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Видання містить поетичні твори переможців та 

учасників конкурсу «Леся Українка назавжди». 
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25 лютого 2021 року Україна й уся світова 

спільнота відзначили 150-річчя від дня народження 

Лесі Українки – видатної української письменниці, 

однієї з основоположників нової української 

літератури, палкої поборниці рідної мови, геніальної 

поетеси і драматурга, талановитого прозаїка і 

перекладачки, журналістки, громадської діячки. Її 

пристрасне поетичне слово впродовж століть надихає 

всіх українців – від найменшого до найстаршого. 

Ювілейний 2021 рік – це можливість привернути 

увагу до життя і творчості Лесі Українки, відкривати 

багатогранність і велич її постаті в численних заходах, 

що відбуваються упродовж року. 

З нагоди дня народження видатної землячки 

Житомирська обласна бібліотека для юнацтва 

ініціювала та провела у мережі «Фейсбук» конкурс  

#Леся_Українка_назавжди. Відповідно до умов 

конкурсу учасники повинні були  розмістити в мережі 

«Фейсбук» власні прозові та поетичні твори за 

мотивами поезії Лесі Українки або твори, присвячені 

життю і творчості поетеси. У конкурсі взяли участь 20 

авторів, понад 30 поетичних творів було розміщено в 

мережі. 

Відбір переможців конкурсу був непростим. 

Закохані в образ і творчість Лесі Українки літератори 

порадували змістовними, потужними, проникливими 

прозовими і поетичними творами. Проте, було б не 

об’єктивно порівнювати роботи професійних поетів та 

аматорів. Тому журі визначило три номінації: 

«Професійні поети», «Дорослі поети-аматори», «Юні 
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поети-аматори». Найбільш оригінальна робота 

отримала «Приз читацьких симпатій». 

За результатами конкурсу «Леся Українка 

назавжди» перемогу здобули: у номінації «Професійні 

поети» – член НСПУ Михайло Жайворон з поезією 

«Першим було слово»; у номінації  «Дорослі поети-

аматори» – позаштатний кореспондент газети 

«Народна трибуна» Оксана Ігнатенко з поезією «Вона 

в душі моїй жива»; у номінації «Юні поети-аматори» – 

учениця Житомирської ЗОШ №7 Наталія Бабська з 

поезією «Леся Українка». Найоригінальнішим у 

номінації «Приз читацьких симпатій» визнано вірш 

учительки з Любарського району Любові Шатрук 

«Лесі Українці до дня народження присвячується» у 

стилі реп-біографії, який виконав учень Любарського 

професійного ліцею Вадим Слободенюк. 

До збірки поезій «Натхненні Лесею» увійшли 

поетичні твори переможців та учасників конкурсу 

«Леся Українка назавжди». 
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Михайло Жайворон, м. Житомир, поет, переможець 

конкурсу «Леся Українка назавжди» у номінації 

«Професійні поети» 

 

*** 

Ти, моя щира, гартована мова… 

Леся Українка 

Першим Слово було… 

А за ним були тисячі слів, 

Перевіяні вітром століть 

і розсіяні світом. 

Та найкращі слова  

проростали на рідній землі, 

І вставали хлібиною сонця  

над скошеним житом. 

Вони пестили квітку в росі  

і в росині – зорю, 

І хмеліли з кохання – 

дітей сповивали любов’ю. 

Були болем над полем, 

коли відлітали за круг, 

І ту рану на серці 

кропили живою водою. 

Ті слова за собою вели, 

піднімали з колін. 

Виливали зі слів і свічки, 

і посріблені кулі. 

З них кували плуги 

і сталили козацькі шаблі, 

Що виблискують лезами рік 

у північній півкулі. 
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Когось манять розсипані небом  

дзвінкі кришталі, 

Хтось розмінює душу свою  

на чужі алфавіти. 

Та найкращі слова  

проростають на рідній землі, 

Що хлібиною сонця встають  

над розпеченим світом. 

