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                        Юна письменниця Олександра Бурбело 
 
                                 (01.01.1998 – 05.09.2013) 
 

Бурбело Олександра Сергіївна (1998-2013) – поетеса, прозаїк. 

Автор 12-ти книг. Лауреат численних Всеукраїнських та Міжнародних 

конкурсів. В її портфоліо більше п’ятдесяти грамот, дипломів, подяк, 

сертифікатів.  

5 вересня 2013 року юна письменниця відійшла у вічність 

внаслідок тяжкої хвороби. 02 липня 2015 року Олександру Бурбело 

посмертно прийняли в члени Національної спілки письменників 

України. Це унікальний випадок: школярку неповних шістнадцяти 

років посмертно прийняли у Спілку. Вона наймолодший член НСПУ і 

назавжди залишається п’ятнадцятилітньою. 

У грудні 2016 року оголошено про заснування щорічної 

літературно-мистецької премії журналу «Вінницький край» імені 

Олександри Бурбело – «Струна на арфі України» і щорічного конкурсу 

на кращу поетичну і прозову публікацію для творчої молоді шкіл 

Вінниччини віком до 16 років.  

Композитори Ігор Шуберт та Сергій Брайлян написали музику 

на вірші Саші, й у 2017 році вийшов збірник пісень «Свої пісні дарую 
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всім на радість», в якому є ноти, тексти пісень і аудіодиск із записом 

31 пісні та уривки віршів у виконанні автора. 

Із 2017 року твори Олександри Бурбело внесені до шкільної 

програми з української літератури 5-9 класів та вивчаються в усіх 

навчальних закладах України. Її творчість пронизана патріотичними 

почуттями, радістю, любов’ю до рідної землі. Дев’ятнадцять поетів 

України присвятили біля сорока своїх віршів творчості Саші, які 

включені у книжечку «Друзі по перу – Олександрі Бурбело» (Вінниця, 

2018). 

Також вийшли в світ «Книга вінницького школяра» (2018-2019), 

якою забезпечили всіх першокласників Вінниці. У розділі книги 

«Славетні подоляни на усі віки» в одному ряду із Михайлом 

Коцюбинським, Миколою Пироговим, Михайлом Стельмахом, 

Євгеном Гуцалом, Данилом Заболотним, Миколою Леонтовичем, 

Радіоном Скалецьким, Натаном Альтманом є фото і Олександри 

Бурбело, наймолодшого члена Національної спілки письменників 

України, творчість якої вивчається у школах всієї держави. 

Видані шкільні підручники «Українська література. 

Хрестоматія + позакласне читання. 6 клас» (Київ, 2017), «Антологія. 

Казки в шкільному курсі літератури. 5-6 класи» (Харків, 2019) та 

«Сучасна художня література. 5-6 класи» (Київ, 2019), в яких є 

матеріали про Олександру Бурбело та її твори. Останні два підручники 

видані серією «Шкільна бібліотека» і ними забезпечені всі шкільні 

бібліотеки України. 

За майстерне втілення шевченківського духу у власній 

творчості і пропагування ідей Великого Кобзаря Олександру 

нагороджено Гран-Прі Міжнародного проєкт-конкурсу «Тарас 

Шевченко єднає народи» та відповідною медаллю (Київ, 2018). 

5 вересня 2019 року відбулося урочисте відкриття вулиці 

Олександри Бурбело на масиві «Поляна» села Бохоники Вінницького 

району Вінницької області. 

          У 2020 році вийшов із друку другий збірник пісень 

«Українське поле», в якому 38 пісень з нотами та текстами  

восьми композиторів та аудіодиск до нього. 
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Запрошення до збірки 

 

Як завжди, у нашому житті визначальну роль відіграє випадок… 

Якось я приїхав у Вінницю на студію звукозапису до мого друга 

Михайла Моди. Записавши декілька моїх авторських пісень, Михайло 

подарував мені на щасливу доріжку невеличку книжечку «Друзі по перу – 

Олександрі Бурбело».  

От з цього і почалася моя нова творча робота та знайомство з 

творчістю юної поетеси Олександри Бурбело. 

Зізнаюсь, коли я побачив на обкладинці книжки ім’я Олександра, то 

відчув рідну, близьку людину. Ви зрозумійте, моя онука має таке ж ім’я – 

Саша, Шурочка, Олександра. 

Мабуть не випадково і народилась пісня з мого нового пісенного 

циклу «Недоспівана пісня», яка має назву «Споріднені душі».  

Ми з тобою споріднені душі, 

Шлях життєвий  у нас не простий. 

