
Воробець Марта, 8 років (читач бібліотеки №3) 

 

Україна для мене – сім’я. 

Україна для мене – це я. 

Україна для мене – це мама і тато. 

Річка, садочок і друзів багато. 

Я дуже люблю Україну свою. 

Для неї на світі живу і творю.  

 

 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Іваніцька Марія-Роксолана, 14 років (читач бібліотеки №36) 

 

Звідкіля ти, дитино? 

 

– Звідкіля ти, дитино, з якої країни, 

Чому очі у тебе такі голубі? 

Звідкіля ти, дитино, з якої родини, 

Чому коси хвилясті твої й золоті? 

 

– Голубі в мене очі, мов квіти у полі, 

А волосся – як житні поля. 

А хвилясте, мов хвилі у морі, 

Бо Вкраїна – моя це земля. 

 

– Звідкіля ти, дитино, в такій вишиванці. 

Що, мов квіточка, сяєш здаля? 

Немов сонце яскраве уранці, 

Тож скажи, де твоя земля? 

 

– Я з козацького роду, тому в вишиванці. 

І багата у мене земля. 

Ну, а сяю, як сонце уранці, – 

Це все житні й пшеничні поля. 

 

– Тож скажи ти, дитино, якого ти роду, 

На якій мові твоя пісня звучить?  

І з якого коріння, і з якого народу, 

Що твій голос, мов пташка, дзвенить. 

Вільні були діди-козаки. 

– Я з козацького вільного роду, 

Українського я є народу, 

Як і сестри мої, і брати. 

 

  



Іваніцька Марія-Роксолана, 14 років (читач бібліотеки №36) 

 

Україно моя 

 

Україно моя, похилились діброви, 

Україно моя, зашуміли ліси. 

Україно, лишень чути розмови, 

Що загинули хлопці такі молоді. 

 

Залишили матусь, залишились дружини. 

Ви убиті в зрадливім бою. 

Україно, димлять досі шини, 

Накривають туманом державу мою. 

 

Та ніколи не станемо ми на коліна, 

Милий Боже, з небес покарай цих катів. 

З мого краю ніколи не стане руїна, 

Збережи, Боже, наших дочок й синів. 

 

Нехай гордо засяє знамення величне, 

Щоб колір неба й пшениці ми гордо несли, 

Щоб минуло жахіття, відійшло в історичне, 

А моя Україна хай цвіте назавжди. 

 

 

  



Іваніцька Марія-Роксолана, 14 років (читач бібліотеки №36) 

 

Моя Україна 

 

Моя Україна – лани колосисті, 

Квітучі поля і далекі степи. 

Моя Україна – гаї шовковисті. 

Краса вся на світі – це ти. 

 

Моя Україна – квітучі ромашки, 

Зелені розквітлі луги. 

Моя Україна – щебет ранньої пташки. 

Краса вся на світі – це ти. 

 

Моя Україна – розквітла калина, 

Зелені гаї і ліси. 

Моя Україна – велика родина. 

Краса вся на світі – це ти. 

 

Моя Україна – наш стяг невмирущий 

І гімн, що співаємо ми. 

Моя Україна – це хліб наш насущний. 

Краса вся на світі – це ти. 

 

 

  



Стасів Надія, 14 років (читач бібліотеки №24) 

 

Це ти, моя Україно! 

Ти на сопілці грала буйним вітром 

І все про пшеничні шептала поля, 

Заворожувала сонячним світлом 

І карим поглядом пестила моря 

 

Ти до срібла* знов відправляла думки 

Руками вічно до сонця тягнулась, 

Обіймала повітрям тихі струмки 

Й до соловейка вустами всміхнулась 

 

Ти полоскала росою обличчя, 

Ногами ходила в розбитому склі,  

Сходила з гір на велике заріччя 

Ти йшла по завжди білосніжній імлі…  

 

Все це вічно робиш ти, Україно! 

Ти живеш на рівнинах і у воді  

Я перед тобою схиляю коліно, 

Разом з тобою живу в щирім труді.  

 

Ти вічно, країно, будеш зі мною! 

Живеш в шепоті темної ночі, 

Зустрічаєш тихий ранок росою, 

Теплом своїм повниш** очі дівочі…. 

 

* – мається на увазі місячного срібла  

** – наповняєш 


