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Русиньска літературна рубріка 
– проза, поезія, байкы-забавляйкы

Плач орла

Пискать орел над Стружніцёв,
кружить над садами,
де же ся подїли
куркы з курятами.

Вылетїв над Звалу
і там ніч не видить,
лем пастырь з худобов
у холодку сидить.

Присїв на Ґаздорань,
розтяг свої крыла,
ту вода навколо
берегы підмыла. 

Летить понад Дару,
аж над самой Руське,
і ту ся му видить,
вшытко бідне, пусте. 

Ани не спомалить
а уж є в Смулнику
а іщі не вбыйде
Поляну Велику. 

Присїв на цінтарю
І смутно запискав,
тот голос жалостный 
аж за сердце стискав. 

Остружніця міла,
я тя опустила, 
з малого валалу
у великім жалю. 
Жалї пережыли,
тебе не забыли
все тя споминаме
і спаня не маме. 
Ой, як было добрї
нам там вшыткым жыти,
близонько сьме мали 
до лїса ходити.
У горах, у лїсах
мы там довго жыли,
здравый воздух дыхали
чісту воду пили. 

Чіста вода наша 
выдтам нас выгнала,
ай не раз, не двараз
я ся в нїй купала. 
Серед села школа,
церьков і култура,
люде там бывали
покы хыжы мали. 
Гнїзда нам збуряли,
бітовкы нам дали, 
а у тых бітовках
тяжко сьме звыкали. 
Першый, другый рочок
ластівкы лїтали,
своїх домородых
усягды глядали.

А на третїй рочок
під мостом гнїздили,
а четвертый рочок
гнїзда завхабили. 
Стары не прилетять,
бо уж постарїли,
а тоты молоды
дале загнїздили. 
Єдны ся нам в Снинї
красно загнїздили,
бо собі на Брегах
домы поставили. 
Другы на Дубнику
в Гуменнім бывають,
але край свій родный
усе споминають. 

Обсяг

В тім чіслї будете глядати 
потрачене по цїлім часописї 
листя, што нападало із стромів, 
котре поховав наш Колысайко 
меджі тексты. Припомнянеме сі 
30-ту рочніцю спущіня до ходу 
преграды на питну воду Старина 
в окресї Снина, про котру мусило 
быти выселеных сім русиньскых 
валалів із Стариньской долины, 
віршами Анны Галґашовой. 
Она походила із Стружніцї – 
єдного із тых семох сел з котрых 
ся люде мусили выселити. 
Таксамо ся можете довєдна  
з Колысайком научіти співанку 
Штефана Сухого Дикы гускы 
і Марька. Хто буде хотїти, 
може собі прочітати приповідку 
Марії Дюрічковой, словацькой 
писателькы про дїти, О лїтаючіх 
чіжмах. В тім чіслї ся дізнаєте і 
о жывотї вызнамного Русина – 
ґрекокатолицького священика 
Петра Павла Ґойдіча і можете ся  
з панї учітельков і своїма 
камaратами в школї бавити 
народны гры, гадати гаданкы 
і научіти ся пару пословіць 
зозбераных Аннов Галґашовов  
в Стариньскій долинї і подумати 
над ребусами, крижовков, 
вісемнапрямником Зденкы 
Цітряковой. Но і наконець собі 
будете мочі выстриговати 
пексесо із ґаздівского двора і  
з ґаздівской хыжы. Потїште  
ся з далшым чіслом нашой  
Колысочкы.                                                           -люк-

Анна Галґашова

Горы нашы, горы, Бескіды, долины
берегы і верьхы, ниякой ровины.
Гора гучіть, а лїс дує,
аж конарї ісклонює.
Боже, як добрї в лїсї быти,
лем му треба розуміти:
гора гучіть – бурька іде,
скрыє ся ту, хто ту жыє.
Сорока всягды полїтує – 
хто ту вкрочіть, ознамує:
позор дайте, позор дайте,
добрї ся в лїсї сховайте.
Звірятка ся поховали
лем сі ушка напинали,
што зась будуть в лїсї чути,

што їм буде повідати. 
Кра-кра, бурька уж перешла,
сонічко тепле загрїло.
Вшытку росу высушыло.
Ой, яка радость в лїсї є,
як звірина підскакує:
потятка ся розспівали – 
звіринку вон выкликали. 
Як є красно в лїсї быти,
лем му треба розуміти. 
Лїс – найлїпша скрыша є:
Вшытко скрыє, што там жыє..
... а лїс треба дозерати,
кедь хочеме красу мати. 

