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Riječ uredništva

Draga djeco!

Znamo da vam se činilo kako zima nema namjeru

spakirati svoje kofere i otputovati na sjever. Nikada

prije snjegovići i klizališta se nisu toliko dugo šepu-

rili po našim ulicama, ali odjednom kao da se dogo-

dilo čudo- sunce je izašlo iza oblaka, visibabe,

ljubičice, kukurijeci i svi drugi vjesnici proljeća i svi

drugi vjesnici proljeća važno su podigli svoje snene

glavice i nasmiješili se suncu protežući važno svoje

nježno zelene stabljičice!

Spakirajte u ormare svoje zimske jakne i kape, du-

boke, tople cipele i kaljače. Vrijeme je za loptu i

igre na livadi, šetnje šumom, udahnite punim plu-

ćima radost proljeća. 

Na našim stranicama naći ćete uspomene na pro-

tekle mjesece od kada se nismo čuli ni vidjeli. Že-

limo vam veselo i radosno proljeće, dobar uspjeh u

školi!
Uredništvo

Слово редакциї

Мили дзеци!
Знаме же ше вам видзело же жима нєма намиру спаковац свойо куфри и од-путовац на сивер. Нїґда ше так длуго анїєден Дїдо Шнїжнїк и шлїзкалїще нє пи-шели по наших улїцох, алє, одразу, яккед би ше случело чудо – слунко вишлоспоза хмарох, подшнїжнїки, любичици ишицки други вистнїки яри пишнодзвигли свойо поспани главки и на-шмеяли ше слунечку нацагуюци свойонїжни желєни стебелка.

Одложце до орманох свойо жимскиякни и шапки, як и глїбоки, цепличижми. Пришол час за лабду и бавискана пажици, шейтанє по лєше и з по-лнима плюцами удихнїце ярню радосц.На наших бокох найдзеце памятки напрешли мешаци од кеди зме нє буливєдно. Жадаме вам веселу и радосну яр,добри успих у школи!

Редакция

Слово редакциї

Дорогі діти!

Знаємо, що вам вже здавалося, що

зима не має наміру спакувати свої ва-

лізи і помандрувати на північ. Ніколи

досі сніговички і ковзанки так довго не

затримувалися на наших вулицях, але

раптом наче сталося диво - сонце ви-

йшло із-за хмар, підсніжники, проліски

фіалки і всі інші провісники весни ви-

соко підняли свої заспані голівки і ус-

міхнулися сонцю, витягуючи гордо

ніжно-зелені стебельцята!

Спакуйте у шафи свої зимові курточки і

шапки, теплі чобітки і черевики. Прий-

шов час за м’яч і ігри надворі, прогу-

лянки лісом; глибоко вдихніть радість

весни.
На наших сторінках знайдете спогади

на минулі місяці, відколи ми не чулися

і не бачилися. Бажаємо вам веселої і

радісної весни, добрих успіхів у школі!

Редакція 

Vaše priloge možeteslati na adresu:
Savez Rusina i Ukrajinaca RH
(za “Vjenčić”)

32000 VukovarVijeća Europe 93
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80 роки 
од народзеня
Василя Мудрого

Того року, точ-
нєйше 12. марца,
Василь Мудри,

учитель и поет, наполнєл
80 роки живота. Народ-
зел ше 12. марца 1930.
року, у Дюрдьове як
перше дзецко у фамелиї
Данила и Мариї, народзе-
ней Полдруги. О шейсц

роки народзела ше му шестра Наталия (1936). 
Основну школу закончел у родним месце, два класи
гражданскей школи у Новим Садзе, а трецу и
штварту класу нїзшей ґимназиї у Руским Кере-
стуре.
Учительску школу закончел у Сримских Карлов-
цох, и такой достал роботу у Редакциї новинох
„Руске слово" у Руским Керестуре як новинар и ре-
дактор дзецинского часопису „Пионирска заградка".
Потим преходзи на роботу до основней школи у
Дюрдьове дзе преподава руски язик, а вец знова
назад до „Руского слова" у Руским Керестуре.
Позарядово закончел Висшу педаґоґийну школу
(русийски язик) у Шабцу.

Кед ступел до малженства зоз учительку Меланию,
народзену Планчак, зоз фамелию селї ше до Сриму,
дзе перше робел як учитель у Дзецинским (покра-
їнскнм) шпиталю за ТБЦ на Принциповцу, а потим
як наставнїк русийского и руского язика у Основ-
ней школи „Йован Йованович Змай" у Соту, дзе
штири роки бул и директор школи. Од 1981. року
по одход до пензиї 1991. року робел у Основней
школи „Сримски фронт" у Шидзе як наставнїк ру-
сийского язика. Ма дзивку Меланию и сина Бориса.

Бул активни на велїх подручйох дружтвеного и кул-
турного живота Руснацох за котри активносци до-
стал и високи припознаня у тедишнєй держави.

През цали час Василь Мудри пише и друкує свойо
роботи, та ма обявену кнїжку поезиї за дзеци „Под-
шнїжнїки викукую“ (1973). Заступени є у вецей ан-
толоґийох поезиї, а нєпреривно пише и за наш
часопис „Венчик“.

Агнетка Балатинац
Жридло: Руски християнски календар 2010.
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Василь Мудри

ЖАДАМ  БУЦ  СТАРШИ 

Кед бим ше пребулзел старши, 
поведзме уж такой ютре рано, 
нє губел бим дзецом бависко, 
нє дудрал бим на нїх нагнївано: 
„Такой дому учиц бо иншак, зна ше, 
будзе мац роботи порвиско!“

Кед бим одразу постал старши,
и то уж такой нєшка звечара, 
нє гонєл бим нїкого од себе, 
нє чули би ше вше исти слова: 
"Престань уж бегац, посцель це чека 
твоя нєсташносц нєшка готова!"

Наисце, добре то нєшка старшим: 
кажди их слуха, роби им по волї, 
гоч кажди з нас ма свойо жаданє... 
Мнє, верце, тото часто болї, 
та прето думам: кеди же моя 
така моц, важносц уж раз настанє?!
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ЛЮБОВ МАЦЕРИНА

Твардейша и од каменя, 
нє ровна єй анї стина,.. 
Така велька, тварда, моцна, 
цепла любов мацерина.

Иншаки єй попатрунок,
гоч радосни, гоч боляци: 
кед попатри на мнє мило 
жренка очох єй блїщаци.

