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      Олег Слободян народився на 
Поділлі (с. Вигода Чемеровецького 
району Хмельницької обл.).  Закін-
чив Косівський технікум народних 
художніх промислів 1971; Київ-
ський державний художній інститут 
1978 (Академія образотворчих мис-
тецтв та архітектури); автор альбо-
му “Павлина Цвілик”, 1982; моно-
графії “Пістинська кераміка”, 2004; 
кандидат мистецвознавства, 2002; 
доцент, завідуючий кафедри істо-
рії мистецтва та гуманітарних наук 
Косівського інституту прикладного 
та декоративного мистецтва Львів-
ської Національної академії мис-
тецтв; автор низки каталогів та на-
укових статей.
         У динамічному, науковому, 
мистецькому просторі сьогодення 
усвідомлюєш необхідність звернен-
ня до яскравих особистостей, які 
спричиняються до збереження, роз-
витку духовної культури та мистець-
кої спадщини Карпатського регіону. 
Науковець, дослідник, викладач, 
мистець образотворчого та декора-
тивно-прикладного мистецтва, фо-
томистець, поет та виконавець влас-
них пісень – все це мова про Олега 
Слободяна. Органічно він синтезу-
вав в собі багато різноманітних та-
лантів, зруйнував певні стереотипи, 

що, володіючи логікою дослідника та 
науковця, вирішує власні, авторські 
мистецькі позиції.
     Протягом багатьох років Олег 
Слободян грунтовно займається до-
слідженням народної гуцульської 
кераміки. Перший мистецтвознавчий 
досвід О.Слободян набув у Коломий-
ському музеї народного мистецтва 
Гуцульщини, працюючи на посаді 
заввідділом кераміки (1974 – 1978). 
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      Своїм фаховим знанням історії та 
розвитку традицій, культури етногра-
фічного району Гуцульщини О. Сло-
бодян завдячує наставникам Г.Пудик, 
М.Сахро, Л.Кречковському, О. Кра-
тюк. З повагою згадує своїх викла-
дачів О.Соломченка, О.Тищенка. 
Провідний викладач Косівського  ін-
ституту О. Слободян проявив себе не 
тільки яскравою особистістю в на-
уковому просторі, але й мистецькому. 
Маючи потребу у реалізації власних 
творчих задумів, Олег Слободян зу-
мів органічно   взаємозв’язати тради-
ції українського мистецтва, культури 
з сьогоденням. Його власні зацікав-
лення охоплюють малярство, фото-
мистецтво, витинанки, поезію, автор-
ське виконання власних творів. Він 
багато мандрує Карпатами, відвідує 
народних майстрів, набирається вра-
жень від спілкування з ними, шу-
кає гармонії між станом природи та 

людськими емоціями. Можливо тому 
творчість О.Слободяна наповнена 
чуттєвим сплавом живопису та по-
езії. Динамічна енергія його полотен 
– це особливе відчуття кольору, світ-
ла, сонця; фотосвітлини – своєрідне 
відзеркалення власної доби, яскра-
вих особистостей сучасної Гуцуль-
щини. Витинанки Олега Слободяна 
– самобутня сторінка його творчості, 
а орнаментальні мотиви утворюють 
складний синтез символів, образів і 
понять.
 Плідною, цікавою працею, 
мистецькими здобутками та власне 
харизматичною вдачею Олег Слобо-
дян зумів побудувати свій художній 
простір, не відокремлений від куль-
тури України.

Катерина Каркадим, мистецтвознавець
Заслужений діяч мистецтв України.
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          Oleh Slobodyan was born in Podillya 
(Vyhoda village, Chemerovets’ky 
region, Khmel’nyts’ka oblast). He 
graduated from Kosiv School of Folk 
Artistic Handicrafts in 1971; Kyiv 
State Art Institute in 1978 (Academy 
of Fine Arts and Architecture); he is the 
author of the album “Pavlyna Tsvilyk”, 
1982; monograph “Pistyn’ Ceramics”, 
2004; candidate of art- criticism, 
2002; reader, head of the department 
of history of art and liberal arts 
subjects at Kosiv Institute of Applied 
and Decorative Arts of Lviv National 
Academy of Arts; author of a series of 
catalogues and scientific articles. 
 It is essential to turn to bright 
personalities, who preserve and 
develop spiritual culture and art 
heritage of the Carpathian region in 
modern dynamic scientific and art life. 
We are talking about Oleh Slobodyan, 
the scientific worker, researcher, 
teacher and connoisseur of fine and 
decorative and applied arts, master of 
photography, poet and performer of 
his own songs. He has harmoniously 
synthesized various talents, destroying 
stereotypes, that using logical thinking 
of a researcher and scientific worker, 
one can stand up for his own views in 
the fields of art. 
During many years Oleh Slobodyan 