 

*** 

«Кожна жінка, яка себе поважає, ніколи не пише 

листа того дня, коли вона обіцяла» 

Леся Українка 

 

Ти давно вже не пишеш листи. 

Не пишу їх і я. 

Проминули часи, 

коли душу вкладав у конверти. 

Поміж двох берегів 

віднесла їх стрімка течія, 

Та найкращі слова 

не вдалося із пам’яті стерти. 

Їх тримала подовгу в собі, 

при собі неспроста, 

Коли мій сокровенний 

на кванти уже розбирала. 

Насінинкою все ж 

потайком я, либонь, проростав,  

Доки ти і сама 

у мені до небес виростала. 

І гула таїна, наче дзвін, 
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у затишші цезур, 

Навіть сонце, здавалося, 

грало із нами в мовчанку. 

Але пишеться начисто доля і – 

без коректур, 

І на аркушах днів 

ставить місяць округлу печатку. 

На зворотному боці Землі 

він до тебе пливе. 

І самі ми уже 

запечатані в різні конверти. 

Кожна літера в них 

той папір ізсередини рве, 

І пече нам зірками, 

і небом, 

вгорі розпростертим. 

 

*** 

Не жаль мені, що я тебе кохаю, 

Та в нас дороги різно розійшлись. 

Леся Українка 

 

Давай помовчимо. 

Без будь-яких образ. 

Всього не скажеш – 

слів на те не стачить. 

По-різному тече 

у наших венах час... 

Ти плачеш? 

Розмила береги 

стрімка ріка в мені, 
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І дельта серця вся, 

як на долоні. 

В’їдаються у кров 

еритроцити днів 

Солоні. 

Не прикладеш до ран 

туман солодких снів. 

Мов макіяж, 

його світанок витре 

І напророчить щось 

найкраще всяких слів. 

Повір ти. 

Змахнеш росу із вій – 

в душі не защемить. 

Тінь намалюєш, 

золотом розпишеш. 

Давай помовчимо. 

Почуймо, як кричить 

Ця тиша. 

 

*** 

«Хто не жив посеред бурі, 

Той ціни не знає силі» 

Леся Українка 

 

Пощастило мені, 

бо життя потовкло, мов горіх, 

Та шкарлупу душі не вдалося 

бодай розколоти. 

І ще дужче твердів. 

І летів, а не падав згори, 
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Аби пагоном нерва 

відчути цю землю на дотик. 

 

Як гуде у глибинах віків 

всюдисущии   мій рід, 

І земного ядра 

будить силу в осерді горіха, 

Що розламує твердь – 

і на плечі бере небозвід, 

Бо усьому свій час, 

і для всього – означені віхи. 

 

Пощастило мені 

залишитись один на один 

І самому шукати 

опору в бездушному світі. 

Та інакше навряд чи зумів би 

себе віднайти 

І тримати вітри 

на стожильних руках 

у міжвітті. 

 

Пощастило мені 

на людей лицемірних і злих, 

Що топтали у бруд 

і мостили для себе дорогу. 

А я дужчав корінням 

і дух під корою сталив, 

І прощення просив, 

і прощав кожну душу убогу. 
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Пощастило мені 

на сльозу із небесних криниць, 

Що не раз берегла 

у години лихої посухи. 

Древо роду мого 

не ламалось, не падало ниць, 

Не терпіло здавен 

над собою чужої наруги. 

 

Не однаково вже поготів, 

на чиєму дворі 

Проросту деревцем, 

чи зрубають на хрест для Голготи. 

Пощастило однак, 

що життя потовкло, мов горіх, 

Та твердого горіха в мені 

не змогло розколоти. 
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Оксана Ігнатенко, Ємільчинський р-н, с. Підлуби, 

позаштатний кореспондент газети «Народна 

трибуна», переможець конкурсу в номінації «Дорослі 

поети-аматори» 

 

Вона в душі моїй жива 

Я народилась на Поліссі, 

То – рідний край, земля моя, 

Цвіла душа в казковім лісі, 

Купалась в пісні солов’я. 

