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ПОСОЛЬСТВО НОРВЕГІЇ В УКРАЇНІ
РАДО СПРИЯЄ ПРОЕКТУ
«ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ»
Норвегія – також країна емігрантів. Майже 900 тисяч норвежців переїхали з батьківщини до США. Пік еміграції припадає на 1870-1910 роки. Лише Ірландія «втратила»
у такий спосіб більший відсоток свого населення. З тих пір родинні зв’язки через океан виконують роль міцної сполучної ланки між Норвегією і Новим світом.
Письмові згадки про сподівання, труднощі, успіхи і розчарування норвезьких
емігрантів збережені у тисячах листів, у тому числі й дитячих.
Це повинно допомогти нам зрозуміти також сподівання і бажання сучасних іммігрантів до Норвегії, які прагнуть знайти роботу і краще життя та захист. Майже 10%
населення Норвегії становлять іммігранти у першому або другому поколінні, серед них
багато вихідців з Азії, Африки і Латинської Америки. Це 460 тисяч людей, значна кількість з яких – діти.
Еміграція, постійна чи тимчасова, є також частиною української дійсності.
130 творів, що увійшли до цієї книги, є гучним зверненням українських дітей не
лише до батьків і родичів, а й до представників влади, вчителів, соціальних працівників, громадських і релігійних організацій. Письменництво, це складне мистецтво передачі інформації, почуттів, прохань тощо на папері (або у розповсюдженому сьогодні
електронному вигляді), є, мабуть, найвищою формою цивілізації. Ми повинні визнати
і гідно оцінити зусилля, докладені до написання цих оповідань і відвертих розповідей.
Наш обов’язок – сприяти тому, щоб голос дитини був почутий суспільством.
Я сподіваюся, що ця книга стане своєрідним факелом у нелегкому житті багатьох
дітей мігрантів і спонукатиме нас до пошуків кращого способу вирішення таких проблем як у приватному, так і громадському житті.
Олав Берстад
Посол Королівства Норвегія
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ШАНОВНИЙ ЧИТАЧУ!
Цю книгу написали діти, які волею долі залишилися без батьківської опіки, ласки і тепла, для тебе, дорослого читача. Чи знаєш ти, що глибоко заховано в їхніх душах,
про що мріють, що роїться у їх маленьких головах і чому так не по-дитячому думають?
Вони довго і терпеливо чекають на нашу з тобою допомогу. А ми мовчимо або ховаємо голову у пісок, вдаючи перед собою і світом, що проблеми немає. А вона є! І не
одна. І роботи, яку мусимо зробити, стане для всіх. Бо йдеться про найдорожче – щастя нашої української дитини.
Погортай ці сторінки, і перед тобою відкриється море печалі, страждання і …
безмежної любові, цілком безоглядної, всепрощенної любові, на яку здатні лише дитячі душі.
Прочитай це видання і знайди в собі силу та мужність зробити крок назустріч
дитині так, як це зробила вона, написавши на папері правду про своє згіркле життя.
Ірина Ключковська,
директор Міжнародного інституту
освіти, культури та зв’язків з діаспорою,
керівник проекту «Діти емігрантів про себе»
Міжнародний Інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою висловлює глибоку вдячність посольству Королівства Норвегії в Україні та особисто послу п.Олаву
Берстаду за фінансову підтримку видання другої книги «Діти емігрантів про себе».
Висловюємо також вдячність науковому співробітнику (Researh Fellow) Департаменту Соціальної Антропології Університету в Осло Олександрові Тимчукові за сприяння у реалізації проекту.
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ОЛЕКСАНДР АКСЬОНОВ

(20 р., м. Златоуст, Челябінська обл., Росія)

Рідні мої

Є мить поєднання
Сердець і мрій
Про все найдорожче
Для кожного в нашій родині –
Це єдність її у всьому,
У рішенні наших проблем.
Бува, як вогонь, все горить –
Встигай лиш триматись,
І бути найдовше поряд.
Як зірки у небі палають,
Оте ж і є найдорожчим –
Та суміш єднання Родини
І себе самого із нею.

Бабуся

Б’ється серце моє,
Виринає з грудей...
Моя мила бабусю,
Бо ти ж, моя рідненька,
Вчила, як мені треба
Жити в світі й боротись
За життя своє й мрії.
Не забуду твоє
Піклування й любов.
Ти назавжди лишила
Все яскраве і чисте
На моїй Україні.


Мій брат

Брат ніколи не знищить
Те, що може цвісти...
Мине все,
І в журбі розцвіте
Тая братськая сила,
Що цвіте у житті
Один раз...

Ти
назавжди
лишила
все яскраве і чисте
на моїй Україні.

Зустріч

Співай же, пташко, голосніше,
Нехай всі чують трепіт щастя
І стукіт серць, що лине звідусіль.
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З усіх куточків віє світло та любов
Від наших зустрічей у теплім колі.

ВАСИЛИНА АНДРЕЙКІВ

(ЗОШ І-Ш ст. № 2, м. Жидачів, Львівська обл.)

Рідна чужина

 есь мій народ – ви, України діти,
В
Та доля розкидала вас по всій Землі,
Ви залишили рідну землю і домівку,
Помандрували до чужих країв.
Ви свій народ залишили й злетіли,
В чужі краї, де все чуже – не те,
По всьому світі ви гніздечка звили,
Щоб кращу долю для сім'ї знайти.

По
всьому світі
ви гніздечка звили,
Щоб кращу долю для
сім'ї знайти.

Пройшли роки, а ви все покидали:
Свій рідний дім, дітей, сім'ю,
Свою діаспору в чужих країнах будували,
Шукали кращу долю на Землі.
Вас не зламали труднощі і горе,
Долали гордо шлях до вічної мети,
Бо лиш в чужій країні ви змогли майбутнє будувати,
Лиш там знайшли сімейні береги.
Ми українці – сильні, працьовиті,
Про наш народ давно вже знає світ,
Хоч Ви розкидані в Америці й Європі,
Та всі ми українці й пишаємося цим.
І прийде час, коли зі всього світу
На рідну землю доля емігрантів занесе,
І наш народ, пройшовши всі випробування,
Щасливо й мирно на Батьківщині заживе.

І
прийде час,
коли зі всього
світу
На рідну землю
доля емігрантів
занесе.

МАКСИМ АНТОНЕВИЧ

(15 р., Державний аграрний коледж, м. Рівне)

