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Анатолій Матвійчук 
 

СТІНА ЗАХИСТУ 
 

Тепер ми знаєм, що таке війна. 

Де волю відбирають у народу. 

Її ми не чекали, а вона 

Підступно так прийшла до нас зі Сходу... 

Свідомість застилає чорний дим 

А на вустах - то вірші, то прокльони. 

Як це незвично - воювати з тим, 

Із ким немає лінії кордону. 

А хтось говорить - щоб спинить війну, 

Не треба нам впадати у зажуру - 

Давайте побудуємо стіну, 

Міцну й високу, мов китайські мури! 

Я згоден. Як потрібна ця стіна! 

Та не лише по морю чи по суші. 

І не залізна, а чи кам'яна, - 

А та, що захищатиме нам душі! 

Ох, як би врятувати я хотів 

Моїх краян на землях Богом даних 

Від вічних тих бандитів та ментів, 

На їхніх голубих телеекранах! 

Як захиститись всім нам від брехні, 

Від підлості, агресії і хамства? 

Й цинічного кремлівського нахабства, 

Що теж за зброю служать в цій війні! 

О, доленько, врятуй нас і спаси, 

Від злого бодуна і перегару, 

Від наглої російської попси 

І путінського чорного піару... 
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Галина  Мирослава 
 

БОМБА НЕ РОЗРІЗНЯЄ 
 

Бомба не розрізняє кольори шкіри 

бомба не відрізняє тебе від твого ворога 

не бачить націй і народностей 

релігій і безбожництва 

їй байдуже скільки тобі років 

хто твої предки 

де ти народився 

чого досягнув 

скільки в твоєму серці любові  

а в очах ніжності 

як ти усміхаєшся 

і як плачеш 

ти для неї лише ціль 

координата 

вирахувана і проставлена рукою 

так схожою на твою 

тільки випущена тими гомінідами з ряду приматів 

які так і не стали людьми 

 

 

 Наталя  Карпенко 
 
 

ВІЙНА... 
 

Війна! Порожні вулиці, сирени, укриття, 

Вдягає ляльку поспіхом розгублене дитя.  

Вломились «визволителі» злодюгами у дім. 

Поборемо, здолаємо!  Дамо вогню усім!  
 

Ніколи не пробачимо загарбницьку орду 

За долі покалічені, за сльози і біду. 

Війна. Летять над згарищем лелеки й журавлі, 

І вперто лізе паросток зелений з-під землі. 
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Людмила  Федорова 
 

МОЯ УКРАЇНА 
 

Варіація на вірш Максима Рильського  

"Моя Батьківщина" 

 

В моїй Україні сьогодні війна, 

Небачена людством донині. 

Весь світ пробудила страшна новина — 

Вночі, о четвертій годині. 

 

Моя Україна — вже сяйво пожеж, 

Що сіють ракети і гради. 

І танків колини повзуть по полях, 

Мов з нір повилазили гади. 

 

Моя Україна — Чорнобиля дзвін 

І "Привид" у небі нестримний. 

Це армія наша — безстрашний загін, 

Це острів Зміїний. 

 

Палає Херсон, Запоріжжя горить, 

Маріуполь і Харків в руїнах. 

Та з Києва голос: "Тримаймо стрій! 

Моя Україно!" 

 

Україно моя — Симеренковий сад 

І слово Тараса-пророка. 

Моя Україна не знає "назад", 

Вперед її кроки. 

 

Моя Україна — подолана ніч. 
На попелі виросте колос. 

Моя Україна — Зеленського клич 

І Арестовича голос. 

 

В крові захлинаються орки кремля — 

На часі їх смертна година. 

Засяє у Світі, як нова зоря, — 

Моя Україна! 
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 Юлія Базя 
 

РАНОК 24-ГО... 
 

У всіх інших країн зараз квітень,  

А в нас — ранок 24-го.  

Десь радіють усміхнені діти, 

А у нас півжиття вже стертого. 

 

Десь чути, як пахне квітами, 

Десь плани і цілі поставлені.  

Хтось радіє, бо може радіти, 

Ми ж не можемо — душі розчавлені. 

 

У когось весна, щастям сповнена, 

Хтось чекає кохання відвертого.  

В нас зима ще… Весна знекровлена.  

У нас ранок 24-го…(13.04.2022) 
 

 

 

 

Віталій Міхалевський 
 

ДОБРОГО ВЕЧОРА! 
 