has been profoundly researching into 
folk Hutsul ceramics. O. Slobodyan 
gained his first experience in art-
criticism at Kolomya Museum of Folk 
Art of Hutsulshchyna, heading the 
ceramic department (1974-1978). He 
is grateful to H. Pudyk, M. Sakhro, 
L. Krechkovs’ky, O. Kratyuk, his 
supervisors, for his professional 
knowledge in history and development 
of traditions and culture of the 
ethnographic region of Hutsulshchyna. 
He remembers O. Solomchenko and O. 
Tyshchenko, his teachers with respect. 
O. Slobodyan, being a leading teacher 
of Kosiv institute, proved a bright 
personality not only in the fields of 
science but art as well. Oleh Slobodyan, 
feeling the need to implement his 
own creative ideas, managed to link 
harmoniously traditions of Ukrainian 
art and culture with nowadays. He is 
interested in painting, photography, 
openwork in paper, poetry, author’s 
performance of his own works. He 
travels in the Carpathians a lot, visits 
folk masters, accumulating impressions 
from mutual communication, searches 
for balance between nature and people’s 
emotions. Maybe, that is why, creative 
work of O. Slobodyan is full of subtle 
combination of painting and poetry. 
Peculiar feeling of color and light results 
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in dynamic energy from his canvases; 
his photographs are a sort of reflection 
of his times and bright personalities of 
Hutsulshchyna. His openwork in paper 
is an original page in his creative work. 
Ornamental motifs make up an intricate 

synthesis of symbols, images and ideas. 
Oleh Slobodyan managed to create 
his own art world, not separated from 
culture of Ukraine, through his fruitful 
interesting work, art achievements and 
charisma. 

 Kateryna Karkadym, art critic, 
Honored Art Worker of Ukraine. 
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Over the Carpathians. 
Cardboard, watercolor, tempera. 2001. 17х15.

Над Карпатами.
Картон, акварель, темпера. 2001. 17х15.



11

Calmness. November. 
Cardboard, tempera. 1989. 30х28.

Спокій. Листопад.
Картон, темпера. 1989. 30х28.



12

Towards the Sun.
Cardboard, tempera, pastel. 1990. 22х31.

На зустріч сонцю.
Картон, темпера, пастель. 1990. 22х31.



13

Чорногора. Сонце над «Шпицями».
Картон, темпера, олія, пастель. 1980. 26х36. 

The Sun over the Shpytsi Mountains.
Cardboard, tempera, oil, pastel. 1980. 26х36. 
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Under the Sun’s spell.
Cardboard, tempera, oil, pastel. 2002. 16х16.

У полоні сонця.
Картон, темпера, олія, пастель. 2002. 16х16.



15

The Noon.
Paper, watercolor, pastel. 2006. 13х15.

Полудень.
Папір, акварель, пастель. 2006. 13х15.



16

Here Comes the Morning.
Paper, watercolor. 1990. 24х16.

На порозі ранок.
Папір, акварель. 1990. 24х16.



17

Chornohora. The Sun over Kotels. 
Cardboard, tempera, pastel. 1980. 31х20.

Чорногора. Сонце над «Котлами».
Картон, темпера, пастель. 1980. 31х20.



18

The Morning Mist. 
Paper, watercolor. 1980. 17х12.

Ранковий туман.
Папір, акварель. 1980. 17х12.



19

Snowy Chornohora.
Cardboard, tempera. 1991. 10х17.