 Горы нашы, горы

 Збуряне гнїздо

Як ся ярь зачала
Синічкы співали:
Піть-піріть, піть-піріть.
Скоро лїто прилетить.

Синічкы співали
мы снїжинкы рвали.
даґде сі снїг лежав,
сонцю ся не давав. 

Другый дрозд прилетїв,
і так собі нотив:
Югас пес, югас пес,
ізів ня, ізів ня,
пес кушпір, пес кушпір,
упік ня, упік ня.

То собі так дрозды
од яри співали,
бы їм добры люде
гнїзда дозерали. 

Бо як ся маленькы
дроздята вылягли,
то уж і югасы
на гнїздочко сягли. 

Як ся запірили,
то їх выберали,
а як псы завзяты,
на вогни впікали. 

Не міг ся на тото
Пан Бог позерати  
розказав югасів
з валалу выгнати. 

Потім прилетїли
шыковненькы плескы – 
хвостом закывали,
тепло повідали. 

А кедь уж зачали
боцаны кружыти,
не требало нам там
погоду гласити. 

Зозуленька закукала
вже ся зеленїло,
а моє серденько,
як сонїчко грїло. 

Кукай, зозуленько,
бы-сь ня закукала,
бы-м сі того рочку
фраїра выбрала. 

А як ластівочкы
ід нам прилетїли
то ся вшыткы сердця
разом веселили. 

Як зачали рано
о третїй співати
не дало ся довше
на валалї спати. 

Так сьме собі жыли
в покою, у згодї,
не было зармутку
на стариньскій водї. 

 Ярь

Агойтє, 
дївчата 
і хлопцї! 



За старых часів, кедь пановала 
велика дорожава, жыли люде в такій 
бідї, же ани дїтём не было што дати до 
рота. Но і втогды, в тых тяжкых часох, 
бывав далеко в горах углярь із своёв 
женов і семома дїтми. Тото мало, што 
было в коморцї і малій стайни, уже 
давно поїли. 

На велике нещастя їм загынула і 
коза, даркыня молока. Но што вже 
теперь мали робити? Дїти ходили 
каждый день до горы і преці лем 
выдты дашто принесли, ці вже лїсны 
ягодкы, або чорніцї, ці свербегузкы 
або холем корїнчікы і заячу щаву. 

Гірше было, же мусили ходити 
все дале і дале од своёй хыжкы. 
Найстаршый Адамко, што правда, ся 
в горї вызнав, мав уже до тринадцять 
років, но хоць ся і вызнав, єдного дня 
дїти заблудили. Кликали і крічали, чей 
їх дахто зачує, но вшытко даремно.

„Нянёчкууу, мамочкооо, ту 
сьмееее!”, кликав Адамко. І за ним 
як дзвіночкы іщі шість голосиків. 
„Нянёчкууу, мамочкооо, ту сьмеее!” І 
одозва кликали, повторёвали вшыткы 
тоты дзвіночкы, но ніч не помагало. 
Небожатка дїточкы ся намісто ід 
дому діставали все дале од дому. 

Перед вечером далшого дня ся 
доволокли ку якійсь ярузї. Позерають 
долов, і там – як кебы в самім пеклї 
– мурована хыжа стоїть, шумна, 
розложыта. 

„Ту буде даякый добрый ґазда 
жыти”, гварить Адамко. 

І дїти ся уже ховзають долов, як 
кебы їх там з готовыма колачами 
чекали. Войдуть днука. Якась стара 
баба там на лавцї сидить, капусту 
рїже і до бочкы накладує. Очі має як 
пясти, тварь як скалу. 

