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Передмова 
 

Перед Вами збірник літературних творів учнів 

Дніпропетровської загальноосвітньої санаторної школи-

інтернату І-ІІІ ступенів № 4, написані у 2013 – 2015 роках. 

Автори навчаються у 4, 8, 9 та 11 класах. 

Ми з вами живемо в доволі складний час, в час космічних 

швидкостей та інформаційних технологій. Трансформувалося 

розуміння суті життєвого успіху, цілей і засобів їх досягнення. І 

вже не лише дослідники але й пересічні громадяни все частіше 

звертають увагу на процеси духовно-морального зубожіння, що 

відбуваються у суспільстві. При цьому молодь, безумовно, є 

найуразливішою і найчутливішою до змін, що відбуваються. Ми 

досить часто звинувачуємо її у бездуховності та легковажності. 

Самим занедбаним полем нашого життя є душа та совість 

людини. 

Проте, читаючи вірші та прозу наших учнів, відчуваєш 

неймовірну радість від того, що не зачерствіли їх душі, вони 

сповнені тепла та ніжності. Наші автори зворушливо люблять 

свою країну та пишаються її захисниками, пам’ятають історію 

Батьківщини та захоплюються красою рідної природи, 

співчувають людському горю, вдячні своїй школі, тонко 

описують перші муки кохання. У їх ліриці зливаються добро, 

красота, правда, любов. 

Їх тексти не зовсім професійні і може не ідеальні в плані 

майстерності, але вони щирі, і це обов'язково відчує кожен, хто 

їх читатиме.  

Ми пишаємося нашими поетами і сподiваємося, що всi цi 

рiзнi, але надзвичайно щирi учнiвськi роботи знайдуть відгук у 

Вашій душі. 
 

Директор Л. О. Олефір 

Заступник директора з науково-методичної роботи Л. А. Кулініч 
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Учениця 9 класу. Серйозна, відповідальна дівчина. 

Дещо сором’язлива. Має ніжну ліричну душу. Вміє в 

буденному вбачати величне, що згодом  відтворюється 

на папері у вигляді зворушливих ліричних віршів.  За свій 

талант була нагороджена грамотою департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації за участь у 

обласному конкурсі  «Собори наших душ». 

Вчитель української  мови 

та  літератури 

Наталія Вікторівна  

Смєльцова  
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Молитва 
 

Ты можешь все на свете, Бог? 

Тогда прошу, чтобы помог, 

Чтоб защитил тебя, молю 

Того, которого люблю 

От всех несчастий и болезней, 

От злобы, зависти и лести 

И от предательства, корысти, 

От тех, чьи помыслы нечисты. 

 

И дай, о Боже, я молю 

Тому, которого люблю 

И сил, и мудрости. Простить 

Врагам обиды и не мстить, 

А с легким сердцем просто жить, 

Рассвет встречать, друзей любить. 

 

О Боже, научи, молю 

Того, которого люблю 

Чтоб мог любить он, сострадать, 

Чтоб мог души тепло отдать 

Тому, кто сердцем одинок, 

Кому, как воздуха глоток, 

Необходима доброта 

И ласка, нежность, чистота. 

 

О Боже, ты храни, молю, 

Того, которого люблю! 
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Подарок 
 

Я отдам тебе песню птицы, 

Синь озер, золотую зорю, 

И берез белоствольных ситец 

Я на память тебе подарю. 

 

И поляны лесные и сосны 

И жемчужную гладь реки, 

И прозрачные, дивные весны 

От меня ты в подарок прими. 

 

Подарю я ромашку белую 

С желтым глазом в степи голубой, 

И тюльпанов поляну целую, 

Милый, я расстелю пред тобой. 

 

Облака все возьми и небо, 

Неизвестный тебе перевал, 

Те края, где ни разу ты не был 

И те земли, что ты не видал. 

 

И тяжелый колос пшеницы, 

И прощальный крик журавлей, 

И ручей, в котором искрится 

Вода, что снегов холодней. 

 

Солнце, звезды, планеты другие, 

Высь небес и морей глубину, 

И днепровские зори родные 

Я дарю лишь тебе одному. 
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Для чего нужна война? 
 
Для чего Путин начал войну? 
Покорить хочет нашу страну, 
Разрушить села и города, 
В каждый дом чтоб пришла беда. 
 
Чтобы матери вмиг поседели 
От того, что форму надели 
Сыновья их и строем ушли, 
Чтоб домой не вернуться с войны. 
 
Чтобы жены мужей не дождались, 
Чтоб девчонки в невестах остались, 
Чтобы плакали дети без хлеба, 
Из-за взрывов не видели неба. 
 
Жизнь бойцы отдают не напрасно –  
Украина будет прекрасной! 
И страна наша будет единой, 
Слава героям твоим, Украина! 

 

 
 
 

Закат 
 

На склоне камыш шелестел 
И рябью вода покрывалась, 
Там ветер сосне что-то пел 
И веткой она прикрывалась. 
 
Кукушка твердила свое, 
Надежду даря кукованьем: 
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О счастье гадала моем, 
О том, что не зря ожиданье. 
 
Вот вечер, колеса стучат, 
Все дальше и дальше уносят, 
А с луга ромашки глядят, 
Как будто о чем-то нас просят. 
 
Но мчит электричка вперед, 
Исчезли цветы за горою, 
А утром вновь солнце взойдет 
Все дымкой покрыв золотою. 
 

 
 
 

Утро 
 

Лес дышит покоем, прохладой, 
Блестит меж деревьев река, 
Нам их беспокоить не надо, 
Пусть тихо поспят до утра 
 
Ночь быстро отступит и солнце 
Лучами согреет листву. 
И небо сквозь тучку-оконце 
Покажет свою синеву. 
 
И птиц щебетание звонко 
Польется над речкой лесной, 
Росинки на веточке тонкой 
Сверкнут золотой бахромой. 

 

И смехом взорвавшись ребячьим, 

Уйдет с берегов тишина, 
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Под солнцем июльским, горячим 

Обдаст всех прохладой волна. 

 

 
 

 

Луна 
 

Бродит одиноко по небу луна, 

Грустно и безмолвно шлет мне свет она. 

Я в нее далекую вглядываюсь снова, 

Не луна – то женщина зарыдать готова. 

 

Приглядись внимательней и увидишь сам: 

Будто плачет женщина, взывая к небесам. 

Не моли, несчастная, Боги не услышат, 

Там лишь только холодом всюду звезды дышат. 

 

 
 

 

В парке 
 

Плачут, склонившись ивы, 

Зовут пролетевшее лето 

И шепчут ссутулясь тоскливо, 

Что оно затерялось где-то. 

 

А небо бездонно глубокое 

Так манит в лазурную даль, 

И в синь поднебесья высокую 

С облаками уносит печаль.  
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Тишина, словно звонкой монетой, 

Зазвенела, разбившись от смеха, 
Колокольная песня уж спета, 
Но несет над Днепром ее эхо. 

 

 
 

Апрель 
 

Я вспоминаю ясный день, березы, 
И молодую клейкую листву. 

В мои ладони капал сок, как слезы, 
Стекая с пальцев в мягкую траву. 
 
И было так светло от белизны берез, 

Что мир казался чище и добрее, 
Не наступило время майских гроз, 
Все так прекрасно в месяце апреле. 

 

Девчонка шла по узенькой тропинке, 
С веселым смехом обогнав меня, 
Сияло солнце в маленькой росинке, 

Теплом и свежестью дышала вся земля. 
 

 

 

Закат 
 
Сняв золотую корону, 
Солнце за лесом садится, 

В такт комариному звону 
Лист, словно в вальсе, кружится. 
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Ветер-шалун над водою 
С бабочкой белой играет, 
Гулкая песня прибоя 
Под вечер совсем затихает. 
 
Замок для солнца построит 
Туча – небесный строитель, 
Скоро совсем уж закроет 
Двери в ночную обитель. 
 
Встанет над лесом луна, 
Гроздьями звезды нанижет, 
И засыпая волна 
Берег немеющий лижет. 
 

 

 

Рассвет 
 

Лунная дорожка посреди реки, 
Где-то средь осоки плачут кулики, 
По дорожке лунной хочется бежать, 
Чтоб скорей за лесом зорьку повстречать. 
 
Уж луна растаяла, словно в молоке 
В дымке предрассветной, розоватой мгле 
Из-за леса солнце золотом встает 
Жаворонок звонко песенку поет. 
 
