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У передноворічну пору поштарі різних країн світу виймають зі скриньок 

тисячі діточих листів до Святого Миколая. У них шкарбатим почерком списані 
жалі, прохання і подяки до небесного Чудотворця. Часто є листи і від дорослих. 
Більша частина з них попадає до Риму, Константинополя, Єрусалиму або, 
заадресовані до Санта Клауса, в поштові відділення Фінляндії, Канади і 
Аляски. Там в нього є придумані дітьми адреса і навіть спеціальний поштовий 
індекс. До Св. Миколая можна написати на будь-яке з його імен, бо він є єдиним 
святим, який заохочує до писання листів, а потім уважно їх перечитує. Відомий 
він також як Міколай, Міклаш, Йолупукі, Сеінт Ніколас, Сантаклос, Фадер 
Крісмас (Батько Різдво) або Пер Ноель і навіть недавній атеїстичний Дід Мороз 
був замаскованим Миколаєм, котрий перечікував антирелігійний режим. У 
цій книжечці лише невелика частина листів, з якими доводиться мати справу 
Святому Миколаєві коли він щороку відбирає надіслану йому кореспонденцію 
зі своєї львівської Канцелярії. Протягом десяти років від часу її заснування в 
1996 р., вона передала своєму небесному Патрону незліченну кількість дитячих 
послань, і з деякими з них, за згодою Миколая та з нагоди ювілею її існування, 
знайомимо наших читачів.

Текст подається в оригінальній авторській редакції дітей. 

Для широкого кола читачів.
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Найулюбленіший дитячий святий

Одного грудневого вечора в кінці кожного року діти 
багатьох країн планети зі стриманим диханням та 
затаєним сподіванням лягають спати з бажанням схопити 
за руку або принаймі побачити найзагадковішого небесного 
гостя. Але нічний відвідувач завжди вичекає час, коли сон 
зморить діточі очі, і тільки подарунки під подушкою на 
ранок та ще деколи сліди вказують, що ВІН таки приходив! 
Дорослі в один голос з цілковитою серйозністю і піднятими 
кутиками вуст розповідають своїм чадам, що переказав для 
них найтаємничіший всезнаючий візитер, кого похвалив, а 
кого посварив, та показують подарунки, які і їм дісталися 
від нього. З твердою обіцянкою бути ще чемнішими та таки 
не проспати ЙОГО наступного року щасливі малюки надовго 
запам’ятовують цей чудовий святковий ранок. 

Без перебільшення можна сказати, що цим найбільш 
відомим з християнського пантеону святих, якраз завдяки 
дітлахам, є Святий Миколай. Крізь століття релігійних воєн та 
розбрату дійшов до нас цей образ Мірлікійського архиєпископа 
і, мабуть, основною причиною є, що його головними визнавцями 
завжди були діти. Незважаючи на різноманітність конфесій та 
обрядів, його можна відшукати в будь-якій країні світу. Іменем 
цього святого названо найбільше церков. До його заступництва 
Церква звертається щотижня в четвер, коли він нарівні з 
апостолами має присвячений свій день. Його ікона або малюнок 
знайдеться в кожній українській хаті, а в нашому іконостасі 
його фігура є обов’язковим елементом намісного ряду. Він є 
першим з-поміж небесного населення заступником і помічником 
у біді, не відмовляє нікому, хто його любить та шанує, у будь-
якому проханні. Чим же заслужив таку пошану серед людей 
цей самовідданий Святий?

Найдавніший його життєпис походить з IX ст. Народився 
Миколай у місті Патарі в Малій Азії близько 280 року в багатій 
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Миколая є традиційний ослик, який допомагає таємничому 
Святому розвозити дітям презенти. Він має незвичайну сіро-
сріблисту шерсть. Про нього існує багато переказів і легенд. 
Звичайно, протягом століть, це не може бути одна і та ж 
тварина, тож за німецькими легендами Миколай завжди бере 
свого чотириногого помічника тільки з однієї ослячої родини, 
в якій від пра-пра-пра-прадідів тягнеться неперервна родова 
лінія. Напевне, можна здогадатися, що давній предок цього 
знаменитого роду колись віз на собі до Єрусалиму іншого 
важливого вершника…

Наш український Святий Миколай, в ніч з 18 на 19 
грудня, традиційно сходить з небес, звідки він бачить і 
знає, як поводяться діти цілий рік. Має золоті сани з білими 
золотогривими кіньми, до хати заходить дверми, або чудесним 
способом, може бути невидимий, подарунки підкладає завжди 
під подушку, за винятком хіба що не поміститься. Часто 
супроводжують його ангели і чортики, котрі підказують, хто був 
злий, а хто добрий. Нечемні дістають від Миколая золоту різку і 
наказ виправитись до наступного року. Не обминає він і батьків 
чи інших мешканців дому, і тому на його відвідини очікують 
завжди з радістю. 

У передноворічну пору поштарі виймають зі скриньок 
тисячі діточих листів до Святого Миколая. До нього можна 
написати на будь-яке з його імен, бо він є єдиним святим, який 
заохочує до писання листів, а потім уважно їх перечитує. У 
них шкарбатим почерком списані жалі, прохання і подяки до 
небесного Чудотворця. Часто є листи і від дорослих. Більша 
частина з них попадає до Риму, Константинополя, Єрусалиму 
або, заадресовані до Санти, в поштові відділення Фінляндії, 
Канади і Аляски. Там у нього є придумані дітьми адреси і навіть 
спеціальний поштовий індекс. В нас у поштових відділеннях 
послання до Миколая, на жаль, здебільшено йдуть відразу в 
кошик.

