
  ЗаболотнійМикола

 Набережна вулиця

  Набережна євулиця

   Унас уКомишні

   І живуть тамДишлюки

 Хитрувати звичні

  Василь грошики украв

   ВДяденка в веранді

   Йна гарячомупопавсь

   Будьвонинеладні

  Досусідів огородом

   Вмежуможуть влізти

   Йведуть себеначе

   Нічого вних їсти

 СхаменітьсяДишлюки

   БобідаВамбуде

  БудутьлюдиКомишани

   .ЗВас сміятись всюди

                                                                                   ЗаболотнійМиколаПавлович

’Солов ї

  ’Чудові ночі солов їні

    .УнаснаріднійУкраїні

,   ,Прекрасні славні ті краї  

  ’ ,Депоселились солов ї

    –Чарівно так вони співають

   .Серця і душі зігрівають

 ’ ,   ,Спів солов їний першзавсе

   .Кохання в серцепринесе

,  , ,О гарнапташка голосна  

  .Вона закоханих єдна

 ’   ,Яксолов їний спів любити



    .Насвіті радісно такжити

   ,Велику радістьмають люди

    ,Щонедають вночі заснути

  Пісні виспівують свої

  ’ .Співці чудові солов ї

    ,Ніде таких пісеньнечути  

  –  .Вонинайкращі кажуть люди

                                                                           ЗаболотнійМиколаПавлович

                                                                                                      . с Комишня

                                                      Були ми й стали козаками

   ,Були колисьми козаками

   ,БулийМосковськимирабами  

    ,Жилий трудилисядопоту

   .Робиливсякумироботу

   ,Була та працядармова  

    .Бо так веліла намМосква

    –Пшеничку гарнумиростили

    ,І даром за кордонвозили  

     Азвідтибраливже за гроші

 ,    .Продути ті щонамне гожі

 ,   ,Везлиназад щоб тут продати

    .Та гроші із людей зідрати

    ,Алюдисеоте терпіли  

     .І слова їм сказать не сміли

    –  І хто не згоден недарма

   .Поньомуплакала тюрма

   ,Їх потихеньку всіх судили  

   .Ішвидко зеками зробили

   ,Сибір ті зеки обживали  



   .Заводийшахтибудували

     –АуМоскві так говорили

-    .То комсомольці все зробили

    –Дійшло і до голодомору

    ,Москва зробила смерть намскору  

      ,Щобнебулими горді й сильні

      .Ащоббулими тихі й смирні

   ,Нічого протине казали  

    .Йсвоїх катівщобшанували

    Танас зламатиневдалось

   .ТаквУкраїні повелось

   Мизнову стали козаками

   .АнеМосковськимирабами

                                                                              ЗаболотнійМиколаПавлович

   ,Багато партій вУкраїні

  :”  !”І кричить кожна Миєдині

     ,Хтопронароднашбудедбати  

    ?І буде всьомуладдавати

    ,Чибудутьлюдидобрежити

 ТаБ     ?ога йнаслишехвалити

,    ,Насправді тягнуть лишдосебе

,  ,   .Все що краще те їм треба

    ,Адонароду їмбайдуже  

    .Себелишлюблять вонидуже

    ?Докижнарод терпіти буде

    !Які ж терплячі наші люди

    ,Колись терпець влюдейурветься  

     .Йнароднашвцьомурозбереться

   ,Розженепартії і блоки  



     ,І будеменшевнасмороки  

    ,І будутьлюди кращежити  

  Та тількиБ   .огалишхвалити

                                                                                  ЗаболотнійМиколаПавлович

 , ,  ,О Україна ріднаненька  

  ,   .Як глянеш ажболить серденько

  ,   .Душаажплаче стогнейплаче

   .Через такежиття собаче

,  ,  Кругом як глянеш щотвориться

    Ажболячена тедивиться.

    ,Живутьбагато хто привладі

   –  .Хтобезроботи христу раді

………………………………………………

   ЗновРосія через газ

  .Обдурить хотіла нас

   :ЇйЄвропа каже влад

“    !”Поцілуйхохлів у зад  

  ,   ,Бо той газ що тидавала  

   – ,Щобтрубу заповнить мало

     –Азпустої із труби  

   !Неодержим газуми

 ,   ,Тождавай щоббездурниці

 ,   .Газ качай так як годиться

    ,Платиммитобі за нього

    !І не хочеммерзнутьдовго

    .Бонадворі в нас зима

    .Втебежсовісті нема



   ,Валишгріх наУкраїну

   !”Асама грішишневпинно

…………………………………………..