Подпоет девчонка, эхо подпоет. 
Здравствуй, красно солнце! 
Новый день идет! 
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Валентинки 
 

За окном сверкают льдинки 

Ведь февраль, метель метет. 

Те кто любит, "валентинки" 

Посылают тем, кто ждет. 

 

У влюбленных в разных странах 

Застучат сердца сильней 

Почтальона вдруг нежданно, 

Если встретят у дверей. 

 

И сегодня, в День влюбленных, 

Полетят с конца в конец 

"Валентинок" миллионы 

В виде маленьких сердец. 

 

 

 

 

Осень – грустная пора 
 

Осень – грустная пора, 

Во дворе шумят березы, 

Пожелтела уж листва 

И в окно стучат морозы 

 

Отцвели цветы давно – 

Все живое увядает. 

Жить им больше не дано, 

Если осень наступает. 
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Разрисует окна осень 

Незаметно тихой ночью, 

Так же тихо бросит просинь 

На березовую  рощу. 

 

Ветер зашуршит листвою 

По асфальту и по крыше, 

Лишь березки, как весною 

К солнцу тянутся повыше. 

 

 

 

 

Мама 
 

Сколько мама ночей не доспала, 

Сколько слез из-за вас пролила. 

Материнской любви чтоб хватало 

Она душу всю вам отдала. 

 

Да, бывало, что мама ругала, 

Наставляла на правильный путь, 

Но всегда только счастья желала 

И старалась помочь чем-нибудь. 

 

Давно выросли дети и внуки, 

Но по-прежнему мама не спит, 

И болят ее старые руки, 

И за всех ее сердце болит. 

 

Не тревожьте покой ее, дети, 

Не жалейте любви и тепла, 
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Много разных людей есть на свете, 
Только помните – мама одна. 

 

 
 
 

Мамочка 
 

Тихо в доме, дождь в окно стучит, 
И стекают капли по оконной раме. 
Кот клубком свернулся и молчит, 
Я сижу и думаю о маме. 
 
Как успевает мама все дела 
Так сделать хорошо, легко и быстро? 
О всех нас думает, заботится она, 
И улыбается так весело, лучисто. 
 
С мамою живем мы очень дружно, 
Она, как лучик солнца для меня, 
Всегда придёт на помощь, если нужно. 
Спасибо тебе, милая моя. 
 
Как вкусно мама делает пельмени, 
И варит борщ, и пирожки печет, 
И выполняет все всегда отменно- 
Стирает, убирает, гладит, шьет. 
 
И на работе маму уважают, 
Начальник отделения она. 
Клиентам депозиты оформляет, 
Страховки выдает и ордера. 
 
И завтра утром, в этот женский праздник, 
Мамочка, поздравлю я тебя, 
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И подарю букет тюльпанов красных, 

Любимая волшебница моя. 

 

 
 

 

Последний звонок 
 

Отзвенел звонок последний, 

Отзвучал и школьный вальс. 

В этот теплый день весенний 

Опустел наш светлый класс. 

 

Четыре года нас учили, 

Примером были Вы для нас, 

Всегда вы самой лучшей были, 

Но мы уходим в пятый класс. 

 

Как быстро повзрослели дети 

И пролетели школьные года. 

Наталья Леонидовна, поверьте: 

Вас мы не забудем никогда. 

 

 
 

 

Зима 
 

Мы так долго зиму ждали, 

Загрустил наш школьный сад, 

А сегодня увидали – 

Белым стал его наряд. 
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Зима приходит в гости к нам 

Искусной кружевницей, 
То пролетит по городам 
Прекрасной белой птицей. 

 
Она роняет снежный пух 
На крышу, на дорожку. 
И прилетит снежинка вдруг 

Ко мне в мою ладошку. 
 

И скоро снова Новый год 

Придёт без опоздания. 
Пусть всем он радость принесет, 
Исполнит все желания! 

 

 
 
 

Пришла зима 
 

Как Королева Снежная зима, 
Влетает в город в ледяной карете, 

И снегом заметает все она, 
Но снегопада не боятся дети. 
 
Им хочется на лыжах пробежать, 

С высоких гор на санках покататься, 

На льду в хоккей с друзьями поиграть, 

Снежками тоже весело кидаться. 

 

А можно сделать всем снеговика. 

Ведро на голову насунуть вместо шляпы, 

Морковка – нос, глаза – два уголька, 

Пучок соломы – это чуб лохматый. 
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А дома можно елку нарядить, 

Надеть звезду на самую верхушку, 
И долго вокруг  елочки ходить, 
Рассматривая каждую игрушку. 

 
И пусть мороз и ветер за окном, 
Метель метет, пусть будет непогода, 
А мы друзей сегодня созовем, 

Чтобы поздравить всех их с Новым годом! 
 

 
 
 

Весна 
 

На самой верхушке берёзы 
Галдит воробьиная стая, 
Звонко роняя слезы, 

Сосульки на солнце тают. 

 
Небо с утра умывалось 
В прозрачной весенней купели, 

Весны еле-еле дождались, 
И сразу грачи прилетели. 
 
И солнце прохожих ласкает 

Мартовским теплым лучом. 

А клен недовольно вздыхает, 
Разбуженный первым грачом. 
 

Уже отыгрались метели, 
Зима не вернется назад. 
Сугробы растаять успели, 

Проснулся наш старенький сад. 
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Поют по весеннему птицы, 

Плывут высоко облака. 
Спешат все теплом насладиться – 
Ведь вновь к нам вернулась весна! 

 

 
 
 

Осень 
 

Осень золото в городе кружит, 

Устилая дорожки листвой. 

Ветерок пробежался по лужам, 

Желтый шлейф протянув за собой. 

 

Не журчат уже в парке фонтаны, 

Загрустили осинки одни. 

Осень красит их краской багряной, 

Алой краскою гроздья рябин. 

 

Улетают на юг птичьи стаи 

Далеко от родимой земли, 

И прощальный привет посылая, 

Машут крыльями нам журавли. 
 

 
 
 

Мій край 
 

Гори, поля, ліси, полонини, 

Яка чарівна ти, моя Україно! 

Джерельця дзвенять, в них вода кришталева, 

А ніч така зоряна, тепла, травнева. 
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Наче хмаринки садки огортають, 
А соловейки пісні в них співають. 
Та сонце корону вже одягає, 
Землю теплом своїм зігріває. 
 
Сріблясті конвалії з трав виглядають, 
Жовті кульбабки в таночку кружляють, 
А вітерець їм мелодію грає. 
Як я люблю тебе, рідний мій краю! 

 

 

 

Моє місто 
 

Дніпропетровськ – рідне місто моє, 
Як я люблю твої схили зелені! 
Сиве минуле й майбутнє твоє 
І острови на Дніпрі незчисленні. 
 
Вулиці, площі, проспекти, мости, 
"Вежі", що струнко стоять над горою. 
Місто моє, розвивайся, рости! 
Дніпропетровськ, я пишаюсь тобою. 
 
Пам'ятник Слави стоїть над Дніпром, 
З ранку до ночі вогонь там палає. 
Солдат невідомий вічним спить сном, 
А в мирному небі голуб літає. 
 
Дивиться з парку Шевченко Тарас, 
Як верби у воду зайшли по коліна, 
Як місто гарнішим стає кожен час, 
Бо в наших батьків є надійная зміна! 
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Хитра мишка  
(байка, українська література) 

 

Вийшла полювати Кішка, 
Ледь втекла від неї Мишка 
У паркані була дірка, 

А за ним сусідська нірка. 

 
Хитра Мишка промовляє 
До сусідки і вмовляє, 

Щоб  пішла та погуляти 
І зерняток ще зібрати. 
 
Думає, впіймає Кішка 

Не мене – сусідку-Мишку. 
Я тим часом утечу, 

В свою нірку побіжу. 

 
А сусідка розум мала 
Хитру Мишку геть прогнала! 
Каже: "Краще сама йди, 

Не потрібно нам біди." 
 
Та й попленталася Мишка, 
Враз піймала її кішка. 

Яму іншому не рий – 
Сам опинишся у ній! 
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Лоскотон 

 
Ще по хаті ходить сон, 

Темно ще надворі, 
Спить і Дядько Лоскотон, 
Кицька спить в коморі. 

 

А як ранком встане сонце, 
Новий день настане. 
Лоскотон стриб у віконце 
І свій сміх дістане. 