Засніжена Чорногора.
Картон, темпера. 1991. 10х17.
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The Willows.
Paper, watercolor. 1980. 23х11.

Верби.
Папір, акварель. 1980. 23х11.
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Дощі.
Папір, акварель. 1983. 21х10.

Rains.
Paper, watercolor. 1983. 21х10.
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Flowers.
Paper, watercolor, tempera. 1980. 13х12.

Квіти.
Папір, акварель, темпера. 1980. 13х12.
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The Asters.
Paper, watercolor, tempera. 1980. 27х19.

Айстри.
Папір, акварель, темпера. 1980. 27х19.



24

Where the Mist Spreads. 
Paper, watercolor, tempera. 1990. 23х16.

Там, де стелиться туман.
Папір, акварель, темпера. 1990. 23х16.



25

The Sunset.
Cardboard, tempera. 1990.  23х15.

Незабаром сутінки.
Картон, темпера. 1990.  23х15.



26

In the Forest.
Paper, watercolor, pastel. 2001. 17х27.

У лісі.
Папір, акварель, пастель. 2001. 17х27.



27

Noon in the Carpathians.
Paper, tempera, pastel. 2007. 16х25.

Полудень у Карпатах.
Папір, темпера, пастель. 2007. 16х25.



28

Останні промені сонця.
Папір, темпера. 2001. 36х8.

The Sunset.
Paper, tempera. 2001. 36х8.



29

Осінь.
Папір, акварель. 2001. 21х7.

Autumn.
Paper, watercolor. 2001. 21х7.



30

Листопадовий захід.
Папір, темпера. 2000. 33х16.

November Sunset.
Paper, tempera. 2000. 33х16.



31

«Палаюче» небо.
Папір, темпера. 2002. 34х16.

The Burning Sky.
Pare, tempera. 2002. 34х16.



32

Мамині квіти.
Папір, темпера. 2001. 40х28.

Mother’s Flowers.
Paper, tempera. 2001. 40х28.



33

Осінні берізки.
Папір, акварель, темпера. 1990. 12х12.

Autumnal Birches.
Paper, watercolor, tempera. 1990. 12х12.



34

Передзимовий туман.
Папір, акварель. 2005. 9х15.

Mist before Winter.
Paper, watercolor. 2005. 9х15.



35



36

Обереги роду.
Папір, витинання. 2005. 20х20.

The Guardians. 
Paper, openwork. 2005. 20х20



37

Птахи.
Папір, витинання. 2006. 21х25.

The Birds.
Paper, openwork. 2006. 21х25.



38

Лісовик.
Папір, витинання. 2002. 23х23.

The Brownie. 
Paper, openwork. 2002. 23х23.



39

«Квіти кохання».
Папір, полотно, витинання, аплікація. 1999. 9х16.

Flowers of Love.
Paper, canvas, openwork, appliqué work. 1999. 9х16.



40

Із серії «Квіти кохання».
Папір, полотно, витинання, аплікація. 1999. 8х15.

Flowers of Love.
Paper, canvas, openwork, appliqué work. 1999. 8х15.



41

Різдвяна сніжинка.
Папір, витинання. 2008. 23х23.

A Christmas Snowflake.
Paper, openwork. 2008. 23х23.



42

Курочки - «Чубарочки».
Папір, витинання. 2005. 19х31.

The Forelocked Hennies.
Paper, openwork. 2005. 19х31.



43

Краби. 
Папір, витинання. 1980. 29х32.

The Crabs.
Paper, openwork. 1980. 29х32.



44

Мольфари.
Папір, витинання. 2000. 21х21.

Wizards.
Paper, openwork. 2000. 21х21.



45

Сузір’я Бика.
Папір, витинання, аплікація. 1995. 27х27.

Taurus. 
Paper, openwork, appliqué work. 1995. 27х27.



46

Spiritual Unity. 
Paper, openwork. 2007. 15х24.

Духовне єднання.
Папір, витинання. 2007. 15х24.



47

Дерево-життя.
Папір, витинання. 1990. 10х33.

Life Tree.
Paper, openwork. 1990. 10х33.



48

Писанка.
Папір, витинання. 2009. 23х30.