Діти батьків-емігрантів

Життя – це річ, на яку неможливо вплинути так, щоб вам було вигідно. Ви ніколи не знаєте, як будете жити, куди вас занесе чи як поведеться. Неможливо дізнатися,
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що буде завтра і чи взагалі настане «завтра». Можливо, ці речі і не піддаються людині,
але так чи інакше людське життя – це суцільний вибір.
Нам дається воно, і ми обираємо – жити чи помирати. Ми ідемо у школу і обираємо – вчитись чи розважатись. Ми вчимось, а тоді обираємо – працювати на когось чи
зробити так, щоб працювали на мене. Ми обираємо і обираємо, і у цьому заключається саме життя.
Інколи воно обходиться з нами грубо, інколи все складається нам на користь. Але
чи на користь дітям те, що батьки працюють за кордоном? Що спонукає їх до цього?
Для чого це потрібно?
Багато емігрантів скажуть, що рідна країна не дає змоги нормально прогодувати сім'ю. Можливо, це правда і батьки дійсно працюють за кордоном на благо родини.
Але чи можна назвати родину «родиною» без батька чи матері? Діти часто страждають
від нестачі батьківської любові, тепла чи поради. Їх немає у скрутну хвилину чи у радісну мить. Саме у такі моменти вони починають відчувати себе нікому не потрібними
та покинутими.
У самотності і безвиході накопичується злість та ненависть до всього, що оточує.
Так, дитина не сирота, але це лише формально. Сирота – це дитина, у якої немає
батьківської опіки та любові. Діти батьків-емігрантів – сироти при живих батьках. На
мою думку, це страшно. Добре, коли вони приїжджають хоча б раз в рік, а коли діти не
бачать своїх рідних по два, три роки. Невже це нормально? Невже таких батьків взагалі можна назвати «батьками»? Вони не розуміють, що в результаті руйнується психіка
дитини.
Коли один з батьків їде за кордон, є велика ймовірність того, що додому він повернеться з іншою мамою чи татом. Живучи роками без сім'ї, від неї просто відвикають, зникають обов'язки, а з ними і відповідальність. Якщо діти малі і не зовсім це розуміють, то це ще не так страшно, а коли у дитини саме формується свідомість – це
просто знищує усі бар'єри відповідальності та обов'язків. Невже у такої дитини може
бути цілком щасливе майбутнє?
Діти таких батьків страждають від нестачі любові, від душевного болю, який
в'їдається і руйнує зсередини. Адже гроші ніколи не замінять батьківської любові, а
батьки ніколи не зможуть пробачити собі, що пропустили усе дитинство найдорожчої
їм людини.
Краще жити в бідності, але мати поруч рідну душу, яка завжди вас підтримає, ніж
жити на горі з грошей і почувати себе Робінзоном Крузо, який може говорити, та ніколи не зможе розказати про свій біль, адже просто немає кому про нього розповісти.

НАДІЯ АНЧЕВА

(20 р., Економічний технікум, м. Стамболійські, Болгарія)

Розповідь про життя в Болгарії та відношення до України

Звуть мене Надія. Народилася 1987 року в селі Більшивці Галицького району, на
Івано-Франківщині. Все своє життя живу в Болгарії. Хочу розповісти свою коротку історію про те, як почувають себе люди, які мають дві батьківщини, дві рідні мови, які
доторкуються до двох різних культур. Це дуже цікаво, хоча інколи і трошки сумно.
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Мама моя – українка, а тато – болгарин. Познайомились вони в Росії, в університеті.
Мама родом із села Бовшів Галицького району. Місто Галич знаходиться в ІваноФранківській області, в Україні. Перша згадка про нього датується 898 роком. Тут було
серце Галицько-Волинського князівства, яке за короля Данила Галицького майже на
сто років продовжило існування Київської держави після татаро-монгольської навали
та занепаду Києва.
В Бовшові живе ціла мамина родина. Цікаві вони люди. Бабця моя - вчителька
української і німецької мов. Її тато був багатим, але при соціалізмі всю його землю забрали, він приєднався до УПА та став боротися за волю України. Зараз в центрі села
поставили пам'ятник в пам'ять героїв з нашого села. І мій прадід разом з ними є. Я
дуже горджусь своєю українською родиною.
Української мови мене навчила мама ще коли я була маленька, тому я мову знаю і
продовжую її вивчати, коли перебуваю в Україні. В гості до бабусі ми приїжджаємо раз
на два роки. В мене залишилося дуже багато приємних спогадів з дитинства до сьогоднішніх днів, які нагадують мені про мою другу батьківщину. Хочу поділитися тими, які
дуже цікаві, дуже різні від усього, що відбувалося в Болгарії.
Перші мої згадки пов'язані з рідним селом, з бабиною хатою, з родиною.
Старенька прабабуся сидить в кімнаті, ласкає голову своєї маленької правнучки
та повторює – яка ти в мене розумниця... А потім бабуся захворіла, дорослі сидять сумні біля її ліжка, дають їй цукерок з'їсти, а вона сміється та цукерки дітям дає. А далі –
бабусю хоронять, а мені так страшно. Всі плачуть, і я плачу. До мене дідусь приходить,
бере мене за руку та каже – не плач, не плач, Надю, бабуся вже на небі.
А далі вже згадки світлі, теплі – справляли в Україні різдвяні свята. Зовсім поіншому святкується Різдво в Україні. І страви інші готують, і солому під стіл кладуть
та колядки співають. Паску теж по-різному справляють – в корзинку різної їжі кладуть
потрошки та несуть до церкви святити. А корзинку вишитим рушничком накривають.
Мене теж вчили вишивати. І я собі сама на Паску рушник вишила, не такий великий та
не такий гарний, але сама зробила. Ось такі мої перші спогади з дитинства.
В Україні я зустрічаюсь зі своїми двоюрідними братом та сестрою. Вони живуть в
Росії, але влітку приїжджають до бабусі в гості. І бабина хата - єдине місце, де моя вся
українська родина збирається. Ще з дитинства і аж дотепер, коли ми всі збираємося,
ми любимо прогулятися по селі, поїхати до Галича, до Івано-Франківська або в гори та
довго розмовляти, розповідати, як кожний живе, що нового сталося, і згадувати забавні історії з нашого спільного минулого.
А далі згадки, пов'язані не тільки з сім'єю, а вже з друзями, яких маю в Україні.
Вони добрі, відверті, завжди готові допомогти. Менталітет українців інший, вони такі
щирі, веселі, тут всі тримаються разом, завжди підтримують один одного. Коли я приїжджаю в гості, мене завжди зустрічають дуже тепло, організовують різні забави, прогулянки на природу, роблять так, щоб мені завжди було весело та цікаво. Навіть коли
я в Болгарії – ми завжди на зв’язку: раніше листи писали, а зараз спілкуємося через Інтернет або надсилаємо есемески. А коли зустрічаємося влітку – це справжнє свято. Постійно ми разом. Найбільше любимо прогулянки на природі, бо в моєму краї природа
дуже красива – через село три річки протікають, ліс недалеко, є пагорби, водосховище,
сади. Всюди дуже красиво.
І церква в нас чудова, розмальована в голубому кольорі та позолочена, таке враження – ніби дійсно знаходишся на небі. Та не тільки в нашому селі, в принципі, в усій
8
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Україні церкви чудові. І в Києві, і в Одесі церкви дуже цікаві, дуже красиві, та і самі міста мені дуже сподобались. Хочеться побувати у Львові, але такої нагоди ще не випадало.
Такі в мене враження від України, а зараз хочу розповісти дещо про Болгарію та
про речі тут, які якось пов'язані з Україною і які мені часто нагадують про неї.
Мої батьки навчалися в Росії, в місті Тула, там зустрілися та одружилися. Відтоді
ціла наша сім'я живе в Болгарії. Маю молодшого брата, він теж дуже любить Україну,
цікавиться українською музикою.
У Болгарії живу в місті Стамболійські, воно знаходиться біля міста Пловдів – це
найбільше місто після Софії. Свого часу Леся Українка відвідувала це чудове місто.
Навчалася я спочатку в своєму місті, потім вступила до економічного технікуму в
Пловдіві, а зараз я студентка другого курсу в Софії в Університеті національного та
світового господарства – це найбільший економічний університет Болгарії. Коли я поступала, то здавала екзамен з історії Болгарії і помітила, наскільки історії обох країн
подібні і пов'язані між собою.
Історія двох країн подібна, бо і та, і інша знаходяться у вузлових геополітичних
місцях, земля теж родюча, всі сусіди завжди намагалися забрати собі шматочок від тої
землі. Алфавіт двох країн – кирилиця, багато стародавніх болгарських рукописів переписувались та потрапляли до Київської Русі. В Болгарії у музеї міста Свіштов зберігається старе рукописне євангеліє 1568 року з міста Галича. На початку XIII століття болгарський цар Іван Асен Другий був вигнаний з престолу своїм дядьком, але він попав
в Україну, в Галицькому князівстві зібрав військо та знов повернувся до влади.
Доля двох народів теж подібна, на них завжди хтось тиснув, деколи – одні і ті ж самі,
як наприклад, Оттоманська імперія. В ці часи багато болгар виїхали із своєї країни та
поселилися в Бессарабії. Зараз там проживає дуже багато болгар, для яких Україна стала новою батьківщиною. Під час російсько-турецької війни 1877-1878 рр. на території
Болгарії загинули тисячі українців, які воювали в російській армії за волю Болгарії. А
потім обидві країни знаходились під впливом східного блоку, Україна була в СРСР, а
Болгарію рахували за 16-у країну в союзі.
Культура двох країн теж подібна,
слов'янська, але
Бабина
і відрізняється. У болгарській культурі є
деякі орієнхата – єдине
тальні елементи, та кожен народ має свою
власну кульмісце, де моя вся
туру. Цікаве те, що народні пісні і танці
подібні.
українська родина
Природа двох країн теж подібна, особливо
гори. Завжди,
збирається.
коли поїду в болгарські гори, згадую про
Україну, про
Карпати. А північна рівнина Болгарії нагадує
українські поля.
Та є і інші речі, які часто мені нагадують про
Україну.
Багато цікавих випадків у моєму житті якось пов'язані з Україною. В моєму маленькому місті живе ще одна сім’я українців – там теж жінка з України, з міста Болехова, воно знаходиться недалеко від маминого села, а син тої жінки народився в одному
році з моїм братом. Тепер вони вчаться разом у школі. Другий такий випадок – в університеті у мене був викладач політології з Одеси. З ним ми зустрілися на парах, видно
було, що в нього акцент або російський, або український, але я не знала точно. А через
кілька днів були вибори, ми з мамою пішли голосувати, а там – мій викладач, то стало
ясно, що він українець. Він мене звичайно не впізнав, бо був початок семестру і ми бачились тільки раз, але я до нього підійшла, привіталась та сказала, хто я і звідки його
знаю. А після пар багато разів ми розмовляли, розповідали про себе, про свою сім'ю,
9
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про відношення до України та звичайно коментували політику – викладач все-таки політолог. І ще хочу додати, що він був російськомовний, але все одно вважав себе українцем, патріотом і дуже переживав за політичну ситуацію в Україні.
Перша моя робота теж пов'язана з Україною. Працювала я в кол-центрі з українською мовою, дзвонила по телефону і проводила анкетне опитування.
Зараз я працюю на гарячій лінії Нокіа для України. Цілими днями з українцями
розмовляю рідною мовою, і це дуже приємно. На роботі колеги мої теж або наполовину українці, або бесарабські болгари, які народилися в Україні. Тут у нас маленький
український колектив.
На жаль, робота – це єдине місце, де можна поспілкуватися з українцями, та і тут
небагато часу лишається для цього. Хочеться організувати якісь клуби для української
молоді, де можна було б і книжки почитати, і музику послухати, і більше дізнатися про
культуру, про історію, про літературу та й просто познайомитись з іншими українцями, дізнатись, як вони живуть, чим цікавляться.
А так єдиний доступ до української культури – інтернет. Там можна і цікаві новини дізнатися, і книжку прочитати, і музику закачати. Часто з братом шукаємо наші
найулюбленіші пісні в інтернеті та слухаємо їх вдома. Наші найулюбленіші групи –
Тартак, Друга Ріка та Океан Ельзи, нам дуже подобається те, що всі їхні пісні на українській мові.
Влітку збираємося знову поїхати в гості в Україну. Цього року відзначатиметься
850 років від заснування нашого села, планується велике свято. А в нашому селі дуже
цікаво побути на святах, там все робиться не так, як у Болгарії. Ще одне співпадіння –
храмове свято у моєму місті в Болгарії та селі в Україні – в один і той же день – на Трійцю. А відзначається по-різному: в Болгарії організовується так званий «панаир» (ярмарок). Протягом трьох днів, щовечора, люди збираються у центрі міста, там кожен веселиться по-своєму: діти – на каруселях, дорослі – за столом, запрошуються спеціально співаки, оркестри, грає музика. А в Україні люди спочатку йдуть до церкви, служба дуже цікава – називають свято «Зелене свято». А потім люди відправляются додому,
накривають столи, приходять гості. Цікаво те, що у кожного на столі має бути 5-6 різних пирогів, в нашому краї їх називають «пляцки». Ввечері молодь збирається, співає,
танцює аж до ранку.
Ось так, і болгари, і українці – народи веселі, теплі, культура в них подібна –
слов'янська, хоча і досить різна, але я дуже горджусь своїм українським корінням, та
всім і завжди кажу – я не просто болгарка, я теж і українка.