Веселе свято Миколая, як завжди, знову наближається 
до наших домівок. І є ще час переглянути свої річні діла, 
виправити помилки та попросити в Небесного Заступника його 
благословення, щоб він знову, підтримуючи древню чудову 
традицію, завітав до наших осель, приносячи з собою добро для 
всіх людей. 

Богдан Малина
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Вибрані листи дітей, авторські оригінали яких зберігаються у 
Канцелярії Св. Миколая, подаються мовою оригіналу. Всі помилки 
(розділові знаки і т.п.) подані “правильно”. Всі подані тут вірші є 
вибрані з дитячих листів. На жаль, діти, крім себе, не завжди 
подають авторів.

Пам’ятник Миколаю на подвір’ї церкви Св. Миколая, в котрій він 
колись служив у Міррах Лікійських, тепер місто Демре, Туреччина.

Канцелярія Святого Миколая висловлює подяку працівницям 
сортувального цеху Львівського головного поштамту, а також поштовим 
сортувальникам інших міст та сіл (зокрема в містах Луцьк, Дрогобич, 
Самбір, Тернопіль, Броди, Нововолинськ, Стрий, Коломия, Івано-Франківськ, 
Чернівці, Володимир-Волинський, Рівне, Червоноград, Радехів, Золочів, 
Жовква, Ужгород, Калуш, Долина, Косів), котрі доручили дитячі листи за 
властивою адресою.
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Ой, хто, хто Микоая любить

Ой, хто, хто Миколая любить,
Ой, хто, хто Миколаю служить,
Тому святий Миколай,
На всякий час помагай, Миколає! (x2)

О хто, хто к нему прибігає,
На поміч його (єго)призиває,
Той все з горя вийде ціло,
Охоронить душу й тіло, Миколає! (x2)

О хто, хто спішить в твої двори,
Сего ти на земли і мори
Все хорониш від напасти,
Не даєш йому пропасти, Миколає! (x2)

(Не даєш му в гріхи впасти, Миколай!)
Омофор твій — нам оборона,
І одна від бід охорона,
Не дай же марно пропасти,
Ворогам у руки впасти, Миколає! (x2)

Миколає, молися за нами,
Благаєм тебе зі сльозами,
Ми тя будем вихваляти,
Ім’я твоє величати, на віки! (x2)

Подивись, ми всі чемні діти,
Не барись нас розвеселити,
Про гостинці не забудь,
Охороною нам будь, Миколаю! (x2)

Ой, проси долі для Вкраїни,
Ой, нехай встане із руїни,
В славі й волі хай засяє,
Доля й щастя хай витає, Миколаю! (x2)
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Отче Святий Миколаю ми 
Тебе Вас всі любимо. Я б хотів 
щоб Ти Ви у цей прекрасний 
день як що зможете подарували 
мені радіо центр і ще якусь 
касету до приставки дві книжки 
про фантастику ну і цукорки 
мандаринки. Незабуть і мого 
брата подаруй розуму щоб він 
вмів писати, читати і подаруй 
йому ще машинку на пульті 
к о н с т р у к т о р  і  я к  з а в ж д и 
цукерки, мандаринки.

Дідусю Св.Миколаю я 
чемна, слу хаю маму, тата і 
всіх старших. Молюся до Бозі 
вечером і рано. Знаю багато дитячих молитов. Готуюся до свят. 
Вивчаю вірші до Св. Миколая і коляди. Я дуже хочу щоб ви мені 
принесли колясочку для ляльок і дитячу тумбочку. Як що того 
не буде то по можливості (що зможете) І ще я забула, тапочки 
із зайчиком або собачкою які зможете купити.

Дорогий Миколаю приниси мені шубу і сарафан, і ще 
скакалку і коропку конфет і лялькубарбі з лялькою і фарби 
ще зошити і 3 колька і ще приниси 4 шаріка і колюрови папір 
і піджаму ще клей, Якти Миклаю мені пренисеш мені такі 
подарунки тороби мені послугу, (і вже на конверті) Миколаю 
ятак мало нехочу Приниси ще приниси ще жувачку.

Святий Миколаю! Я вас прошу і благаю принесіть 
подарунок з божого раю трансформера.

�

�

�

�
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Миколай Принеси мені: Касети куку-чамбо какая 
женчина, лілія, територія А плеяр там де слухає пісні дівчина 
годинник багаторазовий, електрон тапки 39 розмір пенал на 
магніт, 4 пачки патронів 4 мандарини 2 банани книжку грубу 
2 синіх ручки шарікові.

Добрий день Миколай я вчусь в 1В класі. Оцінки у мене 
добрі Маму слухю Бабу обіцяю бути чемним дуже прошу 
принести мені якісь подарунок я хочу 43 пітарди. Допобачиня.

Дорогой Мыколай, я знаю, что ты всё видиш. Ты знаеш 
как я учусь, я учусь так, потому, что мне трудно. Но я обещаю, 
что исправлюсь. (Внизу цього ж листа дорослим почерком) 
Дорогой, св. Мыколай, я как мама прошу учесть обещание 
данное Артуром. Но знай, что это почти не исполнимо.

Святий, Миколаю, Пише До Тебе Ігор Листа. Деколи 
я буваю нечемний. Не слухаюся батьків погано поводжуся в 
школі. Але обіцяю поправитися. Прошу тебе принести цукерок; 
шоколадок; маленький кульочок цукерок; автомат. Святий дуж 
прошу принести.