Я народилась серед цвіту 

Полів пахучих весняних, 

Ще не затих поліський вітер 

В очах моїх, в словах моїх. 

Моє дитинство солов’їне 

Жевріло маком у житах, 

Моя волошкова країно, 

Прилинь до мене ти у снах! 

У серці тихо озовешся 

Поліська стежко лісова, 

По стежці тій ходила Леся, 

Вона в душі моїй жива. 

Вона – як образ України – 

В серцях, піснях і у літах, 

Як сонце й небо, спів пташиний, 

Як мамин усміх на вустах. 
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Ілюстрація Олександра Ігнатенка 
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Наталія Бабська, м. Житомир, 13 років, учениця 7 

класу ЗОШ № 15, переможець у номінації «Юні 

поети-аматори»  

 

Леся Українка 

Ти символ українського народу, 

Продовжувачка козацького роду, 

Борець за життя і свободу, 

За щастя і долю народу. 

Де брала ти силу й наснагу? 

Щоб так любити свій народ. 

Нестерпний біль переживати, 

Не плакати і не кричати! 

А біль душі за Україну, 

Свою прекрасну Батьківщину 

І знов луною обізветься. 
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Олег Антонюк, м. Житомир, поет 

 

Леся Українка (акровірш) 

Ліхтар, що запалив Господь вночі, 

Еклога, де земне і потойбічне 

Сплавля ються в єдине та одвічне 

Яскравим палом божої свічі. 

Упі знана за безліччю відзнак,  

Котрі властиві тільки їй єдиній, 

Рідким талантом в творчій самоти ні 

Апофеозно зібрана в кулак. 

Її поезій паростки живі 

Нестримним лісом проростають в серці, 

Котрим ота чарівна пісня ллється, 

Авжеж, мов Мавки сльози дощові. 
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Дмитро Грищенко, 13 років, учень 7 класу 

Черняхівської ЗОШ Черняхівської селищної ради 

 

*** 

Дочка Прометея, 

сильна й пророча, 

скорила нещадно 

темряву ночі. 

 

Досвітні вогні запалила 

й зродилась надія, 

і радість, і мрія, 

і все навкруги засвітилось. 

 

Й палатимуть вічно 

і правда, і воля, і честь 

і славний народ 

засіяє і скаже: «Я – єсть!» 
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Наталія Нетрибійчук, м. Житомир, бібліотекарка 

 

*** 

Народжена Україною, 

із Косачів, із Полісся, 

Ти стала тією єдиною, 

чий голос над світом вознісся! 

 

Тендітна, слабка, знеможена, 

Ти зброю зробила зі слова – 

І стала – непереможною, 

Прославивши рідну мову! 

 

Збагачене ясним «променем» 

Нам слово твоє засіяло. 

А сповідь сумна напровесні 

На струнах душі заграла. 

 

Ім’я твоє буде символом, 

Бо ти – Україною стала! 

Нащадки – назавжди гордими, 

Бо Лесиним край назвала! 
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Валентин Чепель-Любиш, м. Житомир, поет, член 

Всеукраїнської національної музичної спілки 

  

Присвята Лесі Українці 

Славетна донька України 

Зорить, як зірка полум’яна. 

Це совість наша, Україно, 

І дух, що є завжди незламний. 

 

В борінні світу за життя 

Щасливу долю нам плекала. 

І в світлі помисли єднала, 

Тут геній стежку торував! 

 

До тебе йдуть у храм предвічний 

Набратись мудрості і сили. 

Води живої, дум ясних, 

Які у серці ти носила, 

Щоб щастя сонцем нам світило! 
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Марія Новік, смт. Романів,  користувачка 

Романівської бібліотеки для дорослих 

 

Розмова з Лесею 

Ти перед долею тяжкою не схилилась 

І мріяла про світле майбуття. 

Ти усвідомила усе і не змирилась, 

Боролась ти, боролась за життя. 

Крізь сльози, муки, болі і страждання 

Із-під пера з’являлися слова… 

Із вечора, із ночі і до рання 

Боролась, бо без цього не могла. 