ВОЛОДИМИР БАГНЮК

(12р., ЗОШ І-ІІІ ст. № 11, м. Мукачево, Закарпатська обл.)
Чи задумувалися ви, друзі, як живеться будь-якому народові за межами рідної
землі? Спитаєте, навіщо? То я вам зараз поясню.
Замислюючись над виразом «діти емігрантів», я мимохідь потрапляю у скрутне
становище. В багатьох книгах змальоване життя людей, які змушені були з різних причин залишити рідний край і виїхати на чужину: одні з метою покращення матеріального становища своєї родини, інші з політичних чи релігійних міркувань. Немає значен10
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ня! Важливо лише одне – ці люди залишали на своїй батьківщині дім, рідних, а найголовніше – дітей...
Говорити, роздумувати про чужі долі важко, але згадувати, що щось подібне сталося з твоїми близькими, ще важче. Огортає сум...
Вчені кажуть, що людині притаманно пам'ятати багато випадків зі свого дитинства, починаючи з п'яти років. Справді, я
добре пам'ятаю своє
колишнє помешкання, коли ми разом з дідусем,
татом,
Згадуючи
мамою жили в будиночку, оточеному
жив описною
те життя, я
природою. У нас були собака, кішка,
навіть кози.
розумію – це було
Життя було переповнене частими мандрівками в ліс
щастя.
по гриби, на озеро, рибалку, гасанням
на велосипеді з
друзями. Згадуючи те життя, я розумію – це
було щастя. А потім щось змінилося. Змінилося в житті не лише моєї сім'ї, а, як я тепер вже розумію,
в сім'ях багатьох людей. Скрутно стало жити, і люди, кидаючи сім'ї, виїхали до Італії. Дехто скаже, що матеріальні блага мають бути не на першому місці. Але у нашому нетривкому світі матеріальні цінності забезпечують існування людини. Кожен
батько шукає щастя в першу чергу своїм дітям, хоче забезпечити їх всім необхідним, намагається вберегти своїх рідних від злиднів. Так і мій батько. Одного погожого травневого дня змушений був покинути своїх синів, дружину і податися в далекий чужий край. Він знав, що те, що він зробив у ту хвилину, вплине на все наше
майбутнє життя. Тепер я розумію, що його вчинок був добре обдуманим, бо майбутнє не терпить помилок, хоча в перші тижні нашої розлуки засуджував його за те, що
покинув мене і мого брата, я не розумів, чому тато так вчинив, думав, що я або мій
братик чимось його образили і він тому поїхав. З часу першого від'їзду тата минуло не так багато часу, але, мені здається, я за цей період подорослішав, бо сприймаюся в сім'ї за старшого. Кожен хлопець в моєму віці вимальовує для себе ідеал – це
те, що примушує тебе підніматися вгору, дає тобі сили. Можливо, якби батько був
поруч, мені не потрібно було б вигадувати для себе когось, можливо, частіше б розмовляли «по душах» і, напевно, вичерпувалися б проблеми, якими інколи засмучується мама. Адже мама, на мій погляд, дуже багато робить для мене й для брата: працює на роботі, виховує нас, дбає про затишок в оселі, намагається розважити нас
тоді, коли ми найбільше сумуємо за татом, хоче, щоб ми добре вчилися. Мені в цьому плані дуже пощастило, бо для нашої мами поняття «честь», «обов'язок», «людська гідність», «милосердя» – це ті риси, які допомагають їй жити, виховувати нас і
чекати на тата.
Я вірю, що скоро мешканці нашої країни будуть щасливі, будуть частіше усміхатися, будуть гордими за те, що вони живуть саме в Україні. І тоді не потрібно буде виїжджати за кордон мільйонам батьків. Я вдячний своїм батькам, бо все хороше, що я
маю, – то від них.
Я вірю, що скоро в країні настане лад, покращиться матеріальне становище громадян і мій батько повернеться. І кожен вечір мій тато буде обнімати мене і брата, цікавитиметься моїми успіхами в школі, ми будемо разом всією сім'єю складати плани на
завтра. Із кухні долинатиме веселий сміх мами, яка слухатиме розмову батька зі своїми
синами. А вранці я прокинуся, і ми всі підемо на рибалку.
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ОЛЕСЯ-ВІКТОРІЯ БАКАЙ