Pysanka.
Paper, openwork. 2009. 23х30.



49

Берегині.
Папір, витинання, аплікація. 2005. 20х20.

The Guardian.
Paper, openwork, appliqué work. 2005. 20х20.



50

«Палаючі» квіти.
Папір,витинання, аплікація. 2000. 26х40.

A Flower in a Flowerpot.
Paper, openwork, appliqué work. 2000. 26х40.



51

Йорданський свічник.
Папір, витинання. 2000. 27х40.

Epiphany Candlestick.
Paper, openwork. 2000. 27х40.



52

Цвіт папороті.
Папір, витинання. 1980. 18х27.

Fern in Blossom.
Paper, openwork. 1980. 18х27.



53

Вазон-сонце.
Папір, витинання. 2001. 14х22.

A Sun-like Flower in a Flowerpot.
Paper, openwork. 2001. 14х22.



54

Писанка.
Папір, витинання. 2009. 24х31.

Pysanka.
Paper, openwork. 2009. 24х31.



55

Баранячі ріжки.
Папір, витинання. 2005. 20х20.

Rams’ Horns.
Paper, openwork. 2005. 20х20.



56

Прибульці.
Папір, витинання. 1980. 23х31

The Aliens.
Paper, openwork. 1980. 23х31.
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 Лісові Мавки.
Папір, витинання. 2007. 13х32.

Forest Enchantresses. 
Paper, openwork. 2007. 13х32.



58

Святкова.
Папір, витинання, аплікація. 2005. 20х20.

Festive.
Paper, openwork, appliqué work. 2005. 20х20.



59

Філософія життя.
Папір, витинання. 2009. 27х37.

Philosophy of Life.
Paper, openwork. 2009. 27х37.



60

Кротик.
Папір, витинання. 2007. 11х30.

The Mole. 
Paper, openwork in paper. 2007. 11х30.



61

Пробудження весни.
Папір, витинання. 2010. 14х14.

Spring Awakening.
Paper, openwork in paper. 2009. 14х14.



62

Великодний підсвічник.
Папір, витинання. 2009. 13х23.

The Easter Candlestick.
Paper, openwork in paper. 2009. 13х23.



63

Сині кульбаби.
Папір, витинання, аплікація. 1980. 25х37.

Blue Dandelions.
Paper, openwork, appliqué work. 1980. 25х37.



64

Полонинські овечки.
Папір, витинання. 2007. 24х24.

Grazing Sheep. 
Paper, openwork. 2007. 24.24.



65

Відгомін віків.
Папір, витинання. 2009. 18х29.

Echo of the Past.
Paper, openwork in paper. 2009. 18х29.



66

Енергія життя.
Папір, витинання. 2006. 21х29.

Energy of Life.
Paper, openwork in paper. 2006. 21х29.



67

Маки.
Папір, витинання. 2007. 20х17.

The Poppies.
Paper, openwork in paper. 2007. 20х17.



68

Із серії «Різдвяна сніжинка».
Папір, витинання. 2008. 14х14.

From the series “A Christmas Snowflake”.
Paper, openwork in paper. 2008. 14х14.



69



70



71

Життя таке привітне

Життя дароване  нам Богом
І кожен з нас несе свій хрест.
У кожного своя дорога
І свій найвищий Еверест.

Приспів:
Та жити треба щохвилини:
В негоду, спеку чи дощі,
І пам’ятати, що ти людина,
І неповторні дні твої.

Життя, воно таке кумедне:
То рівне, як карпатський бук,
А то дивись, воно і зверне, 
І заведе тебе у кут.

Приспів.

Бо це життя таке привітне,
І Бог дарує один раз.
І хай не все воно погідне,
Та ти живи, бо це твій час.                                              

Приспів.
                                           



72

Слова і муз. О. Слободяна
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Весільна

З гір сопілка грає,
Скрипка виграває,
Бубон і цимбали,
Вже весільну грають.

Приспів:
В чільцях  і кресанях
Вже прийшли у парах,
Молодят вітають
Дружби з деревцем.
Молодят вітають,
Щастя їм бажають,
Дружки і родина                                                                      
І вся Гуцульщина.