Миколаю! Принеси мені три коробки LEGO і ще 
фудбольний м’яч. Два букета квітів для мами і сестрички Лілі. 
Поклади мамі під подушку 1000 гривнів.

Св’ятому миколаю! Св’ятиий Микомай я прошу небагато 
я лиш прошу биноколь і щось для рибалки чи для охоти тільки 

не тошо стріляє чи 
в б и в а є  і  з в и ч а й н о 
солодощі. Я на тому 
своє пісьмо кінчаю бо 
немаю часу!

(Кожен конверт 
окремо підписаний) 
Юрова баба — халат. 
Юрова мама — духі. 
каву. смачний торт. 
колготи. сумку для 
кошелька. Юровий Дід 
— фляшку горілки і 
мінірльної.

�

�

�

�

�

�

�
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Добрий день! Миколаю. Я тебе дуже прошу щоб ти 
прислав пістолета і він стріляв на маленькі пульки. Я у мами 
був дуже слухняний я дуже тебе прошу і напишу до тебе вірша 
М. Сингаївського.

Батьківщини рідної сади
Нахилились цвітом до води.
Кожна гілка — в сонці, у теплі,
Щедро пахне соками землі.
Батьківщини рідної гаї
Кличуть серце в затінки свої,
Зупинись і слухай солов’я,
І відчуй, що це земля твоя.

Лист до св. Миколая. Добрий день Миколаю. Мене звуть 
Ростислав. Принеси мені 1 кг апельсинів 1 кг мандаринів і 3 
великих і один малий йогурти я ж тебе дуже прошу.

Святий Миколаю принесіть мені богато дарунків 
половино іграшків

(з датою 02.12) Добрий день польський св. Миколай. Я 
з міста Львова. Принеси мені будь-ласка картрідж на якому 
є ігри “Балу”, “Чін і Дейл” та “Операції Вольф або Гольф 
або Вульф”. Вибач Я я давно не грав на ній і непам’ятаю 
назви останньої гри. Я тебе дуже прошу принеси мені такий 
картрідж. Вибач мені за те що пишу на укр. мові на жаль я не 
вмію писати польською мовою. І вибач мені за те що такий не 
гарний конверт, я не мав красивого конверта. 

Лист до неба! Любий Отче Миколаю! Ми тебе чекаєм, 
щоб із ласки мами й тата, йшов до нас із дарунками.

Дорогий Миколає. Вітаю тебе з твоїм днем ангела. 
Бажаю тобі всього-всього найкращого. Хочу щоб ти мені вислав 
Світочовські солодощі.

Для Миколая. Дорогий Миколою принеси їм двом для 
Наталі і Іринки подарунки, Іринці ляльку Бірбі, сумку, конготи 
і все. Наталі ляльку барбі, сумку, конготи і все.

Привіт Миколаю! Я прошу тетріс, стікляну іграшку та 
солодощі. Орисі.

�

�

�

�

�

�

�

�
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Миколає, подаруй нам з 
Ірою ровер для двох чоловіків. 
Ірі привези велику клавішу. А 
мені конструктор лего. Мамі 
подаруй набір косметики. Татові 
подаруй машину і гараж.

Привіт Миколаю! Я хочу 
косметику та солодощі. Богданка.

Дорогий Миколайчику. 
Вітаю Тебе із твоїм днем іменинів. 
Бажаю щастя, здоров’я і всього 
найкращого у твоєму житті. 

Я хочу попросити у тебе невеликий подарунок. Який я не буду 
писати, можливо в тебе його не має. Ти вибери сам за мене. Будь 
щасливий. Вітаю з наступаючим Новим роком.

Привіт Миколаю! Я хочу шкарпетку І і ІІ. Мандарини. 
Вікторові. Допобачення

Святий Миколай. Я дуже хочу в цирк і ще хочу відіо 
камеру і хочу я різні солодощі.

Любий Отче Миколаю! Я тебе чекаю! Принеси мені 
будь ласка іграшку “Санта Клауса” — це електронна іграшка 
і маленький лаковий чорний портфельчик. Я буду дуже 
чемна! Дуже тебе прошу Святий Отче Миколаю!

Святий миколаю я тебе благаю щоб ти мені приніс 
пожарну машину, невеликий корабель, альбом для малювання 
та небагато солоденького. 

Лист до Миколая? Дорогий Миколай, я хочу щоб 
ти прийшов до всіх діток і приніс їм їхні подаруки. А мені 
принеси зошити три два з математики два один а укр. мови 
один але щоб ці покришки були беверлі хілз, а як незабаром 
13 грудня Андрія принеси мені касету новий фантом. Письмо 
шлю тобі миколаю з щирим серцем. З любов’ю Олександер.

Любий Отче Миколаю! Я Вас дуже люблю. Я Вам 
обіцяю що буду слухатися маму і тата. Я Вас дуже прошу 
щоб Ви принесли мені більярд.

�

�

�

�

�

�

�

�

�



17

 

Святий Миколаю! Прошу тебе, дай Україні миру, а 
нашому народу добробуту, щоб мій тато накінець одержав 
гроші, які затримують. Моїй мамі здоров’я і взагалі щоб ніхто 
не хворів, бо здоров’я — це найбільша цінність. Я би хотів, щоб 
ти мені приніс такий подарунок, який я заслуговую. Я може не 
завжди був чемним, але я старався не засмучувати маму.

З надією на твоє добре серце Максим.

