 
Як там над горами 

 
Покаж своі жовты очы 

Як злото красивы 
І чудовы своі груди 
Блідо сьніжно сивы 

 
Покаж свою поезию 
Як єс в нас вказував 

Очаруй нас ту в чужыні 
Як єс там чарував 

 
Розшыфруй раз таємницю 

Котра Лемків мучыт 
Вытігат кров сушыт мозок 

За то інчых тучыт... 
 

Налій віры і надіі 
В нашы слабы груди 

Бы мы могли поконати 
Всі жытьовы труды 

 
Бы мы могли хоц на старист 

Піднести головы 
І слухати як сьпівают 

Лісы ялицьовы 
 

Як в Зелярці грают привіт 
Букы нашы стары 

Як над нима перунами 
Сьвітят чорны хмары 

 
Як на весну селєдином 

Вкрыют ся долины 
І єдвабом зеленины 
Рванут полонины 

  



          
        

 

1
0

2
 

І як вшытко ся покрыє 
Каскадами квітив 

Як луч сонця в тихій ранок 
Тамтот рай осьвітив 

 
Ід ся в тот час посмотрити 

На гір моіх красу 
Коли сонце в чысты перлы 

Замінює росу 
 

Як десяткы жайворонків 
Над полями грают 

А пастухы по потоках 
Од свиту сьпівают 

 
Як овадив милийоны 

Рушыт до атаку 
А в садах при своіх будках 

Мило свищут шпакы 
 

Як з гір з лісив на коничы 
Заяці звыходят 

І хоц зідят пару листків 
Никому не щкодят 

 
Як стают на задні ногы 

Як уха настрошат 
Як слухают ци якій враг 

Іх не выполошыт 
 

Якы робят велькы очы 
Як ваньсы наставят*(баюсы) 

А за хвилю хрупят лисьця 
Мало ся не вдавят 

 
А якы задоволены 
Як си пошнідают 

Помыют ся зимном росом 
І в ліс поскакают 

 
І в ден по них шліду неє 
Хыбаль якій зблудит 

Або стрылец пес ци лишка 
З ліса не выпудит* (выжене) 

 
Товды кульом перелетит 

Брез управны поля 
Не здопче нич не попсує 

Всяди його воля 
 

Нихто на не ся не злостит 
Як в незнане спішыт 

Хыбаль жебы ліпше летів 
Дахто го пострашыт 

 
Єх заяцю милий гірскій 

Прийд нас одвидіти 
Може ся ти там омерзло 

Самому сідити 
 

Прилет до нас ци прискакай 
Тобі не так трудно 
Тобі всяди єднаково 

Весело свобідно 
 

Незалежни-с од никого 
Лем од той природы 

Тобі в подруж то так легко 
Як качці до воды 

 
Прийд посмотриш якій ту сьвіт  

Як мы ту жыєме 
Побуд з нами хоц з днив кілька 

Мы тя не забєме 
 

Зобачыш ту своіх братив 
Такых як ты самых 

Тилько же гір не виділи 
Ни теренив стромых 

 
Ім ту легко єст ходити 

Пасти ся скакати 
На ривнинах лекше жыти 

І лекше втікати 
 

Лем ніт на што посмотрити 
Менче вколо красы 

Прийд зобачыш як ту роснут 
На ривнині лісы 

 
А там навет орне поле 

Неривне похыле 
А юж ліса на ривніжшым 

   Не найдеш николи 
 

Зобачыш же і ту ладні 
Майовым вечером 

Хоц пастухы не сьпівают 
Як там під Кычером 
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Хоц не черчыт гірска вода 
В лісі по каміню 

І не сьпіват верховиньскій 
О нашым тепріню 

 
І хоц сонце не золотит 
Вершків гір што рано 
І бучына не зашумит 

З ночы розоспана 
 

І хоц гушлі не заграют 
Вечером в садочку 

І не узриш в нашым строю 
Молоду дівочку 

 
І не выйдеш в неділеньку 

З женом на поляну 
Не посмотриш з верхів в ридну 

Далечнь кохану 
 

Не погуляш юж молодым 
По верхах зеленых 

По тых стежках карколомных 
Зільом замаєных 

 
По тых стежках і дорижках 

Што на верхы пнут ся 
Над потоком ци урвиском 

Нераз нагло рвут ся 
 

По тых стежках котрых зьвіры 
Доптали віками 

Доптав і я іх колиси  
Босыма ногами 

 
Нераз не два на тий стежці 

Споткав єм рогача 
Як ішов зо свойом женом 

Велькій быв як гача 
 

Ішли собі так як люде 
Весело спокійно 

А сьпів дрозда іх чарував 
Дзвінкій мельодийний 

 
Позерали в ліво в право 

Як пан на спацери 
Ци як акторы на сцені 

В даякій опери 
 

Я уступив ім з дорогы 
Скрыв єм ся за бука 

То для мене была велька 
Лісова наука 

 
Быстрий рогач вчув ня нюхом 

А не міг видіти 
Што він хтовды там вырабяв 

Бы ня вышлідити 
 

Як втігав повітря в груди 
І як карк вытігав 

Як ся крутив грюб ногами 
Аж на землю лігав 

 
А як рычав брехав форкав 

Нихто бы не вірив 
Хто го не зна то бы думав 

Же сто гризных зьвірив 
 

Бабы товды з того страху 
Домів повтікали 

Што під лісом сухє сіно 
В полудне грабали 

 
Довго потим вспоминали 

Тот рык там над нима 
Зо страхом о тым ґадали 

По вечери дома 
 

Гей рогачу быстроногій 
Товаришу давний 

Прийд до мене пригадай мі 
Сьвіт наш тамтот славний 

 
Прийд до мене припомнеме 

Рокы тамты милы 
Хоц зме оба были босы 

Та якы щасливы 
 

Хоц зме были оба бідны 
Та в ридний стороні 

Ради такы як тот рильник 
На власным загоні 

 
Прийд до мене привитам тя 

Зо слезами в оці 
Посмотриме собі в очы 
Як в тридцетым році 
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Прийд до мене вспомнеме си 
Нашы давны часы 

Як тереном нашых змагань 
Были нашы лісы 

 
Як мы там пятнадцетричны 

Гуляли верхами 
І лем вітер верховиньскій 

Свистав понад нами 
 

А квітами вкрыты травы 
Клали ся під ногы 

Товды нам не треба было 
Стежкы ни дорогы 

 
Всьо пред нами уступило 

Гущ ци ліса сьціна 
Вовк ци єлень ци дик гризний 

Ци борсук гадина 
 

Прийд до мене пригадаме 
Тамты гірскы ночы 

Хтів бым взрити іщы твоі 
Велькы чорны очы 

 
Хтів бым на тя посмотрити 

Як там на Чертежы 
Іщы там ся зыйти з тобом 

Хыбаль жебым не жыв  
 

Хтів бым собі припомнути 
Спотканя в бучыні 
Обовязок і одвагу 
При своій дівчыні 

 
Якы были зме щаслиаы 

В тым царстві буковым 
Там на стромий сьціні горы 

На троні лісовым 
 

Як тішыли зме ся жытьом 
Здоровйом свободом 

Теплом сонця липньового 
І лісным холодом 

 
Як скубли сте гірску траву 

Солодку пахучу 
Раз в Зелярці раз на Чершли 

Третій раз в Убочы 
 

Як смотрили зме з высока 
На вівсы на жыта 

На коничы на капусту 
І на сельскы хаты 

 
І на люди што на полях 

Вічно ся крутили 
То з косами то з граблями 

Або як возили 
 

Як іх пекло літнє сонце 
Як іх пот обливав 

Як іх нераз при роботі 
Густий дощ обмывав 

 
Як вечером ішли з поля 

Слабы змордуваны 
Нераз мокры і голодны 

Хворы невыспаны 
 

Жар з них вытяг решту силы 
Праца іх пригнула 

Преднивкова голодивка 
Гумор ім попсула 

 
Нераз довгы лихва кошты 

Люди выкінчыли 
Неуроджай і нещесьця 

Цілком іх добили 
 

Же юж нич іх не тішыло 
Власний сад ни хата 

Ни краіна ридна тиха 
Ани своі сьвата 

 
А вы там на вершку горы 

В холодку лежали 
О штоденным людзкым труді 

Не чули не знали 
 

Вам всьо легко приходило 
Ліс быв вашом хатом 

Вічні чыстий не схляпаний 
Як люде болотом 

 
Ідла мате де пізрите 

В лісі ци на поли 
А убраня на свых плечах 

Не здрете николи 
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Школы церкви вам не треба 
Ни ксєндза ни пана 

Ани склепу ани корчмы 
Ани дзвонив з рана 

 
Ани воза ани плуга 
Гроши ни забавы 

Вам выстарчыт сонце вода 
І шмат мягкой травы 

 
І здоровя і свободы 
І юж сте щасливы 

Но і жебы выздыхали 
В хотари мысливы 

 
Товды мали бы сте царство 

Од краю до краю 
Гуляли бы сте як в байці 

По зеленым гаю 
 

Піднебныма алєями 
Як в біблийным раю 

І для красы для розрады 
На потіху мою 

 
Ужывали бы сте сьвіта 

Разом з єленями 
Міряли бы сте поляны 

Зґрабныма ногами 
 

Ей єленю єленьочку 
Де твоя корона 

Твоя гордист твоя краса 
Твоя оборона 

 
Котру-с носив з таком втіхом 

На своій голові 
Як єс став там на Зелярці 

При сьціні буковий 
 

Як єс вышов з гущавины 
Як король з альтаны 
Як ся має выберати 

В чужыні сьвіт незнаний 
 

І то з якой высокости 
Смотрив довкола 

Же з такой ридко смотрила 
Цисарска голова 

 

А якій сьвіт кругом него 
Быв товды красивий 

Серед него в бляску сонця 
Він вітязь щасливий 

 
Зґрабний смуклий як статуя 

Грецкого пеґаза 
А пред ним неспотыканой  

Красоты оаза 
 

А він як вкомпонуваний 
В тот образ чаривний 

І з повагом смотрит вколо 
То втішний то гнівний 

 
Вколо него його дамы 
Безжурно шуткуют 

Бо при ним жадной загрозы 
Не видят не чуют 

 
Втішают ся красным сьвітом 

Чудным дньом серпньовым 
Маєстатом свого вожда 

В запаху лісовым 
 

Веселят ся бо безпечны 
При його короні 

Як на представліню в цирку 
Тресуваны коні 

 
А вколо них ліс і травы 

В сонци золотіют 
А они щасливы втішны 

По свому ся сьміют 
 

Барашкуют на поляні 
Допчут сині квіты 

Чудотворний маєстате 
Тамтейшого сьвіта 

 
В котрым видів єм неридко 

Подибны видокы 
Єленю мій коли зникли 

Тамты чудны рокы 
 

Ех єленю наш лемківскій 
Царю нашых сторин 
Верховиньской поезиі 
Карпатскых полонин 
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Царю лісив безконечных 
Нашых гір і долин 

Володарю пущ лемківскых 
Верхів і провалин 

 
Царю лісной атмосферы 

І тамтой свободы 
Серед дерев трав і квітив 

Ішов єс до воды 
 

Котра ждала тя як в мисці 
Квітом оточена 

В ній цілий ден лучы сонця 
Были намочены 

 
В ночы місяц як до люстра 

Смотрв ся і думав 
Часом я му розбив люстро 

Бо єм не вытримав 
 

А ты ішов до жерела 
Двором оточений 

Розмрияний оказалий 
І позолочений 

 
Як єс ішов вшыткы зьвіры 

На тя ся смотрили 
А іх очы злотым огньом 

З подиву горили 
 

Стары букы перед тобом 
Похыляли віти 

А зьвірята ся тішыли  
Як маленкы діти 

 
Сходили на бік з дорогы 
Котром ты преходив 
Тихій вітер твоі бокы 

Леготом холодив 
 

Квіты трава перед тобом 
На землю ся клали 

А коникы в траві для тя 
Симфонію грали 

 
На деревах птахы для тя 

Гірскій гымн сьпівали 
Рысі вовкы в тін ся цофли  

Тіж ся тя бояли 
 

А ты ішов як володар 
Нашых верхів слава 

В тот час тобі всьо служыло 
Вода воздух трава 

 
Квіты зіля і дерева 

І лісны овочы 
Всьо чекало і сьпішыло 

Бы тобі помочы 
 

Вшытко для тя там істніло 
І небо і вода 

Сонце хмары і просторы 
І ціла природа 

 
А ты крочыв величаво 

Де-с хотів і коли 
Верхів своіх зеленявых 

Не лишав николи 
 

І гір своіх укоханых 
За нич не замінив 

Поляночкы своі ридны 
Понад жытя цінив 

 
По них літом спацерував 

Там ів смачне зіля 
Там діточкы выховував 

Там справяв весіля 
 

Як він ішов до жерела 
Вартало видіти 

Оплатило ден стратити 
Бы го вышлідити 

 
Бо вітчына го тішыла 

Як ниґда никого 
Єленю наш брате милий  

Льве ліса нашого 
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Зошыт 50 
 
 

Володарю нашых лісив 
Окрасо гір нашых 

Приятелю днив пастушых 
І вандривок пішых 

 
Як я любив тя споткати 

На лісовий стежці 
На поляні при жерелі 
Ци в руках на книжці 

 
Як я праг зыйти ся з тобом 

В лісовых пустелях 
Бо-м знав дуже од дітиньства 

О лісных жытелях 
 

Як я тішыв ся аж тремтів 
Бы тебе споткати 

Як ся пасеш спацеруєш 
І як ідеш спати 

 
Ци як смотриш з высокости 

На свою краіну 
На безмежну зеленяву 

Тиху Лемковину 
 

Котру любив єс як Лемко 
Бо-с быв тіж єй сыном 

Лем же мешкав єс не в хыжи 
Не спав під перином 

 
А мешкав єс там высоко 

Де гмла іде спати 
Сонце рано перший промінь 

Мусит там післати 
 

В селі іщы темно тихо 
Там юж сонце всходит 

Споміж ялиц витати го 
Наш єлень выходит 

 
Людзка нога о тым часі 

Там майже не быват 
О тым часі сьвіт там дивний 

І лем пташок сьпіват 
 

О тым часі сьвіт там чудний 
Хто його не видів 

Най жалує же всі ранкы 
В хыжи пересідив 

 
Най жалує же в тым часі 

Не быв там зо два раз 
По тим акті мав бы в очах 

Цілком інчий образ 
 

Бо в тым часі там на верхах 
Зьвіры мают голос 
Рахує ся іх будова 
Вага сила волос 

 
І в тым часі гірскых вершын 

Они сут панами 
І николи ся не згодят 
На вспівжытя з нами 

 
Бо в тым часі там панує 

Інча атмосфера 
Ци там гнеска єст так само 

Як было і вчера 
 

Коли сонце перший промінь 
Понад горы пустит 

Товды горы з долинами 
Выривнат выпростит 

 
А тот промінь довгій острий 

Як оген червений 
Обнимат сьвіт высокости 

Спячий і зелений 
 

І найвысшы вершкы дерев 
Огнисто малює 

Но і на них моіх зьвірив 
Бо так му пасує 

 
І малює і огриват 
Іх змерзнены бокы 

Часом в горах мокро зимно 
А сут ночы такы 

 
В такы ранкы зьвірив тішыт 

Сонця промінь теплий 
З такой ночы вовк на рано 

Голодний і встеклий 
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І оказйі не омине 
Як сонце сходило 

Бік до сонця тіж наставит 
Жебы го загрило 

 
Голод товды го не взрушат 

Так го тепло тішыт 
Хоц і серну товды видит 

То ся не барз спішыт 
 

Кого тепло не радує 
Хто мокрий змерзнений 

Бідний в тот час зьвір і човек 
Хоц і сьвіт зелений * 

 
*Тото Аутор сам прежыв  

коли ся крыв пред  
Німцями майже два рокы 

в лісах Дзеляркы 
 

Бідний в тот час зьвір і човек 
Птахы і овады 

Лем рыбам то нич не шкодит 
То для іх выгоды 

 
Вовка в жытю я не любив 

Бо то збуй проклятий 
То мордерца абсолютний 

Одважний завзятий 
 

В часі войны пришли до нас 
Зо всхідніх теренив 

І до гнеска сьвіт в Карпатах 
Іх не выкоренив 

 
І до першой войны в нас там 

Тіж іх дуже было 
То мій няньо оповідав 
Што ся там водило 

 
Што они там вырабяли 

Страшні подумати 
Таку банду розбійників 

Лем вымордувати 
 

Так як они мордували 
Што лем напоткали 

Вшыткы дикы зьвіры в лісах 
Іх жертвом падали 

 

Про них можна бы писати 
Цілу епопею 

Там з іх жытя збуєцкого 
З іхнього розбою 

 
Кого в трасі напоткали 

Тот марно пропадав 
В зимі в лісах навет човек 

З ним ся не доґадав 
 

Хто ся выбрав попрез горы 
До другого села 

Бо таммади лем до него 
Узка стежка вела 

 
То не каждий в зимі дышов 

Там де заплянував 
Неєдного вовк на верхах 

З бандом замордував 
 

З неєдного потим нашли 
Скірні і палицю 

Не дав рады прекрочыти 
Гірску каленицю 

 
Така доля бы споткала 
І мого прадіда *(Петра) 

Як быв на час іх не дозрив 
То бы была біда 

 
Він оженив ся в Бересті 

І ходив там часом 
Было з десят кільометрив 

Горами і лісом 
 

Треба было прейти піше 
Высокы дві горы 

І Камяну медже нима 
Лісив ціле море 

 
Знам я добри тоту трасу 

Нераз єм ньом ходив 
До Крениці до Мохначкы 
До Чырняньскых садив 

 
Прадід выбрав ся раз в зимі 

Там в тоту дорогу 
Як вышов на вершок горы 

Та стерпли му ногы 
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На поляні засьніжений 
В сонци на морозі 

Вісем вовків таньцувало 
На його дорозі 

 
Він посмотрив з медже ялиц 

Страх му одняв силу 
Лем сто метрив было до них 

Аж му стерпло тіло 
 

А поляна засьніжена 
На сонци блищала 

А серед ней смерт зубата 
На него чекала 

 
А вовкы єден за другым 

В колечко кружыли 
Щесьцьом вітер быв противни 

І го не почули 
 

Чого они так кружыли 
Серед дня як діти 

На высокій гын поляні 
Трудно одгаднути 

 
Може рую товды мали 

Може звычай такій 
Ажебы ся розогрити 

Як мороз великій 
 

Дост же взрив іх не за пізно 
І дав ногам знати 

Но припущам як він мусів 
Одтамаль втікати 

 
Домів вернув ледво жывий 

Тыжден потим хворив 
По тий справі аж до яри 

Не быв цілком здорив 
 

Бо шнігы были великы 
Тяжко было іти 

Трудно ногы вытягнути 
Но а як летіти 

 
Єх то были тяжкы часы 

Та якы веселы  
Якым жытьом романтычным 

Жыли нашы села 
 

Бо як рано поставали 
Все чули новину 

Кому вовкы в ночы взяли 
Ци уцю ци свиню 

 
Як засувку си вытягли 

Кутец отворили 
І до рана пред дверями 

Аж дві свині зіли 
 

Якым чудом одомкнули 
Двери так як люде 

То на вікы медже людми 
Таємницьом буде 

 
Міцно вбитий клин буковий 

Вытягли зубами 
А як свиню вытігали 
То лем знают сами 

 
І же свиня не квичала 
То най сьвіт осудит 

Же як ся єй на віз бере 
То пів села збудит 

 
А же товды не квичала 

Хоц зубами дерли 
При одході на соломі 

Зубы си вытерли 
 

Та най тота таємниця 
Забє мою душу 

Але я єй в своім жытю 
Розвіклати мушу 

 
Рано ґазда із ґаздыньом 

Рукы заламали 
Як взрили шніг скырвавений 

Што вовкы здоптали 
 

          І покладок* коло сьціны(*?) 
То для них лишыли 

Три скруточкы зо псьой серсти 
Што го вчера зіли 

 
А з барана все лишыли 

Зубы чело рогы 
Но і часом што не зіли 

Ратичку із ногы 
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Оповім вам што уйкови 
Раз з козом зробили 

А то были гади драні 
Бодай ся вдавили 

 
Господар быв з него добрий 

Іщы гнеска жыє* (в 1968 році) 
З той пригоды давной кізьой 

Нераз ся посьміє 
 

Він ґаздував все взорово 
Тримав моц худобы 

Но і козы з традициі 
Ци так для оздобы 

 
Може за то бы кіжлята 

В яр ладні скакали 
Малым дітям іх пописы 

Барз ся подабали 
 

Малым дітям на потіху 
Старым на розраду 

Якій быв сьміх коли вышли 
Перший раз до саду 

 
Ой бо вартат обізрити 

Вшыткым іх забаву 
В стайни в хыжи ци як выйдут 

На зелену траву 
 

Якы з малых акробаты 
Нихто не даст віры 

Часом ховал іх і няньо 
То барз милы зьвіры 

 
Іх молоком найчастійше 

Свині зме кормили 
Росли на нім як на дрижджах 

І скоро тустіли 
 

Може за то і мій уйко 
Єй ся не позбывав 

Попри стайни екстра кутец 
Для ней побудував 

 
В сьціні вікно малесенькє 

Зробив для дыханя 
Жебы чыстий воздух входив 

Там до єй мешканя 
 

Двадцет центиметрив в квадрат 
Жебы вовк не гвошов 

Сам єй кормив і напавав 
Бо барз ся ньом тішыв 

 
Щыбку в віконе не вставяв 

Жебы воздух входив 
Хтів жебы ій як найбільше 

Жытя осолодив 
 

І она як румеґала 
То все пыск там клала 

І повітрйом сьвіжым чыстым 
Цілу нич дыхала 

 
І жыло бы ся ій добри 

Як в Бога за дверми 
Жебы то не тамты часы 

Не вовкы офермы 
 

Котры в кінци вышлідили 
Тот єй звычай паньскій 

Ци шляхецкій королівскій 
А може міщаньскій 

 
Підкрали ся по збуєцкы 

Гын під єй альтану 
І збадали же през двери 

Там ся не дистанут 
 

То чекали під вікєнцьом 
Аж коза з натуры 

Всадит нозґри до віконця 
По шыю до дзюры 

 
Як гвожыла то хватили 

З пащеку з довы 
І хтіли єй вытягнути 
На верх з єй альковы 

 
Жебы більше вжыла сьвіта 

Як в замкненым хлєві 
Бо нич была ясна тиха 

Щрон быв на дереві 
 

Жебы взрила калєйдоскоп 
Чар ночы зимовой 

Зир космічных милийоны 
Шум горы буковой 
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Але же выйти не хтіла 
Бо ся не вмістила 

То вырвали ій пащеку 
Жебы раз змудрила 

 
Бо брез мале вікєнечко 

Прешов леп і шыя 
Но а груди юж не пішли 

І урвали рыя 
 

Рано уйко кормит статок 
Іщы темно з рана 

Отворив двери до кутця 
Дав і козі сіна 

 
Але смотрит коза не іст 

Што то ся ій стало 
Преціж все му з рук тягала 

Лакомо здорово 
 

А же в кутци темно было 
Не міг нич видіти 

Коза біла з верха ціла 
Не міг більше взрити 

 
Скочыв в хыжу принюс хліба 

Присмак хыжніх зьвірят 
Дає козі коза не ксе 

Аж очы не вірят 
 

Вернув в хыжу ґадат жені 
Тихо і помалы 

Ход ле зо мном коза не іст 
Певні будут малы 

 
А жена до корытцяте 

Взяла зерна з муком 
Но і ідут по дорозі 
Вымішала руком 

 
Дає козі тота не ксе 
Што то може быти 

Взяла з довы за пыск руком 
Бы єй притягнути 

 
А там сут лем вышні зубы 

Рука скырвавена 
Престрашыла ся скричала 

Як кропом спарена 
 

Товды хватив руком ґазда 
І аж здеревянів 

Не знав зразу што ся стало 
І доцяп збаранів 

 
А пащека враз з языком 

Гет з ґарла вырвана 
Заміст пыска вызерала 
Страшна сьвіжа рана 

 
Коза стоіт смотрит смутно 

Як актор по сали 
Юж не ма чым істи пити 

Очы ій остали 
 

Втовды уйко рванув на двір 
Скочыв під віконце 

І взрив повно вовчых шлідив 
І всходяче сонце 

 
І погрозив ім до ліса 
Стиснув зубы з болю 

І присяг ім же ся пімстит 
За тоту сваволю 

 
А вовчыско в Чершли завыв 

Одповів одразу 
Же барз того было мало 

Же прийде по козу 
 

Але уйко юж не чекав 
Заризав єй зараз 

Кілько годин так терпіла 
Не знаме до тераз 

 
Може цілу нич зимову 

О чекайте каты 
Іщы прийде на вас хвиля 

Злы духы прокляты 
 

Такы товды были часы 
За вовчым голосом 

Мусів бідний мясо істи 
Хоцбы не хтів часом 

 
А мій сусід оповідав 
Же як быв молодий 

То пас в лісах стадо увец 
І зберав ягоды 
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І раз брата взяв зо собом 
Школяря малого 

І погнали гет над Свинку 
До ліса велького 

 
І мали зо собом трубу 

З сейкового рога 
І трубіли на ній остро 

Як была тревога 
 

Тоту трубу юж я виділ 
Быв то риг чудовий 

І прешло пів метра довгій 
Грубий і здоровий 

 
Такы рогы походили 
З быків інчой расы 

Котры з Венґєр приводили 
За австрийскых часив 

 
Може з Чехословациі 

А Венґрами звали 
Дост же іх аж в Бардийові 

Лемкы купували 
 

Бо товды границ не было 
Та ішли де хтіли 

На Чехы* на Закарпатя 
Бодай грошы были 

 
Товды кордон не одділяв 

Нас од Закарпатя 
І дружыли з собом Лемкы 
Вшыткых Карпат братя 

 
Тамты ішли ту по товар 

І мы до них сьміло 
Товды Лемкам під Аустрийом 

Найліпше ся жыло 
 

І од тамаль приводили 
Славны з рогів волы 

Про котрых в нас анеґдоты 
Не згынут николи 

 
Сивой масти велькы сильны 

А іх славны рогы 
Были красом іх будовы 

І были дорогы 
 

Сейками іх называли 
І же мудры были 

Як іх ґазда часом выбив 
То все ся пімстили 

 
З такых волив хлопці мали 

Риг сильний великій 
Котрым вовкы одганяли 

В гірскій пущи дикій 
 

Бо як на нім заграв в лісі 
На Чершли ци в Щобі 
Єхо несло ся горами 

Аж чую по собі 
 

Вовкы його ся бояли 
Як смерти заразы 

І як были даде блиско 
Змітали одразу 

 
І сокыры мали з собом 

Же як буде треба 
Та будут рубати вовків 

Кругом коло себе 
 

Но і зразу пасли оба 
Як на верх выгнали 

Тішыли ся тамтым сьвітом 
Но і пильнували 

 
А попід них плынув потик 

Гірскій рвучий лісний 
В тени ялиц росло зіля 

В краіні чудесний 
 

Хлопці ся розкошували 
Тыма видоками 

Дуже ся не преймували 
Стадом ни вовками 

 
Час од часу сиґнал рога 

Стряс кругом лісами 
І они зас ся тішыли 

Весны видоками 
 

І лісовым тым видоком 
Чудным хоц короткым 
Але нараз мек козячий 
Вдарив іх молотком 
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Підорвали ся і смотрят 
Сокыры хватили 

А два вовкы юж іх цапа  
В потик провадили 

 
І в тий хвили як тиґрысы 

За нима скочыли 
Та вовків юж за потоком 

Без цапа виділи 
 

Як драпали ся до горы 
І сіли на зады 

Цапом вдарили в потоці 
Під крякы до воды 

 
Хлопці знали же цап ту єст 

Бо го не пірвали 
Нич го нашли та го пів дня 

Гын по дні глядали 
 

Бо в секунді ним вдарили 
В воду в такы хащы 

Же хлопці в кінци звірили 
Же юж єст пропаще 

 
А вовкы там на березі 

Цілий час чекали 
Же як хлопці го не найдут 

Жебы го забрали 
 

Аж як в кінци зобачыли 
Же го влечут з воды 

Та зо жалю запищали 
Як мышы молоды 

 
Отворили страшны пащы 

Зівкнули зо смутку 
Же іх спрытне полюваня 

Остало без скутку 
 

Похылившы доло лепы 
Почлапали дале 

Без мордерства і без мяса 
Жывота не знали 

 
Хлопці довго обмавяли 

Іх спрыт і іх штуку 
Вовкы товды ім давали 

Жытьову науку 
 

Інчым разом стрыка хлопец 
Пас в лісі коровы 

При коровах вчыв ся з книжкы 
Бо ходив до школы 

 

 
„Вовк і ягня” – мій жартобливий 

рысунокдо байкы Русенка 
 
 

Зошыт 51 
 

І ходячы чытаючы 
Кружыв коло стада 

І не видів коли одкаль 
Наднесло му гада 

 
І дизрив го як юж козу 

Закліщыв зубами 
Коза впала на коліна 

Як пред образами 
 

Він си думав же то псиско 
Велькій сивий старий 

Як не вцідив му бичыском 
Впрост з горы по твари 

 
Аж здудніло по черепі 

Пустив єй одразу 
Хлопец двигнув і погласкав 

З жальом бідну козу 
 

Ратуючы тоту козу 
Гет о сьвіті забыв 

А вовк з другой страны коров 
Зас му уцю забив 

 
Хлопец хтовды ся здогадав 

Же то вовк бандыта 
Скочыв в страху на дерево 

Як з тамтого сьвіта 
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Бо забракло му одвагы 
Бы му дав брез гриву 

Бо сьвідоміст з кым воює 
Одняла му силу 

 
І вовк звільна і безкарно 

Потяг уцю в лісы 
То было його ремесло 

Такы были часы 
 

А тот хлопец быв внук того 
О кым єм згадував 

Котрому вовк давно козу 
В кутци замордував 

 
Котрий в ночы през віконце 

Пащеку вырвали 
Бо козину барз любили 
Барз в ній смакували 

 
Хоцбы было двадцет увец 

А коза лем єдна 
Все найперше єй пірвали 

Як душу праведну 
 

Потим за ньом ішло інче 
Уця пес ци теля 

Така было іх засада 
І така іх воля 

 
Раз мій воєнний товариш 

Мав з нима преправу 
Як раз выгнав свій добыток 

На лісову траву 
 

Пас высоко на поляні 
При лісовий сьціні 

Сів на траві під ялицьом 
Як на мягкым сіні 

 
Чытав книжку „Пропащий сьвіт” 

Повіст пречудову 
Та чытаня му прервали 

Збішены коровы 
 

Встав на ногы пізрив вколо 
Юж знав што ся стало 

Взрив два вовкы міцны быстры 
Од коров на право 

 

Што підышли цілком блиско 
І обсервували 

То фахівці од розбою 
Напад плянували 

 
Потим єден остав в місци 

Другій пішов вково 
І з другой стороны стада 
Став фронтом до коров 

 
Хвильку стояв смотрив нюхав 

Потим рушыв в перед 
Впрост на уці на коровы 

На його очеред 
 

А товариш хлоп быв в роках 
Вовка ся не бояв 

Як спостерюг што ся сьватит 
На місци не стояв 

 
Лем рушыв не него штурмом 

Аж земля здудніла 
І сокыра вышмарена 
Цют го не трафила 

 
Вовк одскочыв як спружына 

Та не втюк далеко 
І може о двадцет метрив  

Став до него боком 
 

Ваньо скочыв по сокыру 
Пізрив на коровы 

Взрив же другій вовк до коров 
Підкрадат ся з довы 

 
А бідны уці зо страху 

Прилипли до коров 
Они знали же не єдну 

З них вовк юж розпоров 
 

А коровы настрашены 
Гребли ратицями 

Они знали хто то пришов 
З якыма плянами 

 
Позбивали ся до купы 
З похыленым носом 
Фучали і бурликали 

Несвоім голосом 
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А вовкы застосували 
Напад плянуваний 

Якій николи никому 
Не быв в горах знаний 

 
Взяли стадо на два фронты 

Підступом як люде 
Послухайте моістевы 

Што то з того буде 
 

Што єдного з горы прегнав 
Тот з довы ся зближав 

І як того предиганяв 
Тот з  горы ся знижав 

 
Нижній юж быв зас при уцях 

Нич вышній одступив 
Метав за нима сокыром 

Аж вістря затупив 
 

Аж раз шмарив за далеко 
Аж крякы стрищали 

А глядати не мав часу 
Бо вовкы не ждали 

 
Остала му лем палиця 

Што было робити 
Як бы досяг та і ньом бы 

Міг вовка забити 
 

Але вовкы не стояли 
Брали ся за справу 

Но бо жыют лем мясиском 
Бо не ідят траву 

 
Што єдного одпарував 

Другій гнав ґу уцям 
Ваньо гуляв доокола 

І лем втерав лиця 
 

Вганяв літав вколо коров 
Як в скорым кєраті 

Махав вовкам по оґонях 
Як мітлом по хаті 

 
Жебыв сокыру не стратив 

Забив бы з єдного 
А так зараз зобачыме 
Што то выйде з того 

 

Літав скакав зозяяний 
За іх оґонями 

Кый не метав бо бы остав 
З голыма руками 

 
Втовды бы ся го бандыты 

Юж нич не бояли 
Голы рукы бы посікли 

І што хтіли взяли 
 

А пред кыйом чули респект 
Знали його силу 

Він ім часом зміряв хырбет 
Серст іх густу сиву 

 
Та там ся му не удало 

Досягти жадного 
І по часі досягнули 

Але они його 
 

Не його лем його уці 
Хоц ся смотрив на то 

Но то юж быв підступ людзкій 
Або вовче сьвато 

 
Котре потим сьваткували 

Як битву выграли 
Як хытристю і підступом 

Ваня поконали 
 

Бо бандытив двох завзятых 
А він сам без зброі 

Дві годины вальчыв з нима 
І псув нервы своі 

 
Дві годины літав вколо 

І штурм іх одбивав 
Довго бив ся на два фронты 

Потом лице змывав 
 

Довго гуляв вколо стада 
Все збуям на против 

Раз з єдной страны раз з другой 
Преганяв бандытив 

 
Доовкола ліс і пущы 

Бог сьвіт небом вкрывав 
Не быв му хто допомочы 

А він єй не взывав 
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Вганяв вальчыв покля здоляв 
Аж впав півпритомний 
Вовкы на то лем чекали 

Бандыты незломны 
 

Бо ни хвилькы не чекали 
Скочыли тиґрысом 

І взяли найкрасшу уцю 
Пішли дово лісом 

 
А він смотрив на іх збродню 

Стискав з жалю зубы 
Быв безсильний тяжко дыхав 

Як без воды рыбы 
 

Рюк до себе берте вшытко 
Я нич не пораджу 

Серце стане закля силы 
На одвет згромаджу 

 
І так борба ся скінчыла 

З неривным ворогом 
Же дав уцю і здоровя 
За гірскым порогом 

 
Іщы потим довго хворив 

На серце і нервы 
Од товды о вовках думав 

Зо злістю без прервы 
 

Од товды юж не выганяв 
Коров на поляну 

Памятав з нима пригоду 
І битву програну 

 
Іщы другым заказував 

Бы то не робили 
Бы без броні там з добытком 

Сами не ходили 
 

А же броні нихто не мав 
Штож было робити 

І з вовками так як ваньо 
Не хтіли ся бити 

 
Оминяли іх як могли 
Та трудно ся звало 

Неєдному іщы потим 
Так ся в горах стало 

 

Інчым разом на осени 
Як ґрулі копали 

Дві сусіды тіж про уці 
З нима воювали 

 
Єдна была товаришка 

Моіх років шкільных 
Хоц може не належала 
До першых і здильных 

 
Гнет по школі ся выдала 

Мала файну хату 
Сестру мужа культурного 

Лем не мала брата 
 

Но в осени так як вшыткы 
Копали кромпелі 

Мотыками бо давно так 
Было в каждым селі 

 
Поле мала файне в куті 

Вітцьовизна мила 
Што од хыжы аж до ліса 

Смугом ся стелила 
 

На середині той смугы 
Кромпелі всадила 

А в осени при копаню 
Там ся з вовком била 

 
Там сестра ій помагала 

Молода дівчына 
Працували обі жваво 
В вечерных годинах 

 
Осін товды была красна 

В сорок щестым році 
І не знали же два вовкы 

Чекают в потоці 
 

Котрий плынув недалеко 
Зарослий вільхами 

Глубокій і пропастливий 
Стиснений горами 

 
І полудньом іщы сонце 

Мило присьвічало 
На деревах пару пташків 

Весело сьпівало 
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З вершка Чершлі в див сплывали 
Сопілчаны тоны 

А в Зелярці юж жовтіли 
Буковы короны 

 
Дикы гуси на полудне 

Тягнули ключами 
А іх голос вражав серце 

Смутныма тонами 
 

В ним все была нута смутку 
Прощальной кантаты 

Жаль за гніздом за вітчыном 
Што мусят лишати 

 
Жаль за гніздом за ближніма 

За ридном стороном 
З больом ридний кут лишали 

Не были вороном 
 

В іх ґівґаню протяжливым 
Все-м чув жаль і смуток 

Котрий родив в моій души 
До тугы початок 

 
В іх голосі я все чую 
Антифон траґізму 

Виджу край наш там лишений 
І бич сталінізму 

 
В іх голосі я все виджу 

Наш плач за горами 
Наше небо бовцаривскє 

З чужыма хмарами 
 

Виджу сонце наше миле 
Котре змерк закрыват 

І спокійне тамто жытя 
Котре туман вкрыват 

 
Котре жыє в гнешніх людях 

Юж лем в іх уяві 
Так як квіток засушений 

На осінний траві 
 

Як далекій голос совы 
В пущи о півночы 

Або як сон молодости 
Што сплыват на очы 

 

Або вспомин о пригодах 
В горах пережытых 

І тисячи серц невинных 
Недольом пробитых 

 
Іщы чую тот крик люди 

Воєнной розпачы 
Тішыли ся же по війні 

Юж буде іначы 
 

І по войні тот крик жінкы 
Коли вовка гнала 

Коли война гет на захід 
Спати поіхала 

 
Як ся треба было бити 

З рижных банд покройом 
Як напады банд злодійскых 

Потрясали крайом 
 

Навет з вовками голотом 
Тра было вальчыти 

І добыток свій убогій 
Докладні лічыти* (ту рахувати) 

 
І бабы ся били з нима 

Як зашла потреба 
Бо ратунок самітному 

Не надлетит з неба 
 

Ту закінчу битву з вовком 
Котру єм розпочав 

Як бабы дали вовкови 
Аж з болю заквичав 

 
Як то єдна вовка била 

А друга сідила 
Вміст помочы то зо страху 

На глині замліла 
 

Бо як копали кромпелі 
Уці з собом брали 

Жебы пасли ся попри них 
Або спочывали 

 
Но а вовкы як звычайні 

Тихо ся підкрали 
Но лем єден бо о другым 

Нич з разу не знали 
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Єден остав при потоці 
Нихто не зна чого 

Другій пішов сам на ловы 
Свым вовчым способом 

 
Може думав си же зайде 

Овечкы од заду 
І пожене на тамтого 

Овечу громаду 
 

А тамтот юж даст си рады 
Як на него рунут 

Напевно си плянували 
Же зо дві з них згынут 

 
Або вженут вшыткы в потик 

І там помордуют 
І нихто не буде видів 

І бабы не вчуют 
 

Певні были тоты самы 
Што ся з Ваньом били 

Што недавно на Чертежы 
Його побідили 

 
Побідили прехытрили 

І уцю забрали 
Но видно же ту подибний 

Напад плянували 
 

Лем же певні тот што пішов 
Уці заганяти 

Мусів штоси помылити 
Бо за уцю хватив 

 
Ци з голоду не вытримав 

Як ґу уцям пришов 
Зрештом нихто юж не видів 

Як ґу уцям ішов 
 

Дост же скочыв вдарив уцьом 
Уця бекла з болю 

Хтовды бабы взрили збуя 
І його сваволю 

 
І зараз за єдну ногу 

Зачав влечы собі 
Бабы зразу збараніли 

І стояли обі 
 

Але старша юж за хвилю 
З мотыком скочыла 

Заміст вовка по черепі 
За ногы хватила 

 
Зімала ся обіручно 

За передні ногы 
Вовк за задні собі тягне 

І так рвут небогу 
 

Уця іщы не забита 
Аж з болю бечала 
А они єй натігали 

Аж ся здерла трава 
 

Але вовк слонь быв міцніжший 
Бо обі потягнув 

Вбив клы міцно в учу высту 
Міцно мяса прагнув 

 
Баба видит же не жарты 

Як так дальше піде 
Стягне обі до потока 
Одкаль юж не выйде 

 
В кінци видит же не радит 

Пустила з рук ногы 
Но і легла си на уцю 
А мала дост вагы 

 
І вовк товды юж не потяг 

Хоц як ся заперав 
Пустив уцю сів на землю 

І лем пыск отверав 
 

І не цофнув ся ни крока 
Од бабского карку 

Як быв хтів та бы го претяв 
Як схаб на ярмарку 

 
Але навет го не лизнув 

А барз быв голоден 
Бо языком мляскав махав 

Як паском од споден 
 

Сідив на заді і чекав 
Коли жінка встане 

І лишыт му голодному 
Мясико кохане 
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Но а жінка полежала 
Ппару хвиль на уци 

Бо хтіла єй ратувати 
Як буде в єй моцы 

 
Потим встала бо думала 

Же уцю задусит 
Бо уця опритомніла 

Рушати ся мусит 
 

Та лем баба з уці встала 
Вовк хватив за ногы 
Тягне уцю і ся зберат 

До свойой дорогы 
 

Баба видит же не жарты 
Зас на уцю впала 

А вовк тягне аж од кырви 
Счервеніла трава 

 
Но не потяг і зас пустив 

Зас си сів змучений 
Його оддых пюк єй лице 

Як пец напалений 
 

А лем встала та зас тягав 
Жертву до потока 

А як легла та не пішов 
В зад ани пів крока 

 
Потик зближав ся помалы 

В тий борбі кырвавий 
Шлід червений і здоптаний 

Оставав на траві 
 

І не знатя як на кінци 
То бы ся скінчыло 

Конец валькы сам єм видів 
І барз ня втішыло 

 
Смотрили зме з мойом женом  

Хоц далеко было 
Як третій раз з уці встала 

Та юж зрозуміла 
 

Же так вовка не поконат 
Як не буде била 

Дистала руком мотыку 
Як му прицідила 

 

Товды і він пришов по свій 
Розум до головы 

Як юж дистав як од коня 
Желізом підковы 

 
Несподівав ся од бабы 

Аж такой одправы 
Отрепав пыск скырвавений 

Піднюс ся знад травы 
 

Здогадав ся же жлі зачав 
Та тераз пропало 

Там зо жалю за обідом 
Серце му скакало 

 
Зрозумів же треба іти 

Назад без ничого 
І з чым піде закликати 

Товариша свого 
 
 

 
 
 
 

На окладинці дописок: 
„Горы нашы найдорожшы 

Крайобразы тихы 
Вас зо серця нам вырвали 

Люде злы і лихы” 
 
 

Зошыт 52 
 

Котрий  не брав в тий акциі 
Жадного удіву 

Почлапали помаленкы 
Голодны до Діву 
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Пішли смутны побіджены 
Слабы без обіду 

А я пішов одвидіти 
Геройску сусіду 

 
Бы мі вшытко што-м не видів 

Рекла од початку 
Такій вычын і мі остав 

В главі на памятку 
 

А єй сестра з перестраху 
Нич ій не помогла 

Сідила на земли бліда 
І встати не могла 

 
Аж на кінци поспішыла 

Вовка одганяти 
Сестра вперед она за ньом 

Хтіли хвіст одтяти 
 

А вовк втікав перед нима 
Так як бы жартував 
І оґоньом попред очы 

Передній шурував 
 

Так го з криком одправили 
Як тот Кракус смока 

Тішыв єм ся як тот видок 
Влетів мі до ока 

 
Хоц єм видів та єм не знав 

Властивой причыны 
Аж як сама оповіла 
Про вовковы чыны 

 
І про своі то єм не знав 

Што на то повісти 
Лем єм повів ій до очи 
Же вовк міг єй зісти 

 
Але вовкы в моіх часах 

Люди не чыпяли 
Жебы в зимі то бы може 

І зубы запяли 
 

В карк одкрытий підставений 
Під клы вовчы остры 

А тамта ся не рушыла 
Хоцкі обі сестры 

 

Єдна била ся хоробро 
З вовком розбійником 
Друга на глині лежала 
Зо страху з мотыком 

 
І так то єст медже людми 

І між народами 
Же єдны як львы одважны 

А другы як лямы 
 

Може і вовк тамтот другій 
Тіж до лям належав 

Што не пішов помагати 
Лем на траві лежав 

 
Но ту ся ім не карало 

Бо ся жлі забрали 
І хоц як ся хытрували 

Та уцю не взали 
 

Кілько гарту і одвагы 
Єден з них выказав 

І же силом і бравуром 
Грихы своі змазав 

 
Аж мотыкы твердий обух 

Там го опамятав 
О малий жарт быв бы бабу 

Враз з уцьом высватав 
 

Но уця ся ожывила 
По тамтым драматі 
Іщы троє ягнят мала 

По тым вовчым сьваті 
 

З того сьміху што не міра 
Мали хлопи потим 
Вечерами по роботі 
Вспоминали о тым 

 
Нам о вовках зас прибыла 

Єдна істория 
І новина сьвіжа з жытя 

Нова вовча хрия 
 

Нова красна і правдива 
Як і жытя в горах 

Наповнене пригодами 
В лемківскых хотарах 
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Но і на тым бым закінчыв 
Вовчу епопею 

Хоц о них бым міг писати 
Цілу книжку свою 

 
Бо в селі пів псив выіли 

Так ім смакували 
І люде псив перед нима 

Все на нич ховали 
 

Хто не сховав то на рано 
Лем шлід вовків нашов 
А вовк іщы на другу нич 

По другого пришов 
 

Псы хоц іх стриєчны братя 
Барз ім смакували 

З яком втіхом на них в ночы 
Зимом полювали 

 
Як доптали коло плотив 

Де пес быв замкнений 
А подворец з забудовом 

Быв огороджений 
 

Попрез плоты і през сьціны 
Чули пса в стодолі 

А добрати ся не могли 
Як і ґу корові 

 
А ту голод не жартував 

Пхав іх до розбою 
Шнігы мороз ім не давав 

Місця до постою 
 

Вітер зима ім забрали 
Весняны выгоды 

Як си в лісах гарцували 
Здоровы молоды 

 
Зеленыма стежечками 

Поляном верхами 
І всяди ся спотыкали 
З телятми з уцями 

 
А під лісы на коничы 

Заяці ходили 
За нима лишкы котрыма 

Тіж не погорділи 
 

В лісі серну тіж не трудно 
Літом напоткати 

І мышами не горділи 
Як могли зімати 

 
Тераз вшытко ся покрыло 

Опустіли поля 
В лісах шнігы великаньскы 

І пришла недоля 
 

І мусіли зыйти в село 
Псами ся заняти 

Бо зо всього єст найлекше 
Пса уполювати 

 
Бо пес з буды сам выскочыт 

І  пожене за ним 
Бы інтруза одогнати 

Но і товды по ним 
 

Бо вовк зразу втіче пред ним 
Бы го привабити 

Потим в поли ся оберне 
І юж пес забитий 

 
А як пес не піде за ним 

То і так го має 
Вытягне го навет з буды 

Забє і покрає 
 

Хоц бы пес быв якій велькій 
Не даст йому рады 

Бо пес з ним ся жре як зо псом 
От так од парады 

 
Бо на мясо вовка не хце 

Не зна вовчых мысли 
А вовк бере хвыт смертельний 

На то му клы вросли 
 

Хватит нима в такє місце 
О котрым юж знає 

Же як зімат за не клами 
Та юж мясо має 

 
Бо тых хвытив його мама 

Вчыла го з дітиньства 
Вышколила го на збуя 

На бандыцкы свиньства 
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І як зробит хвыт смертельний 
Юж го не попустит 

Лем затискат страшны зубы 
Же аж вшытко трищыт 

 
Пащекы ся затискают 

На нещасным карку 
Юж іх нихто не отворит 

Мают добру марку 
 

А черені як ножыці 
Претинают жылы 

Аж ся зубы зыйдут разом 
Товды пес нежывий 

 
І свою псю несьвідоміст 
Приплатив страшливо 

О такым вовчым підступі 
Ся му не приснило 

 
З того і для нас наука 

Найбільша зо вшыткых 
З ней приклады не належат 

Між людми до ридкых 
 

Же ворога треба знати 
Наперед не потим 

Бы псьом жертвом не пропасти 
З бандытом проклятым 

 
Покля не знаш його хвытив 

Не бер ся за него 
Не дай ся вывести в поле 

Бо то терен його 
 

І оминяй го з далека 
Покля не знаш хто то 

Бо як мыльні ся поставиш 
Та впадеш в болото 

 
Покля не знаш його плянив 

Чекай до остатка 
Хыбаль як ся на тя шмарит 

Товды вальний братка 
 

Прифасуй му кілько можеш 
В місце чуле слабе 

Бо іначы не повалиш 
Міцнійшого драба 

 

Товды буде мав научку 
Же з тобом не жарты 

І більше ся не поставит 
З тобом грати в карты 

 
Та добри смотр ци він часом 

Не хце ти вернути 
Бо в плянуваным нападі 

Легко єст згынути 
 

Бо він товды тя не вдарит 
Шапком ани руком 

Лем дистанеш по черепі 
Желізом ци буком 

 
А як буде тхір та буде 

Юж ся все тя бояв 
При тий формі для тя ліпше 

Высше будеш стояв 
 

Нераз з такого ворога 
Приятель ся зробит 

Бо твій цьос го розброює 
Дальше бє і гнобит 

 
Але з такым побратимство 

Не тра затігати 
Памятати його свиньства 

Та не оминяти 
 

Може цівком ся одмінит 
Може пожалує 

По мойому най ня потим 
Він юж не купує 

 
Бо смотрю на не з резервом 

Хоц єм не ворогом 
Ліпше бы быв як найридше 

За моім порогом 
 

Бо свій гонор треба мати 
Бо хто його не ма 

Тот єст мітлом під ногами 
В болоті солома 

 
Кажду свиню оминяти 

Бо він встыд народу 
То так як жебы гноівка 

Пішла в чысту воду 
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Бо хто раз ся спрофанував 
Пред твоім обличом 

Як хуліґан тя зневажыв 
То такого бичом 

 
Не дати ся сильійшому 

На собі носити 
Хто все плаче пред сильнійшым 

Того осьмішыти 
 

Жебы познав свою гіднист 
І людзку повагу 

Човек на всьо найде спосиб 
Ма силу одвагу 

 
Но і розум велькій людзкій 

Котрий всьо му повіст 
І характер чест і волю 
Талант школу совіст 

 
Та самому треба быти 

Лагідным і милым 
Не пізрити на никого 
Оком злым і кривым 

 
І каждому допомочы 
Хто слабий і бідний 

Кого міцніжшы скривдили 
На спосиб безвстыдний 

 
Женам дітям помагати 

Коли єс мужчыном 
І станути в обороні 

За дівком скривдженом 
 

Помагати старым слабым 
Котрых вік придавив 

Котрым час юж семий крестик 
На плечах поставив 

 
Помагати фінансово 
Хворым і немічным 

Як маш грошы бо і ты ту 
Тіж не будеш вічным 

 
Бо жытя нам перелетит 

Як і пщолам літо 
І станеме над пропастю 
Над студньом одкрытом 

 

І зьвідаме сами себе 
Што мы сьвіту дали 

Як мы жытя перевели 
І што зме здіяли 

 
Што доброго мы зробили 

Для свойой родины 
Яку жертву зме понесли 

Для свойой вітчыны 
 

І чым мы ся прислужыли 
Для свого народу 

Для культуры добробыту 
Для його свободы 

 
Ци сут шліды нашой працы 

В народний скарбници 
Ци будут всім смакували 

Як щава в Креници 
 

Ци нас вспомне дахто з люди 
Як юж нас не буде 

Якій ефект ім лишыме 
Із нашого труду 

 
Яка памят ся остане 

По нас у народі 
Што доброго мы зробили 

В жытьовым поході 
 

Чым мы сьвіту доказали 
Же зме мудро жыли 

Же на дармо зме хліб білий 
За  жытя не іли 

 
Чым мы людям покажеме 

Же зме знали жыти 
Же для волі і культуры 

Знали зме терпіти 
 

Чым мы ближнім потвердиме 
Же мы были людми 
Же родину і вітчыну 

Заступяли грудми 
 

Же мы жыли для поступу 
Технікы і красы 

І каждий з нас з том прикметом 
Звязав своі льосы 
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Же кождий хтів свым жытьом 
Штоси доказати 

І што стало ся велького 
За нашой памяти 

 
Што зме двигли ци дрылили 

В жытьовым поході 
Яку новіст защыпили 

В нашому народі 
 

Што зме в жытю сотворили 
Для людзкой корысти 

Для свободы для выгоды 
Для вспільной мудрости 

 
Што змінили зме на ліпше 

В жытьовым варстаті 
В господарці ци в техніці 

Ци во власний хаті 
 

Што зме в жытю уліпшыли 
І што усправнили 

Якій поступ в тых кєрунках 
По собі лишыли 

 
Якы шліды ся лишыли 

З нашого змаганя 
З той жытьовой подорожы 

З нашого стараня 
 

І што люде скорыстали 
З нашого розума 

І ци по нас остав шкандал 
Ци гордист і дума 

 
Ци мы пішли том дорогом 

Котром каже школа 
Котру книжка вытычыла 

І вчена голова 
 

Котром што дня пне ся в гору 
Сьвітова Культура 

Ци з ньом в пари іде наша 
Славяньска натура 

 
Ци мы ішли том ленійом 

Што веде до згоды 
Што єдночыт не розбиват 

Славяньскы народы 
 

Котра братат нас з інчыма 
Мудрижшыма од нас 

Выслу Дунай Волґу Шпреву 
Секвану і Донбас 

 
Амазонку Міссісіпі 
Ґанґес Ніль Тамізу 

Люди нашых на теренах 
Другого обозу* 

 
*Іде ту о так называний товды 

„Обоз Капіталістычний” – напротив 
нащого, товды 

„Социялістычного” 
 

Ци боліло нас сердечко 
Же другы бідуют 

Ци помогли зме ім в дачым 
Ґадайме най чуют 

 
Нашы діти нашы внукы 

І най нас осудят 
Най за жытя наше скупство 

Осьміют і збрудят 
 

Най не тішыт нас капітал 
Як центрум збавіня 

Не ховайме в такым дусі 
Нове поколіня 

 
Бо капітал не возмеме 

Зо собом до гробу 
А за стивку дахто вспомне 

Як добру особу 
 

Часом навет пару злотых 
Вытре бідным слезу 

Може двигне іх на ногы 
Од єдного разу 

 
А ты прото не збіднієш 
Лем моц більше зыскаш 

То велькій встыд як при бідных 
Грошы в руках стискаш 

 
Як суміня тя не взрушат 

Же хто прагне ґроша 
А ты маш іх під достатком 

Бавиш ся в Юдаша * 
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*Аутор сам не мав николи гроши 
але і тым што мав все ся поділив 

 
 

Як славяньска щыра душа 
Може ся стримати 

Як хтоси жадат помочы 
Бы му єй не дати 

 
Як твій ґрош го выратує 

І двигне з упадку 
Люде добры поможте всім 

В подибным выпадку 
 

Помагайме ближнім своім 
Кого стати на то 

Єсли сам не потрибуєш 
Прошу вас завзято 

 
Вспомагайме ближніх своіх 

Што прагнут помочы 
На недолю людзку блиску 

Не замджурме очы 
 

Най вас форса не зашлєпит 
Серця не зледянит 

І най злото твою душу 
Не вжре не споганит 

 
Най не шмарит ти на очы 

Скупарства заслону 
Бо дукаты ти не всадят 

На череп корону 
 

Капітал тя не вынесе 
На пєдестал славы 

Милийонеры гмерают 
Так само помалы 

 
І конаня мают тяжкє 
Бо барз ім жаль гроши 
Добробыту і богацтва 

Сьвітовых розкоши 
 

Його грошы як одыйде 
Інчы прогуляют 

І з того што він настискав 
Інчы скорыстают 

 

І не вспомнут його навет 
Теплым малым словом 

Його памят мине з вітром 
Як порох з половом 

 
І так сонце йому згасне 

Як і мі бідному 
Його скарбы сьвіт рознесе 

Як буря солому 
 

Моім скарбом єст мій Нарид 
Вітчына і Діти 

Жебым іщы мав здоровя 
Што там більше хтіти 

 
Чужий сьвіт мі взяв здоровя 

А „братя” вітчыну 
Сам єм бідний як мыш в поли 

Але не загыну 
 

І засьпівам іщы часом 
Бо-м такого роду 

Сын краіны розсьпіваной 
Милого народу 

 
Сын верховин роздзвоненых 

Долин романтычных 
Крайобразив нештоденных 

Чудных фантастычных 
 

Роздзвоненых розограных 
В сонечку скупаных 

Весняныма сонатами 
В Маю выкоханых 

 
Роздзвоненых розсьпіваных 

Як весняны фалі 
Тота слава про них піде 

Все далі і далі 
 

І не засне в тихым лісі 
Як гушель акорды 

Лем плынула буде вічно 
Понад Бескід гордий 

 
Понад мою Дзелярочку 

Понад Яворину 
І почую більше про ню 

Єсли не загыну 
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Зелярочко моя ридна 
Друга моя хато 

Чом я гнеска не при тобі 
Не одповім на то 

 
Чого гнеска мі не вільно 

Попри тобі жыти 
І штоденно милым оком 

На тебе смотрити 
 

Чого гнеска я не можу 
Чути твого шуму 

Сідячы в саді на лавці 
Коло свого дому 

 
І з радистю позерати 

На верхы зелены 
Чуда скарбы нашых предків 

Сонцьом выпещены 
 

Жайворонку ранний пташку 
Ты літаш тамади 

Понад лісы понад поля 
Понад нашы сады 

 
Понад горы і долины 

Понад тамтым сьвітом 
Над чудовом мойом ричком 

Понад єй корытом 
 

І сьпіваш си по давному 
Там над моім двором 

Над пасвиском моім давным 
Попід Явор Гором 

 
Під бучыном єдвабистом 

Де Стырк сьмішний стоіт 
Під ним на вівсах заяци 

Літом аж ся роіт 
 

На котрых я кажде рано 
Тилько ся насмотрив 

Нераз ґу мі під ядловец 
Пришли на пят метрив 

 
Миле было мі малому 

Вспільне жытя з нима 
Были моім товариством 

Нич не пришла зима 
 

Та час на місци не стоіт 
Вшытко скоро минят 

І хто гнеска міцний здорив 
Заран юж ся згынат 

 

 
Стары Лемкы  в чугах. Тот в середині 
Мал быти в капелюши, з підвитым 

крисом, але юж го Аутор не докінчыл.  
 