Коломийку разом
В танці закружляли,
Гори і потічки, 
Сивий Черемош.

Приспів.                                                                      

Впали шлюбні роси 
На їхні долоні, 
І побрались долі
В ці весільні дні.

Приспів:
В чільцях  і кресанях
Вже прийшли у парах,
Молодят вітають
Дружби з деревцем.
Молодят вітають
Щастя їм бажають,
Дружки і родина                                                                      
вся Гуцульщина    
Ге –Ге –Ге –Гей, Ге –Ге –Ге –Гей-
Всюди лунає весільний спів.
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Зорепад                  

Наш зорепад - це  зоринки життя,
Пройдені разом в дощах і снігах.
Кожна зоря тобою була,
Ніколи не думав, що згасне вона.

Приспів:
Кожна зоря - то доля твоя,
Мінлива й вродлива єдина моя.
Кожна зоря - то доля твоя,
Колись були  з нами  любов і краса.
       
Невже зорепад спалахнув і погас,
Стало тихо і  журно на всіх небесах.
Наш зорепад  спалахнув, не погас,
Він ще довго сіятиме в наших серцях. 

Приспів:                            
Кожна зоря - це будні твої,
Це зустрічі наші в колі сім’ї.  
Кожна зоря - то родина твоя,
З надією в серці зі мною жила. 
          
У кожного з нас на всіх небесах, 
Є зорі щасливі і свій зорепад.
Кожна зоря - то доля твоя,
Нехай будуть з вами любов і краса.

Приспів:                        
Кожна зоря - то доля твоя,
Мінлива й вродлива єдина моя.
Кожна зоря - то доля твоя,
Колись були  з нами  любов і краса.
Кожна зоря-це будні твої,
Це зустрічі наші в колі сім’ї.  
Кожна зоря - то родина твоя,
З надією в серці зі мною жила.
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О, цей швидкоплинний час

Шалено і стрімко у вирі  життя,
Час пролітає, неначе стріла.
І так кожен день, вже не поміча,
Як з ним проминають найкращі літа.

Приспів:
О, цей швидкоплинний час,
Вже зупинити нам його ніяк,
Бо зупинка у нього лиш одна,
Може десь на краю майбуття.

У щасті й негод, в любові сповна
Зупинки немає, бо час підганя.
І ми разом з ним вже так спішимо,
Що завтрашній день вже сьогодні пройшло.

Приспів.

О, так день у день, у вирі турбот
Сягнути ми хочем далеких висот,
Та є десь межа в людини одна, 
Та в часі ніколи її не бува.

Приспів.
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Ти прийди до мене на Гук  
           
У Косові гори знову димлять,
Водопади бурхливо шумлять,
Тепле літо з дощами прийшло.
Рибниця рве тут усі береги,
Куди не глянеш - повно води,
Тепле літо з дощами прийшло.

Приспів:
А над Гуком пісня луна,
То цвіркуники разом співа,
Бо настала коханню пора.
Заіскрилася чиста вода,
І над Гуком з’явилась зоря,
І  настала коханню пора.
Ти прийди до мене на Гук              
Я тебе чекатиму  тут,               2р
Всі закохані сюди йдуть.
                                
Сонце і небо дарують тепло,
Люди на скалах любують його,
Вже настала літня пора.
Ти не барися, мила моя,
Бо незабаром прийде зима,
І тепле літо з дощами  мине.
        

Приспів:

А над Гуком пісня луна,
То цвіркуники разом співа,
Бо настала коханню пора.
Заіскрилася чиста вода,
І над Гуком з’явилась зоря,
І  настала коханню пора.
Ти прийди до мене на Гук              
Я тебе чекатиму  тут,               2р
Всі закохані сюди йдуть.

Заіскрилася чиста вода,
І над Гуком з’явилась зоря.
І  настала коханню пора.
Ти не барися, мила моя,
Бо незабаром прийде зима
І тепле літо з дощами  мине.
Ти прийди до мене на Гук
Я тебе чекатиму  тут,               2р
Всі закохані сюди йдуть.
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 Я маю сопілку

Я маю сопілку,
Дзвінку перепілку,
Що з серця калини
Та з дзвону долини.
З настою гіркого
Із вітру гірського.
З гуцульської казки,
Дівочої ласки.