(14р., Обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей
з сільської місцевості, м. Івано-Франківськ)

Мамі

 прокидаюся заплакана серед ночі,
Я
Мамо, де ти? Мамо, де ти?
Ти
Тебе нема, покотилася сльоза.
мене
покинула,
Кожної ночі, мамко, твої очі.
а жаль, покинула мене і
Я думала – ти біля мене,
зі мною печаль.
Хотіла пригорнутися.
Світ гіркий, життя
Мамо, може, ти передумала
страшне,
І хочеш додому вернутися?
я вже не дочекаюсь, коли
Матусю, мені важко. І думками
моє життя мине.
Пригортаюсь до серця своєї я мами.
Та це лиш думки, це нечесно,
Це всього лише мрії чудесні.
Я розумію – грошей треба.
Та вони не знадобляться,
Як буде ласка з неба.
Повір мені, ненько, нічого не багну,
Заплаче серденько, і тебе я запрагну.
Мамо, молюся й не можу,
Пробач мені, мамо, і за все прости.
Прийди, голубонько, у снах до мене,
До серця свого притисни.
Життя нечесне і суворе,
Ще одне не пішло, як інше з’явилося горе.
Тебе немає і немає нікого,
Я не знаю, чи щось робити,
Чи, може, вже не треба нічого.
Ти мене покинула, а жаль,
Покинула мене, і зі мною печаль.
Світ гіркий, життя страшне,
Я вже не дочекаюсь, коли моє життя мине.
Я, прокинувшись в цю ніч,
Хочу пригорнутись до твоїх пліч.
Матусю, не треба, не йди!
Побудь зі мною, ненько.
А, ніби не почула, ти пішла.
Ти, навіть не оглянувшись, пішла скоренько.
Зараз я маю усе: телефон, машину, хату…
Зрозумійте, діти і дорослі! –
Найдорожчі – це є мама й тато.
Не важливо, в чому ти прийдеш:
12
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Чи в розкошах, чи в простій одежині.
Зрозумій ти, мамо, ту істину, мене,
Найдорожча ти в житті дитини.
Я прокинулась, страшно лягати,
Обернутися, тим паче очі закривати.
Я вже не розумію. Що мені далі робити?
Як немає тебе, мамо, не хочу на світі я жити.
Так, я маю з ким дружити,
Та хочу, ненько, з тобою говорити.
Голова тріщить, серденько болить.
Та не знаю, де душа? Чому вона заснула й спить?

БОГДАН БАЛЬБУЗА

(15р., ЗОШ № 3, м. Рожище, Волинська обл.)

		



Емігранти

 о потягнуло Вас туди,
Щ
в далекий край, на чужину?
Що Ви там прагнули знайти,
коли дивились в далину?
В той бік, де мати – Україна,
де б'ються ріднії серця,
туди, мов птаха, серце лине
і мукам тим нема кінця.
Тяжка робота за кордоном
і ностальгія душу рве,
сумуєте за рідним домом,
від теплих згадок серце мре...
А вдома діти Вас чекають,
їм ласку хочеться відчуть,
вже Вас лиш ледве пам'ятають,
а далі можуть і забуть…
Недоля вас туди прогнала,
та є і звідти вороття,
бо в серці мрія не пропала
про найщасливіше життя.

Вже
вас лиш ледве
пам’ятають, а далі
можуть і забуть…

УЛЯНА БАСАРАБА

(16 р., Державна українська гімназія ім. Романа Завадовича,
м. Зборів, Тернопільська обл.)
...Така країна, як Італія, дуже туристична. Сюди приїжджає з усіх країн світу дуже
багато туристів. Але моя мама поїхала туди для того, щоб полегшити життя нашої сім’ї.
13
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Спочатку було дуже важко кожному з нас. Мама залишила нас з татом, коли нам з
сестрою було менше 10 років. Найважче було під час навчального року. Зранку треба було
заплести косички, потім допомогти один одному виконати домашні завдання. А ще треба було зварити їсти, щоб не сидіти після школи голодному. Та найгірше було те, що не
було маминої ласки і підтримки. Бракує нам її і сьогодні. Розмовляючи з мамою по телефону, розуміли, що їй там важко, хочеться додому, до дітей, але назад дороги не було. Ми
з сестрою писали і отримували оплакані слізьми листи, часто посилали мамі фотографії.
І кожного місяця надіялися, що скоро зустрінемося з мамою. Те «скоро» прийшло зовсім
нескоро – аж через два з половиною роки ми побачили свою маму. Вона для нас була такою самою, як і колись, але в її душі стало більше смутку, болю і неспокою. Вона так довго не бачила дітей: як вони хворіли, як раділи. З нами був тільки тато.
З татом нам було дуже добре, він віддавав нам всю свою любов і
Те
ласку. Пригадую, як ми з сестрою вчилися робити вареники, варити
«скоро»
прийшло зовсім
борщ, консервувати помідори, огірки. Тато завжди підтримував нас
нескоро – аж через
морально. Ми намагалися приховати те, що нам важко. Знали, що
два з половиною роки
треба сапати город, садити цибулю, доглядати курчат і тримати поми побачили свою
рядок в домі. Але нас гріла думка, що скоро приїде мама.
маму.
Зі слів мами ми дізналися, яка гарна і багата країна Італія. Але над
нею висить смуток, тому що там багато заробітчан,
Яка
які працюють із відкритою душею, але зі смутком у
гарна і багата
серці. Тільки у неділю можуть зустрітися жінки-заробітчанки і
країна Італія. Але
поговорити про батьківщину, про сім'ю, а особливо про дітей,
над нею висить смуток,
яких вони залишили вдома. У церквах Італії українські люди
тому що там багато
моляться до Бога і просять здоров'я та терпіння. З маминих
заробітчан,
які працюють
розповідей я зрозуміла, що спочатку дуже важко не тільки
із відкритою душею,
тому, що вдома залишила дітей, а сама поїхала, а й тому, що не
але зі смутком у
знаєш мови і не розумієш, чого від тебе хочуть.
серці.
Минув час, і мама частіше почала приїжджати додому. Але
ті дні, коли вона поруч, пролітають як одна мить. І коли настає день
від'їзду в Італію, для нас із сестрою наче щось обривається в душі. Сльози котяться, і не
можна їх спинити. Хата стає порожньою. І знову довго мама не спитає у нас, як успіхи
у школі, як пройшов день, а що приготувати їсти – треба думати самій. Знову для нас
починаються важкі дні.
Ми вже стали старші, нам легше звикнути до багатьох речей. Але того болю, що
залишається з нами, тої туги за словом «мама» ніхто і ніколи не зможе зрозуміти.
Не знаю, доки мама ще буде їздити в Італію. Але колись вона приїде і вже залишиться
з нами. Аж тоді ми з сестрою будемо щасливі.