Зошыт 53 
 

Давны юж сут тоты часы 
Як єм пас тамади 

Як смотрив єм ся одтамаль 
На село на сады 

 
Котры село цілком вкрыли 

Хыж не было видно 
Ех чаривний то быв видок 

Як было погідно 
 

І лем дымы із коминив 
Вили ся з між дерев 

А высоко літав в хмарах 
То сокіл то орел 

 
З верха на верх як ракєта 

З криком перелетів 
І в долині тихє село  
Од чарив обмітав 

 
Та минули тамты рокы 

Моі дни весняны 
Час гнав з нами до пропасти 
В льос страшний незнаний 

 
Летів з нами ґальопував 

Аж пришов до меты 
Аж взрили зме пред очами 

Всі його секреты 
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Дочекали зме ся того 
На што зме не ждали 

Заміст росом нашы горы 
Слізми ся заляли 

 
Нашы села нич накрыла 

Хоц сонце сьвітило 
Поля лугы почорніли 
Смутно ся зробило 

 
Памятам іщы як гнеска 

Тамтейшу неділю 
Юж двадцет два рокы тому 

Юж єм быв в цивілю 
 

І памятав буду вічно 
Тот спокій над селом 
То недільне пополудне 
З розогритом травом 

 
Я сідив в тот час з хлопами 

На горбку зеленым 
При будинку підчас войны 

Жыдом опущеным 
 

На тым горбку підчас літа 
Все хлопи сідили 

І о рижных справах жытя 
Ґадали радили 

 
В неділю все по полудни 

В такій ден вечером 
Блиско быв штучний водоспад 

Котрий звали шпером 
 

І шум воды падаючой 
Грав серед тишыны 

І сьпів пташка незнаного 
Доходив з вільшыны 

 
А сонечко так приємні 
На наш край сьвітило 

І сьвіт вкруг быв такій милий 
Аж ся жыти хтіло 

 
Лукы всяди покошены 

Юж зас зеленіли 
І тяжкы колоскы жыта 

Дово ся хылили 
 

І запах гірского сіна 
Вітер пхав до носа 

На квіткы при нас сідала 
То пщола то оса 

 
І жайворонок высоко 

Пісньом сьвіт веселив 
З горы гушель тон жалібний 

В дил селом ся стелив 
 

І сьпіванка прилітала 
З гір з пасвиск лісовых 

З жалісных дівочых груди 
Молодых здоровых 

 
І розмрияна кантата 

Село здобывала 
Зеленыма долинами 

Дзвонила єй слава 
 

І нибы гмла невидима 
Поля прикрывала 

Тамтот сьвіт быв без ней бідний 
Як без сонця трава 

 
Пятдесят метрив пред нами 

Урвисты берегы 
Там плынула наша ричка 
Вздовж сельской дорогы 

 
Што скочыла выжше з тамы 

В перлы ся розбила 
Бурила ся аж кыпіла 

Водной піны грива 
 

Та за хвилю юж плынула 
В купі сьвіжа жыва 

І в розмові сама з собом 
Вічно в дил спішыла 

 
Яром глубокым урвистым 

Котре вічно псула 
Та жытелів своіх ридных 

Ниґда не вытрула 
 

Черкотала по каміню 
Мило іх гласкава 

О чым з нима вела мову 
То была єй справа 
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А з берегів тихы вербы 
Над ню ся схыляли 

Шелестили листочками 
О чымси шептали 

 
А коло нас під горбочком 

В формі сірой смугы 
Тягнула ся сива лента 

Селяньской дорогы 
 

Што враз з ричком нибы сестры 
Сплывали в долину 

Вічні єдна блиско другой 
Так од віків плынут 

 
Єст то вшыткых гір засада 

Якій сьвіт шырокій 
Же ся з купы не розыйдут 

На противны бокы 
 

Же з гір вічні обі в купі 
Мусят в див летіти 

Того нихто не потрафит 
В природі змінити 

 
Всяди в горах де єст рика 

Там при ній дорога 
Тверда остра камениста 

Спадиста небога 
 

Нераз при них іщы шыны 
Мкнут третьом ленійом 

Іхав я  в нас брез Жеґєстив 
Раз таком колєйом 

 
А Попрадом іщы іде 

Четверта ленія 
То границя зо Словацйом 

Виє ся як жмія 
 

Вшытко летит ривно з риком 
Ведлуґ єй зиґзаків 

Аж з Орлова брез Мушынку 
Новий Санч на Краків 

 
Но границя потим скручат 

До Татер на ліво 
А три ідут на півнич 

Бо так ся ім хтіло 
 

Там на моій Лемковині 
Сут такы видокы 

Хто не вірит най поіхат 
То лем пару кроків 

 
Там зобачыт темінь ночы 

Серед білой днины 
Переіхат два тунелі 
Підчас єдной зміны 

 
Там зобачыт чудны вільлі 

І пенсийонаты 
Нибы гнізда скальных орлив 

Як царскы палаты 
 

На урвисках гірскых стоках 
В сонци ся пышніют 
А над нима і під нима 

Лісы зеленіют 
 

А над нима і під нима 
Шумит на чуд гора 
Запах квітив і ялиці 

Бука і явора 
 

Хто іх вынюс ци збудував 
Там на гірскых збочах 

Як там з довы пізриш в гору 
Аж темніє в очах 

 
І хто вынюс материял 

Там на іх будову 
Тот мав добри заплачено 

І мав добру школу 
 

Такє другє чудо можна 
Хыбаль в Альпах взрити 
Лемковино моя славна 

Мушу тя видіти 
 

Хто там чудесны палаты 
Вынюс на верх горы 

Бы высоко ся пышали 
Як люде на хори 

 
Бы красили околицю 

Лемківского краю 
І долины над Попрадом 

Як сад хыжу в Маю 
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Же то в моіх ридных горах 
Такы чуда стоят 

Най же они нашы раны 
Душевны загоят 

 
Най вкрашают сьвіт тамтейший 

Край мого Попраду 
Чого я так любю його 

З якого поводу 
 

Єх Попраде рико моя 
Чом-с мі так дорогій 

Чом так тішыт серце моє 
Твій видок розлогій 

 
Твоя чудесна долина 

Серед котрой плынеш 
То сьвіт жывой фантазиі 

Котру не оминеш 
 

Сьвіт чаривных крайобразив 
Незвыклых видоків 

То арена змагань красы 
З найдавнійшых років 

 
То видовня дивных чарив 
Што лем там істніют 

Што ся до тя з гір і з долин 
В ден і в ночы сьміют 

 
Што тя до ся притігают 

Як маґныс іглицю 
Хтів бым в жытю іщы взрити 

Тамту околицю 
 

Хтів бым в жытю ся скупати 
В його чыстий воді 

Смотрити в гору на вільлі 
При гардий погоді 

 
Зобачыти тамты дива 
Там на гірскых стоках 

Не знам што там ся змінило 
По двадцетьох роках 

 
Товды была в нашых горах 

Красоты оаза 
Так як звыклу порцеляну 

Красит хіньска ваза 
 

Так і ричка Бовцаривска 
Была там образом 

Серед ридных піль вітцівскых 
Была том оазом 

 
Котра очы притігала 

Як клєйнот в перстени 
З вербовыма алєями 

З купілю в іх тени 
 

І в то давне пополудне 
Недільне червньове 

Як ся зышли на тот горбок 
Молоды ґаздове 

 
Подивяли єй природу  

Єй выгляд єй мову 
Єй наймильшу артерию 

Алєю вербову 
 

З того горбка мы смотрили 
На Дів тиху гору 

Што стояла фронтом до нас 
Літнього кольору 

 
Єй невелькій зґрабний контур 

Все мене веселив 
Не было дня бы я по нім 

Зир свій не постелив 
 

Хоц зо всіх гір в моім селі 
Єй знав єм найменче 

Бо я не мав на ній ліса 
Ни пасвиск ни інче 

 
На єй лоні я быв мало 

В моій молодости 
Потреба ня там не гнала 

Ани шлях мудрости 
 

Ліс я мав на інчых горах 
На них єм працував 

На них стратив єм молодист 
На них покутував 

 
На них стратив я дітиньство 

І найкражшы рокы 
При коровах волах конях 

Остали на вікы 
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А потим при стинці дерев 
Решту днив змарнував 

Мимо вшытко я іх любив 
На іх взир полював 

 
А як вернув єм зо сьвіта 
Знав єм што вартают 

Чым сут для нас нашы горы 
І што для нас мают 

 
За то на Дів з любовію 
З горбка єм ся смотрив 
Його видок тяжку рану 

В души мі розятрив 
 

Бо люде юж деси вчули 
Смутну нам новину 

Же Полякы нам одберут 
Нашу Лемковину 

 
Же позбавят нас вітчыны 

Выселят нас з хаты 
Та мы смутны там не хтіли 

Тому довіряти 
 

Дост же о тым зме ґадали 
О тых смутных вістках 
І зо жалю юж морозом 
Тягло нам по кістках 

 
Сідиме так і ґадаме 
В повітрю тишына 

Мило тихо не горячо 
Щаслива година 

 
Аж чуєме зо заходу 
Кус понад хыжами 

Надплынув звільна самольот 
Помедже горами 

 
І сыпнув нам на головы 

Ульоток з пів міха 
Решту сыпав дальше селом 

Для нашого лиха 
 

Я взяв єдну і прочытав 
Што од нас жадают 

Чого єм ся з ней довідав 
То юж вшыткы знают 

 

Зблідли хлопи од єй змісту 
На таку новину 

Же в недовзі попрощаме 
Нашу Лемковину 

 
Же взывают нас в ульотках 

До пачок збиваня 
І жебы ся рыхтувати 

Гнет до выселяня 
 

Же маме пару днив часу 
Бы ся спакувати 

Жебы меблі нихто не брав 
Ани тяжкы ґраты 

 
І же дадут нам підводы 

З хыжы на стацию 
І же войско охоронит 

Нашу позицию 
 

Же потягами на захід 
За дармо повезут 

Дадут поміч і опіку 
І в грошах поможут 

 
По закінчыню чытаня 

Тихо ся зробило 
Навет сонце своі лучы 

З жалю притемніло 
 

Я посмотрив по сусідах 
Очы всім пригасли 

Похылили буйны чела 
Мали чорны мысли 

 
І так зме ся довідали 
Што ся з нами стане 

Хыбаль юж так нашом дольом 
Было написане 

 
І мовчали довго довго 

Нич ся візвав хтоси 
Страшний смуток люг на серце 

Давив стискав дусив 
 

І тортуры тяжкы чорны 
Душа прежывала 

Алеж доля наша страшна 
З нас зажартувала 
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Гей ты Боже милосерний 
Наш лемківскій Боже 

Ци Ты видиш нашу кривду 
І ци нам поможеш 

 
Та ци  так ся мало стати 

З нашых велькых надій 
Же пришов крес велькій милий 

Лемківскій громаді 
 

Та ци так ся мало стати 
З моім милым крайом 

З прекрасныма видоками 
З лемківскым звычайом 

 
З нашыма тихыма людми 

З іх жытя остойом 
З тым што было найдорожше 

З Лемковином мойом 
 

З фантастычным крайобразом 
Долин малюваных 

В рамах лісив вымрияных 
Природом плеканых 

 
З коханыма вершынами 

Найкражщых гір в сьвіті 
А поляны на іх верхах 
То скарб Лемків в літі 

 
Гей Ты Боже повідж же нам 

Хто того наробив 
Хто нам милий край запродав 

А люди озлобив 
 

Хто выкінчыв нашы серця 
Претяв наше жытя 

Хто підступом нас ударив 
Як жмія з укрытя 

 
Хто розпоров нашы жылы 

Теплу кров выточыв 
Забрав скарбы нашой душы 

До ґарла нам скочыв 
 

Забрав радист нашых предків 
Купу нашых надій 

І вбив штилєт в слабы плечы 
Лемківскій громаді 

 

І розорвав нашы груди 
Желізом террору 

Так як вулькан пред віками 
Урвав Явор Гору 

 
Крайобразе наш горяньскій 

І соколе милий 
Попрощаме вас зо жальом 

І наш Бескід сивий 
 

Попрощаме вас зо смутком 
Як і своі хаты 

Інчы люде будут нашы 
Поля управяти 

 
Інчы будут істи сливкы 

Нами засаджены 
І всі плоды нашой землі 

В сонечний осени 
 

І будут ся радувати 
Красом мого краю 

І в неділю оглядати 
Вербову алєю 

 
Будут грити своі плечы 

В лучах мого сонця 
І смотрити на Зелярку 

З мойого віконця 
 

І істи хліб посіяний 
Нашыма руками 

І лишений там зо жальом 
Тыжден пред жнивами 

 
І кромпелі окопаны 
Росли як вільшына 

Коничы ся другы клали 
Бо там для них глина 

 
І пшениця юж жовтіла 

Моя коло дуба 
Яра сильна як лозина 

Загранична груба 
 

Як я ся ньом тіщыв цінив 
Же ся в нас прийняла 

Знав єм же люднист не буде 
При ній бідувала 

  



          
        

 

1
3

2
 

Тішыв єм ся же і в горах 
Білий хліб завитат 

А з ним щесьця і добробыт 
Бідноті засвитат 

 
Тішыв єм ся же розпочну 

Тот хліб в моім краю 
Же засію ним кохану 

Лемківщыну мою 
 

Котрий люде з Німецчыны 
Принесли як злото 

Же як знесе гірскій клімат 
То будем богаты 

 
І перший рик посіяна 
Майже вся пропала 

З двадцет арив штыри літры 
Посьліду выдала 

 
На другій рик юж выросла 

На чуд оказала 
І на втіху мого щесьця 

Вшытко з себе дала 
 

На третій рик два кавальці 
Поля ньом озлотив 

І высокій пльон радости 
Юж з ней намолотив 

 
А по війні його сыны 
Дали мі єй з вяном 

І зрозумів єм же при ній 
Буду в горах паном 

 
Та не дав мі Бог диждати 

Жебым єй позберав 
Бо предо мном ся незнаний 

Чужий сьвіт отверав 
 

Смотрив єм ся на ню што дня 
Як вечер єй росив 

Полов єм єй скрапяв стериг 
Але-м єй не косив 

 
Тішыв єм ся ньом як женком 

Єй злотым кольором 
Як і моім селом ридным 

Як і Явор Гором 
 

Як і моім ридным крайом 
І моім народом 

Тамтым жытьом романтычным 
І тамтом свободом 

 
Зеленыма долинами 

Што в сонци скупаны 
І квітами нибы мрийом 

Літом засыпаны 
 

Єх чаривний тамтот сьвіте 
Краю мій родимий 

Там остали моі мриі 
І мій погляд німий 

 
Там остала моя радист 

Мого щастя пляны 
Горы моі небом вкрыты 

Дощом выкупаны 
 

Горы моі душо моя 
Лісы моі славны 

Хылю чело ваший красі 
Стежкам моім давным 

 
Горы моі щастя моє 

Втіхо жытя мого 
Ты арено моіх думок 

Духа молодого 
 

Ты арено моіх мриянь 
Духовых просторив 

Там я што дня як походня 
Жывым огньом горив 

 
Там я што дня рис науком 

Книжками і школом 
Тяжко працував руками 

А тяжше головом 
 

Там я што дня як гураґан 
Верхами прелітав 

І думками некультуру 
З нашых гір вымітав 

 
З яком втіхом я все з довы 

Гнав на верхы рано 
Што я потим там прежывав 

Юж єст написано 
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Гей „Преславна Верховинo” 
Што-с ня выховала 

Тренувала-с мою дущу 
І загартувала 

 
Вышколива-с ня бідного 

В своій лісний шкові 
І до гнеска тамты чары 

Сут в моій голові 
 

 
Борба дябла з ксєндзом. Головні  

ходило о вказаня брыдоты дяблиска 
Сцена єст нибы в лісі 

 
Зошыт 54 

 
І до гнеска єй лєкциі 
Всяди мі потрибны 

Так як дипльом для маґістра 
Так як грошы срибны 

 
І до гнеска єй выклады 
Сут мі дроговсказом 

Сут дорогом мого жытя 
І серця розказом 

 
Сут ленійом і надійом 

На нашу побіду 
Же побєме іщы в жытю 

Народову біду 
 

Же розкрыє ся пред нами 
Тамта наша весна 

З соколами з єленями 
Пахняча чудесна 

 
Же отворит нам ворота 

Як для своіх сынив 
І там здаме справозданя 

Зо своіх ту чынив 
 

Товды з вершків гір коханых 
Пізриме в долину 

Обыймеме теплым оком 
Нашу Лемковину 

 
Обыймеме всі просторы 

Што до нас належат 
Позбудеме ся комплєксу 

Котрий нас понижат 
 

Обыймеме милым зором 
Цілу Лемковину 

Притулиме до сердечка 
Як милу дівчыну 

 
Пригорнеме до сердечка 

Єй на чуд видокы 
Невидимы нашым зором 

За так довгы рокы 
 

Притиснеме до свых груди 
Горы нашы милы 

Што віками жыли з нами 
Веселы щасливы 

 
Урвеме пута темноты 

Што нас гамували 
Збудуєме свою пришвіст 

З наукы і стали 
 

Піднесеме в гору очы 
Як інчы народы 

Юж нам нихто не забере 
Гнізда ни свободы 

 
І юж більше нашы слезы 

Дощом не полетят 
І мішанка уличників 

Край наш не ошпетит 
 

І будеме ридну землю 
Трактором орати 

Жайворонкы над головом 
Нам будут сьпівати 

 
Трава буде зеленіла 
Зерна будут рости 

На полянах стада увец 
Зас ся будут пасти 
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Лем коровы юж не підут 
На пасвиска давны 

Пастухы не засьпівают 
Нашы пісні славны 

 
Та за то нам засьпівают 

Ансамблі людовы 
Триголосно пісні давны 

І зо жытя новы*(ісьпівают Віще?) 
 

І рильникы юж не будут 
Сіяти руками 

Зрештом вшытко ся преверне 
Догоры ногами 

 
І культура піде в перед 
Повным кроком маршу 

Посмотриме на сьвіт мудро 
А не так як перше 

 
А дуракы юж не будут 

Перед провадити 
Добрым людям не будут ся  

Грошы в ночы снити 
 

Але буде іх мав кождий 
Кілько буде треба 

Та культура єст важнійша 
Од гроши і хліба* 

 
 

*Но, што до хліба то бым ся не барз 
згодив, бо найперше треба быти, 

істнувати, а і грошы важны, бо 
культура ся двигат практычні там, 
де юж не треба цiлий час посьва-

тити продукциі ідла для себе і 
зьвірят, одягу, дров до паліня в зимі 

і тд.  
 

Важнійше єст од выгоды 
Жытя і здоровя 

Без культуры вшытко руне 
В пропаст безголовя 

 
І культурны нас придопчут 

Враз з нашом темнотом 
І звянеме як на стежці 

Трава під болотом 
 

Хоц то дивне та правдиве 
Сами зме виділи 

Што культурны есесманы 
З нами не робили 

 
Але Гітлєр іх культуру 

До збродні скєрував 
Та не довго при тий школі 

Жыв і маневрував 
 

За скручыня той культуры 
Барз го льос покарав 

Стратив жытя і народу 
Вільнист споневерав 

 
Спрофанував заповіди 

Моральнист спревертав 
І культуру своіх предків 

Лепом в зад зобертав 
 

Якжеж тераз погодити 
Культуру зо збродньом 
Котру несли гітлєровці 

Блискучом походньом 
 

Але то юж была справа 
Гітлєровскых плянив 
Іх партиі іх замірив 
Курс мысли іх панив 

 
Для іх млина вшытко грало  

І плынуло з водом 
Лем мы бы ся попрощали 

З жытьом і свободом 
 

Там культуру заміняли 
На паньствовы справы 
На воєнны обрахункы 

І помсты кырвавы 
 

Но повісте за што мстив ся 
Што мы завиннили 

Ни край його не напали 
Ни Німци не били 

 
Ни в неволи не тримали 

Іх краю николи 
Ани ногом зме не стали 

Ниґда на іх поли 
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Та єст правда та цівком зме 
Не были без вины 

Не вшыткых нас Бог выліпив 
Зо сьваченой глины 

 
Были такы што кривдили 

В себе кольоністив 
Чув єм дуже о тых справах 

Як ся Німец злостив 
 

В чужым паньстві не дав рады 
Та стискав пястукы 

Довго ішли рижны скаргы 
На Гітлєра рукы 

 
Котрий пінив ся зо злости 

Та довго не стерпів 
Вдарив на нас своім войском 

Зо здоровых хлопів 
 

Вдарив на нас свойом силом 
Воєнном махіном 

Жебы він знав же єй проґрат 
Выпхав бы ся сіном 

 
Не рушыв бы товды з місця 

За ниякы скарбы 
І змінив бы свою творчист 

Його „І.Ґ.Фарбен” 
 

Жлі ворожка ворожыла 
На його долони 

І не довго нюс ся гордо 
На здобычным кони 

 
Пришла хвиля злетів з коня 

Впав як вояк в бою 
За тот крок свій нерозважний 

За вітчыну свою 
 

За шовіністычну школу 
Котру хлопцям давав 

Як іх школив на садистив 
І трутком напавав 

 
Як хтів вшыткых претягнути 

На свою сторону 
І на вікы уміцнити 
Тым свою корону 

 

Та не вшыткы пішли за ним 
І за його школом 

Хоц за спротив заплатили 
Кырвю і головом 

 
Молодіж го послухала 

Його курс прийняла 
Партия його драпіжна 

Што го поперала 
 

Тоты люде пішли за ним  
За його гаслами 

З них він зробив есесманив 
Котрых добри знаме 

 
Решта нарид з ним не тримав  

Та треба признати 
Же Гітлєр хтів добри Німцям 

І знав ґаздувати 
 

Треба на не посмотрити 
Тіж і з другой страны 

Не лем як на врага збуя 
Што задавав раны 

 
А як на будивничого 

Знищеной краіны 
Котру обняв по траґізмі 

Підчас першой війны 
 

Де рильництво підупало 
Фабрыкы стояли 

А Франциі милиярды  
В золоті сплачали 

 
Безробітя панувало 
Голод біда смуток 

І милийоны забитых  
То быв войны скуток. 

 
Таку застав Німецчыну 

Як обнимав владу 
Кризис шырив ся як джума 

Серед іх народу 
 

Та як зачав ґаздувати 
То сьвіт поблід з дива 

Як зачала проквитати 
Німецчына ціва 
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Якым темпом вшытко гнало 
І як рис добробыт 

Бо він знав што краю треба 
І што нарид любит 

 
Як там вшыткы струны грали 

В іх економіі 
Такє штоси лем потрафят 

Люде Ґерманіі 
 

І най нихто не прибує 
Мі в тым контрувати 
Бо як я му законтрую 
Смутний піде спати 

 
Сьвіт зобачыв што потрафив 

За шист років влады 
Же прескочыв з добробытом 

Найліпшы народы 
 

Преціж застав Німецчыну 
Війном вынищену 

Придоптану і голодну 
По нис задовжену 

 
І за малых пят шист років 

Двиг єй до потенґы 
Господарчо і войсково 
До найвыжшой ранґы 

 
Засыпав сьвіт товарами 

Найвыжшой якости 
А мы товды были ничым 

Шкода нашой злости 
 

Засыпав сьвіт выробами 
А нарид грошами 

Яку армію збудував 
Виділи зме сами 

 
Такого темпа розвитку 

Не зна істория 
За то бо там ніт ленюха 

Пияка злодія 
 

Такій проґрес єст можливий 
Лем при іх народі 

При іх школі дисципліні 
В дійовым поході 

 

І до якого богацтва 
Край быв допровадив 

Як бы тяжкы милийоны 
На зброю не всадив 

 
Як быв тоты милиярды 

Што дав на зброіня 
Дав на розбудову краю 

Свого поколіня 
 

Як бы товды выглядало 
Вшытко в його краю 
Трудно собі уявити 
Я тіж слів не маю 

 
Каждий мав бы самоходы 

Як не два то штыри 
А в покоях всі бы мали 

Золочены двери 
 

По ґумовых аутострадах 
Машыны бы гнали 

Попід хмары в аутоматах 
Люде бы літали 

 
Компутеры і роботы  

За них бы робили 
А они бы за границі  

На вчасы іздили 
 

А што бы іщы новости 
До днес выдумали 

Ой бо лепы мали добры 
І думати знали 

 
І кождий дбав в жытю о то 

Жебы чымси быти 
Так як в нас дбат каждий о то 

Бы дашто выпити 
 

Школы мали выривнаны 
Темняків не было 

Неписменны не істніли 
Добри ся ім жыло 

 
Та захтіло ся ім войны 

І трудно ся зове 
Наварили для них пива 

Іх власны панове 
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Ой гіркє то было пиво 
Для іх поколіня 

Для іх краю іх выгоды 
І для іх збавіня 

 
Збудували ґіґантычну 

Воєнну махіну 
Котра клала люди в бою 

І тягла під сьціну 
 

І як клава іх ворогів 
Товды ся тішыли 

Як зачала іх тягати 
Товды зрозуміли 

 
Же зробили єй на себе 

Та юж было пізно 
Як ламала іх і гнетла 

Єй сила желізна 
 

Як єй трибы рамотали 
Квіт свого народу 

Товды гасло для них сонце 
В найкражшу погоду 

 
І фанфары котры перше 

Двигали высоко 
Похылили мовчкы смутно 

В долину глубоко 
 

Товды смуток запанував 
Жаль слезы і скруха 

Як іх Рускій таранував 
Ударом обуха 

 
Быв єм в тот час в Німецчыні 

Як Сталінґрад дали 
Як іх жінкы в чорных шматях 

Хідником плакали 
 

Як німецкы робітникы 
На Гітлєра кляли 

І враз зо мном хоц в вітчыні 
Гіркій хліб дзьвакали 

 
Як девят дньова жалоба 

Німецчыну вкрыла 
На кождий іх твари печат 

Рыс болю вырыла 
 

Як девят днив дзвоны били 
В цілий Німецчыні 

Літакы юж не так гнали 
На іх небі синім 

 
Так і в моім Роттенбурґу 

Девят днив дзвонили 
Чорны фаны аж по землю 

З маштив ся стелили 
 

І мы товды зрозуміли 
Же внет прийде хвиля 
І вырвеме ся з неволі 

Як хлоп до цивіля 
 

І же іх ґмах тыраніі 
Юж трищыт в посадах 
І же добри од Славянив 

Дистают по задах 
 

Червеніло товды сонце 
Як рано сходило 

Юж Славянам тильо вагы 
Щесьця прехылило 

 
Червеніли ся од кырви 

Украіньскы степы 
Де гасав Хмельницкій Ґонта 

І хлопці Мазепы 
 

Де козакы баюсаты 
З шаблями на кони 

Чатували на Татарив 
На іхні загоны 

 
Де Щорс Вранґель Ворошылов 

Полкы завертали 
І на півнич царскы войска 

Серед зимы гнали 
 

Таммади кади Шевченко 
На могылі плакав 

І до Дніпра сьваченого 
Доньскій козак скакав 

 
Де степами до місяця 

Ішли гайдамакы 
Де били ся за свободу  

Давно січовикы 
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І Ковпака партизанты 
Німцям поза плечы 

Тіж хотіли для них в ночы 
Чорну печень впечы 

 
Ех ты степе украіньскій 

Жебы-с знав ґадати 
Вартало бы такой пісні 

Довгій час слухати 
 

Намотав бым вшыткы слова 
На папір біленькій 

І чытав бым своім внукам 
Як буду старенькій 

 
Най бы знали што мы мали 

І што гнеска маме 
І же гнеска наш зир німий 

Під стив не ховаме 
 

Же мы кырвю боронили 
Землю нашу сьвату 

Милу красну жытьодайну 
І таку богату 

 
Же мы за ню не жаліли 

Жытя ани крови 
Били зме ся і вмерали 

Як орлы степовы 
 

І терпіли за ню в ляґрах 
З голоду гынули 

Тисячы нас на чужыні 
На вікы заснули 

 
І тисячы нас гынули 

Сьвітом в страшных боях 
Часом неє навет могыл 

По нашых героях 
 

На іх гробах есесманы 
Сосны посадили 

Жебы лісы таємницьом 
Іх збродні закрыли 

 
Єх чекайте люциперы 
Бо не вшытко втекло 
І жебы вы не прежыли 

Іщы векше пекло 
 

Техніка вами створена 
Іщы вас змолотит 

А ґанґстерска ваша слава 
Вас не озолотит 

 
Жебы вы ся іщы в жытю 

Зас не помылили 
І жебы сте покойови 

Зас не пошкодили 
 

І шкода буде тых Німци 
Што мышлят іначы 

Што по другій траґедиі 
Плакали з розпачы 

 
Што терпіли і гынули 

Не за своі вины 
Котрых Гітлєр бив як і нас 

Підчас другой війны 
 

І котры нам помагали 
Втікати до краю 

Проклинали цирк Гітлєра 
І вітчыну свою 

 
Проклинали і падали 

Під войны обчасом 
Іх могылы як і нашы 

Чорніют під лісом 
 

В каждым народі на сьвіті 
Сут вовкы і уці 

Вовкы шкодят вшыткым людям 
Сьвіту і науці 

 
Шкодят навет своім братям 

Штож допіро чужым 
Нашпікуваны тротильом 

Гризным і ворожым 
 

Кождий атом розсаджує 
Думом іх черепы 

А іх школа то зробила 
Же зостали цапы 

 
Бо молодіж така буде 

Як іх хто выховат 
Сын не скочыт як го отец 

Темнотом напават 
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І по сынивскій культури 
Вітци познаєме 

Мы барз мало в тым кєрунку 
Справу си здаєме 

 
Хтів бым о тым написати 

Дуже та не можу 
Бо до мягкых і несьмілых 

Люди я належу 
 

Виджу нераз як хлопчыска 
Зо шкіл підставовых 
Курят явні папіросы 
В закутках домовых 

 
І як часом при гостині 

І водкы потягнут 
А нераз сами вітцьове 

Іх до того нагнут 
 

Як весном робят выпады 
На лісовы травы 

Якы шкоды вырабяют 
Там з пляном помалы 

 
І як ідут з сокырками 

Лісовом алєйом 
Як дерева затинают 

Остром збройом свойом 
 

Не знают же пняк дерева 
Жывий в своій масі 

І на ніи стоіт корона 
В цілий своій красі 

 
Же як рубне го сокыром 

То претне му жылы 
Сок до лисьця юж не піде 

Бо юж не ма силы 
 

Лем выливат ся натыхмяст 
З раны на верх скоры 

І струмочком як кров людзка 
Плыне дово з горы 

 
Бо його сок то кров людзка 

Што з раны выплыват 
А хто знає ци дуб з болю 

Слізми ся не вмыват 
 

Як бы його не боліло 
Не гоів бы рану 

Так безцільно хуліґаном 
В його тіло дану 

 
Таку рану кілька років 

Заливат і гоів 
Дуб могучий та безсильний 

І ся не обстоіт 
 

Жебы він міг як не може 
Дав бы хлопцям рады 

Жебы більше не ходили 
З сокыром таммади 

 
Або до жаб без потребы 
З вітривок стрыляют 

І з блиска бют каменями 
Лепы розбивают 

 
І „тилько креф” хвалит ся мі 

Єден з такых асив 
Та я його богатерство 

Науком пригасив 
 

Ци помогло не одповім 
Бо дурост в нас сильна 

Бо вітцьове того не вчат 
Ни школа цивільна 

 
Бо вітців в нас дурнуватых 

Понад половина 
Деж такій мудро выховат 

Потим свого сына 
 

Мало я спотыкав такых 
Жебы діти вчыли 

Бы природу шанували 
Зьвірят не мучыли 

 
Люде добры вчийте з малку 

Своі милы діти 
Товды в нашым красным краю 

Сонце руж засьвітит 
 

Вчийте іх справедливости 
Любови пошаны 

Чести правды і культуры 
Так моі коханы 
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Мініятура „Быкы” - фраґмент 

Уятя з інчой стороны 
 
 
 

Зошыт 55 
 
 

А єсли вчат то барз мало 
Як бы добри вчыли 

То бы діти німым створам 
Пакіст не робили 

 
Бо я навчыв своі діти  
Што повинни знати 

І юж виджу же вчат другых 
Як сьвіт шанувати 

 
Навет інчы кого-м повчыв 
Ліпше нв сьвіт смотрят 

Пташків з гнізд не выберают 
Ни старых не тропят 

 
Не пустошат гнізд пташачых 

В лісовий енкляві 
Жайворонків ни заячат 

На зелений траві 
 

І не мечут каменями 
До качок на ставах 

І знают же іх молоды 
Там спят в водных травах 

 
Та інчы бют атакуют 

Вшытко по дорозі 
І хоц отец стоіт при нім 

То ма тото в нозі 
 

Ци заскроньця ци падальця 
Тропят забивают 

Же то створы пожыточны 
Нич о тым не знают 

 
І же они нешкідливы 
Не хтят о тым чути 

Што навине ся під ногы 
То мусит згынути 

 
Крет заячык іж вывюрка 
Вшытко бют што силы 
Пів дня до ней на дерево 

Бют каміню з довы 
 

І злы за  то же не можут 
З довы єй дистати 

Же ма можнист безграничну 
Пред нима втікати 

 
Хоц невинний то єст зьвірик 

А якій веселий 
Якій милий і забавний 

Як тот голуб сивий 
 

Ніт зьвірятка на тым сьвіті 
Мильшого в природі 

В поли в лісі ци в повітрю 
На земли ци в воді 

 
Та до них то не премавят 

Они хтят єй смерти 
Мают розкіш забивати 

Каты ненажерты 
 

І тренуют ся в тортурах 
В задаваню раны 

І з такых ся выводили 
Давны есесманы 

 
І кождого пса ци кота 

Каміню витают 
Якы люде з них выроснут 

Вшыткы о тым знают 
 

І овадам обрывают 
Ногы крыла ссавкы 

І з тым до літ дорастают 
Без жадной поправкы 
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Мурянкы хрущы ящуркы 
Всьо допчут ногами 

І мотылі важкы чмелі  
Дигінчат кыями 

 
І як такій буде вітцьом 

Што він даст сынови 
Будут бити навет люди 

Бо такы моровы 
 

Такій вдарит навет вітця 
Сестру матір жену 
Ци сусіда товариша 

Або наречену 
 

Або цілком невинного 
Зачепит в дорозі 

Потим спитого як свиня 
Привезут на возі 

 
Аж на конец хуліґана 
Замкнут за кратами 

Не зобачыт довго довго 
Ни няня ни мамы 

 
Але такій ся не боіт 

Навет креміналу 
Ни злодійства биятыкы 

Навет рецидивы 
 

І од злодійства наш нарид 
Тіж не цівком чыстий 

Видів єм рижны выпадкы 
Аж встыд ту повісти 

 
І жебым сам не прилапав 

Не вірив бым тому 
Як богатий забрав з вікна 

Вшытко мі бідному 
 

І то в літній ден в полудне 
Змилуйте ся люде 

Як такого земля прийме 
Ци му тяжко буде 

 
Не чекайте аж такого 

Міліция хватит 
І як гунцмут юж за грихы 

Свободом заплатит 
 

Але треба бы мы сами 
Його упомнули 

Престерегли загрозили 
Но і поучыли 

 
І шлідили за ним вспільно 

Взяли справу в рукы 
Вытрепали бы зме з него 

З часом злы навыкы 
 

І помогло бы му ліпше 
Чк суд і кремінав 

Іщы потим бы нас в жытю 
З повагом вспоминав 

 
О ты сьвіте наш прекрасний 

В майовым убраню 
Таж слухате што неділі 

Ксєндза на казаню 
 

Таж молите ся штоденні 
І бєте ся в груди 

Та якє то християньство 
Як крадете люди 

 
Таж чытате в катехізмі 

Заповіди десят 
Не крад не лжий не забивай 

О то вас там просят 
 

Но і на што іх наука 
В церкви в школі в книжці 

Як ты все маш чорны мысли 
На жытьовий стежці 

 
Як ся Бога не боіте 

То бійте ся люди 
Права чести креміналу 

Товды ліпше буде 
 

І суміня того свого 
Котре в грудях мате 
Єсли Бога ани люди 
В жытю не слухате 

 
Братя моі вы ся за то 

На ня не гнівайте 
І культуру всіх ділянок 

До горы двигайте 
  



          
        

 

1
4

2
 

І не майте мі то за зле 
Же вады вказую 

Залєты всі юж єм вказав 
І ся добри чую 

 
Не треба затаювати 
Нашых чорных сторин 
Вытігати іх як з проса 

Стадо чорных ворин 
 

Най зникают з нашых мысли 
На корыст доброго 

А іх місце най занимат 
Колюмна нового 

 
Най зникают з нашой нивы 

Непристойны справы 
Як на дощи бруд і порох 

Зо зеленой травы 
 

Най зникают нам з видоку 
Неприємны ричы 

Най не робят людям встыду 
Най не колют в очы 

 
І най нас не понижают 

Пред культурным сьвітом 
І станме як тот професор 
Пред книжком одкрытом 

 
І  познайме так як Чехы 

Вартости жытьовы 
Будеме мудры щасливы 

Богаты здоровы 
 

Будме сьвідомы як они 
І так ся тримайме 

Быле кому в наший хыжи 
Рядити не дайме 

 
І весельме ся як они 

Коли час є на то 
Бо як заграт гармонія 
Товды в них є сьвато 

 
В каждым іх селі вечером 

Гармошка заводит 
Хлопец з дівчатом культурні 

По улици ходит 
 

А і старшы зо женами 
В вечер спацеруют 

Там і стары покля можут 
Молодо ся чуют 

 
І хтят жытя затримати 

Покля лем ся дає 
Ех веселий то єст нарид 

Аж серце радує 
 

Там довціпів ти насыпют 
Же ся не позбераш 

При них хоц бы-с быв з каменя 
То серце отвераш 

 
А якы бабы красетны 

Як тя рубне оком 
То заболит тя сердечко 

Заколе під боком 
 

І як языка не стратиш 
То ся зробиш пяний 

І з іх краю не повернеш 
Юж не закоханий 

 
Народе наш ческій милий 

Хоц тя не знам добри 
Знам же-с тихій і культурний 

Вродливий хоробрий 
 

Знам же-с нарид велькой душы 
Чесний справедливий 

І до згоды такій скорий 
Як тот голуб білий 

 
І свободы свого краю 
Як тиґрыс борониш 

І николи пред ворогом 
Голову не склониш * 

 
*Но, не знам ци няньо не был за 

 барз в Чехів засмотрений. Любил 
іх і шанувал, але пишучы ниже о 

Битві Дукєльскій чыслив іх разом 
зо Словаками. (Но і може мал тіж 

на думці Войны Гусицкы.) 
 
 

На осибний карточці: 
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„Сім тисячи вас полегло 
В нас на Лемковині 

Над вами орлы сьпівают 
Попід небом синім” 

 
На Дукєльскым Перевалі 

Жытя сте зложыли 
В нашых горах фашыстовскы 

Кулі вас побили 
 

На Дукєльскым Перевалі 
Сім тисяч вас впало 

Зложыли сте чвоє жытя 
Як войску пристало 

 
Зложыли сте в нашых горах 

Кырваву данину 
Зросили сте свойом кырвю 

Дукєльску долину” 
 
 

(Лем ци то не были головні  
Словакы і словацкы 
 Руснакы -Лемкы?) 

 
Знам же-с нарид велькых залєт 

Якых в сьвіті мало 
Же-с боронив свойой правды 

Все так як пристало 
 

Знам же-с нарид велькых мысли 
Шырокых поглядив 

Вітчыны з вас ани єден 
Николи не зрадив 

 
І єдиний зо Славянив 

Што найвыжше скочыв 
Лишыв в заді вшыткых братив 

Все в переді крочыв 
 

Єден нарид зо Славянив 
Што ся выбив в гору 

І прескочыв всіх нас давно 
О слоньову скору 

 
Єх Чехійо моя вільна 
Жытьодайний квіте 

Краю выжшых ідеалив 
Жывописний сьвіте 

 

Краю высокой культуры 
І велькой чесноти 

В твоім краю ніт злодійства 
Кламства ни підлоты 

 
Ніт темноты або хамства 

Ни підлизуваня 
Лаповництва ни ошуства 

Ани огваряня*  
 

*Чехы як бы о тым знали та бы  
му хыбаль памятник поставили. 

Такых ідеальных народив неє  
– на мою думку. 

 
Чехійо свободолюбна 
Дуже-с претерпіла 

І нераз єс ся невольом 
З нами поділила 

 
Дуже єс ся назмагала 
З неривным ворогом 

Нескорила-с ся хоц ворог 
Быв юж за порогом 

 
Не зышла єс з горизонту 

Хоц была-с доптана 
І нераз звалива-с з коня 

Недоброго пана 
 

Нераз гордо-с ратувала 
Престіж свого краю 

Той чудовой вашой землі 
По фалі Дунаю* 

 
*Няньо часто цілу давну 

Чехословацию 
называл Чехами. Не ділив  

на Чехы і Совацмю.  
 

Боронила-с його льосу 
І його сьватости 

Од Дунаю аж по Татры 
В цілий сьвідомости 

 
Боронила-с його волі 

Хоробро завзято 
Богатерскій быв то вычын 

Закля прищло сьвато 
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А быв то змаг велькой клясы 
Цілого народу 

Валькы зграной підяздовой 
За свою свободу 

 
Ой быв то змаг ґіґантычний 

Борбы психольоґів 
З моц сильнійшым противником 

З фронтом демаґоґів 
 

Чудовий маш край Чехійо 
Якых в сьвіті мало 

Красивий в нім мешкат нарид 
З історичном славом 

 
З історичном традицийом 

З прекрасным звычайом 
І з культуром величавом 
Давном ридном свойом 

 
Котром край свій застелива-с 

Іщы пред віками 
Сусіде наш чесний мудрий 

Барз тя мало знаме 
 

Бо карпацкы славны пущы 
Ділят нашы краі 

Границя на пів претяла 
Лемківщыну мою 

 
Зараз за твойом границьом 

Тіж Лемкы мешкают 
І чуют ся ліпше од нас 
В своім милым краю 

 
Культура в них выжше нашой 

А і жыют кражше 
І іх горы величавы 
Бо сягают выжше 

 
Вартат верхы іх видіти 
Раз в жытю сприбуйте 

І люциньскым давным шляхом 
Прейти ся одважте 

 
Зобачыте гір іх велич 
Котра вас придавит 

З уст вашых вылетит пісня 
Котра іх розславит 

 

Зобачыте гірскы верхы 
Пречудной будовы 

Щовбы страшны недосяжны 
Страх пізрити з довы 

 
Як єм з блиска іх зобачыв 

То-м ся іх престрашыв 
Якісий страшний неспокій 

Ня до шпику прешыв 
 

Хоц як знате я сам з роду 
Жытель гірскых стоків 

Та николи єм не видів 
Так гризных видоків 

 
Із полонины Прегыбы 
Смотрив єм як пяний 

На іх верхы ґіґантычны 
Остро затесаны 

 
Хоц горы мі не сут дивны 

Але в тамты шпилі 
З перестрахом єм впяв очы 

Цілом силом волі 
 

Іх видоків я до смерти 
З душы не вымету 

Котры видів єм в тых часах 
З прегыбского щыту 

 
Того на чуд крайобразу 

Ниґда не забуду 
Хоц як довго на тым сьвіті 

Без него жыв буду 
 

Не забуду не запомну 
Ich das nich vergessen 

Хоц од товды проминуло 
Юж тридцет пят весен 

 
Тильо років уплынуло 

Од товдыщньой втіхы 
Як я Просмыком Телицкым 

Полетів на Чехы 
 

Ци на наше Закарпатя 
В тамту Лемковину 

Котрой ризбы не забуду 
Покля не загыну 
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Як в Мушынці єм ся вспинав 
На верхы граничны 

І прекрочыв єм з інчыма 
Іх стокы півничны 

 
На право стояла в сонци 

В лісовий короні 
Найвыжша лемківска гора 

По польскій стороні 
 

Котрой тихыма верхами 
Шлях туристив веде 

Хто го прешов хоц раз в жытю 
Юж го не забуде 

 
Раз єм ішов тамтом трасом 

З гардыма паннами 
Зо свым шкільным товаришом 

Тамтыма верхами 
 

Товды перший раз єм видів 
Красу гір полудня 

Приграничной Лемковины 
І виджу єй што дня 

 
Вічні виджу тамты лукы 

На єй полонинах 
І заляны сонцьом травы 

На єй верховинах 
 

Такой травы єм не видів 
На луках в долині 

Такых квітив єм не споткав 
В саді при хатині 

 
Такы травы не выросли 

Там в селі в долині 
Ани квіткы жовты бліды 

Білы або сині 
 

Такой чыстой атмосферы 
Яка там панує 

Може інде не зобачыш 
Може не істнує 

 
Яка веселіст безмірна 

Там тя опанує 
Же не будеш знав де смотриш 

Што ся з тобом діє 
 

Не будеш знав де пізрити 
Ани кади іти 

Духу чыстий нашых сторин 
Тебе не забыти 

 
Ты ангельскій крайобразе 

Як на тя смотрити 
Як тя в серци заховати 

Жебы не стратити 
 

Ты господня авреольо 
Родимого краю 

Оснуй своім злотым сяйвом 
Всю вітчыну мою 

 
І розъясний тоту темінь 

Котра єй прикрыла 
Двигай ся зо смутных руін 

Лемковино мила 
 

Зазеленій так як давно 
Зернами по поли 

А мы тя не забудеме 
Мамусю николи 

 
Не забудем твоіх долин 

Ани твойой славы 
Ни лемківской фантазиі 

Щто гыне помалы 
 

Не забудем твойой красы 
Ани твого неба 

І нам бідным на чужыні 
Тамтой волі  треба 

 
Не забудем твоіх лісив 

Ани верхів шуму 
Ани назвы піль і полян 

Ани свого дому 
 

Не забудем тамтых ночи 
В місячний посьвіті 

Ци сут даде такы ночы 
Іщы на тым сьвіті 

 
Не забудем тамтой тени 

Котру місяц творив 
Коли хлопец понад ричком 

З дівчыном говорив 
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Не забудем тых поточків 
Што так черкотали 

Як ворогы Лемковину 
На крест прибивали 

 
Ани ричкы той маленкой 

Што мосты зрывала 
Жебы доля нашу радист 

Не вышабрувала 
 

Ани вітру весняного 
Што гнав темны хмары 

Як недоля превертала 
Молодых і старых 

 
Ани бурйі тамтой літньой 

Што трясла горами 
Як нам бідным ґрунт прадідний 

Втікав під ногами 
 

Ани дощу майового 
Што мыв сызы нашы 

Коли Лемко з больом серця 
Свій подворец лишыв 

 
Ни сонечний промінь сонця 

Што му гладив раны 
Як він прощав ридну землю 

І іхав в незнане 
 

Ани росы нашой срибной 
Што поля вкрывала 

Коли наша Лемківщына 
Для нас пропадала 

 
Ни літніх дни нашой працы 

Што марні пропала 
Як і наш час велькых змагань 

Як і наша слава 
 

Як і наш час велькых надій 
Котрий люде вкрали 

А нас безборонных силом 
Зо свого выпхали 

 
Не забудем тамтых часив 

Як важну подію 
Як нам ближні заберали 

До жытя надію 
 

Як в Ґрибові за дритами 
Двадцет сіл сідило 

Тоты знают што там были 
Што ся там водило 

 
Не забудем дни прожытых 

На своій вітчыні 
Ни многая засьпівати 

Наший Лемківщыні 
 

Не забудем тамтых стежок 
Нами выдоптаных 

Кілько по них ниг перешло 
Прапредків незнаных 

 
Не забудем тых видоків 
Што ся нам снят в ночы 
Боже милий єсли жыєш 

Мусиш нам помочы 
 

Не забудем нашых горбів 
Де спят нашы ридны 

Тых кісточок найдорожшых 
Вітцівскых прадідных 

 
Тых порохів найдорожшых 

Котры там остали 
І од віків в ридний земли 

Спокійно лежали 
 

Не забудем сьпіву пташків 
Што для них сьпівают 

Тоты што там тераз жыют 
Нич о тым не знают 

 
Ой не знают і не чуют 

Тото лем мы чули 
Навет зме ім помагали 

Покля нас не струли 
 

Жайворонку наш карпатскій 
Што-с над гробом сьпівав 

Як на війну мы іхали 
Як ся сад розвивав 

 
Як плакали мы за тобом 

І за свойом хатом 
За родином за вітчыном 

За мамом за татом 
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За полями зеленыма 
За вшыткым што наше 

За буками ялицями 
Котрых шум колыше 

 
За нашыма дівчатами 
Котры з жалю мліли 

І навет з нами на війну 
Іхати хотіли 

 
Сивий сокіл під хмарами 
Прощав нас квиліньом 

Рыбка з жалю ся сховала 
В ричці під каменьом 

 
А в дорозі зме сьпівали 

Аж ся трясли горы 
Нашы груди фалювали 

Як взбурене море 
 

Нашы горы не шуміли 
Лем штоси шептали 

І тридцет двох своіх сынив 
По свому прощали 

 
Они знали же всі назад 

Не вернут николи 
Як сідали мы на возы 

В селі коло школы 
 

А мы ішли молоденькы 
Сьвіт ся для нас мінив 

Лемковина на жертвеннитк 
Дала своіх сынив 

 

 
 
 

Зошыт 56 
 
 
 

Тридцет двох нас неженатых 
Веселых молодых 

Лишало край найдорожший 
Інчым для выгоды 

 
І в найкражший час весняний 

Як ся сьвіт розвивав 
Поіхали в сьвіт далекій 

Нихто ся не гнівав 
 

За кохану Лемковину 
Хоц жаль было іти 

За край ридний за родину 
Треба потерпіти 

 
За кохану Лемковину 

І за єй природу 
Ішли на смерт нашы хлопці 

В весняну погоду 
 

Ішли хлопці з той стороны 
Так і з тамтой ішли 

Так мы з обох сторин Карпат 
В Рабці зме ся зышли 

 
Хоц нас вічний кордон ділив 

Там зме ся злучыли 
Там мы собі історично 

В очы посмотрили 
 

Там зме ся споткали разом 
Як ниґда николи 

Там нас доля поєднала 
В войсковым шынели 

 
Вспомнули зме нашы горы 

Де они остали 
В котрых за нами родиче  

Плакати остали 
 

І там зме удоводнили 
Же мы ридны братя 
Як єдного роду в саді 

Вшыткы жовты квітя 
 

Як тот овес што під гором 
Всьо поле застелив 

Він єдного быв ґатунку 
Душу нам веселив 
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Там зме припечатували 
Братерство народу 

І разом кров проливали 
За нашу свободу 

 
Же мы єдной мамы діти 

Єдной землі сыны 
Розділены кордонами 

Старинны Русины 
 

Розділены границями 
Цілыма віками 

Не сплямили зме суміня 
Вчыли зме ся сами 

 
Же мы сыны велькой землі 

Сьвідкы істориі 
Же ворогы нам не вкрадут 

Волі і надіі 
 

Же мы внукы Олєґовы 
Владиміра діти 

І віриме же нам іщы 
Сонечко засьвітит 

 
Же іщы ся натішыме 

Карпат видоками 
Нашы діти нашы внукы 
Вернут ся там з нами 

 
Там де Рунок до Ляцковы 

Шле поздоровіня 
Там ся скінчыт наша туга 

І наше терпіня 
 

Там де Рунок з Яворином 
В ночы розмавляют 

А іх мову Ческым Лемкам * 
Вітры пресылают 

 
 

* Очывидно словацкым Лемкам 
 
 
 

Понад горы і долины 
Рикы і потокы 

Нюс ся вічний гымн верховин 
Од віків на вікы 

 

Нюс ся вічний сьпів полонин 
Што плынув з хмарами 
І напавав душу Лемків 

Дивныма чарами 
 

Нюс ся вічний клич радости 
Вспівчутя помочы 

Його голос вічным ехом 
По верхах ся точыв 

 
Плынув з вітром як зов волі 

Понад Карпатами 
Знали они і мы знали 

Же мы є братами 
 

Знали они і мы знали 
Хоц ся не виділи 

Бо границя пущы горы 
Наш нарид ділили 

 
І хоц вікы проминули 

Нашого поділу 
То наша звяз народова 

Тримат свою силу 
 

І як краса гір не мине 
Велич ани слава 

Так і нашой звязи сила 
І єй велька справа 

 
Бо мы за ню кров проляли 

Молоду горячу 
В Рабці приязнь заприсягли 

Сьвідому хлопячу 
 

Рабка была нашом Мекком 
Тым сьвідоцтвом правным 
Де мы приязнь потвердили 

Своім чыном славным 
 

Там лемківскы юны полкы 
Муштру провадили 

І стрыляти з руской броні 
Вчыти ся ходили 

 
Там ся вчыли нашы хлопці 

Іх штукы воєнной 
І любови свого краю 

В боротбі пламенной 
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Там ся вчыли здобывати 
Права і свободу 

І вальчыли за інтерес 
Свойого народу 

 
Там мы з обох сторин Карпат 

Ішли нога в ногу 
На муштри ся рыхтували 

В далеку дорогу 
 

Стояли зме побіч себе 
Як лісова сьціна 

А Рускы юж здобывали 
Предмістя Берліна 

 
Там мы ішли побіч себе 

На муштру бойову 
І хтіли зме будувати 

Будуччыну нову 
 

І в дорозі мы сьпівали 
Нашы пісні давны 

І Радяньскы новочесны 
Бойовы преславны 

 
Іх молоды офіцеры 

Тішыли ся нами 
Вчыли нас як діти в школі 

І сьпівали з нами 
 

Тренували нас в ремеслі 
Воєнного фаху 

Бы ворога торощыти 
Без жалю і страху 

 
Тренували нас і вчыли 

І приклад давали 
Народовий патрийотызм 

В серцях розпаляли 
 

Для того патрийотызму 
Мы своіх лишыли 

Же коли мы погынеме 
Жебы они жыли 

 
Для того парийотызму 

Мы лишыли горы 
Пішли з гнівом на ворога 

Як взбурене море 
 

І на війну мы іхали 
Нибы на забаву 

Жебы край свій захыстити 
І здобыти славу 

 
І ішли зме з гармонійом 

Зо сьпівом як діти 
Же за то родині сонце 

Яснійше засьвітит 
 

І мы пішли в челюст смерти 
Бо так треба было 

За нашу кров чорне сонце 
Край мій осьвітило* (выселіня) 

 
Видів єм інде на війні 
Як платят за жытя 

Же там тилько човек вартат 
Як здоптане сьмітя 

 
Але ту нам заплатили 

Траґічно понуро 
Безпідставно не по людзкы 

Круто і нещыро 
 

Не зьвідали ся нас в тот час 
Ци ся з тым годиме 

Як жебы не знали втовды 
Де ся знаходиме 

 
Але трудно так юж быват 

На тым сьвіті божым 
Серед нашых приятели 

І в сьвіті ворожым 
 

Же бідний ма пыск замкнений 
І рукы звязаны 

І так скаче як юж з горы 
Давно написане 

 
І за наше воюваня  

Так нам заплатили 
Же мы край свій найдорожший 

І хыжу стратили 
 

Одобрали нам вітчыну 
Вшытко што зме мали 

Потим довго нашы люде 
На всході здыхали 
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І смотрили як тубыльці 
Рижут своіх братив 

Як псы іх кости розносят 
В ночы поміж хаты 

 
Ой смотрили і плакали 

В темний Галичыні 
Бо такого не виділи 

На своій вітчыні 
 

Не виділи і не чули 
Про такє страхітя 
І вянули небожата 

Як зорване квітя 
 

І хтіли втікати назад 
За польску границю 

Бы вернути в своі горы 
В свою околицю 

 
Та кордон быв юж замкнений 

Нихто не міг прейти 
Кого зімали то мусів 
В ляґрах бокы дерти 

 
Но з часом ся доробили 

І побудували 
І дышли до добробыту * 

І си засьпівали 
 
 

*Но, з тым добробытом  
То кус пресада... 