 
Діткам п'яти полоскоче, 
Лагідно всміхнеться. 
Потім дзвінко порегоче, 

Де той сон дінеться. 
 
Встигне Лоскотон усюди, 

Сміх його всіх дожене. 
Щоб сміялись щиро люди, 
Гнів і сльози прожене. 
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Учень 11 класу. Протягом  двох років  очолює 

шкільний парламент. Має талант до сценічної гри. 

Палкий патріот України. Свою любов і вболівання 

за долю Батьківщини втілює в поезії переважно 

громадської  лірики. Часто виступає перед 

школярами. Має серед них багато прихильників. 

Вчитель української мови та літератури,  

класний керівник 11 класу 

 Наталія Вікторівна  

Смєльцова  
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Як живеться Україні? 
 

Як живеться Україні? Не хворіє наче. 

Вона завше так жила, хоч іно ́ді й плаче. 

Хоч і плаче, та коли дівчина всміхнеться 

Увесь світ лицем до неї тут же повернеться! 

О, як наша Україна усміхатись вміє! 

Часто стало, що про теє лише тільки мріє... 

Та вона була учена й повністю єдина, 

Сама себе тоді звала "Русь" ота країна. 

Що Європа зараз знає майже все, панове, 

Вперше сказане було на русинській мові. 

А коли зі Сходу ворог - Русь збиралась кволо, 

Через те і розділили нас оті монголи... 

Як живеться Україні? Не хворіє наче. 

Вона завше так жила, хоч іно ́ді й плаче. 

Рвали люто нас татари і Річ Посполита, 

Стільки крові, що аж страшно, тут уже пролито! 

Мала волю, силу мала – Запорізьку Січ, 

Завше тепло було в хаті, бо топилась піч. 

Хоч нерідко була боса і усіма гнана, 

Та була таки щаслива Україна-панна! 

Як живеться Україні? Не хворіє наче. 

Вона завше так жила, хоч іно ́ді й плаче. 

От Вкраїну розірвали - була Чорна Рада, 

Од яких проклятих бісів отака от зрада?! 

Боса, бідна, вже без хати, Україна стала 

Та є те, що вона має, матиме і мала – 

Сильний дух, що гайдамаків в той час надихав, 

Він не вщух, хоч гайдамак мертвий давно впав. 

Як живеться Україні? Не хворіє наче. 

Вона завше так жила, хоч іноді й плаче. 

Пройшли роки – Україна жне панівську жниву, 

Жне у спеку, і у холод, навіть жне у зливу... 
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Все тому, що їй од пана нікуди діватись – 

Пан Вкраїною керує – навіть не побратись. 

"Нема в тебе мови," – каже Україні, 

А вона мовчить і плаче у лихій годині... 

Як живеться Україні? Не хворіє наче. 

Вона завше так жила, хоч іноді й плаче. 

Та набридло Україні під панами бути – 

Вона встала, щоби волю назавжди добути! 

Так з'явилась небажанна ́ ца́рем Україна, 

І побачила смерть знову, звичную дівчина... 

На цей раз вмирали хлопці, зовсім молодії – 

Так Союзом були вбиті України мрії... 

Як живеться Україні? Не хворіє наче. 

Вона завше так жила, хоч іно ́ді й плаче. 

Смуток їй розбавили масові розстріли, 

Бо Сові́ти нас рабами зробити хотіли. 

Українського мистецтва наче не було, 

Од цих слів усіх пітніє аж моє чоло... 

Ще й до мужицьких дібрався комор 

Кістлявий той, сталінський Голодомор. 

Як живеться Україні? Не хворіє наче. 

Вона завше так жила, хоч іно ́ді й плаче. 

Не пройшло десятку років – Україна знов в огні, 

Знову цей народ воює і зникає на війні. 

Хтось був воїном Союзу, а другий – в УПА, 

Головне запам'ятайте – була спільна боротьба. 

Поєднався народ наш у Союзі знов, 

Та не перестала литись українська кров... 

Як живеться Україні? Не хворіє наче. 

Вона завше так жила, хоч іноді й плаче. 

Ось настав Союзу сімдесятий рік – 

Знов я чую України волелюбний крик. 

Ось вона – в своєму домі, вільна від усіх 

І їй, милій, квіти падають до ніг! 
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"Щастя є таки у світі" – говорю я їй, 

Та ніхто не знав, що Віктор – той іще злоді ́й. 

Як живеться Україні? Не хворіє наче. 

Вона завше так жила, хоч іно ́ді й плаче. 

І народ не став терпіти злодія знущання, 

І задав йому одразу отаке питання: 

"Чи ми йдемо у Європу, чи царю – рабами?" 

"Ми з царьом – хороші друзі, та і грець із вами!" 

Розігнать Майдан хотів, та не вийшло дуже, – 

Так він править перестав, мій шановний друже. 

Як живеться Україні? Не хворіє наче. 

Вона завше так жила, хоч іно ́ді й плаче. 

Розгорілася війна на Сході країни – 

Не пробачило воно нам красної калини. 

Каже: «Крим, Донбас – все російське буде.» 

Не пробаче Україна, і вже не забуде… 

Плакати немає часу, треба воювати, 

Щоб наступним поколінням миру добувати! 

Як живеться Україні? Не хворіє наче. 

Вона завше так жила, хоч іно ́ді й плаче... 

 

 
 
 

До Євромітингів 
 

Над туманним Альбіоном знову клубиться туман, 
А у нашій Україні назрівав новий обман. 
Десять років ми не знаєм, в яку сторону іти – 

Чи в Європу, чи в Росію – будеш це рішати ти! 

 

Хай та правляча верхівка захлинається й кричить – 

А вже рішення народу їм не вдасться замінить. 
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Най придивляться уважно, що ж там хоче їх народ, 

Бо він прийде і затулить олігархам  їхній рот! 

 

Душу й тіло ми ложили за нашу свободу 

І не раз іще докажем, що козацького роду! 

Увесь час вкраїнці знали, що в Європі ми живем, 

На цей раз підем в Європу, і не скажем «підіждем»! 

 

Хай іще раз усі взнають, яка наша сила, 

Що не просто на цей світ нас ненька родила! 

 

 
 
 

Щастя 
 
Я знаю, що кров у вас досі кипить, 

І серце за долю народу болить, 
Вам дещо потрібно дізнатися всім: 

Листа написав я нащадкам своїм. 
 
Народ наш життя ціле провоював, 
За волю і щастя він кров проливав. 

Але молодим був і знати не міг – 
Він все ж відрізнявся трохи від всіх. 
 

З Русі починаючи своє буття, 
І до сьогодення, й в подальше життя 
Народу потрібно іти воювати, 
Щоб щастя безцінне собі добувати. 
 
Боже, чому ж Ти дав Україні 
Не щастя, як іншим, а тягар на спині? 
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Вона увесь вік свій щастя шукає, 
Але віднайти де, так досі й не знає. 
 
То доля її колись шматувала, 
То темная сила на смак куштувала, 
Отримали шаблі негаразди усі, 
Та так і нема добробуту в Русі! 
 
Боже, невже то і є сенс життя? 
Як будемо жити, то й буде биття? 
Не думав, Кобзарю, що так воно буде, 
Що брат уб'є брата, і так усі люди. 
 
Ладу не буде й у вільній країні... 
Боже, та де воно, щастя Вкраїні?! 
Боже, чи буду тоді ще живий, 
Як лихо обійде народ славний мій? 
 
А той, хто читає оці ось слова, 
Хай буде розумна його голова; 
Щоб щастя в житті таки відчувати, 
То треба боротись і кров проливати 
 
Але не для себе – для свого народу, 
Тоді ми і будем козацького роду! 
І щастя нам буде тільки тоді, 
Як матимо честь, як кришталь у воді... 
 
Замислимось, браття, над цими словами, 

І буде, нащадки, щастя із вами! 
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Тарасу Григоровичу Шевченко 
 

Як і інші, ти дивився на синів свого народу: 

Одні гинуть за Вітчизну, другі варять воду. 

І оті, що варять воду, на крові жирують, 

Тих, хто бореться за правду, тут же і плюндрують. 

На заваді стоять гроші чи їх честь триклята? 

Мають владу, але честі... Та й не можуть мати. 

Як ти бачиш, не змінилась доля України, 

Але досі ще високі гори й полонини! 

Дух козацький ще жевріє і горять серця! 