Лист до Миколайчика. Дорогий Миколай! Прошу Тебе 
подарувати мені такі подарунки: … 9. Здоров’ячка і щоб гарно 
вчилася. 

До Св. Миколая. Принести Юрі. Печеня, книжку Св. 
Миколая, лижі, цукерки, шоколад, самальт. Принести Назарові. 
Печеня, цукерки, шоколад, шубу, шапку, рукавиці.

Дорогий Миколаю. Я Наталя з Коломиї. Принеси мені 
слоника і журнал Пізнайко.

Лист до Миколая! Святий Миколаю я люблю тебе, бо ти 
є Святий. І в тебе твоя ласка до всіх припадає. І всі діти хочуть 
подарунки і я хочу від твого щирого серця. будьласко подаруй 
тільки 4 подарунки. 

1. 10 зошитів із Математики і 5 з Української мови. 
2. Конструктор лего.
3. Конструктор щоб будувати машну.
4. Конструктор щоб складати хату.
І всьо більше не потрібно. бо буде забагато.

Добрий день Св. Миколаю. … У мене немає ні брата, 
ні сестри, зате є котик, він називається Мурчик. Я його дуже 
люблю. Я прошу у Св. Миколая головне здоров’я для себе і своєї 
родини. Яке то велике щастя бути здоровим…
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Я деколи чемна, а деколи не чемна. … А також принеси в 
наш дім здоров’я, щастя та довголіття.

Святий Миколай! …Ми діти чемні послушні допомагаємо 
мамі. І ще Вас дуже просимо щоб нам Бозя дала здоров’ячка. 
Дуже дякую за увагу до нашого листа.

Д О Б Р И Й  Д Е Н Ь  Д І Д У  М И К О Л А Й !  П Р О Ш У 
ПОДАРУВАТИ НАМ ІГРАШКИ — ЛЮБІ. МИ БУДЕМО 
ЧЕМНІ. 

… А ще прошу дати мені здоров’я, щоб я добре чемна 
росла і гарно вчилася в школі й на музиці.

… хочу телефон але щоб кудись дзвонити…. 

(написано на звороті листівки СЛАВА РОДИНЕ 
ОКТЯБРЯ! з крейсером “Аврора”) Святий Миколаю як твоє 
здоров’я як ти живеш, якщо ти себе добре почуваєш і якщо 
тобі не погано, то я тебе дуже сильно прошу принеси мені 
комп’ютерну ігру “Денді” і костюм “Місяця”. 

Святий Миколай, я хочу ляльку і для ляльки хатку, для 
ляльки велику хатку, для ляльки хатку, але шоп хатка була 
велика, і шоп хатка була гарна, і шоп була хатка велика, хатка 
шоп була, і для ляльки хатку, але шоп хатка була велика хатка, і 

шоп була хатка, була велика, 
хатку, і шоп була велика, 
доцю для ляльки, але для 
ляльки хатку, шоп була 
хатка велика, гарна….

Святий Миколаю. До 
тебе пише дівчинка Оля. 
Принеси мені подарунок. Я 
була чемна і трошечки не 
чемна. Я справлюся. 

Д о  Р а ю  С в я т о м у 
Миколаю. Дорогий Святий 
Миколай! Гарно прошу 
подарувати мені кілограм 
апельсин.
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Мыколай принеси мне 
пажалуста дресерованую 
собаку Чао-чао. И чтобы 
была приучена к своему 
имени, Рекс. И чтобы она и 
меня и бабушку с дедушкой, 
слулушалась всегда! И чтобы 
у Рекса, был домик с мягкой 
подстилкой из норки, и на 
домике была ручка, чтобы 
рукой брать ее и нести домик… 
И принеси мне 50 киндеров, 
и 20 мешков конфет, и 30 
мешков казинак…

Святий отче Миколаю! В молитві та проханні я звертаюсь 
до Тебе: зроби наш чудотворцю так, щоб у тата виплатили гроші 
і у мене була змога відкласти гроші на велосипед. А то я збираю 
собі копійки, а мама їх візьме, щоб купити хліба та молока. Прошу 
святий Миколаю хай Україна буде щасливою країною та багатою. 
Принеси моєму маленькому братикові, будь ласка корзину 
дитячого харчування — йому 9 місяців, а мені 8,5 років. Мамі даруй 
здоров’я а татові — ремінь. Дякую. 

Дорогий Миколаю! Зроби так, щоб в моїй родині всі були 
живі, та здорові, щоб люди були людянішими і в нас би не було 
дітей-сиріт. А ще я би дуже хотіла щоб у мене була сестричка, 
або братик. Принеси мені якийсь подарунок, бо стидно навіть про 
щось просити, бо на світі стільки обездолених дітей — поможи 
їм, а мені буде радісно, що вони щось отримали, то і буде мені 
подарунком. 

Слава Ісусу Хресту. Святий Миколайку Пришли мені 
альбом і тетріс, а середущому братові Василю теж альбом і 
тетріс а найменшому брату Дмитру невеличку машинку. Так як 
у батьків не хватає на такі речі грошей. Батько вже не получає 
на заводі 4 роки грошей, а мама получає зовсім мало. Старший із 
синів Микола.

Дорогий Миколай! Я буду чемний хлопчик, а ти подаруй 
мені: один пістолет, 1 рація, 2 бомби, 1 наручники. Дякую тобі. Я 
живу: Тернопіль, в. Бандери.
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(з переліку речей) 10. Лижі для розміру ноги. 11. Джинси 
довжини 89 см, ширина 74 см.