                   "Ми з України!" 

                   (Віталій Кім) 
 

Всім доброго вечора! Ми з України! 

Ні слава, ні воля не вмерли  ще, ні! 

Ми — Суми і Харків, і острів Зміїний, 

Ми — Київ, Чернігів, Херсон і Ірпінь! 

 
Ми є Маріуполь! Відплата вже близько.  

Ніколи не були братами русні, 

Бо нас колисали у різних колисках  

І різні співали весільні пісні. 

 

Ми — Львів, Миколаїв: в нас доля едина.  

Тому не жалійте ні сил, ані куль. 

Всім доброго вечора! Ми — Україна! 

Усе буде добре —  4.5.0! 
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Людмила Муріна 
 

А ТИ СІЙ КВІТИ... 
 

А ти сій квіти... 

Навіть якщо завтра — кінець світу. 

Загоюй рани людям і землі, 

Роби, що дав Господь можливість вміти. 

Пильнуй ланів, щоб були з хлібом на столі. 

Ділись, чим Бог послав, і витри сльози. 

Поплачем після Перемоги всі разом, 

Коли від крові вмиють землю теплі грози 

І мирна тиша увійде у кожен сон... 

А ти сій квіти... 

Навіть якщо завтра — кінець світу. 

Сади садок. Хай виростає до зірок. 

Служи землі. Цінуй, люби, лелій. 

Вона віддячить дітям  

І всім, хто хоче й вміє вільно жити. 

Сій квіти жовті, сині — різні,  

Щоби вони встелили всі шляхи, 

Якими повертатимуться грізні, 

Найкращі в світі наші вояки 

Додому, до родини і до щастя, 

Яке вимолюємо в Бога зараз всі. 

Сій хліб і квіти — всупереч напастям. 

Багато сій... 
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Тетяна Строкач 
 
 

ЗАГАДАЮ БАЖАННЯ 
 

Загадаю бажання, найдорожче у світі! 

Щоб настав мир в країні, і не гинули діти, 

Щоб під небом блакитним колосилися ниви, 

Щоб всміхалися люди й жили дружно, щасливо. 

Щоб не плакали мами у журбі над синами, 

Перемога настала в боротьбі з ворогами. 

Щоб старенькі в достатку всі свій вік доживали, 

Щоб і пісня, і слово українські звучали. 

Щоб країна розквітла, незалежна і вільна. 

Хай здійсниться бажання це моє неодмінно! 

 

 

Галина Калина 
 

  МЕНІ БЕЗ ТЕБЕ  НЕ ТРЕБА НЕБА… 

Мені без тебе не треба неба, 

не треба ночі, не треба днів… 

Мені без тебе землі не треба, 

мені не треба без тебе слів… 

Тому, тримайся, збирай всі сили, 

мої молитви — твоя броня, 

Мені без тебе ніщо не миле, 

я не жила ще, повір – ні дня. 

Я все блукала, я все шукала… 

собі розради в рутині днів, 

І не працюють чужі поради, 

не зрозуміє, хто так не жив. 

Жити чеканням…в серці надія, 

що зійде сонце нового дня. 

Ти лиш тримайся! Я в тебе вірю! 

Моя молитва — твоя броня! 
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Руслана Лоцман 
 

СТАРА СОРОЧКА 

  

Стара сорочка, давня, як війна. 

Сорочка наша, вишита хрестами. 

Минулі війни пам'ята вона, 

Не стерлись біль і квіти за літами. 

 

У ній справляли, може, весілля. 

Я ж одягну її у час воєнний. 

Стара сорочка нині звеселя, 

Бо є в нас те, що зветься незнищенним. 

 

Крізь сотні літ свободи дух живий. 

Крізь тисячі років лунає пісня. 

Воєнний досвід у нас всіх старий, 

Бо з ворогом-сусідом завше тісно. 

 

Старі сорочки, наче оберіг, 

Вони із нами йдуть до перемоги. 

За тих, хто зараз і раніш поліг, 

За тих, хто відрива чортяці роги. 

 

За тих, хто захищає кожну мить... 

Несімо енергетику народу. 

Бо Україна ж вічно буде жить. 

Цінуймо її історичну вроду. 
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Мар'яна Савка 
 

МІЙ БОГ 

 

Мій бог формує всю ніч батальйони, 

Прицільно стріляє, веде бої. 

Мій бог толерує мої прокльони 

І протирає скельця свої. 