„Добрый вечур, бабко”, поздравив 
ся Адамко. 

Попозерала баба злостно і хотїла 
штось одбурмотїти, но за Адамком ся 
іщі шестёма голосами сыпало єдно за 
другым: 

„Добрый вечур, бабко!... вечур, 

бабко! .... бабко!” Як кебы ся єден за 
другым роздзвонило сім дзвіночків. 
Бабин погляд за каждым тым 
дзвіночком помняк, а кедь одзвучало 
послїднє „добрый вечур, бабко”, быв 
вже начісто ласкавый.

„Добрый вечур, дїти”, одповідала 
храплявым голосом. „За чім сьте вы 
гев пришли?”

„Мы пришли, бабко, ці бы сьте 
нам не дали чогось заїсти”, повідать 
Адамко. 

Баба видить, якы суть дїти 
збіднїты, выголодованы. 

„Тадь, я бы вам і дала”, гварить, „но 
бою ся, жебы вас ту мій сын не застиг. 
Кедь вас застигне, буде з вами біда, бо 
він є обор.”

„Но кедь ся не наїме, і так нам буде 
біда”, гварить Адамко. „Вмреме од 
голоду.”

Нато стара встала, одкроїла сім 
вокрайцїв хлїба і набрала миску 
капустніцї. Пустили ся дїти їсти, раз-
два увідїли мисцї дно. Баба позерать 
через облак і одразу выповість: 

„Зле є, дїти. Мій сын уже летить 
обутый у своїх лїтаючіх чіжмах. 
Мусите ся сховати – лемже де?” 
Наскоро шмарила каждому 
порожнїй міх, жебы до нёго вошли 
– і шыковно міхы позавязовала. Іщі 
не докончіла послїднїй узел, уже 
стояв обор в дверях. Нюхав, нюхав, 
і – вынюхав: „Мамо, чоловічіна ту 
смердить! Давай ю гев, няй ю зъїм!”

„Што ті то пришло на розум, сыну 
мій!”, гварить стара мати. „Тадь гев 
ід нам ани лишка не прибігне, ани 
вовірка не доскаче, не то іщі чоловік! 
Ту маш капусту із баранинов, наїдж 
ся!” І поставила на стіл повный котел. 

„Шо є в тых міхох, мамко?”, 
просить ся, кедь уже загнав першый 
голод. 

„Шо бы было? Капуста. Велё нам 
єй треба, кедь ю так любиш.”

„Тадь, люблю, люблю! Но днеська 
мі неперерывно пах чоловічіны до 
носа ударює, аж мі так в носї вертить 
– гапчііі!”

Обор кыхнув, як кебы грім ударив. 
Стрїха на мурованій хыжі  з гырмотом 
підскочіла і такой зась допала на 
муры. Дїти ся в міхох напудили і тоты 
меншы ся і до плачу пустили. Так ся 
вшытко вызрадило і оброва мати 

мусила міхы порозвязовати. 
Стоять перед обром дрїбнята - 

од найвекшого по найменше, а обор 
ся лем регоче. Попукати ся іде од 
сміху і радости, же ся го так боять. 
„Мате вы щастя, дїтиска, же єм вже 
по вечери”, гварить. І потім остро ід 
матери: „Но, мамко, вы бы сьте і чорта 
побаламутили! Дайте собі позор!” 
грозить єй пястёв. „Теперь дїти 
накормийте і уложте спати в сїнёх. 
Завтра вам повім, што з нима. 

Стара постелила дїтём в сїнёх 
і в невидимім моментї пошепне 
Адамкови: „Кедь обор зачне харчати, 
утїкайте! Дверї будуть одомкнуты.”

Меншы дїти такой поспали, но 
Адамко чекать, ани клїпайков не 
клїпне. І ту ся із хыжы озве: хрррр! 
хрррр! Як кебы там полотно дряпали. 
Адамко позобуджав братиків і 
сестрічкы, жебы ся до ночі вытратили 
і при світї місяця ся щастливо із той 
яругы вышкрябали. 