ЛЮБЛЮ СВЯТОГО МИКОЛАЯ! ПРОШУ ПРИНЕСТИ 
ДИТЯЧИЙ ШАМПУНЬ, СИРНИКА, ФАНТУ, ЦУКОРКІ, 
ЧОБУТИ-РО. 32

миколоюви. миколаю оче святй будьіласка приниси мені 
годиник світлом і приниси компютор я пишу свою адресу вулиця 
(така-то) нумер хати 127. миколаю будьласка приниси миколаю 
я пишу свою фамілію (але нема).

Кантора Святого Миколая. Святий отче Миколаю молюся 
і благаю вас, щоб я Гануся завжди була здоровою і ніколи більше 
не хворіла, і ще була розумною, щоб завжди ходила в школу і до 
церкви. Хочу щоб мама і тато також були здорові. Обіцяю бути 
чемною і слухняною. Прошу вас святий Отче подарувати мені 
цукерки, цікаву книжечку і ще лосіни, бо вже старі малеькі. Татові 
і мамі грошей чимало, щоб завжди їм вистарчило, а бабусі щоб 
завжди пенсію приносили. Чекаю вас в день Святого Миколая!

(на конверті) Миколай пісьмо тобі я пиш апишу, Іра і ціла 
сім’я. роліки-35 коліна локті шлем. (і лист) Миколай, принеси Ірі 
цукерки, банани, і ковзани і теплі рукавиці. Миколай принеси 
Дімі шапку і цукеркі і ананас. Миколай принеси мамі цукеркі і 
книгу банани. Миколай принеси татові Цукеркі і книгу. Миколай 
принеси дідові і бабі шоколадку і ананас і книшку.

Добрый день Святой Миколай. Скоро Новий год. Я очень 
люблю этот праздник. Мы раньше каждий год наряжали ёлку 
с папочком, было всегда весело, а теперь два года назад наш 
папа умер перед самим новым годом. Мама перестала наряжать 
ёлку и дарить нам подарки как раньше, а мы с братиком и 
сестричкой так любим подарки. Я учусь в 1 классе на 5. Учусь в 
музыкальной школе на скрипке. Мама говорит что не сможет мне 
купить скрипку потому что оно стоит дорого. Святой Миколай 
не забывай нас. Пусть папе будет хорошо на небе. Сделай так 
чтоб он вернулся к нам, ведь ты всё можеш. 

Дорогий Миколаю! Пише до тебе Надя. Я знаю, що на 
Миколая ти приносиш усім дітям подарунки. Я не прошу у тебе 
ніяких подарунків, а тільки зроби так щоб Олежик був здоровий 
і його не клали в лікарню. Дуже Тебе прошу Миколаю.
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Слава Ісусу Христу! 
Дорогий Отче Миколаю, 
покровителю знедолених 
та бідних людей, радість 
Ти малих дітей. До Тебе 
я пишу листа. Мені 10 
років, вчуся в 3 класі. Мого 
тата звати Микола, маму 
Олеся я дуже люблю їх. 
Люблю ходити до церкви 
з батьками. Любий, Святий 
Миколаю прошу Тебе 
захисти нашу Україну, 
український народ від усіх 
бід. І щоб Україна стала 

справді багатою і вільною державою. Щоб люди шанували її. 
Щоб діти жили щасливо і в достатку, любили Бога і поважали 
один одного. Уляна

Дорогий Миколаю. Пише до вас Павлик і Руслана. Ми 
тебе просим щоб ти дав здоров’я мамі, татові, бабам і дідам, 
всім цьоткам, і всім вуйкам. Ми з Русланков нечемні діти але 
хоч Русланка маленька вона коли ми їдем спати я молюся і вона 
клякає.

Лист до Святого Миколая. Добрий день Святий Миколай. 
Прийми найщиріші вітання з нагоди твого свята. Я вчуся в 2 
класі. Проживаю у Львові. Я хотів би Тебе попросити, щоб Ти дав 
здоров’я всім, друзям, батькам і мені. А якщо можна маленький 
подарунок. Дуже дякую. 

…Бувай Святий Отче. Знай! Усі діти тебе дуже люблять 
і поважають.

❈ ❈ ❈
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Святий Миколаю. Яхочу мати молоду барбі щоб внеї 
згинались руки і ноги. І пинал. на три замочки. Анна.

Святий Миколаю я тебе прошу принеси Христинці все до 
школи, колясочку та що гойдається, ляльку та що ходить. Мамі 
взуття, одяг і все що вона хоче. Тату все що він хоче. Дідусеві 
нові шкарпетки. Бабуні тапочки.

Святому Миколаю. Дорогий Святий Миколаю вітаю Вас 
з святом Миколая:

Бажаю здоров’я
і сили також
Радості щастя
І швидкості теж!
Це я для Вас віршика маленького склав. Дорогий Миколаю, 

будь ласка принеси мені такий конструктор LEGO і машинку 
фірми burago що складається. І будь ласка принеси моїй сестрі 
робочий комп’ютер найновішого виду. Бо моя сестра закінчила 
курси комп’ютера.

Святий Отче Миколаю я Вас прошу дайте нашій родині 
здоров’я, терпіння і любові. Святий Миколай я знаю, що я не 
дуже чемна. Ви бачите, що я краду, брешу, але я хошу стати 
кращою.

Святий дорогий Миколай! будь-ласка принеси мягку 
іграшку корівку і складанку.

