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Українська мова 

Первоцвіт медвяний, калини сопілка, 

Зацвіток рутвяний, березоньки гілка. 

Полотняні ниви, шовкові діброви, 

Пломенисті зливи, зорі світанкові. 

Мудрості колиска, пам'яті сторожа, 

Перлиночок низка, криниченька Божа. 

Роси лебедині, сіль землі святая, 

Піт чола полинний, сльози мого краю. 

Витончена крона, виткане коріння, 

Віковічні дзвони, вогняне насіння. 

Писанка єдина, толока багата, 

Пісня України, стежечка хрещата. 

Мова зоряниста, прадідівський спадок, 

Я в живім намисті чапленя-нащадок. 
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Дитинства час 

Мальви коло хати, 

Ружа при вікні, 

Глечики щербаті, 

Ранішні півні. 

З місць, де електричні 

Мчаться поїзди, 

Наче по дотичній, 

Повернусь туди, 

Де вщухає вітер, 

Дума сон-трава, 

Зріє гроном літо 

І бринять жнива. 

Тут ти починаєш 

Слухати себе, 

Трохи забуваєш 

Про життя прудке 

І летиш в дитинство, 

Безтурботний час, 

Сонячну колиску, 

Що плекала нас. 

Літні халабуди, 

Срібні ковзани, 

Ревно будуть всюди 

Проглядать вони. 
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Спогади дитячі, 

Щира дітвора, 

Марення юначі, 

Золота пора. 
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Це моя Україна 

Ковила мов пір'їна, 

Мелодійні стежини – 

Це моя Україна, 

Вікова Україна. 

І дівчата-царівни, 

Матері і майстрині –  

Це моя Україна, 

Молода Україна. 

Озерянки-хмарини, 

Героїзму хвилини –  

Це моя Україна, 

Кряжова Україна. 

Ярини скатертини, 

Волелюбність ліщини –  

Це моя Україна, 

Трудова Україна. 

Норовистий барвінок, 

Терну іспити грізні –  

Це моя Україна, 

Вольова Україна. 

Переможні вершини, 

Неосяжні глибини – 

Це моя Україна, 

Вирова Україна. 
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Небозводу вощина, 

Ятірець маковини – 

Це моя Україна, 

Степова Україна. 

Візерунок людини, 

Оберемок родини – 

Це моя Україна, 

Пресвята Україна. 
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Хто ми? 

Серця клекочуть громи –  

Хто ми? 

Часу нетлінні схрони, 

Хто ми? 

Аркуші, терн корони, 

Хто ми? 

Склепи, хрести і дзвони, 

Хто ми? 

Пращурів клич невтомний, 

Хто ми? 

Ворогу лють, судоми, 

Хто ми? 

Спадщини жар, клейноди, 

Хто ми? 

Мул, каяття, забобони, 

Хто ми? 

Мертвих руїн бастіони, 

Хто ми? 

Сильний, незламний народе, 

Хто ми? 
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Пісня воїна 

Візьму смолоскипом гроно калинове, 

Викарбую в серці мальви і діброви, 

Встану з побратимом матір захищати, 

Щоби розквітав каштанами Хрещатик. 

Приспів: 

Оживають щастям гори й полонини, 

Не помре ніколи ненька Україна, 

Захищають квіти доньки із синами, 

Піднімайся воїн заслонити маму. 

Знамено освячу у Дніпровій хвилі, 

Небо подарую дівчиноньці милій, 

Поцілую тихо верболозу гілку, 

Покладу до серця дорогу листівку. 

Приспів. 

Щоб не скаженіли пащами гармати, 

Щоби малювала день білява хата, 

Пісню соловейка я візьму як зброю, 

Ну ж бо українці грянемо зі мною. 

Приспів. 

Правда найміцніша сяє як багаття, 

Прапор України піднімаєм браття, 

На щитах несемо з ним або на ньому, 

Перемогу чисту вирвемо із грому.  
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Моя мова 

Я маю право розмовляти 

Своєю рідною мовою 

І світ шалено відкривати 

Стрімкою радості змогою. 

Слова збирати колосочками, 

Вірші понести паляницею, 

Пісні виводити дзвіночками, 

Рядки кресати косовицею. 

Звучить барвін її цимбалами, 

Краса летить любви трембітою. 

Переливається кристалами 

Історія землі прожитая. 

У кожній приказці поезія, 

У думах людяність народная. 

Кобзар, зорею підперезаний, 

Проніс її століть дорогами. 