Рано отворить обор очі і такой 
біжыть до сїней. Но там по дїтёх ани 
слїду. 

„Втекли!”, скрічав „Не замкли сьте 
дверї!” выбрехнув на матірь. „Но, 
почекайте, тадь я вас добігну!”

Вошов такой до лїтаючіх чіжем 
і пустив ся за дїтми. Летить понад 
гору, очі вывалює, помеджі стромы 
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зраком блискать. Но дїти шыковны, 
крыють ся в крякох, в гущаві, попід 
вывернуты стромы. 

„Де ся лем подїли, плюгы єдны!”, 
злостить ся обор і чім дале, тым у 
векшых кругах понад гору лїтать. Цїле 
небо криста-крижом облїтав, ряднї 
вхляв, фучіть і дыхчіть од намагы. 
Наконець зосїв на кривый стром, 
же собі оддыхне. Увелебив ся на 
конарь, ногы поспущав, хербтом ся 
о стром операть. І закурто-занедовго 
уж і чути, як хтось на кривім стромі 
полотно дряпать. Якраз в гущавї 
недалеко кривого строму чупіли дїти. 
Відїли обра, як собі на стром сїв, чули 
го, як хропить. 

Адамко їм шепоче: „Псст, ани 
мук!”

Прикраде ся ід кривому строму, 
натягне ся за обровсков ногов, як 
там вісить з конаря, і помаленінькы-
потихонінькы стягне з нёй 
чіжму. І шух-шух, помаленінькы-
потихонінькы стягне і другу чіжму. 
Обор ся ани не гне, весело собі 
дряпать дале своє полотно. 

Адамко собі вбув обровы чіжмы і 
шепче дїтём: „Налїпте ся на мене!”

Дїти ся налїпили: котре на хербет, 
котре на плече, котре коло гартани, 
котре коло паса. 

А кедь уже вісїли на своїм 
братикови як рой пчол, повів Адамко: 
„Занесьте нас, чіжемкы, ід нашій 
хыжочцї!”

Вынесло їх горї до воздуху, 
зафічало їм около ух, засвіщало... 
і вже были там, пять кроків од 
своёй хыжочкы. Якраз ся зачінало 
змерькати.

Углярь з углярьков коло вогня 
сидять, до вогня позерають, слызы ся 
їм долов тварёв качають. „Дїти нашы 
мілы, дїти нашы дрїбны, де вас іщі 
глядати?” нарїкать углярька. „Істотнї 
вас дикы звірї розторгали!”

І ту одразу ся дїти розкрічать: 
„Ту сьме, мамочко! Ту сьме, 

нянёчку! Ниякы звірї нас не 
розторгали! Ёй, як є дома добрї! 
Ёй, як ня болять ніжкы! Ёй, я такый 
голоден!”

Каждый дзвонив штось інше, 
каждый дзвонив інакшым голосиком. 

Углярька наскоро наварила 
голодной кашы. Што інше могла, кедь 
нічого дома не было. Дїти были такы 
уконаны, же позаспавали з ложками 
в ротикох. Мати позерала на них із 
смутным усмівом. 

„Чім же вас я, дїти мої, завтра 
накормлю?”

Кедь ся дїти на другый день 
збудили, сонце вже было высоко. На 
столї пахла стеранка з молоком. Ей, ці 
лем была добра! Раз-два было по нїй. 

„Де сьте взяли молоко, мамко?” 
звідує ся Адамко.

„Кізочка нам дала.”
„Яка кізочка, мамко?”
„Тота, што є в нашій стайни.”
Втїкали ся попозерати і – 

досправды: в стайни стоїть коза, 
таркаста, рогата і бородата. 

„Де ся ту взяла?” чудують ся дїти. 
„Скоро рано єм пішла до міста і 

купила єм ю. Хочу повісти: вымінила.”

„За што, мамочко?”
„За тоты чіжмы, котры сьте вчера 

принесли. Ішла єм на торг, і тримлю 
тоты чіжмиска. Нараз прийде ку мі 
якыйсь чорный пан. Кедь їх зазрїв, аж 
му так в очох заграло.” 