І ще світ цей топтати я мушу, 

Ти за це мене, друже, прости.  

З часом я познайомився з родиною Саші. Ця сім’я відома на 

Вінниччині. Інтелігентні, творчі люди, які все своє життя роблять добрі 

справи для свого рідного Подільського краю, для України. 

Сьогодні я більше спілкуюся з дідусем Олександри – Володимиром 

Яковичем Бевзом. Саме йому належить ідея видати збірку пісень 

«Недоспівана пісня», і він хвилюється, контролює кожен крок по підготовці 

до видавництва, та ще і поспішає… І я його розумію, потрібно встигнути 

побачити збірку – присвяту незабутній Саші. 

Більш детальніше розповім про збірку Вам, шанувальники та 

прихильники її Величності Пісні. Збірка має чотири розділи: пісні, 

присвячені Олександрі Бурбело, пісні патріотичного спрямування, ліричні 
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пісні, пісні для дітей. Сподіваюсь, кожен з вас знайде щось цікаве для себе, 

для душі та серця. 

У вступному слові не має можливості зупинятись об’ємніше, але 

зупинюсь і висловлю свої думки і враження про творчість талановитої Саші. 

Отримавши в подарунок від Володимира Яковича поетичні книги 

Олександри, я зміг відчути і зрозуміти власний поетичний стиль юної 

поетеси. Мене здивувало те, що у такому юному віці вона так серйозно і 

відповідально підходила до Слова. Я б сказав, не по-дитячому. Вона піднімає 

на розсуд читача глибокі питання, думки. Крім того Саша залишила нам у 

спадок величезну кількість різнохарактерних творів. В основі її творчості 

лягли твори, написані за коротке життя, які побудовані на основі 

спостережень за реальними життєвими подіями, спогадів про дитинство, 

юність, поєднуючи хвилини радості і смутку та переживань. Вона залишила 

нам різнопланові за темою поезії, у яких звучать патріотичні, сюжетні, 

пейзажні, ліричні та інші мотиви. А для того, щоб ви краще зрозуміли мою 

думку, я запропоную вам познайомитися з її книжками: «Гармонія», 

«Первоцвіт», «Золота росинка», «Рідній Україні», «Зимова Україна», «Я лиш 

струна на арфі України». Запевнюю вас, ви отримаєте велику радість і 

насолоду від знайомства з її Високою Поезією. 

Сподіваюсь, що і збірочка пісень «Недоспівана пісня Олександри 

Бурбело» знайде своїх прихильників і буде світлою пам’яттю про 

надзвичайно обдаровану юну україночку Сашеньку Бурбело. 

Олесь Коляда  
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ПЕРШИЙ РОЗДІЛ 

Пісні, присвячені Олександрі Бурбело
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Недоспівана пісня 
Музика Олеся Коляди 

Вірші Тамари Артем’євої 

 
 

Вона прийшла в цей світ не випадково, 
Вона прийшла, як зіронька, в цей світ. 
Осяяла, як промінь веселковий, 
Лишила на землі помітний слід. 
 
Приспів: 
І буде в полі жито колоситись, 
Повернеться до нас в цвіту весна. 
Ти в пам’яті назавжди будеш жити,  
В дзвінкоголосих мріях та піснях.  
 

 
Не скаржилась і плакати не вміла, 
Як юна Леся з болем прожила. 
Вона життя і сонце так любила, 
Бо до землі зернятком проросла. 
 
Приспів. 
 
Ще пісню Саша нам не доспівала 
Про велич і красу осінніх днів, 
Її як хмари сиві заховали, 
Згубилась десь у клині журавлів. 
 
Приспів. 

  

2 р. 
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А нам залишились слова… 
Музика Олеся Коляди 

Вірші Світлани Травневої 

 
В цей чебрецевий світ прийшла радіти сонцю, 
Щоби життя все повнилось до самих донець, 
Де у шипшиновій навік спочила тиші нині. 
Їй вже безсмертя часу лік в новій веде хатині… 
 
Приспів: 
І оживають мов дива незмірно-загадкові 
У ніч Христового Різдва незбагнено-казкову… 
А від очей холодних біло-сині заметілі 
Таємно заховали поцілунки недоспілі. 
 
А нам залишились слова, думки і мрії, – 
Живе душа в них, небеса, зорять надії. 
Слова добірні та дзвінкі, немов зерно пшениці, –  
Несуть у часопростір їх стокрило віщі птиці. 
 
Приспів. 
 