 
 

А гнеска юж ся веселят 
Радийо ім грає 

Быт ма кождий запевнений 
Кождий булку крає 

 
Вспоминают тоты часы 

Як з нужды рычали 
З жалю тугы непевности 

Аж волосы рвали 
 

І вмерали на сухоты 
І не было рады 

Померли там моі сестры 
Веселы молоды 

 

І мій братчык найдорожший 
Культурний хлопчына 

Од тых часив не для мене 
Наша Галичына 

 
Не хочу ту вытыкати 

Вады єй народу 
Бо не добрий тот птах што срат 

В свою загороду 
 

Але што я там зобачыв 
В шистдесятым пятым 

То аж встыд бы такє было 
В краю так богатым 

 
Бы там такє зацофаня 

Было в гнешніх часах 
Не звірив бым а страх ішов 

Мі аж по волосах * 
 

* Гм, а в зошытах 8 і 9 было такє 
захопліня ся Волиньом. Така там 

мала быти высока культура... 
Видно, же Аутор мал мішаны одчутя 

 
Та спотыкав єм тіж люди 

Мудрых і поставных 
Правдивых ідеалістив 

Сьвідомых і славных 
 

Котры думали так само 
Як і я далекій 

Хоц не вырис єм в палатах 
Але в пущи дикій 

 
І професоры в учельни 

Мі не выкладали 
І лем в лісах кругом мене 

Єлені рычали 
 

І  борсукы і рогачы 
Брехали вечером 

Як я скрадав ся з поляны 
В див дово Кычером 

 
Они вчыли ня без книжкы 

Лісового права 
Іх пущаньска симфонія 

Душу мі гласкала 
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Чарувала моє єство 
Вечырном красотом 

Не зна того жаден доцент 
З університетом 

 
Не зна того жаден доктор 

Што я чув там нераз 
То ся недаст описати 

Ни перше ни тераз 
 

І нихто юж знав не буде 
Лем тот што там слухав 
Котрий любив мову лісив 

І хто горы кохав 
 

Хто іх любив без памяти 
Іх оддых вычував 

В темны ночы зо зьвірами 
На верхах ночував 

 
Хто іх любив і шанував 

І нима дорожыв 
І каждий крок політычний 

Душу му тревожыв 
 

Бы не мусів іх лишыти 
Хоц бы му  казали 

Коли бы столиці часом 
Войну розпочали 

 
Любив горы верхы лісы 

Но і іх жытелів 
І вічні чув іх розмову 

В лісовий пустелі 
 

І жыв з нима не рик не два 
Так як з людми ґадав 

Коли в пущах верховиньскых 
Ліпшой долі глядав 

 
Слухав лісных птахів сьпіву 

Як мійского хору 
І лікував ним часами 

Свою душу хвору 
 

Вы тіж часом послухайте 
Щыро іх пописив 

Ци то в горах ци на ривнях 
Серед буйных лісив 

 

Ци як часом сте в дорозі 
В лісі ци на поли 

То пізрийте на природу 
Так з душы поволи 

 
І як взрите на дереві 

Сьпівучого птаха 
Шпака дрозда коса чыжа 

Ци інчого браха 
 

То пристанте хоц на хвильку 
Посмотрте на него 

Послухайте як гет вколо 
Плынут трелі його 

 
Послухайте як він щыро 

Іх сьвіту предає 
Як він з душы іх выливат 

Же аж серце тає 
 

Якій товды він щасливий 
Же може сьпівати 

Же він бідний хоцкі тилько 
Може сьвіту дати 

 
Якій втовды він щасливий 

Хоц богацтва не ма 
Його грошы тепле сонце 

Як ся скінчыт зима 
 

Його грошы – весна мила 
Чудова природа 

Квіты зелінь в лучах сонця 
Повітря і вода 

 
Його форса то здоровя 

Сьвіт і міцны крыла 
Жена діти і свобода 

І то справа ціла 
 

Його скарбы то родина 
Котру в пущи має 

І вітчына його мила 
Што му вшытко дає 

 
І гніздочко в ній дорогє 

Котрого не маме 
А він має своє щастя 

Медже деревами 
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І стереже свого скарбу 
За нич го не мінят 

Бо вітчыну вшыткы птахы 
Понад вшытко цінят 

 
Як го взрите то посмотрте 

На його фіґуру 
Як ся тішыт своім щесьцьом 

Яку ма натуру 
 

Яка радист з його груди 
З пісньом ся выливат 

Аж ся здає же з ним разом 
Цілий хотар сьпіват 

 
Аж ся здає же без його 

Пісні милой щырой 
Сьвіт бы на яр не зеленів 
Лем гнив в шаті старий 

 
Присмотрте ся його дриґам 

Його веселости 
А познате вартист сьвіта 

Шлях його мудрости 
 

І познате красу сьвіта 
І цілой природы 

Як познате то юж нераз 
Підете таммади 

 
Присмотрте ся тий радости 

Яку він вытворив 
Же він не хце ту ничого 
Лем жебы быв здорив 

 
Він не просит в Бога гроши 

Лем ідла окрушок 
Пару ягід ци зеренцят 

Або пару мушок 
 

Же богацтво його ціле 
То природы шата 

І в гніздечку його жена 
Тиха не богата 

 
І маленкы штыри дзюбкы 

Што в єй пірю сідят 
І слухают сьпіву няня 

Хоц його не видят 
 

А він сьпіват пісню жытя 
Для своіх коханых 

Но і для тых што слухают 
Хоц йому незнаных 

 
Він ім сьпіват пісню волі 

І свойого роду 
Выхвалят ньом Бога весну 

Жытя і природу 
 

Выхвалят ньом вшыткых блискых 
Жывых і нежывых 

Тых што тішат ся тым сьвітом 
Одважных і сьмілых 

 
Выхвалят ньом зелень дерев 

І квітив кольоры 
Іх запахы іх красоту 

Долины і горы 
 

Выхвалят ньом тихій вітер 
Што листками хвіє 

І ліс гардий што так мило 
Весном зеленіє 

 
І просторы на котрых юж 

Лан зерна фалює 
І дым сивий што ся рано 

Понад селом снує 
 

І коровкы милы чысты 
Што ся пасут в поли 

І тых люди котры домів 
Не прийдут николи 

 
Котры в сьвіті своє жытя 

Дали за свободу 
За вітчыну за родину 

І за чест народу 
 

Но і міста котры труют 
Повітря і воду 

Де культура нибы выжша 
Та не брак голоду 

 
Но і села нашы тихы 

Іщы зацофаны 
Юж зрывают ся до лету 

Ничым не стриманы 
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Дуже іщы воды сплыне 
Нич ся зо сну збудят 

І минувшист свою брудну 
Дизрят і осудят 

 
Не минувшист традицийну 

Котра вартат пера 
Лем ленію гіґієны 
Котра была вчера 

 
На котру саркают міста 

Як дашто купуют 
Та селяне то не видят 

І добри ся чуют 
 

За то най птах о тым сьпіват 
Жебы чыстист росла 

Бы нам жыла сельска люднист 
І нам славу несла 

 
За то най птах о тым сьпіват 

А я лем запишу 
А што-м добре втяг на папір 

То барз ся тым тішу 
 

І най сьпіват в кождым міцси 
Де сьвіт собі жычыт 

Най двигат нашу культуру 
Бо о ню ся тычыт 

 
Часом сьпіват в такій пущи 

Де нихто не дыйде 
Ани сонце не засьвітит 

Хоц і рано зыйде 
 

Він не смотрит ци го дахто 
Слухат ци не слухат 

Цілу душу дав для пущы 
Бо єй рытмом дыхат 

 
Він не смотрит же ніт блиско  

Човека ни зьвіра 
Він дав жытя за єй чары 

І в ній його віра 
 

Він дав вшытко для єй весны 
Што мав найдорожше 

Бы жыти в єй самым серци 
Бо там найвесільше 

 

Він дав вшытко для природы 
І душу і тіло 

Інче жытя поза пущом 
Ся му не приснило 

 
З єй теренив не одыйде 

Николи николи 
Єдна смерт го вырве одталь 

Даколи даколи 
 

Його серце буде било 
Вічно для той пущы 

Його думкы кружат по ній 
Як майовы хрущы 

 
Він што рока там спотыкат 

Весну укохану 
Квіты листя розкіш літа 

І шату зелену 
 

І діточкы своі милы 
Котры там выводят 

Котры в гніздочку укрытым 
Там на сьвіт приходят 

 
Котры перший раз очами 

Тоту пущу взрили 
Маленкыма сердечками 

Барз єй полюбили 
 

Ту весняний теплий вітер 
Перший раз іх одув 

І ту перший дощ іх змочыв 
Трясли ся з холоду 

 
Ту перший раз взрили сонце 

На вершку смерека 
І сьпіваня інчых птахів 

Почули з далека 
 

 
 

Конец тому ІІІ 
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Tom IV 
 
 

Зошыт 57 
 

Почули гуку трактора 
Авта самольоту 

Ту познали оддых весны 
І літню спекоту 

 
Ту прежыли своє чудне 

Щастя дитиняче 
І почули як грим реве 

І як човек плаче 
 

Як сьпівают інчы пташкы 
Як кукат зозуля 

І як бреше рогач в лісі 
Як рычыт красуля 

 
І як выє лишка в ночы 

І як гукат сова 
Як дик рыє між соснами 

Як шумит дуброва 
 

І як гучыт гын самольот 
Котрий крає хмары 

Як ся смутят свойом дольом 
Люде бідны стары 

 
Бо знают же юж в недовзі 

Мусят сьвіт лишыти 
І же не даст ся од смерти 

Ничым выкупити 
 

І же хоц сьвіт так чудовий 
То мусят одыйти 

Коли серце в слабых грудях 
Престане ся бити 

 
І хоц як ім буде шкода 

То нич не поможе 
Призначыня і міцного 
До труны положыт 

 
І в найкражший час весняний 

Як сьвіт вкрыют квіты 
Они його попрощают 

І підут в засьвіты 
 

Не поможут жадны грошы 
Не поможе слава 

Так богатий як і бідний 
Зверне ся на лаву 

 
І засьвітят при ним сьвічку 

Бо так звычай каже 
Нихто з лавы юж не стане 

Хто раз на ню ляже 
 

І жебы быв якій вчений 
Не даст смерти рады 

І хто раз вмер не поверне 
До жывых громады 

 
Сьвіт і без них буде ішов 

Своім тором дале 
Самоходы і літакы 

Дальше будут гнали 
 

Фабрыкы про то не станут 
В своім рытмі машын 

Та може ся змінит дашто 
В бідным жытю нашым 

 
Часом може бракувати 

Мудрого човека 
І може ся покрутити 

Нашых наук рика 
 

Та хоц як бы быв потрибний 
Нич не порадиме 

Не поможе сьватий Боже 
І з тым ся згодиме 
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І хоц жаль нам того сьвіта 
І його красоты 

Яри квітом замаєной 
Майовой кантаты 

 
І тых дерев зеленявых 

І шовковой травы 
І жытели під єй дахом 

Што ходят помалы 
 

І тых зерен фалюючых 
Злотом пред жнивами 

І той хыжы што мы взнесли 
Вгасныма руками 

 
І тых дориг по котрых мы 

В жытю вандрували 
І тых ровів што на війні 

Солодко в них спали 
 

Тых дориг не забудеме 
Воєнных страшливых 

Котрыма я ішов в тот час 
В походах кырвавых 

 
Не забуду я тых дориг 

Ни того терпіня 
Котре мусіло прежыти 

Моє роколіня 
 

Така была наша доля 
Такы были часы 

Як в Заользю ня витали 
Німецкы штукасы 

 
Ользо Ользо рико славна 

Што до Одры впадаш 
Ты мене як свого сына 

По Заользю глядаш 
 

По Цєшыні польско-ческым 
І по Боґуміні 

Там де Ольза несе Одри 
Своі фалі сині 

 
По тым краю пречудовым 

Я гуляв молодий 
Де границьом чудна Ольза 

Качат своі воды 
 

По ривнинах надользяньскых 
Несе своє злото 

Там ня вдарив першого дня 
Воєнний молоток 

 
Ользо Ользо рико моіх 

Тяжкых днив войсковых 
Сьвідку тамтой траґедиі 

І могыл масовых 
 

Сьвідку воєнных драматив 
Тамтых днив кырвавых 
Мойой першой траґедиі 

В єй лісах чудовых 
 

Ользо Ользо рико гірска 
Бо в горах ся родиш 

Ривнинами переплываш 
А до Одры входиш 

 
Над твоіма берегами 

Славяне мешкают 
Твоі на чуд чорноземы 

Мудро управяют 
 

Над твоіма берегами 
Я ся спацерував 

І з таитыма дівчатами 
В неділю жартував 

 
І вечером до касарні 
Од тамаль єм летів 
Вербовыма алєями 

Стежку єм коротив 
 

Жебы на час прилетіти 
Бо з войском не жарты 

Бо на фуртках і на брамі 
Вічно стоят варты 

 
Ользо Ользо ричко тиха 

Знам я твоі стежкы 
Як і дома в своій шафі 
Прочытаны книжкы 

 
Знам я твоі бериженькы 

І твоі закруты 
Як я гуляв по них в тот час 

Молодым реґрутом 
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Знам я твоі бериженькы 
І твоі ривнины 

Так як стежкы в моіх горах 
Моі полонины 

 
Там на ривнях заользяньскых 

В єй лісных париях 
Розпочала ся для мене 

Нова істория 
 

І для мене і для сьвіта 
І для вшыткых люди 

Она на вас людзком кырвю 
Записана буде 

 
Там на ривнях заользяньскых 

Тридцет років тому 
Вдер ся Гітлєр свойом силом 

До нашого дому 
 

Вдер ся розбив превальцював 
Наше войско силом 

І перший раз вдоптав в землю 
нашы кісткы білы 

 
Край ліса в стрылецкых ровах 

Огньом нас привалив 
Так нам тамтот перший „вжесєнь” 

В заользю заставив 
 

Там першыраз  мы виділи 
Його самольоты 

Котрыма рытм мого жытя 
Товды поколотив 

 
Іх музыка мі заграла 
На кырвавий танец 

І зложыла товаришам 
На іх гробі вінец 

 
І они мі перервали 

Час службы войсковой 
Іх кулі нам ознаймили 

Прихід еры новой 
 

Іх сериі захвіяли 
Триб мойого жытя 

Ціль мойой войсковой школы 
Ту нашов покрытя 

 

Того рана я зрозумів 
Што жытя коштує 

Як слабіцькій товды човек 
Як го враг мордує 

 
Того рана я зрозумів 
Чым єст човек в бою 

Коли тратит під ногами 
Позицию свою 

 
Того ранка моі пляны 

Стратили вымову 
Гітлєр накреслив Славянам 

Трасу інчу нову 
 

І його першы снаряды 
Впали мі під ногы 

І розкрыли панораму 
Воєнной дорогы 

 
О пятий годині рано 
В двобою зажертым 
Я одбивав з колєґами 
Перший атак смерти 

 
Першы кулі другой війны 

На нас полетіли 
І раз впало што вісило 

Як декотры хтіли 
 

Привитала нас воєнка 
Острыма кулями 

І од того дня юж ішла 
Довго довго з нами 

 
І ден першого Вересня 
Єст дньом єй уродин 
Од того дня я воював 

Слабий і голоден 
 

Од того дня я вандрував 
Од бою до бою 

Ледво тягав о голоді 
Слабу душу свою 

 
Того дня я ся замінив 

З вояка в воіна 
Того дня я спрактыкував 

Яка страшна війна 
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Того дня я ся преконав 
Што она принесла 

І чым нас почестувала 
І як нас притисла 

 
Того дня я справдив смутно 

Якє єй ремесло 
Одшыфрував єй бойове 

Таємниче гасло 
 

Ту опишу в скорочыню 
Воєнны пригоды 

Хоц одтыхчас уплынуло 
Тридцет років воды 

 
За кілька днив тридцет років 

Мине од тых часив 
Як я стричав похід війны 

З заользяньскых лісив 
 

І як она ня витала 
Як на ню пристало 

І кілько куль до полудня 
На нас товды впало 

 
Кілько серий з самольотив 

Кілько з дзял ґранатив 
В перше стертя там неєден 

З нас жытьом приплатив 
 

Привитала нас горячо 
Славно і червено 

Заорала сьвіт пред нами 
Де было зелено 

 
І дерева задрожали 
Од сальв єй салюту 

І там взрили мы першыраз 
Єй силу закуту 

 
І там взрили мы першыраз 

Єй збродню кырваву 
Як стинала нашым хлопцям 

В перший ден голову 
 

Там виділи мы першыраз 
Скуткы єй діяня 

Як єй першы люциперы 
Полетіли на ня 

 

Як єй першы анцикристы 
Впали нам на плечы 

А іх удар нашы мысли 
До щенту знівечыл 

 
Там на земли заользяньскій 

Зазрила мі в очы 
І єй перший страшний гомін 

Таммади ся точыв 
 

І по тамтий ческій земли 
На нас рунувала 

І край ліса на предполю 
Класти нас зачала 

 
На прекрасний тамтий земли 

Вдарила нам в груди 
Впала як градова хмара 

На наш вік молодий 
 

Розпорола мою душу 
В першым зрыві штурму 

Выконала в першым стертю 
Свойой збродні норму 

 
Розорала страшні з нагла 

Мій мозок хлопячий 
Сторощыла мій орґанізм 

І думкы горячы 
 

Там на полях заользяньскых 
За ческым Цєшыном 

Там я впив ся єй ударом 
Як словенскым вином 

 
Там задрожав ліс надо мном 

А підо мном земля 
Як вдарили на нас огньом 

Дивізиі Ромля 
 

Но не Ромля але Штрауса 
Свым огненным мечом 

І сікла нас там край ліса 
Як худобу бичом 

 
Сьвіт тамтот на чуд квитучий 

Счорнів і счервенів 
Сонце згасло хоц сьвітило 

Луг юж не зеленів 
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Жытя наше ся кінчыло 
А прагло ся жыти 
Нашы пляны і надіі 
Ішли в землю спати 

 
Для нас темна нич настала 

Серед дня білого 
Нам кырваво зышло сонце 

Вересня першого 
 

Нашы пляны і надіі 
Жывот свій кінчыли 

Нашы очы быстры милы 
Кырвю заходили 

 
З перестраху і розпачы 

Розкрылись шыроко 
Обнимали поле битвы 

Высоко далеко 
 

Нашы чела молоденькы 
Схылялись в долину 
А выбухы час міряли 
Сто раз на хвилину 

 
А секунды вызначали 
Час жытя і смерти 

Як шрапнелі валяли нас 
Страшны ненажерты 

 
Ґранаты нам гриб копали 

Глубокій неривний 
Смутний чорний непотрибний 

Не по людзкы дивний 
 

Заміст дзвонив громы били 
Довго і завзято 

І шум дерев заміст сьпіву 
Закінчував сьвато 

 
Сьвато першого дня войны 

Котрий мы програли 
В власний кырви як в басені 

Зме ся выкупали 
 

І природа доокола 
Рытм свій затримала 
Почорніли з дыму лісы 

Потемніла трава 
 

Люде з плугом зникли з поля 
Вшытко опустіло 

Сьвіт цивільний зник ци вымер 
Як жебы ся снило 

 
Остала лем сила збройна 

З вояками в бою 
Каждий кричав же боронит 

Слушну справу свою 
 

Німец кричав же він знає 
За што стоіт в бою 

Мы тіж знали же воюєм 
За родину свою 

 
А будучнист розсудила 
Тот спір поміж нами 

Кілько чыйой было правды 
Гнеска вшыткы знаме 

 
Конец войны нас розсудив 

Бомбы і ґранаты 
І кров з хлопів выточена 

Котры пішли спати 
 

Котры гыбли в страшных муках 
За границьом болю 

За вітчыну за родину 
За жытя за волю 

 
Милийоны в страшных муках 

Гынуло в окопах 
Смерт крачала в бою з косом 

Як трактор по снопах 
 

Милийоны ішли спати 
За чыісы блуды 

Без потребы наставали 
Під ґранаты груди 

 
Милийоны ішли в землю 

За буту надлюди 
За іх гордист зашлєпіня 

Шахрайства і бруды 
 

Милийоны сьвіт лишали 
В муках і тортурах 

З розбитыма черепами 
На полях і мурах 
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Милийоны мерли з болю 
Про паньску темноту 

Про маґнацку самоволю 
Шляхецку глупоту 

 
Милийоны одходили 

З жальом з того сьвіта 
Ішли в пропаст молодицькы 

Як під косом квіты 
 

І найркасшы своі рокы 
Дали на жертвенник 

Мати на груд не зложыла 
Сыну молитвенник 

 
І без ксєндза і без труны 

В гробы іх складали 
І никому „со сьватими” 

Люде не сьпівали 
 

Там не треба было ксєндза 
Никому никому 

Няня мамы ни родины 
Ни ридного дому 

 
Ани жака ни гробаря 
Ани рідных дзвонив 

Ани плачу ани квітив 
Гучных похоронив 

 
Всьо зробили товаришы 

А нераз ворогы 
Як мы жывы під превагом 

Розпустили ногы 
 

А часом самы ґранаты 
Што мы нич не нашли 

Його кісткы разом з душом 
Дощом в хмары пішли 

 
В більший части то ворогы 

Там нашых ховали 
Як мы до щенту розбиты 

В зад ся выцофали 
 

Навет ранных заберати 
Не дали зме рады 

І там гынули з горячкы 
Без лікарств і воды 

 

Часом Німці заберали 
Іх з побойовиска 

І до найближшых шпытали 
Пхали без назвиска 

 
Єдны там з ран умерали 

Другы выходили 
Тых зас в ляґрах за дритами 

З нами посадили 
 

Там юж доля невільнича 
Розмаіта была 

І там тіж смерт неєдному 
До очи зазрила 

 
Але такы были часы 

Война серця не ма 
Война то смерт і каліцтво 

І нагай вітчычма 
 

Война то смерт і терпіня 
То голод і раны 

То хвороты і нещастя 
Жытя зруйнуване 

 
То розпука скрегот зубів 

То біль і конаня 
То бездомнист і жебрацтво 

Смуток мордуваня 
 

То розлука жаль і слезы 
Престрах і сироцтво 

То кров напад підступ збродня 
Ґвалт штилєт і хамство 

 
То злодійство і рабунок 
Кламство в жывы очы 

То єст террор і кайданы 
То смерт о півночы 

 
То єст куля в біле чело 

Ниж в серце горяче 
То прав людзкых подоптаня 

І жытя пацяче 
 

То знищыня і банкруцтво 
Цілой господаркы 

То неволя людзкой справы 
Міжнародны сваркы 
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То заглада людзкых надій 
Крах змагань і втіхы 
То терпіня незміряне 
Од палат по стрихы 

 
То дорога на Голгофу 

Воюючых сторин 
То жалоба што сьвіт вкрыла 

Нибы стадо ворин 
 

В тот час заміст сьпіву граня 
Плач ся з вітром несе 

А рано на полях битвы 
Єст кров заміст росы 

 
Заміст снопів і покосив 
Лежат людзкы трупы 
Валяют ся ногы рукы 

Розорваны хлопы 
 

Лежат бідны без памяти 
І з голом головом 

Жаден більше не промовит 
До тя милым словом 

 
Юж ся жаден не усьміхне 

І не зажартує 
Не отворит уст спаленых 

І не пофліртує 
 

Сонце пече його личко 
Дощ змыват кров з него 
Його очы юж не видят 

Сьвіта зеленого 
 

Його думкы юж не знают 
Што ся кругом діє 

Юж не летят до родины 
Нич ся му не сниє 

 
Юж не думат о дівчатах 

Хлопец чорнобровий 
В руці тримат лист остатній 

Стрылец выборовий 
 

Пару знимок розсыпаных 
На грудях біліє 

Цілував іх на остатку 
А тераз не сьміє 

 

Оддав за них своє жытя 
Своіх двадцет років 

І за любов што нюс в серци 
До остатніх кроків 

 
Своі очы што так мило 

На дівчат смотрили 
Што до кінця на іх видок 

Як зьвізды горили 
 

Што до кінця несли для них 
Жар серця свойого 

І як падав то не вірив 
Же конец вшыткого 

 

 
 

Зошыт 58 
 

Же кінчат ся його мриі 
Котры в серци носив 

Як на виджыня з родином 
О препустку просив 

 
Не припущав же так скоро 

Замкне своі очы 
І в безденну отхлань смерти 

За хвилю ся сточыт 
 

Не припущав же так нагло 
Попрощат сьвіт милий 

І вірив все в його вартист 
Покля лем быв жывий 

 
Не припущав же так туньо 

Продаст жытя скарбы 
І красоту того сьвіта 

Кольоры і фарбы 
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І же своіх найдорожшых 
Не взрит юж николи 

І же зложыт свою красу 
Ту на чужым поли 

 
Серед дерев незнайомых 

Серед піль несвоіх 
Нераз в далекій стороні 

Нераз в чужых краях 
 

І же до свойой вітчыны 
Юж більше не верне 

Же в незнаных му сторонах 
Як снип ся преверне 

 
Його очы остатній раз 
Чужий сьвіт обыймут 

Чужы землі а не своі 
Його тіло приймут 

 
По незнаным крайобразі 

Посмотрив на кінци 
Не під своім небом вмерав 

Не на своім сонци 
 

Не на своій ридний земли 
Не в своім хотари 

Не вдарят му при погребі 
Воєнны фанфары 

 
Без коругви і без труны 

Пустят го до ямы 
Одбуде ся вшытко тихо 

Без няня і мамы 
 

Поховают го скромницько 
На краю лісочка 

І насыпют зимной глины 
Там на його очка 

 
І на гробі де голова 

Гелм його положат 
Посмотрят ся і го лишат 

Най там собі лежыт 
 

Най спочыват в холодочку 
В темний зимний ямі 

Не напише більше листа 
З війны своій мамі 

 

Не преступит більше ногом 
Пориг свойой хаты 

І остане юж на вікы 
На чужыні спати 

 
Не засьпіват юж в садочку 

В вечер з колєґами 
І дальше не пожартує 

В саді з дівчатами 
 

І не заграт на гушельках 
В вечер під сливками 

Кавалєрску симфонію 
Што стрясат серцями 

 
І під лісом не загукат 
Лемківскым звычайом 

І юж більше не затужыт 
За родинным крайом 

 
Юж го більше не зобачыт 

Своіма очами 
І не втішыт ся од дівчат 

Милыма листами 
 

Не зобачыт більше горы 
Ни лісы красивы 

Ани зьвізды в нашым небі 
Што так сьвітят мило 

 
Ни полянок при місяци 

Ани тамтых чарив 
Верховиньской Епопеі 

Котру і він творив 
 

Ни видоків гірскых чудных 
Над котры ніт красы 

На котры він смотрив вічно 
До недавных часив 

 
На котры він в ден і в ночы 

З пасийом полював 
Іх красоту в вільных хвилях 

Креслив і малював 
 

Своі очы все кєрував 
На верхы зелены 

На іх фауну на іх фльору 
На іх полонины 
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На іх красу на іх форму 
І на іх видокы 

Як він тішыв ся там вшыткым 
Гвонишнього року 

 
А гнеска юж нич не видит 

Ани нич не чує 
Спит далеко од родины 

Не іст не сумує 
 

Сонечко му юж не сьвітит 
Ани місяц тихій 

І юж більше ся не верне 
Під родинну стриху 

 
Спит спокійно як дитина 

Нич го не обходит 
Юж його сон в сірий земли 

Нич не осолодит 
 

Зимна земля го накрыла 
В далекій стороні 

Но бо жаден вояк не впав 
На ридным загоні 

 
Бо жаден ся не превернув 

В своім ридным селі 
З порваныма легенями 

Ци з дзюром на челі 
 

Іщы жаден не впав в бою 
На родинным поли 

Такє ниґде ся не стало 
Николи николи 

 
Бо жадного не забито 

Коло свойой хаты 
Бы родина го виділа 

Як мусів вмерати 
 

Жаден жытя не положыв 
На своім порозі 

В своім лісі в своій траві 
На своій дорозі 

 
Жаден не впав в своім саді 

Ци на своіх луках 
Лем далеко од родины 

Вмерав в тяжкых муках 
 

Жаден не вмер на постели 
Ани в своій хаті 

Під опіком своіх ридных 
При мамі при браті 

 
Лем далеко од вітчыны 
Прощав сьвіт красивий 

Же одходит молоденькій 
Вмерав нещасливий 

 
Знам я добри якій то жаль 

Молодым вмерати 
Бодай не пришло никому 

Такого диждати 
 

Але війна ся не пытат 
Ци жаль тобі сьвіта 

Чом жертвуєш своє жытя 
І молоды літа 

 
Війна тобі не вспівчує 

Же ты молоденькій 
Же-с не зазнав нич на сьвіті 

Як пташок маленькій 
 

Же єс жытя не сприбував 
Ани його дарив 

Ани сьвіта добри не взрив 
Ани його чарив 

 
Війна не пытат никого 

Кілько хто ма років 
І лем валит з ниг часами 

Юж о пару кроків 
 

Бо неєден в першым бою 
Пішов землю грызти 

В першым стертю поламало 
Його білы кости 

 
В перший хвили го рознесло 

Або помяжджыло 
Же такє ся му пред бойом 

Ани не приснило 
 

Не припущав же так скоро 
Війна ся му скінчыт 

Думав собі же збє врага 
Або подигінчыт 
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І верне ся до родины 
Як човек сьвітовий 

Заслужений досьвідчений 
Втішний і здоровий 

 
Але ґранат ненажертий 

Не знав його думкы 
Добрав ся до його груди 

І до його сумкы 
 

І прекрислив його мриі 
І жытьовы пляны 

Згынув бідний на чужыні 
Як жовнір незнаний 

 
Незнайомы го ховали 

Могылу му рыли 
А іх очы при роботі 
Довго мокры были 

 
Потим над сьвіжом могылом 

Головы схылили 
Посмотрили мовчкы в землю 

Може ся молили 
 

Часом дали три раз сальву 
З довгых карабинив 

Ехо три раз стрясло лісом 
Потим сьвіт занімів 

 
В кінци мовчкы одходили 

А його лишали 
Його знимкы і нотесы 

Од него забрали 
 

А він остав сам в чужыні 
В лісику край поля 

Чужом земльом привалений 
Така його доля 

 
Заользяньска мила земля 

Його притулила 
В ночы над ним перша зьвізда 

Ясно засьвітила 
 

Мы юж того не виділи 
Нас юж там не было 

Мы лишыли тамту землю 
Смутны нещасливы 

 

Мы од пятой до тринастой 
Там ся боронили 

І юж Німці нашы дзяла 
До чыста розбили 

 
Мы слухали як понад нас 

З дзял кулі літали 
Як ґранаты єдны другым 

Люфы розрывали 
 

Довго выли і єнчали 
Понад нас ґранаты 

Кілько нашых канонєрив 
Пішло од них спати 

 
Як арматы нашы втихли 

В порох рознесены 
То зме знали же другій раз 

Будеме хрещены 
 

Довго з єнком хіхотали 
Опуком над нами 

Понад лісом ялицьовым 
Понад окопами 

 
Довго выли і свистали 

І єдны і другы 
Дерли хлопци при канонах 

Іх чортовы рогы 
 

Били товкли рамотали 
Зо земльом мішали 

Бідны хлопці при канонах 
Кырвю ся вмывали 

 
Аж згынули певні вшыткы 

Бо затихли дзяла 
І тишына страшна гризна 

В повітрю настала 
 

Тота тиша была гризна 
Страшнійша од грому 

Она тисла вельком вагом 
На груди кождому 

 
Мы з окопів мовчкы з жальом 

Пред себе смотрили 
Покля знову люциперы 

В гори не завыли 
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Товды мы си посмотрили 
В очы тихо смутно 
І за хвилю ся зачала 

Подія окрутна 
 

Бо мы знали же люфы дзял 
Там на нас кєруют 

Юж одлегвіст і кєрунок 
Спецы обрахуют 

 
І надо мном на ялици 

Дрозд так на чуд сьпівав 
А я в шаньцах під ялицьом 

Смерти ся сподівав 
 

Не веселив ня сьпів дрозда 
Ани сонця лучы 

Юж пред нами потряс землю 
Гураґан могучий 

 
Юж арматній перший снаряд 

Перед нами вдарив 
Юж горизонт наш поранний 

Стряс ся і захмарив 
 

Юж впав ґранат третій пятий 
Нам перед очами 

В гору хмары чорной землі 
Вытрисли пред нами 

 
Німці тераз встрылювали 

На нас своі дзяла 
І мы ждали аж ся зачне 

Подія кырвава 
 

Мы зо страхом позерали 
На чорны выбухы 

Же як зачнут бити на нас 
Буде з нами крухо 

 
Призераме ся тий силі 

Велькыма очами 
Же як до нас ся приблизит 

Блідо буде з нами 
 

Юж выбухы перед нами 
Рвут землю невинну 

Юж смотриме смерти в очы 
За нашу істинну 

 

Летят громы юж в окопы 
Юж страх оддых сперат 

Як жаль жытя як юж смерт ти 
До очи зазерат 

 
Там юж нич тя не ратує 

Як льос тя покынув 
Як ти доля написала 
Бы-с в чужыні згынув 

 
Бо снаряды робят своє 

Нима льос кєрує 
Не знаш котрий не знаш коли 

Там тя замордує 
 

І нич тя не выратує 
Як маш там згынути 

Замкнеш з больом своі очы 
Бы на все заснути 

 
Там жытьова льотерия 
З ґранатив ся складат 

А хто думат же не правда 
Най ґлупства не ґадат 

 
Хто не прежыв не повірит 

Хто прешов тот знає 
Смутний льос твій як при тобі 

Снаряд землю крає 
 

Як выбухы коло тебе 
Рвут глину і скалы 

А душа твоя з престраху 
Юж конат помалы 

 
Як кругом шаліє пекло 
Же аж розум тратиш 

Бідний ты там на тым місци 
Як юж жытьом платиш 

 
Бідны были мы там товды 

Як ся за нас взяли 
Як перший раз нас косили 

Били і краяли 
 

Піднюс ся крик йойк раненых 
Дым громы свист оген 

Сьвіт ся крутит в очах чорно 
Судний ден смерт амин 
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Земля трясе ся і летит 
В бік в небо на тебе 

Ты ся товчеш по окопі 
Як на гаку рыба 

 
Серце з груди выскакує 

Мозок страх розсаджат 
Півпритомний коло себе 

Товариша глядаш 
 

Скаче земля з деревами 
Декункы ся валят 

Гриют врагы нашы груди 
Аж ся блюзы палят 

 
Блискы громы і выбухы 

І ґейзеры з глины 
Земля дрожыт під вульканом 

Крає нашы спины*(плечы) 
 

Стогне єнчыт атмосфера 
Ни землі ни неба 

Душа вмерат кат шаліє 
Ламе кости в трибах 

 
І судний ден в цілий згрозі 

Свій образ розпасав 
Оркан згрозы сил пекельных 

Бухав  то выгасав 
 

Здавало ся же Анцикрист 
Пекло на нас звалит 

Же всьо летит в пропаст вічну 
А нас огньом спалит 

 
Же всьо кінчыт ся і жене 

В безодню космічну 
З гуком огньом дымом громом 

Жене в пропаст вічну 
 

А мы як в сні ци в лєтарґу 
Як в неземскым стані 
Крутиме ся метеором 

В ґазовым кафтані 
 

Пів притомны не видиме 
Де єст наша мета 

Жытя смерти ци терпіня 
Скажена проклята 

 

Теперишнист то екстаза 
Кырви і конаня 

Армат з тілом розрахунок 
І жытя прощаня 

 
Теперишнист то мордерство 

Технічне збйорове 
Удар в мозок розпалений 

Што ся битвом зове 
 

Теперишнист то катаклізм 
Нашого істніня 

Котрий будут одчувати 
Дальшы поколіня 

 
З котрого ся не выгоіт 

Людзкій рид николи 
Його скуткы будут страшны 

Навет і даколи 
 

Його скуткы люд одчує 
І за двіста років 

До затертя тамтых нещасть 
Юж неє видоків 

 
Неє неє і не буде 
І товды не было 

Нам ся в тот час за крок дурных 
Вмерати не хтіло 

 
Ани раны диставати 

Болячы кырвавы 
Серце своє пребивати 
За шляхецкы справы 

 
За маґнацкы ідеалы 

Про юнкрив гохблюфы 
Надставяли своі груди 

Під арматні люфы 
 

Так Вересень тамтот страшний 
Витав нашу зброю 

Хлопци польскых і лемківскых 
І голову мою 

 
Білорускых украіньскых 
Што в войску служыли 

Польскій мундур і карабин 
На войні носили 
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Премолотив нас од разу 
Як в бою пристало 

Порамотав нашы кости 
Жорстоко кырваво 

 
Ой барз тяжко я психічно 

Першу битву прежыв 
О волосок і я быв юж 

В перший битві не жыв 
 

За остро ня привитала 
Войны перша фаля 

Барз мі нервы пошарпала 
Як зуб крокодыля 

 
Барз мі душу скалічыла 

Сторощыла духа 
Выпучыла з мене вшытко 

Як олій з макуха 
 

Довго потим моє серце 
З болю кырвавило 

Мій орґанізм такє прежыв 
О чым ся не снило 

 
Довго потим моє єство 

Жерла рджа одчаю 
Моя совіст чыста тиха 

Глядала спокою 
 

Розум довго не міг прийти 
По войні до нормы 

До спокою ривновагы 
І до давной формы 

 
До давного горизонту 
Котри-м вынюс з дому 

Потим каждий ремонтував 
Тот кризис по свому 

 
І хоц як льос скєрешував 

Душы мойой струны 
Як падали на ня громы 

З воєнной трибуны 
 

То і так ня не выкінчыв 
Бо льос мі помагав 

І мій розум все в надіі 
По будуще сягав 

 
 

Той надіі я ся тримав 
Як топелец брытвы 

І з ньом ішов нибы з тарчом 
Од битвы до битвы 

 
Она тліла в моім серци 

Як далека зоря 
Як падала то враз зо мном 

Як мева до моря 
 

Єсли выбух ня превернув 
І земльом засыпав 

То єй імпульс барз слабенькій 
Юж мі серце щыпав 

 
А як єм ся іщы піднюс 

Віра в ня вступяла 
Може она мі в чужыні 

Згынути не дала 
 

Она тіж ня все двигала 
По битві з руіны 

І клиіла жытя до ня 
Як образ до сьціны 

 
Вырывала ня з рук смерти 

Як псу з пыска муху 
І як сьвітло морской лямпы 

Тримала на духу 
 

Вытігала ня з пропасти 
Одкаль ніт повроту 

Де сон вічний люди ламе 
Де юж ніт клопоту 

 
Де юж неє слез терпіня 

Ни болю ни раны 
Де не дрожыт сьвіт наш бідний 

Бомбами зораний 
 

Де юж неє смутку страху 
Горя ни печали 

Они вшыткы при жыющых 
На земли остали 

 
Де не треба ся молити 
О наш хліб штоденний 

Де не страшний грим нґранат 
Ани меч огенний 
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Де не страшны Мессершміты 
Бомбы ни тортуры 

Ляґры голод куля в чело 
Ни вязенны муры 

 
Дописок на окладинці: 

Тот зошыт опруч трйох початковых 
карток написав єм в Вересни на 

тридцет літя мойой першой битвы в 
Чехословациі на Заользю, деси за 

ческым Цєшыном. Докладні не знам де, 
але прийде час, же найду тото місце і 
означу на мапі, і поплачу над ним, над 
тамтым першым Вересньом в 1939 

році.(На жаль юж там николи не 
поіхал і не нашол того місця, так як і 

до інчых місц до якых си обіцювал 
даколи ся іщы вернути. Не мал 

ниякых можливости.) 
 
 
 

    
 
 

Зошыт 59 
 
 

Де не страшна смерт воєнна 
Ани інча жадна 

На шафоті ци під земльом 
Ляґрова голодна 

 
Де не страшний біль ци раны 

Смуток ци розлука 
Журба слезы ни хворота 

Ни надлюдзка мука 
 

Ратувала ня од смерти 
Кілько мала силы 

Не раз не пят ня вытягла 
З отхлані могылы 

 

Нераз мене престерегла 
Де смерт на ня чекат 
В якым часі і минуті 

В моі двери пукат 
 

І повіла што робити 
Жебы єй минути 

Гей ты дольо жытя мого 
Як тебе збагнути 

 
Як ся тобі одвдячыти 

За твою опіку 
Же-с мі жытя ратувала 

В моім юным віку 
 

Же-с не дала мі згынути 
В чужыні ни дома 

Де надія жытя слабла 
Як в огни солома 

 
Же-с нещастя одвертала 

Од мойой істоты 
І ворогам метала єс 

На очы шлєпому 
 

Же-с мі всяди помагала 
Як ниґде никому 

Же я цілий і здоровий 
Вернув ся до дому 

 
Гей ты дольо моя мила 

Як ти дякувати 
Же-с ня вела як я мусів 

Товды воювати 
 

Же-с ня в тот час хоронила 
Од ворожой кулі 

Де падали товаришы 
Што не мали долі 

 
Навет не знам де і кілько 

Іх в бою остало 
Навет што ся з раненыма 

Там по битві стало 
 

Кілько впало в перший битві 
В заользяньскым краю 

Як мы смутны го лишали 
По траґічным бою 
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Як в полудне прийшов розказ 
Же мы оточены 

Бы ся скоро выцофати 
То будем збавены 

 
І же іщы під Скочовом 

Єст пас не занятий 
Котрым можна з оточыня 

Іщы ся вырвати 
 

Товды мы серед посьпіху 
Заользя прощали 

І на Цєшын наш коханий 
Смутно позерали 

 
Як улицями Цєшына 

Рвали зме в обаві 
Жебы персцін ся не замкнув 

В німецкій облаві 
 

Одходячы смотрили зме 
На него зо жальом 

З котрым доля нас звязала 
Як рильника з рольом 

 
На його красным терені 

В мурах ґарнізону 
Дистали зме школу жытя 

Хлопского фасону 
 

Там в його гірскій енкляві 
Ради ци не ради 

Привыкали зме до новой 
Войсковой громады 

 
Не забудут тя воякы 
В жытю аж до гробу  

Хоц реґруты го прокляли 
Сімсто раз на добу 

 
За войскову муштру зварту 

І за дисципліну 
Зашмаряли го бомбами 

Сто раз на годину 
 

Проклинали го на школі 
В порох розносили 

Як нас муштром на цьвічынях 
Капралі дусили 

 

Або як нас офіцеры 
В маневрах притисли 

Кілько громів нань шмарили 
То бы Татры трисли 

 
За то на не під час війны 

Єден ґранат не впав 
Війна боком прелетіла 
Він неткнений остав 

 
Навет куля з карабина 
В ґарнізон не пстыкла 

Ци то Бог нас не выслухав 
Ци місто привыкло 

 
До сарканя хлопячого 

Як іх льос мордував 
Як іх школом на вояків 
З рильників рыхтував 

 
Ех Цєшыне наш далекій 
Дав ся ты нам в знакы 

Аж плакали в твоіх мурах 
Хлопці неборакы 

 
Позганяны з цілых Карпат 

Аж по Гуцульщыну 
Вспоминали ридны місця 

І свою вітчыну 
 

Проклинали льос свій смутний 
І хлопячу долю 

Жолд розлуку і чужыну 
І жовнірску ролю 

 
Хоц штож місто было винне 

Же мы ся там взяли 
Же касарні Франц Йосифа 

Там выбудували 
 

І же войскове командо 
Хлопци там наслало 

Бо цисарство тот ґарнізон 
Для них збудувало 

 
Ех чудовы то касарні 

Фантастычны бльокы 
Нибы ґмахы міністерства 

Ци супер фабрыкы 
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Вартат на них посмотрити 
Але не воякам 

Хто бы повів же не красны 
Най буде дураком 

 
Вартат на них посмотрити 

Але в них не быти 
Як каштаны зачнут в Маю 

Вколо них квитнути 
 

То в тот час з іх выжшых плянтер 
Вартало пізрити 

З вікєн поблискє Заользя 
Вартало видіти 

 
Положены сут на гори 

Над містом высоко 
Як одтамаль на чуд видок 

Стелит ся далеко 
 

В першым пляні лежыт Цєшын 
З чыстыма домами 

Поміж них ми ішли што дня 
Його улицями 

 
Маршкали зме на пляц цьвічень 

За місто далеко 
І сьпівали аж ся ехо 

Рознесло шыроко 
 

Сьпівали зме примусово 
Між каменицями 

В час раницько грали верблі 
Його улицями 

 
Вшыткы панны розбуджены 

До вікєн скочыли 
З блиском в очах і з усьміхом 

На войско смотрили 
 

З довы два тисячы хлопци 
Ім ся одвдячало 

І слали ім усьміх щастя 
І все было мало 

 
З нашых очи до іх летів 

Екразит коханя 
Туга смуток невільничий 

Не до поконаня 
 

На іх видок мы на хвилю 
О всім забывали 

І ім на втіху міцнійше 
До маршу сьпівали 

 
Сьпівали зме для іх очи 

Аж ся серце трясло 
Котре з жалю за свободом 

То росло то гасло 
 

Так найкрасшы дни миняли 
Для жытя страчены 

Хоц нам з неба сонце слало 
Лучы золочены 

 
І природа чарувала 

Весном сьвіт пред нами 
А наш умысл быв сповитий 

Гіркыма думками 
 

Нашы серця смуток давив 
Хоц уста сьпівали 

Дощ нас хлюстав мороз палив 
А мы воювали 

 
По хырбеті вода струйом 

В долину сплывала 
На хлопцях тоны болота 

Аж душа плакала 
 

В ногах мокро як в каналі 
В онучах кров з водом 

Ты го двоє носом рыєш 
Пригнений голодом 

 
Плєцак тяжкій гне в долину 

Сталь ти чело парит 
Ніт ратунку для вояка 

Як ся льос захмарит 
 

Ніт розрады ни потіхы 
Ани змилуваня 

Дольо смутна і окрутна 
Не до поривнаня 

 
Чом так згорда масакруєш 

Хлопцям душу тиху 
Чом іх што дня тортуруєш 

Для якого лиха 
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Чом іх домів не розпустиш 
Най собі гуляют 

На свободі в своім краю 
Най дівчат кохают 

 
І най вітцям помагают 
В штоденний потребі 

Най веселят ридну хыжу 
Як місяц на небі 

 
Най не сохнут невільником 

За чортову справу 
Най іх доля не підтинат 

Так як коса траву 
 

Най іх журба не забиват 
Іщы в час покою 

Най нещастя не стігают 
На голову свою 

 
Най не тужат за родином 

За сельском свободом 
За своіма видоками 

За своім народом 
 

За горами за лісами 
І за ридным польом 

За вітцями за братами 
За хлопячом дольом 

 
За ночами при місяци 

За вербом при воді 
І за жытьом вільным милым 

В селі на свободі 
 

За тым вітром верховиньскым 
Што згынав ялиці 

Жебы росли чым раз высше 
Нашы красавиці 

 
За соколом гірскым сивым 

Што сьпівав над нами 
Над зеленым райом буків 

Над поляночками 
 

Бо без його сьпіву в хмарах 
Горы бы плакали 

І верхы бы заніміли 
Лісы бы не грали 

 

Інчы птахы бы мовчали 
Букы не шуміли 

Єлені на поляночках 
Смутны бы ходили 

 
І на вершку быстрий рогач 

Не брехав бы з рана 
І дик з поля бы не летів 
Стежком выдоптаном 

 
І жерела бы на верхах 

В ночы не блищали 
А в іх люстри зьвізды ясны 

Бы ся не купали 
 

І хлопці бы не сьпівали 
В вечырний тишыні 

Не шептали бы до ушка 
Коханий дівчыні 

 
Не сьпівали бы раницько 

Улицьом під ногу 
Як іх ведут на цьвічыня 

В далеку дорогу 
 

Не будили бы з улиці 
Дівчат кожде рано 

Коли ішли в зґрабным шыку 
Лентом розсьпіваном 

 
Лем в сходячым ранным сонци 

Багнеты блищали 
А прийшов час в такым строю 

Войну зустричали 
 

В нім сточыли першу битву 
І першу облаву 

Під шрапнелями падали 
На цєшыньску траву 

 
Котрыма нас провадили 

Німці од Цєшына 
Ой была то друга в тым дни 

Нещасна година 
 

Перша битва перший рікцуґ 
І перша облава 

Першы кулі першы раны 
І кров заміст кавы 

  



                                                                                                             

 

1
7

1
 

І бомбы заміст обіду 
За постелі ровы 

Заміст травы сіры піскы 
І лєі бомбовы 

 
Заміст ялиц смутны сосны 

І з піску сьніжыця 
Кулі бомбы йойк раненых 

Чужа околиця 
 

І холодно і голодно 
І домів далеко 

О фронтова наша дольо 
Жыва людзка рико 

 
Што-с ся тягла напред мене 

Розсаджала-с шосы 
Войско возы і цивіле 

Голодны і босы 
 

Горнув нарид нибы море 
Лем зотхали часом 

З горы Дорніры бомбами 
Робили з них мясо 

 
Такій видок в ден і в ночы 

Тягав ся з заходу 
Ланьцух смерти і терпіня 

Мойого походу 
 

Образ смерти і розпачы 
Тягнув ся од Шлеска 
Виджу го і преховую 
В памяти до гнеска 

 
Похід смерти і одчаю 

Польского народу 
За темноту своіх панив 

І за іх выгоду 
 

За іх добра і люксусы 
Палаты і зыскы 

Про них простий люд бідував 
Майже од колыскы 

 
За іх дурну пропаґанду 

Котром втовды дмухли 
Про котру гыбли цивіле 

І з голоду пухли 
 

Бо пустили таку чутку 
Же Німці бют люди 

Же котрого найдут в хыжи 
Тому гірко буде 

 
Же стрыляют за порядком 

Кого найдут в селі 
Же тягают під мур з хыжы 

З певниці з постелі 
 

І штож мав робити нарид 
Як чув такє з горы 

Лишав хыжы горнув з нами 
Як взбурене море 

 
Пакував на возы візкы 
Што найпотрибнійше 

За нашыма плютонами 
Рушав чым скорийше 

 
А шосы самого войска 

Не могли вмістити 
Што ся втовды там діяло 

Трудно повірити 
 

Жадне перо не опише 
Тых дориг видоків 

Што там на них ся творило 
В кєрунку на Краків 

 
З обох сторин нашой трасы 

Луками полями 
Тягли бабы собом возы 

З дітми з перинами 
 

Ішли тягли і падали 
Без хліба і воды 

І гынули од куль з нами 
Стары і молоды 

 
Бо як Штукасы бомбили 

Войско по дорозі 
То гынули там і они 
При дышли, на возі 

 
Бо іх кулі ся імали 
Барже як вояків 

Ой быв то марш погребовий 
Для бідных сьльонзаків 
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Бо воякы як быв нальот 
Пырсли з шосы в поле 

А жертвами были коні 
Возы і цивіле 

 
Шосом табор з провіянтом 

Бєдкы і каноны 
Іх штукасы розносили 
Як сьмітник вороны 

 
Бо воякы были вчены 

На бомбу не ждали 
Як быв нальот то як серны 

До поля втікали 
 

Прескочыли бабскы візкы 
Бы дальше од шосы 

Під крячок ци до борозды 
Або блиской фосы 

 
А цивіле ся втуляли 
Під дышель під возок 
І неєдний бідний бабі 
Там выскочыв мозок 

 
І трупами ся значыди 

Два пасы полями 
Што коло нас з обох сторин 

Ішли на всхід з нами 
 

З обох сторин той дорогы 
Зараз поза ровы 

Як шосом тягли ся люде 
Уці і коровы 

 
Іх”шоса” не мала ровів 

Сягала шыроко 
Сьльонску бідний што ты прежыв 

В тым воєнным року 
 

Видів я твій льос траґічний 
Познав єм твій фолькльор 

Чув я што дня твій крик болю 
Видів кырви кольор 

 
Видів твойой кырви червін 

І твою покуту 
І проклинав разом з тобом 

Люфтваффе закуту 
 

Котра што дня нас тримала 
Під свойом „опіком” 

Заповняла нашы ряды 
Трупами і криком 

 
А істи не быв хто дати 

Кухні дябли взяли 
Ци бомбами іх розбили 

Ци ся поховали 
 

Не дистав я з них обіду 
Цілу польску войну 

Так „довудзтво” товды дбало 
О сву силу збройну 

 
За тридцет днив я не видів 

Товщу ани мяса 
Розбитых дзяв возив машын 

Видів єм до фраса 
 

А полями де-с не пізрив 
Войско в фосах спало 

За фосом холодний вітер 
Барашкував з травом 

 
Треба было прейти шосом 

Кільометрив пару 
Нич єс нашов вільне місце 

Рова шкарпу сіру 
 

Бы-с впав трупом в тото місце 
Слабий і голоден 

А місця юж занятого 
Не одступив жаден 

 
Там ся ліпше хлопам спало 

Як гнес на тапчані 
В теплий ізбі під перином 

Коло свойой пані 
 

За повалу было небо 
З ясныма зьвіздами 

А за лямпу повний місяц 
З блідыма лучами 

 
За перину зимний воздух 

Шрон осінной ночы 
Острий вітер сыпав пісок 

На заперты очы 
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А за жену быв карабин 
Стиснений ґу грудям 

А домом быв сьвіт шырокій 
Што є даний людям 

 
За родину товаришы 

В рові і на шосі 
То як єс вснув то-с мав голод 

І Штукасы в носі 
 

За радийо быв машынґвер 
Што грав деси з боку 
І тисячы ниг на шосі 

В нерытмічным кроку 
 

Заміст гроши в пулярисі 
Кулі в ладовницях 

Жолудок гет западений 
І ямы на лицях 

 
А в голові жаль і пустка 

І непевнист хвилі 
Перспектыва ран і болю 

Смерти ци неволі 
 

Очы гмлисты зблякуваны 
В ґамбі гірко сухо 

Резиґнация жытьова 
І слабіст як в мухы 

 
Цера бліда і воскова 

Ямы в очодолах 
Пів місяця не голений 

І порох на бровах 
 

Каждий брудний як скотина 
Довгій час не мытий 
Як не човек а головня 
Як тот труп на пути 

 
Ногы тяжшы од олова 

Рукы гет опали 
Думаш ідеш ци спиш в рові 

Як кукла на сали 
 

Місяц сьвітит гет высоко 
Сьвіт в дали темніє 

На ліво ся село палит 
Там самольот выє 

 

Чути сильной канонады 
Аж ся земля трясе 

Там іде бій інчых полків 
Же аж дрожат лісы 

 
Там підходят до атаку 

Нашы ци ворогы 
І лявіна з криком гура 

Рушыла в дорогу 
 

Нас то гнеска не дотычыт 
Мы своє зробили 

Єдны ідут другы в фосах 
Трупами заснули 

 
Быв то тяжкій сон жовнірскій 

Вояків тулачив 
Льос нелюдзкій і подибний 

На долю козачу 
 

 
 
 

Зошыт 60 
 

Як розбиты Татарами 
По степах блукали 

На могылах і по балках 
Бідны ночували 

 
По степовых бездорожах 

Глядали дорогы 
А за нима гнали чорны 

Смертельны ворогы 
 

Так тіж гнали і за нами 
Але не зо всходу 

І так они як і мы там 
Падали з голоду 
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Гнали чорны і за нами 
Та з другой стороны 

І вбивали в нашы плечы 
Што дня остры шпоны 

 
То не была дич азийска 

Лем заходу сила 
Котра ся нам в такій формі 

Ани не приснила 
 

Мы ся нераз обернули 
І тіж ій оддали 

Та цілком єй поконати 
Силы зме не мали 

 
Нераз зме ся поставили 

Геройско завзято 
І по цілоденным бою 
Было наше сьвато 

 
Не раз зме ім „дали школу” 

Же довго стояли 
Не здобывши нас од чела 

Потим окружали 
 

Так было юж в перший битві 
На Заользю славным 

Же фронтом нас не здобыли 
В тым бою неривным 

 
Видно барз ся ім спішыло 

Же пішли боками 
Же не хтіли там кус довше 

Змагати ся з нами 
 

Мы не хтіли юж в ден перший 
В полон ся дистати 

Треба было без програной 
З пляцу одступати 

 
Треба было без поражкы 

Лишати пляц бою 
Жебы інде ратувати 

Позицию свою 
 

Одступали зме зо жальом 
Такій льос воєнний 

Ґранатовий шрапнельовий 
Бомбовий огненний 

 

Одступили зме зо смутком 
І ішли в незнане 

За нами оставав Цєшын 
Сонцьом засыпаний 

 
Позоставав поза нами 

На паству льосови 
Справам войны непевности 

Смутному часови 
 

Зникав з очи його фраґмент 
Вежы і дзвінниці 

Котры втовды были красом 
Йілой околицій 

 
Хоц недавно зме го кляли 

Тераз жаль го было 
В нім два рокы тяжкой службы 

Всім нам прелетіло 
 

І хлопцівскых штучок жартив 
Вечером на сали 

Нераз трискав єм зо сьміху 
Такє представяли 

 
Были хвилі так веселы 

Же остали в души 
Котрых навет тягар війны 

В поли не нарушыв 
 

Бо молодіж і в неволи 
Дашто з ся выкреше 

Як і пес што на морозі 
До місяця бреше 

 
Тераз вшытко пропадало 

З його видоками 
Але памят там прожыта 

Пішла сьвітом з нами 
 

Бо то было другє місце 
Поза кутом ридным 

В котрым доля нас збратала 
В тым місци погідным 

 
І то была перша пристань 

В жытю поза домом 
З которм сьвіт нас прощав кульом 

Ранами і громом 
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Прощали зме примусово 
Як родину давно 

З котрой силом нас вырвала 
Устава державна 

 
Гнес прощали ненормально 

Інчий сьвіт красивий 
В нім остали нашы річы 

Наш куферок милий 
 

І в нім опис мойой райзы 
З дому до Санока 

Лемківскыма Карпатами 
Памятка велика 

 
Пропала там раз на завсе 

Каждий штоси лишыв 
За то ся там озерали 

Хоц льос нас барз спішыв 
 

Як вшыткому прийде конец 
Так пришов і тому 

І мы пішли од Цєшына 
В кєрунку до дому 

 
А за нами остав Цєшын 

Враз з його красотом 
З культурныма міщанами 

І земльом золотом 
 

Зникнув з очи як сон в літі 
Як фільм на екрані 

І мы пішли смутно тяжко 
Як по піску сані 

 
Хоц як зме го проклинали 

Тераз жаль го было 
Бо війна іщы страшнійший 

Образ нам одкрыла 
 

Бо войскова тяжка служба 
По костях давала 

Але жытя і здоровя 
Нам не заберала 

 
І в ночы єс спав в постели 

Хоц і змордуваний 
А ту навет фосы бракло 

Сьвіте оплаканий 
 

Тераз жаль нам было кошар 
Так зненавидженых 

Як і хлопци тихых смутных 
Войном покривдженых 

 
Про то жаль было Цєшына 

І часив спокою 
Бо хоц знав єс же не стратиш 

Буд де душу свою 
 

За то жаль было Цєшына 
І його видоків 

Хвиль хоц тяжкых та безпечных 
Цьвічыньовых кроків 

 
Іщы з далека на него 

Звертали головы 
Што хвиля го было видно 
З дальшой перспективы 

 
Він зоставав чымраз дальше 

Бы в кінци зникнути 
Стратили ся і касарні 

В желізо закуты 
 

Зникли муры ґарнізону 
Што місто вкрашали 

Серед котрых мы бідакы 
За два рокы спали 

 
Зникнув Цєшын міст і Ольза 

І ческы ривнины 
Ческій Цєшын женьскы школы 

Іх на чуд дівчыны 
 

Што плакали за Заользьом 
Як мы ім забрали 

Як мы рик тому з танками 
Там вмашерували 

 
І іх форты приграничны 

Котры мы бурили 
І котры мы в тамтым році 

Здобывати хтіли 
 

І границя міждержавна 
Велькой вагы справа 

І котра тий добрий земли 
Пошану давала 
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Вшытко в заді ся остало 
А в души жаль тихій 

На вертаня в його муры 
Быв задаток лихій 

 
В кінци зникнув з горизонту 

Як зме перше  хтіли 
І більше го нашы очы 

В жытю не виділи 
 

А мы пішли на всхід сонця 
Як птахы з выраю 

Гнаны воєнном пожоґом 
До свойого краю 

 
Пішли на Скочив на Бєльско 

Оминули Пщыну 
Же може гнет увидиме 

Свою лемківщыну 
 

Але в Бєльску нас споткала 
Велька траґедия 

Де розбила нас розбитків 
Незнана армія 

 
Такє диво не споткало 
Хыбаль жадне войско 

Аж на такє ся смотрило 
Промыслове Бєльско 

 
Была то нич певні третя 

Тамтого Вересня 
Доовкола грали громы 

Не гушлі не пісня 
 

Была півнич як наш одділ 
Вкрочыв в Бєльска муры 

Не знали зме же нас гыдра 
Возме там в пазуры 

 
Нич была ясна чудова 
Місяц аж грив з неба 

Мы ішли в звертий колюмні 
Бо так было треба 

 
Небо тихє без льотництва 

Дримало над нами 
В парку вітрик на деревах 

Шептав з листочками 
 

А на ліво деси „грили” 
Вражы батериі 

Луна далекых пожарив 
Была тлом подіі 

 
Та мы кус юж привыкнули 

До такых видоків 
До тых ночи скырвавеных 

І до нашых кроків 
 

Та коло нас было тихо 
Совы не гукали 

Але в Бєльску в каменицях 
Не всі люде спали 

 
О чым зме ся преконали 

Юж за минут кілька 
Як то вытягло з крыівкы 

Ґерманьского „вілька” 
 

Як він чекав юж готовий 
В мурах того міста 

Сусід не знав якого ма 
З боку анцикриста 

 
Но і як мы могли знати 
Чым Бєльско смерділо 

Місто гарде промыслове 
Што перед водило 

 
Його чудове полотно 

На хлопскы убраня 
Предвоєнных кавалєрив 

Зрывало зо спаня 
 

Бо бєльскій друк убраньовий 
Был для бідных мрийом 
Не мам я го  і до гнеска 

Та жыю надійом 
 

Місто чысте і богате 
Бруковы улиці 

Паркы скверы орнаменты 
Ясны камениці 

 
Бєль камениц при місяци 

Серед ничной тишы 
Робила велькє вражыня 

На вояках пішых 
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Мы ся тому призерали 
Як в літі вороны 

Наш зир лем омітав плянтра 
Вікна і бальконы 

 
Дахы лямпы і хідникы 

І стальовы брамы 
І думали як там Німці 

Далеко за нами 
 

Бєльска я пред того не знав 
В ден єм го не видів 

За то єм по його мурах 
В ночы оком водив 

 
І барз ся мі сподабало 

При сяйві місяця 
Припомнула ся мі товды 

Лемківска Крениця 
 

І ногы трут брук камінний 
А думкы далеко 

Обзерают чар Крениці 
Задушевным оком 

 
Єй красоту і вальоры 

Єй архітектуру 
І чаривну єй природу 

І єй гір контуры 
 

Тай забыв єм кади іду 
Де ня ногы несут 

Бо нич має своі права 
І сны думкы пасут 

 
Бо нич має своі торы 

І своі вымогы 
Най ся нихто не выберат 

В ночы до дорогы 
 

А хто мусит як мы втовды 
Тому не весело 

Ногы тяжкы очы смутны 
І зморщене чело 

 
А в жолудку слабо пусто 

Аж хырбет дно чує 
Невесело голодному 

Як душа сумує 
 

І як кругом гучыт буря 
Грим арматній выє 

Дощ кульовий чеше землю 
В поли труп біліє 

 
А я іду пригноблений 

Бєльска улицями 
Несу тяжкій крест на плечах 

З інчыма хлопцями 
 

Іду з больом на сердечку 
Смотрю в темне небо 

Мам пару зьвізд там в космосі 
Але не мам хліба 

 
Мам на боках камениці 
В котрых спят цивілі 
Під ногами брук улиці 

І росу на челі 
 

Выє вколо хуртовина 
Та коло нас тихо 

Спят по боках камениці 
Певно нам на лихо 

 
Ой на лихо і на якє 

Зараз зобачыте 
І за хвилю наше войско 

Буде в пух розбите 
 

Не предвиділи мы того 
Што ся зараз стало 
Як ожыли камениці 
Аж огньом бухало 

 
А мы слабы і голодны 

Ледво влекли ногы 
Не знали же за сьцінами 

Спят нашы ворогы 
 

І спокійна нич місячна 
Вкрыла таємницю 

Коли громы розбудили 
Цілу околицю 

 
Мы си ішли тихо певно 

Як в своім терені 
Але нагло зме ся нашли 

В бойовий арені 
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Бо лем раз ся в каменицях 
Вікна зотверали 