ОКСАНА БАШУЦЬКА

(Державна українська гімназія ім. Р. Завадовича, м. Зборів, Тернопільська обл.)

Скучаю за батьками

...Італія – країна емігрантів. Сюди їдуть люди з надією покращити своє матеріальне становище. Мої батьки поїхали туди з такою самою думкою. Ось уже 10 ро14
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ків вони там. Навіть не віриться, що пройшло стільки часу. Нас із сестрою доглядають бабуся і дідусь. Коли
я ішла у 1 клас, за руку мене вела не
мама, а бабуся.
Коли
Звичайно, мама
з татом приїжджали на скілья ішла у 1 клас,
ки могли, дзвонили кожного тижня. Коли я закінза руку мене вела не
чила 4 клас, мама забрала мене в Італію на канікули. Я
мама, а бабуся.
побачила на власні очі
українців-заробітчан. Вони з ранку
до вечора на роботі. На
відпочинок у них дуже мало часу.
На мою думку, якби наша
держава забезпечила людей роботою, ніхто б
не їхав на заробітки за кордон.
Дуже скучаю за батьками і хочу, щоб вони приїхали якнайшвидше.

СОЛОМІЯ БЕЗПАЛЬКО

(14р., ЗОШ І-ІІІст., с. Росохач, Чортківський р-н, Тернопільська обл.)
У нас велика і дружна сім'я: я й сестричка Оксанка, тато, мама, дідусь, бабуся.
Коли мені виповнилось дванадцять років, мої батьки вирішили поїхати на заробітки в Італію. На той час вже багато наших одноЄ
сельчан працювали за кордоном і розповідали, що там добре
речі, про які
платять. Мої батьки вирішили «скуштувати» того добра. Споможна розповісти
чатку поїхав батько, а через півроку – мама.
тільки мамі, але її
Чужа земля прийняла моїх батьків привітно. Добрі люди
немає поруч.
допомогли їм знайти роботу, за яку вони отримують непогану
плату. Дзвонять батьки додому щонеділі, розповідають про свою
роботу і життя, а ми їм у відповідь – про себе і про своє навчання. Сумуємо за своїми
рідними, а вони – за нами.
Живемо з бабусею і дідусем. Бабуся нам і наварить,
Чому
і попере (звичайно, і ми їй допомагаємо
у міру можлитам сеньйоравостей). Але є речі, про які можна розповісти тільпенсіонерка може
ки мамі, але її немає поруч… Часом
так хочеться
собі дозволити прислугу
пригорнутись до сильного батькового плеча... А
за дев'ятсот євро, а моя
хто в цьому винен? Чому в нашій уже
не з а лежній
бабуся одержує п'ятсот
Україні немає таких зарплат, як в Італії?
Чому там
гривень пенсії?
сеньйора-пенсіонерка може собі дозволити прислугу за дев'ятсот євро, а моя бабуся одержує
п'ятсот гривень
пенсії?
Чому наші депутати дбають про себе, а не про свій народ? Чому вони собі набудували дач триповерхових, їздять в дорогих авто, а не бачать, як живуть їхні виборці?
І таких безліч чому. Чому? Чому?..
Якби в Україні праця була високооплачувана, то наші батьки, дідусі й бабусі жили
б зі своїми дітьми, онуками...
...Телефон доніс до мене до болю рідний голос матусі, а разом з ним і радісну
звістку: на Великодні свята мої батьки приїдуть додому (звичайно, ненадовго). Ми з
сестрою з нетерпінням чекаємо їх приїзду. Щасливої дороги вам, мої рідні!
15
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ХРИСТИНА БІЛИК

(Державна українська гімназія ім. Р. Завадовича, м. Зборів, Тернопільська обл.)

Мамо, повертайся!

...Моя мама поїхала до Італії, коли мені було 6 років. Звичайно, час від часу вона
приїжджала, але ненадовго. Коли вона їхала назад, сльози у мене текли рікою. Мені було
важко змиритися з цим. Тоді я ще нічого не вміла робити, але вчилася сама від себе. Я
дуже пишалася своїми довгими косами, з якими мені було дуже легко, коли мама була
поруч. Але довелося їх обрізати, щоб не тратити зранку багато часу на заплітання.
Коли мама дзвонить, мені зразу хочеться плакати, бо вона так далеко. Я запитую,
коли вона приїде, але мама завжди відповідає, що вже скоро. Рахую місяці, а вони тягнуться так довго...
Кажуть, що Новий рік і Різдво – сімейні свята. У мене нема відчуття, що я маю сім’ю, бо
мами нема поруч. Я постійно думаю про неї, її фотографії я ношу у
шкільному пеналі, у гаманці. Подивлюся на рідне обличчя – і
Моя
стає легше. Я дуже сумую за мамою. Коли вертаюся зі школи
мама поїхала
додому, то уявляю, що вона сидить на дивані, а я біжу і обідо Італії, коли мені
ймаю її. Розумію, що це тільки мрії...
було 6 років.
Я дуже люблю свою матусю і хочу, щоб вона швидше вернулася до мене.

АНАСТАСІЯ БОНДАРЧУК

(Будівельний технікум, м. Вінниця)
Не заздрю тим,
Що не знаходять місця
У ріднім домі – на своїй землі.
Р. Третьяков

Україна... У цьому слові криється найсвятіше, наймиліше і найдорожче, що зігріває душу кожного українця.
Україна... Безмежні лани золотої пшениці, бездонна глибочінь блакитного неба,
тихий плин синього Дніпра, срібна пісня жайворонка у піднебессі – рай на землі. Але
що ж змушувало і змушує українців покидати ці благодатні, милі серцю краї і шукати
щастя десь на чужині?
Наші дідусі і бабусі їхали не в сусіднє село, щоб заробити шматок хліба, а через
увесь океан, за тисячі кілометрів – на чужину. Саме тому українське слово і тужливу
народну пісню можна почути сьогодні і в далекій Австралії, і в тінистій Канаді, і в сонячній Бразилії. Навіть не можу уявити, як сумували наші співвітчизники за рідною
домівкою, коли орали плугом канадську землю. Можливо, комусь і пощастило гарно
влаштуватися, створити сім'ю і нажити хоч маленьке, зате своє, чесно зароблене добро. Але чи щасливі вони? Чому серце тужить за Україною, а душа рветься побачити
рідні простори?
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Чужина – могила, чужина – труна,
		
Душа на чужині, як чайка сумна –
		
Літає і квилить в сльозах без гнізда:
		