Лист Святому Миколаю. Принеси мені цукерки і ляльку, 
яка їсть і п’є. Якщо не зможеш То принеси щось інакше.

Святий Миколаю принеси мені будь ласка:
1) Складанку (на 600 або 1000 чи 500 шт)
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2) Блокнот з твердою обгорткою
3) Кілька гелевих ручок і золоту, срібну, рожеву, блакитну ї ін.
4) Кілька печаток.
5) 5 блокнотиків пахучок.
6) Пенал
7) Бісер (2–3п.) з гарними кольорами
8) гру “Імперія”
9) м’яку іграшку
10) Альбом для фотографій
11) Кіндер сюрприз (3 шт)
12) Рукавиці
13) Маркер (1)
14) Календарики (5 шт)
15) Розмальовку, щоб можна було розмальовувати 

фломастерами.
16) Гольф (такий як мій берюзовий).
17) Наклейки (кілька листків).
18) карточки “Ксена”
19) Фарби
20) Капсульну ручку
21) Скотч
22) Солодощі
23) Фрукти
24) Тістечка
25) Кижку з бісером
26) Картину
27) Іграшку на ялинку
28) Зошити грубі
29) Торт “Верховина”
30) Кілька защипок.
І ще багато чого іншого!!!
Примітка) номера якщо зазначені: 
— вишневим фламастером — то це обов’язково, 
— синім — бажано принести 
— зеленим — необов’язково.

Привіт Св. Миколаю це до тебе Юрій.
Вибач але ролики мені Мама купила. Їх подариш комусь 

іншому хлопчику або моїй сестрі Христині її адреса (така то) 
вона ще ніколи не получала справжнього подарунка від тебе. 
Але ж у моєї собачки немає свята Св. Миколая то я прошу за 
неї. Принеси їй поводок такий щоб там натискалось на кнопку 
і поводок ніби розмотувався і був дуже великим. Але на жаль 

�
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Святий Миколаю, я був трохи нечемний, маму, бабу і 
діда ображав і не слухав, але обіцяю виправитись. Тому прошу 
принести мені подарунок. Дякую тобі.

Святий отче. Тобі пише учень 2-в класу Богдан. Яб дужеб 
був втішений якби Ти приніс мені лазер. Яб тоді завжди, молився 
і ходив до Церкви. І ще я хотів Щоб Святитиль Миколай преніс 
моїй мамі французькі Духи.

Приниси Миколаю!!! Приниси мені цукерки, апельсини, 
мандарини і там різне солодке. Сорочку нічну і такий пинал як 
є в Люди. Це я хочу.

Вірш для Тебе Святий Миколаю, я Тебе вітаю! Поспішай 
до всіх діток в нашім ріднім краю. Що я Тебе прошу дуже Я 
хочу, щоб Ви подарували: коробку олівців, шашки і тетріс.

До тебе пише Юля. Я тобі написала вірша.

Вечір пташкою літає, 
Ніжно місяць весь горить,
Теплу хату сон шукає
Снігом поле мерехтить.

У небесному просторі,
Де прекрасна кожна мить,
Де лілеї, ясні зорі,
Миколай в кареті мчить.

І святими ліхтарями
Простелився шлях в наш край,
Із чудовими дарами
Мчить ним з раю Миколай.

Він заходить лиш тихенько
В кожну чуйную домівку,
Руку враз кладе легенько
Всім малятам на голівку.

Сльози, смуток — все згасає
Мов зникає все і край,
Бо в цю ніч допомагає
Всім святий наш Миколай.

Саме більше я хочу аби всі здорові і шасливі. Я б хотіла, 
щоб наша Україна була незалежна.
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Святий Миколай. Принесіть 
мені магнітофон, копілку, статуетку. 
Шкарпеткі і рукавиці. І загадки. 
Хто ходить в ніч на 19 грудня? 
Миколай! Роздає дари, кожному 
до пари, будеш чемненький — буде 
подарунок гарненький, будеш 
поганий — прутик тоненький. Хто 
роздає дари? Миколай! 

Подаруй мамі шкарпетки. 

На небо. Отче Микколаю! Я 
на вас чекаю. Принесіть даруночки. 
Якщо буде можливо то складіть в 
торбину: дистанційну машинку і 
мобільний телефон і компютерні 
ігри наприклад бригаду, і якісь 
мультики ішче щоб я добре вчився. 

Мому Братові Матвійкові конструктор і гольф. Мамі парфуми 
книгу. А САМЕ БІЛЬШЕ Я ХОЧУ ЩОБ ПРИЇХАВ МІЙ ТАТО 
І ЧИМ СКОРІШЕ. Роман. 

Дорогий Миколаю! Вітаю тебе з Днем Ангела і хочу 
побажати щастя, здоров’я, щоб у тебе на небі все було добре (я 
в тому переконана) я знаю що це в тебе іменини але хочу дуже-
дуже щоб ти мені привіз, подарував таке. Гольфік зелений той 
що я міряла в “Китайському кварталі” та вельветову сумочку 
(подібну Юлічкиної, бурих кольорів, крім чорної). Дякою! Цілую, 
з любов’ю Оленочка!

Дорогий Св. Миколай. Я дуже люблю музику і неординарні 
речі. Тому я б дуже хотів би 2 музичних диски: Gorillas; 
Linking park; і також один пістолет з лазером, ліхтариком і 
глушителем.

Принеси мені щоденник для хлопчиків 20 шт. 