 

Мій бог не ховається поза спину, 

Він над дітьми розстеляє покров. 

Мій бог скуповує кровоспинне 

Й стає у чергу здавати кров. 

 

Мій бог не може поки що спати, 

Коли вся країна на варту встає. 

Мій бог дозволяє мені не прощати 

І називати усе — як є. 
  

Вікторія Весна.  Вірші про війну 

Вікторія Весна 

 

А Я ПЕКУ СОЛОДОЩІ... 
 

А я пеку солодощі в надії, 

Що все повернеться на колії свої. 

Що буде мир, здійсняться чиїсь мрії, 

Додому прилетять наші птахи. 

  

Пеку солодощі, бо вірю в перемогу, 

У світ, де кожний досягне мети; 

Де кожен знайде знов свою дорогу… 

Без віри зараз важко у житті. 

  

І я пеку солодощі і плачу 

За тими, хто їх більше не побачить. 

Хто із солодкого наразі бачить лише сни. 

Хто були наші доньки та сини… 

  

Пеку солодощі, щоб не кричать від болю, 

Не налякати сина, навпаки —  

Надати мрію у найкращу долю, 

В якій би жили діти наші всі. 

  

Тож я пеку солодощі і ними 

Фарбую все навколо себе в цвіт. 

Такі ж яскраві, як і наші мрії. 

Такі, які іще не бачив світ. 
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ОБЕРІГ ДЛЯ ТАТУСІВ 

  

Ти питаєш що я роблю, 

Моя люба нене? 
Ангеликів з ниточок 

З сердечком черленим. 

  

Крила ніжно-голубі, 

Мов блакитне небо, 

Сукня жовто-промениста, 

Така, як у тебе. 

 

Очі дуже добрі й мудрі, 

Як в нашого тата, 

Україну, він казав, 

Берегтиме свято. 

 

А  мені на вушко ще 
Шепотів тихенько: 

Сину, прошу, потурбуйся 

Про сестричку й неньку. 

 

І також пообіцяв: 

Як прийде додому, 

То рибалити поїдем, 

Вудити до втоми...  

 

Й на парад усі підемо 

У День Перемоги, 

Бо незламна Україна 

Під захистом Бога! 

 

Я Ангеликів змайструю  

Багато-багато — 

Буде гарний оберіг 

У кожного тата. 
 

* * * 
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ВІДБУДУЄМО 
 

Відбудуємо будинок, 

Тут моя кімната, 

І вітальня, де збирались 
Я, матуся й тато. 
 

Кухня пахла пиріжками - 

Мама готувала, 

Ми з сусідами разом 

Смачно ласували. 
 

Ось татусева кімната... 

Те, що залишилось... 

Стіни, пройми без віконець 

Попелом покрились. 
 

Он великий коридор, 

Вчився тут ходити, 

Пам'ятаю, як вдалося 

Матінку зустріти. 
 

Як раділа вона щиро, 

Плескала в долоні, 

Цілувала теплоніжно 

Мої щічки й скроні. 
 

Перші кроки - незабутні, 

Сяяла, мов зірка... 

Мамо, глянь, горіла навіть 

З металу одвірка. 

 
Мам, ходімо в вашу спальню, 

Що? Її немає? 

Не зронила ні сльозини, 

Лиш рашистів лає. 

 

Раптом мама усміхнулась: 

Глянула на сина - 

У малечі в рученятах 

Велика цеглина. 

 

Дуже вправний гоподар 

Своєї країни, 

Буде сонячне майбутнє 

В Неньки-України! 
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 ЗАКРИЙТЕ  НАМ  НЕБО! 
 

Моє сонечко, моя квітонька, 

Моя радість, моє зайченятко, 
Чом всміхаєшся, моя донечко, 

Мабуть знову наснився татко? 

 

Моя зіронька, моє серденько 

Уві сні шепотіла тихенько: 

Я чекаю на тебе татечку 

І молюся щодня, як і ненька. 

 

Моя мужня та сильна дівчинка 

Говорила: сирен не боюсь, 

Бо я знаю, що нас берегтиме 

Добрий Боженька й любий татусь. 

 

Трудівниця. Натруджені рученьки. 
А сьогодні так крепко стомилась, 

Помічницею стала матусеньці: 

Плести сітки вже добре навчилась. 

 

А на вечір горнулась до матінки, 

Поцілунок вмостила на щічку: 

Снів солодких, моя мамусенько, 

Дай нам Боже спокійної нічки... 