Немов джерела з-під землі, мов в кузні криця, 
Те слово між людей бентежно заіскриться. 
І море в них хвилюється, дзвенять пташок хорали, 
І сонця Великоднього всміхається кружало. 
 
Приспів. 
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Поети у безсмертя відлітають 
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Поети у безсмертя відлітають 

Музика Олеся Коляди 

Вірші Тамари Артем’євої 

Де ти, в яких світах, дитинко, 
Віднині шлях у тебе неземний. 
Можливо, пролітаєш, як сніжинка, 
Чи сяєш наче промінь золотий. 
 
Приспів: 
Тебе потомки ще не раз згадають, 
І дань тобі за творчість віддадуть. 
Поети у безсмертя відлітають, 
Поети у віршах своїх живуть. 
 
Ти – наче ручайок у лузі, 
Чи біла хмарка десь у небесах. 
А ти жива для рідних і для друзів, 
Як на троянді вранішня роса. 
 
Приспів. 
Сумують книги, як сирітки, 
Твої думки, мов пройдене життя, 
Вони подій і дат твоїх відбитки, 
Читають їх дорослі і дитя. 
Приспів. 
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Споріднені душі 
Музика Олеся Коляди 

Вірші Тамари Артем’євої 

 

Це не я, а то вітер складає, 
В твою пам’ять пісенний сонет. 
І хоча тебе з нами немає, 
Не вмирає духовно поет. 
 
Приспів: 
Ми з тобою споріднені душі, 
Шлях письменницький не простий. 
Іще світ цей топтати я мушу, 
Ти за це мене, друже, прости. 
 
Це не я підбираю рядочки, 
Мов якась мене сила веде, 
Де осінні засохлі листочки, 
Ще не можуть забути тебе. 
 
Приспів. 
Це не я, за вікном дощик плаче. 
Під його ритм складаю пісні. 
Осінь, наче красуня незряча, 
Кине листя, як мідні гроші. 
 
Приспів. 
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З душею янгола дитина 
 Музика Олеся Коляди 

Вірші Тамари Артем’євої 
Безгрішна, чиста, як роса, 
З душею янгола дитина. 
Блакитна стрічка у косах, 
В твоїх очах вся Україна.  
 
Приспів: 
Твої книжки - неначе скарб, 
Немов написані востаннє, 
То дав Господь їй щедрий дар 
За всі земні її страждання. 
 
Жила, як в Біблії гласять, 
Людей і Бога не гнівила, 
Сприймала все за благодать 
І світ безмежний цей любила. 
 
Приспів. 
 
Ти не любила співчуття, 
Де мужність дівчинка ця брала? 
Короткі спалахи життя, 
А скільки книг нам написала! 
 
Приспів. 
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Земля на квіточку збідніла 
Музика Олеся Коляди 

Вірші Володимира Гальчака 
 

Земля на квіточку збідніла, 
На зірку небо збагатилось. 
Троянда в ранню-рань відцвіла, 
Душа зорею засвітилась. 
 
Приспів: 
Для нас ця дівчина безсмертна, 
Належну шану їй віддаймо, 
Хоч знаєм Сашу лиш з портрета, 
Її шануймо й пам’ятаймо! 
 
Краса троянди, ніби з казки, 
Людське вражала дивом око, 
Душа тягнулася до ласки, 
В небесну даль знялась високо. 
 
Приспів. 
 
Зробіть у зоряную нічку 
З порога крок, де хата ваша, 
Знайдіть на небі зірку-свічку – 
Ото і є Бурбело Саша. 
 
Приспів. 
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Мамині сни 
Музика Олеся Коляди 

Вірші Тамари Артем’євої 
 

Ти часто приходиш у мамині сни, 
Тривожними стали віднині вони. 
Безсонні і сірі для неї всі ночі, 
В зажурі рідненькі матусині очі. 
 
Приспів: 
І більше нічого вона не сказала, 
Рукою, як завжди, услід помахала, 
Неквапно пішла у далекі світи, 
Щоб знову у сни ненадовго прийти.  
 
 
У снах ти весела і смутку нема, 
Бабуся, що поруч тебе обійма. 
Вона ж тебе ніжно, мов мати, любила, 
Їй жити без тебе було вже несила. 
 
Приспів. 
 
А нині вже стала відома вона, 
Від Бога батькам ця дитина дана. 
Святкуєм самі ми її перемоги, 
У неї своя там небесна дорога. 
 
Приспів. 
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ДРУГИЙ РОЗДІЛ 

Пісні патріотичного спрямування 
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Україно-матінко 
Музика Олеся Коляди 

Вірші Олександри Бурбело 
Україно! Матінко ласкава! 
Пригортаєш нас, своїх дітей. 
У тобі багатство наше, слава – 
Таке вічне правило просте! 
 