І звідки, Лесе, ти черпала сили. 

Щоб мріяти, радіти і творить? 

Хоч доля зла ламала твої крила, 

Та ти хотіла жити і любить. 

Твоя душа зорею заіскрилась 

І полетіла в небо, як весна. 

Ти, як зоря, нікому не скорилась. 

Ти неповторна стала, як вона. 
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Галина Сурікова, смт. Романів, користувачка 

Романівської бібліотеки для дорослих 

 

Пам’яті Лесі Українки 

 

Дочка великого народу 

Незламна, мужня, вольова – 

Так, це про поліську Мавку 

Звучать правдивії слова. 

 

Тілесні муки, біль, тривоги 

Послала доля за життя 

А ще талант, терплячість, гордість 

Прекрасні, ніжні почуття. 

 

Кохання звідала палкого 

Попри незгоди, відчай, зло 

І щоб не плакати – сміялась, 

Коли вже сили не було. 

 

Любила край наш, люд, природу 

Оспівувала у віршах 

Й слова крилаті підіймались 

У небеса, немов той птах. 

 

У тих словах – любов та мудрість, 

Подяка щира та палка 

Без нарікань на зло та долю, 

Що їй дісталась ось така. 
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І без надії сподівалась, 

І тими мріями жила, 

Творила, вірила, любила 

Добро у серці берегла. 

 

ЇЇ життя – взірець та подвиг 

Як гідно свій долати шлях. 

Ми горді – Лесине імення, 

Безсмертним стане у віках. 
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Ольга Калина, Бердичівський район, поетеса 

 

Леся Українка 

 

Малу Ларису в літ чотири 

Навчила матінка читать, 

А в шість – мережками простими, 

Дівча любило вишивать. 

 

Росла у батьківському домі, 

Гуляла часто у дворі, 

А там росли дерева й квітки, 

Тяглись до сонця, що вгорі. 

 

З ними дитина розмовляла, 

Немовби люди то живі: 

Сміялась з ними і ридала, 

Про них складала ще й вірші. 

 

Також писала про дівчину, 

І про Волинський рідний край, 

Про любу серцю Україну, 

Про свій земний прекрасний рай. 

 

А ще – про стогін і ридання 

Простих знедолених людей, 

Про біди їх і сподівання 

На долю кращу для дітей. 

 

Хоч сильний біль, її страждання 

Щораз давалися взнаки, 
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Ані словечка нарікання – 

Отак ішли вперед роки. 

 

Поезія – її багатство, 

Й любов’ю сповнена душа, 

Що виливалась, без лукавства, 

По краплі з кожного вірша. 

 

Ця мудра, сильна духом жінка, 

Хоч тамувала біль в собі, 

Землячка – Леся Українка. 
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Олексій Приймак, м. Житомир, співак 

 

*** 

Не по місту в автівці Леся, 

А в кареті, через парк, де весна, 

Чула певно гарні сонати, 

Фортепіано, улюблена гра. 

Білі клавіші з чорними, диво, 

Схоже це на буденний сюжет, 

Після сонечка гарного – злива, 

Від минулих літ тільки портрет. 

І не думала про статки й квартири, 

З інстаграму не знала дядьків, 

Їй подобалось бути щасливою, 

Серед міцних й гарних дубів. 
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Тетяна Бандура, Народицький район, користувачка 

Народицької селищної бібліотеки 

 

*** 

Вкраїно, ти чуєш! 

Он пташка тихо співає, 

І вітер ніжно повива, 

А сонця сьогодні немає, 

Бо 150-річчя Лесине мина. 

 

Ви, люди, згадайте! 

Її ніжний голос, 

Її добре серце і щирі слова, 

Як треба любити рідну країну! 

Душею палати й згоріти до тла. 