Ище нїґда сом нє видзел 
же єй уста набрундзани, 
алє вше су, вєдно з твару 
як слунечко нашмеяни.

Кед ше рука єй так нїжно 
през канджурки ми преходзи 
почувствуєм теди як ме 
любов єй през живот водзи.

ПОЧАТНЇК

Корчолї прикапчам, 
як витор вилєцим 

та вец ґу пайташом 
на гладки ляд злєцим.

Корчолї ми нови – 
купел ми их тато. 
А же сом нє схопни –
нїч то ище зато.

Гоч ше и натрапим 
будзе з того хасну.
Попатьце як лєцим, 
правим смугу ясну.

Бух! Алє сом трєснул! 
Тераз муку мучим: 
шлїзкам ше на хрибце 
алє раз научим.

ШМЕРЦ  ДЇДА ШНЇЖНЇКА

Дїдо Шнїжнїк, 
наша пиха, 
вше є худши –
лєдво диха.

Уж ту марец
мешац чече 
та го слунко 
куска, пече.

Юг го щипка 
та є ценши; 
з каждим дньом вон
узши, менши.

Розпущи ше,
ясни ствари, 
як и кажди
Шнїжнїк стари.



Перші крашанки

Коли Галя була ще маленькою, вона дуже раділа
крашанкам, отим кольоровим великоднім яєчкам,
синім, жовтим, червоним. Вона думала, що чер-
вона крашанка походить від червоної курочки,
синя—від синьої, зелена—від зеленої і так далі.

—Але де ж ті червоні, зелені, й сині курочки,
коли я скрізь бачу лише білі, чорні або зозу-
лясті?—питала сама себе Галя.

Нема ради, треба піти запитати в дідуся.
—Дідуню, звідки беруться крашанки?
—Їх фарбують,—відповідає дідуньо.
—А нащо?
—На пам’ятку, дитино! На пам’ятку великого

Христового чуда. Ось ти сідай коло мене, а я роз-
кажу тобі великодню легенду про перші крашанки.

Цього не треба Галі два рази казати. Сіла на
стільці, склала ручки на колінах, наставила вушка
і слухає.

—Як Ісус, ворогами замучений, помер на
хресті, то його похоронили в кам’яній могилі, при-
ставили каменем і поставили воїнів, щоб, мовляв,
Ісусові учні не вкрали тіла. Стоять воїни день, сто-
ять другий біля могили, а третього дня вдосвіта
сталося щось незвичайне: над могилою засяяло
ясне-преясне світло, і блиск осліпив сторожу... Від
несподіванки вони попадали на землю. Все ж вони
побачили, як ангел Господній підняв важку
кам’яну плиту, і з могили вийшов Христос.

Воїни схопились на ноги і з переляку повтікали.
Вони побігли у місто до свого сотника і, дрижачи
від страху, розповіли йому, що Христос воскрес.

Сотник тоді якраз снідав. Перед ним лежало
кілька варених яєць.

—Це неправда!—закричав сотник до воїнів.—
Хіба може бути, щоб мертвець, який два дні про-
лежав у могилі, ожив?

—Так, він ожив!—запевняли воїни, але сотника
не переконили.
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Роман Завадович

(18.12.1903-31.05.1985)

Відомий дитячий ук-

раїнський письмен-

ник діаспори,

журналіст, культурно-ос-

вітній діяч, шанований в

Україні та за її межами.

Народився Роман Зава-

дович 18 грудня 1903 року

в с. Славна на Львівщині.

Навчався у гімназіях Золо-

чева і Тернополя. Упродовж

трьох років (1912-1914) проживав під одним дахом

з Іваном Франком, який справив на нього великий

вплив.

1920 року стає студентом Українського таєм-

ного університету у Львові, а пізніше вивчає сла-

вістику у Львівському державному університеті,

отримавши 1938 р.звання магістра філософії. В

цей час Р. Завадович займався також культурно-

просвітницькою працею у селах Золочівщини: за-

сновував читальні, освітні гуртки молоді,

організовував хори, театральні гуртки, ставив

п’єси.

Під час навчання в університеті починає писати

вірші, переважно дитячі. З 1937 року Роман Зава-

дович працює у львівському журналу для дітей «

Малі друзі». Деякий час викладає українську мову

і літературу у середній школі у Золочеві. Під час

Другої світової війни емігрує спочатку до Німеч-

чини, а потім до США. Тут продовжує освітницьку

роботу, стає одним із засновників Об’єднання пра-

цівників дитячої літератури.

Твори Романа Завадовича друкуються у бага-

тьох газетах, журналах в Україні, США, Канаді,

Англії. Він є автором книг «Князь Марципан», «

Рицар Лесь», «На дворі царя Гороха», « Пригоди

гномика Ромтомтомика», «Карпатський чарівник»

та багатьох інших. Живучи в Чикаго, Роман Зава-

дович був неодноразово нагороджуваний з боку

української спільноти у США за творчу працю для

української молоді, а 1978 р вшанований почесною

грамотою «Українця року»—за великі заслуги на

ниві української культури.

У творах Романа Завадовича виразно проступає

його любов до України і християнський світогляд.

Підготувала: Леся Мудрі 

Роман Завадович



—Це неможливо! –кричав він.—Хіба може так
бути, щоб ніч стала днем, а вода вогнем?
Або...або...щоб оці яйця стали червоними? Тіло
Христово вкрали його учні, а ви дали себе заля-
кати, обдурити, і дозволили їм це! Га, не минути
вам покарання!

Воїни впали перед лютим сотником на коліна,
запевняючи його, що вони не винні. Та сотник, ос-
каженілий від гніву, не слухав їх. Нараз його по-
гляд впав на тарілку з яйцями і... Що це таке? Всі
яйця на тарілці були... червоні!

Захитався сотник, зблід і повірив. Повірив, що
Христос—правдивий Бог і що він направду вос-
крес. То було чудо, обне з багатьох чудес Вели-
кодня.

З того часу, дитинко, на пам’ятку того чуда по-
божні християни фарбують яєчка. Це дуже давній,
хороший звичай, він дуже поширений в усій Ук-
раїні. Крім крашанок, українці й інші народи вмі-
ють розмальовувати писанки всілякими взорами.
Писанки і крашанки—це прикраса великоднього
столу.
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Naši književnici - Нaшо писaтелє - Нaші письменники

Котилася писаночка

З гори на долину,

Прикотилася простісінько

До нас на гостину.