Приспів:
Дзвінку перепілку,
Я маю сопілку, 
Що з серця калини
Та з дзвону долини.
З настою гіркого,
Із вітру гірського,
З гуцульської казки,                                                       
Дівочої ласки.

Різьблена коханням,
Верчена чеканням,
Народжена в лісі,
А знайдена в стрісі.
Як ніч  йде в Карпати
Я маю сопілку,
Нічну перепілку,
Що з серця калини. 

Приспів:
З настою гіркого,
Із вітру гірського,
З гуцульської казки,
Дівочої ласки.

Я маю сопілку                  
Овечок скликати,
І вовка лякати,
І дівчину звати. 
Як ніч  йде в Карпати,
Нічну перепілку
Я маю сопілку,
Що з серця калини. 

Приспів:                   
Дзвінку перепілку
Я маю сопілку - 
Що з серця калини
Та з дзвону долини.
З настою гіркого,
Із вітру гірського,        
З гуцульської казки,
Дівочої ласки.
Я маю сопілку,
Дзвінку перепілку,
З гуцульської казки,
Дівочої ласки.
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Де ти, доле моя
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Де ти, доле моя

Де сховалась ти, доле моя?
Вже опало листя, а тебе нема.
Вже настав світанок, свічка догора,
Полум’я надії без надій згора.
                                 
Приспів:
Я тебе шукала і чимало літ
В зоряних плаях та полонинах,
У серцях надій, в чашах повних  мрій,
У казкових чар і в добрих фей.

Сонце за горами вже давно зайшло,
Папороть кохання, мабуть, відцвіло,
Смерековий праліс осінь наближа.
Де ти моя, доле, чом тебе нема?

Приспів.

Не ховайся, доле, усміхнись, з’явись,
Подаруй кохання вічне та не гордись, 
Ти промінням сонця  літо поверни,
Не блукай без мене, назавжди прийди.
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О, мрії весняні, жадані

А вже на порозі весна заглядає,
За нею і радість з тривогою йде,
А серце клекоче, не знає спокою
І збуджує подих любові весни.

Приспів:
О, мрії, ви мрії, весняні, жадані,
Ніколи забути, як щасливили дні,
Коли були разом, коли зорі сіяли,
Коли сонце будило у далекі краї.

Може, доля й до мене уві сні хоч загляне,
Здалека і зблизька бачу крила життя,
А серце клекоче, не знає спокою
І збуджує подих розчарованих днів. 

Приспів.
                                  
Вже з мого порога  літа відлітають, 
За ними у вирій - надія й любов, 
А серце клекоче, не знає спокою
І збуджує подих листопадових днів. 

Приспів:

О, мрії, ви мрії, весняні, жадані,
Ніколи забути, як щасливили дні,
Коли були разом, коли зорі сіяли,
Коли сонце будило у далекі краї. 
       
О, мрії, ви мрії, весняні, жадані,
Краплину надії залиште мені,
Щоб сонце і зорі разом зустрічати,
Полинути знову в далекі краї.
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Это был сон

На сердце не раз, на сердце не раз,
Печальные  мысли ложились подряд.
Когда – то в двоем, когда-то в двоем,
О тайнах вселенной вели розговор.

Припев:
О, это был сон, а может и не сон,
Только закрою глаза, то сразу вижу тебя.
Ты от меня не уходи,
Ты будь со мной  навсегда.

О странах, о песнях, о счастье людском,
Пока не дошло до любви, а потом
Минуты страданья, минуты гаданья,
Большие надежды на нашу любов.

Припев.
                                       
Как будто прошло, как будто прошло,
Уже не вернется, что было давно.
И только глаза, и только глаза
Тревожат как прежде без отдыха, сна.

Припев.
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Вірю і без слів

Вірю і без слів, 
Знаю без  вагання,
Я для тебе жив
Весни і світання.  
                                                                 
Приспів:                                                            
Кольорові мрії                                                            
Стануть у танок,
Із ромашок, лілій
Я тобі сплету вінок.
А рожевий ранок
Нас розбудить вдаль.
Не туману то убранок -
Ніжна біла шаль.
                            