 

Запалимо свічку, вшануємо пам’ять, 

Згадаймо цю жінку, що Богом дана, 

Вона ж нам на згадку талант свій лишила, 

Сама у холодній землі спочива. 
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Ларіса Паламарчук, м. Житомир, вчитель 

зарубіжної літератури, керівник літературної студії 

«Шодуарівська Альтанка»  

 

*** 

Сміх заплутався у віночках 

мрії любляться до нестями 

рідна країна – сліпа каліка 

йде до чорної брами 

 

співає про відданість до кайданів 

перемогу війни та світла 

ти знаєш що в ній почуття є 

не зраджуй не доводи до омани 

 

різні дороги до перехрестя 

вітер до смутку луну розмови 

речі зібрані йде до світу 

єдине не впасти долу 

 

доля валятись на підлозі 

солом’яний дух викликає вогнище 

каятись під дощами холодними 

не вміє і віддає коштовне все 

 

малюємо фарбами різно-різними 

рухаємо небо на схід і захід 

не плач бо весна незабаром 

співай і не сумнівайся 
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***  

Сонце вкотре гуляє по небу, 

Зачиняє вікна вузького простору. 

Оцей соловейко, тобі треба 

Читати хоча б потроху. 

 

Читати мрії на сірому камені, 

Блукати пустелею на дивані. 

Писати послання рідній мамі, 

Шукати вихід з важких провалів. 

 

Не нарікати на долю дивну! 

Сльозами не роз’ятрюють рани! 

Кайдани скидати, вмитись полином! 

Запам’ятай – ніхто не бранець. 

 

Конвалія 

Конвалія захищається від негоди. 

Боїться панночок на балу. 

В’яне від доторку, 

Загнана в кабалу. 

 

Дуб сумує за тою білявкою, 

Згадує дружні роки. 

Панночка кривиться, скрикує, 

Скидає конвалію з руки. 

 

Танець продовжується весною, 

Коріння сплутує усі мрії. 

Конвалія стане зовсім чужою. 

Навіть якщо ти в це не віриш. 
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Євгеній Пилипчук, м. Житомир, 12 років, учень 6 

класу ліцею №2, учасник літературної студії 

«Шодуарівська Альтанка» 

 

Незламна Леся 

На Україні в місті Новограді 

Зійшла з небес ще зіронька одна – 

Талановита дівчинка з’явилась 

У лютому морозної доби. 

 

Вона терпіла біль, бо сильною була, 

Та весь свій біль у музику віддала. 

Через хворобу Леся попрощалась 

З душевним фортепіано із своїм. 

Незламна дівчина боролась до кінця… 

 

Тендітна, мила та з стрижнем міцним, 

Вона влюбила мене в Україну 

Своїми гарними віршами 

Та творами як «Пісня лісова». 

Яким буває почуття кохання 

Ти до мене донесла… 

 

Я теж так мрію, щоб моя Україна 

Була щасливою! 

Щоб Крим вернувся та закінчилась війна, 

Щоб люди більше не хворіли та не помирали. 

Я хочу, щоб не тільки я пишався Україною, 

А й увесь світ! 
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Олексій Бродецький, м. Житомир, 16 років, студент 

Музичного фахового коледжу ім. В.Косенка, учасник 

літературної студії «Шодуарівська Альтанка» 

 

*** 

Лише товаришем 

Не просто бути. 

Як гарно і до себе чути «друг». 

Дочка народу України 

Була й буде. 

Знаєш ті рядки, 

Знати треба  

Рядки великі завше. 

Пам’ятай її голос. 
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Софія Щербань, м. Житомир, учениця 5 класу ліцею 

№ 2, 11 років, учасник  літературної студії 

«Шодуарівська Альтанка» 

 

*** 

Сім струн озвалися в душі 

Ніжними ліричними піснями. 

Нестерпно хочеться мені 

Почути легкий спів весняний, 

Що Мавку пробудив зі сну, 

сопілки звук живий, 

збагнути вічну таїну 

музики, поезії, життя. 