А за нею йде Великдень,

Несе білу паску,

Дзвонить в дзвони,

Розсипає радощі і ласку

А накінці гаївочки

Хороводом в’ються,

Пісеньками видзвонюють.

Гомонять, сміються.

Відчиняймо воротонька,

Гостоньків вітаймо,

«Христос воскрес!» —разом з нами

Усі заспіваймо!

«Христос воскрес!» —защебече

Пташка на ліщині,

«Христос воскрес!» —прошепочуть

Фіалочки сині.

«Христос воскрес!» —загомонять

На дзвіниці дзвони,

«Христос воскрес!» —озвуться

Зорані загони.

«Христос воскрес! —привітає

Нас рідна землиця.—

Киньмо смуток, хай сьогодні

Кожний засміється!»

«Воістину!—відповідять

Діточки з батьками. –

Росте в серці в нас надія,

Великдень між нами!».

ВЕЛИКДЕНЬ



Ось уже кілька днів мала Оленка
не давала спокою старшому
братові: «Миколо, коли вже

буде Великдень?» «Та вже скоро, -
швидко відповідав Микола, скидаючи з
плечей шкільну сумку.

• І що, мама спече паску?Так. 
• І ти фарбуватимеш яйця?
• Так.
• І ми підемо до церкви? І там бу-

дуть дзвонити дзвони? – не вгавала
Оленка. 

• Так, - нетерпляче відказував Ми-
кола. 

• І я одягну гарну нову сукенку?
• Так, коротко відрубав хлопець.

Оленка мрійливо примружила очі.
«Коли вже прийде Великдень?.. Хоч би
швидше...» - думала вона. 

• І ми будемо їсти м’ясо, ковбасу,
яйця і паску?

• Та-а-а-ак, простогнав Микола,
розв’язуючи якесь нелегке рівняння з
математики.

• А чому? – запитала Оленка.
• Та-а-а-ак, - автоматично повторив

Микола.
• Миколо, чому? – настирливо ви-

магала відповіді Оленка. Микола відір-
вав очі від зошита:

• Що чому?
• Ну чому паска, яйця, дзвони і нова

сукенка на Великдень?
• Слухай, Оленко, я не маю часу, я

потім тобі все поясню.
• Ні-ні-ні, - мало не заплакала

Оленка, ти як кажеш «потім», ти ніколи
не розповідаєш.

Микола зітхнув, він добре знав, що
Оленка не відчепиться, доки не почує
відповіді на всі запитання. Отож, ще
раз подивившись на своє рівняння,
почав швидко розповідати:

• Великдень – це велике свято, у цей
день всі християни згадують і радіють
через подію, яка сталася майже дві ти-
сячі років тому. В той час на землі жив
Ісус Христос, Божий Син...

• Бог – Його тато? – вставила при-
тихла Оленка.

• Не перебивай! Так! Ісус сам ска-
зав, що Бог є Його Отцем, татом.

• А мама? – запитала Оленка.
• Оленко, та ж ти бачила образ Бо-

городиці з малим Ісусом на стіні в кім-
наті.

• Бачила, знаю, я забула, - засороми-
лась Оленка.

• Отже, Ісус Христос ходив по
землі, проповідував, зціляв хворих,
любив усіх людей. Але не всі любили
Ісуса, він мав ворогів, які підступно
осудили Його на смерть і так Ісуса
розп’яли на хресті і Він помер...

• Та як же так? – зажурено проше-
потіла  Оленка. – Як Бог, Його Тато, не
захистив Його?

• Оленко, Ісус сам хотів померти.
• Хотів померти?
• Так, його кров стала ціною, яку він

заплатив за нас усіх.
• Не розумію, - сказала Оленка.
• Слухай далі. Отож, Ісус помер і

його поховали. Та на третій день, коли
жінки, які знали Ісуса прийшли до
гробу, то гріб був порожній. Ісуса в
гробі не було, Він воскрес. Пізніше Він
з’явився жінкам і своїм апостолам. Ісус
переміг смерть! Колись всі ми воскрес-
немо, як Ісус. На Великдень ми зга-
дуємо про Ісусове воскресіння, тому
йдемо до церкви, а в церкві весело
дзвонять дзвони, усі співають «Хрис-
тос воскрес із мертвих!» Тому ми бу-
демо їсти найкращі страви і

вдягнемось у найкращу одежу...Все, на
сьогодні досить, я маю ще досить
вчити, а потім біжу на футбол...

Микола обернувся і почав швидко до-
писувати домашнє завдання. А Оленка

ще дового мріяла про те яким гарним
буде Великдень. І раділа, що Син
Божий воскрес, переміг смерть. У неї
з’явилось багато нових питань... Але
про все це вона спитає Миколу вже
після футболу. А тепер хай вже пише
свої рівняння.

сс. Василіянки
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ВИЛИКДЕНЬ

Великодня історія



Школяре нїзших класох основней
школи у Миклошевцох штредком
фебруара шветочно и весело озна-
чели медзинародни дзень залюбе-
них – Валентиново. Вони вєдно зоз
учительками того дня на шицких
наставних годзинох свойо актив-
носци пошвецели любови през пис-
ньочки, шпиванки и правенє
шерцох од пластелину и ґлина-
молу, хтори подаровали своїм най-
милшим. З тей нагоди виведли
кратку прикладну програму, а
после того ушлїдзело гевто найве-
селше кед дзеци шпивали, танцо-
вали, забавяли ше.
Даскельо днї познєйше ушлїдзели
фашенґи, хтори дзеци обчековали
зоз вельким нєсцерпеньом. При-
рихтовали ше длугши час та маски
понаправяли у школи, дахто их об-
думал дома, а було и таки „готови”.
Можеме повесц же тогорочни фа-
шенґи прикрашели рижнородносц
и мрия и указали же ше зоз лєм
дакус добрей дзеки може здумац
вшелїяки активносци. 
Жири хтори з тей нагоди бул мено-

вани вибрал три найудатнєйши
маски. Першу награду достал шко-
ляр трецей класи Лукас Крайнович
хтори бул облєчени до майстор-
ских шматох, друге место додзе-
лєне Мартини Хома (2. класа) за
маску „Панї у калапе” и треце
Срдяни Цицо (3. класа) хтора була
облєчена як „нєзвичайна баба”.

За тот дзень постарали ше и ро-
дичи хтори пририхтали рижни ла-
котки и ошвижуюце пице.
Надпомнїме и тото же красна
хвиля оможлївела преходзенє през
валал так же школяре зацикавели
зоз своїм випатрунком и векше
число преходнїкох.