А в них на нас скєруваны 
Машынкы заграли 

 
Заґадали вшыткы плянтра 

Бальконы певниці 
І ригнули на нас огньом 

Спячы камениці 
 

Зо всіх вікєн двери ґанків 
Кулі ся сыпали 

А мы стиснены мурами 
Охроны не мали 

 
Просто з горы розбивали 

Нам плечы і чашкы 
І в плєцаках пребивали 

Коцы і менажкы 
 

Між нами взросла паніка 
Бо хлопці зґупіли 

Німци неє та хто бє нас 
І для якой ціли 

 
Думати не было часу 

Бо з всіх стран кропили 
А іх пред нашым атаком 

Грубы муры крыли 
 

Крикы гукы і выбухы 
Ехо розносило 

Голос громів між мурами 
Пеклом закрутило 

 
Сьціны сьцінам оддавали 

Муры несли згрозу 
Бідны были мы на споді 

І коні і возы 
 

З певниц садив і оґродив 
Били нас по ногах 

А мы бідны нич не знали 
О інчых ворогах 

 
З горы з вікєн просто на нас 

Ґранаты метали 
Мы аж товды іх виділи 

Як нас розрывали 
 

Мы тіж з ридка ім пісвали 
Ґранат до покою 

А хто не трафив до вікна 
Та на біду свою 

 
Бо він одбив ся од сьціны 

І впав на улицю 
Забив пару нашых хлопци 

Здрапав каменицю 
 

Но бо в ночы не так легко 
До вікна трафити 

На третє четверте плянтро 
Де ворог є скрытий 

 
А до того іщы в бєґу 

Бо там вшытко рвало 
І в льоті ся одбивали  

Бо лем так ся дало 
 

Вшыткы хтіли чым скорийше 
З пекла ся вырвати 
Бо з улиці ся не дало 
Чортив звоювати 

 
Стояти там то значыло 

Же на смерт чекати 
А без сенсу нихто не хце 

Жытя оддавати 
 

Там не мало стратували 
Нашых кіньскы ногы 

Сполошены выбухами 
Што гнали дорогом 

 
Бо гет вколо грим і дудін 

Кругом сьвіт ся валив 
І в тот гурт ся віз з конями 

З розгону вкрохмалив 
 

Што згынуло під колами 
І під копытами 

Може більше як од машын 
І під ґранатами 

 
Якы сцены я там видів 
В тоту нич прокляту 
То навет до іх описив 

Стратив єм охоту 
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Прежыв і я в тамтий хвили 
Драмат особистий 

Як зо саду пустив до ня 
Хтоси снип огнистий 

 
Як з гущавин жывоплоту 

Оген на ня сыпав 
Пів метра мі над головом 

Мур на сьціні трепав 
 

Тинк кыршений кавальцями 
На мій гелм опадав 

А я смотрив смерти в очы 
І нич єм не ґадав 

 
З дистансу пятнадцет метрив 

Бив мі впрост над чело 
В я стояв як сказаний 

Як в поли дерево 
 

Лем снаряды горували 
Бо в ночы так быват 

І як стрылец не фаховий 
То бронь фальшом сьпіват 

 
Но тых річи шкода часу 

Тераз тлумачыти 
Я мав школу о тых справах 

І в тым єм быв битий  
 

І то было щастя для ня 
Же тот што там стрыляв 
Не знав ничной тайны броні 

І в тий справі куляв 
 

Я під сьціном чекав смерти 
Як вязень прикутий 

В кінци мав єм дост вшыткого 
І хтів єм згынути 

 
Пару секунд товды вічнист 

Пред люфом стояти 
Мати оген просто в очы 

І на смерт чекати 
 

Но а смерт не приходила 
Лем тинк на ня падав 

З горы місяц велькій ясний 
Всьому ся приглядав 

 
 

А зьвізды замиґотіли 
Юж мі пред очами 

А што в серци ся діяло 
Юж згаднете сами 

 
Но в кінци я не вытримав 

Дрещ прешов през тіло 
Піднюс нагло я свій панцер 

Заладував сьміло 
 

І на очах тых бандытив 
Піднюс го до горы 

Выцілював і дав огня 
Аж ся стрясли муры 

 
Выцілював в челюст огня 

І там післав кулю 
Заладував єм другій раз 

І одпочнув хвилю 
 

Товды чув єм як там рвали 
Невидимы створы 

Копытали як сто кони 
Як ничны потворы 

 
Товды післав єм за нима 

Іщы єден деталь 
Аж дзвонили копытами 
Як каменьом в металь 

 
Выбуху свого панцера 

Сам єм ся престрашыв 
То быв гук артилєрийскій 

Што бы чорта рушыв 
 

Там перший раз єм выпалив 
З  його страшной люфы 
Як козакы з фальконету 

На предмістях Кафы 
 

Бо мі його заказали 
Буд де ужывати 

З него лем до танків было 
Вільно мі стрыляти 

 
Але танкы в першых битвах 

На ня не напали 
І я смотрив ся як інчы 
До всього стрыляли 
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За то збуі ся посрали 
Од його выбуху 

Лем трищало вшытко в саді 
Так рвали псяюхы 

 
Но втовды єм си одотхнув 

Пісок з рамен звалив 
І з пришедшом ґу мі ґрупом 

На всхід ся оддалив 
 

Не памятам як я ішов 
Дальше улицями 

Кілько чорти нас вытовкли 
А кілько мы сами 

 
Не раз не два зме з хідників 

На шосу втікали 
Жебы коні сполошены 

Нас не розъіхали 
 

Нераз коні по выбухах 
І хідником гнали 

Хто з них не втюк то копыта 
Го там поховали 

 
І обручы кіл войсковых 

Чашку му розбили 
Де бы-с не втюк всяди тя чорт 

Тягав до молылы 
 

Ех проклята тамта ничка 
І вы бєльскы муры 

Же вы з нами пограли ся 
Цілком без культуры 

 
Буд проклята бєльска шосо 

І вы домы білы 
Вашы поды і певниці 

І вікна немилы 
 

З котрых на нас на улицю 
Страшну смерт метали 

З двох сторин нас бив водопад 
З огня і зо стали 

 

 
 
 

Зошыт 61 
 
 

З двох сторин на нас летіли 
Воєнны снаряды 

І такій несподіванці 
Не дали зме рады 

 
В такым місци нич не зробиш 

І нич не докажеш 
І перше як в інчий битві 

До могылы ляжеш 
 

Як мы по тий траґедиі 
З міста ся вырвали 

А хто нас бив і для чого 
Довго зме не знали 

 
І за Бєльском на предполях 

Зме ся зґрупували 
Як місяц на нас засьвітив 

Мы кус одпочали 
 

Рахувати нашы страты 
Юж не было рады 

Бо Вермахт пішов боками 
Та не на парады 

 
Мы зас были в окружыню 

Зас тра было рвати 
А о місцевых ворогах 

Треба забывати 
 

Лем пястукы зме стискали 
І місту грозили 

Та жебы ім в ден оддати 
Юж не было силы 
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І мы пішли на всхід сонця 
А оны остали 

Хто нас там бив аж по войні 
Зме ся довідали 

 
Же лем в Бєльску і Быдґощы 

Така была геца 
Там Німці шмарили тротиль 

До нашого пеца 
 

Котрий потим за пят років 
Іх з домів высадив 

То Гітлєр пятом колюмном 
Так в Польщи зарядив 

 
Хоц не вышло то на добре 

Нам, ій, ани йому 
Не принесла война добра 

На сьвіті никому 
 

О тых нещастях никому 
В жытю ся не снило 

Та потим і Гітлєр змудрив 
Як юж пізно было 

 
Як піл сьвіта за пят років 

Слезми ся вмывало 
А з пролятой людзкой кырви 

Высла бы повстала 
 

Так чортова політыка 
В нім ся доіграла 

Же заляла му за скору 
Горячого сала 

 
А нам дала дуже болю 

І людзкой недолі 
Страху труду невыгоды 

І страшной неволі 
 

Товды мы іщы не знали 
Што значыт неволя 

Лем ішли зме дорогами 
Били ся на полях 

 
І од Бєльска мы потягли 

Ради ци не ради 
Бы ся дальше долучыти 

До векшой громады 
 

А в дорозі в тамтых часах 
Буд што зме прежыли 
Дуже страху і голоду 

І смерти виділи 
 

А майор Перль нас провадив 
Бо лем він знав кади 

Шосом польом потоками 
Селом попрез сады 

 
І по двох днях нас затримав 

В чудний місцевости 
Але як ся называла 
Забыв єм зо злости 

 
Деси блиско Кальвариі 

Тото село лежыт 
Мы вычули же ту тіж ся 

Наша доля зважыт 
 

Бо майор нас попровадив 
З дорогы на право 

Як з мапника войскового 
Йому показаво 

 
Бо наперед на дорозі 

Довго смотрив в мапы 
Коло него офіцеры 
Стояли як стопы 

 
Нижшы ранґом поручникы 

І два капітаны 
Вшыткы были змордуваны 

Худы невыспаны 
 

Але му не прешкаджали 
Він не любив того 

Но декотры тіж смотрили 
До мапника свого 

 
Потим плян свій ім представив 

Бо го оточыли 
І на його мапу вшыткы 

Уважні смотрили 
 

Потим коротка нарада 
Як прпед битвом быват 

Же комендант нижшым стопням 
В розказі высьпіват 
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І надаст ім обовязкы 
Кєрункы заданя 

І од товды юж нич нихто 
Не ма до ґаданя 

 
Потим одсалютували 
Вказав руком в право 

Што ся потим мало стати 
То юж ся зачало 

 
Поручникы нас забрали 

Під своє командо 
І повели нас полями 
Під своє диктандо 

 
А він остав з капітаном 

Штоси узгідняти 
Бо комендант перед битвом 

Ма о чым думати 
 

А мы пішли де казали 
Де нас провадили 

По незнаных нам теренах 
Очами водили 

 
Затримали нас на поли 
Ривницькым хоц в горах 
З ліва была нова хыжа 
В ґуральскых кольорах 

 
А коло ней дві стодолы 

Сьвіжо выкінчены 
Спід сьціны на нас пес брехав 

Як бы быв встечений 
 

Там поручник нас затримав 
Фронтом до заходу 

Легкій вітер хвіяв за мном 
Яблінку молоду 

 
А офіцер добру хвилю 

Стояв роздумував 
Важыв наш льос перед битвом 

А може сумував 
 

Потим казав в тиралієру 
Розбити шереґы 

Хлопці пізрили на себе 
Як добры колєґы 

 

І хватили за лопаткы 
На командо з ліва 

І копали собі гробы 
Вшыткы з цілой силы 

 
Глина была там чудова 

Мягка жовто чорна 
Суха чыста без каменя 

Рильнича ядерна 
 

А мы рыли на ній ямы 
І своє думали 

І стальовы гелмы сивы 
З голов познимали 

 
Глина мягка гірска мила 

До ня промовила 
Така сама в моім селі 

В моім саді была 
 

І на моім ридным поли 
В моім селі ридным 

В переліску під шапками 
В Сохові прадідным 

 
Смотрив я ся в єй структуру 

З гіркыма думками 
І копав єм собі яму 
Слабыма руками 

 
І чым глубша росла яма 
З чорным дном на споді 

Тым чорнійшы были думкы 
В войсковым народі 

 
Трудно было утримати 

Мысли в Бовцарйові 
Як тін битвы вила гніздо 

Там в моій голові 
 

Як непевнист пригнітала 
Душу як ґранітом 

Чорны хмары ся злетіли 
Понад нашым сьвітом 

 
Кождий думав си лем о тым 

Што за хвилю буде 
Коли вдарит перша сальва 

В нашы слабы груди 
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Як то буде што час несе 
Што ся зараз стане 

І кілько нас ту на вікы 
В тых ямах остане 

 
Юж ґаздове зрозуміли 

Што ся при них сьватит 
І скочыв ґазда до стайні 

Як коня не хватит 
 

За минуту юж быв в возі 
За возом коровы 

А на возі діти ґраты 
І перины новы 

 
Но і бабы заплаканы 
Вшытко деси рвало 

Бы чым дальше з того місця 
Де „бітвом пахняло” 

 
Навет хыжу не заперли 
Вшытко в ній лишыли 

Так пред смертю вырывали 
Так пред ньом спішыли 

 
Я смотрив на іх свободу 

Заздростив ім з душы 
Же ім вільно од куль втечы 

А я ся не рушыв 
 

Же ім вільно вырывати 
Де очы понесут 

А мы бідны не можеме 
Хоц ся нервы трясут 

 
Ех жебы так было вільно 

Як бым рвав за нима 
Та войскова дисципліна 
Нас на місци тримат 

 
І не піде без розказу 

Вояк ниґде крока 
Лем піде там де і вшыткы 

Як з курятми квока 
 

Піде в ґрупі з комендантом 
Якій розказ впаде 

Підут з грудми на арматы 
Хоц то мягкы люде 

 

Підут в оген на ґранаты 
Як вожд так зарядит 

Підут на штурм на смерт раны 
Як Перль попровадит 

 
Підут в перед як гураґан 

Як потреба скаже 
Хоц неєдного в дорозі 

Смерт з жывых вымаже 
 

Та наперед нихто не зна 
Што кому писане 

За то добри же ся не зна 
Што ся зараз стане 

 
Же за хвилю з тебе ґранат 

Флякы выторочыт 
І за што в найгіршых муках 

Замкнеш своі очы 
 

І про то там єм выкопав 
Собі вненк* чудовий  (*окоп) 
Же в нім нич бы мі не зробив 

Град куль машыновий 
 

З боку выкопав єм нішу 
Пред кульом з літака 

Лем пред бомбом не хранила 
Позыция нияка 

 
Выкопав єм вненк безпечний 

Як нихто николи 
То робив кождий для себе 

І по своій воли 
 

А я жытя барз шкодував 
Дбав єм про не всяди 

За то декункы єм копав 
Найліпше з громады 

 
Хоц не щадив єм го в тот час 

Бо война не жарты 
Та не хтів єм про глупоту 

Програти як в карты 
 

І нехтів єм про лінивство 
Жытя наражати 

Бо то не жарт як з кулями 
Мусиш о не грати 
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І не втечеш з танця назад 
Як мій сусід з возом 
Або як якісий бідак 
До потока з козом 

 
Хоц арматы тя змішают 

З глином і з болотом 
І страшнійше згынеш як пес 

Што здох попід плотом 
 

І не скочыш крока з пляцу 
Хоц знаш же юж гынеш 

І декунка без розказу 
В бою не покынеш 

 
Бо война то не прогулька 

Битва не музыка 
Розказ з горы то не жарты 

То єст політыка 
 

Котром леп ти набивают 
В войску за два рокы 

Без того армія в перед 
Не піде ни крока 

 
За то войско іде в оген 

Хоц грают картачы 
Бо іх змушат дисципліна 

Не буде іначы 
 

Так і мы там в тых декунках 
Довго не сідили 

Місця в своіх сьвіжых гробах 
Довго не загрили 

 
По двох годинах чеканя 

Выйти нам казали 
Видно атаку ворога 
Зме ся не диждали 

 
І пішли зме сами в перед 

Як фаля на мори 
По розказі багнет на бронь 

Але не в гумори 
 

Полишали зме декункы 
Ладні выкопаны 

І пішли зме смутны в перед 
Полями в незнане 

 

І ленійом выривнаном 
Ішли як на жнива 

З горы „майова” погода 
Сьвіт благословила 

 
Ішли нашы тиральєры 

Польом нога в ногу 
Аж глубокій гірскій потик 

Претяв нам дорогу 
 

З правой стороны дорога 
Ішла в перед з нами 

Потик мостом єй привитав 
Німці нас кулями 

 
Но бо хлопці з правой флянкы 

Не пішли потоком 
Для выгоды пішди мостом 

І „бєґом” і кроком 
 

А з пятнадцет піщло на міст 
Луком прешмарений 

Не хтіло ся ім скочыти 
В потичок зелений 

 
Же по мості буде перше 

Так ся ім здавало 
Бо ходити по потоках 

Дуже з них не знало 
 

А і потик рвучий гірскій 
Вкрытий гущавином 

Крыв нераз несподіванкы 
Як жомба під млином 

 
А по мості прейти добри 

Та не в такых часах 
Бо на войні лем в потоці 

Певнист єст і в лісах 
 

І не прешли хлопці товды 
Брез міст бетоновий 

Полетіли з моста в пропаст 
Як кльоцкы буковы 

 
Тильо што я прешов потик 

Вышов на ривнину 
Як ударив тяжкій мерзер 

В моста середину 
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Деси летів понад мене 
Бо мі сьвіт побілів 

І вір вдарив мном о землю 
Та встав єм в тий хвили 

 
Жебы власныма очами 

Пекло зобачыти 
Як міст летів враз з хлопцями 

Як были побиты 
 

І видів єм як перхали 
В повітрю як птахы 

Ци як шматы безтілесны 
Як на вітри лахы 

 
І як кричали в повітрю 

Матко Боска ратуй 
О нещасна тамта хвильо 

О льосе проклятий 
 

І летіли як ангели 
З космосу в долину 

Неєден з них юж урваний 
Быв на половину 

 
То уста іщы кричали 

Єзусє Марийо 
І летіли як з літака 

В потока парию 
 

Мене выбух зас превернув 
Престрашыв оглушыв 

Коло мене сьвіт ся валив 
Я юж ся не рушыв 

 
Кавальці брыл і бетоны 

Коло мене гнали 
І выли як люциперы 

Свистали гучали 
 

І орали при мі землю 
Як чорны потворы 

Превертали ся враз зо мном 
Долины і горы 

 
І мій капраль обсерватор 

Не встав юж на ногы 
Остав юж там выкрислений 

Із дальшой лорогы 
 

Лем взирк єм му страшну рану 
Між оком і ухом 

Як юж летів до потока 
Вдарений обухом 

 
І не мав часу скричати 

Юж быв без памяти 
Я нервово выкінчений 
Тіж єм не міг встати 

 
Але дальшы позыциі 
Што то не прежыли 

Сфорсували в страху потик 
На перед рушыли 

 
Товды і я рушыв з нима 

Бо така юж доля 
Же де вшыткы там і єден 

През горы і поля 
 

Бы ленію выривнати 
Дотримати кроку 

Бы дистати зас ґранатом 
Не з фронту лем з боку 

 
Зас пішли зме ривным польом 

Лугом зеленявым 
Бы ся кусьцьок ниже зыйти 

З ворогом кырвавым 
 

Бо на против нас заграли 
Машынкы з переду 

І на хвилю затримали 
Нашу очереду 

 
Мы за хвилю з криком гура 

На перед рванули 
Не більше як двіста метрив 

Зме ся посунули 
 

Бо ворогы такым огньом 
Нас потим притисли 

Же нам навет смерт ни жытя 
Не было на мысли 

 
Они певно крайом ліса 

Были окопаны 
О кільометер пред нами 

І там в нім схованы 
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Та мы скоро скубли земдю 
Як в пеклі шаманы 

І за малых пару минут 
Были окопаны 

 
Я ся втішыв бо предо мном 

Іщы вільха росла 
За єй пняком ня недоля 

До землі притисла 
 

В єй кориню я выкопав 
Собі гробик малий 

Пред головом вырис копчык 
Глины червенявой 

 
Я до ямкы притулений 

Чекав єм розказу 
І голову єм до горы 
Не двигав од разу 

 
Но бо снайпер ледво чекат 

Бы взрити голову 
Бы післати ти між очы 

Кульку метальову 
 

І як было так і пишу 
Не кламю ни разу 

Без потребы єм не двигав 
Лепа так од разу 

 
А на розказ наставяв єм 

Груди під ґранаты 
І летів єм падав вставав 

Бо не быв єм сьватий 
 

Але втовды штоси дивне 
Было в наший справі 

Здавало ся же за довго 
Лежу там на траві 

 
Не вытримав єм і піднюс 

Голову до горы 
Бо штоси престали бити 

З переду і з горы 
 

Же быв єм правокрыловым 
Та пізрив єм в ліво 

і взрив єм порожні вненкы 
І барз ня здивило 

 

Што ся стало з вояками 
Ци выпарували 

Під час битвы без розказу 
В зад ся выцофали? 

 
Нихто не знав што ся стало 

Треба іх глядати 
Тым вшыткым што ся остали 

Казав єм вставати 
 

Правого крыла не было 
Пішло з мостом спати 

За то я быв перший з права 
Такій льос проклятий 

 
Як бым скочыв на міст з нима 

Там бым з нима лежав 
Же-м не слухав товаришив 

За то-м гнеска выжыв 
 

Видів єм іх траґедию 
Власныма очами 

За то-м з права осиротів 
Так там было з нами 

 
Та на згадку мало часу 

Хлопці повставали 
Нарахував єм сімнадцет 

Аж ся засьміяли 
 

Двох раненых ся оперло 
Другым на рамена 

І пішли зме кроком назад 
Всі брудны як глина 

 
Дотерли зме до потока 

Без єдного стрылу 
Не хтіли зме міст видіти 

Ни хлопців могылу 
 

І пішли зме дном до горы 
Бы решту однайти 

Але по них шлід загынув 
Не знаме де зайти 

 
І потоком дышли зме аж 

До його жерела 
Скінчыв ся рив натуральний 

І при ним дерева 
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І вышли зме на ривнину 
Котру льос вызначыв 

І пред нами ліс тот самий 
Зас ся замаячыв 

 
Зас тот самий ліс з врагами 

Станув перед нами 
Юж од тамаль ридкы кулі 

Прилетіли сами 
 

Та моі хлопці в тий хвили 
Дали ногам знати 

Бо што за сенс без потребы 
Жытя наражати 

 
Не знам коли як єм остав 

Сам серед ривнины 
Як тот єлень на Зелярці 

Серед полонины 
 

Далекых куль поєдиньчых 
Не барз єм ся бояв 

І стиснувши нервы в пястук 
Хвильку єм постояв 

 
Хоц мі свиства єдна друга 

З місця-м ся не рушыв 
І як дурак на шафоті 

Карк під шнуром сушыв 
 

І там єм ся переконав 
Єст штоси в пироді 

Што хце тебе остеречы 
І стати в пригоді 

 
Што хце тебе ратувати 

І тобі помочы 
І выдерти тя з рук смерти 

Ци то в ден ци в ночы 
 

Юж безчельных пару кульок 
Свиство мі над ухом 

Як бы куля была хрущом 
Або звыклом мухом 

 
Та за хвильку зле пречутя 

Ня опанувало 
І сам не знам што то было 

І што ся мі стало 
 

В єдний хвили пред очами 
Гмла ся мі зробила 

І зо страху в моіх жылах 
Аж кров закыпіла 

 
І в тий хвили дивна сила 

Долов ня пригнула 
В тот сам момент куля для ня 

Мій мозок минула 
 

Так блиского свисту кулі 
Іщы єм не прежыв 

Без пречутя на тым місци 
Быв бым жытя зложыв 

 
Про глупоту свою власну 

Бо там юж не з мусу 
Выставив єм ся під кулю 

Як пес з буды кусу 
 

І ворожий снайпер свиня 
Забив бы снайпера 

Трафив бы ня хоц з далека 
Сукінсын холєра 

 
Там пречутя мі повіло 
Же смерт летит до ня 
І пригнуло ня до землі 

Як ялиця коня 
 

Куля была іщы в леті 
Я юж знав же моя 

Пред інчом єм ся не зогнув 
Лем єм просто стояв 

 
А пред тым ня білий туман 

Пригнув на долину 
Дивна сила што як буря 

Пригынат калину 
 

Што то было не одгадну 
Хоц кусьцьок міркую 

Хцу чи не хцу нераз Богу 
За тот дар дякую 

 
Бо мене од смерти в жытю 

Нераз льос ратував 
Од смерти ци од нещастя 

Як ня сьвіт мордував 
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Як мі ворог незможений 
Доптав поза пяты 

Як єм хлопцьом молоденькым 
Быв і неженатым 

 
Як на роказ єм вандрував 

По чужий стороні 
Бідний слабий і голоден 

Як кін на загоні 
 

Як на розказ ци з примусу 
Блукав єм по сьвіті 

Як тот Йосиф ци Авраам 
В старинным завіті 

 
Як баніта ци выгнанец 

Позбавений права 
Котрого смерт ци неволя 

З ридных сторин гнава 
 

Котрому не вільно было 
Жыти при родині 

В своім селі в своій хыжи 
На своій вітчыні 

 
Котрому быв взборонений 

Вступ до свойой хаты 
І мусів сідити в лісах 

І сьвітом блукати 
 

Та де човек бы не пішов 
Все тяг до родины 

Як птах на яр до гніздочка 
До свойой вітчыны 

 
Але война што інчого 
Там єст примус всяди 

Там оперти ся розказам 
Нихто не даст рады 

 
І там ідеш де ти кажут 

Без слова спротиву 
І на розказ скочыш просто 

У свою могылу 
 

Але в тот час быв єм скочыв 
Цівком без потребы 

Без розказу без примусу 
Як на гачок рыбы 

 

Пізніжше іщы опишу 
Всі моі пригоды 

Де мі поміг льос щасливий 
Же-м не впав до воды 

 
Же-м не згынув деси в сьвіті 

Ци в своій хатині 
Бо смерт на ня все чыгала 

Як вовк в гущавині 
 

Же-м не пропав не раз не два 
Як інчы пропали 

І до гнеска нихто не зна 
Де іх поховали 

 
А я вышов всяди цілий 

І інчым помагав 
Іщы інчых як припало 
З нещестя вытягав 

 
І потішав єм в нещастю 

Смутных і безрадных 
А оминяв як падлину 

Підступных і здрадных 
 

Але втовды по тий кули 
Знав єм што ся сьватит 

Же ся земля і о мою 
Могылу збогатит 

 
Бо снайпер ня мав на мушці 

Мусів єм зникнути 
Другій раз такого свисту 

Волів бым не чути 
 

І гультнув єм з того горбка 
Рванув до переду 

Здає ся мі як бым вчера 
Мав тоту пригоду 

 
Моі хлопці юж далеко 

Закля одлетіли 
Нич єм прийшов затля собі 

Добри одпочыли 
 

Як єм прийшов повставали 
Зробили зме раду 

І до поблиского села 
Пішли зме громадом 
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Там в єдного ґазды в саді 
Легли зме на траву 

І спочнули зме по труді 
За воєнны справы 

 
Більше войска зме не нашли 

Як зме повставали 
Хоц зме ціле село прешли 

І премышкували 
 

Част колєґів зме однашли 
Юж в дальший дорозі 
Офіцеры розмавяли 

При бойовым возі 
 

Там мы до них долучыли 
Голодны змучены 

Повлекли ся на всхід сонця 
Нибы заджумены 

 
А довкола на чуд горы 

Стояли в задумі 
Сонце вершкы золотило 

Як катедру в Римі 
 

Край прекрасний ідентычний 
Як і моі села 

Потоками спретыканы 
В потоках дерева 

 
Лукы ривны як не в горах 

Чудова краіна 
Поля сады гарды хыжы 

Друга Лемковина 
 

Долинами ричкы плынут 
З вербами при воді 

На берижку сідят гуси 
А часом лебеді 

 
Часом з відром файна жена 

Спішыт воду брати 
Але в нас юж неє силы 

Жебы єй зарвати 
 

Посмотрила смутным оком 
На наш льос воєнний 

Же не верне што одышло 
Як квіток „вйосенний” 

 

Взяла воду і одышла 
До прекрасной хаты 

Певно єй муж так як і мы 
Пішов воювати 

 
І єй земля як і наша 
Чекат свого сына 

Фантастычна околиця 
Одкаль ся зачынат 

 
Твоі горы як і моі 

На штоси чекают 
І на сонци тихы лісы 

Кольорами грают 
 

Зеленіют гірскы стокы 
Щумят легко гаі 

Верхы в сонци золотіют 
Черкают ручаі 

 
А там высше там де поле 

Стыкат ся з лісами 
Так як і в нас быстрий сокіл 

Квилит над хмарами 
 

Не зна бідний людзкых терпінь 
Льосу політыкы 

Він ся тішыт красом сьвіта 
Без нашой наукы 

 
Для него сьвіт все єднакій 

Зелений красивий 
Сьватым сонцьом огриваний 

Веселий щасливий 
 

Для него сьвіт все чудовий 
Покля сонце сьвітит 

Покля здорив і ма крыла 
І де хце полетит 

 
А нам людям такым здибным 

Сьвіт ся вкрыв хмарами 
Сонце скрыло ся в полудне 

За тыма горами 
 

І мы кінця не видиме 
Штучному затьміню 

Тягнеме ся в тий красоті 
Як танк по каміню 
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Ідут вшыткы і я з нима 
Такій льос вояка 

Провадят го не зна кади 
Як ризник быдляка 

 
І зьвідати неє чого 

Нич не прийде з того 
Хоц бы-с пытав не повідят 

Так ци так нич з того 
 

З грубша і так знаме де зме 
Докладнист збыточна 

А найліпша в такым своя 
Тактыка убочна 

 
Бо навет в такых рыґорах 

Як фронтовы в бою 
Треба знати ратувати 

Часом душу свою 
 

І думати все по свому 
Ци ся даст ци не даст 
Бо лем дурак без опору 

Свою душу продаст 
 

Не тра дати ся водити 
За нис як сут шансы 

Як комендант свинюватий 
Обтяти му ваньсы 

 
А як треба то юж трудно 

Товды нич не зробиш 
І не розбєш лепом муру 
Хоц свою смерт видиш 

 
Бо на войні смерт розмайта 

І мудры падают 
І вченых ся ґранат чыпит 

Вшыткы о тым знают 
 

Часом і вожд згынув в бою 
Гетман ци ґенерав 

Неєден з них впав і в заді 
Юж ся не позберав 

 
Та як бєш ся за вітчыну 

І за своі права 
Товды не крый лепа в пісок 

І задка до травы 
 

Бо як бєш ся за край ридний 
Правдиву вітчыну 

Товды не ховай ся в лісі 
Ани під перину 

 
Бо за своє треба знати 

Груди наставити 
За родину треба першым 

Іти врага бити 
 

І за правдиву вітчыну 
Бити ся геройско 

І пірвати за свободу 
Цивіли і войско 

 
За прадідну свою землю 

Зо вітця за маму 
З хлопскых груди збудувати 

Для ворога таму 
 

Товды треба наставити 
Груди на арматы 

Але в бою всяди треба 
Льоґічні думати 

 
Бы по дурно не згынути 

Своім без корысти 
Свойом смертю тра вітчыні 

Ефекты принести 
 

За вітчыну за родину 
Треба ся бороти 

І ґранатом кульом штыком 
Врага заколоти 

 
І думати стратеґічно 

Розумом ділати 
Жебы за цапову душу 

Жытя не оддати 
 

Бо як згынеш буд де зараз 
Нич не даш вітчыні 

Свому войску ридний земли 
Ни своій дівчыні 

 
За край ридний тіж дорого 

Жытя продавати 
В перед кривду тра пімстити 

А не погыбати 
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Хоц на войні льос непевний 
Не знаш де ся звернеш 

Ци впадеш ту ци в чужыні 
Ци жывий ся вернеш 

 
В бою трудно предвидіти 

Якій льос тя чекат 
Не можеш ся ратувати 
Хоц тя страх проникат 

 
Нераз марно тра гынути 

І нич не поможе 
Ани розум ани ранґа 
Ани Сьватий Боже 

 
Як ти вмерти призначено 

Та згынеш як муха 
Ци тя порве ци поранит 
Ци прийде смерт тиха 

 
Ци ся боіш ци не боіш 
Нич тым не порадиш 

Іщы ліпше як без страху 
Войско в бій провадиш 

 
Так мы товды ішли на всхід 

Домів ци до бою 
А з голоду ледво кождий 

Тягав душу свою 
 

Кождий слабий блідий брудний 
Ішов де казали 

Цілий сьвіт го не обходив 
Вшыткы єдно знали 

 
Дышли зме до Кальвариі 

Як бы ся мі снило 
Юж єм забыв як выглядат 

І коли то было 
 

Памятам на торговици 
До друків вязаны 

Стояло девят штук быдлят 
Людми полишаны 

 
Чого люде іх лишыли 
Нихто не знав того 

Хто іх лишыв і хто іх взяв 
Нам юж нич до того 

 

Мы кус на них посмотрили 
І пішли в дорогу 

Повлекли зме гірскым шляхом 
Своі тяжкы ногы 

 
Потим іщли зме кадиси 

Єден ден ци два дни 
По чверт віку трудно дати 

Описы докладны 
 

Велькы справы лем памятам 
Менче важны мало 

Од тых часив тридцет років 
Як буря прегнало 

 
Як я тяг ся ледво жывий 

Тыма сторонами 
Юж по своім воєвідзтві 

Тамтыма горами 
 

Котрыма нас офіцеры 
Вели в ден і в ночы 

Нераз зме си на чатині 
Выбивали очы 

 
Як зме ішли гірскым стоком 

В ночы лісом темным 
Де не было ани стежкы 
На тым пляні земным 

 
Провадят нас гори гором 

А мы такы слабы 
Та на ногах і на руках 

Ліземе як жабы 
 

По ривнині ледво ідем 
Штож допіро в гору 

Там дерли зме до півночы 
З рук і ногів скору 

 
О півночы на верх горы 

Зме ся выдрапали 
Дуже з нас ся потратило 

І в лісах остали 
 

Дуже хлопци там остало 
В лісовий темряві 

Декотры з них там поснули 
Як рыбы на ставі 
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Вершок горы все ривнина 
Там мы одпочали 

І на тамтых што не вышли 
Довго зме чекали 

 
Пару іщы долучыло 
В протягу годины 

Пару зме ся не диждали 
Може з пів дружыны 

 
На тых юж зме не чекали 
Прийшов розказ встати 
А я заснув як тот сусел 

Нич єм не хтів знати 
 

Аж єм почув дзвенку зброі 
Очы єм отворив 

А далеко на заході 
Ясний місяц горив 

 
Чую розказ повторений 

Третій раз юж може 
А мій так ся хоче спати 

Боже милий Боже 
 

Ничка темна лісы чорны 
Шум ся по них котит 

Кругом страшні неприємні 
В лепі ся колотит 

 
Дав бым жытя половину 

Жебы ня лишыли 
Жебым поспав хоц до свиту 

Львы бы ня не зіли 
 

Заснув бым сном нежывого 
О дольо нещасна 

Грила бы ня серед ночы 
З горы зирка ясна 

 
Спав бым трупом три дни разом 

Хоц бым не встав потим 
Хоц бым замерз там од вітрив 

Нич бым не мав против 
 

Так не могли хлопці встати 
Та трудно мусіли 

То вставали то падали 
Як пяны ходили 

 

Довго потим міркували 
Де ся знаходили 

А гірска нич таємнича 
З потемрйом ся били 

 
В гори сова загукала 
Деси огньом блисло 

Якісий зьвір завыв з боку 
Аж страхом потисло 

 
Місяц зашов зьвізды зникли 

Іщы потемніло 
Страшні смутно на тым вершку 

Вшыткым ся зробило 
 

О півночы вітер потяг 
Зашуміли лісы 

Трискы дудін і трищаня 
Якбы гнали бісы 

 
Але мы рушыли вперед 

Серед гризной ночы 
З другой страны на долину 

По стоках убочы 
 

Темно было як в пропасти 
Шпилькы бют по твари 

Легко міг стратити очы 
Молодий ци старий 

 
Часом рукы вперед пхаме 

Бы зир ратувати 
Єх воєнна поневірко 

Як тебе назвати 
 

Так мы довго стромым збочом 
Ішли на долину 

Нич зме взрили гет під лісом 
Шыроку долину 

 
Там на стыку ліса з польом 

Зме ся затримали 
Вітер звільнив зьвіры втихли 

Лем совы гукали 
 

Та потемря была страшна 
Ліс шумів над нами 

Пред собом єм нич не видів 
Спячыма очами 
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І за всяку ціну спаня 
Кождий прагнув з душы 

Дав бы вшытко бым до рана 
З місця ся не рушыв 

 
Боже милий змилуй же ся 
Над жовнірском дольом 

Над тым лісом што мы прешли 
І понад тым польом 

 
Бо надармо ту під лісом 

Нас не затримали 
Над полями шырокыма 

Спочати казали 
 

Зас єм заснув сном камінным 
Аж ту розказ браты 

Бы лопаткы одчыпити 
І вненкы копати 

 
Бы розтягшы тиральєру 

Розшырити ряды 
Одміряти одлеглости 

Крайом ліса всяди 
 

І на стыку ліса з польом 
Закля зачне дніти 

Што ся буде ту діяло 
Будеме видіти 

 
Жебы было всьо готове 

Закля сонце зыйде 
Закля враг нам ту пред люфы 

На арену выйде 
 

Бы зме были окопаны 
Закля ден настане 

Понагляти ся барз вшыткым 
Было наказане 

 
Розказ запав вшыткым ясно 

Юж о вшыткым знаме 
А ту темно чорт го знає 

Де копати маме 
 

На осибний карточці: 
„А же жаль мі мого краю 

Кому-ж не жаль свого 
Тых образив дитинячых 

Жытя молодого 

Того сьвіта хлопячого 
Днив пастушых шкільных 

Мрий хлопцівскых несполненых 
Спацерив недільных” 

 
 

 
 
 
 
 

Зошыт 62 
 
 

Комендант юж не вказував 
Місце для каждого 

Войско на то єст школене 
То юж справа його 

 
Як раз была чорна півнич 

Як мы розмір брали 
Одлеглости між шаньцами 

Під оком капрали 
 

Потим звільна одпинали 
Лопаткы од боку 

Як на рекрутскых цьвічынях 
Гвонишнього року 

 
І в потемри крайом ліса 

Як духы лісовы 
Зачынали рыти ямы 

Як дикы расовы 
 

Як бы дахто там нас споткав 
Вмер бы з перестраху 

Як втікали престрашены 
Спячы в кряках птахы 
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Бо мы крякы вытинали 
Як нам заваджали 

А птахы собі спокійно 
На голузках спали 

 
І не знали што за чорты 

Прервали ім спаня 
Же не дали ім в спокою 

Диждати свитаня 
 

Нам ся барже хтіло спати 
А тіж зме не спали 

Поплювали в мягкы рукы 
І твердо копали 

 
Вшыткы барз ся понагляли 

Бы скоро скінчыти 
Як ся рано битва зачне 

Жебы міг ся скрыти 
 

Ту за своє безпеченьство 
Юж сам одповідав 

І рыв як крет тверду землю 
Зо змучыня падав 

 
А земля была не земля 

Але тверда скала 
І лопатка ій за скарбы 

Рады не давала 
 

Скреготала по каміню 
Іскрила дзвонила 

Але кєд вненк мусів быти 
О Муко Христова 

 
Інчого пляцу не найдеш 

Бо місце не зміниш 
І дреш бляхом гірску скалу 

Копаш аж ся піниш 
 

Коло ня молодий ричник 
Хлопці молоденькы 

Мордуют ся аж лігают 
Голодны слабенькы 

 
Юж не было пят днив ідла 

Мытя ани спаня 
О воєнна смутна дольо 

Не до поконаня 
 

А кілько днив такых буде 
Пожывем побачым 

І плакати нам ся не хце 
Бо ту неє за чым 

 
Хыбаль в дома за родином 

І за своім кутом 
Одкаль выіхав єм давно 

Молодым рекрутом 
 

За тым сьвітом жывописным 
За мамом за татом 

За родином найдорожшом 
За сестром за братом 

 
Щесьця же они не знают 

Што ся ту рыхтує 
Як іх сынок тверду скалу 

Лопаточком кує 
 

Як змучений одпочыват 
Серед темной ночы 

І не прийде брат ци няньо 
Копати помочы 

 
Ніт чекана ани штанґлі 

Жебы розбив скалу 
І зубами не прегрызеш 

Так як заяц траву 
 

Ех вы скалы гірскы тверды 
При вас невесело 

Чом мы ту вас пришли грызти 
Як бобры дерево 

 
Ци не ліпше было дома 

На лавці сідити 
Войска сьвіта ани войны 

Оком не видіти 
 

І ничого што я прежыв 
Пред тым ани потим 

А кілько єст такых в селі 
Што не знают о тым 

 
Што през ціле своє жытя 

Ниґде не быв з хаты 
Як по войні єм з ним ґадав 

Знав на ня брехати... 
  



                                                                                                             

 

1
9

5
 

Як я ту грыз в ночы скалу 
В сьвіті змордуваний 

То він в дома спав з дівчатми 
Кавалєр коханий 

 
І здобывав наречену 

Мого товариша 
Котру ідучы на войну 

Там при вітцях лишыв 
 

Котрий гнеска деси як я 
Тверду землю копат 

Або в штурмі ци в декунках 
На смерт свою чекат 

 
Бо мы оба в єдным полку 

В Цєшыні служыли 
І з Цєшына в єдным часі 

На войну рушыли 
 

Лем я пішов яко снайпер 
З інчыма войсками 

І не знав єм якыма го 
Понесло шляхами 

 
І мы з місця розышли ся 

Як на войні быват 
Не знали зме ци нам іщы 

В купі птах засьпіват 
 

Хоц мы были в єдным полку 
Не в єдным баоні 

За то пішов кождий інде 
Як на торгу коні 

 
Копаючы тот свій гробик 

Думав єм си о ним 
Де він тераз і ци жыє 
Ци юж може по ним 

 
Ци ся іщы зобачыме 

В тым пеклі воєнным 
Ци ся трафят можливости 

В тым кітлі огенным 
 

А не знав єм же мій інчий 
Друг зо шкільной лавы 

Зложыв юж свою голову 
Не для власной славы 

 

Не знав єм же він юж деси 
Спит в холодным гробі 

Лем уніформ зелененявий 
Має там на собі 

 
Спит і не зна што я робю 

І де я в тий хвили 
Гелм стальовий зложыли му 

На вершок могылы 
 

І николи знав не буду 
Де він похований 

Деси лежыт в сірий земли 
Як жовнір незнаний 

 
А я копам ту свій гробик 

Може мій без жарту 
Може для ня буде добрий 

Без вінця без мірту 
 

Мій ци не мій треба мі го 
І копам завзято 

Найперше в нім буду вмерав 
Потим прийде сьвато 

 
Летят іскры спід лопаткы 

Блищат ся в темноті 
Не весело воякови 
При такій роботі 

 
А хлопці бют лопатками 

Аж грим ехом жене 
Нибы ожыв ліс незнаний 

Пред і понад мене 
 

І кождий дре кілько силы 
При них і я мушу 

Не дай Боже бым в тым місци 
Оддав Богу душу 

 
Вшыткы гребют кілько можут 

Бо ден недалеко 
А ту темно як в певници 

Хоц выдобай око 
 

Юж сьпівают першы півні 
Всхід неба шариє 

Розум смутний рукы слабнут 
Серце в грудях мліє 
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Когуты псив обудили 
Брешут деси з ліва 

Гуляй душо хоц до рана 
І покля єс ціла 

 
Гуляй душо в темным лісі 

Серед чужой ночы 
Вжывай сьвіта покля не бют 

Дябли по убочы 
 

Гуляй душо покля темно 
Бо в ден не даш рады 

В ден ґранаты загуляют 
І ґерманьскы гади 

 
Загуляют і заграют 
Попред нашы льожы 

А оркєстром будут бомбы 
І кулі ворожы 

 
А я буду смотрив смутний 

На іх цирк огньовий 
На пекельний танец смерти 

Катаклізм стальовий 
 

Велькє щесьця же єм не знав 
Што там потим было 
Бо не вірю жебы ся мі 

Юж копати хтіло 
 

Але-м не знав та єм копав 
Бо вшыткы копали 

І зо страхом на всхід сонця 
Што кус позерали 

 
Ци ся нагло ден не зробит 

А мы не готовы 
Бо як ворог нас так споткат 

То будме здоровы 
 

Як воякы там в тых скалах 
Вненкы выкопали 

Што нас труду коштувало 
Лем мы о тым знали 

 
Дост же як юж першы птахы 

Зачали сьпівати 
То мы юж до своіх гробів 

Полігали спати 
 

Всхіднє небо червеніло 
На чуд ден наставав 

А надо мном на ялици 
Мило дрозд выгравав 

 
А кус дальше кілька косив 

Так свистали красно 
Я засыпяв сном камінным 

Хоц юж было ясно 
 

І торністер під головом 
Коханка при боку 

З котром там ня оженили 
В Серпни того року 

 
Тяжка довга і стальова 

Панцерна рушниця 
Правно для ня приділена 

Тайна молодиця 
 

Хтів ци не хтів та мусів єм 
Взяти єй за свою 

І з ньом юж єм потим ішов 
Од бою до бою 

 
Опікував єм ся бідном 

Як хлопу пристало 
В ровах в поли ци в декунках 

Добри ся з ньом спало 
 

Там єм притяг єй до груди 
І заснув каменьом 

Рукы єм си поовивав 
Єй довгым ременьом 

 
І попрощав єм на хвилю 

Того жытя труды 
Голод смуток псячу долю 

І воєнных люди 
 

І воєнну дисципліну 
І сьпів птахів в лісі 

І холодний всхідній вітер 
Што гнав ту по росі 

 
І погідний тихій ранок 
Котрого-м там витав 
І тоту нич незабыту 
Закля ден засвитав 
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І збвіздочкы тихы ясны 
Што на небі гасли 

Мы під воздушном перином 
З холоду ся трясли 

 
Трясли ся мерзли а спали 

Товды нич не знали 
За годину спаня в глині 

Пів жытя давали 
 

А такого што юж заснув 
Можна і краяти 

Трудно было го збудити 
Він хтів трупом спати 

 
Жебы так не дисципліна 

Нихто бы не збудив 
Може бы ся не збудили 

Юж до дальшых трудив 
 

Што прежыли там воякы 
То лем они знают 

Того ниґда не забудут 
І все памятают 

 
Вснули мы там сном камінным 

Як ниґле николи 
Серед ліса незнаного 

І на чужым поли 
 

І сонечко юж сьвітило 
Як нас розбудили 

Та не люде лем каноны 
Што на Німци били 

 
Мы зорвавшысь спячы очы 

Шыроко розкрыли 
І як в байці сьвіт чудовий 

Пред собом зме взрили 
 

Бо предо мном гын в долині 
Нибы моє ридне 

Розлегло ся гірскє село 
Миле і погідне 

 
Мы ту нибы під Дзелярком 

Стоіме вкопаны 
А в долину летят поля 

Сьвіжо підораны 
 

На самым дні ричка плыне 
Дорога і хаты 

А в селі люде не знают 
Што ся для них сьватит 

 
Хыжы гірскы деревяны 

В садах ся ховают 
Же пару з них гнеска згорит 

Нич о тым не знают 
 

Юж ся гуси розґівґали 
Село зо сну встає 

А я смотрю на не з горы 
Аж ся серце крає 

 
Што там буде ся діяло 

Як ся битва зачне 
Як то буде вшытко рвало 

Як шніг тамторичний 
 

Та бідны іщы не знают 
Поят своі коні 

А я смотрю гын на поля 
По тамтий стороні 

 
Такы самы як і моі 

В Лазі під Убічу 
З ліва з даля зеленіє 

Велькій шмат коничу 
 

А гет над тыма полями 
Зас горы з лісами 

Юж іх сонце осьвітило 
Грают кольорами 

 
Такы сами як мій Чертіж 

Чершля Дів Баниска 
На іх вершках хмарка сідит 

Біліцка і слиска 
 

Я іх красом счаруваний 
Не одорву очы 

І зотхнув єм Боже милий 
Буд мі до помочы 

 
Бы я прежыв вшыткы злы дни 

І Чершлю зобачыв 
І Зелярку найдорожшу 

Єй красу на очы 
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І родиме моє село 
Што ня выховало 

Свойом красом выпестило 
І сьвітогляд дало 

 
Котре вляло мі до серця 

Любов до природы 
До артизму до культуры 

Наукы і згоды 
 

Жебы я взрив іщы люди 
Котрых я там лтшыв 

Серед котрых я вырастав 
Все-м ся нима тішыв 

 
Як і тамтым моім сьвітом 

Котрий без ня жыє 
Моя Чершля юж два рокы 

Без ня зеленіє 
 

І Дзелярка моя ридна 
Без ня гнеска шумит 

А комин на моій хыжи 
Давно без ня дымит 

 
Юж другій рик минят марні 

Як я іх покынув 
Моі лісны променады 

І мою бучыну 
 

Тамты ночы таємничы 
І іх симфонію 

І рев зьвірив на покуті 
Хлопци гармонію 

 
І юнацкы своі рокы 

І тамту свободу 
Тверду стежку під вербами 

Дівчыну молоду 
 

А в Цєшыні тішыв єм ся 
Вічно єй листами 

А там тішыв єм ся все єй 
Милыма очами 

 
А гнеска я ту під гором 
В сторонах незнаных 

Смотрю на сьвіт і на хлопци 
Смутных невыспаных 

 

Смотрю на чужы терены 
На незнаны поля 

Навет не знам якій ден єст 
Четвер ци неділя 

 
Навет мі то непотрибне 
Думкы тяжкы плынут 

І дни жытя воєнного 
Так ци так проминут 

 
А што стане ся то стане 

В четвер ци в неділю 
Мі юж товды вшытко єдно 

В яку то єст хвилю 
 

Та жывий жыє і думат 
Так єм деси чытав 

Смутком зимном і голодом 
Там ня ден привитав 

 
Встав єм стряс ся од холоду 

Пізрив в право в ліво 
Знав єм же кухня не прийде 

А істи ся хтіло 
 

Взрив єм з ліва дві хыжыны 
З жовтого дерева 

Котры были сами в поли 
Далеко од села 

 
А же до них было блиско 

Там єм крок скєрував 
Же може бым там овочив 

Пару посмакував 
 

Взрив єм садок і ґу нему 
Звільна єм покрочыв 

Но бо в саді о тым часі 
Все повно овочив 

 
Іду ближше аж єм зрадів 

Бо голузи вісят 
Сливок тилько же ніт лисця 

Аж ся в купі дусят 
 

Та прийшов я на подвіря 
Ґазду попросити 

Але смотрю чом так тихо 
Ани пса не чути 
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Ани куры ани воза 
Гуси ни коровы 

Юж ґазда повів ґаздыни 
Бывайте здоровы 

 
Вынесли ся перед битвом 

Де понесли очы 
А мі лишыв голодному 

Присталы овочы 
 

Зачав рвати єм до гелма 
І ів єм попри тым 

Сливкы треба істи довго 
Жебы быти сытым 

 
Та ледво єм зачав рвати 

Юж грим ся покотив 
Отворили нашы оген 
До Німци напротив 

 
Я ся іщы нич не наів 

А юж назад жену 
Трачу з гелма своі сливкы 

Такы упрагнены 
 

Лечу з заду вздовж леніі 
Хлопцям поза ногы 

Бо з переду юж стрыляют 
Там юж ніт дорогы 

 
Дым закрыват становиска 

Смрид ся пхат до носа 
Пхат ся вшытко нам до ключи 

Як до ногів роса 
 

По дорозі з гелма сливкы 
Хлопцям єм подавав 

Імали іх як кіт мышы 
Та жаден не вставав 

 
Бо юж ґверы цілювали 

На противну гору 
Де вказали ся пунктикы 

Темного кольору 
 

Вышли з ліса і полями 
Ішли на долину 

Нашы кулі при іх ногах 
Лем кыршыли глину 

 

Тамты поля были видно 
Сьвіжо заправены 

І може вчерашнім сонцьом 
Были припечены 

 
Видно были добри сухы 

Бо де куля впала 
В тым місци ся підносила 

Маленка курнява 
 

І през тото было видно 
Ци добри стрыляют 

Ци кулі німецкых плащив 
Дакус ся імают 

 
Та не довго дали Німці 

До себе стрыляти 
Товды не хтіли під кулі 

Груди надставяти 
 

А далекы нашы кулі 
Не барз ім шкодили 

Хоц притисли іх до землі 
Та не выголили 

 
Они потим прескоками 

В ліс ся выцофали 
Пару павшых ци раненых 

Зо собом забрали 
 

І більше зме до вечера 
Юж іх не виділи 

Хоц декотры іх кус ближше 
Зобачыти хтіли 

 
Выцофали ся і зникли 

Яко гмла поранна 
Лісы скрыли іх ленію 
Як студня безденна 

 
Втихли нашы карабины 

Штокесы максимы 
Так то бы мож воювати 

Хоцбы і до зимы 
 

Жебы Німці все ся цофли 
Як іх привитаме 

Но але так все не буде 
О тым добри знаме 
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Хлопці своіх карабинив 
З рук не выпущали 

Бо што Німці там плянуют 
То лем они знали 

 
Ци не прийде векша сила 

Зараз до атаку 
Бо Німці все стосували 

Стратеґію таку 
 

А товды не было жартив 
Як з місця рушыли 

Та на шлєпо ся не пхали 
Нич нас не справдили 

 
Та тераз зме сами знали 

Же нас льорнетуют 
І всі нашы становиска 

Добри обсервуют 
 
 

 
 

Зошыт 63 
 

Скрыты в лісах невидимы 
Для нашого ока 

А може юж ідут на нас 
Але дном потока 

 
Бо там од них два потокы 

До села сплывали 
Бо Німці кажду нагоду 

Выкорыстували 
 

Бо потокы зароснены 
І нич в них не видно 

Можут нима зыйти полкы 
Безпечно выгідно 

 
В тоту страну тіж потоком 

Можут під ліс выйти 
Навет лісом поза плечы 

Можут нам ту зайти 
 

Але они не робили 
Такого підступу 

Може там од нашых кульок 
Захватили ґрипу 

 
І як зникли в темным лісі 

Юж ся не вказали 
Мы на дармо з броньом в руці 

Довго на них ждали 
 

Як пропали в тамтых лісах 
Нибы ся втопили 

Хоц зме ім там не так дуже 
Пред хвильом вкропили 

 
І чекаме не выходят 

Юж осма година 
Сонце гриє нам бік лівий 

Як дома перина 
 

Роса зникла вітер затих 
Тихо ся зробило 

Може тиша перед бурйом 
О дольо зрадлива 

 
Юж декотры карабины 

На бік одложыли 
І в декунку як в постели 

Зас ся положыли 
 

Ден заказав ся прекрасний 
В селі зас рух чути 

Одзывают ся коровы 
Сьпівают когуты 

 
Видно люде зрозуміли 

Же битвы не буде 
І брали ся за роботу 

Як звычайні люде 
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Бо на селі час дорогій 
Єст дуже роботы 

А ту хлопці лежат собі 
Нибы околоты 

 
Іх робота не обходит 

Хоц всі сут зо села 
Колиси тіж працували 

В поли в поті чела 
 

А гнеска ся вылігуют 
Смотрячы на поле 

Юж іх гнеска од роботы 
Голова не болит 

 
Лежат собі і чекают 

Битвы ци розказу 
І лем істи не дистали 

На войні ни разу 
 

Юж привыкли до голоду 
Як кін до оброку 

Хто дожыє буде робив 
Та юж не в тым року 

 
Робилибы бы не война 

Всі бы дома были 
Бо десятого вересня 

Домів бы вернули 
 

Але тераз не відомо 
Што ся з нами стане 

Ци не буде за ден за два 
Інчий нашым паном 

 
Ци не піде хто дожыє 
В ґерманьску неволю 

Потим вітер з нас рознесе 
Попелы по полю 

 
Але ліпше не кракати 

Про то чого неє 
Бо нам добри битвы неє 

І сонечко гриє 
 

І думками хлопці летят 
До родинных сторин 

Бы в постели полежати 
Серед мягкых перин 

 

А не в лісі серед глины 
Ци як свиня в рові 

Ґазда в такым не дав спати 
Бы своій корові 

 
Рижны думкы нам літают 

По брудний голові 
А над нами спит сном своім 

Убіч ялицьовий 
 

Навет листок ся не рушыт 
За мном на рябині 

І лем єй на чуд коралі 
Блищат в небі синім 

 
Навет пташкы гет затихли 

Сьвіт застыв в задумі 
Нашы мысли заслуханы 

У далекым шумі 
 

Котрий зближав ся потужнів 
В кінци в рык ся змінив 
І по земли миґли в ліво 

Дві крижовы тіни 
 

Котры вражы самольоты 
На земли робили 

Котры ся юж понад нами 
Звинно уносили 

 
На дост велькій высочыні 

Кружыли як птахы 
Понад нашы тихы лісы 

Понад сельскы дахы 
 

І мы до них не стрыляли 
Знали зме же шкода 

Бо як встечут ся та знищат 
Потим моц народа 

 
Не свойого лем нашого 

Нераз єм то видів 
Кілько потим нас высікли 

За тот малий придів 
 

Куля з ґвера го не сягла 
Або не трафила 

А зенітка як де была 
Тіж не порадила 
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Смотрив єм ся нераз довго 
На іх поєдинок 

І все при тым пішли нашы 
На вічний спочынок 

 
Што під містом Білґорайом 

Зеніткам зробили 
Але найперше містечко 

В порох спопелили 
 

Там єм смерти з рук выскочыв 
Але о тым потим 

Што єм видів під Замосьцьом 
То не конец на тым 

 
За то мы не били до них 

Лем в тін одскочыли 
І декункы своі з горы 
Чатином прикрыли 

 
Але товды коли они 
За лісом ся скрыли 

Жебы коло заточыти 
І зас надлетіти 

 
Як вказали ся над нами 

То мы зас ся скрыли 
І як мышы під чатином 

Спокійно сідили 
 

Але они і так знали 
Же мы там вкопаны 

Бо зме были брез піхоту 
Заобсервуваны 

 
І товды нас льорнетами 

Добри вышлідили 
Як зме перше до іх люди 

Пару минут били 
 

І товды мы своі схроны 
Пред нима зрадили 

Але так юж єст на войні 
Неє на то силы 

 
Самольоты ся звивали 

Бы нас всіх выкрыти 
Бы до своіх передати 

Кади мают бити 
 

З чверт годины люстрували 
Терен понад нами 

А нам юж страх попрез плечы 
Выходив пятами 

 
Нихто не знав якій модель 

Битвы застосуют 
А може нам дадут спокій 

Боком повандруют 
 

І жебы нас окружыти 
Як там за Цєшыном 

Ци лишыти нас неткненых 
Під том верховином 

 
Та не довго зме чекали 

Што ся мало стати 
Усьміхнув ся внет льос до нас 

Кыраваий зубатий 
 

Закрутив ся сьвіт над нами 
Скалы задзвонили 

Першы бомбы з самольотив 
На нас полетіли 

 
Стряс ся сьвіт наш од выбухів 

Заєнчали лісы 
І зачали нас косити 

Стальом як тиґрысы 
 

Навертали і бомбили 
І зас навертали 

Землю з лісом за годину 
Сто раз вымішали 

 
А як єдным бомб забракло 

Другы надлітали 
І дальше нашы декункы 

З нами превертали 
 

На додаток як зачали 
На нас з армат бити 

Прощай душо гришне тіло 
Не маш де ся скрыти 

 
Прощай душо сьвіт зелений 

Прощай земльо мила 
Што-с до гнеска моі стопы 

Свойом росом мыла 
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Прощайте мі милы горы 
Моі ци не моі 