Та не всі ще поважають матір і отця… 

«Ви якого діда внуки?» – ти їх запитаєш… 

А вони не знають досі. Батьку, уявляєш? 

Досі пахнуть іще землі старою раною,  

Глянь же, батьку, як ми будем битись з сатаною! 

Ти писав, що тобі сниться панщина страшнюча, 

Ну а зараз і не краще, суне все, як туча... 

Вибач, батьку, та пройшло вже так багато часу, 

Воля є, але не справжня, у «основній масі». 

Як багато синів дужих билися за щастя, 

Як багато дочок славних, так, як і та Настя. 

Оттоді не було волі, але честь не вбили, 

Дужі були! Вистачало. Вистачало сили! 

І отож, хай ворог знає, з ким він справу має. 

Живуть на землі великі люди, українці, 

Борються, як завше, з горем наодинці. 

Серед них буду і я, це буде боротьба моя –  

За тебе, батьку, і за щастя України, 

І за високі гори й полонини! 

Як же, батьку, тяжко жити, ти це добре знаєш, 

Своїм мудрим, чесним словом досі научаєш. 

Глянь же, як тепер живеться – начебто єдині,  
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А ідеї розривають, кожна по шматині. 

Розривають, та «не вип'ють живущої крові –  

Серце знову оживає і сміється знову». 

Не журися, батьку любий, тебе не забудуть, 

Щастя мирно або кров'ю все ж таки добудуть. 

Двісті років – так багато... Якби тільки знати, 

Чи така то наша доля, весь час воювати? 

Якщо зброю ми тримаєм, якщо честь ще маєм, 

Коли волю поважаєм і ідею знаєм, 

То ніщо нас не зупинить, щастя буде наше, 

Не потрібна тоді буде нам отая  «Russia». 

Запануєм, браття, тихо, у своїй сторонці, 

І тебе, Тарасе, вічно, як те ясне сонце, 

Пам'ятатимуть онуки, діти не забудуть, 

В злагоді і без печалі мирно жити будуть... 

 

 
 
 

Патріотизм 
 

Коли ти бачиш синє небо 
І подих вітру відчуваєш, 
Коли нічого більш не треба, 
Тоді й ти те, що я, пізнаєш! 
 
Що Україна – моя мати, 
А батько – це Кобзар Великий, 
Сестра – то Правда, що поможе встати, 
А сам я – патріот-музИка! 
 
Бо музика – це патріота слово, 
Як срібний, чистий хрест святий. 
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Бо музика – це наша мова, 
І кожен з нас завжди такий! 

 

 
 
 
 

Новому президенту  
 

Мовчки дивиться народ, що тепера буде... 

Чи ж засяє та земля, де померли люди? 

Може, справді, хто направив, лише хоче влади, 

Може, справді вони хочуть побагатше стати? 

 

Глянь у вічі, що боролись, глянь на оці рани, 

Із них пити будеш крові, чи вставати рано, 

Аби рану лікувати, добре працювати, 

Всього себе, коли треба, просто віддавати? 

 

Твоє діло, бо тобі в очі народу дивитись. 

Жирувати, як оті, чи наполегливо трудитись. 

Одне знай – не побореш ти того народу, 

Чию правду омиває кришталева вода. 

 

І того, що уже знає, як брехню побити, 

Щоби стала вона просто правду говорити! 

Все почув? А тепер дій, давай, 

Лише шлях свій, я благаю, мудро вибирай! 
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Я хочу жити вільно... 
 

Я хочу жити вільно! 
Я хочу кохати сильно! 
Свою історію мати, 
Про нинішній час подбати. 

Я мирних сусідів хочу, 
І дійсно спокійної ночі, 
І досить кров'ю стікати, 
Не треба більше стріляти... 

Це наша із вами країна – 
Єдина таки Україна, 
Це та, в яку якось стріляли, 
Це та, що весь час воювала. 

Що й зараз, нажаль, воює, 
Розірвана навпіл, шанує 
Кожна свого фаворита... 
Чи кров'ю тепер умита, 

Чи кожна із них частина 
Доб'ється свого й полине, 
Навіки, куди хотіла? 
А разом таки ми сила... 

Якби тільки хотіли, 
Якби тільки робили, 
І дійсно були б братами, 
Війни не було б між нами! 

Правий і лівий береги, 
Боже, завжди бережи, 
Боже, нас поєднай, 
Силу ужитися дай, 

Солдат! Кордон стережи, 
Волю й один бережи, 
Щоби ти завжди це знав – 
Бог тобі силу дав! 
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Не плач 
 

Не плач, бо сенсу тут немає! 
Не плач, бо діти виростають! 
Нехай не бачать вони горя, 
Не лийте сліз, їх й так вже море. 

Усе найгірше позаду, 
I я колись таки піду 
Без страху по землi своїй. 

Не плач, не плач-бо, друже мій. 

Все буде добре, як завжди, 
Ти лише мить тільки зажди, 
Ти зараз тут i ти живий, 

Ти з нами, брат, лише радій. 
Радій, прошу, не плач лишень, 
Бо ти побачив новий день, 
Ти покохаєш, точно знаю, 

Це твої рани залатає.  
Я знаю, вірю, Бог їх покарає,  

А от тобі я миру побажаю. 
Це те, що всім нам конче треба, 

Єдина більш за все потреба. 
Забудь війну, у нас тут мир, 
Ти будеш жити, лиш повір. 

Почуєш запах весняний, 
Відчуєш килим росяний,  

Не буде більш тієї болі, 
Врятуймо честь свою i волю, 

I все життя, яке ще проживеш, 
Ти ще всім щастя принесеш. 

Лише ціни усіх, хто є з тобою... 
Живи ж зi славою, Герою!  
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Це я постарію, а ти будеш жити  
 

Це я постарію, а ти будеш жити, 

Ти будеш цвісти, тебе будуть любити, 

Я ж своє відлюблю і від захищаю, 

Поки сили ще є – я тебе обіймаю. 

"Не умри" – говорю я їй стиха. 

А бувало тут різне... І щастя, і лихо, 

І вона все живе, вона не умирає. 

Але що буде далі? Ніхто і не знає. 

Чисте небо у мене над головою, 

Усміхаються люди своїм героям, 

Та недавно тут небо, земля і вода – 

Все було вкрите кров'ю. Була тут біда. 

Я пишу і не знаю – чи так воно буде, 

Чи за рік, чи за скільки щастя добудуть? 

Ну а може ми в темряву з вами впадемо?.. 

Усміхнувся солдат: "Ми не підведемо!" 

І тому Україну не вийде убити – 

Бо я постарію, а вона буде жити. 

Вона буде цвісти, буде лиш молодіти – 

Радість їй принесуть нові уже діти. 

Ми своє відживемо, відборемося. 

Нас забудуть... А може, ми збережемося? 

Як складеться та доля? Ніхто і не знає. 

Діти нас заміняють, коли ми умираєм. 

Коли знати, що буде, хоч трохи, хоч мало, 

Ми могли б підказати, щоб краще їм стало, 

Щоб жилося у мирі, щоб не бачить війни... 

Та хоча б взагалі щоби жили вони! 

Зараз все у руках у кожного з нас, 

Для дітей ми неначе потужний каркас – 



36 
 

Якщо ми впадемо, далі буде лиш тьма... 

Та життя й без війни – боротьба лиш сама! 
 

 
 
 

До річниці Євромайдану 
 

А що ти, народе, знову сумний? 

Не плач, не журися, а просто радій. 

Ти живий i за тебе тримають кулак, 

Тебе пам'ятають i ти – не простак. 

Так, на долю твою було стільки крові... 

Але ж не мовчали в лице ворогові. 

Боролись за те, щоб не бути сумними, 

Всі люди були iз серцями палкими! 

I тоді, рік назад, ми боролися теж, 

Бо не було пiтьмi тоді краю i меж, 

Всі зібрались – "Громадо, це Євромайдан, 

I ми будем стояти за покращений стан!" 

Річниця... Час пройшов, та ми все пам'ятаєм: 

Жаль i тугу, i холод, i біль – та ми знаєм, 

Що боролись для того, щоб відпочити, 

А вмирали тому, щоб могли iншi жити. 

Щоб тепер ми могли себе захищати, 

Щоб вiд старості тільки доводи ́лось вмирати, 

Не вiд холоду, кулi або кийка 

I щоб пестила рідна діток рука... 