“Што хочеш за тоты чіжмы, 
жіночко? – 

„Козу бы-м рада, панку”, гварю.
„За інше, лем за козу.”
– І ту ся оберне на пятї, тот 

чорный пан, і чудуй ся світї, уж ай 
тримле на мотузку козу. Тоту, што 
маме в стайни.”

„Мамко наша,” гварить смутно 
Адамко, „то є барз дорога коза.” 

„Вера, дорога, дїти мої. Про нас є 
то тота найцїннїша коза на світї. Уже 
не будеме мусити голодовати.” 

„А за чіжмами не бануй, Адамку 
мій. Тадь ся ани не дали носити, такы 
были велічезны.”

Переклад із словацького языка: 
- люк - 

Марія Дюрічкова

 Лїтаючі чіжмы 
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1. Летять дикы гускы 
до теплого краю,
/: у осїннїм небі
крылами махають.:/
Із вітровых вышав
йдуть смутны їх звукы,
/:же мусять вхабляти
зелененькы лукы. .:/

2. Марька двір замітать
і гварить братови,
/: же й она з гусками
летїти готова.:/
Бо вни на шырый край
Позерають всягды,
/: же лїтати знають,
можуть быти рады. :/

3. Кебы я так была 
пернаста і біла,
/: радо бы-м до теплых
країв полетїла :/
Што бы-сь, Марьк´, робила
в Африцї без мамы?
/:Та бы-м продавала
фіґы ай бананы. :/

4. За тым пришов вечур
і настало рано, - 
/: за Марьчиным садом
застелено рябым.  :/
То мы, дикы гускы,
што летять высоко,
/: к одпочінку сїли
за твій садик, Марько.  :/

5. Всыпати їм зерна
дївча дяку має,
/: бы ї птахы взяли
до теплого краю. :/
Чім бы-сь в теплім краю
была без родины?
/: Писала бы-м домів
писма малёваны. :/

В Африцї й у небі
міло є гі в раю,
/: наймілшый спочінок
найдеш в роднім краю  :/

Дикы гускы і Марька
Слова: Штефан Сухый                                   Музика і управа тексту: Мілан Ґарбера

Благореченый єпіскоп – мученик Павел 
Петро Ґойдіч ся народив 17. юла 1888-го року 
в Руськых Пеклянох в окресї Пряшів, в родинї 
ґрекокатолицького священика Штефана Ґойдіча і 
матери Анны, родженой Ґерберіёвой. Похрестили 
го Петром. 

Основну освіту здобыв в Ціґелцї, Бардеёві і  
в Пряшові, де скончів ґімназію в роцї 1907. 
Наслїдно вступив до богословской семінарії  
в Пряшові, нескорше до Будапешту.  За священика 
го высвятив єпіскоп Др. Ян Валій в катедралнім 
храмі в Пряшові 27. 8. 1911. По высвячіню помагав 
свому отцёви в Ціґелцї, де заложыв Общество 
Божого сердця. 

Од 1. 9. 1912 быв префектом Алумнеї в Пряшові. 
Заєдно учів на ґрекокатолицькій міщаньскій школї. 
В роцї 1919 ся став директором єпіскопской 
канцеларії. 

На велике зачудованя вшыткых вступив до Чіну 
святого Василія Великого на Чернечій горї при 

Мукачові, де по облечіню до монаського габіту 
27. 1. 1923 прияв мено Павел. Кедь ся вернув до 
Пряшова, перебрав Пряшівске ґрекокатолицьке 
єпіскопство і быв высвяченый за єпіскопа в Храмі 
св. Клімента в Римі. 

19. 7. 1940-го року быв папсков булов 
выменованый за пряшівского єпархіалного 
єпіскопа. 

В роках Другой світовой войны поміг многым 
жыдівскым обывателїм выходной Словакії 
перед загубов в концентрачных таборох, за што 
быв оцїненый честным жыдівскым названём 
Справодливый меджі народами.