Навік його змила бурхлива вода
					
О.Олесь
Сьогодення не дуже відрізняється від того, що було 100-150 років тому. Іспанія,
Чехія, Португалія, Німеччина, Італія та інші країни просто заповнені дешевою робочою силою, яка зветься українці.
Чого ж шукають наші земляки «по закордонах»? Напевно, того, чого не можуть
знайти в Україні; того, чого рідна держава не може забезпечити – робоче місце, достойну платню, можливість придбати житло і забезпечити гідне життя своїм дітям. М. Руденко говорив:
«Бути людиною – значить страждати.
Бути українцем – страждати стократ».
І страждають наші жінки, доглядаючи чужих дітей і батьків, коли знають, що
вдома старенька мати і мала дитина, які потребують тепла, турботи і любові. І страждають чоловіки, тяжко працюючи на будівництві, кожного дня наражаючи своє життя на небезпеку, сумуючи за родиною і теплою домівкою. І страждають діти, що чекають батьків з заробітків, не отримуючи материнської ласки, не відчуваючи таткової турботи. І помирають старі батьки, знаючи, що в останню путь їх не проводжатимуть діти. Покалічені життя, зруйновані долі і сім'ї – ось результат пошуку кращого життя.
Вмикаю одного разу телевізор і бачу, як моКожна
лоді українські дівчата, надягнувши рожелюдина починається
ві окуляри, спаковують речі
в валізи і руз отчої землі, пускаючи в неї
шають до Туреччини, країни східних
глибоке коріння, і якщо доля занесе
принців і блиску золота.
Хтось їм сканасіння з того дерева у далеку
зав, що вони поїдуть працювати танчужину, навряд чи воно там
прийметься.
цівницями, або офіціантками, або покоївками і будуть отримувати за це
досить-таки пристойну платню.
Українці – дуже довірливі люди, що часто піддаються спокусі. От і дівчатка спокусились солодкими обіцянками. Приїхавши, вони не побачили ані костюмів східних танцівниць, ані фартухів офіціанток, а зрозуміли, що стали сексуальними рабинями. Та було
занадто пізно: документи забрали і спалили, можливість довести громадянство України – близька до нуля.
Тоді де ж було краще: вдома чи у «східній казці»? Напевно, все-таки вдома. Нехай у тебе не було можливості придбати фірмове взуття і супермодний одяг, нехай ти
не мав діамантової каблучки, нехай ти не відпочивав на Кіпрі, але ж ти мав сім'ю, яка
тебе розуміла і підтримувала, мав можливість навчатися в школі чи в інституті. «Немає в світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину...», – слушно застерігав геніальний Тарас Шевченко.
Кожна людина починається з отчої землі, пускаючи в неї глибоке коріння, і якщо
доля занесе насіння з того дерева у далеку чужину, навряд чи воно там прийметься.
Тому любіть Батьківщину не за те, що вона велика, не за те, що вона може дати, а
за те, що вона своя.
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ЮЛІЯ БОРИШКЕВИЧ

(16р., Рівненський державний аграрний коледж)

Як тяжко без матері

Як тяжко без матері. Без її щирого слова, без гарячого серця. Без неї дуже тяжко
жити. Як погано, коли її ніколи немає поряд. А так хочеться, щоб була.
Мама – як пташка: однієї миті була біля нас, а другої – полетіла. Полетіла заради
нас! Так хочеться прийти додому, побачити ту незабутню усмішку, побачити свою рідну, хорошу матусю. Знати, що вона завжди допоможе в будь-якій ситуації, порадить словом. Багато дітей не цінують матерів, не цінують те, що вони роблять для них. Моя матуся уже приблизно п’ять років працює на роботі у Києві. Бачу я її дуже рідко. За ті роки,
коли вона там, ми з сестрою навчилися жити без неї. Раніше у нас завжди поставала проблема: кого мама любить більше? Мене чи сестру? Я думала – її, а вона – що мене. Але матуся завжди казала, що якщо вкусити один палець і вкусити другий, то два будуть боліти. Так і вона нас двох любить. Як нам добре, коли вона зігріває своєю любов’ю.
Раніше вранці прокидаєшся – і бачиш найдорожчу людину у світі, вона поцілує, подарує свою усмішку, і ти встаєш. А зараз прокидаєшся, подивишся навкруги, шукаєш її очима, але потім усвідомлюєш, що вона далеко. Немає мами... немає...
вона далеко-далеко. Інколи я заздрю тим дітям, з якими мати завжди поряд. Я теж
хочу, хочу, дуже хочу цього. Я теж хочу бачити її постійно! Хочу відчувати її любов та ласку! Я ж її сильно люблю! Хоч знаю: мені не так уже погано, адже є діти, у
яких батьків взагалі нема. І вони якось живуть. Уже йдучи додому, знаю, що моя рідненька мене там не чекає, як чекала раніше. Коли я почала навчатись в Рівному, то
моя бабуся стала для мене як мама. А мама підтримує мене лише по телефону. Бабуся дає мені усю ту любов, яку мама не може дати в даний час. Інколи візьму її фото
в руки, і так хочеться плакати! А ті сльози такі солоні і такі гіркі. Так хочеться знати, як вона там? Чи сумує так, як я сумую. Мені навіть снився сон, коли ми з нею зустрілися. Там, у тому сні, вона мене ніжно цілує. Я усміхнулась до неї, а вона... вона
заплакала. Але все це сон. Голова усвідомлює, що поїхала вона туди,
аби краще було нам. Щоб ми мали усе,
що потрібно. Не залеМама –
жить від того, хоче вона чи ні. Але
серце, серце не хоче
це найдорожче,
й досі відпускати її. Мама – це найдорожче, що є у
що є у мене. Вона як
мене. Вона як зозуля, яка покинула
дітей і полетіла. А
зозуля, яка покинула
я – як одне деревце серед поля, як
квітка, яка у погану
дітей і полетіла.
погоду може зів’янути. Хочу частіше її бачити, чути її
голос. Знати, коли їй погано, а коли –
добре, коли вона сумна, а коли – весела. Щоб вона не була як
чужа. Кращої від неї немає на цілому світі. Вона так потрібна... Буває дуже тяжко на душі, але подумаєш, яка
вона хороша, ніжна, чуйна, добродушна, і все стає добре. Біль проходить.
Матуся – як сонце світить і гріє у цьому похмурому і сірому житті, і обливається
кров'ю.
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АНДРІЙ БОРЩАК

(Українська релігійна суботня школа, м. Алкала де Енарес, Іспанія)