Тому, люди, прошу, не журіться, 

Мертві не люблять це, краще всмiхнiться, 

Сльози, тугу i сум приберіть – 

Ми тепер у Європі будемо жить! 
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Учора мені снився сон... 
 

Учора снився мені сон... 
Неначе серце б'ється в унісон 
Разом з твоїм, малюсіньким таким, 
Навколо нас – любов, не дим! 
 
Дивлюся в твої очі ясні, 
Які ж вони таки прекрасні! 
Та як на зло, прокинутись я смів, 
Залишити тебе і не сказати слів... 
 
Мовляв, кохаю. І що ти –  
Найкраща в світі! Й не піти, 
І не подітися нікуди 
Де б не було твоєї вроди... 
 
Але це сон! І так не хочу розуміти, 
Що я прокинувся і діти 
Уже гасають надворі. 
 
Ти ніжна, як лілея, 
А очі ясні, як алея 
Кожен день. Який ти ідеал! 
 
Та як би того не хотів, 
Яким би чином не зустрів 
тебе, не можу доторкнутись... 
 
Бо ідеал не хочу зіпсувати... 
Але ж я хочу точно знати, 
Коли щаслива будеш ти! 
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Борись! 
 

Давай, ощути запах правоты, 
Вдохни-ка поглубже, мой друг. 
Ведь мнение, автор которого ты, 
Нельзя опровергнуть так вдруг! 

Ведь если ты чувствуешь то, что ты прав, 

Сражайся как лев, и борись! 

И даже одним в своем мнении став, 

Течению не покорись! 

Не так важно – ЧТО. Скорее то, КАК 

Ты ценность свою защищаешь. 

Сожми просто крепко могучий кулак, 

И ценность ее ты узнаешь! 

 

 
 
 

Дніпро 
 

Дніпро! Ти був як хлопець молодий, 

Могутній і широкий, 

А смак води в тебе такий 
Прекрасний і глибокий. 

Бувало, міг ти дати волю почуттям, 
Та човен вражий потопити, 
Тріски бовтати тут і там, 
Хвилями береги топити. 

Та зараз що? Де ж вся та сила? 
Невже ж те полум'я ясне 
Людина загасила? 

Хай віє вітер й грім гримить, 
Хай знову хвилі підіймає, 
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Бо не вдалося загасить 
Те полум'я, хай кожен знає! 

Твоя живучая вода 
Завжди від спраги рятувала, 
Хто винуватий, що вона 
Зеленою такою стала? 

Хто винуватий, вас питаю, 
У тому, що Дніпро такий? 
Напевно, все ж таки я знаю, 
Чому він став такий старий... 

Тому, що люди перестали 
Боятись грізного Дніпра. 
Тому, що гордість засипали 
Разом з водою... Вже пора, 

Настав вже час згадати, 
Як виручав він нас колись! 
Пора вже руку допомоги дати, 
Щоб води знову полились! 

Щоб залишилася нащадкам 
Така невиданна краса! 
Щоб діти наші лягли спатки, 
Тут, де зранку чистая роса...  

 

 
 
 

Коли улітку почалася… 
 

Коли улітку почалася 
Велика Вітчизняна війна, 
Вона по землям пронеслася, 
Забрала лицарів достойних. 

І тих, хто осторонь дивився, 

Як землі наші поділяють, 
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І той, хто мертвий, оживився, 

Той став за землі, нехай знають 

Який народ у цих містах, 

Який у селах, по лісах, 

Він в ворога нехай вселяє страх 

І дуже скоро жде їх крах! 

Наш дух – ось наша зброя, 

Бо робить він із нас героїв 

Уже давно.  Це наша сила, 

Що не одного врага повалила! 

Їх люті очі та ідея – 

Наш рідний степок захопити. 

Одних лякали у Морфея, 

Але вдалося їх відбити! 

Нарівні з Києвом, Москвою, 

Ішов дорогою складною 

Великий наш Дніпропетровськ... 

І було складно їм не раз, 

Героїв знаєм і в наш час! 

Під вражим гнітом не здавався 

Амур, якого не щадили, 

Вогонь тут знову загорявся 

І партизанів не убили! 

Й Індустріальний наморився, 

Бо з тьмою-тьмущою побився, 

І Бабушкінський воював, 

Він падав теж і теж вставав! 

На наших землях панувала 

Велика і страшенна сила 

І свої стяги розставляла 

Та про величність говорила. 

Вода Дніпра стала червона,  

Про це отримали ми знання. 

На дні там досі ще патрони, 
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Ми не забудем форсування... 

І нам ніколи не забути, 

Кого уже не повернути. 

Тих, хто помер, щоб жили ми, 

І щоб не дали ми самі 

Собі помилку повторити –  

Нову війну розгарячити... 

Крізь час, це наша з вами слава, 

І хай не суне політічна лава! 

Почуйте од нас фрази простої – 

Ми любим й поважаєм вас, герої! 
 

 

 
 

Ще жити і жити! 
 

Ще жити і жити, 

Творити й творити, 

Робити й робити, 

Кохання зустріти, 

Нове зрозуміти, 

І сумніви вбити. 

Ще стільки роботи, 

Що краю немає. 

Для себе турботи – 

Часу і не маю. 

Куди мені умирати? – 

Я ще й не почав працювати. 

Не спробував усі см ́аки, 

Не просив чиєїсь руки, 

Не відчув цілковитої волі, 

Не достатньо ще із'їв солі. 
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Тому мені хочеться жити, 

Бо так ще багато робити! 

Бо хочеться жити на повну – 

Це дуже мене стосовно! 

Мені не набридне жити – 

Ще є що на світі створити! 
І поки це буде можливо – 
Я буду жити сміливо! 

 

 

 
 

Ты одна... 
 

..Но там лишь ты, и ты – одна... 
И уж в окно глядит луна, 
И небо чёрное, как смоль, 
Ты исполняешь свою роль 
 
Одна... Звучит струна, 
И ту мелодию твою 
Услышит ночь и вся страна... 
И я услышу, постою, 
 
Взгрустну – и в ночь, 
В далёкий путь. 
Я знаю, как тебе помочь. 
Иду, чтоб день опять вернуть... 
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Країна у ранах 
 

Країна у ранах живе і сміється, 
І красить весь світ кольорами... 
Країна воює, й працює. І жнеться 
Їй легше разом із друзями. 
Країна у ранах колись помирала, 
Європа дивилась, мовчала. 

А наша країна знову вставала 
І йшла, і стогнала, і знала, 
Як сонце встає, як проходять дощі, 
Так щастя й у неї настане. 
І зараз вона усім жару дає, 

А інші стоять, як барани... 
Ти чуєш, Вкраїно? Всі люди лихі, 
Всі ті, що не цінять народу. 
Є ті, що сини тобі, вірні й глухі 
До слави країни зі Сходу. 
Там більше чортів, що над "русским" сидять, 
Не вигнав ніхто їх з Росії. 
Хоча ж так хотілося брата обнять – 

Виходить, що марні надії... 
Є ті, що за гроші вдавитися раді, 
Це ті, що Вкраїну продали! 
Ні долі людей і ніщо на заваді 
Їм поки що і не ставали... 
Хіба ж ти їх можеш кликать синами? 
Це воші у тебе на тілі! 
Вони всі кричать, що з народом, із нами, 

А самі ж тікають на ділі... 
Народ України – оце українці, 
Прості, незаможні родини. 
Не будуть стояти у чужій сторонці, 
Не згаять ані хвилини... 
Вони Україну колись рятували, 
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Та й краще, аніж депутати. 
Вони, лиш вони, колись помагали 

На ноги їй впевнено стати. 
Коли у країні живуть патріоти, 
Їй краще і легше живеться... 
І пісні веселі, і анекдоти, 
І щастя звідкільсь береться! 

 

 
 
 

Багаття, свічки та пітьма 
 

Більшість з нас думає лише про себе,  

Коли навкруги біда.  

Лиш ти подумаєш про тебе – 

Наша філософія проста...  

Як виходять інші люди із кризи?  

Вони знають, що в світі не одні. 

Кожен гріється збираним хмизом 

Замість дрів, і палають вогні... 

І ті люди живуть щасливо,  

Бо обділених в них нема.  

А у нас... а у нас, як на диво,  

Не багаття - свічки та пітьма.  

У кого – мерехтить, де – палає, 

А хто в світлі живе, та й не знає,  

Що в когось через них свіча гасне,  

Ох, яке в нас суспільство прекрасне!  