Ксения Лїкар
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ФАШЕНҐИ У НАС

ОЗНАЧЕНИ ДЗЕНЬ ЗАЛЮБЕНИХ И ФАШЕНҐИ
У НАЩИВИ НАШИМ ШКОЛЯРОМ У МИКЛОШЕВЦОХ

Учашнїки фашенґох зоз учительками 

Вредни миклошевски школяре



У Петровцох 10. януара отримани
перши дзецински бал того року, а у ор-
ґанизациї Ради рускей националней
меншини Општини Боґдановци. Такой
после полудзенку дзеци ше почали за-
зберовац у «Соколани». Векши пришли
сами, менших приведли мацери и оцове,
алє шицки вони були исти кед поста-
вали под повишани томболи. Шицки
вони закуковали цо би ше им добре
здало достац на томболи. 
На балу шицкиx розвешельовали пет-
ровски гудаци хтори добре знаю цо
дзеци любя и знаю. Було ту писнї и
танци за каждого. Вельке нєплановане
нєсподзиванє за шицкиx було кед єден
тащок улєцел до сали. Дзеци весело
врищали, а нєщешлїви тащок препла-
шено лєтал, а нє знал вилєциц вонка.
Кед дзеци на ньго забули, шеднул на
облачок та ше припатрал на дзеци. 
Члени Ради ше постарали же би том-
бола була богата и же би єй було на-
досц, а у тим им финансийно помогол и
представитель рускей националней
меншини городу Заґребу, пан Ириней

Мудри. Весело було и под час вицаго-
ваня томболи. Нє було вельо слизи, алє
лєм тельо же би ше нє забуло на «тра-
дицию», прето же кажде дзецко себе уж
на самим початку вибрало цо би сцело
достац, а шицко далєй, як и у живоце,
питанє щесца. Заш лєм танцовало ше

до шейсцох вечар кед ше шицки почали
помали розиходзиц.
Истого вечара, кед ше шицко пошо-
рело, бул танєц за одрослих, тиж так у
орґанизациї Ради рускей националней
меншини Општини Боґдановци, а при-
сутниx забавял оркестер КУД «Яким
Гарди» зоз Петровцох. 

Окрем Ради рускей националней мен-
шини Општини Боґдановци, у Петро-
вцох того року дзецински бал
орґанизовало и Културно-уметнїцке
дружтво «Яким Гарди». По звичаю, як
и швечи, на балу грали петровски гу-
даци под руководзеньом Звонка Еде-
линского.
Понеже ше сала на хаснованє добила од
поладня, а бал починал на 13,00 годзин,
док зме вишали томболу на порвазок,
дзеци ше зберали и припатрали, а вец нє
могли дочекац кеди ше почнє предавац,
а дзе ище и вицаговац томбола. Як и
вше, даскельо раз ше гварело же ше зоз
томболу нє може почац прето же велї
шедза, а мало з нїх танцує. Прето вец

танцовали покля добре нє вистали, а
потим ше почало зоз вицагованьом том-
боли хторей було надосц. 
Замерковани остал єден хлапец зоз
Петровцох (було дзеци и з Миклошев-
цох и Вуковару), Николас Медєши.
Даскельо раз ишол по томболу и бул

барз розчаровани прето же достал
цошка за дзивчата, бабку и ґумки за
власи. Такой то дал шестринїци прето
же йому то нє треба, алє на концу, Ни-
колас достал предостатню, та аж и
главну награду. Пошол дому щешлїви

як и шицки други дзеци прето же озда
кажде дацо достало. 
Тот дзень бул ище по чимшик окремни,
то бул дзень залюбених, Валентиново и
можебуц ше на балу зявели и даяки
симпатиї медзи дзецми, алє то остава
тайна.                       Марияна Джуджар
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ДЗЕЦИНСКИ БАЛ И ВАЛЕНТИНОВО - ДИТЯЧИЙ БАЛ I СВ. ВАЛЕНТИН

Як високо тоти томболи

Ивaнa Бики

Щицки до тaнцу

РАДОСЦ У  ДЗЕЦИНСКИХ ОЧОХ
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ДЗЕЦИНСКИ БАЛ И ВАЛЕНТИНОВО - ДИТЯЧИЙ БАЛ I СВ. ВАЛЕНТИН

Хто був у  неділю 14 лютого у примі-
щенні  Соколани в Петрівцях, міг чути
гомін, крики, але й бачити щасливу
усмішку і радість на дитячих обличчях.

То був знак, що діти зібралися на свій
бал, який організували члени КМТ
„Йоакім Гарді”. Дітей і батьків  розва-
жав ансамбль товариства. Ділилася ба-

гата лотерея, на якій головну нагороду
відніс Медєші Ніколас. Швидко проле-
тів час у веселих танцях і піснях. Розіг-
рані малюки розходились по своїх
домівках з надією, що на рік буде ще
краще.

Дитячий  бал в Петрівцях за-
крив сезон  цьогорічних балів.

Після дитячого  балу члени
петрівського товариства  організували
танцювальний вечір з нагоди дня зако-
ханих – дня святого Валентина. Закоха-
них розважав ансамбль КМТ „Йоакім
Гарді” під керівництвом Звонка Еде-
лінські. Був організований танець
серця, переможцями якого були Бла-
женка Мудрі і Желимір Мудрі. Пере-
можців нагородили теплими оплесками
і тортом, яким поласувалися всі при-
сутні.
Після півночі  присутні, з іскринами
любові в очах і словами подяки органі-
заторам вечора, розійшлись по своїх
оселях. 

Тамара Дудаш

Нумо, хлопці, до кола...

Ансамбль К.М.Т. „Йоакім Гарді”Петрівці під керівництвом Звонка
Еделінскі

ДИТЯЧИЙ БАЛ І ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА В ПЕТРІВЦЯХ



Каждого року, в соботу пред Квитну
нєдзелю, город Осєк, у сотруднїцтве
зоз установами култури, здруже-

нями националних меншинох, граждан-
скима здруженями, основнима школами,
Центром за предшколске воспитанє та
Центром за воспитанє и образованє „Иван
Штарк“, на централнeй городскей площи А.
Старчевича орґанизує манифестацию „Ша-
рани вайца з фарбами городу“ ("Šarana jaja
bojama grada"). Тогорочна 10-тa по шоре
манифестация прицагла вельке число нащи-
вительох, а през коло 70 штанди на город-
скей площи, нащивителє мали нагоду
видзиц предвельконоцни и вельконоцни зви-
чаї у нашим городу. 