 

Моя люба маленька дівчинко, 

Моя рідна кровинонька мила, 

Помолімося в бомбосховищі 

ППО щоб ракети збила. 
 

* * * 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



13 
 

ЗБИРАЮ СЕБЕ ПО КРАПЛИНАХ... 
 

Збираю себе по краплинах, 

Збираю себе по камінчиках, 
Збираю себе по хмаринах, 

Вплітаючи сонце у вінчики. 

 

Збираю себе по пелюстках 

У цілісну літа квітку, 

Збираю себе по пір'їнах, 

По клекотах в небі лебідки. 

 

Збираю себе по листочках — 

Уже зеленіє липа, 

Збираю себе у садочках 

По крихтах барвистого квіту. 

 

Збираю себе по слову,  
По нотах, по барвах палітри, 

По хвилях  збираю себе, 

По шерехах теплого вітру, 

 

По усмішках діточок, по дії, 

Молитві до Бога... 

Збираю себе щомить.. 

Збираю... і йду у дорогу. 
 

    ДИТЯЧА МОЛИТВА 
 

Склало рученьки дитятко — 

Молиться до Бога, 

Щоб з війни вернувся татко, 

Став біля порога. 

 

Щоби пригорнув до серця — 

Заясніє личко, 

З мамою пішов в крамницю 

Купувать сестричку. 

 

Щоби в тата на плечах 

Хмари діставати, 

"На добраніч" говорити, 

В щічку цілувати...  

 
Цю молитву неодмінно 

Небеса почують, 

Пильнуватимуть усіх 

Батьків, що воюють. 
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ПРОКИНЬСЯ, СВІТЕ! 
 

Не зміряти потоки крові й болю. 

Нас убивають, спалюють будинки. 

"Прокинься, світе, і вставай до бою!"— 
Це крик душі малої українки. 

 

Розкрийте очі, добрі, щирі люди, 

Бо в Україні плач, ростуть могили! 

Закрийте небо, знищимо Іуду. 

Ми боремось, та гаснуть, тануть сили. 

 

Вбивають лиш за те, що українці. 

Захланні, бо землі усе замало. 

Не вовча зграя — путінські ординці! 

Чекає смерть їх тут, не хліб та сало. 

 

Як воші, сарана, повзуть Пилати — 

Зажерливі злодюги, підлі вбивці. 
Ви будете у пеклі всі палати, 

А в нас розквітнуть маки й чорнобривці. 
 

* * * 
 

НІ! НЕ БУЛИ ВИ СТАРШИМИ! 
 

Ні! Не були ви старшими по плоті, 

Нащадки дикі, плем’я московитів! 

Там, де Москва, були ліси й болото, 

А Київ, Русь вітали в цілім світі. 

 

Народи мокші, ерзі, мері, чуді... 

Від ханської орди — жадання крові. 

Про ваші звірства вже відомо всюди. 

Свій край оборонити ми готові. 

 

Непрохані прийшли у нашу хату 

Розбійники зомбовані, обдерті. 

Передавайте, подзвоніть "брат брату" 

І не шукайте в Україні смерті. 

 

Не зможемо простити вам ніколи 

Смерть дочок і синів, кроваві ріки, 

Зруйновані садки, лікарні школи... 

Ми — українці мужні і великі! 

 

Ви — путінські головорізи, зайди, 

Стерв’ятники безкрилі, злі шакали! 

Ні! Не були нам старшими, це знайте! 

Ви просто назву "Русь" у нас украли. 
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ТИ ЗНАЄШ, ЯК ЖИЛИ МИ ДО ВІЙНИ 
 

Ти знаєш, як жили ми до війни... 

Великдень — то у нас найбільше свято. 
У вишиванках доні і сини, 

Усміхнені, здорові мама й тато. 

 

Великдень цей інакший, не такий, 

Який у нашій  пам’яті віддавна. 

Хоча і сонце світить, і блакить, 

Війна несе утрати  непоправні. 

 

Зчорніли наші села і міста, 

Там, де пройшлися дикі московити. 

Важкий для України час настав. 

Ми вистоїмо, будем-будем жити. 

 

Відважним нашим воїнам уклін. 
Живими повертайтеся додому! 

Христос Воскрес! Б’є великодній дзвін. 

Нас не здолати. Світу це відомо. 