Крізь стрімкі вершини,
По крутих стежках
Я до тебе лину
На семи вітрах.
                                                                   
Приспів.

Наче ненадовго,
Взяло у полон,
Серце не обдуриш
Битись в унісон.      
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Твій зоряний  шлях

Твій корабель, як доленосний цвіт,
Вже розпуска вітрила і понесе тебе
В незвідані світи, до заповітних мрій,
І до нових світил, що  ждуть тебе.

Приспів:
Прийде твій  час, твій зоряний час,
Забуть про біль в душі  та не  оглядайся назад,
Поглянь на зорі,  як світяться вони тобі,
Повір  у казку омріяну  ще з юних літ.

      
Щасти  тобі зустріти на шляху 
І вірність, і любов, яких давно чекав.
Добро і злагоду також щоб мав,
І щиру дружбу  завжди відчував.
 
Приспів.
                                         
Пройдуть роки  та не стираються  вони.
Як кращі світлі сни, які не скоро згаснуть.
І не сумуй, коли прийдеться знов 
Плекати в серці і  надію, і любов.

Приспів.
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Дівчинонька і туман

Хмари  білі  осідають, 
Покривають край.
Дівчиноньку гарну, 
Милу оповив туман.

Приспів:
Крізь туман, крізь туман      2р.
Видно, видно її стан. 

Так і хоче він забрати
Її в царство хмар.
Думала, що може знайде
Своє  щастя там.

Приспів.
                                    
Раптом сонце засіяло,
Прояснилось враз.
І розвіялись надії
В неї на очах.
                                                                                                                                                    
Приспів:
Крізь туман, крізь туман.
Бачу сльози на її очах.                                     
Де ж туман, де ж туман,
Чом він, чом він знову сам?
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Очі сині
 
Ось вже ранок  наступає,
Сонце радісним промінням сяє.
Мої гори  та полонини
Пробудились, заговорили.
                                                    
Приспів:
Чом наш легінь не зустрічає
Новий ранок, новий день?
Що з тобою, чому серденько
Так засмутилось, зів’яло враз?
Ой, легіню, та не журися,
Бо то кохання було зрадливе,
Та я біль в твоєму серці,
Промине  так дуже швидко.
 
Я не знаю, мої милі,
Полонили очі сині.
Буду завжди пам’ятати,
Як вони мене любили.   
                                                                                            
Приспів:
Ой, легіню, та не журися,
Бо то кохання було зрадливе,
Та я біль в твоєму серці,
Промине так дуже швидко.

 

Якби швидше та й вечоріло,
Може прийдуть до мене очі.
Місяченьку, зорі ясні,
Прокладіть їм шлях до серця.
                                                       
Приспів:
Чом наш легінь не зустрічає
Новий ранок, новий день?
Що з тобою, чому серденько,
Так засмутилось, зів’яло враз?
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Не покидай

Настали ті дні, небажані дні,
Бо принесли  від тебе розлуку мені.
Невже, що пройшло даремним було,
Невже не зустрінем з тобою ту першу весну.

Приспів:
Не покидай ти мене в душі,
Не покидай, ти мені повір,
Повір, повір в любов мою,
Що принесла страждання й сум.

Як важко мені без тебе в ці дні,
Нічим тут зарадити я не зможу собі,
Бо до серця йдуть і нестримно несуть,
Спогади наші вже неповернутих літ.  
   
Приспів.
  
У будь-які дні я чекатиму всі,
Від ранку до вечора, а може довгі роки.
Бо твоя благодать і небесна любов 
Стала щастям для мене і єднала обох.

Приспів:
Не покидай ти мене в душі,
Не покидай, ти мені повір,
Повір, прости любов мою,
Що принесла страждання й сум.
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Первоцвіт

Вже минули роки,
Пам’ятаю, як ми
По стежинкам гірських
Мандрували колись,
Як шукали разом
Зілля цвіт-первоцвіт,
Квітку наших надій                                          
І веселих пригод.

