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ЖИТТЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ 

Я не маю більше нічого, 

Крім надії і віри  

У світле майбутнє. 

Я не маю нічого більш цінного, 

Ніж розправлені поруч крила 

Тих, хто поруч. 

Ви - живі скарби самобутні. 

Я не знаю, коли біль стихне 

І загояться спільні рани, 

Що оголюють нерви душі. 

Та я маю щось більше, 

Ніж історичні шрами - 

Сили сцілити любов'ю нас усіх. 

Бо війна познімала маски, 

Розламала кордони людяності. 

І ми бачимо, 

Хто по-справжньому, по- сусідськи 

Зараз готовий ділитися хлібом і сіллю 

 і всім своїм улюбленим. 

Я не хочу,щоб діти в підвалах плакали 

І вважали смерть за  норму. 

Українці все здолають, 

Вже віками додали це, 

Щоб мати безцінні скарби - мову й 

свободу.  

(Сук Валерія Євгеніївна) 

 

 БЛИЗЬКО 4-Ї ГОДИНИ ЗА КИЇВСЬКИМ ЧАСОМ 24 ЛЮТОГО ПРЕЗИДЕНТ РФ ВОЛОДИМИР ПУТІН ОГОЛОСИВ ПРО ВОЄННУ ОПЕРАЦІЮ З МЕТОЮ 

НІБИТО «ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЇ ТА ДЕНАЦИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ»; ЧЕРЕЗ КІЛЬКА ХВИЛИН ПОЧАЛИСЯ РАКЕТНІ УДАРИ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОБЛИЗУ 

КИЄВА. РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКА ВДЕРЛИСЯ ДО УКРАЇНИ ПОБЛИЗУ ХАРКОВА, ХЕРСОНА, ЧЕРНІГОВА, СУМ, УВІЙШОВШИ З РОСІЇ, БІЛОРУСІ ТА ТИМЧАСОВО 

ОКУПОВАНОГО РОСІЄЮ КРИМУ. РАЗОМ ІЗ РОСІЄЮ ВІЙНУ ПРОТИ УКРАЇНИ ВЕДЕ БІЛОРУСЬ: ІЗ ПРИКОРДОННИХ РАЙОНІВ ЗАВДАЮТЬ РАКЕТНИХ УДАРІВ ПО 

ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИЛЬОТИ БОЙОВОЇ АВІАЦІЇ ДЛЯ ЗАВДАННЯ РАКЕТНО-БОМБОВИХ УДАРІВ ПО ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ВІДБУВАЄТЬСЯ 

ПЕРЕДИСЛОКАЦІЯ ВІЙСЬКА ТА ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ЗАВДЯКИ СПРОТИВУ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ І СИЛ САМООБОРОНИ ВЖЕ В ПЕРШІ ДНІ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКА 

АРМІЯ ЗАЗНАЛА ЗНАЧНИХ ВТРАТ У ЖИВІЙ СИЛІ І ТЕХНІЦІ. У СВОЇЙ НОВІТНІЙ ІСТОРІЇ, ЗА ОЦІНКАМИ УКРАЇНИ, РОСІЯ В УСІХ ВІЙНАХ, ЯКІ ВОНА ВЕЛА, ЩЕ 

НЕ ЗАЗНАВАЛА НАВІТЬ ПРИБЛИЗНО ТАКИХ ВЕЛИКИХ ВТРАТ ЗА ТАКИЙ КОРОТКИЙ ЧАС. ВЕЛИЧ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ - КРЕМЛІВСЬКИЙ МІФ! УКРАЇНА 

ПЕРЕМОЖЕ! 

 

 

В ніч, коли всі спали… 
Присвячую учням Запорізького обласного 

спортивного лiцею та захисникам ЗСУ 
В ніч, коли всі спали, небо запалало, 

Сирени закричали, промовили:"Війна!"  

Зв'язок обірвався, батьки недосяжні, 

Будь проклята війна. 

Пройшов день, третій, п'ятий , а в трубці 

пустота. 

Проїхати не можна , навколо вражі війська. 

Стріляють по машинам, вбивають всіх 

людей. 

То що ж таке твориться , загарбники 

нечисті стріляють уночі. 

Палахкотять всі вікна, здригаються навколо 

І чути плач дитини в куточку у вікна. 

І знову Куртєв пише: "Увага! Знов тривога! 

Швиденько в укриття! " 

Всі хутко позбігали, залишили кімнати, 

В куточок причаїлись, шепочуть лиш: 

"Війна..." 

Не буде переможених у цій війні проклятій, 

Коли страждають діти й зникають в 

небуття. 

" Я пам'ятаю маму, я пам'ятаю тата, " - 

говорить тихо Маша і дивиться вперед. 

"Я хочу так додому, і душать сльози горя,"- 

промовляє Саша й тулиться до плеча... 

" А що, сьогодні знову, ми будемо тут 

спати? "- питає тихо Валя, сідає у стіни. 

А сльози так і ллються , тривога серце 

душе, 

За мамами сумують наші школярі . 

І знову ніч у сховищі , у холоді, без ліжечка. 

Накинула я ковдру Сергію на спині, 

А Віку обіймаю , у чоло цілую і тихо 

промовляю :" Усе буде гаразд. 

У нас із вами віра, надія у майбутнє , 

А це - непереможне у страшній цій війні . 

Ми ще із вами сядемо, за партами 

зустрінемось, 

І разом прочитаємо параграфи нові ..." 

Сьогодні всі ми віримо у єдність 

нездоланну, 

У нашу Україну, у мир на всій Землі. 

 

 (Зубенко Оксана Сергіївна) 

 

 

Ніхто ніколи не зітре 

Із мапи світу ту країну, 

Країну волі та відваги. 

Ніхто не зможе зупинити 

Країну права та свободи. 

Бо ця країна - Україна 

Її народ непереможний. 

Ми будем стоять на своєму 

Із ЗСУ і з просто людом 

І встоїм попри всі незгоди. 

Здолаєм ворога і відбудуєм 

Наші міста і наші села 

Про Україну ще почують! 

І всі навколо будуть знати, 

Що та держава – суверенна. 

Вона незламна та стійка 

Й усі ми разом - це одна сім'я. (Сокур М.) 

 
ГАДАЄШ ТИ МЕНЕ ОБРАЗИВ? 

Гадаєш ти мене образив, 

Коли бандерівцем назвав? 

Скажу тобі на це одразу – 

Я ним не був! Тепер вже став! 

Сприймаю це, як нагороду! 

Звання, присвоєне за те, 

Що сином став свого народу, 

Любові почуття святе! 

Люблю безмежно рідний край, 

Цю чарівну, магічну мову, 

Дарований Всевишнім рай, 

Красу дівочу чорноброву. 

Люблю за щедрість і за спів, 

Шалені ночі солов’їні, 

Коли бракує навіть слів, 

Освідчитися Україні! 

А ти мене за цю любов 

Оскаженіло ненавидиш. 

Не я до тебе! Ти прийшов, 

На мою землю і тут гидиш! 

Іди подальше від гріха, 

Моє терпіння не безмежне. 

Нехай святиться у віках 

В борні здобута НЕЗАЛЕЖНІСТЬ! 

(Мирослав Вересюк) 

СЛАВА УКРАЇНІ! 

ГЕРОЯМ СЛАВА! 
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