 

*** 
Вже скоро Великдень. Я в чорній одежі. 

Чи так ця хустина мені до лиця? 

Далеко десь Ангел тихесенько стежить. 

Щодня несе поміч від Бога Отця. 

 

Яскраві квітки дні сумні прикрасили... 

Земля у руїнах... Могили, хрести... 

Лиш віра на краще додасть мені сили 
Не впасти, не здатись, а далі іти. 

 

То чорне, на жаль, в Україні у "тренді". 

Тривожні новини біль, розпач несуть. 

Спиваємо сльози гіркі, а не бренді. 

Війна вповиває у темне красу. 

 

Плакуча верба розпускає листочки, 

Сніги в горах тануть, вирує вода. 

Гряде перемога, і це остаточно, 

Що згине навіки рашистська орда. 
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*** 
Напоїли дощі землицю. 
Потяглися до сонця трави. 

Нам ночами давно не спиться: 

Звук сирен і бої криваві. 
 

Дуже важко усе сприймати, 

Не витримують нерви й очі... 

Москалі ріжуть слух наш матом, 

Про "зачистки" якісь торочать. 
 

Убивають, ґвалтують, нищать, 

Показали свій "гонор" світу. 

Твердолобі, злодії ниці, 

Помрете — не засвітять свічку. 
 

Дикі гуси, кусючі бджоли, 

Голуби і качки летючі... 

Наші воїни, як соколи, 

Відомстять за Ірпінь і Бучу. 
 

Ми зуміємо всі достоту, 

Захистити свій дім, родину. 

Повертай в оркостан, голото! 

Не здолати вам України. 
 

* * * 

Пам’яті Ігора Вишенька,  

мужнього воїна і патріота України 
 

Простіть мені біль, гіркі сльози і жаль, 

Котрі на Великдень приніс вам у хату. 

Прийшов в Україну пропитий москаль, 
Я землю рідненьку пішов захищати.  
 

Хтось вимовив так: "За кордоном побудь! 

Хай інші спішать боронити країну!" 

Упевнено вибрав на Схід важкий путь, 

Пішов збороняти сім’ю і родину. 
 

Заплакало небо, у квітні впав сніг. 

Війна несе смерть. Ну що ж така доля! 

Простіть, бо інакше зробити не зміг, 

Дружино, матусю, синочку і доне... 
 

Повірте, що вої ворожі впадуть, 

Криваві бої... Увесь світ на сторожі. 

До моря хай вісті несе бистрий Прут. 

Живи, Україно! Ми зло переможем! 
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*** 
Куди не глянь — очей не відвести.  

Ой скільки цвіту ніжного довкола! 
І соловей виводить вранці соло... 

Лиха війна несе нові хрести. 

 

Ой це не фільм, не сон страшний, повір, 

То бомби орків нищать Україну. 

Де йшла орда кацапська — лиш руїни. 

Москаль-злодюжка — найстрашніший звір. 

 

Весна вплела в розруху барви трав... 

У сховищах, підвалах мерзнуть діти. 

Вони ніяк не можуть зрозуміти, 

Чому злий карлик радість в них забрав. 

 

Відважні наші воїни в боях. 
Живи, людино, і не падай духом! 

Ти краще серце і весну послухай. 

Ми переможемо! Давно забули страх.  

 

 

 

*** 
Весна і вранці чути спів пташок... 

Війною йде москаль несамовитий, 

Приносить смерть, і біль серцям, і шок. 

Бо не одного козака убито. 

 

Заплаче мама... Ой, який то біль! 
Їй сина повертають в домовині. 

О, лютий враже! Згинути тобі! 

Ти проклятий, бо в цьому горі винен. 

 

З дитиною лишилася сама! 

Маленькій доні мама витре сльози. 

Заграв оркестр, та музика сумна... 

Болить від цих мелодій і морозить. 
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ДУМКИ ВОСЬМИРІЧНОГО ХЛОПЧИКА 
 

У нас війна і гинуть  мирні люди, 

А з неба бомби падають на місто. 

Руїни, дим, ракет уламки всюди, 

Горять будинки... У підвалах тісно. 

Помер дідусь. Як боляче і сумно! 

У мене на спині велика рана. 

Лиш вісім літ минуло. "Ти розумний 

І мужній!" — так матуся мовить зрана. 

Усім щоденно роблять перев’язки: 

Спочатку мама, я, мала сестричка... 

Глибока рана в мами, видно м’язи... 

Бабуся каже: "Ти попий водички!" 