Дзецински ансамбли зменьовали ше на
бини, а госци КПД Русинох и Українцох
того року були дзеци зоз Вуковару, члени
КУД „Осиф Костелник“.

Продукти на штандох можe  ше купиц, а
можe ше их и коштовац. КПД Русинох и

Українцох  каждого року бере учасц у тей
манифестациї. Викладaю єдла хтори ше
рихтаю за Паску, а понеже жадаю же би
людзе хтори нащивюю манифестацию и
коштовали єдла яки рихтаю Руснаци и
Українци, штанд медзи першима останє без
продуктох.
Манифестация  ма и змагательни характер.
Вибера ше найкрасши штанд и найкрасши
писанки. Члени комисиї уважени особи зоз
городского музею (Радмила Биондич), тури-
стичней заєднїци Осєку (Дамир Мацанич) и
Радио Осєку (Давор Лончарич). Того року
за найкрасши штанд преглашени штанд
здруженя „Шокецка ґрана“, а за найкрасши
писанки, писанки КПД Русинох и Україн-
цох Осєк хтори зробела Ивана Сивч. 

Рок „старша“ манифестация хтора ше от-
римує источашнє кед  и „Шарани вайца“ то
„Cvjetni korzo“ (Квиткови корзо) хтора од
Тврдї по площу А.Старчевича „корзира“
дзеци нїзших класох основних школох у ко-
стимох котри приказую квитки, а костими
дзеци вирaбяю сами у школох. Того року нa
„Cvjetnim korzu“ учасц вжало коло 1000
дзеци.
Дзень нє бул за шпацированє бо ше змень-
овали слунко, диждж  и моцни витор, алє  по
тактох плеховей музики и зоз спознаньом
же им городоначалнїк Крешимир Бубало на
концу подзелї сладки пакецики „Крашу“,
нїч нє було чежко витримац.

Агнетка Балатинац 
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ПИСАНКИ

КПД Русинох  и Українцох освоєло перше
место за писанки

Рижнородносц  велїчезно заблїсла на городскей  площи 

Штанд КПД Русинох и Українцох Осєк - Мирко Рибич и Лела Дїтко 

Млади Шокци „шацую“ Вуковарски дзивчата пред
преполну городску площу А.Старчевича у Осєку

Дзеци у костимох квиткох

Похмарене нєбо нє застановело
коло 1000 дзеци у „Cvjetnim
korzu“ и вецей як 70 штанди на
манифестациї "Šarana jaja bo-
jama grada", хтори порихтали
город Осєк, городски здруженя,
национални меншини, основни
школи и рижни културни уста-
нови, же би до ярнїх фарбох
офарбели централну городску
площу у Осєку, а шицки вєдно ше
радовали наиходзацей Велькей
ноци. 



Ярнє слунко ше помали по-

чало пребивац през запуп-

кани кайсово конари под

облаком дзецинскей хижи. Нука з

мирним сном шпя Мижо, школяр

трецей класи, и його младши шейс-

црочни брацик Владко. На пальцох,

поцихи, до хижи вошла їх мац и

сциха прегварела:

Мижу, гайде розбаторюй ше, пондзе-

лок, треба до школи.

Уж пондзелок... Га, я би ище дакус

спал...

Лєм ти помалючки отвор

свойо очка и поцихи видз зоз по-

сцелї, же би ши нє пребудзел бра-

цика.

Док ше тота циха розгварка збу-

вала, Владко уж препатрел и як витор

вискочел зоз посцелї, та одскакал ґу

облаку.

-  Яке красне цепле слунко,

нєшка будзе красни дзень, а зоз ким

ше я будзем бавиц? Мижо муши до

школи, а так и суше-

дове Мирчо и Штефан... Зоз

Фебронку ше бавиц нє будзем,

вона ше зна бавиц лєм зоз барби-

ками...

Мац го погласкала по глави:

Владку, врац ше до посцелї, за

тебе вчас ставац.

Врацел ше Владко до по-

сцелї, алє сон нє сце вецей на очи.

Роздумує: “Цо будзем робиц? Таки

красни дзень... Допито ми... Знова

будзем сам... Цо почац? Знам!

Нєшка направим студню за паме-

танє.” 

Ознова вискочел зоз посцелї, об-

лєкол ше як лєм знал и вишол до

двора. Под шопу нашол пейцлит-

рову пикслу од огуркох, то му будзе

студня до хторей налєє води. У дре-

вари нашол ценке орехово древко и

зоз ньохо направел корбу. Зоз три-

сочки направел ручку за на корбу, вец

то шицко скапчал зоз малим гвоздзи-

ком. Место ланцу на чиґу накруцел

шнурку хтору нашол як виши на

хлївних дзверох. Ище кабел.

Зоз чого направи кабел? Думки

му претргує мацеров глас:

-  Владку, Владку дзе ши?

Кеди ши уж вишол вонка?

Швидко на ранше умиванє,

фриштик, а вец ше уж сцигнєш и

бавиц.

-   Но добре, алє дзе найдзем

кабел?

-  Яки кабел??? Но повец

ти мнє цо би ти фриштиковал?

-  Га, сланїни нє любим...

Пражених вайцох сом ше оєдол...

Маджун ми пресладки... Може па-

штети!!! И нє руцай пикслочку од

паштети, треба ми ю.

- Тебе вше дацо треба...

Кед ше нафриштиковал, Владко

вжал паштетову пикслочку, нашол

шидло, предзиравел ю на двох про-

цивних бокох, предзал през дзирки

дроцик, горе завязал шнурку цо була

накруцена на чиґи и студня готова.

-  Тераз сом годзен зоз моєй

студнї цали дзень вицаговац воду, за-

лєєм мацери квеце, напоїм живину,

дам ше и Фебронковей барбики

напиц и нє будзе ми вецей допито. 

Любица Гаргай

ЖИМСКИ СОН

Єдна чутка кукурицина полю ше скрила,так ше скрила же до яриостала цала и нє згнїла.
През жиму ю чувал шнїгз яри слунко кед ограло,кажде зарно на тей чуткитакой ше зоз сна порвало.

Попущало ключки свойоознова нам будзе кукурици,на єшень нам буду полнии чардаки и мирици.