Напитися цілющої води 

З Лесиного джерела. 
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Євгенія Юрченко, Черняхівська територіальна 

громада, поетеса 

 

Хто не жив посеред бурі, 

той ціни не знає силі 

 

Леся Українка 

Панує дев’ятий вал – провісник буремних днів, 

І два за шкалою Апгар – у Бога затьмарило зір... 

Нарозхрист чужа душа, твоя ж бо на сім замків. 

Поранилась без ножа – пергамент доби зотлів. 

Квапливо змінює нас розбурханий часоплин... 

Шляхи відкриті на Марс, згасає зоря Полин. 

Роз’ятрений до кісток без’ядерний атом снів... 

Горить електронний квиток, та Всесвіт наш не змалів. 
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Зоя Мисечко-Сліпко, смт. Любар, користувачка 

Любарської центральної районної бібліотеки 

 

*** 

Хотіла б я вийти у чистеє поле… 

Земля благає допомоги, 

Щоб люди всі  

Були ЛЮДЬМИ. 

Терпіти вже  

Немає змоги 

І все змінити можем ми. 

Почати треба нам  

Із себе, 

У своїх душах 

Лад навести, 

Пізнать коріння свого роду, 

Любов, добро до 

Людей нести. 

Поети скільки нам казали 

Читати, вчитись і любити, 

Бо без коріння свого роду 

Хіба ж на світі можна жити, 

Любить країну, нашу неньку 

І землю нашу берегти. 

У ній здоров’я наших предків, 

На ній живемо я і ти. 

Від нас залежить життя діток 

І внуки хочуть, щоб був мир. 

Тому згуртовуватись, люди, 

Нам ради наших рідних треба. 

Щоб вдумались в 
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Лесине слово, 

Що вогником в наших 

Серцях ще горить. 

Хотіла б я вийти 

У чистеє поле, 

Припасти лицем  

До сирої землі. 

І так заридати, 

Щоб зорі почули, 

Щоб люди вжахнулись 

На сльози мої. 
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Любов Шатрук, смт. Любар, вчителька української 

мови  Любарського професійного ліцею 

 

Лесі Українці – до дня народження присвячується 

 

Ти – родом із Звягеля \ міста – колиски 

Нині це славний \ Новоград – Волинський 

Мала родину \ велику і дружну 

Стала у Слова \ на велику службу 

 

Батько і мати \ дали виховання 

Тому і відчула ти \ надто зарання 

Речі важливі \ пригноблений люд 

Йому співчувати \ постійно ти будеш 

 

Луцьк і Колодяжне \ там ти зростала 

Легенд й таємниць \ багато дізналась 

Та раптом – \ як грім серед ясного неба: 

Недуга \ прийшла до тебе 

 

Як же ти мучилась \ як страждала! 

Та мужньо ти, Лесю, \ трималась. 

Торкалися пальці \ клавіш безсило. 

Музика \ серце твоє живила 

 

А далі \ поринула ти в світ науки – 

Писала, \ хоча не слухались руки, 

Словом, як зброєю, \ кликала до бою, 

Здається, що і \ не відчувала болю! 

 

Ялта, Німеччина, Грузія, Італія – \ 
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Скрізь побувала \ себе рятувала 

Навіть Єгипет \ спекотній і дальній 

Твоїм порятунком, \ на жаль, не став! 

 

Променем щастя \ Сергій Мержинський 

В долі з’явився \ й раптом згас. 

Небо затягнули \ чорні хмаринки 

І зупинився, \ здається, час 

 

Потім злягла ти \ й писала, писала, 

Встигнути хотіла, \ життя ж бо, як мить. 

Пелюстка яблунева \ у вікно залітала 

 І ти забувала, \ що тобі болить 

 

Леся… Леся… \ Мужність і звитяга, 

Мавка  безсмертна – \ прообраз твій 

Весь світ. Україна \ і древній Звягель 

Несуть у віки твої слави \ сувій 

 

Моя землячко! \ Дивна Лесю!  

З народженням, люба! \ Живи в серцях! 

Ти наша гордість, \ ти – наша честь, 

Ти – сили \ вкраїнської стяг! 