Моя сестра бліда і дуже квола, 

І голова її в бинтах ще відучора, 
Говорить з нами стиха і поволі. 

А ще бабуся Галя дуже хвора. 

Так, я поспав, а місто помирає. 

Мій Маріуполь — сад мого дитинства. 

Мені би вижити. О ні! не хочу раю! 

Прошу вас, люди: зупиніть злочинства! 
 

* * * 
Присвячується воїну-добровольцю  

із селища Ланчин,  

який  героїчно загинув,  

захищаючи Україну, 3 липня 2022 року 
 

Я на білому світі прожив дуже мало, 

І усе, про що мріяв, зробити не встиг. 

Ви простіть мені, діти, і батьку, і мамо, 

Що живим не вернувся. Кохана, прости! 
 

Добровольцем на Схід я пішов воювати, 

Бо інакше не зміг — Україна одна. 

Жаль мені : виростатимуть діти без тата, 

І дружина така молода вже вдова.  
 

Ця війна — море смутку і болю, 

Але військо злодійське вороже впаде. 

Хоч уперто, однак, не здається без бою. 

Перемога за нами — наступить той день. 
 

Злі ординці отримають все по заслузі. 

Забирає війна кращий нації цвіт. 

Прощавайте: рідня, побратими і друзі. 

Ой, як жаль покидати так рано цей світ!  
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* * * 

Присвячується командиру підрозділу  

"Карпатської Січі" Андрію Жованику 
 

Ішов з гвинтівкою в атаку... 

Новітня зброя де? Катма! 

Буває на війні усяко. 

Все переносив жартома. 
 

Не побоявся куль ворожих, 

Цінивши дружбу кожен раз, 

Знав: Україна переможе. 

Вона — для всіх дороговказ. 
 

Хотів добро творити, мріяв... 

Сини зростали і дочка. 

Проте війна не має міри, 

Несе біду, вона гірка. 
 

"Карпатська Січ". Гей, командире! 

Обличчям схуднув, глас притих. 

Та в тебе серце добре, щире 

До відчайдухів і простих. 
 

За Україну йшов у пекло. 

І полюбив донецький степ. 

Як рана допекла нестерпно. 

Промовив стиха: "Заросте!" 
 

Під Соледаром смерть скосила. 

Важкий був і нерівний бій. 

Віддав своє життя і силу 

За рідну землю, в боротьбі. 
 

* * * 

Присвячується бійцям полку "Азов" 
 

Я повернувся, обійняв дружину, 

Уперше у житті побачив сина. 

Я був у мами. Їв смачнющий борщ, 

У шибку стукав теплий літній дощ. 
 

У Львів до друга їздив я на каву. 

Говерлу підкорив із батьком. Браво! 

У гаражі прибрав і дику вишню 

Зрубав нарешті, бо в городі лишня. 
 

Я написав новелу про війну. 

Прослухав пісню про бої сумну... 

Це все — неправда, марево зі снів, 

Бо я  живцем в Оленівці згорів. 
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Присвячується воїну-добровольцю  

батальйону "Карпатська Січ"  
Максиму Василишину 
 

Прощайте, друзі, університет, 

Я добровольцем нині йду у лави. 

Ой не кажіть: "Куди такий естет?" 

Не обмовляйте, що бажаю слави. 

 

"Карпатська Січ" — відважних батальйон, 

Вперед веде нас отаман умілий. 

Я не втікав, як інші за кордон. 

У бій за Україну гордо й сміло. 

 
Ми українці — прикладом для всіх. 

За рідну землю встанемо на битву. 

Гарячий час. Відсидітися гріх. 

Нас Бог врятує і свята молитва. 
 

 

 

* * * 
Від обстрілів розбите вщент село. 

І тіло втомлене, і нерви на межі. 

Ущухли вибухи. Здається, пронесло. 

"Рідненькі! — чути голос — Не чужі! 

 

Я молочка вам, хлопці, принесла. 

Тепленьке ще, воно додасть вам сил. 

Повиїжджали жителі села... 
Воює десь на Сході і мій син." 

 

— Чому ж Ви не втекли так, як усі. 
То добре, що залишилась жива. 

— Я знаю всі дороги-манівці. 

І, може, у пригоді стану вам. 

 

Бійцю полегшала відразу: біль і щем 

За рідним домом, батьківським теплом. 