Приймийте ня як ту зложу 
Гнеска кости своі 

 
Бо пекло ся отворило 
В челюстях отхлані 

Смерт скажена літат в бляску 
В кырвавым жупані 

 
В громах свисті і язґоті 

З іскрами в курняві 
Летят в дымі анцикристы 

По зелений траві 
 

Орют поле засіяне 
Стогне земля з болю 

І бют громы в нашы кости 
На тым смутным полю 

 
Дрожыт земля єнчыт гора 

Трясут ся дерева 
Юж нам вышла зимна роса 

На горячы чела 
 

Перут громы нашы бокы 
Сьвіт ся з нами валит 

Юж сам не знам што ся діє 
Юж ся земля палит 

 
Бє поломін в синє небо 

О пекельна сило 
Втікай душо з того пекла 

І лиш моє тіло 
 

Стогне земля од выбухів 
Гора лісом выє 

Репчат громы нашы шаньцы 
І лем дым чорніє 

 
Смрид нас давит страх добиват 

Судний ден настає 
Ліс ся валит тромы летят 

Металь воздух крає 
 

Летят на нас анцикристы 
З гуком понад горы 

Выют свищут зяют огньом 
Як дикы потворы 

 

Превертают землю з нами 
Сыпют на нас глину 

Повідж дольо мому серцю 
Згыну ци не згыну 

 
Быв єм два раз присыпаний 

Землю-м зваляв з себе 
А кілько раз єм юж вірив 

Же лечу до неба 
 

Так ся пекло розіграло 
В цілий своій силі 

Хыбаль чути його орґій 
Одталь зо три милі 

 
Мы ничого не видиме 

Нас крают і солят 
Хто юж згынув того тераз 

Юж думкы не болят 
 

Летят на нас антихристы 
Із далекых сторин 

Понад села лісы горы 
Нибы стадо ворин 

 
Летят на нас із далека 

Понад гірскы щыты 
І найдут тя ту хоц бы-с быв 

Під землю зашытий 
 

Понад сім сіл гір і долин 
Детят як скажены 

І знают де мают впасти 
Демоны встечены 

 
Хоц в каждого не трафяют 

Але чорт ти з того 
Як ты не знаш коли впаде 

До шаньца твойого 
 

Або блиско коло него 
І вылетит з глином 
І як буде летів в гору 
То рушыт чатином 

 
Юж не скричав Боже ратуй 

Як перше на мості 
І в секунді рвав неборак 

До Господа в гості 
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І полетів як дощ в хмары 
Силом грому гнаний 

Слабий хворий і голоден 
Блідий невыспаний 

 
І нихто го не жалував 

Бо мало хто видів 
Кади летів де ся стримав 

І де потим сідив 
 

Або яку мав подорож 
Што забрав зо собом 

Но взяв вшытко бо нич не мав 
І полетів з гробом 

 
Єх воєнко розбійницьо 

Што ты наробила 
Наше жытя людзку долю 

Ты запропастила 
 

Валила єс нас молодых 
Слабых та здоровых 
Наробила єс каліків 

І люди нервовых 
 

Розорала-с нашы серця 
Выпалила-с душу 

Про тя гнеска на смерт свою 
Ту чекати мушу 

 
І смотрити на то пекло 

З душом на рамени 
На вір смерти з перунами 

На танец скажений 
 

На тот танец люципера 
З пекельном чередом 

На безкарне знущаня ся 
Над нашым народом 

 
На пекельного оберка 

Всіх чортив з дяблами 
Як в орґіях ся крутили 

Ту помедже нами 
 

А смерт перед провадила 
Як чорти гуляли 

Покля вшыткы в наший кырви 
Ся не выкупали 

 

Брала ся смерт з  люципером 
А арматы грали 

Бомбы кулі і ґранаты 
Рытму додавали 

 
Женила ся смерт з борутом 

Але нашым коштом 
Сами несли подарункы 

Бо не хтіли почтом 
 

А мы од тых подарунків 
В повітрю летіли 

І никому при погребі 
Навет не дзвонили 

 
Ні дзвонили аж за дуже 

Бомбы по каміню 
І так довго не престали 

Покля хто не згынув 
 

Ой дзвонили нам ґранаты 
Кулі і штокесы 

І копали для нас гробы 
Попід нашы носы 

 
Трясли сьвітом тихым милым 

Горами і лісом 
Таньцувала смерт гопака 

З полудньовым бісом 
 

Таньцувала і косила 
Бо было єй жниво 

Рамотали і краяли 
Наше біле тіло 

 
І не было нам ратунку 

Ни жадной охроны 
Валяли ся нашы кости 

Помедже загоны 
 

А мы в зад ся не цофнули 
На цаль ани крока 

І сідили в своіх шаньцах 
Як в гнізді сорока 

 
І чекали на смерт свою 

Як судом сказаны 
Не быв хто нас потішыти 

Превязати раны 
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А ґранаты прилітали 
Што хвилю то новы 

І падали нам під ногы 
Або на головы 

 
Бы нам душу выкінчыти 

Як не могли тіло 
А мы ждали на них твердо 

Не повім же сьміло 
 

Одкаль они прилітуют 
Не быв хто повісти 

А нам лежав тяжкій камін 
На наший совісти 

 
За што товды мы гынули 

Неє слова на то 
За што тилько зме терпіли 

Геройско завзято 
 

За што тилько прежывали 
Невинны хлопята 

За што нас там калічыла 
Смерт страшна завзята 

 
За што в тот час мы страдали 

І для якой ціли 
Та Польщу юж і так в тот час 

Гітлєровці зіли 
 

За што терпів польскій нарид 
При нім і Русины 

За што били ся голодны 
Єдной мамы сыны 

 
За што чело зме ставяли 

Вовкам озброєным 
Рады зме ім не давали 

На сьвіті спаленым 
 

На што было пропаґанды 
Котрой єм так слухав 
Нич єм на войні пороху 

І бомб не понюхав 
 

На што было тых сльоґанив 
На што цілой хвалы 

Як мы того што мав ворог 
До валькы не мали 

 

Як мы товды ся шмарили 
На сонце з мотыком 

Ци рушыли на льва з джунґлі 
З вербовым патыком 

 
Але то не наша вина 

І не нашы справы 
Мы ся могли домагати 

Плаща хліба кавы 
 

Та і того в тот час бракло 
Та трудно ся зове 

Так товды выґаздували 
Маґнаты панове 

 
А мы за них потерпіли 

За іхнє гуляня 
За пенсиі десяткратны 

Гроши марнуваня 
 

За іх райзы заграничны 
В італьскых курортах 

Лем остали з них памяткы 
В іх власных рапортах 

 
Гнеска за них ту гынеме 

Іх ту гнеска неє 
І думают де бы втечы 

Бо іх трон ся хвіє 
 

Но мы вшытко претримаме 
Та будеме знати 

Як даколи буря мине 
Што ім наґадати 

 
Хто дожыє то ім плюне 

В іх „бленкітны” очы 
Шкода того што зо собом 

Забрали на плечы 
 

Бо мали што заберати 
Бо іх вшытко было 
А бідному народови 
Лем ся істи хтіло 

 
І іздили за роботом 
Од Карпат по Анды 

А панове в Рим іздили 
В Єгыпт до Уґанды 
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Мы ту за них проливаме 
Кров свою молоду 

І кладеме на жертвенник 
Жытя і свободу 

 
І терпиме душом тілом 

За іхні выскокы 
Жертвуєме свою пришвіст 

І найкражшы рокы 
 

І чекаме з перестрахом 
Остатньой минуты 

А кождому жаль вмерати 
Так марні гынути 

 
Но а ворог за то стрылят 

Жебы нас выбити 
Жебы собі до переду 

Дорогу зробити 
 

І хоц як бє і як пражыт 
А мы все жыєме 

На лут щастя як топелец 
Все ся надієме 

 
Котрий згынув тот ма спокій 

А жывы хтят жыти 
А ту ворог хце конечні 
Вшыткых вынищыти 

 
Ех воєнко льотерийо 
Яка ты страшлива 

Яка людзка душа в бою 
Хвора нещаслива 

 
Якым жальом придавена 

Нихто не зна того 
Як кождому жаль оддати 

Жытя молодого 
 

Як кождому жаль вмерати 
В двадцет штырйох роках 

Як си вспомну юж мам слезы 
На своіх повіках 

 
Як з зубами стисненыма 

Ждеш свойой колєі 
Як си згадам то мі гнеска 

Іде шум по челі 
 

Як єм лежав і рахував 
Час льоту ґранатив 
Як летіли із далека 
Гет понад Карпаты 

 
Як єм зачув над горами 

Іх злозвісне граня 
То єм зачав зараз скоро 

В мыслях рахуваня 
 

До двадцет шист єм нарахував 
Нич на нас упали 

А як были юж барз блиско 
То всі загмерали 

 
Нихто не знав хто поіхат 

До неба тым разом 
Як метеор понад Татры 

Ци понад Кауказом 
 

Нихто не знав кого тераз 
Смерт з собом закличе 
І поставит за минуту 

Пред Боже облича 
 

Так в тот час вірили вшыткы 
Так і я згадую 

А што зме прежыли потим 
То ту описую 

 
Што я там претерпів духом 

Не ма на то пера 
І не ма слів на то пекло 

Што я прежыв нераз 
 

Як ґранаты ґу нам гнали 
Я рахував хвилі 

Горизнач єм ся превернув 
У своій могылі 

 
На окладинці дописок: 

 
„Так воєнку я закінчыв 

Повісти щасливо 
Але страшливе прежытя 

Довго ся мі сниво” 
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Зошыт 64 
 

Бо якіса высша сила 
На взнак мном вдарила 

А свою твар торбом з маском 
Щельно єм закрывав 

 
І то вшытко ся діяло 
В остатній хвилині 

Як ґранаты юж репчыли 
Другы гробы при мі 

 
Яка сила ня в тот момент 

На взнак превертала 
І на очы з цілой силы 

Маску притискала 
 

Што ся зо мном там діяло 
Не одповім на то 

Ци інчы тіж так робили 
Ци лем я завзято 

 
На двадцет шист все юж были 

При нас на гостині 
Зазерали в престрашены 

Нашы лиця сині 
 

Жебы-с кілько смотрив в небо 
Не взрив єс ничого 

І лем чули зме іх лету 
Але што нам з того 

 
Як не было такой силы 

Котра бы іх сперла 
Бы іх до нас не пустила 
Хоц бы при тым вмерла 

 

Котра бы іх цофла назад 
Ци в люфі розбила 

Жебы в тот час такє было 
Дольо наша мила 

 
Та были бы зме щасливы 

І якы веселы 
Не горили бы попри нас 

Села і костелы 
 

Ани села ани міста 
Школы ци фабрыкы 

І не было бы на сьвіті 
Збройной політыкы 

 
Не ламали бы ґранаты 

При нас ліс зелений 
Што пред вечером выглядав 

Як злом скалічений 
 

Престрашены выбухами 
Зьвіры подурніли 

Втекли з ліса і по полях 
Як пяны ходили 

 
Лишкы серны і заяці 

Ту і там скакали 
І ім война дала рады 

Што поварювали 
 

Якій товды триск быв в лісі 
Дерева падали 

Там іх бомбы як патычкы 
При земли ламали 

 
Превертали з коренями 

В кускы розрывали 
Де бы зьвіры з перестраху 

З ліса не втікали 
 

Бідны зьвіры зварювали 
Не знали де втечы 

Гнали польом там і назад 
Аж до самой ночы 

 
А як поле выглядало 

Змилуй ся Господи 
Яма в яму дзюра в дзюру 

Як студні до воды 
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Коли люде заривнают 
Тамтой землі раны 

Од коли сьвіт то не были 
Іщы так ораны 

 
І дві хыжы новы красны 

Што з ліва стояли 
Разом з цілом господарком 

Тераз догоряли 
 

Пішли з дымом хыжы стайні 
Возовні стодолы 

Де той ночы спали люде 
Коні і коровы 

 
З котрых втекли гнеска рано 

Як бій ся зачынав 
І видів єм як чорт ґранат 

Сливкы в саді стинав 
 

З котрых я си гнеска рано 
Взяв пару овочив 

А в недовзі юж з тых дахів 
Білий дым выскочыв 

 
І поломін червенявий 

Страшном луном вдарив 
І нихто іх не ратував 

Од страшных пожарив 
 

Пішло вшытко в двох годинах 
Як дырва на пляцу 

Ох Господи што там было 
Певні потим плачу 

 
Пішли з дымом новы домы 

Коли будут другы 
Як єм видів то тот пожар 

То нашых заслуга 
 

Винни были нашы хлопці 
Бо ґлупство зробили 

Два каноны противпанцы 
За іх сьціны скрыли 

 
І од тамаль били Німци 

І іх самоходы 
Што іхали шосом в перед 

Селом коло воды 
 

І зо штыри самоходы 
Розбили на трасі 

Німці в одвет дали хыжам 
Поломін на дасі 

 
Дахы сухы з ґонтив гукли 

По пару ґранатах 
За пару хвиль вдарив оген 

І было по хатах 
 

А не могли хлопці дзяла 
Даде в лісі скрыти 

Тилько своім нерозумом 
Бідний люд скривдити 

 
Аж мі серце ся краяло 

Як хыжы горили 
З якым трудом іх ставяно 

А своі згноіли 
 

Бо як бы там дзал не было 
Враг бы там не стрыляв 
Бо мав кади по нас бити 

Же ледво выдоляв 
 

Бо ламав ліс орав поля 
Молов нашы кости 

А же мы ся не цофали 
Всьцікав ся зо злости 

 
Ламав орав і молотив 

Од рана до ночы 
Аж по нашых становисках 

Все ся дым волочыв 
 

І цілий ден довгій Божий 
Прав нас і мотлочыв 

Але штурмом юж дня того 
До ґарла не скочыв 

 
Там заправив нас бойово 
Най шляк його трафит 

Довго будут тамты люде 
Тот бій памятати 

 
Довго буде тамто село 

Тот бій вспоминало 
Тот бій буде по всі часы 

Того села славом 
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А звало ся Моґіляни 
І назва пасує 

Там могыла нашых хлопци 
Нич єй не зопсує 

 
Могыляны до могылы 

Де ся так надало 
Як єм о тым ся довідав 

Та аж ня заткало 
 

Аж вечером о тий назві 
Хлопці ся дознали 

Як впав розказ жебы жывы 
З гробів своіх встали 

 
Же лишаме пляц пекєльний 

І побойовиско 
Втовды єм си запамятав 

Добри то назвиско 
 

Моґіляны моґіляны 
Траґічна осельо 

Ты могыло нашых хлопци 
Де нас впало тильо 

 
Ты могыло могыляньска 

Гробе моіх братив 
Хто тя на нашу могылу 

Там вчера посьватив 
 

Чудотворна околицьо 
Чым ты гнеска была 

Параліжом нашых змыслив 
Для многых могыла 

 
Ідеальний гірскій краю 
Што ся з тобом стало 

Чом єс з нами ся розправив 
Гнеска так кырваво 

 
Чом ты гнеска нас зо смертю 

Так щедро посватав 
Же хто одталь вышов жывий 

Буде тя памятав 
 

Навет в жытю загробовым 
Буде тя вспоминав 

А бо як там Гірошіму 
За жытя оминав 

 

Гей ты назво зимна страшна 
Як нам гнес пасуєш 

Кілько страху кривды жытя 
Гнеска нас коштуєш 

 
Та кілько нас там остало 

До гнеска не чую 
А на вспомин того місця 

Все ся засимую 
 

І заболит коло серця 
Желізом червеным 

Вышов я одтамаль жывым 
Навет не раненым 

 
І закрутит ся в голові 

Слеза ся покотит 
Серце в грудях як і товды 

Товче аж молотит 
 

І похылю своє чело 
Над тамтом могылом 

В котрий лежат моі хлопці 
Порубаны силом 

 
Бо як втовды пришов вечер 

Темно ся зробило 
Втовды бити перестали 

О Господня сило 
 

І тишына разом з ночом 
Сьвіт наш застелила 

В якым я быв товды стані 
Дольо моя мила 

 
Шок тишыны вдарив на ня 

Сьвіт для ня онімів 
Хоц єм смотрив в синє небо 

Та нич єм не видів 
 

Місяц зышов юж не для ня 
Я юж нич не жадав 

Нич єм не хтів нич єм не знав 
І нич єм не глядав 

 
Аж як пришов розказ з ліва 

По наший леніі 
Жебы вшыткы ся сходили 

З нашой компаніі 
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То якоси єм зрозумів 
Же треба вставати 

Товды маскы коло себе 
Зачав єм глядати 

 
І хлопці як люнатыкы 

З декунків вставали 
Постояли пару секунд 

І назад падали 
 

Пішов розказ по леніі 
Якоси го дали 

Але ранных так як завcе 
Юж зме не зберали 

 
Чом так было не одповім 

Все зме ся спішыли 
А ранены як звычайні 

З зимна дыходили 
 

І до неба ішли сами 
Без жадной опікы 

Замыкали своі очы 
Зо жальом на вікы 

 
Нич вкрывала своім шальом 

Іх горячы тіла 
Одходили в страшным болю 

Як природа хтіла 
 

Хто іх потим трупы ховав 
Ворогы ци своі 

Того в тот час не виділи 
Ниґда очы моі 

 
Одходячы єм посмотрив 

Што ся кругом діє 
І тильо знам же ліс чорний 

Тераз ся біліє 
 

Лем выкроты і зломиска 
І корені всяди 

Прейти без не так як вчера 
Не мали зме кади 

 
Мусіли зме обходити 
Попід лісом в право 

Пришла война і на лісы 
Бо такє єй право 

 

І дерева тіж гынули 
Диставали раны 

Більше од нас были збиты 
Стяты поламаны 

 
Єдна была „niedorzeczność” 

В тий битві для того 
Же нас били ґранатами 

Мы не мали кого 
 

Бо піхота юж не пришла 
З нами ся змагати 

А арматам нич не зробиш 
Можеш іх лизати 

 
Нашы дзялка противпанцы 

Не были до того 
Погынули  людзком смертю 

Нич не вышло з того 
 

Нас цілий ден рамотали 
А мы не стрыляли 

Як козлы на жертвеннику 
На смерт свою ждали 

 
До кого зме мали бити 

Як фронту не было 
А арматы зза гір синіх 

Краяли нас сьміло 
 

Аж єм гнеска ся довідав 
Одкаль до нас били 

По тридцетьох роках часу 
Дышов єм до ціли 

 
Же з Кальварйі Лянцкороны 

Били аж під Краків 
На небі не было о тым 
Товды жадных знаків 

 
Аж гнеска єм ся довідав 

О што мы гынули 
Же мы доступу на Краків 

В тот час боронили 
 

Же зме його боронили 
З полудньовой страны 

І за цінну його красу 
Диставали раны 
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Мы до него од полудня 
Вхід загородили 

Закопяньском трасом Німці 
До не не вступили 

 
За то з рана іх машыны 

Шосом до не рвали 
Але нашы славны дзалка 

Іх в пух розбивали 
 

І колюмна навернула 
Назад як немыта 

І не могла піти в перед 
Бо была розбита 

 
І невельку силу пішых 

З рана зме цофнули 
І цілий плян стратеґічний 

Там зме ім попсули 
 

А не были цівком певны 
Яка в нас єст сила 

В тым ся крыла тамтой битвы 
Траґедия ціла 

 
І думали же арматы 

Порадят си з нами 
Же громами престрашены 

Повтічеме сами 
 

Же выметут нас з декунків 
Як з ліса рогачив 

Але на іх плянуваня 
Стало ся іначы 

 
За то барз ся дивували 

Же мы не втічеме 
Пред іх огньом змасуваным 

Барз ся не крыєме 
 

І чекаме спокійницько 
В своіх плыткых шаньцах 
Не втічеме  не тримаме 

В долонях ружаньца 
 

І не взываме ратунку 
Хоц і боженкаме 

Та  зо страху до підданьства 
Рукы не двигаме 

 

І розказы выполняме 
Без слова спротиву 

І лем тот юж не послухав 
Што юж не быв жывий 

 
Так то битва могыляньска 

Там ся закінчыла 
Аж гнеска знам же Кракова 

Она боронила 
 

Же мы втовды боронили 
Його істориі 

Іх сьватости народовой 
Його традициі 

 
Боронив єм його славы 

Воєвідской влады 
Стрефы його пануваня 

Повіту громады 
 

І не знав єм же од тамаль 
Краків так близіцько 

Серце мого воєвідства 
Скінчыт ся скорицько 

 
Бо нас вчера до Могылян 

В ночы провадили 
А в ден Краків перед нами 

Нам горы закрыли 
 

Мушу знати яку назву 
Тота гора має 

Котру од той траґедиі 
Кождий добри знає 

 
Як і село тамто красне 

О тий назві смутний 
Де то споткав нас льос страшний 

Жорстокій окрутний 
 

Як мі єден оповідав 
В сімдесятым році 

Як недавно імав рыбы 
На шпротавскій риці 

 
Ту в вроцлавскым воєвідстві 

Любіньскым повіті 
Бо я понад двадцет років 

Жыю в його сьвіті 
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А родом быв од Могылян 
З сусіднього села 

І там видів ток той битвы 
То сут його слова 

 
Же там люде наш одворот 

Тяжко прежывали 
Тамту битву могыляньску 

Фронтом называли 
 

Же як мы ся без програной 
Товды выцофали 

То же Німці од полудня 
Зараз Краків взяли 

 
І же як фронт могыляньскій 

Німці преламали 
То всі тамты околиці 

В другій ден заляли 
 

І же враз з нашым одходом 
Скінчыла ся воля 

Оддали зме Німцям села 
І міста і поля 

 
Же по нашым одвороті 

Смуток запанував 
Же од того дня юж Німец 

Іх землю плюндрував 
 

Чом одтамаль мы одышли 
Пляново сьвідомо 

То навет по тилькых роках 
Нич мі не відомо 

 
Певно Німці з інчых сторин 

Краків заливали 
Нашы опоры і так нам 

Юж нич не давали 
 

Може то інча причына 
Мы того не знали 

Пришов розказ вставали зме 
І в зад вандрували 

 
Зас настала нич холодна 

З ясныма зьвіздами 
Як з декунків мы вставали 

З тяжкыма серцями 
 

І пішли зме крайом ліса 
Зас в сьвіт нам незнаний 

Бо през ліс юж зме не прешли 
Такій быв зламаний 

 
Повлекли зме тяжкы ногы 

Як духы лісовы 
Без опору без нарикань 

Без жадной розмовы 
 

А раненых зме лишыли 
На паству льосови 

Най фліртуют з нежывыма 
На смерт ворогови 

 
Зас вели нас попід гору 

Попід лісы темны 
В право просто потим в ліво 

По бороздах земных 
 

Деси стежком в темных кряках 
Ци ридком соснином 

Тягли зме ся поєдинчо 
Стежкы середином 

 
Нараз бракло загайника 

Яснист ся зробила 
І маленка поляночка 
Для нас ся вродила 

 
З вісем арив округліцька 

Як коло до воза 
А на самий середині 

Стояла береза 
 

На тий гардий поляночці 
Казали нам стати 

Може хтіли кільо-тильо 
Войско сформувати 

 
Або може хтіли страты 

Там порахувати 
А може шыфр ци мельдунок 

До штабу надали 
 

Там хлопці кус поправяли 
Рынштунок на собі 

А літакы рвали на всхід 
По вечерным небі 

  



                                                                                                             

 

2
1

3
 

А деякы на фурманкы 
Штоси ладували 

То хыбаль амуніцию 
Бо ся засапали 

 
При мі в гору тяжкій Максим 

На віз двох двигало 
А за хвилю зобачыте 

Што ся при тым стало 
 

Юж двигнули гет высоко 
Лем на віз зложыти 

Товды гукнув оген з люфы 
І вояк забитий 

 
Выстрыл ехом гримнув в лісі 

Гомін пішов гором 
Впав товариш коло мене 
З жовнірском недольом 

 
Дистав кулю в само серце 

О дольо нещасна 
Ци так было му суджене 

Повідж зьвіздо ясна 
 

Чого стрылив тот карабин 
З якого поводу 

Ци не было дост жертв гнеска 
Нашого народу 

 
Та ци мало нас остало 

Там на поли бою 
Та ци мусів положыти 

Ту голову свою 
 

Ци мусіла своя куля 
Жытя му забрати 

І ци мусів ту коло ня 
Гнеска умерати 

 
А як падав пустив Максим 

Аж вязаня трисли 
І три зойкы чым раз слабшы 

Лісом ся понесли 
 

І ой ой ой было чути 
Чым раз слабшым тоном 

Дост же чули його вшыткы 
Слабнучым гомоном 

 

Заколов ня біль під грудми 
Як коня острогы 

І остатня жертва битвы 
Впала мі під ногы 

 
За мном єден зварюваний 

Сьміяв ся і скакав 
А з высока блідий місяц 

Смотрив ся і плакав 
 

А третій впав і юж не встав 
Хоц го двох двигало 

І не буду знав николи 
Што ся йому стало 

 
Забитому під березом 

Гробик выкопали 
Положыли го до него 

І засумували 
 

Не хтіли го присыпати 
Такій быв красивий 

О жовнірска смутна дольо 
Сьвіте нещасливий 

 
Тихій блідий усьміхнений 

Спав в плытицькым гробі 
В такым самым як я гнеска 

Там выкопав собі 
 

Окружыли його вінцьом 
І на не смотрили 

І дрылити на не глину 
Нихто не мав силы 

 
Здвавло ся нам же небо 

Впаде на нас з горы 
Як му глином привалиме 

Його груди хворы 
 

А він лежав якбы просив 
Бы го так лишыти 

Але жебы блідий місяц 
Над ним не гасити 

 
Жебы місяц зо зьвіздами 

Похорон справили 
Бо мы юж там на то силы 

Далеко не мали 
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І я не знам кілько бы мы 
Там над ним стояли 

Хоц не плыла жадна слеза 
Та очы плакали 

 
Та поручник деси взяв ся 

І тіж став як врытий 
Хусточку му на твар шмарив 

І казав закрыти 
 

В тот час мы всі поклякали 
Доокола гробу 

І до ямкы глину пхали 
Як під воду рыбы 

 
Та твари зме одвернули 
В зад на темны крякы 
Бы не видіти як глина 

Падат му на рукы 
 

І на рукы і на ногы 
І на карк біленькій 

І на серце жертвуване 
Певні свій миленькій 

 
Як юж глины під руками 

Не было ни груды 
В тот час мы пізрили на не 

Юж не видно груди 
 

Ани груди ани лиця 
Ни його поставы 

Жовта глина його вкрыла 
Серед мягкой травы 

 
Юж го нихто не зобачыт 

Ни отец ни мати 
І нихто з них знав не буде 

Де остав лежати 
 

Нихто з кревных го не найде 
Покля сонце сьвітит 

І знайомы не принесут 
На його гриб квіты 

 
Мы клячачы выривнали 

Сьвіжицьку могылу 
І прощали зо слезами 

Його долю криву 
 

На колінах долонями 
Гробик зме ляпкали 

І пустившы в низ головы 
Всі ся розплакали 

 
Я му зложыв у головах 
Його гелм стальовий 

І так на вічний спочынок 
Врешті быв готовий 

 
І мы врешті поставали 

Серця нам трискали 
Одходячы березовы 

Голузкы запяли 
 

Од каждого дистав вітку 
На вічну памятку 

Гробик цілий зазеленів 
Мав чудову хатку 

 
Зараз вітрик деси взяв ся 

Хоц так тихо было 
Зашелестив листочками 

Аж нас настрашыло 
 

Мы іщы хвилю над гробом 
Головы схыляли 

Оддали му чест войскову 
Нич повандрували 

 
Іщы рундом гоноровом 

Рушыли зме вколо 
І з пальчыками при дашку 

На остатнє слово 
 

І трикротна сальва в небо 
Потрясла горами 

І лем смуток жаль і туга 
Пішли дальше з нами 

 
А під земльом остав жовнір 

Хлопец малюваний 
На вічний час спочываня 

Як жовнір незнаний 
 

І лем місяц при ним остав 
Гробу пильнувати 

А мы пішли своім шляхом 
Ворога глядати 
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Проклинати труд воєнний 
І жовнірску долю 

Бы попасти в сіру землю 
Або у неволю 

 
Візрив єм ся юж з дорогы 

На сьвіжу могылу 
На березу чудну тиху 
Посмотрив на силу 

 
А березы я барз любив 
За то став єм з боку 

І зобачывши тот образ 
Не рушыв єм крока 

 
При ничным сьвітлі місяця 

Взрив єм таку красу 
Яку в жытю єм не видів 

Од давного часу 
 

Зеленява поляночка 
Лісом окружена 

Втихла тераз як бы вснула 
Чк заворожена 

 
Єй котлинка ся блищала 

В місячний посьвіті 
Не видів єм такой красы 

Юж давно на сьвіті 
 

Зараз за ньом ішов в гору 
Контур чорной горы 

І быв страшний серед ночы 
В тий сцені з  натуры 

 
І на чорным тлі єй лісив 

Береза біліла 
Опустила довгы віти 

Нибы з жалю мліла 
 

Ци плакала над тым „хлопцьом” 
Што спит в єй коренях 

Котрий іщы не так давно 
Снив о свых „маженях” 

 
Тераз остав з ньом „на завше” 

Як при своій жені 
При дівчыні найдорожший 

Ци при наречений 
 

І од єй стип не одыйде 
Николи николи 

І остане ту з ньом спати 
На все на тым поли 

 
І она юж не одыйде 

Од него на вікы 
Лем він наню не піднесе 

Юж своі повікы 
 

Не посмотрит на єй форму 
На єй красу цілу 

На чудову єй корону 
На єй сукню білу 

 
На єй постать струнку красну 

На єй віткы милы 
Котры будут диставати 

До його могылы 
 

Котры будут над тым гробом 
На вікы звісати 

І над його милым тілом 
Все будут плакати 

 
Вітер буде іх одпыхав 

Або двигав в гору 
Та они не стратят ниґда 

Свойого гонору 
 

І на своє давне місце 
Все будут вертати 

І над своім найдорожшым 
Будут сумувати 

 
І колиси кінчыками 
Дистанут могылы 

І од товды юж го будут 
Своім теплом грити 

 
А загайник околичний 

Буде ім сторожом 
Пред заздрисным людзкым оком 

Пред руком ворожом 
 

Пред недобрым людзкым чыном 
Пред його захланством 

Пред тым сьвітом культуральным 
І пред його драньством 
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Котрий гнеска він розточыв 
Над тыма полями 

І над людми нещасныма 
І над іх душами 

 
Прощай лучко зеленява 

Поляночко мила 
Буде ся мі твоя краса 
Довго в жытю снила 

 
Ты березо біла чудна 

Для всіх нас прощавай 
Мила горда і зелена 

На вікы оставай 
 

Хвій ся гойдай грай на сонци 
Своіма вітками 

Як дівчына розплетена 
Своіма косами 

 
Грай на вітри голузками 

Не тра ся смутити 
А я прийду ту даколи 

Тебе одвидіти 
 

Посмотрити на полянку 
І на твою красу 

Та ци найду тя даколи 
Серед того лісу 

 
Одвидіти місця смутны 

Над могылом стати 
Припомнути тоты часы 

Но і поплакати 
 

І вспомнути ден траґічний 
На тым самым поли 

Старати ся жебы війны 
Не было николи 

 
Бы молоды не гынули 

В квіті свого віку 
Бы сьвіт чужий не гноіли 

Од Альп до Нарвіку 
 

З таком думком єм одышов 
З полянкы в дорогу 

Ліс быв темний треба было 
Смотрити під ногы 

 

Поплянтав єм ся за войском 
Як отуманений 

Бо смотрячы на полянку 
Юж єм быв лишений 

 
Ліс ся скінчыв вітрик подув 

Поля ся вказали 
Над нами зас было небо 

І зьвізды падали 
 

І дорога добра тверда 
Нас попровадила 

Де зме ішли не пытав єм 
Юж єм не мав силы 

 
Миняли зме лісы поля 

Крякы і дерева 
Мосты стовпы придорожны 

Но і спячы села 
 

Часом літак заблуканий 
Прошумів над нами 
Ани зме го не виділи 
Помедже хмарами 

 
Часом было цівком тихо 

А часом гырміли 
Деси з боку вражы дзяла 

І огні сьвітили 
 

А мы ішли чорт зна кади 
І з ниг упадали 

Хто юж не встав то го другы 
На ногы двигали 

 
За то ішли зме помалы 

Не могли іначы 
І ідучы буд што снили 

О дольо пацяча 
 

Ниґда в жытю не забуду 
Того маршу спячы 

Як ідучы снило ся мі 
Же виджу на очы 

 
Як там тета в Бовцарйові 

Хліб до пеца саджат 
І як горнец пхає на бік 

Бо кус ій заваджат 
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Як пят хлібів юж єст в пецу 
Шестий на лопаті 

Миле тепло бє од пеца 
Так приємні в хаті 

 
А мій уйко там при вікні 

При люстри ся голит 
Шкрябе ся тупым голяком 

Аж виджу як болит 
 

А сонечко попрез вікно 
На дылины падат 

В тым сонечку на дылинах 
Хлопчык лыжкы глядат 

 
 
 
 

 
 
 
 

Зошыт 65 
 
 

І так тішу ся тым теплом 
Аж мі серце тає 

І на зимно бым не вышов 
Так ся мі там здає 

 
І за міцний сон єм дистав 

Жебы просто іти 
Очы сами ногы несли 
Мусів єм скрутити 

 
Бо з дорогы єм скєрував 

На ліву сторону 
І до рову глубокого 
Полетів в долину 

 

Як єм летів то цєкаве 
Хтів бым то видіти 

Мусів єм ся в свого уйка 
Кус за довго грити 

 
Хоц видів єм неєдного 

Як летів до рову 
Летів і я не іначы 
Просто на голову 

 
І рубнув єм своім лепом 

В жолудок трупови 
Котрий выдав дивний харкот 

Бо-м го підбив з довы 
 

А в грудях было повітря 
Што рушыло струны 

І заґадав труп до мене 
Як чорт до мамуны 

 
Втовды єм ся опамятав 

Же я не в родині 
Же надо мном сьвітит місяц 

Гын на небі синім 
 

Же коло ня нич глубока 
І чужа сторона 

І же іщы нераз впаду 
З горы в рив до рана 

 
Посмотрив єм на бідака 

Дитхнув його скоры 
Як єм справдив же нежывий 

Рвав єм шкарпом в гору 
 

І учутя неприємне 
Почув єм на душы 

Же єм з трупом втовды ґадав 
То признати мушу 

 
Ех ты Боже милоситвий 
Што я прежыв в жытю 

В незнайомых мі сторонах 
І на своім сьмітю 

 
Што мі в жытю ся трафило 

Якы дива чуда 
І поконав єм всі злы дни 

І жытьовы труды 
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Зобачыте моі милы 
Што іщы вчуєте 

Як то писмо прочытате 
Не пожалуєте 

 
Бо жытьопис мій великій 

Ріжне в нім быває 
Описати вшытко трудно 

Моя памят знає 
 

І не вшытко си припомну 
Бо то давны рокы 

Бо я в жытю юж пів віку 
Без выжшой наукы 

 
Але тото што я пишу 

Выстарчыт для ближніх 
В котрых бют ся нашы серця 

Ту на щеблях нижніх 
 

А пізнійше як тра буде 
То дашто додаме 

А наразі мы на войні 
Під возом іхаме 

 
А кругом нас сьвіт незнаний 

Літак хмару крає 
І што буде за годину 
Нихто з нас не знає 

 
То допіро тыжден войны 

О вітчыно мила 
А юж душа нашых хлопци 

Така нещаслива 
 

Декотры юж ледво лізут 
А войска єст сила 

І хоц істи нич не дают 
Та погода мила 

 
Може Німці фільозофы 

Таку замовили 
І хоц были зме голодны 

За то зме ся грили 
 

До неволі зме не ішли 
Хоц нас Німці хтіли 

Заміст в ляґрах спали в ровах 
Воды ся напили 

 

Воювали зме як могли 
Хоц зме нич не іли 

Інчым арміям прикладом 
Там зме засьвітили 

 
Нашто слати провіянты 

На фронт потягами 
Як з тым си даєме рады 

Без державы сами 
 

А кілько єст ліпше іти 
Як човек легіцькій 

Як брих пустий і не тяжыт 
В торбі хліб мягіцькій 

 
І не смотриш за том кухньом 

Бо знаш же не прийде 
Не глядаш єй не вызераш 

Перше ти ден зыйде 
 

Більше єст вільного часу 
На романтызм в бою 

Менче страхом си набиваш 
Там голову свою 

 
Більше тішыт тя природа 

А кулі маш в носі 
А ґранаты най ся мыют 

В предвечырний росі 
 

Ціла война то прогулька 
Крайознавчо спорна 

Битва то конференция 
Ґлупя безпризорна 

 
В котрий жадна з спорных сторин 

Не хце уступити 
Бо відомо же маршалы 
Хтят другых побити 

 
А гроши до фраса мают 

Треба іх стратити 
А на люди сьвіт не смотрит 

Дадут ся вродити 
 

І нашто ся торгувати 
Як сьвіт зыском пахне 

Єдна ружа вродит десят 
Хоц сама высохне 
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А мы при тым звидим сьвіта 
Як птахы з выраю 

І вернеме як схочеме 
До ридного краю 

 
А вандривка не зашкодит 

На сьвіті никому 
І вернеме богатшыма 

До свойого дому 
 

Такыма як я ся вернув 
Як ся довідате 

Та богацтво то дрибничка 
Як ся сповідате 

 
Ех воєнна ты ідильльо 

Яку я ту вкропив 
Хто не вірит тым двом карткам 

Та бодай ся втопив 
 

А я піду дальше сьвітом 
Польскыма шляхами 

Поміж поля поміж горы 
Тихыма селами 

 
Де наш майор нас поведе 

Там мусиме іти 
Як нам каже фронт зробити 

Будеме ся бити 
 

Але він нич не плянує 
Дорогом нас веде 

Ту ся з нами юж змішали 
Розмаіты люде 

 
Але нагло спер колюмну 

Мы ся затримали 
Інчы вшыткы пішли дальше 

Што ся помішали 
 

Потим повюв нас на право 
І ту казав стати 

Бо ту вырис ліс маленкій 
Як сад коло хаты 

 
Попровадив нас в тот лісик 

Як бы го знав з давна 
В середині того ліска 

Было лучка файна 
 

На тий лучці поформував 
Нас компаніями 

Став пред нами і ся озвав 
Такыма словами 

 
„Моі дродзи” хтів єм до вас 

Тых пару слів втяти 
Хоц не буду вас хвалити 

Ани захыщати 
 

Хтів єм до вас одставити 
Воєнну промову 

Най промовят вам до серця 
Тоты моі слова 

 
Де остало наше войско 

Де вашы колєґы 
Выривнайте і посмотрте 

На своі шереґы 
 

Ту была коменда „одліч” 
І чудо ся стало 

Бо з нас двіста пятнадцетьох 
Сорок пят остало 

 
Посмотрили мы си в очы 

Пізрили по ряді 
Стосімдесят бракувало 

Во наший громаді 
 

Штыри битвы выкінчыли 
Мою компанію 

Юж тераз неє з чым іти 
На жадну ленію 

 
З цілого баталійону 

Єст лем компанія 
Скоротшали нашы ряды 

Пропала ленія 
 

Мы видячы такій образ 
Не выдали слова 

Лем каждому кляпла долов 
Молода голова 

 
Потим іщы до нас майор 

Хтів штоси ґадати 
Самольоты надлетіли 

Тра было втікати 
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Іщы три раз робив „збюрку” 
Бы скінчыти мову 

Та льотникы нам не дали 
Двигнути голову 

 
В кінци встюк ся махнув руком 

Чухнув ся по челі 
Але в кінци накляв в голос 

„Нєх іх пйорун стшелі” 
 

Дав команду і зме пішли 
Де нас доля вела 

Смутна бідна заплакана 
Страшна невесела 

 
Зас ішли зме дорогами 

І з ниг упадали 
Чым раз більше мертвых кони 

Там зме спотыкали 
 

Тоты шляхетны зьвірята 
Страшні вытерпіли 

І воєнний льос на спілку 
З хлопцями ділили 

 
Што іх было там нежывых 

На тамтых дорогах 
Нераз в пари єлен лежав 

Другому на ногах 
 

Дуже было пострыляных 
Кулями з літака 

А більше было здохненых 
Юж іх доля така 

 
Ци з голоду так падали 

Хвороты ци спрагы 
Што ім втовды так масово 

Підтинало ногы 
 

Не раз не два што сто метрив 
То лежала пара 

А при них віз а при дышли 
Леп ногы і скора 

 
Страшні были выхуджены 

Воєнны конята 
Голод біда і брак воды 

Підтинав біднята 
 

Сонце порох марш без кінця 
Давав бідным рады 

За то было кіньскых трупів 
Там без ліку всяди 

 
А што возив бєток армат 

По ровах лежало 
І набоів цілы скрині 
Всьо там ся остало 

 
Артилєрийскых снарядив 

Цілы горы люзом 
А я смотрю на то вшытко 

Та іхам під возом 
 

І дорозі кінця неє 
А коли він буде 

Коли станут і не підут 
Дальше бідны люде 

 
Гнеска давно нич запала 

А нам кажут іти 
А нич темна без місяця 

Можна ся забити 
 

І ідеме серед ночы 
Котра юж година 

А ту як не гопне шрапнель 
Як тот чорт з комина 

 
Вшыткы впали на дорогу 

Так грим нами вдарив 
А чорний сьвіт понад нами 

Барже ся захмарив 
 

І за першым пішов другій 
А потим сальвами 

Тяглий оген анцикристив 
Рвав ся понад нами 

 
Ревів трискав рвав вульканом 

Понад нашы чела 
Понад нашом компанійом 

І понад дерева 
 

Мы з дорогы зышли в ровы 
І гусаком преме 

Хоц падаме при выбухах 
Та в перед ідеме 
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Єдным ровом я в переді 
Веду наше войско 

А за мном шнур безконечний 
За рядом геройско 

 
Другым ровом тіж якісий 

В перед войско веде 
Видно іщы не быв в бою 

Бо му тяжко іде 
 

Бо по кождий сальві стогне 
Боженкат і квилит 

Мі жаль його аж ня стискат 
Аж ня серце болит 

 
Потішам го кілько можу 

Хоц сам терпю в души 
Кожда сальва крає серце 

І мій мозок сушыт 
 

Та ідеме і падаме 
Сальвы воздух крают 
А выбухы нашу трасу 

Кырвю поливают 
 

А я іду на переді 
Не знам де і чого 

Комендантив дябли взяли 
Та што мі до того 

 
Як не сут ту то сут в заді 

Деси кажут стати 
Як ня гнеска дябли возмут 

То мусят програти 
 

Без розказу я не стаю 
Веду войско своє 

Най ся женит смерт з борутом 
Шляк трафит обоє 

 
Я юж з битвом отрисканий 

Тримам ся як можу 
Як прийде смерт з люципером 

То ім поворожу 
 

Потаньцую як тот козак 
З шабльом по леваді 

Смерт наперед дябол за ньом 
А козак на заді 

 

Як зачали таньцувати 
В ночы серед жыта 

Козак одтяв смерти рукы 
А дяблу копыта 

 
Бы смерт не могла косити 

Косом бідных люди 
А дябол юж не полетів 

Як взяв душу з груди 
 

І од товды юж быв спокій 
В його Украіні 

Німці были юж остатні 
Котрым дав по спині 

 
А я мушу вандрувати 

Покля мундур ношу 
І рушницю коханочку 

Николи не лишу 
 

Як заграют потрясаний 
Загулям з ньом сьміло 
Але товды дуже врагів 

Юж не буде жыло 
 

Але тераз не таньцую 
Лем падам і іду 

І не лишам свойом руком 
Кырвавого шліду 

 
Нич аж чорна а они бют 

Они знают кади 
Они мают своі очы 
Гітлєровскы гади 

 
Та ідеме хоц і кропят 

Силы нам хватає 
Та прийде час і вам чорты 

Смерт в ночы заграє 
 

І катюшы задудонят 
По вашым черепі 

Дистанете мечом пімсты 
По стальовым лепі 

 
І сьвіт змовы завірує 

Вам перед очами 
Завісне ниж ґільотины 

Вам понад плечами 
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Ангел смерти звиє мечом 
Понад вашым гніздом 

Вернете ся до вітчыны 
Червеным поіздом 

 
Будете іщы біднійшы 
Як мы ту в тий хвили 

Бо як бы ім все льос сприяв 
Цілий сьвіт бы зіли 

 
А мы тераз не думаме 

Што даколи буде 
Лем тягнеме льос свій з собом 

Як маленкы люде 
 

Хоц падаме та тягнеме 
Бідну долю свою 

І не знаме же ідеме 
До нового бою 

 
А тот придів што нам Німці 

По дорозі дают 
То лем такє привитаня 

Най хлопята знают 
 

Най рыхтуют свою душу 
Най стискают нервы 
Бо пізнійше піде дуже 

До вічной резервы 
 

А за хвилю отхлань смерти 
Браму нам отворит 
Но а тераз по дорозі 

Лем нам каркы голит 
 

Бы зме зараз не смерділи 
Як впадеме в бою 

Бы зме в битві не двигали 
Барз голову свою 

 
Жебы зме юж ту в дорозі 

Без битвы ся здали 
Не терпіли бы зме тилько 

Гітлєр бы нас хвалив 
 

А мы такы непокорны 
Скачеме му в очы 

Утрудняме му марш в перед 
За то бє і в ночы 

 

Бо в ден часом барз пудлує 
І встыдат ся того 

В ночы звалит на потемрю 
І все выйде з того 

 
Мы ідеме а не знаме 

Де чого і кади 
І де в кінци тота шоса 

Всіх нас запровадит 
 

Та николи так не было 
Бы зме нич не знали 

І все зме ся хоц на кінци 
Правды довідали 

 
Так і в тот час серед ночы 

Пожар зме узрили 
А дорогу нурты рикы 

Нам загородили 
 

І ци хтіли ци не хтіли 
Мусіли зме стати 

Бы над риком під вербами 
Собі одпочати 

 
Котры росли коло воды 

З обох сторин рикы 
На чуд місце спацерове 

Лем сперти повікы 
 

І пренести ся мриями 
До ридного краю 

Де з дівчыном  єм вандрував 
Берегом ручаю 

 
А нич тиха безмісячна 

Крыла нас молодых 
А природа голубила 
Чули зме єй подых 

 
Не тра было нам місяця 

Ни зьвіздочок ясных 
Бо мы ішли в рытмі серця 

Стежок своіх власных 
 

Попід вербы такы самы 
Берижком край воды 

Нераз серце при сердечку 
Для тамтой уроды 
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І лем вода черкотала 
Серед темной ночы 

В маю пахли вколо квіты 
В осени овочы 

 
А мы ішли стежком щастя 

Знали де і чого 
Навет вербы затихали 

Для щастя нашого 
 

Лем нам вода попід ногы 
З тиха черкотала 

І жерельну свою струю 
В каменях ховала 

 
І крыла ся перед нами 

Хоц нас не виділа 
А дівчына коло мене 

Од коханя мліла 
 

Лем вербочкы тамты моі 
Знали нашу тайну 

Нашы мриі наше щастя 
І любов безкрайну 

 
Стежка лем вшытко виділа 

І вербы над нами 
Боже милий што ся стало 

З тамтыма мриями 
 

Ты там плачеш як сирота 
А я ту сумую 

Кінця мойой подорожы 
Не виджу не чую 

 
Не знаш бідна як я терпю 

Не знаш мого болю 
Як я іду ледво жывий 
На смерт ци в неволю 

 
Не знаш бідна моіх трудив 

Ани мого смутку 
Котрых хтів бым одшмарити 

Але все без скутку 
 

Гнеска стою над том водом 
Што ся зове Раба 

Моста неє не прескочу 
Бо я не є жаба 

 

І хоц темно але виджу 
Єй глубокы нурты 

Юж і човно по ній плыне 
Та ма плыткы бурты 

 
І юж стає нам при ногах 

Юж сідати кажут 
А ту з права з цекаему 
Німец до нас пражыт 

 
І не довго єм ся тішыв 

Травником зеленым 
На котрым єм сів над водом 

Враз з душом змученом 
 

І юж встаю з мягкой травы 
І в човно ся валю 

На войні си не выкуєш 
Щастя мій ковалю 

 
І підеш там де провадят 

Як тот цап з ярмаку 
Най то ясний перун спалит 

Хлопску долю таку 
 

Підеш на смерт в оген в воду 
І не писнеш слова 

О культуро европейска 
Де твоя голова 

 
Де наука гнешніх вченых 

На што іх дипльомы 
Ци не піде гнес всьо з дымом 

Як жмінка соломы 
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Зошыт 66 
 
 

Деж наука ваша велька 
Престіжы гоноры 

Як при них ся смерт доберат 
І до вашой скоры 

 
Та ци на то лем ся вчыте 

Бы сте лем хліб мали 
Бы сте в краватці ходили 

Легко працували 
 

І чом працы не  пишете 
Як жыти в покою 

Як пред войном хоронити 
Жытьоздатнист свою 

 
Як сьвіт має поступати 

Бы войны не было 
Жебы людзтво єй не знало 

І в покій вірило 
 

Як крутити політыком 
Бы сьвіт быв щасливий 

Не взбурений не доптаний 
Милий всім і цілий 

 
Чом не бєте в тым кєрунку 

Цілом свойом „вєдзом” 
Бы зробити приятеля 

З ворога „за мєдзом” 
 

Бы наука ваша з тамтом 
Жыли для покою 

Жебы вспільно ратували 
Добру пришліст свою 

 
Жебы жыти чесно в згоді 
Як добрий брат з братом 

Та што з того як наш сынок 
Не згаджат ся з татом 

 
Як сусід бы зів сусіда 

Тесьцьова сынову 
Вшыткы мают захмелену 

Темнотом голову 
 

Бо жадливіст не ма границ 
А глупота міры 

І з чым ідут до культуры 
Такы дикы зьвіры 

 
І де буде такій нарид 

Жыв з другым народом 
Як його змысл заквашений 

Все содовом водом 
 

А такых в Славянив дуже 
Стринеш іх ту всяди 

І в ґаданю пустословным 
Не все даш ім рады 

 
І очами все блискают 

На дачыю працу 
А за правду вырве з воза 

На тебе кланицю 
 

Такых люди тра бы было 
Пореєструвати 

І од добрых сам не знам чым 
Одсепарувати 

 
Як бы сами жыли в купі 

Втихли бы як лисы 
Або бы ся звыжерали 

Як в джунґли тиґрысы 
 

А може бы гвашні вчены 
Дашто выдумали 

Бы змінити іх характер 
Бы добрыма стали 

 
Най над такым мышлят вчены 

А не над бомбами 
Жебы перше сьвіт дрылити 

Догоры ногами 
 

Найже о тым пишут працы 
Нашы професоры 

Не о плянах новой броні 
Учены потворы 

 
Бо про такых я ту гнеска 

В човні слабий стою 
І іхаме серед ночы 

До нового бою 
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А з далека на нас риком 
Бют огненны кулі 

Юж нас добри вымацали 
Ворожы патрулі 

 
І як іскры або зьвізды 
Летят на нас просто 

Юж іх виджу не лем чую 
Серед шуму свисту 

 
Лем выскочыт з вражой люфы 

Виджу де кєрує 
Неєдному воякови 
Молодист зопсує 

 
Летят до ня як янчыкы 

В нич сьватоіваньску 
Та мене кусьцьок миняют 

Вытворы поганьскы 
 

Ладне то єст видовиско 
Хто ся смотрит з боку 

Але як бют до тя в човні 
І не рушыш кроку 

 
То в тот час юж неприємні 

Смотрити на тото 
Не хтів бым ім быти цільом 

За ниякє злото 
 

Бо на земли бым ся не дав 
Сьвітячом забити 

Бо за секунду єй льоту 
Можна в бік скочыти 

 
Нич бы до ня прилетіла 

Втюк бым зо три метры 
Не дав бым ся ім забрати 

До сьватого Петра 
 

Лем же на єдну сьвітячу 
Были дві звычайны 

З нима в ночы не порадив 
Під час тамтой войны 

 
І так ци так быв єс зданий 

На свій льос щасливий 
О понура історию 

Ты враже злосливий 
 

Чого бєш нас ту на воді 
Серед ночы темной 

І не даш нам зажывати 
Прогулькы приємной 

 
Хцеш на воді нас выбити 

Бы зме ся втопили 
Жебы для твойого жарту 

Фалі нас закрыли 
 

Мы і так ся юж топиме 
Без твых фаєрверків 

Бо юж чорна отхлань воды 
Сягат наш ло карків 

 
Бо мы своім нерозумом 

Човно преповнили 
Заміст десят сіло двадцет 

І ся замочыли 
 

Рика чыста гірска зимна 
Перла на нас клином 

Добри же зме ся топили 
За єй середином 

 
Човно сухє деревяне 

Кусьцьок нас двигало 
І втопити ся натыхмяст 

Оно нам не дало 
 

Кусьцьок оно нас двигало 
Кусьцьок мы плавали 

Хоц плавати жаден не знав 
Та руком махали 

 
І зо штырйох нас друками 

О дно ся вперали 
І якоси зме ся вперед 

Іщы посували 
 

І як юж нас престрашеных 
Цівком затапяло 

Почули зме дно під човном 
Но і човно стало 

 
Бериг быв юж недалеко 

Вода плытша слаба 
Єдны другых зме тягали 

І влекли як жабы 
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І тішыме ся незмірні 
Же зме не втонули 

І же кулі анцикрискы 
Наш корпус минули 

 
І аж там єм ся довідав 

О дольо зрадлива 
Же переправа під огньом 

Єст така немила 
 

І же така вода страшна 
В незнаных сторонах 
І до того як тя ворог 

Тримат в своіх шпонах 
 

Серед чужой околиці 
На риці незнаний 

Серед ночы під фалями 
Быв бым похований 

 
Бо і так трйох пішло з водом 

Хоц не з нашой ґрупы 
Навет нихто іх не глядав 

Поплынули трупы 
 

А мы вшыткы мокры тяжкы 
Як кльоцы лісовы 
Полігали на березі 

Цілы і здоровы 
 

В човні ся переправяли 
Все новы і новы 

Не єдным ся скрыли в воді 
Іх бліды головы 

 
Але я зас вснув каменьом 

Хоц мокрий по очы 
І нич єм встав то ся капраль 

Довго зо мном дрочыв 
 

І не видів єм ничого 
Што ся ту діяло 

Як ся войско з пригодами 
Човном преправяло 

 
Кілько ся з них потопило 

Кілько од куль впало 
І нич не знам бо мі в тот час 

Так ся добри спало 
 

Та нич капраль ня зобудив 
Тяжку мав преправу 

Здоптав знищыв коло мене 
Гет мягіцьку траву 

 
Навет єм ся не обудив 
Хоц з дзял блиско били 

Допіро копнякы в кістку 
Мене розбудили 

 
Зорвав єм ся як хлющ мокрий 

Стрясла мном зимниця 
А капраль юж копав другых 

Кляв як навальниця 
 

Смотрю кругом чом так ясно 
Хоц нич в половині 

А то горит ціле село 
Блиско при соснині 

 
Не дальше як пятсот метрив 

Страшний оген бухав 
Страшні было як єм смотрив 

Або як єм слухав 
 

Триск гук огня румор звалив 
Бляск бє аж під небо 

А до того гук ґранатив 
То більше не треба 

 
Бют каноны деси в ліво 
Видно там тіж нашы 

В мі мокоро зимно слабо 
І тяжко на души 

 
Мы стаєме і падаме 

Мозок злуды снує 
Границя вытрималости 

Юж ся вычерпує 
 

Опруч огня нич не виджу 
І не хцу ничого 

Лем єдного спаня спаня 
Хцу безконечного 

 
Не хцу ідла не хцу питя 

Бо того не мают 
Але спаня єст за дармо 

Чом го нам не дают 
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Можу впасти ту з голоду 
Нич не буду ґадав 

Але спаня хоц бы в воді 
Вічні буду глядав 

 
Офіцеры дали спочній 

Набоі справдили 
В такым стані до атаку 

Нас попровадили 
 

А Німці не такы дурны 
Підпалили село 

Жебы добри нас видіти 
Ногы бронь і чело 

 
Жебы добри нас видіти 

Як на них ідеме 
Жебы могли нас одперти 

Як ім выгорнеме 
 

І пішли зме тихо звільна 
На кырвавий танец 

Бы всадити гітлєровцям 
На морду каганец 

 
Пішли нашы тыральєры 

На подвійний оген 
І выконаня розказу 
Не одмовив жаден 

 
Пішли в перед в гуку армат 

І в бляску пожарив 
Такой битвы єм не видів 

Хоц єм ся зостарив 
 

А з пожарив рижут по нас 
Вражы машынґверы 

В саму півнич ригнув на нас 
Вулькан люципера 

 
Страшна луна бє гет в небо 

Шырока як море 
І спалены решткы несе 
Двіста метрив в гору 

 
Трискіт такій же заглушат 

Гук армат і ґверив 
Куль ґранатив і штокесив 

Шрапнели, маузерив 
 

Воздух гучыт земля дрожыт 
А в нас перут громы 

Горит село гулят оген 
Ідут з дымом домы 

 
Куль сьвітячых юж не видно 

Оген зів ім кольор 
Свищут тераз невидимы 

Помедже наш шпалєр 
 

Наш розум юж в половині 
На смерт реаґує 

Якє пекло вкруг шаліє 
Юж мало што чує 

 
Падати в шнури не кажут 

Як звычайно в бою 
Бо хто впаде юж не встане 

Приспит душу свою 
 

Бо хто ляже тот засыпят 
Трупом в тий секунді 
Двигнути го неє кому 
В тий пекельний рунді 

 
І котрий вснув в такым пеклі 

Юж го сьвіт не судив 
Серед гуку огняг громів 

Юж ся не обудив 
 

Покля дахто го не копнув 
Не встав юж николи 

Хыбаль як го Німці нашли 
В тым місци даколи 

 
Він на оген крикы громы 

Юж не реаґував 
Як вснув та юж на псю службу 

З горы подякував 
 

В такым стані там зме ішли 
За то зме пропали 

Ани Німци зме не збили 
Ни села не взяли 

 
Половина нашых хлопци 

Там з ниг попадали 
Котрых звалив сон не кулі 

І там юж остали 
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А немало од куль впало 
Та то звыкла справа 

Та жебы сон звалив войско 
То недобра слава 

 
Але штож мы были винны 

Там не было няня 
Ани ідла ани питя 
Ани навет спаня 

 
І на кінци без снарядив 
Шляк трафив армію 

Такє іщы сьвіт не видів 
Таку дивну хрию 

 
Німец кождий дня кождого 

Зів мяса чверт кіля 
Я го не взрив аж покля єм 

Не втюк до цивіля 
 

О чым мы ся мали бити 
О тлєні о воді 

Таж не піде жадне войско 
Довго о голоді 

 
Хто голоден тот і слабий 

І на сон противний 
І за то марш нашых армій 

Быв незвыкло дивний 
 

Рабо Рабо на чуд рико 
Ты нас преносила 

Якы слабы мы в бій ішли 
Ты вшытко виділа 

 
Як мы спячы штурмували 

Село Клай што горив 
Серед тамтой страшной ночы 

Серед тых просторпв 
 

Як нас ворог десяткував 
Як мы ся валили 

А спокійны сельскы хыжы 
З гуком ся палили 

 
З помелже хыж гориючых 

Німец на нас стрыляв 
І кілько мав куль в запасі 

Вшытко на нс выляв 
 

А мы бідны з ниг падали 
Носом землю рыли 

Хоц під громом засыпяли 
І мало ся крыли 

 
Та ішли зме кілько могли 

Вперед на ворога 
І в тий битві барз траґічний 

Была моя нога 
 

Ворог там быв окопаний 
Зараз поза хаты 

А терен мав осьвітлений 
Знав кади стрыляти 

 
І видів нас штурмуючых 

Нибы на долони 
І скєрував на нас ґверы 

Штокесы каноны 
 

І бив пражыв не жартував 
Покля нас не стримав 

Бо він не спав як мы вшыткы 
Та навет не дримав 

 
В такым огни прейти до них 

Жадных шанс не было 
Прийшов розказ цофнути ся 

І нам пощастило 
 

І так то при вражым огни 
Мы ся выцофали 

І лем тоты што поснули 
На пляцу остали 

 
Між нима быв і мій шваґєр 

О котрым єм не знав 
Аж по війні * при ґаданю 

О тым єм ся дознав 
 

І были зме в єдным битві 
І зме ся не нашли 

І на цілий войні * оба 
Ниґде ся не зышли 

 
*Так Няньо писав ! 