 

*реп читає Вадим Слободенюк, учень Любарського 

професійного ліцею. Відео доступне за посиланням: 

https://m.facebook.com/547924522221323/videos/7385428

30171749  

 

 

 

https://m.facebook.com/547924522221323/videos/738542830171749
https://m.facebook.com/547924522221323/videos/738542830171749
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Алла Сивобородько, смт. Любар, користувачка 

Любарської центральної районної бібліотеки 

 

*** 

Стійка, як кремінь, 

Слово – тверда криця, 

Не боїться досвітньої мли. 

На її шляху зоря іскриться, 

Повік горять досвітнії вогні. 

Он кам’яний господар щось майструє, 

Пісні лунають дзвінко від людей, 

На березі її сидить русалка, 

Ось одержима йде серед лілей. 

Вона фольклор народний полюбляла, 

Яка ж бо ніжна, трепетна душа, 

неначе справді лісова та Мавка, 

що виривала серце Лукаша. 

Землячка наша, поетеса Леся, 

Її великий світ не забуває, 

Вона жива і буде вічно жити, 

Бо має в серці те, що не вмирає! 
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Сергій Непляхович, Народицький район, працівник 

Новодорогинського сільського будинку  культури 

 

*** 

Надія є. Твоя «Надія» 

Хоч ясен вже зостарів біля вежі, 

Та твоє слово не старіє, 

Йде крізь уми, століття, межі. 

Як трави п’ють прозорі роси, 

Так п’ють слова уми ясні. 

З твоїх віршів нас гріють досі 

Твій «промінь» і «напровесні». 

 

Ти нам залишила ту сповідь 

Ліричну, стільки літ назад. 

В його листах у кожнім слові  

Троянд зів’ялих аромат. 

Франко мужчиною єдиним 

В письменстві нашім називав. 

«Велика донька України» – 

Про тебе так народ сказав. 

 

І вже безсмертна «Одержима», 

І твоя «пісня лісова». 

В твоєму слові тая сила, 

Що крізь віки завжди жива. 

Великий геній, сильна жінка, 

Незгасний промінь твій нас гріє. 

Безмертна Леся Українка. 

Надія є. Жива надія. 



37 
 

Людмила Суворова, м. Житомир, викладач 

Житомирського базового фармацевтичного коледжу 

 

*** 

Ранок, розбавлений кавовим серцем, 

Ніжиться в сонці п’янкому цілунках, 

Тіні постлітнього зарева скачуть 

І розкидають свої подарунки. 

Від лоскоту рос так здригається тіло, 

Втопають ступні несміливо у травах, 

Ще мить – і душа від землі полетіла 

І в павутинні бринить величаво. 

Соломяні пальці торкають колюче, 

Лишають на шкірі рожеву прикрасу, 

Збираю губами вологу жагуче 

І кутаю сонце в невидиму рясу. 

Вдивляюсь у неба широкі зіниці, 

Сортую очима розкидані хмари. 

Моїх тихих мрій – та нікчемна дещиця, 

І знов кличе осінь. Лунають фанфари… 
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Леся Пахолюк, м. Житомир, пенсіонерка 

 

*** 

Світло наше. Ясна зоре – 

Ти ж така близька, жива. 

Світ поезій твоїх – море; 

Хвилі буйні – це слова. 

 

Ти велична і звичайна, 

Як і генії усі. 

Сила слова життєдайна 

Квітне в мудрості й красі. 

 

То ж світи повік погідно; 

Шлях Вкраїні осявай. 

І у тебе вчимось, рідна, 

Як любить 

батьківський 

край. 

 

*** 

Серед розкоші – природи, 

Серед щебету-зела, 

Де срібляться чисті води, 

Україночка росла. 

 

Змалку вже її серденько 

Розрізняло зло й добро. 

Й те змагання помаленьку 

В її творчість перейшло. 
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А Господь талант великий 

Їй, обраній, дарував. 

А вона – творінь без ліку – 

І не лише для забав – 

І до бою закликала – 

Краще вибороть життя: 

Щезне хай біда-навала, 

Й стане радістю 

буття. 