Ох, яка ж ми всі дружна родина!  

Так і топиться в тьмі країна...  

Так потроху згасають надії,  

Залишаються спати в пітьмі.  
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У кого - збуваються мрії,  

У кого ж - надії самі.  

Легко свічку одну загасити,  

Та нелегко - цілий вогонь. 

Не для себе лиш треба жити, 

Не лишайся один осторонь!  

Коли схочеш вогонь загасити,  

Так, як свічку колись загасив,  

Він лиш більше стане горіти,  

Ніж недавно до цього горів. 

І згорить усе те, що так хоче, 

Щоб вогонь той скоріше погас.  

Будуть грітися ті, хто охоче 

Той вогонь зберігав для нас... 

 

 
 
 

Як ще багато несказаних слів… 
 

Як ще багато несказаних слів,  

Як ще багато небачених див,  

І як багато нечутих віршів,  

Що я тобі колись присвятив.  

Як ще немало почую луну,  

Як ще немало поляже в труну... 

Але багато ніколи не буде,  

Тих хто мене коли-небудь забуде.  

Не забудь же і ти мене,  

Не забудь – і любов не мине,  

Бо я завше тебе любив.  

Лиш сказати про це не смів...  

І от душа все сказала,  
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Було боляче, як мовчала...  

Та тепер лиш цікавлюсь одним –  

Чи кидати слова мені в дим?  

Чи ти візьмеш їх в душу з собою?  

Чи загубиш?.. Чи підеш зі мною?.. 
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Марії  
 

Ось ти сидиш собі і просто усміхаєшся. Усміхаєшся 
так, як потрібно - просто, але водночас якось по 
особливому. Не дивлячись навіть на те, що фотографія ця не 
планувалася заздалегідь, що того самого двадцять другого 
грудня буквально через три хвилини продзвенів би 
черговий, і ще не останній, дзвінок на урок... Ти 
усміхнулася. Не дивлячись на проблеми і незгоди, на мороз 
без снігу, що лютував на вулиці. 

Як думаєш, чому я залишив цю фотографію собі? Бо 
дивлячись на неї, ніколи не згадаєш про щось погане. Ти у 
білому пальто, у шалику, що доволі пасує тобі. Добре і тепло. 
Кортить зі слізьми щастя обійняти тебе. Ти така людина, що 
може викликати їх у мене лише однією усмішкою. У цьому її 
особливість – вона була проста, але мала силу в 
подальшому викликати чиєсь щастя. І моє у тому числі. 

Поняття "щастя" для мене таке ж особливе, як і твоя 
усмішка. Та більше – усмішка і є вираз щастя. А я згадав 
про сльози щастя... Сльози і щастя – вони ж бо наче 
протилежності, але якимось чином з'являються час од часу 
в людських очах. Так чому ж? Бо щастя – це всього лише 
мить, а ми цінуємо її все життя. Таких миттєвостей 
звичайно буде ще багато, але от цінуємо ми їх по-
справжньому тільки тоді, коли втрачаємо. Мені шкода 
людей, що втратили щастя і сам я боюсь втратити його. І 
завжди повною мірою ціную його. 

Будь сонцем і світи усім. Грій одного. Залишайся 
щасливою, роби щасливими інших, і ніколи, чуєш, ніколи не 
витрачай дорогоцінного часу на сльози. Тільки якщо це не 
сльози щастя. 

 Не втрачай своєї елегантності, доброти і ніжності. 
Залишайся тою Марією, яку я знаю.  

 Залишайся Марією повсякчас...  
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Життя - це вже щастя?  
 

Інколи у нас, у людей, буває депресія... І тоді ми 

звертаємось до щастя, згадуємо усе добре, що було в 

нашому житті, бо вона боїться щастя. Той же, хто не хворіє 
на цю хворобу, знає, що щастя – це і є життя. 

Та я ніколи ще не відчував подібного: коли те, що 
хочеться і подобається, що вже робив, стає майже 

неможливим. Мені хочеться написати щось, але муза 

покинула мене. Наче знову пішла гуляти і повернеться 
нескоро... Коли для тебе щастя – це писати для інших, то що 

може бути гірше, аніж втратити таке щастя? Але нам буде 

все одно, коли ми втратимо те, що зветься "життям". Це 
істина, тому й немає сенсу називати життя – щастям. 

Втратимо його – і нічого не відчуємо. Ні жалю, ні болі. Треба 

шукати те, що стане щастям в цьому житті.  Основою щастя 
є можливість чомусь вчитися і пізнавати нове. Ось що ми 

маємо на увазі під словами "життя – це вже щастя". Ось як 

насправді, розкрийте вже очі... 
Хочете, наведу приклад з літератури? Мало хто згадає 

Гете і його "Фауста". Чи був Фауст щасливий, присвятивши 
все своє життя вивченню чогось нового? Отож, само по собі 

життя ще не є щастя. Його ніколи ніхто не добуде так просто. 

Бо життя зі всіх сторін, з біологічної чи філософської, 
економічної чи іншої - надто складна штука, щоб так 

думати. Щоб дістатися "вінця насолоди", потрібно зробити 

неможливе – достягти балансу. 
На своїй шкурі я відчув, що, все ж таки, ми все 

цінуємо лише тоді, коли втрачаємо. Але ж дещо можна 

повернути, а дещо – ні. Життя ми цінуємо завдяки інстинкту 
самозбереження, а якщо б його не було? Що тоді? Назвіть 

життя "щастям" без інстинкту самозбереження і ви не 

будете цінувати це щастя, як і все інше. 
Думайте. Поки ще є час. Думайте... 
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Учениця 9 класу. Очолює міністерство 

дисципліни та правопорядку в шкільному парламенті. 

Відповідально й старанно виконує свої обов’язки. Має 

ніжну та чуйну душу. Замислюється над сенсом 

життя і місцем людини в суспільстві. Постійно 

працює над своїм вдосконаленням. 

Вчитель української  

мови та літератури,  

 Наталія Вікторівна  

Смєльцова 
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Ты меня научил летать 
 

Ты меня научил летать, 

А потом разлюбил и бросил! 

Я упала из лета в осень, 

Не сумев эту боль унять. 

Поселилась она во мне, 

Притворилась незримой птицей. 

И ночами мне часто снится, 

И тревожит меня во сне. 

Суждено, как в аду, гореть 

Мне в огне этой вечной боли. 

Ты меня наказал любовью, 

Ты меня научил терпеть. 

Об одном лишь судьбу молю –  

Дать ответ на мои вопросы: 

Коль меня разлюбил ты, бросил, 

Почему я тебя люблю? 

 

 
 
 

Мне нравится 
 

Мне нравится летать, и я летаю, 

Мне нравится дышать, и я смеюсь… 

Любовь к тебе моя не угасает. 

Люблю тебя… 

Раскинь же мою грусть… 
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Мой сад 
 

Мой сад в душе ещё цветет… 
Ещё так нежен и глубок… 
Ещё цветёт, как те цветы… 
И сад цветёт из-за любви. 

 

 
 

Моя радость… 
 

Моя же радость – это ты… 
Открой глаза и посмотри… 
Ведь мне с тобою хорошо, 
Ты мой родной, ты мой родной. 
Открой глаза, увидишь ты 
Глаза, как искры, горячи. 
Они горят ведь от любви, 
Огнём любви, огнём любви…. 

 

 
 

Прощать 
 

Прощать…, легко ли это делать? 
А ты прощай, ведь так велела жизнь. 
А без прощенья жить не надоело? 
Прощай, люби и будь счастлив. 
Ведь без прощенья жизни нет. 
Ведь жизнь одна, не может дважды, 
Прощай, люби и будь счастлив… 
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Учень 11 класу. Людина з великим  відчуттям 

відповідальності, щирим серцем, завжди готовий 

прийти на допомогу.  Про пережите і відчуте пише  у 

своїх щирих та відвертих віршах. Наполегливо працює 

над вдосконаленням поетичної майстерності.  

Вчитель української мови та літератури,  

класний керівник 11 класу 

 Наталія Вікторівна Смєльцова
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Шановні солдати! 
 

(присвячується усім Героям  

із зони проведення  

Антитерористичної операції) 
До вас звертаюсь я, солдати, 
І хочу не дарма цей вірш почати. 