Владимир Дїтко
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БАБА ГАНЧА

Розказала учителька дзецом

най рисую свою бабу,

на рисунку най укажу

чи наисце на ню здабу.

Марча дзвигла два пальци

пита цо же робиц будзе,

нє ма свою власну бабу

чи рисовац може цудзе.

Сушеда єй баба Ганча

цо ю гласка аж по твари,

гоч є стара лєм дакеди

ище смачни єдла вари.

Галушочки Марча люби

та ю баба Ганча вола,

после школи ґу сушеди

та уж шеда коло стола.

Прето ю рисовац будзе

рисунок єй подарує,

уж напредок Марча зна

же ше баба барз зрадує.

Владимир Дїтко

СТУДНЯ ЗА ПАМЕТАНЄ



Кед ножки малого їжика нє стар-
чели дробчиц з брещка, вон ше
склубачел до клубка и скотулял
пред Аньово ноги. Викукнул зпод
своїх игелкох и поставел питанє:
– Хто ти?
– Я Аня, а ти, хто ти?
– Я Їжик Мижик, бивам ту нєдалєко
у гущави. Пришол сом ше дакус
бавиц. А дзе ти биваш?
– Ту у тей хижи, гварела Аня ука-
зуюци на хижу коло драги.
– Чула сом же їжи любя млєка.
Любиш и ти млєка?– питала
ше Аня.
– Любим алє нє шмем
вельо пиц бо ме год-
зен брущок
болїц. Мамка
ми гварела
най нїч нє
берем од нє-
познатих. 
У тим куд-
лати пес ше при-
краднул ґу їжикови
з намиру онюхциц
го. Їжик Мижик нагло ше уцаг до
своїх игелкох и з нєдовирийом ше
опитал:   
– А хто ти? 
– Я пес Бундаш. Чувам обисце од
нєволаних госцох и крадошох. Нє
бой ше одо мнє. Сцел сом ше лєм
упознац з тобу – гварел Бундаш.
Їжик Мижик ше змирел, спущел
игелки, вицагнул зоз свойого за-
щитного клубка и запатрел ше
дакус лєпше до Анї и до Бундаша, а
вец ше почал шмеяц аж му ше бру-
щок тресол.
Аня и Бундаш попатрели єдно на

друге и зачудовано ше питали їжи-
кови: 
– Цо таке шмишне?
– Яки сце чудни! Бундаш шицок
кудлати, а ти, Аньо, як мой бру-
щок. Яке то?! Нє маце на себе анї
єдну игелку?!... Правда, Бундаш
ма штири ноги як и я, алє ти,
Аньо, два ноги, як лєм нє рапнєш
и нє розтрепеш себе нощок?!...
Наисце сце шмишни! – предлу-
жел ше Їжик Мижик шмеяц. 

Бундаш дзвигнул
свойо кудлати
уха и збрехал:
– Гав! Гав! 
– Нє верестуй!
– гварел Їжик
Мижик – то
моя мац лярма.
Вола ме най

такой придзем
дому. До видзеня!

Придзем знова
наютре. Будзеце ше
заш зо мну бавиц?

– Будземе – гварела Аня.
– Гав! Гав! – потвердзуюцо збрехал
Бундаш.
Їжик Мижик зоз своїма ножками
швидко почал крачац до брега, а
Аня и Бундаш стали и патрели за
нєкаждодньовим госцом, а вец ру-
шели ґу хижи.
– Видзиш, Бундаш, як то? Мали
Їжик Мижик ище нє упознал
нїкого вонка зоз своєй фа-
мелиї та дума же шицки
муша випатрац як вон и
його родичи – гварела Аня.

– Гав! Гав! – потвердзуюцо 

збрехал Бундаш и радосно ше зоз
Аню розбегли спрам свойого дому.

Агнетка Костелник Балатинац
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Аня, їжик и пес
Упознайме єдни других 

Роздумованє у цихоси

Сама сом,
цихосц коло мнє,

мир у мнє...

Роздумуєм,
роздумуєм о тим цо було,
питам ше так сама себе:

“Цо будзе?
Цо будзе наютре,

або о даскельо роки?”

Нє знам.
Чежко дац одвит о будучносци,

оставаю лєм жаданя
и надїя,

свята надїя
хтора дава моци 

наютре ше пребудзиц
або нє...

Любица Гаргай



Дакеди ридко хто мал купчу
лабду, та ше найчастейше
лабдало з лабдами хтори

були направени з рендох лєбо зоз
шерсци.

Дзивчата кед мали таку
лабду, вельку як векше помаранче,
"били ю до мура". Пред бависком
ше порадзели же хтора будзе
перша бавиц, а найчастейше ба-
вели 2-3 дзивчата.

Перше руцанє волало ше
ништица: руцело ше лабду до мура
и влапело ше ю до двох рукох.
Друге руцанє волало ше пляска: ру-
цело ше лабду до мура, раз ше
кляпло и влапело лабду до рукох.

Треце руцанє було двопляска: кед
ше руцело лабду до мура, мало ше
два раз кляпнуц и вец влапиц
лабду до рукох. Штварте руцанє
було перша рука: руцело ше лабду
и влапело ше ю з праву руку Пияте
руцанє було друга рука: руцело ше
лабду до мура и влапело ше ю з
лїву руку. Шесте руцанє було
перша нога, а седме руцанє друга
нога: у колєну ше зогло и по-
дзвигло праву, односно лїву ногу и
попод ню ше руцело лабду до мура,
а вец ше ю влапело до рукох. Осме
и дзевяте руцанє було попод па-
зухи: праву руку у хторей була
лабда положело ше за хрибет и

вец ше ю вируцело до мура спод
лївей пазухи, а вец ше ю влапело
до рукох. Так ше поробело и зоз
лїву руку. Остатнє, дзешате руцанє
було обрацанє: лабду ше руцело до
мура и швидко ше обрацело за 360
ступнї коло власней оси и влапело
ше лабду.

Кажде руцанє ишло лєм по
раз. Кед лабда спадла на жем, ба-
виско предлужовала друга ба-
вячка. "Биц до мура" могло ше и
так же ше лабду руцело до мура, а
вец ше ю з єдну руку одбивало и
чишлєло ше хто може найвецей
раз вдериц лабду до мура.