Приспів: 
Обійди краї всі пілігримом – 
Україна – рай на цій землі! 
Будь же їй дочкою, вірним сином 
І, як заповіт, – господарем її! 
 
Українці піснею багаті! 
І тому усе нам до снаги, 
Що серця у всіх такі крилаті 
І благословляють нас Боги! 
 
Приспів. 
Буть громадянином України –  
Це є справжнє щастя на віку! 
Все твоє – ці верби, цвіт калини. 
Де красу побачити таку? 
 
Приспів. 
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Говерла 
Музика Олеся Коляди 

Вірші Олександри Бурбело 
  
Осіннього туману острови.  
Високогір’я світлі закарпатські 
Під небом, наче сяйво корогви! 
А ці хмарини, як коші козацькі, 
 
Дозор високогірний тут несуть: 
Чи все, як слід, у любій Україні? 
Історії своєї не забуть, 
Плекати у своїй-таки ж країні. 
 
Приспів: 
Минулого славетні сторінки, 
Що пращурів святих политі кров’ю! 
В літописах збережено роки, 
Які в серцях у нас горять любов’ю! 
  
Говерла між туманів, як свіча, 
Палає у осінньому привіллі. 
Нагадує козацького меча, 
Прихиленого у рум’янім зіллі. 
 
Приспів. 
 
Говерла височіє, як душа 
Великого і мудрого народу! 
Запишемось до древнього коша, 
Відстоїмо країни честь, свободу! 
  
Приспів. 
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ТРЕТІЙ РОЗДІЛ 
Ліричні пісні 
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Листопад 

Музика Олеся Коляди 
Вірші Олександри Бурбело 

  
Буває, в нас осінньої пори, 
Коли дерева по коліна в листі, 
Що сиплеться і сиплеться в двори, 
А небеса такі прозоро-чисті. 
 
 
Приспів: 
А скоро й вечір, і його зоря 
Малиново розквітне над полями, 
Немов крило – вітрила корабля, 
Що вирушає в казку, що вирушає в казку,  
Що вирушає в казку ночі з нами. 
  
 
Стрічаються промінням дві зорі. 
День рожевіє яблуком достиглим. 
Здається, прилетіли снігурі 
На листяний шерхкий барвистий килим. 
 
Приспів. 
  
Короткий день, як човен по воді, 
Відплив у гавань пізнього світанку. 
Трояндові фламінго отоді 
Докльовують ще зорі наостанку. 
  
Приспів. 
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Осенние мотивы 
Музыка Олеся Коляды 

Стихи Александры Бурбело 
 

Дождя серебряные бусы, 
И пёстрый осени наряд, 
Поля тихи и нежно русы, 
И листопадно шумен сад. 
А ветры, словно волны моря, 
Гермеса вечная семья,  
Спешат, о чём-то хором споря, 
Куда-то за собой маня. 
 
Припев 1: 
Осенние мотивы, осенние мотивы  
Куда-то за собой манят 
  
Первая часть второго запева – оркестровое соло 
Бледнея, улетают листья 
За ними в призрачную даль. 
Как будто невесомой кистью 
Смахнули жёлтую печаль. 
 
Припев 2: 
Осенние мотивы, осенние мотивы  
Смахнули жёлтую печаль. 
 
Повторить первый куплет. 
 Припев 1: 

 
               

  

2 р. 

2 р. 
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Воплощение мечты 

Музыка Олеся Коляды 
Стихи Александры Бурбело 

 
Вечер. Небо в алых парусах, 
Словно в книге Александра Грина. 
Кажется, плывём в его морях. 
Горизонт – ожившая картина 
 
Припев: 
Плещутся под ветром паруса 
По утрам зоря над синью моря. 
Недоверье чьё-то, голоса 
С берега слышны, прибою вторят. 
 
Алый парус – сказка наяву, 
Грея тень на глади океана: 
– Я, плыву к тебе, Ассоль, плыву, 
Встретимся с тобой мы утром рано. 
 
Припев. 
Стала жизнью детская мечта, 
Нужно только было в неё верить! 
И, конечно, нынче неспроста 
Приплыла морская каравелла. 
 
Припев. 
Воплотившейся мечты Ассоль, 
Девочки с приморского селенья. 
Алый парус для нее пароль 
Под небесной синеглазой сенью. 
 
Припев. 
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Заветная тропинка 
Музыка Олеся Коляды 

Стихи Александры Бурбело 
Есть между осенью и летом 
Тропинка, словно ручеёк, 
Нежарким солнышком согрета. 
Над ней мечтою мотылёк. 
 