По насилній ліквідації ґрекокатолицькой 
церькви пряшівскым Собором 28. апріля  
в роцї 1950 зістав вірный своїй вірї, зашто быв 

арештованый в Празї-Рузінї, Валдіцях, Ілаві і  
в Леополдові. При зінсценованім суднім процесї 
15. 1. 1951 одсудили 63-рочного єпіскопа сидїти 
в арештї до смерти, дали му покуту двасто тісяч 
корун і страту обчаньскых прав. 

З нагоды ёго 70. народенин му до арешту в Ілаві 
послав телеґрам Святый отець Піус ХІІ. 

Отец єпіскоп Павел умер 17. 7. 1960, в день своїх 
народенин, як 72-рочный в шпыталю в арештї. Быв 
похованый без будьякой пєты на цінтерю, котрый 
быв сучастёв арешту, де быв увязненый, в гробі без 
мена, під чіслом 681. 

Наслїдком сполоченьско - політічного помняку 
в Чехословакії в роцї 1968 штатны орґаны доволили 
ексгумацію тїлесных мощей отця єпіскопа Ґойдіча і 
ёго тїлесны остаткы были перевежены до Пряшова, 
де быв наслїдно Саркофаґ з ёго реліквіями 
уложеный в бочній каплічцї Катедралного храму  
св. Йонна Крестителя в новембру 2001. 

Єпіскоп Павел Ґойдіч быв судно регабілітованый 
27. 9. 1990, наслїдно 4. новембра 2001 быв Святым 
отцём Яном Павлом ІІ. на Святопетерьскім 
намістю в Римі выголошеный за благореченого.

- люк - 

Русиньскы особности

Павел Петро Ґойдіч
(17. 7. 1888 –17. 7. 1960)

А) Катка сидить на єднім містї. 
Но вы го не можете обсадити. 
Доконця і кедь Катка одыйде, вы 
і так не можете обсадити тото 
місто. Де сидить Катка? 

n
Б) Якы камінї не мож найти  
в океанї? 

n
В) Може пуляк назвати себе 
птахом?  

n
Г) Николай і Саша грали шахы три 
раз. Каждый із хлопцїв выграв три 
раз. Як таке може быти?

Лоґічны задачі 
про дїти од 6  до 7 років



Дїтьскы народны гры позбераны 
Аннов Галґашовов в Стариньскій долинї

Y8 Y9

На горї горовав, 
дрїбны дїти годовав. 

А як упав, нїґда не встав,
Ани пес му кости не облизав.  

(ьценроГ)
Y

Є у нас така кобыла,
што нїґда на дворї не была  

(цеП)
Y

Лїзе, лїзе по желїзї,
Найде дїрку, до нёй влїзе  

(чюлК)
Y

Під яке дерево ся заяць 
сховать, кед додж падать? 

(ерком діП)
Y

Без чого ся хлїб не упече?  
(ыкрікс зеБ)
Y

Што є меджі небом і землёв?  
(і авкуБ)
Y

Што біжыть без ніг?   
(саЧ)   
Y

Што тече, а не є течуче?  
(ьценрог йыварїД)

Y
Штири рогы – жадны ногы,  

а ходить то.  
(їревД)
Y

Што є на світї, што правду 
повість?  
(олидялГ)
Y

Коли слїпый провидить?  
(їнс оВ)
Y

Все лем лежу. Якбы-м устала – 
до неба бы-м дістала.   

(ьтуП)
Y

 Зла баба, зла
Зла баба, зла была.
Троє дїтей мала.
Єдной дала до школы,
другой шыє бачкоры,
третёй сидить на камінку,
тримать гуслї на ремінку,
шумно собі гра:
Тра-ла-ла-ла-ла. 

Дїти посїдали на луку (або в класї на коберець) а єдна 
дївочка взяла до рук перстінь або што нашла вонка на 
луцї: камінчік, або даяку палічку – сховала то в ручках, 
жебы не было видно а з тым перстінём або камінчіком 
(ці деревянов палічков) ішла ід каждому дїтвакови і 
співала: „Зла баба зла была, троє дїтей мала...” А покы 
дішла до краю, то уж дакотрому дїтвакови тот камінчік 
із рук до рук выпустила. А при послїднїм іщі гварила: 

Лїзе павук по стїнї,
носить златы перстінї,
дївчатко ся радує,
же му перстінь дарує. 