Я саме вам присвячую цей твір, 
Бо вірю, що скоро до нас прийде мир. 
Вашим подвигам нема ціни  

І не програємо ми клятої війни. 
За вас народ український кулаки тримає,  
Бо щиро вірить і пам’ятає. 
Як хочеться, щоб всі ви повернулися живими, 

Часи для нас усіх щоб не були важкими, 
І терористів зможемо перемогти, 
Хоч і крізь пекло довелося вам пройти. 
Але ви сильні і відважні, ви – Герої, 

Злякається, нарешті, ворог сили вашої страшної 

Та він країну нашу назавжди покине, 
Тоді народ у мир і спокій з радістю полине. 
Нехай не знає лиха більше Україна, 

Нехай завжди радіє вся Ваша родина. 
І щоб війна надалі вас ніколи не спіткала, 
Рука щоб заміть автомата квіти лиш тримала. 

Я від душі, солдати дорогі, бажаю, 
Адже дуже сильно усіх вас поважаю, 
Нехай крізь небо мирне сонечко вам сяє, 

Аж до ста років життя щасливе Ваше процвітає. 

Коли ж закінчаться нарешті ці часи жахливі? 
Щоб українці всі завжди були щасливі. 
Вами усіма я без кінця пишаюсь, 
Своїм життям я особисто присягаюсь. 

Велике ДЯКУЮ, Герої, вам за Україну, 

Що захищаєте ви рідну Батьківщину. 
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І перемога наша вже не за горами, 

Її ми пам’ятати будемо роками. 

Надія у краще в мене не згасає, 

Її я ще не втратив, вона не помирає. 

Народ ніколи більше не буде сумувати, 

Бо перемогу довго будем святкувати. 

Феєрверки замість бомб вибухатимуть усюди, 

Сльози будуть лити від радості всі люди. 

Я дуже хочу, коли закінчиться війна, 

Ніколи щоб не повернулася вона. 

Щоб ніколи більше не стріляли 

І воїни відважні кров не проливали. 

Велика шана вам, Захисники, 

За те, що гинуть кляті ті бойовики. 

І вічна слава всім, хто Україну захищав, 

Хто сили й власного життя не шкодував. 

 

 
 
 

Людська доля 
 

Вона своя у кожної людини 

І різна теж в житті буває. 

І ми замислюємось щогодини: 

Що нас попереду чекає. 

 

Життя – непередбачувана штука 

І ми не знаєм, як в майбутньому складеться: 

Для кого – радість, а для кого – мука, 

Усім по-різному вона дається. 
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Хто плакав все життя, страждав, 

Кому не солодко і тяжко довелося. 

А хто горя й болі майже не зазнав, 

Кому щасливо й радісно жилося. 

 

Але яка б нас доля не спіткала, 

Вона одна, її на іншу нам не поміняти. 

Які б випробування не підготувала, 

Усе ми до кінця повинні подолати. 

 

Понад усе найголовніше – 

В майбутнє віру не втрачати, 

Завжди іти вперед нам сміливіше, 

Належне все від Господа приймати. 

 

 
 
 

Моя школа 
 

Свою я школу полюбляю –  

Для мене сама найрідніша. 

Вона найкраща, це я знаю, 

Зсередини і зовні – найгарніша. 

Одинадцять років майже в ній навчаюсь, 

Ні одного я разу про це не шкодував. 

Тому, що школою своєю я пишаюсь, 

Добра й тепла від неї тільки і зазнав. 

А вчителі – так взагалі чудові, 

Завжди їх буду пам’ятати. 

Вони всі добрі та зразкові, 

Таких ще треба пошукати. 
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Товаришів хороших я знайшов 

В своєму класі ще здавна. 

Коли до школи тільки-но прийшов, 

Для мене вона стала головна. 

І кожний день у школі, наче свято, 

Усіх дорослих гріх не шанувати. 

Із гарним настроєм приходжу дуже часто 

І кожну мить в ній звик я цінувати. 

І спогади найкращі я залишу 

У пам’яті, в душі на все життя своє. 

Коли цей заклад вже полишу –  

Закінчиться навчання тут моє. 

Я був би й радий повернути 

Усі роки шкільні, минулі. 

І не можливо їх забути: 

Цікаві, радісні, веселі. 

За школою я буду сумувати, 

Бо дуже вже до неї звик. 

Душа моя почне страждати, 

Період тих часів прекрасних зник. 

І зі сльозами на очах 

Останній дзвоник проведу. 

Із атестатом на руках 

В доросле я життя піду. 

 

 
 

 

Слезы осени 
 

Холодный день у сентября, 

Пришла к нам снова осень-мать. 

И будет аж до декабря 
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Слезами горькими рыдать. 

Заплачет осень иногда 

Холодным, проливным дождем, 

В душе с печалью навсегда 

Останемся мы с ней вдвоем. 

А осень всё грустит, грустит, 

Сентябрь пасмурный гуляет, 

Листвою кружит, шелестит, 

Повсюду землю укрывает. 

И ливнем полностью зальёт, 

И листьев здесь теперь навалом. 

Земля надолго вся уснет 

Под ярко-желтым покрывалом. 

Не променяю осень никогда, 

На пару с ней грустить начнём. 

В душе с печалью навсегда 

Останемся мы лишь вдвоем. 

 

 
 

 

Поки не пізно  
 

До вас звертаюсь недаремно, 

Адже про це потрібно пам’ятати; 

Не треба вам пиячити щоденно, 

Щоб алкоголіком на все життя не стати. 

 

Якщо постійно буде чарка 

І без кінця почнете пити, 

Тоді в сім’ї настане сварка 

І сльози будете великі лити. 
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Якщо подивитесь на пляшку, 

Залізну силу волі майте. 

Поставте ви на місце чашку, 

Вона вам не потрібна, знайте! 

 

Своє здоров’я, люди, пожалійте, 

Адже воно у нас єдине! 

Хоч це, благаю, зрозумійте, 

Що той, хто п’є, відразу гине. 

 

І рідні кожний раз страждають, 

Як тільки бачать вас такими, 

І біль душевний відчувають 

Стають нещасними, сумними. 

 

Для вас пишу я це навмисно: 

Пияцтво треба покидати, 

Поки не пізно, і завчасно 

Щоб Богу душу не віддати. 
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Учениця 9 класу. Очолює міністерство 

екології в шкільному парламенті. Завжди бере 

активну участь у позаурочних заходах: грає на 

сцені, читає вірші. Неодноразово знайомила 

молодших школярів зі своєю творчістю. 

Вчитель української мови 

 та літератури  

 Наталія Вікторівна  

Смєльцова 
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Слеза 
 

Как Громко капнула слеза, 

Которую пустила. 
Как тихо ночь сказала ей, 
Я даже пропустила. 

Как верить в то, чего и нет, 

Забывшись на мгновенье? 
Как ветер громко дует мне, 
Без лишнего терпенья. 

И как тогда любить, 
Когда весь смысл дышит? 
И как обворожительно, 
Он смотрит на тебя, 

И как понять, что скоро я услышу, 
Такие страшные печальные слова: 
«Вы не волнуйтесь так, ведь он уже в раю, 
Ему там хорошо, поверьте.» 

Но только на услышанную фразу 

Я просто молча упущу Слезу! 
 

 

 

 

Волк 
 

Ну вот, луна взошла на небо, 

И выбежал страданий волк. 
Он выл на небо пред звездою, 
Которая не понимала слов, 
Он выл так просто, весь с душою, 

Пытался передать любовь… 



62 
 

  



63 
 

Луна всегда ему молчала, 

Она не понимала слов... 
 

 
 
 

*** 
Вот сыграна последняя мелодия гитары, 
И порвата уже струна души, 
Я просто молча умирала, 

Пока ты думал там в тиши, 
Я тихо верила в надежду –  
За ней скрывался смысл слов. 
Но ты сказал:  

"Не быть нам вместе, 
Ты – хороша, но я – не Тот"… 

 

 
 
 

Душа 
 

Моя душа тихонько увядает, 

Теряя лист за листиком с себя, 

Моя любовь к тебе не угасает, 

Твоя же не начавшись и с нуля, 

 

Живёт лишь думая другою, 

Лишь думая тогда, когда 

и в самой светлой мысли, 

В помине не было б меня... 
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Учень 8 класу. Захоплюється музикою і 

книгами, складає вірші. Творчий, веселий, чуйний. 

Активний учасник різноманітних шкільних заходів. 