Припев 1: 
Нам станет до весны отрадой. 
И будем вспоминать тогда, 
Как шли тропинкой где-то рядом,  
Что в нашем сердце навсегда. 

 
Я захожу туда, под ивы, 
Где спорыши и лобода, 
Где так уютно и красиво, 
Как не бывало никогда. 
 
Припев 1. 
Здесь пограничные услады: 
Из улья – мёд, из ветки – плод. 
Тебе все бесконечно рады, 
Как гроздь калины у ворот. 
 
Припев 1. 
 
Припев 2: 

Туда войдёшь, а дальше осень, 
И остаётся ждать зимы. 
И только зелень колких сосен, 
У лета взятая взаймы. 
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ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ 

Пісні для дітей 
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Українська мова 

Музика Олеся Коляди 
Вірші Олександри Бурбело 

Українська мова барвінкова, 
Що веде мене в країну Знань! 
В’ється її стежечка шовкова 
Радісних і лагідних світань. 
 
Приспів: 
Тож красуйся, українська мово, 
В Україні нашій з року в рік! 
Розцвітай, як мальва, веселково 
У піснях, немов у плині рік! 
 
Буду я плекати, ніжну мову, 
Милу, щиру, сповнену краси! 
Талісман для мене – рідне слово, 
Наче квітка в крапельках роси! 
 
Приспів. 
А до того ж, мова щоуроку  
Відкриває науковий світ. 
В світі Знань щасливі наші кроки, 
Вабить нас навчання дивоцвіт. 
 
Приспів. 
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Зелене гроно Поділля 
Музика Олеся Коляди 

Вірші Олександри Бурбело 
«Зелене гроно» Вінниця плекає – 
Натхнення і думок сміливих злет. 
Як любо нам у нашім ріднім краї, 
В якого стільки добрих є прикмет! 
 
Приспів: 
Дні у навчанні й праці крок за кроком, 
Поезією сповнені щомить. 
«Зелене гроно» нам тепер щороку 
Дає натхнення з піснею дружить! 

 
А день у сяйві променів ласкавих 
Ясного сонця і людських очей 
У Понадбужжі, де веселка слави – 
Відзнака багатьох простих речей. 

 
Приспів. 
Наш край – окраса побуту і свята. 
А вишиті барвисті рушники! 
В роботі і у творчості завзяті 
Мої славетні мудрі земляки. 
Приспів. 



46 
 

 

  



47 
 

Березень 

 

Вибілило сонечко край неба, 
Наче українське полотно. 
Холодом журитися не треба – 
На порозі березень давно. 
 
Приспів: 
Березень, березень –  
У весні потреба: 
Ось тепер ще й сонечко 
На півнеба! 
 
Тільки щось ніяк не розвесниться. 
Все сніги, морозу сивина. 
Та співає весело синиця, 
Бо весну почула вже вона. 
 
Приспів. 
 
Повторити перший заспів 
 
Приспів. 
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Вишневе місто 
Музика Олеся Коляди 

Вірші Олександри Бурбело 
  

 
Цвіте вишневий сад на диво 
У радощах своїх надій. 
А рідне місто ним щасливе 
В душі замріяній моїй. 

 
Приспів1: 
Вишневе місто, вишневе місто, 
В душі замріяній моїй. 
 
Неначе почуттів напруга, 
Оцей дев’ятий вал весни! 
Квітчаста хвилі-гаю смуга 
Розхлюпує веселі сни. 
 
Приспів 2: 
Вишневе місто, вишневе місто, 
Розхлюпує веселі сни. 
 
Тож збудуться у ріднім краї, 
Бо урожаєм повсякчас 
Щоліта в українськім раї 
Ці вишні хиляться до нас! 
 
Приспів 3: 
Вишневе місто, вишневе місто, 
Ці вишні хиляться до нас! 
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Шатро золотої берізки 
Музика Олеся Коляди 

Вірші Олександри Бурбело 
 

Заховаюсь під шатром берізки. 
Інші, бач, безлисті вже довкруж, 
А у неї золотяться слізки 
На віїнках віття: не поруш, 

Вітре, її світлу позолоту, 
Що так рясно всипала гілки! 
Бережи цю українську вроду 
І окрасу краю! Крізь віки 

 
Пронесла її мала зернинка 
Із квітучих китиць навесні. 
А тепер на вітах із іскринок 
Золотиться, наче уві сні, 

Тріпотливе маєво листочків, 
Мовби дощ спинився на льоту! 
Вишивану одягла сорочку 
Білолиця в будень до ладу. 