А як было треба глядати, та гварила іщі так: 
Вий, вий на вінок,
гадай, в кого є златый перстінок. 

Тот послїднїй дїтвак вже мав здогадати, кому дала 
тот перстінок. Кедь за першым разом не здогадала, то 
уж мав глядати поты, покы не здогадав. Котра дїтина 
нашла перстінок, то уже вна давала дїтём перстінок.  
А кедь не могла здогадати, та одходила із гры. Лем 
сидїла меджі дїтми. 

Кедь дїточкы хотїли довше 
поспати, та не барз могли, бо 
треба было іти з коровами або 
козами (ани днесь дїти не люблять 
вставати до школы або до школкы).  
Та так даколи будили дїти: 

Дїточкы мої - бабка гварить 
– вставайте, а слухайте, як ся 
ластівочкы на вас нагваряють: 

Чік, чук, чік,
Чін-чі-чі, чі-чі-чі.
Вставай горї,
Уж суть зорї.
Я вже давно встала.
Із постількы вышла,
А ты іщі спиш?
Ці ся не ганьбиш?
Чін, чук, чі,
Чін-чі-рі.
Чі-чі-чі.

Дїтвак ся задумав, же уж 
ластівочка встала і подумав: „Вера, 
уж ай менї треба вставати.”
Або і так будили дїти: 

Бурмила
Дїточкы мої, вставайте,
бо бурмила 
вночі чуда наробила: 
бынчакы потовкла
і мед горї Верьхом
поволокла.
Подьме єй скоро наганяти,
абы сьме мали ай мы меду 
полизати. 

Як будили дїти

Хто як сїє, так і жне.
Чім дале до лїса, тым веце дрыв. 

Кебы не тот кох, так бы ай кінь здох. 
Лїпше із мудрым стратити, як із глупым найти. 

Хворого ани злата постіль не потїшить. 
Такый шыковный, як пень за потятём. 

Кобы коза не скакала, та бы ножку не зламала. 
Сім раз міряй, а раз рїж.

Добрї пхати ручкы до готовой мучкы. 
Великый як сосна, але мало із нёго хосна. 

Хто не слухать отця, матку, тот упаде до упадку. 
Хто велё грызе, мало лыґне. 

Там не посходиш, де тя не посїють. 
Тиха вода берегы мыє, а быстра перескакує. 

Якый дяк, така книжка. 

Гаданкы 
Анны Галґашовой

Пословіцї і поговоркы 
од Анны Галґашовой
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Люблю барз ходити до бабкы і дїдка (рісунок) на село, бо 

у них на дворї є все весело. Бігам за курятами (рісунок), 

скачу з малым гачатком, бавлю ся з мачатами і за мнов все 

бігать наш пес Боґар. Помагам бабцї накормити куркы 

(рісунок), кедь їм сыпле зерно на землю. Когута (рісунок) 

ся кус бою, бо знає скакати і до бабкы. Но гачати ся нияк 

раз не бою, бо дїдко ня знає посадити на ёго хербет і так 

бігаєме обидвоє по дворї. Потім ня бабка кліче на обід і я 

ся барз тїшу, бо мі все наварить смачных бандурчаных 

пирогів (рісунок) і напече маковы і орїховы закручаникы 

(рісунок). Ёй, як ся тїшу на вакації у моёй златой бабкы 

і доброго дїдка. У них мі є лїпше як десь коло моря. 

-люк-

З Колысайком бісїдуєме і учіме ся по русиньскы 

На ґаздівскім дворї – малёване чітаня
Задача: Мiлы дїточкы, допиште слова намісто рісунків. 

Задача: Мілы дїточкы, вымалюйте собі малёванку теты Евы Ілковічовой.
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Задачі і ребусы Зденкы Цітряковой

3. Обыйдий по чарках лінійку.