Раз „війна”, а другій раз „война” 
Єдно было зо школы 

а другє з дому... 
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Аж по войні в моій хыжи 
Повідав мі о тым 

Бо він мав тіж пережытя 
Окропні богаты 

 
Же пізнійше як стемніло 

Як пожары згасли 
Він быв свому колєґови 

Цілий час на мысли 
 

І в темноті ся підчовґав 
Як Індъян до него 

І з далека ся повернув 
Ратувати його 

 
Запамятав в котрым місци 

Він остав лежати 
І жытьом заризикував 

Бы го ратувати 
 

Нашов його і обудив 
І си поґадали 

І як два псы серед ночы 
Назад ся човґали 

 
Жебы ворог не чув дашто 

Бо то не забава 
Бо од кулі не хоронит 

Мундур ани трава 
 

І так його выратував 
Та чорт зна од чого 

Од смерти ци од неволі 
Може од ничого 

 
А з тыма што там остали 

Не знам што ся стало 
Може Німці іх не взрили 

Брацтво ся выспало 
 

І потягли потим назад 
Як розбиткы польом 
А як ні то ся познали 
З німецком невольом 

 
А мы пішли зас кадиси 

Де попровадили 
Але Рабы моі очы 
Більше не виділи 

 

Потим были інчы рикы 
І міста і села 

Горы лісы і долины 
Мосты і дерева 

 
Але битвы юж так страшной 

Не мав єм на трасі 
Вшытко страшне проминуло 

Але аж по часі 
 

І іщы єм превандрував 
Цілу Польщу гнешню 

Нич єм урвав в своім саді 
Присталу черешню 

 
Іщы будут страшны ричы 

В моім жытьописі 
Нич єм пришов з войны домів 

На чужым колесі 
 

Іщы вартат послухати 
Мойого ґаданя 

Іщы буде дуже подій 
В мене до писаня 

 
Іщы буде всього много 

Доброго і злого 
Боже милий што я прежыв 

На сьвіті вшыткого 
 

Нич єм позбыв ся мундуру 
Нич мі пришла воля 

Хоц пізнійше зас ня стисла 
Цивільна неволя 

 
А кілько іщы єм прешов 

Ріжных міст в централи 
Нич ня врагы невільником 

В своі шпоны взяли 
 

І повезли в тяжкій ляґєр 
Голодом морили 

Де мы жытя юж прощали 
Падали хворили 

 
Але тераз іщы іду 

Хоц і на свободі 
Істи і своі не дают 

Іду о голоді 
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Зас минают дни і ночы 
І села в дорозі 

Коли буду я свобідний 
І на своім возі 

 
Зас потычка на дорозі 

Зас нас затримали 
Зас посеред темной ночы 

Дим ся деси палит 
 

Горит хыжа при дорозі 
Садом окружена 

А зо заду бє цекаем 
О дольо встечена 

 
А тот домик на нещесьця 

На горбочку горит 
А під горбком на дорозі 
Штоси ся там творит 

 
Марш колюмны затриманий 

В тени горбка стоіт 
І на горбок леп вказати 

Зас ся кождий боіт 
 

Бо хто выйде на горбочок 
На сьвітло ся вкаже 

Того косят з ниг як жыто 
Снаряды ворожы 

 
Бо над горбком як в ден ясно 

Під горбком нич тиха 
Офіцеры стоят в тени 

І чекают лиха 
 

І што квадранс трйох вояків 
Там на горбок пхают 

Але жадны з той дорогы 
Юж ся не вертают 

 
Бо за нима лем все чути 

Коротку серию 
І юж хлопці поіхали 

Домів на велию 
 

Хоц човґали ся ровами 
І так пропадали 

І знищыти гнізда смерти 
Рады зме не дали 

 

Бо ровы были плытицькы 
Ворог стрыляв з горы 

І при сьвітлі си полював 
Як на дикы зьвіры 

 
А до шосы было блиско 
Метрив лем пів соткы 
І давали хлопям в череп 

Сериі короткы 
 

А там было лем двох в танку 
Котрий быв зопсутий 
І не дали ся тисячам 

В перед посунути 
 

Конец зошыта 66-го 
 
 
 
 

 
 
 

Зошыт 67 
 
 

Што за дива на тий войні 
Были буд де часом 

То аж не хце ся вірити 
Аж сьміх торгат носом 

 
Але такы епізоды 

Были в тот час всяди 
Же два стрылбці дивізиі 

Часом дали рады 
 

І тримали пару годин 
Ціле войско в шаху 

А што люди выкосили 
І зробили страху 
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І нас было там не менче 
Аж встыд ся признати 

Бо цілий похід розбитків 
Мусів ся стримати 

 
Хто зна кілько кільометрив 

Сягав штопунк шосом 
І тисячы слабых люди 
Вкрывав ничном росом 

 
Котры з чела затриманы 

Лігали де стали 
Хыбаль пару кільометрив 

Всі на шосі спали 
 

А о ровах не вспоминам 
Рив быв все занятий 

Бо до ровів в ден і в ночы 
Валили ся спати 

 
Но а шоса была вільна 
Ньом все тягав похід 

Войско возы бєткы дзяла 
А часом самохід 

 
Я ся нашов в самым челі 

Затриманой фалі 
Котра потим ішла назад 

Все далі і далі 
 

А де зашла аж до рана 
Нихто знав не буде 

З єй приходом як на розказ 
Падали всі люде 

 
І солодко засыпяли 
Як ниґда никлоли 

А предо мном пару трийок 
Юж на вікы вснули 

 
Бо якісий дурний майор 
По трйох нас вытігав 

І слав іх на смерт нехыбну 
Хто му не підлігав 

 
І што кус трйом там на горбок 

Казав выходити 
Враже гніздо цекаему 

Казав розвалити 
 

А там врагы розваляли 
Але нашы плечы 

А я смотрив ся на тото 
І не знав што речы 

 
І я з моім товаришом 
Цофли ся в тін ночы 

Бы зме в трийці там на горбку 
Не замкнули очы 

 
Бо они все першых з краю 

Імали за плащы 
І тягали як лев зебру 
В афрыканьскы хащы 

 
А кого юж мали в руках 

Юж ся не вымотав 
Тилько ішов по смерт свою 

Як кіт коло плота 
 

Сила нашой дисципліны 
Своє з ним зробила 

Пішли в перед без спротиву 
Хоц смерт на них сіла 

 
Лем короткы дві сериі 

Ґрухли ехом в поли 
І юж хлопці з тамтых років 

Не встанут николи 
 

Юж остали розвалены 
Як щупак на ставі 
Як єлені серед ліса 
На зелений траві 

 
І до своіх товаришив 

Не вернут николи 
Погынули як героі 
На воєнным поли 

 
Ани жаден з них не выдав 

Жадного голосу 
Лем вітер легко порушыв 

Осьвітлену росу 
 

Такє глупство вырабяли 
З нами вчены люде 

Циж не знали же з тых дурниц 
Пожытку не буде 
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Циж не могли оточыти 
Оген доокола 

І найти пса в його гнізді 
Хоц бы як ся сховав 

 
І танк бы му там не поміг 

Но але што з того 
Як до рана там не было 

Між нима мудрого 
 

Аж на рано як згас оген 
Ден ся зробив білий 

Ворог лишыв танк розбитий 
І пішов си цілий 

 
А мы пішли тіж на перед 

Але не в гумори 
Же нас єден шваб так скропив 

І тримав на тори 
 

Преходячы смотрили зме 
На тіла побитых 

Блідых зимных скырвавеных 
Плащами овитых 

 
Аж отрепав ня тот видок 

За што они впали 
Свойом смертю нич вітчыні 

Ани нам не дали 
 

А декотры на тот видок 
Слезы вытерали 

А інчы зас товаришив 
Своіх познавали 

 
І зо смутком іх лишали 

В далекій краіні 
Але нихто не дав знати 

Дома іх родині 
 

І мы зас ся поточыли 
Том смерти дорогом 

З болячыма сердечками 
Без Бога ци з Богом 

 
І думали як ся скінчыт 

Тота гра з кулями 
І коли юж тото пекло 

Буде поза нами 
 

Коли прийдут тоты часы 
Што втихнут каноны 
І побідний конец войны 

Оголосят дзвоны 
 

Ци мы того дожыєме 
Здоровы і цілы 

Ци впадеме даде в рові 
Без жытя і силы 

 
І чужы нас поховают 

Як пса під соснину 
А хто возме нашы жены 

І мою дівчыну 
 

Котра не зна кади іду 
І што пережывам 

Як ту терпю о чым думам 
Чого ся сподівам 

 
Не зна она не зна няньо 

Ани моя мати 
Як не верну то николи 

Нич не будут знати 
 

А як верну поґадаме 
Зас весело буде 

І з часом вшыткы терпіня 
Призабудут люде 

 
Хоц до того барз далеко 

Та мы в то віриме 
І до кінця карабина 
З рук не выпустиме 

 
Іду смотрю і розважам 

Бо на чуд погода 
А предо мном і поза мном 

Тисячы народа 
 

Сьвіт ту ривний монотонний 
Поля піскуваты 

Без жерела без потичка 
Боже ты мій сьватий 

 
Навет воды ся не напєш 

Бо єй ниґде неє 
А і вода кус помагат 

Коли сонце гриє 
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По ривнині хоц ходити 
Легко єст слабому 

Кілько тіж єст кільометрив 
Ту одталь до дому 

 
Бо родина все каждому 

На мысель приходит 
Но прийде час і она ся 

Пред очами вродит 
 

Але тераз перед нами 
Інче ся вказує 

Вежа міста якісого 
Душу нам радує 

 
На горбочку невеликым 

Домы ся біліют 
На предмістю велькы сады 

Темно зеленіют 
 

Юж ся траса легко взносит 
Юж видно оґроды 

Та може там дистанеме 
Хоц горнятко воды 

 
Загасиме свою спрагу 

На місто глянеме 
Як не буде нич нового 

То дальше підеме 
 

Але нас все по дорозі 
Там спотыкат нове 

Часом страшне часом дурне 
Часом нездорове 

 
Горнут войска велькы масы 

Як траса шырока 
Заливают і хідникы 

Як взбурена рика 
 

Дорога ся вспинат в гору 
Юж нас вкрыли сады 

Я іду правым хідником 
Шосом не дам рады 

 
Іду в толпі нибы з прондом 

Сунут людзкы масы 
Аж предо мном вырис вояк 

Незвычайной клясы 
 

Выжший од ня три раз старший 
В мунлури як я мам 

Глядам по ним одзначыня 
Але нич не зімам 

 
Рамен єм му не міг взрити 

Бо кус выжше стояв 
Але чого ня затримав 

Того єм ся бояв 
 

Але вспяв єм ся на пальці 
Взрив єм му рамена 

А там зиґзак ґенеральскій 
О мати хрещена 

 
Рушниця мі впала з плечи 

Страх ня выпростував 
Што він од ня хце в дорозі 

Себе-м ся зьвідував 
 

Але він запытав мене 
З котрого я полку 

І отворив для ня з права 
В плоті фурту вельку 

 
І піпхнув ня до оґроду 

І скібку загачыв 
І замкнув ня так як ґазда 

В своім саді гача 
 

А сам якбы нич не видів 
Зас став на хіднику 

І люстрував масы войска 
Колюмны великы 

 
Я одышов кус од фірткы 

Пізрив на не з заду 
А він смотрив на колюмны 

Як на вельку воду 
 

Я юж знав же не одгадну 
По што ня ту всадив 

Тай пішов єм садом дальше 
Бо там шлід провадив 

 
Може прешов єм сто метрив 

Тай пізрив на ліво 
А на траві сідят хлопці 

Якбы пили пиво 
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Єдны сідят другы лежат 
А я при них стою 

Смотрю вшыткы мают ґверы 
Мойого покрою 

 
Єст ту з пятьох і там з пятьох 

При кождым рушниця 
Коханочка наша славна 

Моя молодиця 
 

І аж в тот час в моім лепі 
Штоси засвитало 

Же рушниця ня ту втягла 
Бодай єй урвало 

 
Же то про ню він ня стримав 

І запер до саду 
Але чекай може і я 

Си на коня сяду 
 

Юж єм познав же то на них 
Він в толпі полює 

Але ци ім ся в голові 
Тіж дашто не псує 

 
Так ци так то быв богатер 

Што сам єден стояв 
І ворогів ани своіх 
Там ся нич не бояв 

 
А вояків з рушницями 
Было на встыд мало 

Цілу війну я трйох видів 
Што ся з нима стало 

 
І де він іх ту наімав 

На цілу дружыну 
Но а може сами іщли 

Так як на гостину 
 

Стримав замкнув і пильнував 
О природо Божа 

Бы ґенерал быв за ґоньца 
Но і за сторожа 

 
І жебы ни єдной шаржы 

Попри ним не было 
То такє войсковым хлопам 

Ниґда ся не снило 
 

Та на войні і так быват 
Гнес єм видів такє 

А же ногы ня боліли 
Сів єм си під кряка 

 
Што рис собі коло стежкы 

Незнана рослина 
Там юж сідив єден вояк 
Файний быв  хлопчына 

 
І зачав єм з ним ґадати 

Што то ма значыти 
Ци хтят нас выкатрупити 

Ци Німци знищыти 
 

І на чым справа полігат 
Бы ґадав як знає 

Же то пахне новым ґлупством 
То так ся мі здає 

 
Правду ґадаш гварит до ня 

І я думам о тым 
Але нич не порадиме 

Як зме юж за плотом 
 

Я му на то нич не повів 
Бо што-м мав ґадати 
Не повім му же підеме 
В плоті дзюр глядати 

 
Але блиснув мі в голові 

Замір дост шалений 
Для воєнной дисципліны 

На смерт засуджений 
 

Але нич єм го выконав 
Скочыв єм на ногы 

І мій помысл зачав з місця 
Диставати рогы 

 
Підышов єм зас ґу хлопцям 

Што смутны лежали 
Спросив єм іх бы повіли 

На што нас ту дали 
 

Єден з них з тиха одповів 
Же фронт з нас рыхтуют 

Зробят з нас мур против танків 
Як заатакуют 
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По ривнині хоц ходити 
Легко єст слабому 
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Ту одталь до дому 

 
Бо родина все каждому 

На мысель приходит 
Но прийде час і она ся 

Пред очами вродит 
 

Але тераз перед нами 
Інче ся вказує 

Вежа міста якісого 
Душу нам радує 

 
На горбочку невеликым 

Домы ся біліют 
На предмістю велькы сады 

Темно зеленіют 
 

Юж ся траса легко взносит 
Юж видно оґроды 

Та може там дистанеме 
Хоц горнятко воды 

 
Загасиме свою спрагу 

На місто глянеме 
Як не буде нич нового 

То дальше підеме 
 

Але нас все по дорозі 
Там спотыкат нове 

Часом страшне часом дурне 
Часом нездорове 

 
Горнут войска велькы масы 

Як траса шырока 
Заливают і хідникы 

Як взбурена рика 
 

Дорога ся вспинат в гору 
Юж нас вкрыли сады 

Я іду правым хідником 
Шосом не дам рады 

 
Іду в толпі нибы з прондом 

Сунут людзкы масы 
Аж предо мном вырис вояк 

Незвычайной клясы 
 

Выжший од ня три раз старший 
В мунлури як я мам 

Глядам по ним одзначыня 
Але нич не зімам 

 
Рамен єм му не міг взрити 

Бо кус выжше стояв 
Але чого ня затримав 

Того єм ся бояв 
 

Але вспяв єм ся на пальці 
Взрив єм му рамена 

А там зиґзак ґенеральскій 
О мати хрещена 

 
Рушниця мі впала з плечи 

Страх ня выпростував 
Што він од ня хце в дорозі 

Себе-м ся зьвідував 
 

Але він запытав мене 
З котрого я полку 

І отворив для ня з права 
В плоті фурту вельку 

 
І піпхнув ня до оґроду 

І скібку загачыв 
І замкнув ня так як ґазда 

В своім саді гача 
 

А сам якбы нич не видів 
Зас став на хіднику 

І люстрував масы войска 
Колюмны великы 

 
Я одышов кус од фірткы 

Пізрив на не з заду 
А він смотрив на колюмны 

Як на вельку воду 
 

Я юж знав же не одгадну 
По што ня ту всадив 

Тай пішов єм садом дальше 
Бо там шлід провадив 

 
Може прешов єм сто метрив 

Тай пізрив на ліво 
А на траві сідят хлопці 

Якбы пили пиво 
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Єдны сідят другы лежат 
А я при них стою 

Смотрю вшыткы мают ґверы 
Мойого покрою 

 
Єст ту з пятьох і там з пятьох 

При кождым рушниця 
Коханочка наша славна 

Моя молодиця 
 

І аж в тот час в моім лепі 
Штоси засвитало 

Же рушниця ня ту втягла 
Бодай єй урвало 

 
Же то про ню він ня стримав 

І запер до саду 
Але чекай може і я 

Си на коня сяду 
 

Юж єм познав же то на них 
Він в толпі полює 

Але ци ім ся в голові 
Тіж дашто не псує 

 
Так ци так то быв богатер 

Што сам єден стояв 
І ворогів ани своіх 
Там ся нич не бояв 

 
А вояків з рушницями 
Было на встыд мало 

Цілу війну я трйох видів 
Што ся з нима стало 

 
І де він іх ту наімав 

На цілу дружыну 
Но а може сами іщли 

Так як на гостину 
 

Стримав замкнув і пильнував 
О природо Божа 

Бы ґенерал быв за ґоньца 
Но і за сторожа 

 
І жебы ни єдной шаржы 

Попри ним не было 
То такє войсковым хлопам 

Ниґда ся не снило 
 

Та на войні і так быват 
Гнес єм видів такє 

А же ногы ня боліли 
Сів єм си під кряка 

 
Што рис собі коло стежкы 

Незнана рослина 
Там юж сідив єден вояк 
Файний быв  хлопчына 

 
І зачав єм з ним ґадати 

Што то ма значыти 
Ци хтят нас выкатрупити 

Ци Німци знищыти 
 

І на чым справа полігат 
Бы ґадав як знає 

Же то пахне новым ґлупством 
То так ся мі здає 

 
Правду ґадаш гварит до ня 

І я думам о тым 
Але нич не порадиме 

Як зме юж за плотом 
 

Я му на то нич не повів 
Бо што-м мав ґадати 
Не повім му же підеме 
В плоті дзюр глядати 

 
Але блиснув мі в голові 

Замір дост шалений 
Для воєнной дисципліны 

На смерт засуджений 
 

Але нич єм го выконав 
Скочыв єм на ногы 

І мій помысл зачав з місця 
Диставати рогы 

 
Підышов єм зас ґу хлопцям 

Што смутны лежали 
Спросив єм іх бы повіли 

На што нас ту дали 
 

Єден з них з тиха одповів 
Же фронт з нас рыхтуют 

Зробят з нас мур против танків 
Як заатакуют 
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І як в кінци власний нарид 
Німці туманили 

Як кричали всьо в порядку 
Як іх Рускы били 

 
Але тераз Німці нас бют 
Вшыткы о тым знают 

Нашы кричат же Французы 
Юж нам помагают 

 
Же з Анґлийом од заходу 

Берут го за ґарло 
І же бют го аж ся курит 

Як смердяче стерво 
 

Же за тыжден за півтора 
Берлін будут мати 
О воєнна циґанихо 

Хто міг так кламати 
 

Чув єм тото сам в дорозі 
На другій ден рано 

І вірив єм як і другы 
Хоц было скламано 

 
Всі вірили і я з нима 

Дух в нас вступив новий 
Навет хворий двиг голову 

І чув ся здоровий 
 
 
 
 

 
 
 

Зошыт 68 
 
 

Зас декотры посіпакы 
Рвали ся до бою 

Жебы іщы ратувати 
Нещесницю свою 

 
Але пльотку юж реально 

Не быв хто поперти 
Она ма все слабы ногы 

І мусіла вмерти 
 

Та зв пару днив Варшава 
Упала поволи 

Німец в ній ся розґаздував 
Як на своім поли 

 
Але мы юж втовды были 

В другым кінци краю 
І в недовзі зажывали 

„Німецкого раю” 
 

Но а тераз входжу в муры 
Незнаного міста 

А што нове то цєкаве 
Правда „очывіста” 

 
Чытам назву „Вадовіце” 

Знам тя кусьцьок з мапы 
Лежыт на файным взнесіню 

Вкруг сады і липы 
 

Не великє не богате 
Тихє і мпокійне 

І як вшыткы польскы  міста 
Страшні реліґійне* 

 
*Іщы товды в 1970 році никому  
ся ани не снило, же з того міста  

буде даколи походив Папа  
Римскій.  Віще то было ? 

 
Та предо мном штоси дивне 

Творит ся на шосі 
Якісий крик замішаня 

Всьо тоне в поросі 
 

А з права ґмах триплянтровий 
З вікєн штоси падат 

Толпа люди аж зя звиват 
Каждий штоси глядат 
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Мы смотриме дост з далека 
На то видовиско 

Німци з вікєн вымітуют 
І мордуют з блиска? 

 
Ци якісий млин пекєльний 

З людми ся обертат 
З горы іх черевчат чымси 

І всьо ся превертат 
 

Бо і крикы часом чути 
Стукот і гепаня 

Вшытко летит в тот вір шуму 
Лем неє стриманя 

 
І декотры стали смотрят 

Не хтят дальше іти 
Інчых зас пхає цєкавіст 
Хтят вшытко видіти 

 
Тай пришли зме зобачыли 

І ся посьміяли 
Бо то маґазин з дуганом 

Хлопці рабували 
 

Бо цілий ґмах триплянтровий 
Повний папіросив 

Бы забрати з него вшытко 
Аж ся товды просив 

 
Жебы Німці не дистали 

До рук всі запасы 
Але бы ся збогатили 

І мали бы вчасы 
 

Бо Німці юж гнеска заран 
Возмут місто в рукы 
Такы ричы берут собі 

Для нашой наукы 
 

То воєнний іх привілей 
Сами тым ся ділят 
І нам дати папіроса 
Часом ся осьмілят 

 
За то войско попрез вікна 

Пачкы в див дрыляло 
Най ся знищыт жебы Німцям 

Нич ся не остало 
 

І летіли скрині дово 
І ся розбивали 

А воякы як саранча 
Пачкы заберали 

 
Куряче то ся тішыли 

Але мали жниво 
Такє штоси ся никому 

Николи не снило 
 

Заберали кілько хтіли 
Кілько могли взяти 

Втовды і я хоц не курю 
Тіж єм не быв сьватий 

 
Наладував єм до маскы 

Вісемнадцет пачок 
Цілых з котрых не вылетів 

Ани єден клачок 
 

А што єдна то інакша 
Із прекрасном лямом 

Декотры были доступны 
Лем высокым панам 

 
А на каждий інчий образ 

Жывопис малюнок 
Позлачаны вытлачаны 

Паньскій подарунок 
 

Міністерскы папіросы 
Якых хлоп не видів 

Смотрив єм ся на іх красу 
На наш гнешній придів 

 
Не видів я іх в ужытю 

Пред війном николи 
Тераз для ня опруч взорив 

Тіж ся не придали 
 

Та я любю ричы красны 
З верхнього выгляду 

За малюнкы ризбу фільмы 
До гробу ся кладу 

 
І очы бым не одорвав 

Од гардых видоків 
Милой пісні і музыкы 
Слухав бым сто років 
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Опруч того єм си думав 
Же хто зна што буде 

Же може іщы в окопах 
Довго жыти прийде 

 
Та же зо смутку і нуды 

Навчу ся курити 
А як ні то даст ся за них 

Де хліба купити 
 

А в дорозі нераз єм двиг 
В гору кляпу маскы 

І смотрив єм на іх люксус 
Як в очы Параскы 

 
А як фуры надъіхали 

То зараз ставали 
На них хлопці окописто 

Пак наладували 
 

Кілько така єдна скриня 
Втовды коштувала 

Жебы я днес мав єй вартист 
Щастя бы мі дала 

 
А такых скринь ціла сотка 

З вікєн в див летіли 
Неєдна ся в пух розтрисла 

Пачкы вылетіли 
 

З таком ся не рахували 
По пачках доптали 
І в дугані так як сіні 
Ногы ся плянтали 

 
А были скрині з пачками 

З файковым дуганом 
То іх лем роздоптували 

Звычайом поганым 
 

І дугану здоптаного 
Было там в коліна 

Як тяжко по ним ходити 
Скарана година 

 
А з запаху нікотины 

Не міг єм дыхати 
І в недовзі одтамаль сам 

Мусів єм втікати 
 

Там падали милийоны 
Воякам під ногы 

Лем хліба не шмарив нихто 
Вздовж цілой дорогы 

 
Ни за грошы го не купив 

Так то втовды было 
А о зупы терелику 
Навет ся не снило 

 
О чым тоты люде ішли 

І гнес ся дивую 
Молодосте моя давна 

Лем тобі дякую 
 

Лем ты несла моє тіло 
Без ідла і воды 

Од товды знам што потрафит 
Орґанізм молодий 

 
Якій запас енерґіі 
Ма душа молода 

Же не спре го людзка сила 
Оген ани вода 

 
Ани голод ани спрага 
Не даст йому рады 

Єсли іде свойом земльом 
Видит своі сады 

 
Як вандрує в своім краю 

І по своій воли 
То не зламе го недоля 

Ни смуток николи 
 

І поконат вшыткы злы дни 
Бо в вітчыні сила 

І верне ся до родины 
Котра ся му снила 

 
А я зас ся тягну дальше 

Бо што мам робити 
Як дерева зеленіют 
І сонечко сьвітит 

 
Іду дальше помаленкы 
Смотрю по бальконах 

Позникали в них дівчата 
Як голос на дзвонах 
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Пришли часы горя смутку 
Всьо вкрыте жалобом 

За людми ся тягне смуток 
Як вонь за худобом 

 
А за нами іде оген 
Шафот і неволя 

І накрыват вшыткы міста 
І села і поля 

 
За нами іде упадок 

Вшыткого што своє 
Віры слова і свободы 

І чым душа жыє 
 

Іде стопа гнобителя 
Садизму і ярма 

Та не знаме іщы яка 
Буде його форма 

 
Земльо тиха земльо сьвата 

Яака ты нам мила 
Як чудово над полями 

Птах розпостер крыла 
 

Як кос в лісі на смереку 
Рано для нас сьпіват 

Він ся тішыт тым што має 
З никым ся не гніват 

 
І веселий же нич не ма 

І за то щасливий 
Тихій лісик йому райом 
Промінь сонця милий 

 
Зеленіє тихій каштан 

При моій дорозі 
Не будеш ся зеленіти 

В зимі на морозі 
 

Я барз любю тя видіти 
Як квитнеш на весну 

Што насмотрив єм ся на тя 
Покля єм не заснув 

 
Тераз стоіт тихій смутний 

А я дальше іду 
Ци іщы тя в своім жытю 

Коли видів буду 
 

Іду дальше бо юж виджу 
Зас штоси нового 

Іщы ся не орєнтую 
Што то і до чого 

 
Іду дальше недовірям 

І як на сні стою 
Єст подибна істория 

Лем інчого строю 
 

Чую бренк шкла розбитого 
Кляня офіцера 

І тіж белкот піднесений 
Што то за холєра 

 
Іду ближше смотрю думам 
Што то там ся сьватит 

Єст серия з еркаему 
Хто там кому платит 

 
Виджу войско скручат в ліво 

Хоц там ніт дорогы 
Якій перун вас там пхає 

Як в ґамбу пірогы 
 

І бабскій крик ня долетів 
Хто там єй ґвалтує 

Як ту каждий такій слабий 
Же не зажартує 

 
Кручу і я за хлопами 

На тот пляцик малий 
Твердий ривний квадратовий 

Нибы до забавы 
 

Смотрю а з єдного дому 
Скриночкы выносят 

І кождому дают фляшку 
Іщы пити просят 

 
Дали і мі аж літривку 

Хоц я не до того 
Але на таку памятку 

Выхылю єдного 
 

Пізрив єм на етикєту 
Тай чытам спіритус 

О шатаньска симфонію 
„І контра ме Брутус” 
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Та од того такых як я 
Слабых двадцет впаде 

І што буде як нам Німец 
Ту на каркы сяде 

 
Бо він юж єст недалеко 

А ту такы кстины 
Для симпатыків пияньства 

Нагода єдина 
 

Смотрю на ню як варият 
Не знам што робити 

Ци шмарити ци лишыти 
Ци ся поділити 

 
Та підходит двох до мене 

„Цо там маш колєґо” 
Ходте ґадам старчыт для вас 

Зрештом” ніц новеґо” 
 

Втішыв єм ся же-м ся позбыв 
Врешті той холєры 

Бо в пияньстві я быв слабий 
І так до той поры 

 
Ненавиджу алькоголю 

Бо він наша джума 
Але іди з таком мовом 

До мойого кума 
 

Ци тя за то не споганит 
Не змішат з болотом 

Хоц не єден як пес встеклий 
Здох про ню під плотом 

 
І мы всі три пішли на бік 

І робиме раду 
Як цмокови порадити 

Пішли зме до саду 
 

І взали зме другу фляшку 
Котру нашли в траві 

З котрой хтоси выпив водку 
А фляшку зоставив 

 
Тераз воды треба літру 

Але де єй взяти 
Та хлопці юж потрафили 

Справу розвязати 
 

Бо за нами домик стояв 
Плечами до саду 

Над земльом были два вікна 
Як очы зо заду 

 
Певно были сутерины 
Як то в місті быват 

Але єден смотрит ліпше 
І головом кыват 

 
І за хвилю як не скочыт 

Ґу нам як пантера 
І юж несе слоік соку 

Спрытний быв холєра 
 

І лем шыба бренкла тихо 
Ґаздыня не чула 

Хоц бы з хлопом прилетіли 
Нич бы не зробила 

 
Половину зме одляли 
До другой літривкы 

Потим соком выривнали 
Маме дві до співкы 

 
Похлюпкали покрасніла 

Як рубін червена 
Вперли хлопці до ней очы 

Як в саванні гієна 
 

І я єдну тримам в руці 
Чыста кров в ній плыне 

Єден юж пє а я кричу 
Чекай аж выстыне 

 
І третю част вытяг з літры 

На штыри оддыхы 
Дав другому бо му з місця 

Пожвавіли рухы 
 

Другій опер ся о яблін 
Прегнув в зад голову 

І мало што в фляшці лишыв 
Тягав так як смолу 

 
Як ся напив зотхнув міцно 

Решту в руках тримат 
Я си думам што то буде 

Як ту такій климат 
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Але знав єм же хоц кусьцьок 
Сприбувати мушу 

Хоц бы пришло ту дяблови 
Записати душу 

 
І двигнув єм фляшку в гору 

Як мій отец трубу 
Як єм потяг то-м одкрутив 

Од вантавка шрубу 
 

А солодкє я барз любю 
Што бы то не было 
І потяг єм як і они 
І прощай кобыло 

 
Іщы-м пізрив на них обох 

Єден юж воював 
Другій тихо при яблони 

Фляшком вымахував 
 

А я почув же жлі зо мном 
Лишыв єм іх самых 
І о сьціну маґазину 

Опер ся плечами 
 

Ногы розставив шыроко 
Підпер ся рушницьом 

Бо быв єм ся під мур звалив 
З мойом молодицьом 

 
Голову мі в зад тягало 

Гет до маґазину 
Часом ся мі так здавало 

Же преверну сьціну 
 

Добри єм ся спопідперав 
Зо всіштырйох боків 

Же міг бым там так стояти 
Навет десят років 

 
Хоц в голові ся мі крутит 

Та хцу всьо видіти 
Ци ся хлопці не попили 

Ци можут ходити 
 

Але пару лем лежало 
Цілком без памяти 

А новы під мур лігали 
Жебы си поспати 

 

Єден кричав по пяному 
„Давайцє ґранати” 

Інчий стрылив же до Німця 
А быв забив брата 

 
Бо як пяний ма бронь в руках 

То непевна справа 
Ліпше з такым не зачати 

Бо бы шапка впала 
 

А найбільше было такых 
Што выпив і пішов 

Хоц нич не знам як далеко 
Він по водці зашов 

 
Жебыв і я не быв пяний 
Быв бым рижне видів 

Але трудно в товаристві 
Треба взяти удів 

 
Але мене лем сок зрадив 

Чысту быв єм не пив 
А найбільше два кєлішкы 

Бы смуток закропив 
 

Смотрю смотрю як пют хлопи 
Бо за дармо дают 

Пхают до рук і до кышін 
Іщы нагваряют 

 
А до питя хлопці скоры 

Нихто не одмовит 
Часом выдаст ґрош остатній 

Як ся понаровит 
 

Ой ужыли товды хлопці 
Дармовой сивухы 

І послабли од ней страшні 
Як по трутці мухы 

 
Деси нагло офіцеры 

Взяли ся на пляцу 
І фляшкы з рук полетіли 

Як каміня з процы 
 

Выбивали з рук прунелькы 
Як спортовці пилку 

Неєден там стратив з жальом 
Свою півлітривку 
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Звивали ся як шатаны 
Помедже вояків 

Позбавяли приємности 
Пяных небораків 

 
А хто іщы добри стояв 

То втюк з водком в сады 
А кого зімали з фляшком 

Юж си не дав рады 
 

А пяных ся не чыпяли 
Юж не мали силы 

Бо штож могли выдумати 
На на іх ногы кривы 

 
А без фляшок вырывали 

Хлопці на дорогу 
З нима і я ся поплянтав 

Хоц не хтіли ногы 
 

Што в дорозі з нами было 
Не знам не памятам 

Ци єм ішов ци вснув в рові 
Нич більше поза тым 

 
Офіцеры ся бояли 
Же ся войско спиє 

І Німец всіх возме спячых 
Іщы ся высьміє 

 
І як буде выглядала 

Паша амбіция 
Як оцінит такій промах 

Ворожа нация 
 

Не знам што ся потим стало 
Бо я пішов в трасу 

І не вшытко юж памятам 
Од тамтого часу 

 
Потим была певні Бохня 

З маленком пригодом 
Котру най шніг літом спалит 

Най скінчыт голодом 
 

То юж быв час цілковитий 
Розкладу арміі 

І нас шестьох вандрувало 
Без жадной надіі 

 

І в тий Бохни на криживці 
Поручник нас стримав 

Але пред тым юж убраня 
Зо себе познимав 

 
Лем босо і в калісонах 
З пістолєтом в руці 

І зачав нас заправяти 
Там в маґічний штуці 

 
І зыґарок кышінковий 
В лівий руці тримав 

Як нас споткав дав нам „бачноьць” 
І на нас выгримав 

 
А я знав го з другой битвы 

Навет по назвиску 
Быв довудцом компаніі 

В ничний битві в Бєльску 
 

Там быв моім комендантом 
І што му ся стало 

Якє лихо го аж в Бохни 
З нами там споткало 

 
Як од Бєльска я го ниґде 

Не видів в дорозі 
Я си думав же він згынув 

Як хрущ на морозі 
 

А він врис нам пред очами 
В ненормальным стані 
Як мерцедес на Венусі 

Ци Масай в жупані 
 

Дав нам бачноць два паз падній 
І в рові поставив 

І потому пару минут 
Так ся з нами бавив 

 
Потим закликав цивіля 

Што дорогом ішов 
Котрий помалы зо страхом 

Ґу нему там пришов 
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Зошыт 69 
 

 
Дав му в рукы свій зыґарок 

І погласкав ладні 
На додаток іщы дав му 

Десят разы падній 
 

Потим казав му одыйти 
Десят метрив бєґом 

Там поставив го на бачносьць 
І назвав го шпєґом 

 
І видно быв хлоп войсковий 

Хоц юж старший віком 
Одповів му же не ма нич 

З жадном політыком 
 

Тот му прервав дальшу мову 
І так до не правит 

Же як розказ не выконат 
Жытя го позбавит 

 
Цивіль зо страхом позерат 

На пістолєт новий 
І хыбаль знав же властитель 

Ма кус жлі в голові 
 

Потим нам дав падній в рові 
А до него ґадат 

Же і йому місця на гриб 
Пізніжше поглядат 

 

І казав му положыти 
Зыґар на долони 

Жебы кричав што минута 
Жебы чули они 

 
То значыт мы а як мине 

Десят минут з гаком 
Та най втіче кілько може 

Бо буде бідаком 
 

Но і разом зо зыґарком 
Зыґар в тот час його 

Цивіль слухат і не вірит 
Што то выйде з того 

 
І тішыт ся і боіт ся 
Аж трясе споднями 
Але і мы си думаме 

Што тіж зробит з нами 
 

Тай лежыме гет вздовж рову 
Пісок коле в лиця 

І думаме што то значыт 
Ци то лем дурниця 

 
Ци то мудрий ци варият 

Ци розказ зламати 
Ци втікати ци чекати 

Ци му кулю дати 
 

Та стрыляти до човека 
То не моя справа 

Так ня вчыла реліґія 
Мати выховала 

 
А до того єст офіцер 
І чорт зна ци дурний 

В кождым разі быв то для нас 
Ден прикрий похмурний 

 
Лежу собі і міркую 
Мам час на думаня 

Же як пустит першу кулю 
То прийму втіканя 

 
Но я лежу в середині 

А він зачне з краю 
І на выстрыл як не мене 

Ногам знати даю 
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Но я не знам і не виджу 
Што інчы думают 

А зґадати ся не можна 
Бо стоіт на краю 

 
І очами душы виджу 
Пістолет в долони 

Ступат тяжко помаленкы 
Як майор на кони 

 
І грозит нам як садиста 

На нашу недолю 
Же за кождий рух головы 

Першому даст кулю 
 

А цивіль як фотозыґар 
Кричыт што минута 

О холєрна позыцийо 
В бандитызм закута 

 
Чекати так кому з ряду 

Першу кулю кропне 
І на свою колєй ждати 

То быват окропне 
 

Тай чекаме бо мусиме 
Што варият зробит 

Ци нас пішле в боскы брамы 
Ци лем страхом згнобит 

 
Але чую крик цивіля 

„Дзєсєньць мінут конєц” 
І рушыв з таком фурийом 

Як на кони „ґонєц” 
 

Іщы довго чути было 
Стук його обчасив 

Но він юж втюк з рук костухы 
І зажыват вчасив 

 
Але што то не чуєме 

Кроків офіцера 
І слухаме і думаме 
Што то за холєра 

 
І лежыме і чекаме 
І все нич не знаме 

Аж по часі дурны лепы 
Догоры двигаме 

 

Підносиме ся зо страхом 
Стрылит ци не стрылит 
Нич го дахто го другій бік 

Зо шосы не дрылит 
 

Підскочыв єм як спружына 
Смотрю ніт никого 
І заміст нас і цивіля 

Дябли взяли його 
 

Тай стоіме серед шосы 
З боку єст стодола 

З ней дыходит шмер якісий 
І чыісы слова 

 
Смотриме гын на подвіря 

Што то ма значыти 
Хоц не хцеме го на очы 

Більше зобачыти 
 

І смотриме аж зме дырґли 
Іде зо стодолы 

Скрутив на сад де ся пасли 
Уці і коровы 

 
На нас навет не посмотрив 

Пішов през сад в поле 
Оддаляв ся чымраз дальше 

І зникав поволи 
 

Аж одышов пятсот метрив 
Так природа хтіла 

Рика Раба му дорогу 
Там загородила 

 
Мало што го было видно 

Як пунктик бронзовий 
Бо быв страшні опалений 

Но а пішов голий 
 

І на тлі темной лозины 
Дост го видно было 

І лем рика была сьвідком 
Што ся поводило 

 
І як стояв на березі 
Так полетів в воду 

Голос стрылу пришов потим 
Тіж з його поводу 
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І так скінчыв жытя марні 
Давний герой з Бєльска 

То юж было описане 
Як бальляда сельска 

 
А ту пришов єм видіти 

Жытя його конец 
Нихто на гриб му не зложыв 

Гелм крестик ни вінец 
 

Тиха Раба го понесла 
Юж з кульом в черепі 

Потим лишыт го в лозині 
В даякым вертепі 

 
Лем пістолєт піде за ним 

Водом насякнений 
Бо ремінчык мав од него 

На карк зашмерений 
 

Одышов од нас на вікы 
На вічну дорогу 

Сусід зробив крест в повітрю 
На офіру Богу 

 
І юж мали зме рушыти 

Де очы понесут 
Та в стодолі шум без кінця 

Чым так люде трясут 
 

І пішли зме посмотрити 
Што то там ся діє 

І смотриме штырйох хлопци 
В соломі ся рыє 

 
Зьвідуєме чого бурят 

Так збиту солому 
Посмотрили одотхнули 

Тай по войсковому 
 

Повідают же тот самий 
Зімав іх як спали 

Як воякы на соломі 
Кус одпочывали 

 
І же хтів іх застрылити 

Але потим гварит 
Жебы шпєґа му глядали 

Як ні то всьо спалит 
 

Же як верне за годину 
Бы шпєґ быв звязаний 
Же інакше біда з нима 

Бо він не єст пяний 
 

Но і хлопці превертали 
Што было в стодолі 

Повно сьмітя і соломы 
Мали на голові 

 
Но бо гелмы познимали 

Бо ся подушыли 
Як бы не мы чорт зна покля 

Были пітрушыли 
 

Але мы ім выяснили 
Цілу справу ясно 

Аж бідакы дякували 
Сердечно прекрасно 

 
Мы з подвіря ім вказали 

В котрым місци стрылив 
Як в дорозі на тамтот сьвіт 

В право ся похылив 
 

І єден з них хтів там іти 
Бы пістолєт взяти 
Але мы му одрадили 

Най ся в воді сьватит 
 

Потим они ся облекли 
Но і пішли з нами 

Вандрували зме в десятку 
Тамтыма полями 

 
Міста юж єм не барз любив 

Бо мі жытя трули 
В кождым дашто ня споткало 

Же аж нервы чули 
 

І волів єм лісы поля 
Хід серед природы 

В місті і так нич не достав 
Ани навет воды 

 
За то пастка все якіса 

В місті на ня ждала 
Ци лем я мав такє щесьця 

Ци ся всім дистало 
  



                                                                                                             

 

2
4

7
 

І волів єм го полями 
Обыйти як джуму 

І не шарпав єм си нервы 
Не прежывав шуму 

 
Але часом ся мусіло 

Попрез місто іти 
Бо полями добри гводне 

Не як місяц сьвітит 
 

Часом в поли ніт дорогы 
Як єст то не добра 

Розлетіла бы ся на ній 
І холявка добра 

 
І так дале і так дале 

Ніт кінця дорозі 
І лем добри же теплісьо 

А не по морозі 
 

Бог погоду дав прекрасну 
Для нашого стану 

При котрий зме прешли Польщу 
Од Одры до Сану 

 
І до гнеска не змочыло 

Нам ани раз бокы 
Але война мі давала 

Барз дуже наукы 
 

Але часом нам давала 
І дябельской школы 

Же і мудры потратили 
В ній своі головы 

 
Ех ты дольо тамта смутна 

Шата твоя чорна 
Кров і слезы твойом росом 

То воєнна норма 
 

Твоі грихы ня выкінчат 
Не тра навет кулі 

І юж не знам ци дочекам 
Куканя зозулі 

 
Бо свист кулі твоя пісня 

Грим армат музыка 
Кольор кырви твоя зелень 

Жывопис каліка 
 

Смерт без блискых і без труны 
То жытя початок 

А могыла твоім домом 
З крестом на задаток 

 
А мы лем лявіруєме 
Між єдным і другым 

А недоля крутит нами 
Як давний пан слугом 

 
І каже нам тихо быти 

Бо война то любит 
Бы не писнув хоц і тіло 
Разом з душом згубит 

 
Бы ся навет не противив 

Як го шлют до неба 
Таж там преціж так весело 

Же красше не треба 
 

Жебы навет ся не скривив 
Як му урве ногу 

То дрибничка і так духом 
Буде служыв Богу 

 
Жебы навет не заплакав 

Як вмерат урваний 
В небі і так буде цілий 

Квітом осыпаний 
 

І так дале і так дале 
Дост тых приємности 

Як ня не хце сьватий Петро 
Не гмру ту зо злости 

 
На зьвіст йому най ся выбздит 

Як ня дотля не хтів 
Але я му іщы вкажу 

Як мі вроснут кыгті 
 

Іщы того пожалує 
Та за пізно буде 

Най не думат же він сьватий 
Же ма деси люди 

 
І хоц шыло йому всаджу 

Пониже повяса 
Або двадцет пят выцьорив 

Там де дуже мяса 
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Од брамы го оддиганям 
Ключы му заберу 

Най кус іде пасти козы 
На Грабску Кычеру 

 
Браму отворю для вшыткых 

Не лем для вояків 
Але не знам ци пущати 

До неба пияків 
 

Але впущу най зобачат 
Штож мам не впустити 

Они і так в небі довго 
Не буду сідити 

 
Бо там водку не продают 

Ни бімбру не варят 
І од тамаль пияк втече 

Або го вышмарят 
 

Мене бы не вышмарили 
Я сам не хцу іти 

Бо я медже ангелами 
Не хтів бым сідити 

 
Чужых раів я не любю 

Я хцу власний мати 
Штучны квіты стару яблін 

Не хцу підливати 
 

Бо я прагну земскых красот 
І сьвітской свободы 

Шуму ялиц сьпіву дівчат 
І жерельной воды 

 
Рыку зьвірив серед ночы 

Черканя потока 
Лету трома з мойой Чершлі 

І трищаня бука 
 

І спацеру полонином 
В моій Верховині 

І той стежкы котром ходив 
Ґу моій дівчыні 

 
І той вербы під котром я 

Мыв што вечер ногы 
І хыжыны мойой ридной 

Там коло дорогы 
 

І лемківской атмосферы 
І моіх Бескідив 

Котрых образ так веселив 
Ще моіх прадідив 

 
А найбільше хтів бым жыти 

Серед своіх люди 
В найдорожшых моіх горах 

Де-м ся давно трудив 
 

Де сьвіт вічні зеленіє 
Гушлі в ночы грают 

За єй гомін вшыткы Лемкы 
Пів жытя оддают 

 
Што мі потим з того сьвіта 

Што мі з його красы 
Як ня возме сьватий Петро 

До себе на вчасы 
 

Летте хмары з того місця 
Аж над моі горы 

Полетів бы я за вами 
Та не пустит горе 

 
Ішов бы я на колінах 

Жебы ня пустили 
Але мундур з карабином 

Ня запропастили 
 

Полетів бым там соколом 
Жебы то не зброя 

Не рушниця панцерниця 
Коханочка моя 

 
Полетів бым як тот рогач 

Брез лісы і поля 
Бо лем там єст моє щастя 

Добробыт і воля 
 

Бо лем там єст тота краса 
Якой Лемко прагне 

Серед квітив і зелени 
До котрой ня тягне 

 
А ту пісок коло хыжы 

В саді і на поли 
В лісі в рові і на луках 

Аж ня в очы коле 
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Але мушу іти по нім 
Бо не перхну в гору 

Од него юж мам кров в ногах 
І зварену скору 

 
І ногы неє де вмыти 
Хоц од кырви мокро 
Онучы сушу червены 

Аж смотрити прикро 
 

Як обувам то лем трищыт 
Неє де выпрати 

І хоц нова кров ся вливат 
Тра машерувати 

 
Двигати тяжкій наплечник 

З рушницьом бойовом 
Жебы-с як хтів в кінци впадеш 

Не будеш здоровым 
 

Прокнеш вшытко што на сьвіті 
І зарыєш носом 

І найдут тя півжывого 
Змоченого росом 

 
Серед квітив і колєґів 

Подохнеш небоже 
А сьпів коса ани шпака 

Нич ти не поможе 
 

Або встанеш і підеме 
Бо не час вмерати 

Але што-с ближньому забрав 
То мусиш оддати 

 
І підеме оба дальше 

Де ногы понесут 
Тым пісчаным морйом Польщы 

Хоц ся ногы трясут 
 

І все дальше дальше дальше 
Бо за мало крови 

Покля не повіш воєнці 
Бывайте здоровы 

 
Ци покля тя не розброят 

І зо дриты всадят 
То в тот час юж Гітлєрови 

Нашы не порадят 
 

Тераз іду ривнинами 
В ден погідний ясний 

І на пісках сьвіт зелений 
Хоц не такій красний 

 
Яка то єст околиця 

Не одповім на то 
Не знам ци то ден робочий 

Неділя ци сьвато 
 

І котрого то Вересня 
Нихто ти не повіст 

Хоцбыс просив так як хліба 
Або продав совіст 

 
Не повідят бо не знают 

Вояк тым не жыє 
Хоц голодний але цілий 

Та ся з біды сьміє 
 

Сьвіт низинний не для мене 
Не для мойой душы 

Він ня давит гнете дусит 
Серце моє сушыт 

 
І мі тяжко по них іти 
Штоси гнете ключы 

А як взрю выдму піскову 
То вмерам ідучы 

 
А як вітер піском змете 

То мам дост тых сторин 
Втовды юж мам душу чорну 

Так як скору мурин 
 

А як трактор оре піскы 
То мам пісок в грудях 

В очах колькы в серци смуток 
І сохну при людях 

 
Видок пісків ня добиват 
Видок ривнин стискат 

І втікав бым од тых сторин 
Як найбарже блискат 

 
Але тераз гнет не втечу 

Юж то в костях чую 
Ідут інчы і я знима 

Навет не сумую 
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Іду звільна так як можу 
Посеред народа 

І не знав єм же гнет буде 
Окропна пригода 

 
Ниґда бым ся не сподівав 

Же то ту ся стане 
Як тонова бомба з горы 

На арматы гряне 
 

Бо предо мном з кільометер 
Іхали каноны 

По шист кони до арматы 
Сивы першероны 

 
Дивізийон артелєрйі 

Дуже заняв шосы 
А з ліва о пятсот метрив 

Видочніли лісы 
 

І там знад них три Штукасы 
З нагла надлетіли 

І свій лет до бігу шосы 
Піковом спростили 

 
Як з переду не заідут 

Каноны бомбами 
Што там в тот час ся діяло 

Подумайте сами 
 

Як бомбы трафили в скрині 
В кулі до канонив 

І выбухди нараз вшыткы 
Аж сьвіт цілий дзвонив 

 
З дзяв і з кони ани шліду 

На шосі не было 
І дерева стяло вшыткы 

Як бы іх спалило 
 

А обслугу не побило 
Бо ся схытрували 

Як виділи што ся сьватит 
В поле повтікали 

 
Як вернули по нальоті 

То юж нич не мали 
Ани армат ани кони 

Сами ся остали 
 

І тішыли ся же втекли 
Юж бы іх не было 

Бо потяло бы іх вшыткых 
Як тот овес в жниво 

 
І я не знав же там з нима 

Мій товариш іхав 
І на скрини з ґранатами 

Тых штукасив слухав 
 

І не втюк разом з обслугом 
Лем аж втовды скочыв 

Як свист бомбы чув над собом 
І смерт свою зочыв 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Зошыт 70 
 
 

Єдным скоком понад коло 
Впав на дно до рову 

Выбух і так го скантужыв 
Помішав голову 

 
Бо як я го потим в рові 

Нашов лежачого 
Твар мав мертву згнилосиню 

Не познав єм його 
 

Бо я не знав што в переді 
Літакы бомбили 

Як знад ліса выплынули 
І нальот зробили 
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Лем чув єм страшных выбухів 
Аж сьвіт стряс ся кругом 
Не знав єм што преорали 

Там смертельным плугом 
 

Як збомбили то там вшытко 
Легло на все спати 

Кус піхоты кус цивіли 
І вшыткы арматы 

 
Канонєры не дуракы 

Втекли вшыткы в поле 
Они знали же літакы 

Лем ім дадут соли 
 

Они знали же іх ґраты 
Барз Німцям немилы 

Же як несут та лем для них 
Огненны приділы 

 
За то з поля на дорогу 

Вшыткы ся вернули 
І над тым што зобачыли 

Рукы заломили 
 

Но заламав і я рукы 
Як єм ґу ним прищов 

Такій образ не все-м видів 
І не всяди-м нашов 

 
В єдным місци по арматі 

Лем яма остала 
І за ровом кіньскій оґін 

І то ціла справа 
 

Інде дзяло розвалене 
І порваны коні 

Під іх лепом лежыт цивіль 
Лем му видно скірні 

 
А решта го хыбаль неє 

Бо ніт з бриха шліду 
Шмарило го од переду 

І закінчыв біду 
 

Дерева стяты выбухом 
Люди привалили 

Та я думам же найперше  
Іх бомбы побили 

 

А дерева такой зараз 
Привалили трупів 

Бо під єдным іх там было 
Аж пятьох на купі 

 
А раненых было повно 

В поли за дорогом 
Што не хтіли ся міряти 

З міцніжшым ворогом 
 

Котры за пізно втікали 
І ся дочекали 

Тераз між нима ранены 
Ратунку взывали 

 
Лекше ранны ся двигали 

Раны овивали 
Доставши ся на дорогу 

Зас в похід рушали 
 

Тяжко ранны ся корчыли 
Декотры лежали 

Єдны просили помочы 
В другы вмерали 

 
А декотры нас благали 

Жебы іх добити 
Што-м там видів і што чув єм 

То-м юж не міг іти 
 

І іду так коло рову 
Смотрю ту і в поле 

І што в рові єм зобачыв 
Не згад бым николи 

 
Лежыт боком нибы знаний 

Воячок молодий 
Нибы смотрит а не видит 

Як топелец з воды 
 

Лице синє выкривене 
Не до розпознаня 

Шапка за ним одшмарена 
Як нибы зо спаня 

 
Я тіж смотрю і не можу 

З дорогы познати 
Скочыв єм в рив клякнув при ним 

О Боже мій сьватий 
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То быв Іван мій товариш 
В півпритомным стані 

І лем мундур на ним новий 
І не пошарпаний 

 
То ты Ваню мій небоже 

Такым єм тя нашов 
То я без тя як самотник 
Юж пів Польщы зышов 

 
Ты ішов свойом дорогом 

І я ішов свойом 
І метала нами доля 

Як тым нашым крайом 
 

Ты преходив інчы краксы 
І я інчы боі 

І оба зме на остатку 
Нашли стежкы своі 

 
І кырвавы нашы шляхы 

Ту разом ся зышли 
Ту мы оба ледво жывы 

Врешті ся однашли 
 

Так нам война догодила 
Же мы пів калікы 

Не можеме ся познати 
Як два люнатыкы 

 
Я сів при нім ґадам до не 

А він нич не ґадат 
Лівом руком коло себе 
Нибы штоси глядат 

 
А очами смотрив по мі 

Не промовив слова 
Часом ґамбом зробив ґримас 

Цівком як немова 
 

Часом дырґнув цілым тілом 
Же аж і мном стрясло 
Товды його чорны очы 

Так як бы пригасли 
 

І потим іх цілком замкнув 
Нибы думав штоси 

І пальцями нибы щитком 
Преіхав волосы 

 

Потим на взнак ся превернув 
І до неба смотрив 

Мою душу змордувану 
Цілком мі розятрив 

 
Потим зорвав ся на ногы 

Пізрив на дорогу 
Смотрив на діло знищыня 

Як лев  знад барлогу 
 

Товды і я встав і смотрив 
І так зме стояли 

А люде ідучы дальше 
Видок заступяли 

 
Тай не было што видіти 

Ту штаба там бляха 
Всьо рознесло в дрибны куся 

Як шматы на страха 
 

І так смотрив з чверт годины 
Я му не прерывав 

А він што кус знимав шапку 
То зас єй надівав 

 
Стояв смутно нерухомо 

І тяжко оддыхав 
І скричав ніт того дзала 

На котрым я іхав 
 

І николи юж не буде 
Так єм му одповів 

А він пізрив на ня з жальом 
Так як бы овдовів 

 
Потим сів собі на шкарпу 

Ногы в рив поставив 
І ґадат же вшытко што мав 

На дзалі зоставив 
 

І остав без наплечника 
Без ґвера і плаща 

Я му ґадам же в дорозі 
Всьо найдеме іщы 

 
Бо побитых всяди повно 

Плаща ім не треба 
Ани ґвера наплечника 

Набоів ни хліба 
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Розґадував єм му як міг 
Же всьо здобудеме 

Добри же зме не калікы 
Же оба жыєме 

 
Втішыли го моі слова 

Усьміхнув ся слабо 
Синє лице выбіліло 
Як молочна шыба 

 
Потим ґадат подме одталь 

Нич ня ту не тішыт 
Хоц впасти під новы бомбы 

Тіж ся мі не спішыт 
 

І так з вільна ся розґадав 
І повів помалы 

Остатню свою пригоду 
Епільоґ кырвавий 

 
А як скінчыв ґадат до ня 
Ходме одталь в чорты 

І пішли зме з того місця 
Як за шлідом хорты 

 
Іщы візрив ся з дорогы 
На решткы арматні 

Так то быв мій поєдинок 
Зо смертю остатній 

 
Такє повів на одхідным 

І замовк на хвилю 
А ногами зме міряли 

Зас не єдну милю 
 

Поля лугы загайникы 
Тот сьвіт застеляли 

І лічыли нашу душу 
З горя і печали 

 
Ногы нас юж ледво несут 
Брих зрис ся з хырбетом 
Тай ідеме як прадавний 

Фільозоф з поетом 
 

І образы штораз новы 
Стают пред очами 

А я бідний ледво тягну 
По земли ногами 

 

Сьвіт прекрасний з ліва з права 
Горбкы зеленіют 

Тратит ся ривнинний терен 
Зас горы видніют 

 
На далекым горизонті 

Гірскій хырбет блищыт 
Душа моя юж там летит 

А серце аж пищыт 
 

Очы трудно одорвати 
Так іх горы тішат 

Думка моя в такій хвили 
Юж ривнины лишат 

 
Юж ся сьміют нашы очы 

Лем іх увиділи 
Бы не мундур птахом бы зме 

До них полетіли 
 

Бы не мундур бы не зброя 
Не воєнне право 

По ривнинах і по біді 
Нич бы не остало 

 
Полетіли бы зме оба 

Як соколы рано 
До гір нашых найдорожшых 

Бо так написано 
 

Лем свист крылец у воздусі 
Остав бы за нами 

І за два дни бы зме были 
Своіма панами 

 
Гуляли бы зме в Карпатах 

Серед тамтой фльоры 
Ниґда бы зме не лишыли 

Нашы милы горы 
 

Летіли бы зме по збочах 
Як ручы єлені 

Лем в пропаст бы полетіли 
Рухомы камені 

 
Гнали бы зме верховином 

Нашых гір родимых 
Познавали бы зме тайну 

Красот невидимых 
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Одкрывали бы зме з верхів 
Незнаны видокы 

