
Підніму я небеса, 
Розгорну долину. 
Яка все-таки краса! 
Помилуйся, сину. 
 
Це за неї йдуть брати, 
В бліндажі й окопи. 
Повернути нам мости: 
"Кіборги" й "Укропи"! 
 
Називаємо "ООС", 
Але то - війна! 
Сотні куль, неначе ос, 
Жалять імена... 
 
Ми вичитуємо їх, 
На гранітних плитах. 
Доньок і синів своїх, 
На Донбасі вбитих... 
 
Хвильку друзі помовчали: 
Запеклась розплата... 
Обеліски поряд стали: 

Пам'ять про солдата!.. 

 
...Ще за Крим, за Схід країни, 
Полетять снаряди. 
Їм услід, в бандитські спини, 
Автомат розрядим! 
 
Синьо-жовті прапори, 
Утвердять кордони. 
Що б нам хто не говорив, 
Ми своє бороним! 
 
Глянуть ясно небеса, 
На квітучі доли. 
Синьонеба їх краса, 
Над пшеничним полем!.. 
 
         
 
 
 

Прем'єра фільму... 
Під Іловайськом і Дебальцево, 
Й на інших напрямках -- бої... 
Приціл пильнує наскрізь скельцями: 
На ворогів і на своїх... 
 
Арта, і танки, і ракетники 

Б'ють по колонах і містах. 

Війна усім дала прикметники: 
Не імена, а клички... Жах... 
 
Боєць живе лише сьогодні. 
Хто швидше вбив, той візьме гору... 
Бульдозер смерті пхне в безодні, 
Тіла і душі, без розбору... 
 



...За плечима у Воїна, 
Два широких крила. 
Смерть чатує озброєна 
І найкращих вціля... 
 

Пом'януть побратими 

І відплатять за все... 
А загиблих незримо, 
В піднебесся несе... 
 
В чорнім крепі віднині 
І матуся, й рідня. 
А по всій Україні, 
Обеліски стоять!.. 
 

Вдячна пам'ять і Слава, 

В поколіннях людей. 
Наша вільна Держава, 

Пам'ятає Дітей!.. 

 
 
 
 
Рідний глобус, що зветься Земним, 
Опоясаний сіттю кордонів. 
А з-за них - піднімається дим. 
Чути звук і там-тамів і дзвонів... 
 
Війни йдуть. Може, тліє конфлікт? 
Або інша біда у народів? 
І тому, вже на протязі літ, 
Миротворці стають у нагоді... 
 
Ми зі зброєю. Також в броні. 
Не для того, щоб суддями бути. 
А для того, повірте мені, 
Аби більший Вам захист відчути... 
 
А земне розмаїття - безмежне. 
В ньому більше краси і любові. 
Та прекрасне - ламке... Обережно! 
Треба все зберегти, щоб без зброї... 
 
...І я гордий, і дякую Долі, 
Тим, що був від "ООН", миротворцем. 
Інший світ... В чорношкірій Анголі. 
...Той народ, поважаю всім серцем!.. 
 
             В.Симоненко. 
 

 