Приспів:
Може знову підем,
Крізь роки промайнем,
Первоцвіт принесем,
Все згадаєм тепер.

Наче вчора було -  
Все так швидко пройшло,
Тільки  цвіт-первоцвіт
Не забути повік,
Як єднала серця 
І людські почуття
Квітка ця чарівна,
Що дарує весна.
                                                              
Приспів.
А чи прийде ще раз
Та травнева весна,                           
Чи  розквітне ще раз              
Диво-квітка  для нас?
Чи побачимо з гір                     
Всі вершини Карпат,
Чи почуємо шелест                 
Ще не втрачених мрій?                                                                                 
                                                       

Приспів:
Може знову підем
Первоцвіт принесем,
Крізь роки промайнем,
Все згадаєм тепер.
Вірю знову підем,
Крізь роки промайнем 
І ті радісні дні 
На хвилину вернем.
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Молитва

В молитві й любові
До тебе наш, Отче
Веди нас  дорогою, 
Правди веди.
Веди терпеливо 
Усіх нас до Бога, 
І сили щоразу  нам 
Додавай у житті.

Приспів:
Любов’ю живу і надіюся,
І тішуся ще миттю життям.
За землю, за сонце  і за небо блакить 
Складаю подяку. мій Боже, тобі.

Добром засіваймо
Поля веселкові,
Живімо у мирі,
З Божим серцем в душі.
Живімо з любов’ю
До всього живого, 
Що створено Богом, 
Творцем - Неба й Землі.
                                                           
Приспів.

Щоб разом із нами 
Весна розквітала,
Ніколи не гасла 
Братерська любов.
Щоб промінь Ісуса
В кожній хаті сіяло
І зло відступало 
Та щезло навік.
                                                         
Приспів.         
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Золотава осінь 

Золотава осінь стукає у віконце,
Синім небокраєм сяє далина,
А вітерець з діброви так і повіває,
Несучи на крилах небеса.

Приспів:
А журавлі останній вальс кружляють,  
Залишаючи улюблені краї,
А природа з фарбами так співає,
Що все живе у золото вдяга.

Ще по літньому нам сонечко сіяє,
Огріває душу й рідну землю нам.
Жовте листячко на вітрі ся гойдає,
О, яка прекрасна осені пора.

Де-не-де квітують квіти пишним цвітом,
І навколо все здається, як в раю,
Так і хочеться в цю мить злетіти в небо,
Щоб подякувати богові-творцю.

Приспів.
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Опадає листя

Чарівну журавку він шукає
Під акорд дощу, і вітру, і свист.
Разом з журавлем вночі страждає
Золотаво-жовтий падолист.

Приспів:
Опадає листя, опадає
Під сумну мелодію дібров.
Запізнілий журавель блукає,
Він шукає втрачену любов.

Не повертається назад кохання
Як не повертається земля.
Десь співає чарівна журавка
Та не для сумного журавля.

Приспів.
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Світи любове наді мною

Біжу під райдуги весною,
Де небо визріло цвісти,
Світи, любове, наді мною,
Зорею першості світи.

Приспів:
Світи тоді, коли печально,
Коли зневірююся в собі,
Мани мене, як зірка дальня,
В безкраї гони зоряні.

Мани увись, виснажуй крила,
Обпалюй губи на лету.
Мене колись ти сотворила,
Щоб твою зміряв висоту.

Приспів.

Мене, любове, ти сотворила,
Я – твій боржник, і раб, і син.
Як є живуча в мене сила – 
Це ти, любове, до сивин.

Приспів.
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Я люблю Україну

Країни іншої не знаю,
Де золотом колосяться хліба,
Де пишний цвіт червоної калини
Заквітчує пісні й людські серця.

Приспів:
Я люблю Україну,
Бо це моя земля.
Вона мені, як колискова,
Як мати рідная моя.

Країни іншої не маю,
Щоб благословенною була,
О, ця земля, правічна і прекрасна,
Моєї юності – сама весна.

Приспів.

Твою духовну велич не зламати,
Бо з нею я мужнію з кожним днем.
І мову рідну, як свою святиню, 
Плекати буду й берегти завжди.
        
Приспів.

                  



110



111