Котрых край мій тилько має 
Як жерел потокы 

 
Пішли бы зме полянами 

З вітром в перегоны 
Зобачыли бы зме Бескід 

І ридны загоны 
 

Защепили бы зме правду 
Гын на його щытах 
Яку гнеска описую 
Ту в своіх зошытах 

 
Змалювали бы зме пендзльом 

Тамтых гір уроду 
Помістили на папери 

Ворогам на шкоду 
 

Сфільмували бы зме вшытко 
Што заслужыт на то 

І створили бы зме красі 
Десят років сьвато 

 
Пісня бы дзвонила в горах 

Як криштал на столі 
Котру сьпівали бы люде 

Як давно королі 
 

Люде з сьпівачым талантом 
Стали бы высоко 

Ім бы паньство дало вшытко 
Бы зашли далеко 

 
Дано бы ім такы школы 

Якых сьпів вымагат 
Бо лем на тым краса сьпіву 

Тых люди полігат 
 

І сьпівали бы як дрозды 
Лемківскы горяне 

Соловейко зо заздрости 
Пішов бы в незнане 

 
Три раз більше бы вартали 

Втовды нашы села 
І покрыли бы ся шовком 

По садах дерева 
 

Квіты бы блиснули сонцьом 
Або брилянтами 

Были бы зме в своій хыжи 
Своіма панами 

 
Мали бы зме такы школы 

Якы ма хлоп мати 
Бы розумів свою гіднист 

Жебы быв богатий 
 

Бы не бояв ся як гнеска 
Міщуха з дипльомом 

Бы не тішыв ся лем жытом 
І з вівса соломом 

 
Жебы знав де грошы сідят 

І де іх глядати 
Бо гроши єст в поли повно 

Лем тра іх познати 
 

Тра знати іх вытягнути 
Бы іх поле дало 

Бо в тым єст штука рильника 
Іначы пропало 

 
Навет мала гірска ричка 

Більше бы му дала 
Кілько його ґаздивочка 

В тым часі вартала 
 

Бо я дуже років думав 
Нич єм тот штых познав 

І закля єм рижной біды 
В тамтых часах зазнав 

 
І стратив єм вік найкражший 

Нич дышов до ціли 
А моі молоды пляны 

Ворогы мі зіли 
 

Хоц єм не вжыв нич на сьвіті 
Та мам радист в грудях 

І буду мав хоц по смерти 
Поважаня в людях*(Так думам) 

 
Бо што-м досяг своім умом 

Оддам людям в рукы 
Жебы з місьця стартували 

Хоц і без наукы 
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А молоды будут мати 
Юж старт пляц шырокій 
Бо ім школа даст розмаху 

Єсли буде спокій 
 

Єсли дурна політыка 
Зас нас не придусит 

Та покля што кождий човек 
Працувати мусит 

 
Бо такій што не працує 

Жыє коштом другых 
То галапас нашой працы 

І всіх люди благых 
 

Хто працує а не думат 
То єст віл робочий 

Такій не зайде высоко 
Бо він не ма очи 

 
А хто думат а не робит 

Тот не все льондує 
То залежыт што він думат 

І над чым плянує 
 

Такій не все ма што істи 
Або на чым спати 

Але часом може нагло 
Богатым остати 

 
Такій часом не ма даху 

Ани навет хаты 
Часом мусит чужым сьвітом 

Як мы вандрувати 
 

Вандрувати чужым сьвітом 
І з ниг упадати 

І неє хто істи пити 
Навет воды дати 

 
Навет сам си не набереш 

Бо в студнях ніт воды 
Вытягла єй довга суша 

Решту мы молоды 
 

Аж як цілком єй забракло 
То зме без ней жыли 

Таж по што нам было пити 
Як зме нич не іли 

 

Не іли зме і не пили 
Лем смотрили в право 

Як зме мали горы в очах 
Ліпше ся іхало 

 
Лекше човек тягав ногы 

Тамтыма пісками 
В людзкій товпі як дорослий 

Медже дітисками 
 

Аж чуєме же наш Тарнив 
Деси недалеко 

Та відоміст ня рушыла 
Як старий млин рика 

 
Но Іване я повідам 
Єсли правда тому 

Та одталь два дни дорогы 
До нашого дому 

 
Йому очы заблищали 

Як в ночы котови 
Став подумав і так ґадат 

Як свому братови 
 

Бы зме дальше юж не ішли 
Же і так пропало 

І же што ся мало стати 
Тото юж ся стало 

 
Же державі як то видно 

Юж не поможеме 
Же юж пару днив як уці 

Без вожда ідеме 
 

А хоц і сут то тіж ідут 
Як і мы без пляну 

А Німці гет заберают 
Іх Польщу кохану 

 
Армія юж не істніє 

Лем шоси займує 
І як громада жебраків 

Рильників рабує 
 

Но бо чымси мусят жыти 
Держава не дає 

А на полях сут кромпелі 
А гелм кождий має 
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Но гелмы в тым одограли 
Непошлідню ролю 

Носили в нім як в кошыку 
Хлопску бараболю 

 
Потим пекли де ся дало 

В лісах ци на поли 
Але ниґда при дорозі 

І іли без соли 
 

Видів нераз єм шмат поля 
Што быв цілий зрытий 

На котрий юж ґазда по пльон 
Не мав чого іти 

 
Но я ани раз не пішов 

Чуже добро брати 
За то мусів єм слабнути 

І голодувати 
 

Або в забытых огнисках 
Нераз зме шпортали 

Страчений в попелі кромпіль 
Зме си вытігали 

 
Нераз в такым попелиску 

Было навет кілька 
І мы на них ся метали 

З апетитом вілька 
 

Звали зме іх печенями 
Маґнацкым обідом 

І як могли так крутили 
Втовды вшыткы бідом 

 
Але часом за днив пару 

Нич човек не нашов 
Та ідлом ся не клопотав 

О голоді ішов 
 

Навет істи ся не хтіло 
Жолудок ся запав 

Ґрунт же было чым дыхати 
Бо повітря злапав 

 
Лем молодист нас тримала 

Же зме не здыхали 
І хоц слабо та голову 

До горы двигали 
 

Она тримала при жытю 
Товдыщню армію 

І позволила прежыти 
Тамту траґедию 

 
Бо покля єст дух здоровий 

То тіло вытримат 
І надія чудотворна 

То плюсовий климат 
 

З нима разом всьо вытримаш 
Што лекше од кулі 

І поідеш як Прометей 
З одбляском на челі 

 
Та мы тераз попрез поля 

Трасу коротиме 
Жебы Тарнив оминути 

З боку го лишыти 
 

Тай дышли зме до каналу 
Ци якісой ричкы 

В котрий было як на тот час 
Дост дуже водичкы 

 
А в тий воді по самий брих 

Стояв кін чудовий 
Чорний довгій і блищачий 

Молодий здоровий 
 

І знали зме же не выйде 
Юж сам з той топелі 

І сам юж ся не вытягне 
З смертельной купелі 

 
І я ґадам ратуйме го 
Жаль мі было зьвіра 

Бо він смотрив так благальні 
Як смерти офіра 

 
Бо я коні страшні любю 

То зьвір жытя мого 
Я за него зараз оддам 

Зьвіра доєдного 
 

І мы пасы познимали 
А шесьцьох нас было 

Потим зме іх поспинали 
Так як підходило 
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Опасали зме му груди 
Зачали тягнути 

Та кін ани нич не почув 
Як тот пняк при пути 

 
І што зме ся натягали 

І на мордували 
Кін все стояв як камінний 

Аж зме перестали 
 

Бо мы сами ледво жывы 
Не мали зме силы 

Не могли зме го вырвати 
З той водной могылы 

 
Мы двигнули зо сто кіля 

А кін мав пів тоны 
І не было му ратунку 

Ани обороны 
 

І чекали зме на хлопів 
Же хто буде ішов 

Та по двох годинах жданя 
Нихто ту не пришов 

 
І мусіли зме бідака 
Лишыти льосови 

І пішли зме попрез лукы 
На терен лісовий 

 
А кін быв мі на суміню 

Же зме го лишыли 
І же зме му на ратунок 

Кєпско поспішыли 
 

За тым коньом по дорозі 
Довго єм сумував 

Бо коньови дав бым своє 
Хоц бым голодував 

 
 

 

 
 

Зошыт71 
 
 

Бо я коні страшні любю 
Дав бым для них вшытко 

Як виджу гардого коня 
І зґрабне копытко 

 
То стаю серед дорогы 

І жру го очами 
Хоц два разы быв бым згынув 

Під самоходами 
 

Од ладного коня всяди 
Одыйти не можу 

І прийде час же за коня 
Тисячы положу *(не пришов) 

 
Сут прекрасны зьвіры в сьвіті 

Та кін з них найкражший 
Пожыточна єст корова 

Та кін найдорожший 
 

Не ґадам о зьвірах дикых 
Бо то не дивота 

Еґзотычны сут дя ЗОО 
Часом варты злота 

 
Та серед нашых домовых 

Кін цисарскій фотель 
Носив хлопа і короля 

Быв ковбойскій готель 
 

Носив царя Александра 
Носив Николая 

І Кароля і Кромвеля 
Но і Тугай Бея 

 
Славного Наполєона 

І Сагайдачного 
Римлян Греків і Єгыптян 

І Мацедоньского 
 

Кутузова Будьонного 
І Ворошылова 

Хмельницкого з козаками 
Носив до Кыєва 
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Носив славных запорожців 
Нашыма степами 

Против Турків і Монґолив 
На бій з Татарами 

 
Про него сут красны пісні 

Бальляды кантаты 
Бо він носив мого діда 

І мойого тата 
 

Няньо сім літ сідив на нім 
В уланьскым мундури 
Цуґефірер кавалєрйі 

На воєнным тори 
 

І я сідив на нім нераз 
Як сельскій хлопчына 

Нераз з вітром в перегоны 
Гнав єм по долинах 

 
Не раз бідний ня выносив 

На верх мойой горы 
Потим скуб си мягку траву 

А я чытав творы 
 

А на війнй все і всяди 
Кін терпів враз з людми 

І нераз свойого пана 
Охороняв грудми 

 
В кождий війні з давен давна 

То факт найпевнійший 
Всяди гынув він з вояком 

Як друг найцінійший 
 

Всяди ішов з ним до бою 
І разом з ним падав 

Навет жадной охороны 
Пред кульом не глядав 

 
Носив панив того сьвіта 

І простых вояків 
Ґенералів з медалями 

І сельскых бідаків 
 

Носив хлопци і дівчата 
І вюз іх на возі 

А шляхту і  маґнатерю 
Тіж возив в повозі 

 

Носив мене носив няня 
І нашых прадідив 

Не было такого Лемка 
Бы на ним не сідив 

 
І лем Гітлєр як відомо 

Не досів бідака 
Юж льос не дав бы на него 

Сіла свиня така... 
 

Гей конику воронику 
Хтів бым я дожыти 

Жебым міг на твоіх плечах 
Кус ся поносити 

 
По моіх прекрасных горах 

Тихых полонинах 
Де дорижкы вкрыты травом 

Тратят ся в соснинах 
 

І хтів бым там засьпівати 
Пісню о козаках 

Но і о іх товаришах 
Конях небораках 

 
„Орихове сіделечко 

І кін вороненькій 
Ой поіхав з того села 

Козак молоденькій 
 

Ведут коня вороного 
Розбиты копыта 

А на ним то сіделечко 
Хустиною вкрыте 

 
Коник плаче бє ногами 

Не хце домів іти 
Бо його пан над лиманом 

Татарами вбитий” 
 

Страшні смутна тота пісня 
Аж за серце імат 

Жебы слезу не пустити 
Мало хто вытримат 

 
Конику ты осьпіваний 

Красо нашых садив 
Все раницько там єс пас ся 

Бо-м тя там впровадив 
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Реготав єс ся до мене 
Як єм по тя ішов 

Покля єм тя примусово 
На вікы не лишыв 

 
І далеко од родины 
Думав єм про тебе 

Конику мій сьніжно-сивий 
Все-с нам быв в потребі 

 
Што ся потим з тобом стало 

Не довідав єм ся 
Ци ти война дала рады 

Ци єс зостарив ся 
 

Чудовий быв з тебе коник 
Ниґда-с не быв хворий 

Перший в селі вытяг драбник 
На верх Явор-Горы 

 
Перший вынюс на хырбеті 

Мене на патрию 
Нихто того не доконав 

Хоцкі мав надію 
 

Як єс быв іщы оґєром 
Скочыв єс зо шперы *(тамы) 

В пятметрову водну пропаст 
Як тот вовк з Кычеры 

 
І полетів єс як вітер 

Гет за кобылами 
Наробив єс людям шкоды 

Бо-с летів полями 
 

Та люде ся не гнівали 
На твою сваволю 

Ой красивий то быв видок 
Як так гнав по полю 

 
Хоц в нас нераз коні гнали 

По зернах коничах 
За то нихто ся не сварив 

І ниґда не кричав 
 

Хоц кін гнав по його зерні 
Лем глина пырщала 

Він ся сьміяв бо то была 
Нашых люди слава 

 

Ой бо милий то быв образ 
Як кін рве полями 

Лемко нич му не жалує 
Што ма під ногами 

 
А він рве як вітерниця 

Лем земля дудонит 
Жадна сила товды в селі 

Його не дигонит 
 

І лем оґін задре в гору 
Жене гураґаном 

Він втовды бы мур метровий 
Розбив як тараном 

 
Як він жене вшыткы стают 

Смотрят як на кіно 
Што за сила в його мязах 

Хоц іст він лем сіно 
 
 

 
„Ніт красшого діти в сьвіті 

Як на конику сидіти 
Гай гей гай гей сивий гуляй 

Через горы долинонькы 
До моєі родинонькы 

Гай гей гай гей сивий гуляй” 
 
 

Такє было в моій книжці 
І до першой клясы 

Не вірив бым же юж тому 
Такы давны часы 

 
Чытанка до першой клясы 

Так ся она звала 
На украіньскым языку 

Выдавана была 
 

В ній тіж коник быв хвалений 
І намалюваний 

Як з Петрусьом на хырбеті 
Диганяв полями 

 
Як мы вшыткы ся тішыли 

І ним і петрусьом 
Тым хлопчыком кучерявым 

Маленкым плястусьом 
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Як ся тримав кіньской гривы 
Так як на портреті 

А кін не чув ци мав дашто 
На своім хырбеті 

 
І лем гнав з ним понад ровы 

Потичкы і путі 
І хоц перхав але не впав 

На жадным закруті 
 

Перхав і я може не так 
Як єм быв молодий 

Як в дорозі коникови 
Попустив поводы 

 
Лем повітря фалювало 

Од сонця над польом 
Тамты часы лем вспоминам 

Зо жальом і больом 
 

Як на нескошены лукы 
Сонце присьвітило 

Якій там быв запах зіля 
Аж ся спати хтіло 

 
І якыма кольорами 
Квіты на них грали 

І нераз по такых квітах 
Коні рано гнали 

 
І як цмокы ся тішыли 
Правдивом свободом 

Прелетіли цілий хотар 
Як мева над водом 

 
Кілько силы і ґрациі 
Там было в іх рухах 

В нозґрях в очах в грудях в ногах 
В оґони і в ухах 

 
Прилетіли як гураґан 

А поля остали 
А квіточкы потрясены 

Ліпший запах мали 
 

А сонечко до вечера 
Грило своі діти 

Они платили запахом 
Бляском самоцвітив 

 

Цілы поля ся мінили 
Під іх кольорами 

Мерехтіли до сонечка 
Красныма барвами 

 
Хто памятам тамты поля 

В літній ден червньовий 
Тому мило і в чужыні 

Хоц бы быв і голий 
 

Бо він жыє тым образом 
Своіх літ дітячых 

А чужына то марґінес 
Котру ма нехтячы 

 
Чародійска давна красо 

Тамтого образу 
Од нашых хыж до Сохова 

З пасік аж до Лазу 
 

Ниґда вас не забудеме 
Ани нашы діти 

Бо прийде час приіхаме 
Мусят вас видіти 

 
Покажу ім Явор Гору 

І чар єй выгляду 
Посідиме між буками 

Як посеред саду 
 

Походиме по Бырльові 
По Бычий Покуті 

Понад Щобом границями 
По Вовчым Закруті 

 
По передній нижній вышній 

Як іщы істніют 
Може на них ся дерева 

Чвертвіковы хвіют 
 

Товды были полянами 
А мы іх так звали 

Так далеко а што денні 
Мы там статок гнали 

 
Декоты з них іщы Німці 

Лісом засадили 
За то радяньскы десанты 

Ім там вкрохмалили 
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А з патриі посмотриме 
На свою хатину 

Може втовды зобачыме 
Цілу Лемковину 

 
На котру зме од Тарнова 

Зо жальом смотрили 
До котрой нам уніформы 

Вступ загородили 
 

Лем очами обнимали 
Зме видок коханий 

І смотрячы доптали зме 
Пісок закыханий 

 
Аж Іван мі ґадат з тиха 

Бы зме домів пішли 
Же то юж сьміх іщы дольше 

Жебы зме так ішли 
 

Як юж войско без довудцив 
Горне не зна кади 

По дорозі як саранча 
Объідают сады 

 
І нихто ся іх не зьвідат 

Де ідут і чого 
І же тот марш погребовий 

Веде до ничого 
 

Же то певний конец всьому 
Бо на то выглядат 

Каждий думат тото само 
Хоцкі нич не ґадат 

 
Же о тым юж навет птахы 

По лісах щебечут 
І же фактив істория 

Не запівперечыт 
 

Же ниг нашых дальше шкода 
І нашого труду 

І тых мудрых там слів його 
Ниґда не забуду 

 
Бо я думав си іначы 

Ведлуґ давных часив 
Його мову о свободі 

Кусьцьок єм пригасив 
 

Же нашы вітцьове підчас 
Австрияцкой войны 

До втіканя з фронту домів 
Не были так гойны 

 
І же цілы штыри рокы 

На войні терпіли 
Нич ся біда преламала 

Нич войну скічыли 
 

А мы допіро два тыжні 
Той нашой тулачкы 

І юж хцеме іти домів 
Два дрибны бідачкы 

 
Же як війна не скінчена 

І ся не розвяже 
Та нас дома розстрыляют 

Бо так право каже 
 

І так єм му переґадав 
Аж опустив з тону 

Трафив єм го політычні 
Як сьрутом ворону 

 
Знав же правно мам рацию 

Бо мы не цивіле 
І валька єст нашым цільом 

А не што нам миле 
 

А я старший быв од него 
Службом віком стопньом 
Мав єм більше дисципліны 
Шкільным досьвідчыньом 

 
По тий мові зме замовкли 

Як дві в сітях рыбы 
І пішли зме дальше на всхід 

Цілком без потребы 
 

Рушыли зме на всхід сонця 
Як тоты тулачы 

Погіршыти долю смутну 
І недолю псячу 

 
І так потим я жалував 

Же-м го не послухав 
Як про мене і він зо мном 
Потим в ляґрах здыхав 
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Але тераз на свободі 
Ідеме си стадом 

Як на одпуст до Люцина 
Великом громадом 

 
Але тераз місто Тарнив 

На наший дорозі 
Але як го оминути 

Як пса на порозі 
 

Вшытко горне в його муры 
Лем мы два не хцеме 

Скрутили зме стежком в поле 
І собі ідеме 

 
Ідеме польном дорижком 

Там де нас заведе 
А як Тарнив оминеме 

Якоси то буде 
 

Ногы лізут в мягкій пісок 
А за польом лукы 

За луками ліс чорніє 
Як в книжці з наукы 

 
Но до ліса зо три з гаком 

Але луг красивий 
Як зме вышли на тот диван 

Том розтаяв цілий 
 

Доовкола мягка трава 
Нас опанувава 

І два кільометры в коло 
Лем трава і трава 

 
Полежали зме си на ній 

Нибы на дивані 
Як два князі у палаті 
На мягкым тапчані 

 
А кругом нас мила зелінь 

І єдвабна трава 
Ех природо мати наша 

Ты єй для нас дала 
 

Лукы з травом я так любю 
Жебы-м хлопа просив 

Жебы дав ім сьватий спокій 
Жебы іх не косив 

 

Но бо лем непокошены 
Мают свою красу 

Мягкіст плюшу кольор душы 
І приємнист часу 

 
І з радости бым ся качав 

По них як тот гачур 
Ци сідив бым розмрияний 

В пари як тот качур 
 

Лежав бым на мягкій траві 
Серед моря квітив 

Іщы на краю лісочка 
Жебы місяц сьвітив 

 
І щасливий розмрияний 
Смотрив бым в єй очы 
Она бы ся одплатила 

За то по півночы 
 

Аж бы зьвізды заздростили 
Нашому коханю 

Боже милий дай повагу 
Мойому мрияню 

 
Юж бым лежав і на сонци 

Серед мягкой травы 
Бодай была она при мі 

Для мойой забавы 
 

І на дощи бым не втікав 
Як бы она хтіла 

Кохав бым єй як сам Амор 
Жебы аж замліла 

 
І щасливы бы зме были 

Як діти природы 
Серед травы серед квітив 

І посеред воды 
 

Серед поля серед ліса 
І посеред саду 

Серед двора серед хыжы 
На тапчан з ньом сяду 

 
Ішли бы зме польом лугом 

Як гнеска з Іваном 
Она моя королівна 

Но а я єй паном 
  



                                                                                                             

 

2
6

3
 

Без багнета і без броні 
Лем з серцьом горячым 

І з надійом в темных очах 
І з пляном робочым 

 
Та мы оба не підеме 

Де душа запрагне 
Хоц нас серце там на право 

Як тот маґныс тягне 
 

Лем підеме там де каже 
Службы обовязок 

Там і в мриях не найдеме 
Той формы образок 

 
Хоц лежыме в мягкій траві 

Та своє думаме 
Прощай травко наймилійша 

Бо юж вырушаме 
 

Прощай луже зеленявий 
З нашыма мриями 

Мы підеме своім шляхом 
Останеме сами 

 
І ци дахто так подумат 

О ваший уроді 
О ваший літній красоті 

Котра єст в народі 
 

Прощай пуху аксамітний 
Приємнист духова 

Што каждого рока в маю 
Родиш ся од нова 

 
Будеме тя вспоминати 

Бо ты варташ того 
Ты диване з квітив тканий 

З листя пушыстого 
 

Зеленій ся і прикрашай 
Літом всі терены 

Де не росне ліс ци зерно 
Лем травы зелены 

 
А мы кілько раз споткаме 

Тебе на дорозі 
Вылежыме ся на тобі 

Як медвід в барлозі 
 

І наший радости кінця 
Не буде николи 

А прийде час одмінит ся 
І наш льос даколи 

 
А тераз ліс перед нами 

А в лісі незнане 
Рух якісий зараз з краю 

Вот діло погане 
 

Лем вступили зме між сосны 
О Ісусе милий 

Ту до битвы всьо готове 
Єст і зиґзак кривий 

 
Лежат хлопці окопаны 

І ґверы ладуют 
Войско інче нам незнане 

Терен обсервуют 
 

Посмотрили зме по собі 
Очы опустили 

Бо трафили зме на тото 
Чого зме не хтіли 

 
І конец правого крыла 

Быв мі пред ногами 
О паршыва наша дольо 

Як ты крутиш нами 
 

І все там нас запровадиш 
Де ся битва творит 

І де бідне людзкє жытя 
Ламе ся і горит 

 
Не маш для нас милосердя 

Ани мы для тебе 
Та прийде час подумаме 

Іщы кус про себе 
 

Поза шаньцы обчий майор 
Пришов ґу нам з тиха 
Пізрив по нас і по своіх 

І пішов до лиха 
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Зошыт 72 
 
 

Такі-с мудрий я си думам 
Не хцеш нашой зброі 

Та стрыляти іщы можут 
Слабы рукы моі 

 
А як не хтят нас то ліпше 

Ґадам до Івана 
І потягнув єм го в ліво 

Як ґазда барана 
 

Одышли зме зо сто метрив 
Од правого крыла 

І якіса енерґія 
Нам до серц вступила 

 
Вытягнули зме лопаткы 

І в рукы плюнули 
І до землі як гірникы 
Аж зме прилипнули 

 
А там быв сивий пісочок 

То за минут десят 
Шаньцы были юж готовы 

І най нас не просят 
 

Сьціны зараз ся звалили 
Та зме поправили 

Карабины дали в перед 
Набоі всадили 

 
І чекаме як і тамты 
На што нам майора 
Даме рады і без него 
Трафити потвора 

 

А може ту нич не буде 
Але зобачыме 

І без битвы всі ся одталь 
На всхід поточыме 

 
Ледво-м тото си подумав 

Як не зачнут бити 
Гук страшливий торгнув лісом 

І юж сут забиты 
 

Пару сосен з місця впало 
Картачы іх стяли 

І зо шумом падаючы 
Хлопци забивали 

 
Дым одразу вкрыв окопы 

Земля зас ся трясла 
Рушала ся осідала 
Падала то росла 

 
Як єдны чорти упали 

Другы юж летіли 
Нашы серця зас вмерали 

Чутили то мліли 
 

Єден язґот свист і гукы 
Сьвіт гет летит з нами 

Ту-м хоц не хтів то-м полетів 
Догоры ногами 

 
Вышмарив ня ґранат з гробу 

І наднюс ня в ліво 
Я юж думав же то по мі 

В очах мі стемніло 
 

Зад окопу мі урвало 
За то мном шмарило 

Разом з піском бо іначы 
То бы по мі было 

 
І як ся мі прояснило 
Быв єм назад в гробі 
Іван скочыв і за ногы 

Потяг ня ґу собі 
 

І тераз на своім місци 
Юж єм одпочывав 

На души мі было тяжко 
Не вшытко-м поймував 
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Та зо шоку єм приходив 
Помалы до себе 

Юж буду жыв як єм тераз 
Не пішов до неба 

 
Іван кропив з карабина 

І на ня позерав 
А я зразу ледво очы 

Якоси отверав 
 

З сосен шпилькы зас летіли 
Од землі трясіня 

З верха хлопци присыпало 
Як скыба насіня 

 
А я довго нич не видів 
Бо-м не міг видіти* 

І лежав єм тилько про то 
Бо-м не міг сідити 

 
*Стрыляти до піхоты з рушниці 

противпанцерной Аутор і так 
мал заборонено - а танків 

ци ічых поіздив там не было 
 

А ворогы так кропили 
Же всьо ся валило 

Обертало превертало 
Перхало палило 

 
Іщы такій тромен фаєр 

Я в жытю не прежыв 
Він сьвідоміст мою в штуках 

Цівком замережыв 
 

Не познав єм не розрижняв 
Кілько армат било 

Єден гырмот безконечний 
По лісі котило 

 
Як пекєльна страшна фаля 

На взбуреным мори 
Што без прервы вывалює 

Корабель до горы 
 

Ци як радяньскы катюшы 
В безпрерывным огни 

Рычыт оре риже палит 
Гучыт разит стогне 

 

Меле цикльон вшытко в купі 
Мясо пісок дровно 

Вкрыват вшытко дымом огньом 
Всяди го єст повно 

 
Сьвіт ся крутит в зашлєпіню 

В демонічным шалі 
І одпыхат сьвіт наш в перед 

Все далі і далі 
 

Анцикристы помагают 
Закінчыти діло 

Сьвіт ся давит топит дусит 
Вшытко ся сказило 

 
Навет не знам ци літакы 

Тіж там помагали 
Ци і бомбы сьвату землю 

Спід нас выдерали 
 

Бо там рыку самольотив 
Не чув в такым гуку 
Але дали люциперы 

Нам товды науку 
 

Я си думав же в тым кітлі 
Вшытко піде спати 

Же з нас нихто не зобачыт 
Юж родинной хаты 

 
Же тот вулькан вшытко змеле 

Поламе зготує 
Же розвалит сьвату землю 

А нас вымордує 
 

Дым з выбухів вшытко прикрыв 
То быв котел смерти 

Там нас мішав в огни в дымі 
Демон ненажертий 

 
Цикльон смерти ся закрутив 

По нашых окопах 
По декунках по соснині 

І по бідных хлопах 
 

В свисті громі блискавицях 
Сьвіт наш ся западав 

Та ратунку перед смертю 
Жаден з нас не глядав 
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І як інде так і тераз 
Вшыткы кінця ждали 
І чекали на єдно з двох 

В горю і печали 
 

В кінци дым так вшытко закрыв 
Нич зме не виділи 

І лем громы в нашы ряды 
Без устанку били 

 
Нибы небо впало в дымі 

На землю зранену 
Розорану скырвавену 

І покалічену 
 

Там Анцикрист таранував 
Тоту землю з нами 
Орав сіяв і боронив 
Помедже соснами 

 
І нежывых ховав в піску 

Медже деревами 
Не все цілых ци раненых 

І не все з ногами 
 

І в туманах дыму саджы 
Петро іх заберав 

Ішли брудны скырвавены 
Він іх не вытерав 

 
Одходили з того сьвіта 
В траґічных варунках 

Же не было часом шліду 
По нашых декунках 

 
Одходили одкаль нихто 

Не вертат николи 
Положыли своі кости 
На тарнивскым поли 

 
Там хыбаль єст ладний цмонтір 

Помедже соснами 
Котрий мушу зобачыти 

Разом зо сынами*(не удало ся) 
 

Одходили без спротиву 
Нибы на забаву 

Поливали кырвю пісок 
І тамтейшу траву 

 

Дві годины рамотали 
Наше мягкє тіло 

Дві годины в такым пеклі 
Жыве посиніло 

 
Дві годины в тромен фаєр 

Знаме што то значыт 
Же найміцнійший орґанізм 

В такым ся выпачыт 
 

В такым найміцнійший мозок 
Звільнит на обротах 

Або лівий курс дистане 
І юж по клопотах 

 
Дві годины в такым пеклі 

Трудно в то звірити 
Бы здоровым не вытхненым 

З такой яткы выйти 
 

Та быв я і десят годин 
Не хцу вспоминати 

Якій вышов єм од тамаль 
Ліпше не ґадати 

 
Ех тарнивска земльо бідна 

Што ты там виділа 
Смерт проклята тото місце 

Кырвю напоіла 
 

Навет не знам місцевости 
в котрий битва была 

нечувана невидана 
мордерча страшлива 

 
Там більше впало снарядив 

Як в інчых трйох битвах 
Претягнули там всіх в тот час 

Плечами по брытвах 
 

До Дунайця было блиско 
Кільометер може 

І на нім мі дали духа 
Машынкы ворожы 

 
Розорав мі ворог душу 

Тіло не дав рады 
Бо мав вшытко выборове 

І не од парады 
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А мы бідны што там мали 
Карабинок в руці 

А они з дзял нас громили 
В лісі ци на луці 

 
В каждым місци з тяжкых армат 

Нас масакрували 
І піхотом мало коли 
На нас штурмували 

 
Так же войска німецкого 

Мало зме виділи 
А до армат за горами 

Тіж зме не зазрили 
 

І лем они з за гір слали 
Для нас подарункы 

Слали желізны циліндры 
А в них почастункы 

 
Од котрых зме вылітали 

В повітря як шматы 
Они слали хоц мы нияк 

Не хтіли іх брати 
 

А най такы подарункы 
Смерт в пекло понесе 

Най єй в дорозі з чортами 
На кускы рознесе 

 
Давали нам без умовы 

Більше без заплаты 
А мы бідны нещасникы 

Мусіли іх брати 
 

Хоц єс не хтів та він сам ти 
Медже кышкы влетів 

А як ні то єс в кавальцях 
В повітря вылетів 

 
Або остав ся без ногы 

Або без черепа 
Але втовды мав єс спокій 

Як ти бракло лепа 
 

Потим єс ся юж не бояв 
Што ти більше урве 

Лем єс іщы махув руком 
Най то дябол пірве 

 

І накляти юж єс не міг 
Бо юж єс не мав чым 

Як в німецкым осьвєнцімскым 
Закладі поправчым 

 
Но в тий битві і піхота 

Брала чынний уділ 
Але били дост з далека 

Мало што-м іх видів 
 

Гаратали з карабинив 
Мы іх а нас они 

Дзвонили кулі о гелмы 
Як вечырны дзвоны 

 
В повітрю ся крижували 

Як стальовы осы 
Язґотали в бляску сонця 

Попред нашы носы 
 

А на сонци жлі стрыляти 
Бляск мушку пресуват 

Хто на сонци тот жлі стрылят 
І ся жлі почуват 

 
Но а битва як звычайні 

Як то в битві быват 
Калічат ся дві стороны 

Міцнійший выгрыват 
 

Сут ранены сут забиты 
Сут і загынены 

Бо то в битві вшытко чорне 
Біле ци червене 

 
Як ся нагло розпалює 
Так нагло затихат 

З том рижницьом же по битві 
Моц раненых здыхат 

 
А забиты юж скінчыли 

Свого жытя труды 
Іх на вікы льос выкрислив 

З медже жывых люди 
 

Юж спокійні собі лежат 
Де іх льос положыв 

Котрий юж до кінця битвы 
Не диждав не дожыв 
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Лем раненых страшний проблем 
По битві остає 

Што я іх з той битвы видів 
Серце ся мі крає 

 
Такій образ з жадной битвы 

Іщы мі не знаний 
Якій іх шлях до Дунайця 

Быв там оплаканий 
 

Конец битвы быв так наглий 
Як і єй початок 

Але мы іщы чекали 
Же буде додаток 

 
Та смотрю а з нашых шаньцив 

З місця люде встают 
Вшытко в кырви і бандажах 

І в зад ся цофают 
 

Од бандажив вшытко біле 
Ногы рукы твари 

На тлі ліса выглядали 
Як неземскы мары 

 
Видно іщы підчас битвы 

Ся збандажували 
І лем на кінцівку битвы 

З одходом чекали 
 

Бо лем втихла канонада 
З місця вырушыли 

І без кінця ішли ішли 
Аж ліс розъяснили 

 
Ішли бідны як з погребу 

З трудом о палицях 
Повязаны бандажами 

О восковых лицях 
 

Декотры ся операли 
Здорившым о плечы 

Неєдного двох на руках 
Гет мусіло влечы 

 
А неєден здорившому 

На рамени вісив 
І ногами зраненыма 

Білий пісок місив 
 

А декотрий нибы відмо 
Скорчений го двоє 

Піднерав ся на голузи 
Тягав тіло своє 

 
Єдного несли на плечах 

Інчого на руках 
А інчы кінчыли жытя 

В піску в тяжкых муках 
 

Тяжко ранных то найбільше 
Двох на ношах несло 

Тоты юж ся не смотрили 
Іх юж барз притисло 

 
Але іщы кусьцьок жытя 

В них ся колатало 
Такых дуже по дорозі 

На ношах вмерало 
 

Лем ліс тихій смутно білів 
І пах бандажами 

А мы смотрячы плакали 
Гіркыма слезами 

 
І чекали якій розказ 
Впаде для здоровых 

Што чекали при маузерах 
До стрылу готовых 

 
А довудцы през льорнеты 

Терен люстрували 
Нихто з місця ся не рушыв 

Аж розказ выдали 
 

Та не знам ци половина 
Здоровых остало 

Як николи так ся нашым 
В битві не дистало 

 
Довго ішов похід ранных 

Довго ліс ся білів 
Безконечний транспорт болю 

Сычав стогнав квилив 
 

Довго тяг ся крайом сосен 
І нюс запах крови 

Што сплывала од ран сьвіжых 
З груди з рук з головы 
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Аж счервенів під ногами 
Пісок біло сивий 

Так то ішов похід смерти 
Сьвіжий нещасливий 

 
Тяг ся влюк ся як стонога 

Бы дале од гробу 
Бо нежывых война ховат 

Як здохлу худобу 
 

Ліз і тяг ся смутном трасом 
Аж жаль вспоминати 

Жебы то міг дахто в тот час 
Тото сфільмувати 

 
Плакало бы на тот видок 

Гнешнє поколіня 
Знали бы якє іх вітці 

Перешли терпіня 
 

Виділи бы такій образ 
Якій фільм не вкаже 
Ни студийо покойове 
На жадным метражу 

 
Аж як в кінци конец зникнув 

Гет за деревами 
Я превернув ся на плечы 

З тяжкыма думками 
 

І за хвилю всьо затихло 
Як на загороді 

В природі нич не зраджало 
О ранных поході 

 
В тот час чую тихій розказ 

Же пів нас остає 
Всіх нежывых і забитых 

Поховати має 
 

Но а друга половина 
Іде за ранныма 

Я до трупів не мам серця 
Та пішли зме з нима 

 
І пішли зме поміж сосны 

За знаным запахом 
Повлекли зме слабы ногы 

Скырвавеным шляхом 
 

І зашли зме з кільометер 
Ліс ся скінчыв нагло 

А вказав ся луг зелений 
Як мі серце прагло 

 
Но а тамты тіж не змогли 

Поховати братив 
Бо іх ворог при погребі 

З машын погаратав 
 

Но і трупів зас прибыло 
А ранных забрали 

І през лісы кілько могли 
За нами втіквли 

 
Бо іх была мала ґрупа 
Штож могли зробити 
Без довудцы і без пляну 

Могли всіх выбити 
 

Лугу было зо сто метрив 
Потим скручав в ліво 

Чого він ся нагло урвав 
Штоси ня кортило 

 
Але і тота загадка 
Внет ся выяснила 

Як пред нами гарда тафля 
Воды заясніла 

 
То Дунаєц хлопці кричат 

Котры го познали 
Но певні з тых сторин были 

І в нім ся купали 
 

Аж єм дырґнув як єм почув 
Назву добри знану 

Рику Пєнін і Підгаля 
І мою кохану 

 
Таж в ним плыне як відомо 

З мого села вода 
Зо вшыткых сіл Сандецчыны 

Ридных гір урода 
 

Таж в ним єст тіж вода навет 
З мойого потичка 

Што рве коло мойой хыжы 
Попід самы вікна 
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В нім єст вода вшыткых жерел 
Нашой верховины 

Што ся блищат край полонин 
Як криштал перлины 

 
Тота вода котра з жерел 
Жывым сриблом сплыват 

Милиярды раз о скелі 
В перлы ся розбиват 

 
Милиярды раз ся лучыт 

Бы зас ся розбити 
Хто раз видів тот процедер 

Трудно му забыти 
 

Дунайочку мій коханий 
Ту мы ся споткали 

Серед ліса сонця травы 
Горя і печали 

 
Серед тых піль безконечных 

При тихій лозині 
В твоій воді виджу Чершлю 

Верхів квіты сині 
 

Дзелярочку мою милу 
І з ней єст ту вода 

І з нашых гір ту сплынула 
Ціла іх урода 

 
В твоій воді виджу Бырлів 

І тиху бучыну 
Маму в хыжи няня в саді 

І мою дівчыну 
 

В твоій воді виджу Лемків 
Іх спокійны села 

На чуд горы буйны лісы 
Высокы дерева 

 
В твоій воді ся одбиват 

Тамто моє небо 
Під котрым мі і босому 

Так все было любо 
 

Під котрым мі нещасному 
Не все легко было 

Та мимо то всяди в сьвіті 
Вічні ся мі снило 

 

 

 
 
 
 

Зошыт 73 
 
 

В твоій воді виджу тото 
Што даколи створю 

Нич ты сто раз превандруєш 
Од гір аж ґу морю 

 
Жебы я міг в твоій воді 

Свою розпознати 
Перлы моіх гірскых жерел 

Дав бым два дукаты 
 

В твоій воді єст кров Лемків 
Пот і нашы слезы 

І єст образ ридной землі 
Нашых змагань тезы 

 
І виджу в ній вшыткы взлеты 

Борбу і терпіня 
Утиск панив і іх пляны 

Вынародовіня 
 

В ним єст Попрад наш чудесний 
І Тиша (?) і Біла 

Вшыткы ричкы по Креницю 
І Білцарка мила 

 
В ним сут воды Зубер щавы 

Крениці Высовы 
Сут і воды што вмывают 

Паркы Народовы 
 

І в тий воді виджу мою 
Бідну тиху хатку 

Моі поля по котрых єм 
Смотрив на остатку 
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Дунайочку мій наймильший 
Кади ты преходив 

А тераз єс мі дорогу 
На всхід загородив 

 
Не хцеш жебым дальше ішов 

Лем жебым навертав 
І твоіма берижками 

До дому ся вертав 
 

Же ты мене запровадиш 
Аж пред саму хату 

Знам я твою фантазию 
Славну і богату 

 
Ты бы мене запровадив 

Знам я тебе добри 
Твою славу твою силу 

Характер хоробрий 
 

Знам я тебе мій герою 
І ціну і красу 

Ты мі забрав Попрад ридний 
За давного часу 

 
Тераз оба ту плынете 

Як два товаришы 
І каждий з вас дим родинний 

В нашых горах лишыв 
 

Каждий з вас там лишыв своі 
Найкрасшы перлины 

Але мусів під напором 
Зыйти на ривнины 

 
Бы ту гнеска мі слабому 

Стати на дорозі 
А я стою ледво жывий 

На твоім березі 
 

Стою бідний задуманий 
Не знам што робити 

Як перейти твою воду 
Бы ся не втопити 

 
Домів одталь так близіцько 

Аж трудно звірити 
Але іщы не час на то 

Треба дальше іти 
 

Треба іти посмотрити 
Што ся дальше діє 

Хоцкі серце так хце домів 
Аж скаче аж мліє 

 
Треба піти зобачыти 
Што на всході чути 

Якы там ся діют ричы 
На воєнным пути 

 
Што нового за Дунайцьом 

За Саном за Буґом 
Но бо всяди можна дыйти 

Воєнном дорогом 
 

Та Дунаєц нияк не хтів 
Нас на всхід пустити 

І думаме на березі 
Што бы ту зробити 

 
Ранены пішли з інчыма 

В дил коло Дунайця 
Там в долині быв міст деси 

Та слабий як яйця 
 

Бо го бомбы зрамотали 
Так же ледво стояв 

І през него лем тот прешов 
Хто ся нич не бояв 

 
А по другє то до него 

Было дост далеко 
А по третє як бы рубли 

До не з горы з боку 
 

То бы вшытко так летіло 
Як юж єм згадував 

Де з пятнадцет ани єден 
Ся не выратував 

 
І од товды я юж мостам 

Не вірив на волос 
І і як хлопці прибували 

Я заберав голос 
 

Бо хтож знає ци де в лісі 
Ци в надричных кряках 

Не чыгают вражы люфы 
І вйо по вояках 
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Од бомб ци од артилєрйі 
Полетит до воды 

А што з тыма што на мості 
То не дай Господи 

 
І смотрю я хоц з далека 

Сунут мостом люде 
Повязаны бандажами 

Най ім добри буде 
 

Але што то гукы з права 
А страшний крик в ліво 
І смотриме а пів моста 

До воды влетіло 
 

Люде бідны як вороны 
До воды летіли 

Там раненых нещасливци 
Цівком вылічыли 

 
А ту кулі з армат летят 

Нам над головами 
Же зме чули іх гласканя 

Понад волосами 
 

Посмотрив я вколо в право 
Всяди ліс і крякы 

Рика плыне поміж лозы 
Сім метрив высокы 

 
А за нами гарда лука 

А пред нами вода 
А што діє ся на ліво 

То ґадати шкода 
 

Там раненых оперуют 
Чортивскыи способом 

Справляют тым похороны 
Што были над гробом 

 
З права лісом гурк ся змагат 

Видно танкы порют 
І надричний гірскій терен 

Гусениці орют 
 

Тото саме і зо заду 
Чую за плечами 

Но воячкы два мизерны 
Ратуйте ся сами 

 

І я скочыв впрост з берега 
На самий край воды 

І смотриме кучком в ліво 
Но подай господи 

 
Попід бериг крайом воды 

Вкрыте голузками 
Скрыте човно великахне 

А в ним пес з зубами 
 

Показав клы білы чысты 
Та до нас не скочыв 

Лем оґін мав чорний тонькій 
Што деси намочыв 

 
Што з того як мы гірнякы 

Нич з водом не мали 
І на човні поіхати 

Не барз бы зме знали 
 

Та в тий хвили іщы ґу нам 
Штырйох прискочыло 

Посмотрили зме по собі 
І юж ся робило 

 
І юж нашли при лозині 

Два дручкы не грубы 
Котры взяли в своі рукы 

Два хлопці як дубы 
 

Посідали на три лавкы 
Мотуз з кілка зняли 

Дали човно на півперек 
І го одопхали 

 
Мы заняли задню лавку 

Яко оборона 
Но і човно полетіло 

Як в поли ворона 
 

А силачы в середині 
Пхали о дно друкы 

І човно сунуло тихо 
Як притисли рукы 

 
Перед нами ся розкрыла 

На чуд тафля воды 
По берегах мила лоза 
Дальше ліс молодий 
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Медже риком а лісами 
Луг чудовий дримав 

Я ся смотрив на іх красу 
І лавкы-м ся тримав 

 
Ту яко рика низинна 

Свою красу мала 
З права высока лозина 

Тін на ню метала 
 

А в тий тени таком риком 
Хтів бым в дил плынути 

І том красом надбережном 
Серце потішыти 

 
Красом рикы єй островів 

Шырокых закрутив 
Жебы іщы файну жену 

До боку прикрутив 
 

І в цивільным убраньочку 
З фільмівком в плєцаку 

Хтів бым хоц раз в будучности 
Мати можнист таку 

 
Бы плынути так без кінця 

Ціле жытя з милом 
І без журбы і думаня 

З кобасом і пивом 
 

В добробыті і коханю 
В щастю і погоді 

Хтів бым плысти ціле жытя 
Во такым поході 

 
Цілу весну ціле літо 

І хоц пів осени 
Дай природо нам льос такій 

Сьвіте наш зелений 
 

Або хоц тым што терпіли 
І чар сьвіта знают 

Та ліпше дай щастя вшыткым 
Най жытя кохают 

 
Най ужыют того сьвіта 

Покля служат літа 
Бы не тратив жытя в горах 

Як паньскій наймита 
 

Але дурний хоц богатий 
Не вжыє ничого 

Він на сьвіт не зна смотрити 
Но і што му з того 

 
Його очы в ден і в ночы 

До гроши ся сьміют 
Лісы вода зелень квіты 

Для не не істніют 
 

А хто бідний а тіж дурний 
Тіж не думат о тым 

Бо неборак згаруваний 
Смотрит за роботом 

 
Бы старчыло му на водку 

На кєлішок хліба 
Іщы вірит же без ксєндза 

Не піде до неба 
 

Але я ту рижне плету 
Для вас душу даю 

А човно на середині 
Внет буде на краю 

 
Як здобыло середину 

Хлопці ся змучыли 
Вода несла хвилю долов 

Они си спочыли 
 

Бы не война пішли бы зме 
Долов риком з втіхом 

Бы ся сьвітом любувати 
Любовю і сьміхом 

 
Бы забыти своє горе 
Жытьовы клопоты 
Воякови за то добри 

Бо не ма роботы 
 

Неє няня ани брата 
Ни хыжы ни жены 

Навет мундур на ним не свій 
Бо лем пожычений 

 
Дальше рика закручала 

На праву сторону 
І крыла ся в фантастычну 

Тамту зеленину 
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А деякій закрут рикы 
Быват барз красивий 

Хто ся знає кусьцьок на тым 
Тот буде щасливий 

 
З них маляре в давных віках 

Творили образы 
Бо такой красы не мают 

Ниякы оазы 
 

Мам я дома такій образ 
Єст то чар натуры 

Тот хто його намалював 
Мав майстра пазуры 

 
Неє днины бы я на не 

Не смотрив хвиль пару 
А быв човек што го з хыжы 

На сьмітник вышмарив 
 

А я зняв го з купы сьмітя 
Познав його ціну 

Допровадив до порядку 
І дав го на сьціну 

 
Зас заблиснув свойом красом 

І на чуд видоком 
Зас го мудры хтіли взяти 

Бо быв ім під оком 
 

Але я зас баю баю 
Бы дыйти до краю 

А там біда зас споткала 
Нас на тым дунаю 

 
Бо на самий середині 
Мы кус юж сплынули 

Закля хлопці змордуваны 
Кус си оддыхнули 

 
І як мило бы то было 
О вшыткым забыти 

Як приємні як сьпівают 
Серед фаль плынути 

 
А там было нам приємні 

Аж ту з горы з права 
Серя куль із цекаему 
Човно нам счесала 

 

Мы поблідли стисли зубы 
Ту ратунку неє 

Біда як на чыстым місци 
Ворог тя накрыє 

 
Пес за нами завыв з болю 

Певно быв трафений 
А може ся бояв смерти 

Як вояк ранений 
 

А кульочкы ривно тяли 
Човно серед дыму 

Претинали тонькы дошкы 
Нибы павучыну 

 
І метер пред колінами 

Ішли в сьвіт далекій 
Плюскаючы верхом воды 

Псули плесо рикы 
 

Хоц не было то приємне 
Выглядало файно 

По каждым плюску фонтанка 
Выросла достойно 

 
Гнеска на них так близісьо 

Не хтів бым смотрити 
Але товды зме мусіли 
Штож было робити 

 
Хоц мы в страху за минуту 

Пів воды минули 
Бо хлопці так перли о дно 

Же аж ся прегнули 
 

Хоц кулькы ім при колінах 
Як пщолы літали 

Они перли кілько могли 
На нич не зважали 

 
Видно ворог хтів найперше 

Іх з ниг повалити 
А же потим юж без труду 

Може нас выбити 
 

Же як они впадут в воду 
Та підут з друками 

А нас без них нурт понесе 
Як кошык з ляльками 
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І же потим будут мати 
Час до цілюваня 

І выбют нас як качурив 
Підчас жеруваня 

 
Лем мы на то не чекали 

На іхні помыслы 
Закля вода нашы трупы 

Понесе до Выслы 
 

Мы в минуті як ракєта 
Были при березі 

Як мурины афрыканьскы 
На риці Замбезі 

 
І з розгону наше човно 

На суш выскочыло 
І до самой половины 

До лозин ся вбило 
 

Тераз ворогы зо злости 
По лозині сікли 

А мы добры Християне 
Спід іх куль зме втекли 

 
Мы юж долов лозинами 

Рвали як єлені 
Пес ранений остав в човні 

І щырив черені 
 

І передні рвали в перед 
Мы задні за нима 

В перед Максим а я за ним 
Бы пильнував Клима 

 
В кінци оба змордуваны 

Впали зме між лозы 
І лежали довго довго 

Як дві здохлы козы 
 

Но а тамты полетіли 
Чорт зна де і кади 

Падаючы зме виділи 
Іх шырокы зады 

 
Забитого в нас не было 

Ци ранены не знам 
Але было дуже страху 

Тото єдно признам 
 

Бо з тамтыма юж мы ниґда 
Більше ся не зышли 

Так од раз мы ся стратили 
Як нагло ся нашли 

 
Такы война платат фиґлі 

І такы природа 
Же тя бют в лісі на мості 

І посеред воды 
 

На дорозі і на поли 
В місті на улици 

В зад ґранатом а шрапнельом 
Бют по потылици 

 
В ден і в ночы рано в вечер 

В віторок в неділю 
Хворым раны заміст ліків 

Посыпуют силю 
 

А бют з долы і бют з горы 
З боку і з переду 

Ци то Риство ци Великден 
В Четвер ци в середу 

 
І бют з вікон і бальконив 

З парків і зо саду 
Понад горы міста села 

Робят канонаду 
 

А ты вшытко претримаш 
Як маш претримати 

А як ні то в першым смертю 
Підеш на все спати 

 
Як тя не ма льос спрятати 

То тя все хоронит 
І часом тебе од смерти 

Муха охоронит 
 

Бо вжре в лице там снайпера 
Што ти в леп цілює 

Він єй зжене а ты втечеш 
І потим спудлує 

 
Так пудлував тот цекаем 

Най так все пудлує 
Нами най ся льос щасливий 

Все так опікує 
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Тай лежыме в тых лозинах 
Не хце ся нам встати 

А за наш страх і терпіня 
Най ім Бог заплатит 

 
Нам ся потим не спішыло 

Ворог нас не імав 
Ни жовнірскій обовязок 

Ни розказ не тримав 
 

Тай сіли зме і думаме 
Як то зме попали 

Гнеска два раз смерти з пазур 
Ледво ся вырвали 

 
Але щесьця дописало 

Сідиме здоровы 
Довкола нас файна трава 

Жерли бы коровы 
 

Не знав єм же по лозинах 
Така земля жызна 

Бо там вода мул наносит 
А то не трутизна 

 
Хоц зме слабы та щасливы 

Же оба жыєме 
Тішыме ся милым сьвітом 

Навет жартуєме 
 

Лозы велькы як вербина 
В тени нас ховают 

Навет воды неє шліду 
Листя заступяют 

 
Та мы встали вышли з лозин 

На берижку сіли 
І як вільны два цивіле 

На воду смотрили 
 

Навет зняв єм си загортку 
Бо зме ся здушыли 

З боку крячок нас закрывав 
Зме ся не бояли 

 
Дунайцю наш Дунайочку 

Так ты нас привитав 
Же я давно рад тя видів 

Рад о тобі чытав 
 

Ты нас за то так выштрыхнув 
Же мы дурны такы 

Же не пішли собі домів 
Лем в сьвіт як бортакы 

 
Же мы тебе не слухали 

Ани серця свого 
То ты дурных так тренуєш 

Інчым нич до того 
 

Так ты дурных часом страшыш 
Як кум свого цапа 

Же як пришов дахто з козом 
Та брав за харапа 

 
Же го вовкам обіцював 

Як не хтів скакати 
Та козы го не любили 

Мусів го продати 
 

Но Дунаю Дунайочку 
Мы ся не гніваме 

Прийде час по цивільному 
Тади погуляме 

 
І в тым місци одпочнеме 

Де тераз сідиме 
Там де на нас кулі били 

Вербу посадиме 
 

І товды ся натішыме 
Твыма видоками 

Прийдеме з гір моторивком 
Но і інчы з нами 

 
Але тераз треба іти 

Бо гуркот ся зближат 
Танкы ідут лозинами 

Певні нас окружат 
 

Тай двигам ся але виджу 
Штоси мі бракує 

Де наплечник Іван ґадат 
Та іщы жартує 

 
Яку мав єм товды міну 

Як єм ся довідав 
Же-м плєцака не взяв з човна 

Як єм з не высідав 
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Но про такє высіданя 
Якє там выпало 

Хыбаль більше нашых ричи 
На човні остало 

 

 
 
 

Зошыт 74 
 
 

Та Іван не мав плєцака 
Бомба му го змела 

Як рознесло там арматы 
І стяло дерева 

 
А я гнеска свій пострадав 

Тіж в критычным часі 
Пішов мій плащ коц білізна 

Як бальон на дасі 
 

Но при такым высіданю 
Не встыд го лишыти 

Бо ледво ся з жытьом втекло 
Як стали кропити 

 
Тераз оба нич не маме 

Як зьвіры лісовы 
І в ночы нам зимно буде 

Будеме як голы 
 

До слабости і голоду 
Іщы холод прийде 

„Перше роса очы выіст 
Нич сонечко зыйде” 

 
Ту Аутор зацитував 

Лемківску приповідку: 
„Нич сонце зыйде 
То роса очы выіст” 

 

Перше моім плащом з коцом 
Оба зме ся вкрыли 

Тераз будеме як вовкы 
До місяця выли 

 
Тераз і він ся задумав 

Та по хвили гварит 
Будем жыти мій Іване 
Як нас сьвіт не спалит 

 
І юж більше опруч жытя 

Нич не пострадаме 
Бо юж опруч карабина 

Більше нич не маме 
 

І бідного не окрадут 
Ниякы злодіє 

І бідний ся на тым місци 
З богача высьміє 

 
Та леп в гору по лицарскы 

Як єст в поезиі 
Же лем тильо зме стратили 

З гнешньой траґедиі 
 

Маме жытя і здоровя 
А плащ си найдеме 

Карабин зме не стратили 
То добри ідеме 

 
Маме ґверы і лопаткы 

І маскы з дуганом 
А прийде час же будеме 

Іщы своім паном 
 

Война юж ся розлітує 
Прийде час і для нас 

Так повідав мій товариш 
Воячок Афтанас 

 
В кінци зме ся розсьміяли 

І пішли берегом 
Бо танкы нам одтинали 

Втіканя дорогом 
 

Котра вела поза лозы 
По тамтий стороні 

Перли в перед аж сапали 
Як стальовы коні 
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По другій стороні рикы 
Тіж зме три виділи 

Попеляты іх сильветы 
З ліса пыходили 

 
Мы за довго ту сідили 

Тераз треба рвати 
Бо іначы то в неволи 

Треба загыбати 
 

Але они ся стримали 
І мы ся вырвали 

Но і так зме з пів годины 
Берегом втікали 

 
Тай зас зме си одпочнули 

Бо танкы затихли 
І остали деси в заді 
А нам ногы спухли 

 
Потим стали зме над водом 

Рукы зме си вмыли 
Довгу хвилю на єй плесо 
З жальом зме смотрили 

 
Потим стали зме на бачносьць 

Засалютували 
І зо смутком як од ридных 

Па всхід „поіхали” 
 

Знали зме же одходиме 
Гет од ридных сторин 

Так як бы нам всадив в серце 
Остры зубы з борин 

 
Не тра было нас юж дальше 

Дост зме мали всього 
Голоду войны терпіня 

Врага завзятого 
 

Треба было закінчыти 
Тоту войну нашу 

І не іти як бортакы 
Без ґазды на пашу 

 
Бо видочне было всяди 
Же юж конец всьому 

Треба было піти одталь 
Простицько до дому 

 

Тых сімдесят кільометрив 
Бы зме поконали 

І за два дни в нашых горах 
Бы зме спочывали 

 
Але встекла дисципліна 

На всхід нас погнала 
Бо я знав же вояк дома 

Быти не ма права 
 

І пішли зме як журавлі 
Край свій прощаючы 

Смутны думкы грызли душу 
Плакали ідучы 

 
І пішли зме понад Тарнив 

Бідныма селами 
І тягали льос свій з собом 

Як пса за ногами 
 

А дорога ся точыла 
Все далі і далі 

Часом смутна як ружанец 
Або як коралі 

 
Зас по боках зеленіли 

Пасвиска левады 
Выскубаны до кореня 

І коров громады 
 

Терен ривний монотонний 
Не для мойой душы 

Пісок сивий білий жовтий 
Серце моє сушыв 

 
А вояків велькы ґрупы 

Зас тягли дорогом 
Нераз мы в них ся втопили 

Бо в гутрі та з Богом 
 

Та оба ся пильнували 
Бы ся не стратити 

Бо обом было весільше 
Ліпше было іти 

 
Ґадали зме си в дорозі 

І о тым і о тым 
Як воєнны побратимы 
Хоц спали під плотом 
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Без подушкы без прикрытя 
Як заяці в поли 

І як вснули то на зимно 
Не кляли николи 

 
Ци то місяц грив нас з горы 

Ци то зьвізды ясны 
Ци коникы што нам грали 

При ухах так красно 
 

Ци то роса нас вкрывала 
Вільгым плащом в ночы 
Ногы груди слабы рукы 

І замкнены очы 
 

Мы на зимно не плакали 
Так спячы николи 

Хоц не раз стерня камені 
В плечы нас кололи 

 
Раз хтіли зме ся выспати 

Ліпше як звычайно 
І взрили зме зараз блиско 

Крячкы нискы файны 
 

І оба там кєруєме 
Же нам тепло буде 

Но бо в крячках все теплійще 
О тым знают люде 

 
Туя смерек ци ядлівці 

Фрас зна што то было 
А за нима ямы зільско 

Для нас ся вродило 
 

Аж звернув єм ся під крячок 
При горбку під зіля 

А Іван зас за горбочок 
Як хлопці з цивіля 

 
І заснули зме каменьом 
Як в нич темну быват 
Же в таку нич і соловій 

Часом не засьпіват 
 

І спали зме як звычайні 
Зимно нам не было 

Нич нас в ночы не тягало 
Нич не обудило 

 