Мария Хома

Народна мудрість повчає:
«Хто в молодості не награ-
ється— в старості недобре

почувається». Адже саме дитин-
ство, молодість—це час ігор, роз-
ваг, коли діти не лише
забавлялися, але і знайомилися
один з одним, а також зберігали
традиції і культуру свого народу.
Багато ігор-забав припадали на
різні світські і церковні свята, в
тому числі і на Великдень. У перед-
великодній час, хоч і був піст і було
заборонено будь-які « стуки,
грюки, ігри і всякі звучні оклики»,
все ж і тоді молодь вдавалася до
різних ігор і жартів. Але вони не
були такими гучними і веселими, як
на Великдень. 
Найчастіше молодь забавлялася у
Велику Суботу, останній вечір
перед Пасхою. Відбувши вечірню
службу, хлопці і дівчата збиралась
для ігор і розваг аж до настання су-
тінків. За звичаєм,не можна було у

Велику Суботу лягати аж до після
північного Богослужіння,тому ба-
гато хто залишався, аж поки
дзвони не сповістили про Воскре-
сіння Христове, закликаючи всіх на
північну відправу.
Наступного дня, відкуштувавши па-
схальних наїдків, парубки і дівчата
знову збиралися—цього разу вже
для веселіших, голосніших ігор.
Тепер уже обов’язковим атрибутом
багатьох ігор було великоднє
яєчко. Ось лише деякі з багаточис-
ленних ігор, якими молодь забав-
лялася усі три дні великодніх свят.
«ПИСАНКА» У землю втикався кі-
лочок, до якого прив’язувався ді-
вочий або хлоп’ячий поясок. Серед
гравців вибирався сторож, який
клав біля кілка яйце-крашанку, а
сам брався за кінець пояса. Його
завдання оберігати яйце, аби хтось
не вкрав. Задача ж інших—на-
впаки, взяти яєчко так, аби сторож
не зміг до них доторкнутися. При

цьому сторож не сміє відпустити
поясок. Якщо комусь пощастило
вхопити яєчко, сторож мусив по-
класти до кілка якусь свою річ.
Коли ж упіймав «злодія», то той за-
лишає щось своє(фант). Коли фан-
тів назбиралося багато ,їх
розігрували, тобто повертали влас-
никові лише тоді, коли він виконає
щось за «покуту»(наприклад про-
співає, прокукурікає, затанцює, а
найчастіше—когось поцілує)
«ЦІ-ЦІЦ». Утворюють коло. На кого
упав вибір, стає посередині, він
«кішка» Йому зав’язують очі, а зав-
дання його—ловити. Учасники гри
можуть переміщатися з місця на
місце лише в межах кола, при
цьому кличуть «кішку» вигуками—
«ці-ціц!». Той, кого «кішка» упій-
мала(доторкнулася),мусить його
поцілувати і помінятися ролями.

Леся Мудрі
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ЛАБДАНЄ ДО МУРА

Великодні ігри молоді

СТАРИ РУСКИ БАВИСКА



З нагоди Медзинародного дня маце-
ринского язика, у Подручней школи

Петровци хтора припада Основней

школи Антуна Бауера Вуковар, 19.
фебруара 2010. року отримани юви-
ларни 10. школски вечар рускей пое-

зиї. Того року вечар бул пошвецени
рускей поетеси Агнетки Костелник

Балатинац, родзеней у Миклошевцох,
хтора була и окремни госц. 

Вечар бул подзелєни на два часци. У
першей часци було »Стретнуце« шко-
лярох хтори ходза на наставу мацерин-
ского язика Руснацох зоз спомнуту
поетесу и другима рускима поетами зоз
Подунавя, а то були Любка Сеґеди-

Фалц, Ганча Папандриш–Гаргаї, Еу-

ґения Врабец и Звонка Барна. Шко-
ляре мали нагоду упознац ше з по-
етами, побешедовац зоз нїма и дознац
цо их цикавело.

У другей часци була културна про-
грама. Кажди школяр вирецитовал
стихи з поезиї Агнетки Костелник Ба-
латинац котри сам вибрал. Поезия була
преплєцена зоз рускима и русинскима
шпиванками и танцованьом. Окремни
госци у културней програми були ше-
стри Гелена и Ана Бучко зоз Вуко-

вару, котри ше представели зоз
писнями »Шипшина, тарчина« и »Кед
сом ишла«. Як то уж постала и тради-
ция, шицки учашнїки були облєчени у
народним руским облєчиве. 

На тогорочней програми школяре до
пензиї випровадзели директора Ивана

Мадяроша. Як здогадованє на успиш-
носц реализованя настави пестованя
руского язика и култури и здогадованє
на тогорочни вечар, школяре подаро-
вали и поетеси Агнетки и директорови,
бабки у народним руским облєчиве и
традиционални »череґи«. Поетеса да-
ровала школи прикладнїки своєй
кнїжки »Камень гора«. 

По законченей програми шицки при-
сутни могли ше засмаковац зоз чере-
ґами и другима колачами котри за тоту
нагоду пририхтали мацери и баби шко-
лярох. 

Програму пририхтали школяре ру-

ских оддзелєньох од 1. по 8. класу з

учительками Марию Хома и Ната-

лию Гнатко. Школяре богатши за ище
єдно стретнуце зоз поетами, а Руснаци
и Петровци за ище єден школски вечар
рускей поезиї и спознанє же ше руски
язик вше вецей бешедує и пестує од ма-
лючка у петровскей школи.  

Ивона Гнатко

ГУМОР
Ношели Янко и Ганча орман на стоти по-
верх. Шейсц годзини познєйше конєчно
ше им удало висц горе.
    «Ганчо, сцеш перше добру чи подлу
вистку?» – опитал ше Янко.
    «Сцем перше добру» – одвитовала
Ганча.
    «Винєсли зме орман на стоти поверх» –
гварел Янко.
    «А яка вец подла вистка?» – заинтере-
совано ше опитала Ганча.

    «Вошли зме до погришного будинку!!!»
– застарано одвитовал Янко.

***
Миша и слон слункую ше на плажи. Од-
разу миша скричи: «Слонє, свидко ста-
вай!!!»
Слон станул, а миша гвари: «Пребач же
ши мушел стануц, привидзело ше ми же
ши облєкол мойо купачи ґачи!»

***
Цо гутори вельки камион малому? 
«Ище ши млади же биш курел!»

***
Приходзи поштар на моторки и ноши баби
пошту. Подуркал на дзвери, а кед баба
отворела поштар єй гвари: «Бабо, пришла
вам пошта з Америки, на авиону.»
А баба му оштро одвитує: «Нє спреведай,
добре я видзела же ши пришол на мо-
торки!»