Св. Миколає. Усі діти пишуть тобі листи. Я вже не дитина, 
але я прошу тебе і звертаюсь до тебе з проханням, щоб коли 
моя Надійка приїде сюди, ти послав їй гарного чоловіка який би 
захотів піклуватися про неї і якого б вона полюбила. Щоб вона 
не відчувала себе одинокою, щоб біля неї завше би було надійне 
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 [Дорогий Миколаю!] (лист 
азбукою Брайля) Пише тобі учень 2 класу Владислав. Я вчуся 
у школі-інтернаті N 100 для незрячих дітей. Вчуся я добре і 
захоплююсь спортом, шахами. Люблю читати і писати. Подаруй 
мені будь-ласка, якщо можеш, годинник, який сам говорить яка 
є година. До побачення любий Миколаю. Владислав. 

Дорогий Миколаю. Мені 12 років, але я дуже-дуже 
люблю свято Миколая. Одного разу бабуся сказала мені, що 
Миколая неіснує. Що це батьки підкладають вночі під подушку 
подарунки. Але я в це не повірила тому що я чула від нашої 
вчительки прекрасні легенди про те як малим Миколай щедро 
наділяв бідних людей подарунками. А ще коли я вчилася в 
третьому класі наша вчителька з малювання розповідала нам, 
якщо в ніч на Миколая написати йому листа і поставити на вікно 
тоді вночі ангели заберуть його і віддадуть Святому Миколаєві. 
Я так і зробила, а коли зранку прокинулася то побачила, що мого 
листа немає, а подарунки про які я просила лежать в мене під 
подушкою. Я навіть і не уявляла, що це зробила мама або тато 
бо вони нічого не знали які саме подарунки я хотіла. Я знаю, 
що в тебе дуже мало часу, але я певна що ти знайдеш його щоб 
написати мені листа. Чекаю на тебе. Оленка.

Дорогий Миколаю! Бажаю тобі міцного здоровя щастя і 
довгих років життя і гарну послушну Снігурочку!

Миколаю в Лапландію. Мені дуже потрібна Мишка 
до комп’ютера і клавіатура мишка на дві кнопки і суча сну 
клавіатуру Англійської мови і на українській. І блок пітардів по 
можливості. 

Дорогий Миколаю. Я тебе чекаю прийди до мене вдень 
або вночі. 

�
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плече. Св. Миколає я прошу для моєї сестри чоловіка — гарного 
“супруга”, з яким вона пройде поруч усе життя і подолає разом 
з ним усі тривоги і випробування. Щоб вона завжди була під 
надійною опікою. Я хочу щоб моя сестра була щаслива тут, щоб 
вона ніколи не жаліла що приїхала до мене. 

Святий Миколаю! Від щирого серця вітаємо тебе зі 
святом і з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим.

Небесна Канцелярія. Святому Миколаю. Кожного разу з 
року в рік діти пишуть тобі листа. І ти завжди не зважаючи на 
холодну погоду даруєш дітям гарні подарунки. Але хто подарує 
тобі? В цьому є несправедливість. Тому я намалюю тобі малюнок. 
Думаю він тобі сподобається. До наступного року. Христина. 
Львівська область.

Гей, пошлемо листочок до раю!
“Не забудь нас, Святий Миколаю!
Не забудьте про нас, янголятка! — 
Вас прохають і хлопці й дівчатка.

Ми складаєм долоні маленькі
І молимось до Божої Неньки,
Тож гостей ми чекаємо з неба —
А Антипка нам зовсім не треба!”

В український любий край
Сходить Святий Миколай
Вночі, завжди в один час,
З подарунками для нас.

З ним маленькі янголята, - 
І їм рада кожна хата!
Щедрий, добрий Миколай,
Нас усіх не забувай!
З подарунками для нас,
Приходи щорік, щораз!

❈ ❈ ❈
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Ìî¿ì ìàëèì äðóçÿì â³ä Îòöÿ Ìèêîëàÿ,

Ùî âñ³õ ñëóõíÿíèõ ä³òîê 

Ï³ä ñâî¿ì îìîôîðîì îáeð³ãàº,

² äî ÷eìíèõ ä³òeé éäe

Ïîäàðóíêè ï³ä ïîäóøêó êëàäe,

À íe÷eìíèõ çáèòî÷íèê³â êàðàº

² ð³çêè çîëîò³ ¿ì ï³äêëàäàº.

Äóæe ðàäèé ³ç âàøèõ ëèñò³â,

Ùî âè áóëè äîáð³ ³ ñòeðeãëèñÿ ãð³õ³â,

Çà ìeíe ïàì’ÿòàëè 

Ó ìîëèòâ³ ñâî¿é çãàäàëè,

Áî ÿ ç íeáà ç àíãeëàìè âñe ïîãëÿäàþ

² âñe äîáðe, ùî êîæåí ðîáèòü, çíàþ,

ßê áóäåòå äàë³ ÷eìí³, çàâæäè äî âàñ ïðèéäó

² ïîäàðóíê³â ï³ä ïîäóøêó âíî÷³ ïðèíeñó,

Áî õòî ìeíe ëþáèòü ³ äî ñeáe çàêëèêàº

Òîìó Ñâÿòèé Ìèêîëàé ó âñÿêèé ÷àñ ïîìàãàº.
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Богдан Малина

Дванадцять питань

Ще за часів, коли довкола Чорного моря, в котрий бік не 
піди, жили тільки християни — були дуже бідні чоловік і жінка. 
Щоб заробити якийсь харч на святкову Різдвяну вечерю, 
чоловік вибрався в далеку дорогу. За кілька місяців праці йому 
вдалося заробити мізерні гроші, але він був і тому радий. Та 
коли він повертався додому, на нього наскочили розбійники і 
забрали навіть цей злиденний заробіток. Голодний та обдертий, 
він навіть не наважувався показатися жінці з порожніми руками 
і так залишився сидіти на краю дороги, гірко плачучи.