 
Всіх, хто поруч йде собі в турботі. 
В сірий день, в похмурі небеса. 
Але що це там, на повороті? 
Деревця розплетена коса! 

І стріпнеться в серці юна сила: 
Світ рослин – то наш правічний дім! 
Сяйвом мерехтить берізка мила,  
Ми ж до неї в затінок зайдім! 

  

2 р. 

2 р. 

2 р. 
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Добричка 
Музика Олеся Коляди 

Вірші Олександри Бурбело 
  

По калиновім місточку 
Йде Добричка у віночку. 
Стільки добрих справ у неї, 
У подруженьки моєї! 
 
Приспів: 
Квіти сіє-розсіває 
У садочку, в полі, в гаї. 
Для горобчика й синички 
В жменьці принесе водички. 
  
Поливає ще й калину, 
І високу горобину, 
Щоб рясніли, як намисто, 
Ґрона-ягоди іскристі! 
 
Приспів. 
 
І стареньким допоможе 
Це дівча і любе, й гоже. 
То спішить до магазину 
Для бабусі по хлібину. 
  
Приспів. 
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Пері 
Музика Олеся Коляди 

Вірші Олександри Бурбело 
 

За вікном калина у намисті 
І дві вишні ніжно-жовтопері. 
Там тепер живе красуня Пері 
У палаці з гілочок і листу. 

Все повите казкою довкола – 
І карета, і крилаті коні, 
Що стоять край вишні на припоні. 
А дорога в’ється веселкова. 

Приспів: 
Ось і все, вже відлетіла Пері, 
Підніма грибок листки останні, 
А палац стоїть собі в чеканні,  
Розчинивши поміж вишень двері. 
 
Прилітає часом і жар-птиця, 
Із руки у Пері їсть калину, 
Знову в небо волошкове лине, 
І сміється Пері яснолиця. 
 
Приспів. 
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Украина 
Музыка Олеся Коляды 

Стихи Александры Бурбело 
 

Где россыпь солнечного света, 
Свой перламутровый венок 
Одело на ромашку лето, 
Забрызгав зеленью песок. 
 
Припев: 
Всё сердцу дорого и мило, 
Всё светом озаряет мир. 
Ведь Украины нет красивей – 
Она прекрасный мой кумир! 
 
Подолья, Родины просторы! 
Тропинка привела к реке, 
Река спешит навстречу морю, 
И видно горы вдалеке. 
 
Припев. 
 
Любимый край, где синь морская, 
Зелёная кудрявость гор, 
И поле без конца и края, 
Цветов пестреющий узор – 
 
Припев. 
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Новогодняя сказка 
Музыка Олеся Коляды 

Стихи Александры Бурбело 
Обернулась праздничной жар-птицей 
Белая пушистая зима. 
Огоньками ёлочка искрится, 
«Дождика» взметнулась кутерьма. 
 
Припев: 
Блёстки мишуры, веселье, шутки, 
Магия счастливой суеты, 
Первые волшебные минутки 
И благословение мечты! 

Вот под веткой теплится окошко, 
Где избушка в сказочном лесу. 
К ней я пробираюсь понемножку 
По дождинкам алым на весу. 

Припев. 
Встречусь со Снегурочкой под елью, 
Дед Мороз развяжет свой мешок! 
А иллюминация свирелью 
Заиграет. Призрачный снежок 
 
Припев. 
Заблестит, как радуги сиянье. 
Бом! Бом! Бом! Часы двенадцать бьют! 
Загадайте вы скорей желанье, 
Погружаясь в праздничный уют. 
 
Припев. 
Заблестит, как радуги сиянье. 
Бом! Бом! Бом! Часы двенадцать бьют! 
Загадайте же скорей желанье, 
Погружаясь в праздничный уют. 
Припев. 
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Радуга 
Музыка Олеся Коляды 

Стихи Александры Бурбело 
 

Радуга – семь ласковых огней, 
Что бегут, бегут по полукругу, 
Стань тропою жизненной моей, 
Счастьем осени мою дорогу! 
 
Припев: 
Мир чудес! На миг я чародей. 
Вот айлант приподнимает ветки, 
Чтоб коснуться радуги моей, 
Этой яркой ленты-семицветки. 
 
Словно струны – семицветье дуг, 
Струны сердца, чувствами богаты. 
Не дорога – разноцветный луг, 
Где росинки в тысячу каратов! 
 
Припев. 
 