1. Колысайкове тайне писмо.

2. Колысайко собі хоче в 
цукрарни обїднати закусок, 
чай і мафін. Знаєш му повісти 
кілько буде платити?

4. Котрый рісунок має быти за знаком рівности?

8. Пороздумуй, якы чісла треба дописати до кружочків. В каждім шорику піраміды зрахуй 
дві сусїднї чісла і выслїдок запиш до кружочку над нима. Попробуй вырїшыти і тяжшу 
задачу з одрахованём чісла.

5. Придумай пословіцю ід 
рісункам.

6. Кілько трикутників 
видиш на рісунку?

7. Правдун і Ложко 
суть двійнята. 

Правдун говорить все 
правду а Ложко все 

неправду - лож.
Правдун: 

В скумавцї є чіста 
вода.

Ложко: 
Скумавка є повна.
За котру скумавку 

бісїдують?



14. Прийдеш на дві зашіфрованы слова  
в словнім ребусї? 

ВІСЕМНАПРЯМНИК

Y14 Y15

Попробуй вырїшыти крижовку.

1.  Писомный договор, котрый має правне 
значіня. 
2.  Главне місто Франції.
3.  Якый океан є меджі Америков і Европов?
4.  Рїка в Бразілії.
5.  Місце, де платиш в обоходї за накуп.
6.  Якой фарбы є молоко од чорной коровы?
7.  Што реґуларно людём мечуть до пошты з 
цїлём робити рекламу?
8.  Найлїпшый словацькый цікліста.
9.  Місце, де тя можуть поістити.
10. Што ся вішать на рождественну ялічку?

-зц- 

ЗАУШНІЧКА, ЛЕВ, СНЇГУЛЯК, 
СКЛЯНКА, СОНЦЕ, МЕДВІДЬ, 
МАРГУЛЯ, ГРЕБІНЬ, ПІДКОВА, 
НОСОРОГ, СОКЫРА, БОЦАН, КОЛЕСО, 
БУБЕН, ДЗВІН

Мудрый чоловік дале піде 
з  ................................... , як глупый з пінязми.
Высокый як тополя, а дурный, 
як  ........................................... .

-зц 

КРИЖОВКА

16. Котра 
фіґура є 
хыбуючім 
дїлцём до 
рісунка? 

10. Закружкуй фіґуру, 
котра ту є навеце?

13. Домалюй овоцину до 
квадратиків за прінціпами 
судоку. 

9. Помож Колысайкови 
розмотати посплїтаны 
слова. Спой їх потім лінійков 
з правилным рісунком.

12. Елена є мама 
Мартіны. 

Марія є мама Елены. 
Кым є Марія Мартінї?

11. Янкова мама має 
пять сынів: 

Лукаша, Маріана, 
Андрія, Алекса... 

Як ся зве пятый сын?
Y

15. Жірафа є быстрїша 
як кенґура. 

Верблюд є быстрїшый 
як жірафа. 

Хто є найбыстрїшый?
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Рїшіня лоґічных задач про дїти од 
6 до 7 років із с. 6:
А) У вас на колїнах.
Б) Сухы.
В) Не може, бо пуляк не знає 
бісїдовати.
Г) Вни грали з розлічныма 
партнерами.
Ґ) Когутовым.

Рїшіня ребусів, задач, тайнічкы, 
вісемнапрямника Зденкы 
Цітярковой:
2. 10 евр
4. третїй
5. Дарованому конёви на зубы не 
позерають. Ябко од строму далеко 
не падать. 

6. три
11. Янко
12. бабков
14. масло, граблї, садра
15. верблюд (тява)

Вісемнапрямник: розумом, фасоля

Крижовка: 1. Змлува/контракт, 2. 
Паріж, 3. Атлантічный, 4. Амазонка, 
5. Покладня, 6. Білой (фарбы),  7. 
Летакы, 8. Саґан, 9. Поіщовня, 10. 
Бомбулї.

В цїлім чіслї часопису ся находить 
25 листків із стромів.
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