Позберал и порихтал Мирон Гнатко, 
8. класа, Вуковар
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Медзинародни дзень мацеринского
язика у петровскей школи 

Святочносц у чесц поетеси
Aгнеткa Костелник Блaтинaц
зоз школярaми
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1. УХОД ДО ХИЖИ
2. ТВОРЯ БУДИНОК
3. КРАСНЕ КВЕЦЕ, НАЙЧАСТЕЙШЕ    

ЧЕРВЕНЕЙ ФАРБИ (МАЦЕРОВА...)
4. РОШНЄ У МОЧАРУ
5. ЖИВОТИНЯ У ОКЛОПЕ
6. З НЇМ ЗАСТРУГУЄШ КЛАЙБАСИ
7. З НЮ МЕРАМЕ ЧАС
8. НОШИШ ПАСКУ У НЄЙ
9. ДОТИК ҐАМБОХ

АВТОР: Денис Колбас, 
7. класа Петровци 

1.  СИРЕЦ
2.  ПАСКА
3.  ВАЙЦА
4.  КОШАР
5.  ХРИН
6.  ЯР
7.  ОВЕЧКА

АВТОР: Андрей Мудри, 
8. класа Петровци 

РИШЕНЯ: 1. ДЗВЕРИ, 2. ПОВЕРХИ, 3. МУШКАТЛА, 4.
ПАЛЬКА, 5. КОРИТНЯВКА, 6. СТРУГАДЛО, 7. ГОДЗИНКА,
8. КОШАРКА, 9. ПОЦИЛУНОК

РИШЕНЄ: ВЕЛЬКА НОЦ

Оля Гудaк
6. клaсa  Миклошевци
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ZABAVANA STRANA - ЗAБAВНИ БОК – РОПЗВAЖAЛЬНA СТОРІНКA

1.  Треца буква рускей азбуки
2.  Пчолов продукт
3.  Суд зоз хторого ше пиє нпр. кафа
4.  Гонї го тракториста
5.  Єшеньска овоц, мож ю найсц у баби на орманє
6.  Часц меблю до хторого ше слада облєчиво
7.  Найдлукша часц твари
8.  Двацецшеста буква рускей азбуки

Кед же точно ришице тоту крижальку, у цмейше
означениг польох достанєце назву нашого 
найвекшого християнского швета.

Любица Гаргай

1.Тепло гріє сонечко,
Яблука червоняться,

Всі надворі граються—
Літо починається.

2. Лагідно-прозора,
Ніжна,верескова

Осінь дзвоником заграє, Школа
двері відчиняє.

3. Січе гостро він снігами, Річки ско-
вує льодами. Разом з ним на наш

поріг Іде в гості Новий рік.

4. Серп знайшла бабуся. Й житечка
ужала,

Як снопи в’язати дітям показала; Не-
даремно місяць цей По серпу на-

звали.

5. Осінь-чарівниця
Листя пожовтила,

Перелітні птиці
В вирій відлетіли.

6. На берізках білокорих
Бруньки розпускаються, 

Малесенькі листочки
З весною вітаються.

7. Ось і середина літа,
Пахне п’янко липи цвіт.

Меду працьовиті бджоли
Принесли нам на обід.

8. Світить сонечко ласкаве,
Пишно зеленіють трави.

9. Сипле осінь дощ холодний,
Тихо пада жовтий лист.

Добре в затишку домівки
Слухать вітру свист.

10. Прикрасив він квітами

Всі наші садки,
Щоб могли дівчаточка

Заплести вінки.

11. Намела цілі грудиська

Снігова пороша.
Здрастуй, зимонько-зима,

Ти така хороша!

12. Ще зима лютує, злиться,
Але все дарма.

Бо вже скоро, точно знаю.
Йде до нас весна!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кросворд «Дванадцять місяців»

Леся Мудрі

Ришеня: 1) в; 2) мед; 3) шолька; 4) трактор; 5) бишалма; 6) орман; 7) нос; 8) ц
главни одвит : ВЕЛЬКА НОЦ

Поможце бидней, гладней
миши же би пришла ґу єд-
зеню цо скорей. Хтора драга
найкратша?

Любица Гаргай



Тей сезони у Петровцох ше позбе-
рали млади драмски моци у
вельким дзецинским ансамблу

хтори на бину поставели драмски
фалат Силвестра Дороґхазия Перша

любов у режиї Ивани Колбас и Томис-
лава Раца. Пред патрачами ше зявело
14 ґлумцох, школярох  зоз Петровцох и
приказали єдноставни драмски змист
базирани на маштовитей приповедки о
першей любови хтора ше случує през
час лєтного одпочивка медзи школя-
рами хтори лєтни днї препровадзую у
нє менованим валалє.Хлапци векшином
зацикавени за спорт, а дзивчата  за на-
виянє (теди ище катеґория спортских

мажореткиньох нє була так заступена).
Дзе младосц ту и любов, гевта перша -
нєзабудлїва. През час ше єдни до дру-
гих залюбя, а кед лєто закончи оставаю
лєм здогадованя на першу любов. Єдна
пара ше на самим концу стрета дзешец
роки познєйше кед дзивче уж мац, а
хлапец хлоп хтори ше здогадує най-
красших хвилькох давного лєта. З тей
нагоди их двойо организую ищє єден
“тулум” здогадованя на дзецинство. Зоз
тоту представу млади Петровчанє ше
до тераз зявели у Вуковаре и на Жупа-
нийскей драмскей  смотри у Ретковцох.
За Венчик дзепоєдни з ґлумцох гуто-
рели:

Кристиян Медєши: - У представи сом
бавел Ґишу, младшого брата найоми-
лєншого дзивчеца у валалє. Улога ше
ми барз пачела по тераз ми то други
драмски фалат у хторим сом бавел.
Пачи ше ми ґлумиц.
Марина Бильна: -Бавела сом Маю,
дзивче до хторого ше залюбел дакус
збунєни хлапец, пачела ми ше улога и
будзем ище бавиц.
Марияна Вовк: -Бавела сом женского
D.J. - а То барз маштовита улога и па-
чела ми ше. Любим бавиц у драмских
фалатох.

В. Павлович

Перша любов на петровски способ

Млaди и вельки aнсaмбл нa бини

Зоз госцовaня у Вуковaре

Сценa зоз предстaви– любовни бриґи