Преломленье в капельках воды 
Солнечных лучей – как звуки в гамме! 
До, ре, ми – и расцвели сады, 
Соль и ля – сложилось оригами. 
 
Припев. 
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 Неожиданное счастье 
Музыка Олеся Коляды 

Стихи Александры Бурбело 
 
Зима захлопнула калитку, 
И больше нет пути назад, 
Где свет луны тревожно-зыбкий, 
Серебряно-хрустальный сад. 
 
Припев: 
А мы забыли в одночасье 
Снежинок белую волну 
И поняли, что это счастье 
Однажды повстречать весну! 
 
Где белым облаком метели 
Кружились в танце до утра 
И ветры северные пели, 
Но ведь прошла зимы пора! 
 
Припев. 
 
А сердце всё никак не верит, 
Что жизнь изменится теперь. 
Весна казалась мышкой серой, 
И вот открыла в сад свой дверь. 
 
Припев. 
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Весна 

Музыка Олеся Коляды 
Стихи Александры Бурбело 

Весны прозрачная накидка  
Из тёплых солнечных лучей 
Приклеилась к ладошке липкой 
Берёзки, где спешит ручей. 
 
Припев: 
И скоро, скоро спозаранку 
Среди кустов, среди ветвей 
Так несравненно и так сладко 
Споёт нам песню соловей. 
 
Дрожат весенние туманы, 
Блестит прозрачная вода. 
В бутонах греются тюльпаны, 
Чтоб расцвести, как никогда! 
 
Припев. 
Весна в родном краю – отрада: 
Цветы и лёгкие ветра, 
Где в шорохи ночного сада 
На счастье падает звезда. 
 
Припев. 
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Сказки осени 

Музыка Олеся Коляды 
Стихи Александры Бурбело 

 
Сочиняет осень свою сказку, 
Пишет тонкий лучик по реке, 
А она уносит его ласку  
И скрывает где-то вдалеке. 
 
Припев: 
Оттого нам дороги тропинки  
Лета под осеннею листвой. 
Из-под листьев расправляют спинки 
Ивы в сказке, что была со мной. 
  
В шуме липы слышу откровенье, 
От её кудрей вокруг светло. 
Сказка осени как наважденье! 
Мне ее услышать повезло. 
 
Припев. 
И кружат листочки: взлёт – посадка 
Листьев-самолётов. Красота – 
Осени волшебная загадка, 
Не замысловата, не проста. 
  
Припев. 
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Фрагменти творчого шляху Олеся Коляди 
 

«Людина з’являється на світ Божий, щоб залишити в ньому 

свій добрий слід» 

Олесь Коляда 

Олесь Коляда – член Української асоціації письменників художньо-

соціальної літератури та член Національної спілки журналістів України. 

Все своє життя, займаючись творчою, просвітницькою, журналістською 

роботою, він паралельно професійно працює майстром-реставратором, 

настроювачем музичних інструментів. Його ім’я золотими літерами 

занесено в Українську сучасну енциклопедію (том 14). Варто також 

зазначити, що серед його численних співавторів є найкращі українські 

поети: Леся Українка, Володимир Сосюра, сучасні поети: Борис 

Олійник, Микола Сингаївський, Михайло Ткач, Микола Луків, Вадим 

Крищенко, Ганна Чубач, Іван Сльота, Михайло Шевченко, Олександр 

Бакуменко, Леонід Федорук, Михайло Пасічник, Анатолій Кондратюк, 

Наталія Мариняк-Панасюк, Світлана Столярчук та багато інших. 

Вийшла в світ ціла низка авторських збірок пісень, серед яких: «Моїй 

Україні», «Пісні для української родини», «Дарунок Карпатському 

краю», «Уклін матерям», «Реквієм Чорнобривцю», «Прийдешньому 

поколінню», «Симфония дождя», «Друзьям», «Лети, моя пісне», «Чолом 

тобі, Вкраїно!», дитячі збірки: «Веселочка», «Первоцвіт», «Джерельце» 

та багато інших.  

Олесь Коляда – лауреат численних конкурсів та фестивалів, які 

можна довго перераховувати. Пригадаємо його лише деякі досягнення 

на творчій ниві: 

2014 р. – рішенням журі Українського фонду культури та Української 

Асоціації письменників соціально-художньої літератури 

нагороджений медаллю та дипломом Лауреата Міжнародної 

літературно-мистецької премії імені Миколи Сингаївського, у 

номінації «Пісенна творчість» (за пісенну лірику останніх років). 
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2015 р. – нагороджений медаллю «Почесна відзнака» Національної 

Спілки письменників України (за вагомий внесок у відродження 

духовності та культури українського народу). 

