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Ольга Ковалець,
Київський університет імені Бориса Грінченка

Ненька Україна
Моя земля, моя колиска...
Моя найяскравіша в небі зірка.
Моя рідненька, Мамо Україно,
Більш не станемо ми на коліна?
Не дамо нас ворогу зломити?
І душу українську очорнити?
Бо ми ж з тобою, Ненько...
Одне біля одного, серденько!
Ми як зіроньки біля Місяця,
І ті промінчики, що навколо Сонця світяться…

Український народ і ти, Україно!
Ми навіки одне єдине!
Ми боремось за територію і мову,
А ти за нашу ідентичність серед інших народів.
Ми давно обрали незалежну дорогу,
Бо так довго ходили до паничів на босу ногу!
Віддали так багато знань і сили,
Коли нас як свічечки гасили!
Скільки пісень проспівано,
Стільки ж і вищих чинів розгнівано!
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Ні українського слова, ні думки, ні мрії...
Нас лишали без будь якої надії!
Убивали, катували та морили голодом,
Я прошу Господа, хай це буде, лиш забутим спогадом!
Ми показали, що є незламними і єдиними,
Своїй країні щиро вірними!
Крок за кроком до незалежності,
Рік за роком до безмежності!
Своя територія, народ і мова, солов’їна, чудова і казкова!
Від Чернігова і до Одеси, від Закарпаття і до Луганська,
Душа в нас козацько – гетьманська!
І щоб не сталось там вгорі,
Ти, Україно, – вір і живи!
Я завжди буду молитись, за твій спокій і процвітання!
Ми заплатили кров’ю за своє існування!
25.11.2020
Анотація. Я українка і цим пишаюся. Я патріотка своєї країни. Я читаю українські книги, слухаю українські
пісні, дивлюсь українські фільми. Мій вірш відображає шлях досягнень моєї Батьківщини. Мене надихнула
історія мого українського народу, і я виклала свої думки на папері. Україна має дуже багату і давню історію та
культуру. Багато перемог і невдач. Незалежна Україна – це молода країна. У нас довгий шлях попереду. Молоде
покоління українців робить для цього багато. Я щиро вірю, що ми досягнемо всього, до чого прагнемо!
Я хочу поділитися з вами цими відео про мою дивовижно прекрасну Україну. Відео:
https://www.youtube.com/watch?v=WHeOZLmXxn8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=vb0ZWc70gOk
Abstract. I am Ukrainian and I am proud of that. I am a patriot of my country. I read Ukrainian books, listen to Ukrainian
songs, watch Ukrainian movies. My poem reflects the path of achievements of my Homeland. It was the history of my
Ukrainian people that inspired me and I set out my thoughts on the paper. Ukraine has a very ancient history and culture.
Many victories and failures. Independent Ukraine is a young country. We have a long way to go ahead. The young
generation of Ukrainians is doing a lot for this. I sincerely believe that we will achieve everything we strive for!
I want to share with you these videos about my amazingly beautiful Ukraine. Video:
https://www.youtube.com/watch?v=WHeOZLmXxn8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=vb0ZWc70gOk
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