 

*** 

Сором хилитися, 

Долі коритися, 

Час твій прийде 

З долею битися… 

Леся Українка 

 

В усі віки було таке в житті; 

Так зараз є; і так воно і буде, 

Не всі квітчасті дні і золоті – 

Радіють, плачуть і… 

відходять люди. 

 

Проблема в тім, щоб мати такий хист 

І мудрість, і сміливість й розуміння 

Життя сприймати – наче отой лист – 

Розвивсь, буяє; ось пора осіння 

Його знесилює й додолу покладе… 

 

Буяння-листя – наче тії люди: 

Дитинство, юність, зрілії роки… 
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Хай лиш добро від нас прибуде 

і прибуде. 

 

Велика Українка все життя 

Боролася з великою бідою. 

І не пішла, як інші, в небуття, 

А засіяла зіркою ясною 

Над Україною, 

над нами усіма: 

скарби залишила безцінні і нетлінні. 

Їм виміру й подібного нема. 

Їх час не занехає 

в безгоміння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Зміст 

 

Михайло Жайворон 

Першим Слово було….………………………………….5 

Ти давно вже не пишеш листи……………………….....6 

Давай помовчимо……………………………………......7 

Пощастило мені………………………………………….8 

Оксана Ігнатенко 

Вона в душі моїй жива…………………………………11 

Наталія Бабська 

Леся Українка…………………………………………..13 

Олег Антонюк 

Леся Українка (акровірш)……………………………..14 

Дмитро Грищенко 

Дочка Прометея………………………………………...15 

Наталія Нетрибійчук 

Народжена Україною…………………………………..16 

Валентин Чепель-Любиш 

Присвята Лесі Українці………………………………..17 

Марія Новік 

Розмова з Лесею………………………………………..18 

Галина Сурікова 

Пам’яті Лесі Українки…………………………………19 

Ольга Калина 

Леся Українка…………………………………………..21 

Олексій Приймак 

Не по місту в автівці Леся……………………………..23 

Тетяна Бандура 
Вкраїно, ти чуєш!............................................................24 

 



42 
 

Ларіса Паламарчук 

Сміх заплутався у віночках…………………………....25 

Сонце вкотре гуляє по небу…………………………...26 

Конвалія………………………………………………...26 

Євгеній Пилипчук 

Незламна Леся………………………………………….27 

Олексій Бродецький 

Лише товаришем ………………………………………28 

Софія Щербань 

Сім струн озвалися в душі……………………………..29 

Євгенія Юрченко 

Леся Українка…………………………………………..30 

Зоя Мисечко-Сліпко 

Хотіла б я вийти у чистеє поле………………………..31 

Любов Шатрук 

Лесі Українці – до дня народження присвячується….33 

Алла Сивобородько 

Стійка, як кремінь……………………………………...35 

Сергій Непляхович 

Надія є. Твоя «Надія»………………………………….36 

Людмила Суворова 

Ранок, розбавлений кавовим серцем………………….37 

Леся Пахолюк 

Світло наше. Ясна зоре………………………………...38 

Серед розкоші – природи……………………………...38 

В усі віки було таке в житті…………………………...39 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Збірка поезій 

до 150-річчя від дня народження Лесі Українки 

 

 

 

Натхненні Лесею 

 

 

 

Укладач: Нетрибійчук Наталія Леонідівна 

 

 

 

 

 

 

Відповідальна за випуск                     О. Люблянська 

Редактор                                               Р. Барало 

Комп’ютерна верстка                          С. Сергутін 

 

 

 

 

 

 

 

Розробник і видавець КЗ «Обласна бібліотека 

для юнацтва» Житомирської обласної ради, 

10029, м. Житомир, вул. Михайла Грушевського, 9 

e-mail: ylibraryzt@gmail.com 

http://ylibrary.zt.ua/ 

mailto:ylibraryzt@gmail.com
http://ylibrary.zt.ua/


 

. 



 

 