Спогади про Україну

Мене звати Андрій Борщак Васильович (так-так, правильніше по порядку: Андрій Васильович Борщак. Але в першому випадку з початкових букв виходить АБВ.
Колись цікавинку помітила моя сестра, і мені цей маленький прикол подобається). Я
народився в Україні.
В Україні я грався з друзями. Дуже багато ігор ми придумували самі, любили лазити по деревах. Також мені подобається гратися з
мамою і сестрою, робити складачки, малювати, читати книжки. Помагав мамі на гороЯ
ді. Скільки я жив в Україні, всі зими були
снігові.
Одніхочу,
єї зими ми з мамою ліпили фортецю, розмальовували її
щоб українці
яскравими фарбами. Мама казала: «Зараз зима, дуже
були вільні і могли
мало кольорів. Коли немає сонечка, взагалі сумно. Бумандрувати по всьому
дуть іти люди біля нашого подвір’я, подивляться на
світу, а роботу
нашу казкову фортецю, посміхнуться. І
настрій
у них
мати в своїй
покращиться». У фортеці були віконця,
в одне з них я
державі.
довго вмощував нашу кішку Сіму. Цю фотографію ми послали татові в Іспанію.
Я дуже добре провів 6 років в Україні.
Ми прилетіли в Іспанію 31 березня, якраз на мій день народження. Ми мій день
народження святкували ввечері, разом з татом (вперше за останні п’ять років). Але я
хотів, щоб краще це свято було в Україні з моєю родиною і моїми друзями.
В Іспанії дуже сильна спека майже весь час. У мене спочатку не було друзів, але
потім з’явилися. Мої улюблені предмети в іспанській школі – математика і фізкультура. Я є кращим математиком у класі. І взагалі в мене хороші оцінки в іспанській школі.
Мені дуже подобається баскетбол, і я займаюся цим видом спорту. Також мені подобається бігати, стрибати, і наступного року я буду ще займатися легкою атлетикою.
Я цікавлюся космосом. Захоплююсь Галілео Галілеєм, Леонардо да Вінчі за їхні винаходи і за все, що вони зробили. Мені дуже подобаються фільми про Гаррі Потера і
ще багато всього іншого. Коли я буду великий, то хочу бути: баскетболістом, легкоатлетом, ветеринаром, актором і хіміком. Я хочу побувати в багатьох країнах світу.
Але, вибираючи між Іспанією і Україною, я хочу жити в Україні. Коли думаю про
Україну, мені дуже жаль, що я в Іспанії, і зразу хочу вернутися чимшвидше в Україну.
Я завжди хочу їхати в Україну.
В Іспанії я ходжу в Українську суботню релігійну школу. Завдяки заняттям у цій
школі я не забуваю читати і писати українською мовою, пам’ятаю українські народні
звичаї. Наші вчителі разом з учнями проводять свята до днів народження Тараса Шевченка і Лесі Українки, Дня пам’яті жертв Голодомору, Дня матері. У грудні до нас завітав святий Миколай. А мої однокласники так цікаво розповідали про свою участь у
вертепі, що наступного року я би теж хотів прийняти участь у цьому дійстві.
Дуже жалкую, що не живу в Україні.
Я хочу, щоб українці були вільні і могли мандрувати по всьому світу, а роботу
мали в своїй державі.
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АНДРІЙ В’ЯЛИХ

(18р., Острозька академія, м. Нетішин, Хмельницька обл.)

Роздуми та історія української дівчинки Анастасії у еміграції

Проживаючи на Україні, багато чув розповідей про життя за кордоном – і радісних, і сумних, сповнених горя та смутку чи навпаки, наповнених блиском щасливого
життя. Я ніколи не був у інших країнах, крім Російської Федерації, але тим не менше
серце і розум мій краяли думки і переживання або ж радість наповняла мене за ту чи
іншу людину. Була вона мені знайома чи ні – це було байдуже. У певний час я мав бажання і можливість писати про долю дітей емігрантів, але... так і не знаю чому не писав. Дізнавшись про цей конкурс, я зрозумів, це ще одна можливість, а може, остання, вилити на папір те, що хвилювало так багато років мою душу. І зараз, пишучи, я
розумію, чому не писав раніше, маленьке місто моє, чи може воно осягнути душу, у
якій змішано людське горе і радість? Чи зможе воно зрозуміти? Не знаю, напевно,
відповідь на це питання не зможу дати. Можливо,
потрібно було
Це
спробувати, але минулого не повернеш, потрібно жити
одне з
сьогоднішньою реальністю. Хай судить Бог і
люди мої
радісних оповідань
оповідання. Не маю на меті корисливої цілі,
але вилипро життя дітей
ти душу, що може бути краще?
емігрантів, але не будемо
Щоб нагадати подробиці своєї знайомої, визабувати страшні долі
рішив ще раз з нею поспілкуватись через
ICQ.
тих, які попали у
З розповіді моєї знайомої Анастасії,
яка емірабство…
грувала зі своїми батьками з України у США.
Розповідь викладена у вигляді інтерв'ю.
– Як ви жили на Україні?
– Життя наше на Україні можна назвати непоганим. Батько працював інженером
на ХАЕС (Хмельницька атомна електростанція), мати моя була у декретній відпустці
з третьою дитиною. Мені було 14 р., коли мама народила сестричку. Ми мали 4-х кімнатну квартиру, але разом з тим тато заробляв недостатньо, щоб забезпечити сім'ю мінімумом. Я грала на скрипці на базарі, щоб заробити трішки грошей на харчі.
– Чи хотіла ти коли-небудь потрапити за кордон, зокрема у США?
– Я завжди полюбляла англійську мову. Мріяла не тільки спілкуватись з носіями
цієї мови, але й жити у тому середовищі. І ще вплинуло те, що наше матеріальне становище спонукало батька до пошуку нових альтернативних засобів, щоб заробити гроші,
але всі його намагання ні до чого не приводили.
– Як ви потрапили до США? Який саме випадок привів вас до переїзду в Америку?
– Одного дня до тата зателефонував його брат, який виїхав у США раніше (років
7, здається). Він жив у штаті Флорида, м. Тампа на березі Мексиканської затоки. Цей
дзвінок нас дуже здивував, так як брат батька з нашою сім'єю не спілкувався, вважаючи, що ми бідні, недостойні його – і це у ХХI столітті. Світ не змінився з початку свого
існування. Щодо цієї ситуації хочу тобі розповісти дещо цікаве, але не знаю, як ти відреагуєш.
– Кажи.
– Ти знаєш, що ми віруючі, а всі говорять, якщо хочеш виїхати в Америку, то іди
до віруючих, але те, що ми віруючі, як статус нам не допомогло, а молитви наші все ж
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таки дійшли до Бога. За тиждень до дзвінка з США тато з мамою нас зібрали у спальні
і сказали, що грошей залишилось на тиждень, що батька звільнили з роботи. Ми ніколи так не молились до Бога, як у цей вечір. Це була молитва людей, які були у безвихідній ситуації, у виборі між смертю і... смертю. Був один шанс з тисячі, що батько зможе
знову знайти роботу. Також надії на родичів у нас не було, вони відмовились від нас.
Тому дзвінок з США для нас це була надія на майбутнє життя, хоча далека, майже нереальна. Брат запросив нашу сім'ю переїхати до США. Далі було 6 місяців зборів... і ми
у Флориді.
– Яке було на початку ваше життя в еміграції, що ти можеш сказати про себе зараз?
– У літаку я уявляла сонячну Флориду, Мексиканську затоку, пляж, розкіш, але
прилетівши туди, я зрозуміла, що потрібно добре попрацювати, як морально, психічно, так і фізично, щоб все це мати. На початку ми звикали до нових обставин: зміни
клімату, менталітету, цін, людей та всього іншого. Нам потрібно було змінити все своє
життя. Спочатку ми жили у рідного дядька, згодом взяли в кредит будинок, машину та
ін. Без кредиту в Америці не проживеш.:-)))
– Як тебе прийняли у школі, як спілкування?
– Приїхавши, ми ходили на курси «вирівнювання» англійської мови. Люди завжди
посміхаються, вибачаються, тому я не могла розрізнити, які люди є щирими, а які ні. У
класі мене прийняли тепло, щиро, одразу в мене з'явились друзі, але я була обережна.
– Чи відрізняється там рівень життя від нашого?
– Рівень високий, але, як і всюди, є бідні і багаті, сфера обслуговування чудова,
законодавство захищає права як продавців, так і покупців. Ще звернула увагу, що ніхто не кричить, не висловлює своє незадоволення, коли повертаєш товар чи по 10 разів міряєш одяг, взуття та інше. Це дійсно вражає, але що можу сказати, інша ментальність, культура.
Це одне з радісних оповідань про життя дітей емігрантів, але не будемо забувати
страшні долі тих, які попали у рабство та трудову чи сексуальну експлуатацію. Станемо на захист потерпаючих, будемо боротись проти розбійників, щоб українські та інші
дівчата, краса нашої держави і світу, щоб вони ніколи не попали у такі обставини. Станемо на захист нашого майбутнього покоління, наших дітей. Маємо на меті у нашій боротьбі стерти з лиця Землі такого страшного монстра, як рабство. Думаю, що ці слова
не залишаться без уваги.