Аж за добри ся нам спало 
Бо зме пізно встали 

Сонце юж высоко было 
Як зме ся двигали 

 
Тай смотрю я на горбочок 

Што нас в ночы ділив 
А там в зілю стоіт крестик 

Кусьцьок ся похылив 
 

Аж єм дырґнув бо я в тот час 
Быв іщы побожний 

Аж пізніжше єм ся зробив 
На всьо осторожний 

 
Посмотрили зме гет дальше 

Цілий пляц з гробами 
Но і я спав коло гроба 

Він медже гробами 
 

Сельскій цмонтір невеликій 
Нам ся передставив 

Якы чудны сны зме мали 
То він нам то справив 

 
І нич нас не пострашыло 

І нич ся не стало 
А як тепло і солодко 

Ту ся обом спало 
 

Потим зме ся все сьміяли 
З товдышньой пригоды 

Же як хцеш ся фест выспати 
Не втіч од природы 

 
Між гробами як в постели 

Вітер тя не найде 
А дух боіт ся вояка 

Ґу нему не зайде 
 

І в бік ниґде не полетиш 
Бо гриб тя не пустит 

Але тот там не вытримат 
Што за дуже постит 

 
А як ладні малий пташок 

Там на кряку сьпівав 
Тіж спав з нами і там вырис 

І там перебывав 
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З того факту при гумори 
Зме си дотинали 

І же я спав за то з краю 
Бы цого не вкрали 

 
Жебы го дух не задусив 

Як засне як камін 
З того моя панцерниця 

Здала там еґзамін 
 

І же лем єй дух ся бояв 
Лем єй ся настрашыв 

Же юж мав ся за нас брати 
Але спаталашыв 

 
А так добри між гробами 

Было бы дусити 
Бо в ямі бы не дав рады 

З духами ся бити 
 

Довго єм му там докучав 
І з него жартував 

Же по сметри тіж в тым місци 
Буде покутував 

 
Зосьміяли зме ся оба 

Аж о всім забыли 
З люди гурмом як і інчы 

Зме ся поточыли 
 

Зас миняли дни і ночы 
Зас зме в ровах спали 

І зас буд што по дорозі 
Зме пережывали 

 
Голод страшні нам докучав 

І так си думаме 
Же за грошы нич не купиш 

Але дуган маме 
 

Я мав вісемнадцет пачок 
Найліпшых цигарив 

І не были нам потрибны 
Бо жаден не курив 

 
За то єм іх в масці носив 

Жебым хліба достав 
Мы ся сперли войско прешло 

Хтів єм бым сам остав 
 

Село было барз великє 
Кінця му не было 

І думаме де бы гвойти 
Бы ся пощастило 

 
Але смотрю з єдной хыжы 

Вышло двох вояків 
Думам собі піду і я 
Може купю фляків 

 
Входжу до хыж а при столі 

Стоіт трйох вояків 
Жлі єм трафив я ту купю 

Але деко клаків 
 

Они стоят коло стола 
А при вікні єден 

Ґазда опер ся о шпаргет 
Нич не ґадат жаден 

 
І як ґазда пізрив на ня 

Я му вказав пачку 
Так вытрищыв на них очы 

Як лишка на качку 
 

В тым пуделку як звычайно 
Было сто штук драмків 
То юж была туга пачка 

Лем не мала замків 
 

Очы ся му засьвітили 
Як в ночы вовкови 

Як колиси при шніданю 
Мойому уйкови 

 
І дав палец свій на ґамбу 

Жебым мовчкы чекав 
І як вырвав деси на двір 

То лем пес защекав 
 

З чверт годины го не было 
Так хліб мав схований 
Або може не быв його 

А лем пожычаний 
 

Воякы вышли внет за ним 
Я сам остав в хаті 

Смотрю през вікно як когут 
Сьпіват си на плоті 
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А дорогом попід садок 
Горне войска фаля 

Та пів з них юж в такым стані 
Же лем до шпыталя 

 
Офіцеры похылены 
З костурами в руці 

Очы вшыткых западены 
Лем мапник на боці 

 
Кілько іщы так потягнут 

Не одповім на то 
Без куль деси впадут в рові 

Хоц такы звазяты 
 

Кільоко днив юж ся змагают 
З врагом і голодом 

З премучыньом невыспаньом 
Брудом невыгодом 

 
Кілько днив юж ідут піше 

Од бою до бою 
Або тягнут в людзкій толпі 

Без сну і постою 
 

Сонце гриє люде слабнут 
Іщы тяжше про то 

Ногы тяжкы як желізны 
Як глина з болотом 

 
А голод то злий товариш 

Што тя гне в долину 
Як не дрылиш го од себе 

Хляпнеш в домовину*(до гробу) 
 

Бо мы просты раз на три дни 
Дашто нашли в поли 
А гонор там офіцера 

Не пустив николи 
 

Бо то были паньскы сыны 
Паннята з цивіля 

Тераз в іх жытю настала 
Тяжкой пробы хвиля 

 
Та были і добры хлопи 

Серед іх составу 
Елєґанты гуманісты 

І гарды як павы 
 

І такій быв мій командір 
Мойого плютону 

Краса мойой компаніі 
І баталійону 

 
Підпоручник Зиґмунт звав ся 

Не любив натиску 
Не знам ци то было імя 

Ци його назвиско 
 

Він ня любив за просьвіту 
І за дисципліну 

За порядок за стрыляня 
Гладку пелєрину *(част мундуру) 

 
Аж в плютоні выборовых 

Зник мі з горизонту 
Потим єм го ридко видів 

До самого фронту 
 

Тераз ся мі привиділо 
Же він в толпі прешов 

Іщы простий але блідий 
Свою долю нашов 

 
Але двери заскрипіли 

Я од вікна скрутив 
А ґазда лем кукнув до сін 

Ци неє рекрутив 
 

Як видів же ніт никого 
Пришов ґу мі сьміло 
Мі і йому пред очами 

Аж ся засьвітило 
 

Бо він дистав пачку драмків 
А я цьвіртку хліба 

Потим зме си дякували 
Барз сердечні оба 

 
На одхідным подав руку 

Щасливий як панна 
Як іх хто публичні повіст 

Же она барз ладна 
 

А щасливший быв я іщы 
Як соловій в ночы 

Бо я хліба на тий войні 
Не видів на очы 
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Тераз настав інчий проблєм 
Як з тым выйти з хаты 
Жебы войско не підзрило 

Бо можут забрати 
 

Голод з люди зробив вовків 
Драпіжных зрадливых 

До чого сьвіт допровадив 
Люди нещасливых 

 
І думам си як з тым фантом 

До Ваня дотерти 
Бо треба брез людзку фалю 

І през шосу прейти 
 

Але зложыв єм під кляпу 
Кусьцьок єм ся пригнув 

І як лишка куляючы 
През шосу єм шмиґнув 

 
А за шосом быв садочок 

Пушыстий як диван 
В другым кінци під ябліню 

Чекав на ня Іван 
 

А в тым саді серед травы 
Жовніры лежали 

Зышли з шосы змордуваны 
І одпочывали 

 
Я іду попід іх ногы 
Смотрю на іх лиця 

А удаю же мі в думці 
Тота околиця 

 
Но іх было може двадцет 

Хоц єм не рахував 
Трудно было жебы дахто 

Нас заобсервував 
 

Але чую з між вояків 
Голос барз знайомий 

Но Горощак што нам несеш 
Ход ту поґадаме 

 
Призрив єм ся а то Zygmunt 

Елєґант наш давний 
Комендант мого плютону 

І стрылец преславний 
 

Про котрого-м тераз писав 
І так єм го хвалив 

Котрого ту серед травы 
Голод з ниг повалив 

 
Посмотрили зме си в очы 

Такій довший момент 
Його очы были бліды 
Як слабий атрамент 

 
Вычытав єм з них тот кризис 

Котрий всіх з ниг валит 
І хтів єм го зратувати 
Як хліб шніг не спалит 

 
Я на його тихы слова 

Морґнув єм очами 
Він зрозумів а я погнав 

Попід деревами 
 

Там на розі за кутцями 
Іван ждав на мене 

Я пришов став коло него 
Вказав принесене 

 
І він зробив такы очы 

Як лев на шакаля 
І хтів взяти вшытко в рукы 

Я му не позваляв 
 

Же найперше одкроіме 
Єдну скыбку хліба 

І же дам єй в такы рукы 
Де конечно треба 

 
 

 
 

Конец зошыта 74 
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Зошыт 75 
 
 

Але Ваньо ся спротивив 
Хтів знати для кого 

Ґадат же він ту не видів 
Ниґде знайомого 

 
Я му ґадам же я видів 
Лежыт ту на траві 

Повів єм му о Zygmunti 
І о цілий справі 

 
А він товды як не скочыт 

Вырвав мі хліб з рукы 
За мало ти ґадат дали 

Пред войном наукы 
 

Мало тобом ся натовкли 
Мало наорали 

Мало поту на цьвічынях 
З нас обох выляли 

 
Мало ся надигінчыли 

Нами на цьвічыню 
За Цєшыном під Татрами 

Потим на Волиню 
 

Юж не ґадав бым простому 
А для офіцера 

Навет воды бым му не дав 
Най здохне холєра 

 
Я тлумачу му як можу 
Же не вшыткы драні 

Жебы не быв против вшыткым 
В так ворожым стані 

 
Же між нима тіж сут рижны 

Як між всіма людми 
Та як хтів єм одкроіти 
Хліб заставив грудми 

 
В дискусиі зме забыли 

О осторожности 
Же воякы смотрят на хліб 

Як вовкы на кости 
 

І юж мав мі уступити 
Думам кілько дати 

Іван затих я хтів ножа 
Жебы одкраяти 

 
І над хлібом похылены 

Розгорячкуваны 
Не виділи як і коли 

Были зме здоптаны 
 

З пятнадцетьох приваливо 
Нашы слабы тіла 

І за хлібом юж між нима 
Битка розгорила 

 
Бо хліб быв юж в іх ручысках 

Нам тилько остало 
Што пальцями середины 

Ся мі выдрапало 
 

І били ся на двох купах 
А де хліб не знали 

Не знав і я де він пішов 
Хоц зме повставали 

 
Та стратив єм пануваня 

Як єм взяв рушницю 
Та ломотав ньом по плечах 

Як ціпом пшеницю 
 

Востожыв єм де попало 
Же як цьмы падали 

Але як єм справдив потим 
Не тых што хліб взяли 

 
А Ваньо стояв з багнетом 
Быв в критычным стані 

Як быв скочыв та бы пару 
Поздыхало дранів 

 
Бо багнет то бронь страшлива 

Ним пхнути то конец 
І на него не поможе 

Ниякій каганец 
 

Стояв встеклий з руком в гори 
Багнет в сонци блищав 

Та на щесьця в рух не пішов 
Бо бы хтоси пищав 
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А по моіх страшных ціпах 
Хоц не внет та встали 

Та котрий встав лем ся візрив 
І вшыткы втікали 

 
Но і так мы того хліба 

Втовды ся наіли 
Же были нас задоптали 

Або і забили 
 

А поручник вшытко видів 
Зотхнув тихо з жалю 
Сів на траву і одповів 

Так панє капралю 
 

І мы зараз ся вынесли 
З того псього саду 

Не знали зме што в переді 
Лем то што зо заду 

 
А Zygmunta юж єм більше 

В жытю не зобачыв 
Ниґде в полку ся не вынюс 

Ани не збортачыв 
 

Як мы смутно ся ту зышли 
Так і розділили 

Каждий пішов своім шляхом 
Як бы ся втопили 

 
І більше ся не зыйдеме 

За жытя николи 
Сьвіт великій людми мече 

Як листком по поли 
 

І кождий ма свою стежку 
Жытьом написану 

І носит єй як таблицю 
На карк привязану 

 
І з той стежкы юж не зыйде 

На інчу николи 
Бо де піде всяди она 
В місті ци на поли 

 
А мы пішли з того саду 

Бо зме ся бояли 
Жебы они не вернули 

І нам не оддали 
 

Але не хліб лем вдариня 
Мойого панцера 

Більше пригод зме не мали 
В тот ден до вечера 

 
В дорозі зме ся сьміяли 

З той смутной подіі 
Як на хырбет наімали 

Тамты гречкосіі 
 

Але они гнет забыли 
Бо то звыкла справа 

І хліба ся не наіли 
Бо вшыткым не стало 

 
Більша пів з них не лизнула 

І скіркы од споду 
Но і тоты гвашні взяли 

Од ня нагороду 
 

Но бо тоты што хліб взяли 
На перел втікали 

Іх тіж товкли дигінчыли 
Аж хліб одобрали 

 
А може го нихто не зів 

Може ся покрушыв 
Вылетів з рук і під обчас 

На піску ся лишыв 
 

Та махли зме на всьо руком 
Што было то было 

Хоц голодны та веселы 
Но і вйо кобыло 

 
Сьвіт шырокій битвы неє 

Ден за дньом погода 
А до кінця іщы буде 

Неєдна пригода 
 

Де нас іщы чорт понесе 
І што прирыхтує 

Де нас звільнит де затримат 
І як погандлює 

 
Дорога зас монотонна 

Барз смутна і пуста 
Ніт дерева навет в поли 

Брукви ни капусты 
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Кромпелі юж выкопаны 
Іджте пісок браты 

Жебы можна та бым купив 
Бо мам два золоты 

 
А пред війном за два злоты 

Были штыри хлібы 
Або з чытырдесят булок 

Но і зо дві рыбы 
 

То я іщы быв богатий 
Але што мі з того 

Як пекарні ту порожні 
А в склепах ничого 

 
Село од села далеко 

Ту як на Сибіри 
Трава высхла од посухы 

Так як на Сагари 
 

Терены ту барз убогы 
Хыжкы до ничого 

Неє лісив ани садив 
Навет пса доброго 

 
Як ту бідны люде жыют 

Я до Ваня ґадам 
І даякой хмаркы в небі 

Вколо себе  глядам 
 

І нашов єм ішла з тиха 
Сама од заходу 

Жебы хоц дощ прервав в кінци 
Раз тоту погоду 

 
Жебы зелень не зникала 

Поля не пустіли 
Хоц для нас нич на них неє 

Вшытко люде зіли 
 

Та мали бы інчий кольор 
І весільший выгляд 

Може бым ся ліпше тримав 
Хоц так ногы болят 

 
Хмара была штораз векша 

Ішла ґу нам з вільна 
Шырила ся гарцувала 

Як ґрупа весільна 
 

Аж нарешті цілком вкрыла 
Наше небо синє 

А з ней вдарив перун в шопу 
Як в лемківску скриню 

 
Што самітно серед поля 

Як колик стояла 
Певно повно зерна в собі 

Ци соломы мала 
 

І в секунді бухнув пожар 
Як вулькан на Яві 

Пів годины оген шалів 
І было по справі 

 
І нихто єй не ратував 

Де были єй люде 
Але така дрибна справа 

Скоро ся забуде 
 

І дощ люнув на тот пожар 
Як бы впала хмара 

Та пожару не загасит 
То єст правда стара 

 
Дощ пригасив але нас там 

Хоц як зме го хтіли 
Мали зме го всяди повно 

Навет зме го іли 
 

Бо нас зімав в чыстым поли 
Без кряка і хыжы 

І годину ляло на нас 
На плечы і крижы 

 
А мы бідны нибы гуси 

На трасі стояли 
А же вода нам брих мыла 

Та зме ся сьміяли 
 

Навет то кус было добре 
Бо нас фест вымыло 

Сполокало бруд з убраня 
І нас напоіло 

 
Та потим зме ішли мокры 

Як щуры піжмовы 
Жебы в тот ден быти сухым 

Юж не было мовы 
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Але пішли зме на поле 
Де терен безлюдний 

Жебы можна посмотрити 
Ци наш брих єст брудний 

 
Там зме вшытко познимали 

З воды выкрутили 
Але другого не было 
Зас зме мокре вділи 

 
А змочены калісоны 

Не хтіли ся вдіти 
І сьміяли зме ся з того 

Як маленкы діти 
 

І при пханю рукы в рукав 
Урвав єм го в вікти 

А найгірше же єм не мав 
Чым його пришыти 

 
Шмарив єм го як онучу 

Та на тым не конец 
Урвав ся мі іщы пасок 

Як згнилий ремінец 
 

То юж была гірша справа 
На котру єм накляв 

Так чеканий дощ кусіцька 
Жытя нам повіклав 

 
Бо не міг єм мокры сподні 

Вічно в руках нести 
Ваньо так ся з мене сьміяв 

Аж єм набрав злости 
 

Ґадав же мі буде носив 
Сподні аж до Сану 

Як го з того пекла нужды 
В двох днях выдостану 

 
Врешті троком зо хлібака 

Сподні єм підвязав 
А хлібак єм шпурнув в траву 

Бо лем мі заваджав 
 

І пішли зме напред себе 
Бы в дорозі схнути 

І зме ішли до вечера 
Як з цьвічынь рекруты 

 

Нич в дорозі нас застала 
Зимно ся зробило 

Зимно мокро і голодно 
І спати ся хтіло 

 
І чужа тота сторона 

І не своі поля 
Ідеш не знаш де і чого 

А вколо недоля 
 

Знаш же не маш свойой хыжы 
В незнаний стороні 

І знаш же ся не высушыш 
При теплым комині 

 
Же мама ти не высушыт 

Білізну при пецу 
Не выспиш ся на постели 

Або хоц на коцу 
 

Лем ся будеш тряс той ночы 
До сьвітла місяця 

Будеш корчыв ся і квичав 
Як голодне паця 

 
І не будеш юж той ночы 

Спав в рові в болоті 
Ци як пес на мокрий траві 

При ґаздивскым плоті 
 

Бо пес має сім раз ліпше 
Як мы в дикым поли 
Мокрий не є ни голоду 

Не зазнат николи 
 

В порядного господаря 
Безпечний і здорив 

А я здохну як щур в рові 
Як бым так захворив 

 
Але трудно треба іти 

Покля несут ногы 
А здохну та деси в поли 

А не під порогом 
 

Місяц сьвітит зьвізды дримют 
По дощи холодно 

Вітер хвіє деревами 
А нам вшытко єдно 
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Сьвіт почорнів серед ночы 
Тьма вшытко накрыла 

Поля страшны незнайомы 
Туга навістила 

 
Гей што мы ся наблудили 
В тамты страшны ночы 
Коли смуток із недольом 

Сідав нам на плечы 
 

А мы несли іх як баляст 
Аж гли ся під нима 

Як предвічны паломникы 
Місцями сьватыма 

 
Ішли зме там як сказанці 

Днями і ночами 
А бруд голод і недоля 

Ішли вічні з нами 
 

А до того іщы мокры 
Так гнеска выпало 

Бо мокрому в мокрым рові 
Спати ся не дало 

 
Змордуваний по дорозі 

Зачав єм думати 
Де бы то ся вкрохмалити 

Жебы ся выспати 
 

Бо мы юж з ниг упадаме 
А сьвіт всяди мокрий 

А сон в траві ци то в рові 
Быв бы гнеска прикрий 

 
Юж было гет по півночы 

Як зме взрили хату 
А при ній нову стодолу 

Напевно богату 
 

Споткали зме нове село 
На наший дорозі 

А мы юж ся трясли з зимна 
Як пес на морозі 

 
Та коло першой ґаздивкы 

Стали зме як збуі 
І думаме як справдити 

Заміреня своі 
 

Як ту гвойти до стодолы 
На сьвіжу солому 

І жебы псы не повіли 
В обыстю никому 

 
Де сут двери де солома 

Ци єст пес ци неє 
Ци найдеме там без сьвітла 

Для нас місце своє 
 

Але ліпше нам підышло 
Як зме си думали 

Двери были отворены 
І зме ся гвопхали 

 
Же зме были хлопскы сыны 

Та зме нашли вшытко 
Бо стодолы в цілий Польщи 

„На єдно копытко” 
 

Вдерли зме ся на солому 
Як дикы в чатину 

Загрибую ся глубоко 
Бым си загрив спину 

 
Врыли зме ся барз глубоко 

Як в зимі медвелі 
Оба в купі як два морсы 

Та я на переді 
 

На нас было може з метер 
Вівсяной соломы 

Пса на щесьця ґазда не мав 
Сам пильнував дому 

 
Нам о такым дивным спаню 

Навет ся не снило 
Мокры лахы ся парили 

Же аж пекло тіло 
 

І знали зме же высхнеме 
Як ся не впечеме 

Выпочнены і здоровы 
В дорогу підеме 

 
Як зме вснули то юж знате 

Як то спят воякы 
Змордуваны невыспаны 

Тай мокры бідакы 
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Зобудила нас ґаздыня 
Своім криком рано 

Як для коня до стодолы 
Пришла брати „siano” 

 
І ворота отворила 
На остеж шыроко 

Сонце впало в середину 
А ій пара в око 

 
Котра з нас ся уносила 

Як стоп дыму в гору 
А сонце єй осьвітляло 

Што било з подвору 
 

І райваху наробила 
Же горит солома 

Ґазда влетів з коновками 
Бо быв товды дома 

 
В боіску віз легкій стояв 

Він на сідло скочыв 
Бухнув на нас дві коновкы 

І зас нас намочыв 
 

І прикрыва соломяна 
Нас не вратувала 

Намочыв мі брих і груди 
Бо я лежав з права 

 
І вода нас обудила 
І почув єм крикы 

Одраз прийшов єм до себе 
І протер повікы 

 
Як з соломы не выскочу 

Соломом кудлатий 
Страшна люфа на переді 

Як тот чорт рогатий 
 

А Ваньо выскочыв з боку 
З соломом на лепі 

Так як бы хтів дати кольбом 
Тамтым по черепі 

 
І то стало ся так нагло 

Же мудрист пропала 
І ґаздыня престрашена 

Зараз з воза впала 
 

А ґаздови обі конви 
З рук повылітали 

А мы хвилю з той халепы 
Ґадати не знали 

 
Та в моменті пришов розум 

Повів єм як было 
І як ґазда з воза скочыв 

Засьміяв ся мило 
 

Лем нам было не до сьміху 
Але зме не кляли 

І убраня зо соломы 
Зме отрипували 

 
І справдили ци зме дашто 

В дзюрах не лишыли 
Взявшы гелмы як кошыкы 

Долов зме скочыли 
 

Потим зме ся привитали 
Чесно з обоіма 

Ґаздове нас запознали 
З решты домовыма 

 
Троє діти они мали 

І вітця старого 
Три коровы і коника 

Лем пса ниякого 
 

Я му вручыв пачку Фісив 
Втішыв ся як злотом 

Потим чыстили зме мундур 
Спырсканий болотом 

 
І сушыв єм на сонечку 

Блюзу і кошелю 
Сонце пекло і вітерок 

Гарцував по полю 
 

Але нам нич не полекшыв 
Жовнірску недолю 

Крутив нами гнув і хвіяв 
Як в поли тополю 

 
Думав єм си же нам ґазда 

Даст хліба за фіса 
Та сытий ся не здогадат 

Же нас голод дусит 
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Може бы дав жебы зме го 
О то попросили 

Та як сам ся не здогадав 
Та мы юж не сьміли*(жаль чытати) 

 
Жена його была файна 

З чорныма очами 
Нераз ґу нам приходила 

Поґадати з нами 
 

І на сам видок стодолы 
На сьміх єй зберало 

Вспомніня в них з той пригоды 
На все позостало 

 
Діти іх были веселы 

І ладны як квіты 
І як мы юж одходили 

Хтіли з нами іти 
 

Дванадцет рична дівчынка 
Юж очко робила 

Была добри збудувана 
Розумна і мила 

 
Одважыла ся повісти 

Як зме одходили 
Бы прийти даколи до них 

Як будеме жыли 
 

Дану руку на прощаня 
Не хтіла пустити 

Мусів єм єй притягнути 
І кус притулити 

 
Погласкав єм єй личенько 

Юж при своіх грудях 
Повів же прийду даколи 

По воєнных трудах 
 
 

 
 
 

 
 

Зошыт 76 
 
 

Поцілував єм єй личко 
Кус ся завстыдала 

Одорвала головочку 
Але не втікала 

 
То быв перший поцілунок 

Хлопця на єй личку 
І мі мило ся зробило 

Же бым скочыв в ричку 
 

Ой бо мило то хлопцьови 
Дівча притулити 

Часом тых хвиль не забуде 
Покля буде жыти 

 
В ден ци в ночы ци вечером 

В саді ци на поли 
Такых хвиль ся не забыват 

Николи николи 
 

Аж сьвіт ся мі заружовів 
То од єй оддыху 

Жар розрывав моі груди 
Таку мав єм втіху 

 
Чув єм як бє єй сердечко 

Як груди фалюют 
Як пульсує кров в єй скронях 

Як очы фліртуют 
 

Посмотрили зме си в очы 
Довго довго вічно 

Аж мном смуток заколысав 
Як вітер півничний 

 
При ній забыв єм о вшыткым 

О війні о боли 
І єй очи не забуду 
На сьвіті николи 

 
Знав єм што они ґадали 

Без слів без голосу 
Я іх спивав своім серцьом 

Так як сонце росу 
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Єй помараньчовы косы 
Руку мі закрыли 

А єй очы як шмараґды 
На сонци горили 

 
А Іван стояв і смотрив 

Як зачаруваний 
Бо такій видок на войні 

Не быв йому знаний 
 

І єй мама попрез вікно 
На вшытко смотрила 
Усьміхнена розмрияна 

Аж почервеніла 
 

Жыла в тот час щастьом дівкы 
Сама тіж молода 

Файна жена тридцетрична 
Як лісна ягода 

 
Червеніла на сонечку 

Як ружа в полудне 
Одгаднути нашы мысли 

Не было ій трудно 
 

Але я ся кус завстыдав 
Бо я дост несьмілий 

Же єй мама смотрит на нас 
Зрумянів єм цілий 

 
Хоц там нич не было злого 

Лем чар молодости 
Чудна сцена серц юнацкых 

Дівочой милости 
 

Пустив єм єй деликатні 
Опустила очы 

Єй чудовы личка зблідли 
І уста дівочы 

 
І рученькы єй опали 

Братя ґу ній пришли 
Мы ій одсалютували 

І в дорогу пішли 
 

Обняла іх за рамена 
Менчы од ней были 

І ім очка ся блищали 
І смутком горили 

 

Ґаздыни зме помахали 
Руком на пращаня 

І пішли зме я як пяний 
Зараз за мном Ваньо 

 
Прошай моя дівчынонько 

Сушлику соколе 
Ци даколи тебе за мном 

Сердечко заколе 
 

Ци си вспомнеш як дороснеш 
Тоту на чуд хвилю 

Хтів бым быти як дочекам 
На твоім весілю 

 
В дорозі зме вспоминали 

Дівчатко чудове 
Не зьвідали зме ся імя 

Ани як ся зове 
 

Назву села зме забыли 
І вшытко пропало 

Лем вспомніня то чудове 
На все позостало 

 
А убраня было сухє 

Та ся добри ішло 
Сьвіт по дощи позеленів 

І зас вшытко росло 
 

Ішли зме там де і вшыткы 
Без шыку і ладу 

Без довудцив без команда 
Як увец громада 

 
Зас зме ішли о голоді 

В ровах ночували 
Што вечера пісок з онуч 

Зме высыпували 
 

І сьвіжа кров што вечера 
В онучы всякала 

То не было нам юж дивне 
То воєнна справа 

 
Але іти треба было 
Так мораль казала 

Хоц єм не знав де і по што 
То юж інча справа 
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Але нам юж до вандривкы 
Бракувало силы 

За то ладны крайобразы 
Не были юж милы 

 
Зас погода была тепла 

І лем ночы зимны 
Нич дивного бо то осін 

Была тому винна 
 

Зас зме прешли зо три села 
Нич ничка настала 

І хоц была бездощова 
Спати нам не дала 

 
Бо лем зме си полігали 

О півночы в рові 
Юж самольот вздовє дорогы 

Кропив по голові 
 

Все зме гуком розбуджены 
В поле вырывали 

Зо штыри раз нас так прегнав 
Аж зме зварювали 

 
І до рову не вернули 
По четвертым разі 

І остали спати в поли 
Як фурман при возі 

 
Полігали зме на траву 

Росом посриблену 
Я рушницю дав ґу грудям 

Нибы наречену 
 

Пасок єм дав коло рукы 
І прилюг плечами 

Маску дав єм під голову 
І вкрыв ся зьвіздами 

 
Допіро деси над раном 
Вснули зме каменьом 

Аж лишыла ня рушниця 
Разом з єй ременьом 

 
Бо як мы ся побудили 
Што юж сонце грило 

Студін нами так трепала 
Же аж нас боліло 

 

Зробили зме ґімнастыку 
Кус зме ся загрили 

Так зме ся ньом змордували 
Же аж зме си сіли 

 
Слабы зме были як мухы 

Голод нас дожерав 
І неєден юж з голоду 

На дорозі вмерав 
 

Та нас іщы воздух тримав 
Надія і віра 

А без того внет шляк трафит 
Каждого жовніра 

 
Біда хлопа не преверне 

Покля ма свободу 
Довго буде смотрив в небо 

Нич впаде з голоду 
 

Та мы втовды тіж смотрили 
Лем долов на траву 

Бо нам хтоси як мы спали 
Покрижував справу 

 
Якісий цмок підчас спаня 

Вкрав нам карабины 
Може вовкы може совы 

А може рабины 
 

Дост же моя панцерниця 
Мене покынула 

Ци ій так жлі при мі было 
Ци інчых прагнула 

 
І Іванив зґрабний маузер 

Тіж си повандрував 
Ци голоден быв ци премерз 

Ци може хорував 
 

Або може ся знюхали 
Він з мойом обоє 

І пішли си закладати 
Деси гніздо своє 

 
Но бо мы іх не пущали 

До купы николи 
Жебы ся не спарували 

Або не поболи 
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За то він быв вічні при ним 
А она все при мі 

Бо мы бы іх дали разом 
Але хыбаль в зимі 

 
І за то ся збунтували 

На недобрых панив 
Він Ваньови свойом втечом 

Барз сердечко зранив 
 

І я ся засмутив добри 
Як єм знав же втекла 

Бо я быв бым за ньом скочыв 
До самого пекла 

 
Тай стоіме серед поля 

Хоц якє думаме 
Але кади они пішли 
Юж ся не дознаме 

 
Я му ґадам же то цивіль 

Іх одталь зрабував 
Але Іван двиг пречами 

І ся засумував 
 

Хто то зробив то не важне 
Ґрунт ся не смутити 

Таж іх тильо на дорозі 
Можна зас купити 

 
І выбереш якій хочеш 
Молодий ци старий 

І нихто ти не прешкодит 
Не пустит з уст пары 

 
Битвы неє жебы были 
В тий хвили потрибны 

І здає ся юж не буде 
Та то справы дрибны 

 
Найважнійше то єст ідло 

Здоровя свобода 
Але іх ту не вымолит 
Натыхмяст в Господа 

 
Не вымолиш не выкупиш 

Они прийдут сами 
І прийде час вшытко піде 

Домів разом з нами 
 

Будут іти за ногами 
Як псикы полями 

Але мы юж не будеме 
Втовды жовнірами 

 
Але тераз гордят нами 

І нашым заводом 
Мордуют нас зимном страхом 

Кулями голодом 
 

Вшытко буде як гук втихне 
Та інче ся вродит 

І юж жытя бідным Лемкам 
Нич не осолодит 

 
Та не крачме як вороны 

В зимі на цмонтери 
І не плачме яко плачкы 

Вдові поза дверы 
 

Бо плаканьом не двигнеме 
З руін своі силы 

Лем дрылиме слабе серце 
До сьвіжой могылы 

 
Заплачеме собі в тот час 

Як сьвіт нас придусит 
Но втовды юж кождий Лемко 

Заплакати мусит 
 

Але гнеска неє чого 
Ідме зараз далі 

Сьвіт нам личко помалює 
Як дамскы коралі 

 
І земля нас приколыше 

Сьвіжом зеленином 
І прийде час будем спати 

Під свойом перином 
 

І през вікно посмотриме 
На шосу на ровы 

А дорогом нас повезут 
Возы моторовы 

 
А з тулачкы гнешньой страшной 

Останут вспомины 
Котры в серцях позостанут 

Аж до домовины 
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І юж нич іх не розвіє 
З нашого умыслу 

Як злых духів што на Яна 
Хтят выпити Выслу 

 
Котрой мы там не виділи 

Хоц коло ней ішли 
Кін тіж не зна што на возі 

Хоц стоіт при дышли 
 

І в дорозі тіж не думат 
Што на возі тягне 

Так і вояк під час війны 
Лем єй кінця прагне 

 
А терен го не обходит 

Він не іде з мапом 
Мапы мают офіцеры 

Но а він єст цапом 
 

Котрий іде де му кажут 
І там де го пхают 

На арматы на багнеты 
Хоц істи не дают 

 
Піде на верх гір высокых 

Лісом і полями 
Підчас дощу і погоды 
З Велькыма водами 

 
Піде в зимі на морозі 
На шніжний замети 

В пущы в море попід землю 
Бы дыйти до меты 

 
Всяди піде як розкажут 
Хоц смерт го заступит 

Бо од права воєнного 
Юж ся не выкрутит 

 
А ци дыйде ци не дыйде 

То не його справа 
Бо він такій у природі 

Як на поли трава 
 

Же хоц зникне підчас зимы 
То нич в тым дивного 

Прийде час зас вросне нова 
А інчы за него 

 

А же шкода його жытя 
Лем родины знают 

Та прийде час забудут го 
Зас гушлі заграют 

 
Сьвіт ся в Маю зазеленит 

Квіты вкрыют лугы 
Засьпівают жайворонкы 

І сьпівакы другы 
 

Молодыма листочками 
Вітерок потрясе 

Кус пізнійше ся похылят 
Дородны колосы 

 
Лісны зьвіры выпровадят 

Молодіж на пашу 
Зас природа розвеселит 

Милу землю нашу 
 

Залунают красны трелі 
Молодых голосив 

І зрадуют нашы серця 
Бо іх сьвіт запросив 

 
Розвеселят своім сьпівом 

Найстрашнійшу пущу 
Розъяснят чернь кольорами 

Як квіт підчас дощу 
 

І розвіют смуток ночы 
Як гра тін вечирню 

Мы ся на них скєруєме 
Як цьмы на літарню 

 
Та тераз ся кєруєме 

Дябли знают на што 
Ци на сонце ци на зьвізды 

Ци на вшытко решта 
 

Ци на розказ ци на себе 
Ци на політыку 

Котра войну роздмухала 
На біду велику 

 
Котрой юж ся загасити 

Никому не дало 
Ішли жертвы в ден і в ночы 

І все было мало 
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Як зме пішли од Дунайця 
Так юж всьо пропало 

Што ден были зме смутнішы 
І в кінци ся стало 

 
Што ся мало давно стати 

Там з нами вшыткыма 
Вояками тулачами 
Людми нещасныма 

 
З каждым дньом были зме слабшы 

Блідшы невидимы 
Бо юж зме ся оддаляли 

Од сторин родимых 
 

Юж нас мало сьвіт обходив 
І ціла природа 

Неєден юж не встав з рову 
Пішов до Господа 

 
І ночами чути было 
Ту і там стогнаня 

Од голоду од холоду 
Бруду невыспаня 

 
Од змучыня выснажыня 

Од ран неліченых 
В кождым місци видно было 

Люди выкінченых 
 

Што і без куль юж не встали 
Бо не мали силы 

Труд і голод зробив своє 
Были нещасливы 

 
І мы до них належали 

Та іщы зме лізли 
Но зо два раз ледво жывы 

Кус зме ся підвезли 
 

На фурманках таборовых 
Раз на самоході 

А поза тым все на ногах 
І вічні в поході 

 
Як юж зме не могли іти 

То зме ся звертали 
Ци до рову ци на поле 
В задорожний дали 

 

Раз нас ішло в єдний купці 
Семох ґлодоморив 

А єден з нас на додаток 
Зослаб ци захворив 

 
А ішли зме гори селом 

Што ся Стшельце звало 
Єден ґадат берме коня 

Хоц іх было мало 
 

Жебы іти до шовтыса 
Най дає фурманку 

Нашли го як краяв дуган 
Домовий на ґанку 

 
Кус настрашыв ся нападу 

Семох на єдного 
Але єден му высьвітлив 

Што хцеме од нього 
 

Бы вызначыв кого в селі 
Бы нас підвюз з милю 

Але йому стерпла скора 
Як на крокодылю 

 
Бо він знав же охотників 

Неє на то в селі 
Бо то не до поля з плугом 

Або на кромпелі 
 

Знав же то єст тяжка справа 
Дакого змусити 

Жебы пішов в час воєнний 
З войском фурманити 

 
Бо цивіль ся каждий боіт 

В такій час в дорогу 
Бо літакы зробят нальот 

І оддай ся Богу 
 

А як коня даст без себе 
Хто ним назад прийде 

Пропаде кін як ґрош в мори 
Нихто го не найде 

 
Я знав труднист цілой справы 

І ґаздивскы болі 
Як каждому кін дорогій 

Бо-м походив з ролі 
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І не хтів єм о тым чути 
Бы зме брали фуру 

Бо мі шкода все каждого 
Таку мам натуру 

 
Хоц жалував єм вояків 

Та більше рольника 
Бо він стратит віз і коня 

І шкода велика 
 

А мы были зме полізли 
Нам ся не спішыло 

Та сьльонзакы ся завзяли 
І рады не было 

 
І на своім поставили 

Бідному на лихо 
Солтыс думав і ся драпав 

Довго поза ухо 
 

Ходив думав і міркував 
Кого вызначыти 

Кого можна хто бы пішов 
Кого не рушыти 

 
В кінци деси повандрував 

Фурмана глядати 
Виділи зме як ся плянтав 

Од хаты до хаты 
 

Будде чути было крикы 
Што го прозывали 

Не видів єм але будде 
І з хыжы выпхали 

 
В кінци деси повандрував 

Аж на другій конец 
Аж єден з нас пішов за ним 

Як войсковий ґонєц 
 

І споткав го на дорозі 
І оба вернули 

Мы закля під цого сьціном 
Як коты поснули 

 
Збудили нас і ґадают 

Же юж одіжджаме 
Же юж вшытко залатвене 

І фурманку маме 
 

Іщы была в тым кєрунку 
В котрым маме іти 

І пішли зме як ся стало 
То на што сідити 

 
І пришли зме на подвіря 

Кін юж в возі стоіт 
Прекрасна кляч гребе ногом 

І нич ся не боіт 
 

Та за то єй властителька 
Бідна плаче вдова 

І обнимат коня за карк 
Як ретяз корову 

 
Ґадат до не зо слезами 
Прощат ся як з мужом 

Дівчатка ся кіл тримают 
Чудовы як ружа 

 
І тіж плачут як за мамом 

Аж ся небо двигат 
А кін стоіт юж хце іти 

І ліцы потігат 
 

Діти тримают за шпіхы 
Бы кін віз не потяг 

А слезы ім дощом летят 
Як бы з крану вытяг 

 
Дивні вшыткым ся зробило 

Солтыс став і курит 
А го мі кров як в вулькані 

На дармо ся бурит 
 

І сотрю на цілу сцену 
І затискам зубы 

І позерам на солтыса 
На його карк грубий 

 
Зрозумів єм цілу штучку 

Паршывого рыся 
Взрив єм як ним дырґат пімста 

І жажда тиґрыся 
 

Як примджурив єдно око 
Зближыв ся до бабы 
І одтігат єй од коня 

То кавалец драба 
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Зошыт 77 
 
 

І я довше не вытримав 
Як не скочу в ліво 

Вырвал єм ґвер з рук єдного 
Аж ся візрив криво 

 
І другій скок до шовтыса 

Як махну до горы 
Лем кольба воздух протяла 

Як блискавка море 
 

І завісла над тиґрысім 
Шовтысім черепом 

Нашы очы ся споткали 
Як чорт з косьцьотрупом 

 
Шовтыс дырґнув скочыв назад 

Зблід як папір в ночы 
Як бы замок впав му на леп 

То бы выбив очы 
 

В тий хвили чыіса рука 
В зад мі бронь выгнула 

І хоц люфу єм не пустив 
Та справу попсула 

 
А шовтыс си зитхнув тяжко 

Знав же го боронят 
І же му іщы тым разом 
В дзвоны не задзвонят 

 
Та я товды му вырычав 

Патерностер в очы 
Же і в пеклі ним потрясут 

Серед дня і ночы 
 

Бо богачы ся оперли 
Шовтысім вымогам 
Його ногы уступили 
Богацкым порогам 

 
Богаче ся высварили 
З хыжы го дрылили 

Бо каждий знав чым то пахне 
І гнет бы выбили 

 
І кождий выскочыв з пыском 

Солтыс не дав рады 
Аж скєрував крок до вдовы 

Же там си даст рады 
 

І престрашыв бідну бабу 
З дітми маленкыиа 

Зачав грозити блискати 
Очами вовчыма 

 
І рычати по мешканю 
Аж престрашыв діти 
Аж оддала вдова коня 
Штож мала робити 

 
Забрав коня остатнього 

Вдовы приятеля 
І потіху малых діти 

Та іх жывителя 
 

Но а в його стайни пара 
Як цмоків стояла 

Але не дав нам єдного 
Бо то його справа 

 
Лем придусив бідну вдову 

Враз з дітми малыма 
Так садиста бідных любит 

Так тримат за нима 
 

Тераз пришов я до вдовы 
Шовтыс з боку стояв 

Позерав на ня тиґрысом 
Але ся ня бояв 

 
І ґадам ій жебы нашла 

Хлопця даякого 
Жебы вернув коньом назад 

Як не ма свойого 
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Она на ня посмотрила 
Смутно але мило 

І ґадат же має сына 
Пішов на коприву 

 
Выправила го бы мала 

Што свиням насічы 
Выконував на ґаздивці 

Всі труднійшы ричы 
 

І деси ся там забавив 
Як то хлопец в поли 

Же розказу не выконат 
На чысто николи 

 
Зараз в чымси ся задудре 

Заінтересує 
А же мама чекат дома 

Тым ся не преймує 
 

І я такым быв колиси 
Знам я тоты часы 

Хоц єм нераз дистав за то 
Але мав єм вчасы 

 
Я ій ґадам бы післала 

Дівчатко до него 
Та же піде і приведе 

Коника свойого 
 

Же дорога ту безпечна 
Войска на ній мало 
І ґаданя моє о тым 

Ся ій сподабало 
 

Та бояла ся о сына 
Барже як о коня 

На сам вспомин страты сына 
Зробила ся синя 

 
Але я ій так преґадав 
Же в кінци пристала 

І найстаршу свою дівку 
По него післала 

 
І вернули гнет обоє 
Посмотрив єм на не 

Може мав літ зо тринадцет 
Хлопя змордуване 

 

Бо нюс вельку вязан хвастив 
Бо не хтів лишыти 

Пришов ґу нам і на ґверы 
Юж зачав сотрити 

 
Но не быв бы з роду хлопец 

Бы не любив броні 
Хлопец любит іщы пилку 

Дівкы но і коні 
 

Але я му оферую 
Же поіхат з нами 

Він посмотрв мі до очи 
А потим на маму 

 
А мама ся одозвала 

Же не піде з нами 
Же ліпше най кін пропаде 

А підеме сами 
 

Але я в кінци обоім 
Претлумачыв справу 

Же потим скочыв на сідло 
Як дома на лаву 

 
Бо іначы быв єм не сів 

На віз за дукаты 
Але вдова зас зачала 

За сыном плакати 
 

І в кінци го закликала 
Зараз з воза скочыв 

І штоси му пошептала 
Аж вытрищыв очы 

 
І тераз юж усьміхнений 

Вскочыв до півкішка 
Лем му файтли задні ногы*(жарт.) 

Як през фосу лишка 
 

А была там купка сіна 
Там си звив гніздечко 

І звив ся на правым боці 
Нибы псик в колечко 

 
І я кликав го на сідло 

Але не послухав 
Лежав боком задуманий 

Карк о дручок чухав 
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І так в смутку мы рушыли 
А вдова остала 

Оточена діточками 
Враз з нима плакала 

 
А шовтыса при выізді 

Не было запаху 
Деси вырвав не знам коли 

Напевно зо страху 
 

Помахали зме ій руком 
Та не одмахнула 

Тота справа бідний бабі 
Гет серце затрула 

 
А я српаву обдумавшы 

Зли-м быв на вояків 
Чого свині брали коня 

Од такых бідаків 
 

Я ім ґадав жебы пішли 
З вдовиного двора 

Та сьльонзакы не слухали 
Така іх натура 

 
Бо слабы были як мухы 

Ім было всьо єдно 
Бо над нима льос ся пімстив 

Же аж было видно 
 

За то мене не слухали 
Лізли як комары 

Очы лиця западены 
Хоц не были стары 

 
Лізли на віз бы ужыти 
Хоц кус той розкошы 

Бо для такых то лем шпыталь 
І з воза на ношы 

 
І пішли зме як караван 
З труном до цмонтеря 
Трупы были іщы жывы 

Не было гробаря 
 

Єден труп іщы фурманив 
А решта поснули 

Очы ся ім гет запали 
Як бы іх потрули 

 

Оддыхали тяжко слабо 
Лиця мали бліды 

Од голоду невыспаня 
Од воєнной біды 

 
І я дримав на сіделку 

З дощкы твердой з цьваком 
Або смторив на горизонт 

За ідлом даякым 
 

Войска было не за дуже 
Што тягли купками 

Юж не ішли лем так лізли 
Як ракы з ричками 

 
Трйох присіло іщы до нас 

Фуру заповнили 
І кін мав юж кус за тяжко 

Та не уступили 
 

Єден з новых хлопец малий 
Сів собі коло ня 

Та я тішыв ся же оддаст 
Вдові назад коня 

 
Преіхали зме кавалец 
Зо шист кільометрив 
А я думав або дримав 

Ци на хлопця смотрив 
 

Аж раз очы єм отворив 
З дриманя свойого 

Смотрю пред ся до півкішка 
Неє хлопця мого 

 
Аж єм скочым на дно воза 

На стерпнены ногы 
Очы пішли в ліво в право 

Но і вздовш дорогы 
 

Але по ним ани шліду 
Зникнув як хрущ в гущах 
Такого оброту справы 

Єм си не припущав 
 

Скорыстав як мы дримали 
І зліз тихо з воза 

І полетів назад домів 
Як молода коза 
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Товды ся мі выяснила 
Тамта таємниця 

Чого з воза го кликала 
Мама красавиця 

 
Шептала му жебы втюк нам 

Як буде нагода 
І так зробив штож робити 

І лем коня шкода 
 

Я зас тажко ся задумав 
Як ту поступити 

Як вернути вдові коня 
Бы го не стратити 

 
А віз з нами іхат з вільна 

Кола робят шліды 
На пісочку ци попелі 

І неє нам біды 
 

Сонце гриє деликатні 
Знижат ся помалы 
А я нияк не розвяжу 
Попутаной справы 

 
Вітер теплий тягне з легка 

Поле зеленіє 
Пару тополь серед лугів 

На вітри ся хвіє 
 

Нибы машты на кораблях 
На шырокым мори 

Колышут ся гойдаючы 
Ладні єст на двори 

 
В поли пасут ся коровы 
Пастух лежыт в траві 

Долобриш майдат ногами 
Як капр хвостом а ставі 

 
Деси кін ся зареготав 
Што быв на припони 

І чар жытя селяньского 
Бє з каждой стороны 

 
А понад нас стадо ворин 

Тягне в сьвіт далекій 
Не так давно тихій милий 

Гнеска страшний дикій 
 

А мы іхаме за нима 
Як в осени гуси 

Тот балаґан был потрибний 
На сьвіті комуси 

 
Та лем тому хто го створив 

А не нам бідакам 
Не нам нещасным Славянам 

Рускым ци Полякам 
 

Тот хто виден пожалує 
Іщы свого кроку 

Хоц не гнеска і не заран 
І не того року 

 
Та нас тото не обходит 

Мы на то за малы 
Нам до того яко псови 

До зеленой травы 
 

Тішыме ся же ту бомбы 
На нас не падают 

Же Штукасы по дорозі 
Нас ту не глядают 

 
Юж зо два дни більший спокій 

При нас запанував 
Ци не може нас однайти 

Ци скапітулював 
 

Може війна ся скінчыла 
А мы нич не знаме 

Не кєруєме ся домів 
Лем ся деси пхаме 

 
І мордуєме шовтыса 

І невинны вдовы 
Заміст іти до родины 

Покля зме здоровы 
 

Заміст іти на полудне 
Та мы на всхід рвеме 

І робиме замішаня 
І здоровя дреме 

 
Та на возі тераз добри 
Хлопці нич не мыщлят 

Так як тот кін што нас тягне 
Коло свого дышля 
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І щасливы же іхают 
Не лізут на ногах 

Бо іх силы юж остали 
На польскых дорогах 

 
Іх здоровя розорали 
Ґранаты з бомбами 

Од Цєшына аж по Люблін 
Лісом і полями 

 
Но аж гнеска ту першыраз 

Іхают без страху 
Што не чути грому армат 

Дыму і пороху 
 

Но і з горы нич не летит 
На нашы головы 

Лем голову каждий звісив 
Як хворы коровы 

 
Каждий думат штоси своє 

О чым не зна другій 
Залежыт якій ма розум 

Велькій ци убогій 
 

Мудрий думат по мудрому 
А дурний противно 

Бо в дурного думкы плыткы 
Йому всяди ривно 

 
Та ту розум мало може 

І барз здіят мало 
Бо на войні і з мудрыма 

Найгірше ся стало 
 

Та в цивілю мудрий може 
Чуда сотворити 

Як му не даст сьвіт по плечах 
Нич сонце засьвітит 

 
Але ту єст мудрых мало 

Мало-м видів такых 
Превальцював іх гураґан 

Як танк в поли крякы 
 

Каждий думат по свойому 
Тилько не так робит 

Ту мусит так як му кажут 
Нич ся высвободит 

 

Та в тий хвили кус іначы 
Та не цілковито 

Не кажут нам домів іти 
Хоц нас пів выбито 

 
Але хлопці не думают 
Хто нам што розкаже 
А я думам як ся справа 
З тым коньом розвяже 

 
Бо помалы доіжджаме 

Де зме мали дыйти 
І мусиме зыйти з воза 

Де зме мали зыйти 
 

Юж жовтіют гарды хыжы 
З нового дерева 

Милий выгляд мают тамты 
Підтарнивскы села 

 
Люде добри збудуваны 

І добры з выгляду 
Та всяди ся найде свиня 

На то не ма рады 
 

Та мі не на мысли люде 
Лем кін і льос його 

Жебы так сам пішов назад 
Быв бы пеґаз з нього 

 
А так хто го одпровадит 

Хто го оддаст вдові 
Жебы стояв в своій стайни 

Там при єй корові 
 

І жебы ним фурманила 
До ліса до поля 

Ци зо сіном ци зо зерном 
Ци там де єй воля 

 
Жебы мала чым орати 

Коли яр надыйде 
Бы мала чым выйти в поле 

Як сонечко зыйде 
 

Жебы на нас не плакала 
Ни на свою долю 

Бы ій скакав на пасвиску 
Або на єй полю 
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Бы грюб ногом серед поля 
В стайни ци при дышли 

Бы ій хлопи заздростили 
Бы смотрити пришли 

 
Жебы жыла яко тако 

Як до того часу 
Бы не бракло ідла гроши 

Ани дров запасу 
 

Жебы щастя засьвітило 
Єй дівчаткам милым 
Бы ся втіхы дочекала 
Під дахом щасливым 

 
Жебы сын єй быв послушний 

Бы внюс радист в хату 
Бы заблисло вшыткым сонце 

Як в сімю богату 
 

Так єм жычыв бідным в духу 
Аж фурманка стала 

На подвіря першой хыжы 
З ліва заіхала 

 
Хлопці з воза поскакали 

І пішли де знали 
Лем мы оба з товаришом 

При кони остали 
 

Тамтых нич не обходило 
Же кін так остає 

Же тот ґазда го привлащыт 
Хоц два своі має 

 
А же вдова позостала 

З дітми без ничого 
Такых тото не обходит 

То не справа його 
 

Такых серце не заболит 
Же хто про них плаче 

І же терпят покривджены 
Сердечка дітячы 

 
І же своім еґоізмом 

Іх долю знищыли 
Гнеска мало люди з серцьом 

Вовкы іх выіли 
 

Кождий дбає лем про себе 
І о сою касу 

Своє добро і свій бамбух *(брих) 
І о свою мису 

 
А ближній му не потрибний 

А тым більше бідний 
Но при такых згынеш брате 

І ты краю ридний 
 

Такы юж ти не поможут 
Хоц быс здыхав з біды 

Они не сут люде сьвітлы 
Лем то інваліды 

 
Такій не думат же здохне 

Лем все збиват грошы 
Хоц іх часом скупство зожре 

Як Попєля мышы 
 

А найвекша його вада 
Же він чести не ма 

Я юж справдив тото нераз 
І іх вовче племя 

 
Не раз де два єм досьвідчыв 

Од них в серце рану 
Та прйишов час шляк іх трафив 

Знад Выслы і Сану 
 

Та што з того як родина 
Про них мі згынула 

Братя няня і три сестры 
Гмла синя заснула 

 
Претерпіли мы про такых 

Талєргофскы мукы 
І од товды я ім смотрю 

На жадливы рукы 
 

Та прийшов час одповіли 
За зброднічы чыны 

А мене юж не зімают 
Юдашовы сыны 

 
Аж воєнка перервала 
На хвилю наш смуток 

Та принесла моім людям 
Іщы гірший скуток 

  



          
        

 

3
0

2
 

Але о тым юж єм писав 
Тераз інче пишу 

Бо якоси тоту війну 
Закінчыти мушу 

 
Котра тягне ся без кінця 

Як і там ся тягла 
За то же люднист Европы 

Так єй кінця прагла 
 

Юж гнет скінчу юж не дуже 
Іщы пару стричок 

Душа з втіхы зачеркоче 
Як гірскій потичок 

 
А я зотхну рукы зложу 

І посмотрю вколо 
І з радости взрю природу 

Цілу на ружово 
 

Але тераз іщы скінчу 
Вдовиного коня 

Бы не грызло ня до смерти 
Про него суміня 

 
І радиме оба з Ваньом 
Што ту вымышліти 
Жебы коза была ціла 

Але і вовк сытий 
 

Самому го одставити 
Не мам на то силы 

Назад піше а стопы мам 
Што дня в кырви цілы 

 
А і сам єм такій слабий 

Же лем ся операм 
О пліт о стоп о дерево 

Та іщы не гмерам 
 

Стоіме о віз оперты 
І раду радиме 

Хыжа файна в вікнах квіты 
Та юж не смотриме 

 
Але іде ґу нам ґазда 
Жебы ся зьвідати 

Што ту хцеме в його двори 
В дачым скорыстати 

 

Привитав ся і усьміхнув 
Зьвідав што нового 

І я товды си припомнув 
Мам штоси для нього 

 
І од разу єм приступив 

До него зо справом 
Жебы коня одпровадив 

Християньскым правом 
 

Конец зошыта 77-го 
 
 

 

 
 
 

Конец Тому ІV 
 
 
 
 



Спис  люди  в  моім  селі  –  в 1945 році. 

1. Трохановскій  Митро 
2. Андраш 
3. Рейда Онуфрий 
4. Горощак Ваньо 
5. Даляк Ваньо 
6. Трохановскій Теофіль 
7. Капелянович Ваньо 
8. Трохановскій Грегор 
9. Вожняк Йоган 
10. Трохановскій Сидор 
11. Мадзелян 
12. Кліщ Миколай 
13. Галькович Семан 
14. Ватляр 
15. Олєснєвич Ваньо 
16. Даляк Орест 
17. Посемцю (?) Штефан Дідович 
18. Трохановскій Митро 
19. Трохановскій Теофіль 
20. Трохановскі Гриц 
21. Трохановска Домія 
22. Трохановскій Андрий 
23. Куземчак Орест 
24. Трохановскій Петро 
25. Блащак Миколай 
26. Школа і Церков 
27. Куземчак Василь 
28. Горощак Асафат 
29. Рейда Ваньо 
30. Рейда Ярослав 
31. Горощак Тевдор 
32. Репела Миколай 
33. Пецух 
34. Логаза Василь 
35. Репела Антоний 
36. Хыляк Алексaндер 
37. Хыляк Петро 
38. Тырлич 
39. Майор (Жыд ?) 
40. Федорчак Гриц 
41. Галябурда Василь 
42. Галябурда Миколай – Теофіль 
43. Куземчак Андрий 
44. Вронік Демко 



45. Рейда Фильо 
46. Рейда Ярослав 
47. Хыляк Павил 
48. Костельник Теофіль 
49. Костельник Андрий 
50. Зелішевскі  (Поляк ?) 
51. Щамбура 
52. Гробар Гвайт  (?) 
53. Ґамбаль Василь 
54. Малиняк Єфрем 
55. Галькович Данько 
56. Галькович Ваньо 
57. Куземчак Петро (Катренин)  
58. Гербут Кірий, Володимір 
59. Воленщак Тевдор 
60. Габура Митро 
61. Галькович Володимір 
62. Новицкій Митро 
63. Даляк Денезий 
64. Горощак Адам 
65. Капелянович 
66. Репела Александер 
67. Габура Ваньо 
68. Олєснєвич Штефан 
69. Горощак Антоний 
70. Костельник Тевдор 
71. Трохановскій Ваньо,  Фтадей 
72. Даляк Данько 
73. Федорчак Василь 
74. Валіґура Андрий 
75. Валіґура Миколай 
76. Репела Ярослав        Дідо 
77. Костельник Гаврив 
78. Возьняк Михал 
79. Малиняк Афтанас 
80. Пеляк Ваньо 
81. Кручек Пєтрек  (Поляк) 
82. Куземчак Гриц 
83. Куземчак Ярослав 
84. Рейда Данько 
85. Куземчак Миколай 
86. Кліщ Антоний 
87. Цицонь 
88. Трохановскій Укач 
89. Трохановскій Тевдор 



90. Горощак Василь 
91. Пеляк Гаврив 
92. Галябурда Теофіль 
93. Галябурда Андрий  і (2) Куземчак 
94. Воленщак Андрий 
95. Воленщак Ярослав 
96. Трохановскій Сивестер 
97. Ярощак Гриц 
98. Ярощак Василь 
99. Воленщак Штефан  в Олены 
100. Вожняк Володимір 
101. Галябурда Володимір 
102. Новицкій Ярослав 
103. Жук 
104. Поляньскій 
105. Костельник Мірон 
106. Горощак Калінник 
107. Горощак Миколай 
108. Поливка Аксентий 
109. Поливка Юрко 
110. Клебанія 
111. Шлєнчко Митро 
112. Шлєнчко   Гробар  (?) 
113. Федорчак  з Котова 

114. Трохановскій Антоний 
115. Горощак Миколай 
116. Горощак Клементий 
117. Ткачык 
118. Коропчак 
119. Стухляк Теодор 
120. Стухляк Терентий 
121. Воленщак Мефтодий 
122. Рейда Семан 
123. Пеляк Ярослав 
124. Васуля 
125. Трохановскій Теофіль 
126. Хомяк 
127. Матус 
128. Завіловіч 
129. Незнаний 
130. Кмак          Думій 
131. Радзяк Ясєк  (Поляк) 
Вставил  єм де неде своі увагы похыленым друком і пытайникы, 
бо ся мі чудне де што здавало 
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