Аж тут біля нього спинився перехожий незнайомець.
— Мій друже, чому ти такий сумний?
— Як же ж мені не сумувати? — відповів чоловік. — Ми 

з жінкою гірко бідували, я вирушив на заробітки, та все, що 
вдалося зібрати, — в мене відняли. Тепер ми обоє приречені 
на голодну смерть. Я навіть не хочу йти додому, бо жінка чекає 
мене з надією, а як я їй скажу, що нічого не маю!

— О, як так, то я можу допомогти тобі, — сказав незнайомець 
з хитрим блиском в очах. — Я позичу тобі гаманець, в якому 
ніколи не бракує монет, і ви зможете прожити цей рік без 
голоду, але звичайно, не просто так. За це ти маєш пообіцяти 
мені те, що з’явилося в хаті, поки тебе не було. Рівно за рік, я 
прийду за своїм боргом, і якщо ти не захочеш мені це віддати, 
то мусиш відгадати дванадцять питань. Але якщо не відгадаєш, 
хоч одного з них, то, крім цього, я заберу собі ще тебе і твою 
жінку.

“Що ж там могло з’явитися, крім ще гіршої біди? — 
подумав про себе чоловік. — Треба погоджуватись, бо все рівно 
доведеться помирати з голоду, і це не за рік, а вже тепер”.

— Хай буде, — згодився він.
— Чудово! — врадувався незнайомець. — Ти є мудрий 

один! Тримай калитку з грішми і побачимося за рік.
Чоловік на ослаблених з голоду ногах аж летів додому, 

ощасливлений таким несподіваним закінченням своєї лихої 
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пригоди, щоб чимскоріше поділитися з жінкою цією новиною. 
Та тільки вдома він зрозумів, що сталося — за час його 
відсутності жінка народила дитину, і її, не знаючи про це, він 
так необережно проміняв незнайомцеві! Капшук з грішми пік 
його в руку, і він чувся ще більше обікраденим, ніж коли на 
нього напали розбійники.

Надібравши трохи монет, щоб хоч купити необхідних харчів, 
чоловік знову вирушив у подорож, щоб відшукати незнайомого 
і вернути йому гаманець та скасувати договір. Але незнайомця 
вже не можна було ніде знайти. Щораз менше часу залишилось 
до призначеного ним терміну. Аж тут він знову опинився на 
знайомій дорозі, недалеко від того злощасного місця, плачучи на 
свою гірку долю.

І на цей раз біля нього зупинився добродушний старий з 
довгою білою бородою і таким самим волоссям.

— Чого, чоловіче, так побиваєшся? — запитав він.
Бідолаха розповів йому всю свою пригоду з незнайомцем. 

Старому стало шкода чоловіка.
— Ну, не журись. Гм-м… Кажеш, незнайомий говорив за 

питання… я прийду до тебе в цей день. Я називаюся Миколай, а 
то якраз буде на мої іменини.

В призначений час Миколай завітав у гості до чоловіка.
— Тепер зачини двері і сиди тихо, бо інакше все зіпсуєш. 

Якщо хтось стукатиме до дверей, я буду відповідати замість 
тебе.

Як тільки засутеніло, в двері хтось голосно загупав. Миколай 
застережливо підніс руку до господарів, наказуючи їм сидіти 
тихо. Навіть мала дитина в колисці замовкла.

— Хто там? — спитав він через двері.
— Це я, власник гаманця, прийшов за своїм, — обізвався 

самовпевнений голос знадвору. — Але хочу наперед почути 
відповіді на свої питання.

— Добре, питайся.
— О, аж так! Тоді що таке один?
— Бог є один, ні більше, ні менше. Така моя відповідь.
— У-у! Чоловіче, це правда! А скажи мені що є два?
— Адам і Єва — предки всіх нас.
— О-о! І це правда, а що є три? — вже настороженіше спитав 

незнайомець.
— Ісус, Йосиф і Марія.
— Чоловіче, ти й справді багато знаєш. Тоді тепер скажи що 

таке чотири?
— Матвій, Марко, Лука та Іван. Чотири євангелісти.
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— А що таке п’ять? — голос почав бути щораз більш 
тривожним.

— Рани на тілі Христа. Дві на руках, дві на ногах і одна на 
боці. — незворушно відповідав Миколай.

— І це знаєш!!! А що є шість?
— Дні, в які Бог створив світ.
— Е-е-е! — почав нервуватися незнайомець. — А що таке 

сім?
— Сім свічок на семисвічнику єрусалимського храму.
— Так, мушу погодитись. Ти не простий один. А що таке 

вісім? — щораз роздратованіше чулося з-за дверей.
— Благословення Христа під час Нагірної проповіді.
Розхвильований незнайомець надворі вже почав кричати.
— Ну цього вже ти не вгадаєш! А що таке дев’ять?
— Дев’ять ієрархій хорів небесних, які оточують Господа 

нашого — серафими, херувими, престоли, владарства, сили, 
власті, начала, архангели і ангели.

— А що десять? — задихаючись, несамовито завив 
незнайомець

— А ти, бідний, не знаєш? — покепкував Миколай — 
Заповіді Божі!
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