2015 р. – рішенням міської ради м. Коростень нагороджений відзнакою 

«За заслуги перед містом» за музику до величального твору «Гімн 

міста Коростень». 

2016 р. – нагороджений медаллю та дипломом лауреата літературно-

мистецької премії імені Дмитра Луценка «Осіннє золото» (за 

особистий вагомий внесок у розвиток національної культури і 

мистецтва). 

2016 р. – нагороджений відзнакою та дипломом лауреата премії імені 

Василя Юхимовича (за книгу пісень на вірші Миколи Сингаївського  

«Реквієм Чорнобривцю»). 

2019 р. – лауреат літературно-мистецької премії імені Богдана 

Хмельницького. 

  



74 
 

 Зміст 
Юна письменниця Олександра Бурбело  ...................................................................... 3 
Запрошення до збірки  ................................................................................................... 5 

ПЕРШИЙ РОЗДІЛ 
Пісні, присвячені Олександрі Бурбело 

Недоспівана пісня  .......................................................................................................... 7 
А нам залишились слова… ........................................................................................... 10 
Поети у безсмертя відлітають  ..................................................................................... 13 
Споріднені душі  ........................................................................................................... 15 
З душею янгола дитина  ............................................................................................... 18 
Земля на квіточку збідніла  .......................................................................................... 20 
Мамині сни  .................................................................................................................. 23 

ДРУГИЙ РОЗДІЛ 
Пісні патріотичного спрямування 

Україно-матінко  ........................................................................................................... 26 
Говерла  ........................................................................................................................ 28 

ТРЕТІЙ РОЗДІЛ 
Ліричні пісні 

Листопад  ...................................................................................................................... 31 
Осенние мотивы  .......................................................................................................... 34 
Воплощение мечты ...................................................................................................... 37 
Заветная тропинка  ....................................................................................................... 40 

ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ 
Пісні для дітей 

Українська мова  ........................................................................................................... 42 
Зелене гроно Поділля  .................................................................................................. 44 
Березень ....................................................................................................................... 46 
Вишневе місто .............................................................................................................. 48 
Шатро золотої берізки  ................................................................................................. 50 
Добричка  ...................................................................................................................... 53 
Пері ............................................................................................................................... 55 
Украина  ........................................................................................................................ 57 
Новогодняя сказка  ....................................................................................................... 60 
Радуга  ........................................................................................................................... 62 
Неожиданное счастье  .................................................................................................. 65 
Весна  ............................................................................................................................ 68 
Сказки осени  ................................................................................................................ 70 
Фрагменти творчого шляху Олеся Коляди  .................................................................. 72 
 
 
  



75 
 

Для нотаток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Літературно-музичне видання 

Недоспівана пісня  

Олександри Бурбело 

Композитор  

Коляда Олесь Володимирович 

Автори віршів  
Олександра Бурбело, Тамара Артем’єва,  
Світлана Травнева, Володимир Гальчак 

Комп’ютерний набір нот: Сергій Тетенко 

Верстка збірки: Василь Котов, Олександр Гриценко 

Музичний редактор: Олесь Коляда 

Мова: українська та російська 

Творчі пропозиції та відгуки надсилайте за адресою: Україна, 

Олесь Коляда, пров. Пушкіна, 5, кв.1, м. Бердичів, 

Житомирська обл., 13312, 

Моб. тел.: (068) 205-11-49; (098) 296-88-89;(093) 905-01-97. 

Сайт: okolyada.com.ua 

Збірник пісень 

Недоспівана пісня 

Олександри Бурбело
(посвята Саші Бурбело)

Вірші 

Олександри Бурбело, 

Тамари Артем’євої, 

Світлани Травневої, 

Володимира Гальчака 

композитор 

Олесь Коляда 

Вінниця 2020 

Здано до складання 17.12.2020 р.
Підписано до друку 21.12.2020 р.

Формат 60х84/16. Папір офсетний.
Гарнітура Times New Roman. Друк різографічний. 

Умовн. друк. арк. 4.4
Замовлення № 358
Тираж 500 прим.

Видавець ФОП Рогальська І.О.
м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 145

тел.: (0432) 43-51-39, 65-80-80
E-mail: dilo_vd@ukr.net

Свідоцтво ДК № 3909 від 02.11.2010 р.

Виготовлювач ФОП Рогальська І.О.
м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 145 

тел.: (0432) 43-51-39, 65-80-80
E-mail: dilo_vd@ukr.net

Свідоцтво В03 № 635744 від 01.03.2010 р.



 