— Піду! — сказала. — Завтра прийду ще, 

Зраненька, зі свіженьким молоком. 
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*** 
Розкажи про героїв, мамо! 
Чи ці люди справді зі сталі? 

А ми знаєм про них так мало, 

Хоч дорослими майже стали. 

 

— В нас багато героїв, сину: 

Легендарні, мужні пілоти, 

Що у небі кожну годину 

Чинять ворогу сильний спротив. 

 

І танкісти, і піхотинці... 

Захищають наш край недремно, 

Щоб не сміли пройти ординці, 

І топтати священну землю. 

 

Загартовані полем битви, 

Сильні духом, в пекельнім герці 

Прошепочуть слова молитви, 

Україна і Бог у серці. 

 

Нездоланні, могутні, горді, 

Збережемо свою країну. 

Переможемо диких орків. 

Відбудуємо Україну. 
 

 

ПЕКЕЛЬНІ  ЖНИВА 
 

Стрільба по нивці. Бог не допоміг... 

Горить достигле та рясне колосся. 

Який то жах! Який пекельний гріх. 

Війна! Жнива! Усе переплелося. 
 

Врятують хліб відважні козаки. 

Тож вої духу за кермом комбайнів, 

Прудкіші вітру. Кожен з них такий. 

Втішатись лихом ворогу не даймо! 
 

Гудуть мотори і за рядом ряд 

Зерно збігає в бункери, як злото. 

Солоний піт і дим...Новий заряд  

Енергії, потуги зло збороти. 
 

Окраєць поля... Полум’я біжить, 

У кіптяві і димі все навколо... 

Хвилина, дві, одна секунда, мить.  

Віддячило за працю щедре поле. 
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*** 
Пальці тендітні торкалися струн. 
"Ніч яка місячна" скрипка співала. 

Слухали люди. В очах їхніх сум, 

Бо від ракет заховались в підвалі. 
 

В когось сльоза покотилась з очей... 

Бомба зірвалась вгорі, недалеко... 

Скільки отут провести їм ночей, 

В сирості, в холоді, в темряві, в спеку? 
 

Плакала скрипка, і в унісон  

Злегка підспівував дід під стіною. 

Тихо! В маленької дівчинки сон. 

Душі лікує скрипалька струною. 
  

 

 

Юлія Хандожинська 
 

Боже, Україну захисти 

 З вірою в надії просинатись, 

 Боже, Україну захисти, 

 Щоб нічого в світі не боятись. 

 

 Сіяти поля, садить сади, 

 Вести діточок у дитсадочки, 

 Через ріки зводити мости, 

 Сісти під вербою в холодочку. 

 

 «Боже, Україну захисти!» — 

 Моляться щоранку прості  грішні.— 

 «Відведи біду  і прихисти! 

 Дай надію на прогнози втішні!» 

  

 І коли це все, усе буде, 

 Сонце веселіше усміхнеться, 

 Дощ , як Божа милість, упаде 

 А життя із стрічки нової почнеться. 
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Ілля Чернілевський 
 

Я ПОВЕРНУСЯ... 
 

Танцює в повітрі, свистить біля ніг 

Осколків і куль нелюдська завірюха 

І мій кулеметник говорить мені 

"Пішли повоюємо трохи, Ілюха"  

І бачимо ми, як життя наші Бог 

В цю мить підганяє під розмір окопу 

А я заряджаюсь і думаю "ох" 

Як хочеться снікерса і кока-колу 

Як хочеться тиші, без мін, без арти 

Як хочеться просто її обійняти 

Та мирні думки відсуваються в тил 

І пальці засмоктує холод гранати 

Ми з Юрою вчора курили на двох 

І Юра ділився секретами браги 

А зранку навідався сєпарський ВОГ 

І Юру невдовзі двохсотим забрали 

Війна не прощає двозначність, брехню 

Війна — це отруйний укус саламандри 

І серце своє я ховаю в броню 

Яку не зірвати. Мене — не зламати 

І сонце встає 

І говорить усім 

Квітневу, палку і тремтливу промову 

Що скоро часи набуття, воскресінь 

Що вірити маємо ми в перемогу 

І палець правиці кільце обійма 

Так міцно, неначе дитину матуся 

І чуючи залпи свинячих гармат 

Кажу собі впевнено: 

Я повернуся... 
 

* Молодий талановитий поет Ілля Чернілевський  

у травні 2022 року загинув в бою за Україну...   

Вічна пам‘ять!  

 

 