Для мене мова це мелодія, 

Найкраща пристрасна симфонія. 

Струмками ллється в світ шовковими 

Моєї мовоньки гармонія. 
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Краса землі моєї 

Краса землі моєї 

Проникливо цвіте. 

В тихесеньких лілеях 

Мереживо святе. 

У вишні зріє промінь 

Марцевої жаги, 

Викохуючи гомін 

Медової доби. 

Пшениця янтаріє, 

Прийшла її пора, 

Жарини сонце гріють, 

Як маму дітвора. 

Ось соняшник схиляє 

Голівоньку палку. 

Замріяно злітає 

Лебедик на ставку. 

Верба вплітає стрічку 

У коси чепурні. 

Синіє вітру річка 

Лазурні літа дні. 

  



10 

Великодній рушник 

Свято українське Великоднє 

Вишию на білім полотні, 

Все візьму для цього і сьогодні 

Розкажу на нім про світлі дні. 

Про зерно, яке з землі зростає. 

Про черешні, вишні, про грушки. 

Про лелек, що обрієм злітають. 

Про бабусі гарні подушки. 

Про корову, що паслась у лузі. 

Про парне найкраще молоко. 

Розкажу йому я як подрузі 

Все, що є, що буде і було. 
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Бджоли гудуть про врожай 

Бджоли гудуть про врожай 

В краю моїм світанковім, 

Скоро зійде молочай 

В маку квітках пурпурових. 

Благословенна земля 

Щедрі врожаї дарує. 

Тисячолітня рілля 

Подихом щастя парує. 

Матері-неньці вклонюсь 

Знов за надію весняну. 

Вербою вниз прихилюсь, 

Струнко берізкою встану. 

Доли мої і поля, 

Рідні річки і озера,  

Щедра батьківська земля – 

Це Україна безсмертна. 
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Вареники з вишнями 

Скажу вам без лишнього, 

Вареники з вишнями 

Для мене смачнішими 

Є в світі за все. 

Чи може пороблено, 

Чи щось в них підроблене, 

Та самими добрими 

Вареники є. 

І в мене подяка є, 

Що рідному смакові 

Бабусі завдячую, 

Спасибі за те. 

То ж звемо до столу ми, 

Приходьте ви долами, 

Приїдьте хоч волами. 

Скуштуйте оце. 

Вареники з вишнями, 

Смачнії та пишнії 

На скатерті вишитій 

Понад усе. 
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Моя Україно 

Моя Україно, 

Квітуча державо, 

Для доньки і сина 

Співаю я славу. 

Для тих, хто сьогодні 

Лиш крила здіймає, 

Хто в серці гарячім 

Надію плекає. 

Для вас моя пісня, 

Для вас мої мрії. 

Летіть у світання, 

В світ щастя й надії. 

Для вас, мої рідні, 

Всі поклики світу. 

Для вас, молодії, 

Співають всі квіти. 

Ви щастя й надія, 

Ви наше майбутнє. 

Летіть в своїх мріях, 

Творіть незабутнє. 

Це ваші плекання, 

Це ваша робота 

Розтоплять ізрання 

Під сонцем скорботи. 
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Ваш чистий світанок, 

Серця, мов багаття, 

Малюють серпанок. 

Злітайте же, браття. 
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Гімн Україні 

Чисті каштани, 

Ріки багаті, 

Руки робочі, 

Серця багаття, 

Небо співоче, 

Сонце без краю, 

Очі дівочі, 

Шепіт у гаї – 

Все це Вкраїна. 

Пісню співаю 

Ніжній природі, 

Рідному краю. 

Збручу з Десною, 

Гімн цей складаю. 

Знову весною 

Жить починаю 

В щедрому краї, 

В чистому краї, 

Ненько-Вкраїно, 

В радість злітай. 
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Батьківщино моя 

Батьківщино моя,  

Ти прадавнє коріння. 

Україно моя, 

Ми маленьке насіння, 

Що летить в майбуття  

Від святої смереки. 

Розрослося життя. 

Ми злетіли далеко, 

Щоби славу тобі 

В добрім світі співати. 

Ми встаємо з землі, 

Ми зростаєм багаттям. 

Кожен пагін – то твій 

Рідний син або дочка. 

Розквітають доньки, 

Велесіють синочки. 

Ти злітаєш у наших серцях 

Знов і знову. 

Пломенієш в казках, 

Ти пишаєшся в мові. 

Ти співаєш для нас 

Соловейком у гаю. 

Україно моя, 

Знов в віках розквітай.  
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