Є актором шкільного соціально-психологічного 

театру «Шанс». Учень музичної школи по класу 

скрипки. Учасник музичних фестивалів та  

конкурсів, що проводились  

консерваторією. 

Вчитель історії 

та географії, 

класний керівник 8 класу 

Віта Семенівна Сіра 
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Я проти війни 

 

Я проти війни. Війна-це жахливо! 

На ній помирають люди, 

Не робот-людина, іде уперед, 

Під постріли і під крики. 

 

А дома і мати, й сім`я, і дитина  

Чекають його із війни. 

Тривога за нього і мучить, і мучить, 

Бояться за нього вони. 

 

Війна – це не гра, це – реальна подія, 

І люди у ній живі, 

І біль, і страждання, і втрата близьких. 

Питання до вас:Чи вона того варта? 

 

Чи варта он тої безжальної болі? 

Чи варта страждання людей? 

Чи варта тих криків безжально убитих, 

В пітьмі не знайшовши путі? 

 

Війна – це страждання, 

Це відьма незряча, 

Ведуча людину в пітьму. 

Три слова завжди вона промовляє: 

Страждання, безжальність, розлука. 
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Рідна мова 
 

Дорога для мене мова рідна, 

З пелюшок учився я на ній 

Співчувати, мріяти, любити, 

Слово любе “Мама” говорить. 

 

Рідна мова, люба моя, 

Ти рідніша серед інших мов, 

Не забуду я тебе ніколи, 

Ти в моєму серці назавжди. 

 

Рідна мова. Виріс разом з нею, 

З материнських вуст її почув, 

Колисала ти мене ізмалку, 

Заколишеш і в останню путь. 

 

З маминою піснею лунала, 

Й дарувала радість і тепло, 

Подарую я тобі натомість 

Вірш, який несе добро. 
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Учениця 9 класу. Активна на уроках. 

Завжди приймає  участь в позакласних заходах. 

Відповідальна, завжди гарний настрій, дуже 

позитивна, відкрита. У Ані легкий характер.  

В неї багато друзів. Має активну життєву 

позицію. Завжди готова прийти на допомогу. 

Вчитель біології та хімії, 

класний керівник 9 класу 

 Маргарита Миколаївна  

Борисенко
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В память о Юре Паве 
(07.01.1997-21.11.2014) 

 
«Глаза горели пламенем» 
Глаза горели пламенем 
Последние месяца 

Но настал ужасный день 
И я узнала: 
Что ты ушёл 
Так и не прийдя в себя 

И тут глаза потухли… 
Пролились слезы, 
И запели птицы 

Так громко в пустоту 
Затаив дыхание, стояла, 

Когда несли тебя в гробу, 
Лица совсем не видно было, 

Лишь силуэт лежал 
Так смирно, не подвижно… 

И после этого… увезли тебя туда 
Где ты остался навсегда… 

 

 
 
 

Сорок дней 
 

Сорок дней давно прошли, 

А я не верю… 
Что могла случиться так 
По Божьему веленью… 

Как смог забрать тебя от нас 
Никто не знает… 
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Судьба иль Случай виноваты? 
Мы и не узнаем… 
Такое могло  случиться с каждым, 
Но случилось с нами… 
Узнали горе и страданья, 
Такие тяжкие вздыханья… 
И кто бы мог подумать 
Я до сих пор рыдаю, 
И каждый миг я с болью, 
Молча вспоминаю… 

 

 
 
 

Последние слова 
 

Мы живем и умираем, 
Сильно нас влечет уж смерть, 
Умирая понимаем, 
Что не успели мы сберечь: 
Наше тело,  
Нашу душу, 
Наши нежные сердца... 
Ведь не вернуть те дни 
Когда мы жили и цвели, 
Когда смеялись и рыдали, 
Когда мы падая вставали 
И теперь в последний вдох 
Проливаем слезы вновь,  
Ведь через несколько секунд 
Закроем мы уста, 
И не откроем глаз своих больше никогда... 
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Учень 4 класу. Захоплюється українською 

поезією, із задоволенням читає пригодницьку 

літературу. Займається спортом, добре грає у 

футбол. Гарно малює. Особливо вдалими є 

флористичні малюнки. 

Вчитель 4 класу  

Ірина Вікторівна Булана
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Якби я був художником 
 

Якби я був художником, 

Намалював би рідний край. 

Як рано прокидається 

Неспокійний гай. 

 

Як море бушує великими хвилями, 

Як ластівка, немов стріла, 

Звивається над нивами. 

 

Як соловейко сів на гілку 

Червоної калини, 

Свою пісню проспівав  

І знов у небо линув.  

 

 

  



73 
 

Зміст 
 

Передмова  ................................................................................ 3 

ЮЛІЯ ЛЬВОВА 

Молитва ........................................................................... 5 

Подарок ........................................................................... 6 

Для чего нужна война? .................................................. 7 

Закат ................................................................................ 7 

Утро ................................................................................... 8 

Луна .................................................................................. 9 

В парке............................................................................. 9 

Апрель ............................................................................ 11 

Закат .............................................................................. 11 

Рассвет .......................................................................... 12 

Валентинки .................................................................... 13 

Осень – грусная пора .................................................. 13 

Мама .............................................................................. 14 

Мамочка ........................................................................ 15 

Последний звонок ........................................................ 16 

Зима ............................................................................... 16 

Пришла зима................................................................. 17 

Весна .............................................................................. 18 

Осень .............................................................................. 19 

Мій край ......................................................................... 19 

Моє місто ....................................................................... 20 

Хитра мишка ................................................................. 21 

Лоскотон ........................................................................ 22 

ОЛЕКСАНДР ЛИСАЧЕНКО 

Як живеться Україні? ................................................... 24 

До Євромітингів ............................................................ 26 

Щастя ............................................................................. 27 

Тарасу Григоровичу Шевченко .................................. 29 

Патріотизм ..................................................................... 31 



74 
 

Новому президенту  ..................................................... 32 

Я хочу жити вільно... ..................................................... 33 

Не плач ........................................................................... 34 

Це я постарію, а ти будеш жити  ................................ 35 

До річниці Євромайдану ............................................. 36 

Учора мені снився сон... ............................................. 37 

Борись! ........................................................................... 38 

Дніпро ............................................................................ 38 

Коли улітку почалася... ................................................. 39 

Ще жити і жити! ............................................................. 41 

Ты одна... ....................................................................... 42 

Країна у ранах .............................................................. 43 

Багаття, свічки та пітьма ............................................. 44 

Як ще багато несказаних слів… ................................. 45 

Марії  .............................................................................. 47 

Життя - це вже щастя?  ................................................ 48 

СОФІЯ БУЛИЖКО 

Ты меня научил летать ................................................ 50 

Мне нравится ................................................................ 50 

Мой сад .......................................................................... 51 

Моя радость… ............................................................... 51 

Прощать ......................................................................... 51 

ВІТАЛІЙ ЗАГОВОРА  

Шановні солдати! ......................................................... 53 

Людська доля ................................................................ 54 

Моя школа ..................................................................... 56 

Слезы осени .................................................................. 57 

Поки не пізно  ............................................................... 58 

ДІАНА ЗАРУБА 

Слеза .............................................................................. 61 

Волк ................................................................................ 61 

Вот сыграна последняя мелодия гитары .................. 63 

Душа ............................................................................... 63 

 



75 
 

СТАНІСЛАВ ВАЙЧЕКАУСКАС 

Я проти війни ................................................................ 65 

Рідна мова ..................................................................... 66 

АННА КОВАЛЕНКО 

В память о Юре Паве .................................................. 68 

Сорок дней .................................................................... 68 

Последние слова ........................................................... 70 

МИКИТА ТОЛСТЮК  
Якби я був художником ............................................... 72 

 

  



76 
 

 

 

 

Літературно-художнє видання 

 
 

Збірник літературних творів 

ОКЗО «Дніпропетровська загальноосвітня санаторна   

школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 4» 

 

Українською та російською мовами 

 

 

 

 

Підписано до друку 26.05.15. Формат 60х84 1/16. 

Ум. друк. арк. 6,74.  Тираж 100 прим. Зам. №  150 

 

Видавництво та друкарня «Ліра» 

м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 5, 

www.lira.dp.ua         e-mail: lira100@ukr.net 

Свідоцтво про внесення до Держреєстру 

Серія ДК № 188 від 19.09.2000 

http://www.lira.dp.ua/