МАРІЯ ВЕСЕЛОВСЬКА

(16р., Обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей
з сільської місцевості, м. Івано-Франківськ)

Моя душа замерзла, або Чорнобривці для мами

Вже третє літо під моїм вікном цвітуть квіти, що я їх посадила ще тоді, як мама
поїхала. Це – чорнобривці. Кожного року вони стають все кращі і кращі, цілим квітником розрослися під моїм вікном, а всі люди дивуються з них, з їхньої пишноти і незвичайної краси. І тільки я знаю їхню таємницю. Ці чорнобривці – для мами.
Осінь... Зів'яле листя позолотило доріжки, на прозорій шибці з'явилися дрібні
крапельки дощу. Там, за вікном, осінній вітер нещадно зриває останнє листя, що тихо
21

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль

спускається на землю... Ось він підхопив один листочок і поніс його ген за обрій... А
з тим листочком полинули і мої думки... Полинули до тебе, мамо... Вже третій рік, як
я тебе не бачила, не відчувала твоїх ніжних рук, твого піклування, твоїх міцних обіймів... Пам'ятаю ті теплі дні, коли я прибігала до тебе, сідала тобі на коліна, а мої маленькі ручки весело обіймали твою шию. Ти розповідала мені безліч історій, а я з захопленням слухала... Та зараз холодна осінь... Біль самотності ні на хвильку не покидає
мене... Моя душа замерзла... замерзла від такого довгого холоду, що уже три роки огортає її. Єдине сонце – твої любов і ласка, та вони зараз за тисячі кілометрів від мене... Як
важко жити в такому мороці та пітьмі...
Кожного вечора я згадую тебе, і
тоді по моїх щоМоя
ках течуть пекучі сльози. Сльози самотності.
Я
душа замерзла...
дивлюся на зоряне небо, і там поміж
зірок
вбачазамерзла від такого
ється твій образ. Як я заздрю місяцю,
що
кожнодовгого холоду, що уже
три роки огортає її.
го вечора може побачити тебе крізь
прозору шибку, що може осяйнути твоє стомлене обличчя своїм холодним променем і ніжно поцілувати тебе в щоку! Як
тоді мені хочеться стати зіркою, щоб хоч з небес
побачити тебе. Я так за тобою скучаю!... Скучаю за твоїм веселим поглядом, доброю усмішкою, за твоїми казками,
піснями, ніжністю, любов'ю, ласкою... Ну ось. Я плачу... Я так люблю тебе... Я знаю, що і
ти мене любиш... Ми обоє це знаємо... Повір, як надовго ти б не їхала, я завжди тебе чекатиму... Чекатиму тут біля вікна... Я знаю, що ти ніколи мене не покинеш...

АЛІНА ВІЛІЩУК

(15 р., ЗОШ І-ІІ ст., с. Ворокомле, Камінь-Каширський р-н, Волинська обл.)

Наодинці з думою про матір

Материнська любов – це безмежне море, яке часом виходить із берегів. Вона – то
чиста вода, то невблаганна стихія, то живодайна джерелиця у спрагу, то тиха хвиля
благодаті...
Ми, діти тієї любові, усвідомлюємо її силу тоді, коли спраглі неї. Ними є ті, чиї
мами поїхали за кордон.
Уже більше трьох років ми з братом живемо із старенькими бабусею та дідусем,
бо тато нас покинув ще маленькими, а мама, щоб забезпечити нас матеріально, поїхала в Італію. Мені тоді було 11 років, а Богдану – 9.
Якби я тоді знала, що ненька нас залишить так надовго, я б нізащо не відпустила
її, ми з братом зробили б усе можливе, щоб не допустити такої довгої розлуки!
Я не можу сказати, що нам погано живеться з бабусею і дідусем. Але ми так потребуємо, щоб з нами була наша матуся, особливо я, дівчина. Відтоді, як я дізналася,
що моя ненька дуже далеко і не скоро приїде, я відчула себе самотньою, хоча зі мною
був мій брат. Я не уявляла сенсу свого життя без мами, почувалася, як та рослинка,
яка в'яне без води і ніхто не в змозі їй допомогти. У школі я не могла вчитися, зосередитися, адже думками була поряд із ненькою. Як тяжко було мені тоді! Чомусь саме
у той час усвідомила, що я без батька, у спогади почали приходити сцени із тих віддалених дитячих літ, коли нас залишав тато. Сварки між рідними, в яких я нічого не ро22
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зуміла, лякали нас із братом, і, коли тато нас покинув, здавалося, стало спокійніше.
Адже мама нас зігрівала своїм безмежним теплом. А тепер я по-іншому оцінюю ті події. Як хочеться, щоб зараз із нами був хоч тато! Я не можу змиритися, як ненька могла
нас покинути на двох стареньких людей, які не в змозі працювати, але вони не «здаються», тому що на них лежить велика відповідальність за нас. Ця подія вплинула на
моє життя, змінила його. З кожним роком я дорослішаю і все більше розумію матусю, і все більше мені її не вистачає
поряд. Моє житМені
тя не таке, як у ровесників. Я стала самостійною, зрозуміла,
дуже тяжко
що мушу бути сильною, бо в мій обов’язок
входить доповиживати у
магати бабусі з дідусем, відповідальність за
брата. Я прагцьому світі без
ну усе перейняти від своїх стареньких щодо
господарства,
мами.
адже цьому мене не навчить ні мати, ні батько, як інших.
Мені дуже тяжко виживати у цьому світі
без мами. Як і в усіх
моїх ровесників, у мене трапляються проблемні ситуації як у навчанні, так і в стосунках
із однокласниками, подругами. Як мені тоді потрібна мамина порада, як зрозуміти цей
світ! Маминої правди не може замінити ні улюблена вчителька, ні вірна подруга, ні рідна бабуся. Були й такі випадки, коли у розпачі плакала по ночах, чому нема поряд мами,
що з нею, адже вона поїхала нелегально, можливо, я її ніколи не побачу, може, з нею щось
сталося, що так довго до нас не приїжджає... Мені стає страшно, не хочеться жити на
цьому
світі. Мої подруги зовсім не можуть уявити, як я живу без мами, вони
вважають, що так не змогли б, адже їх матусі щодня проводжають
Прошу,
у школу і зустрічають, милуються їх красою, коли виряджаблагаю: не
ють на вечори відпочинку, на свята, хвалять за поміч по госкидайте дітей заради
подарству. Мені іноді здається, що я маленькою чимось загрошей! Нам не гроші
винила перед Богом і тепер мушу витримати такі обставипотрібні, а мами, які
ни, таку кару Божу. Я стараюся зрозуміти, для чого я живу
б тішилися, як ми
на цьому світі, за що страждаю, адже хвороби останнім чаростемо!
сом мене просто переслідують.
Я впевнена, що мушу знайти мудрість, витримку, щоб бути
здоровою, не занедбати навчання, адже мій братик Богдан ще молодший і не все
сприймає так, як я, а ще я хочу усе зробити, щоб було легше моїм стареньким бабусі та дідусеві, щоб вони були здорові, разом із нами дочекалися нашої мами.
Передаючи свої почуття і роздуми (хоч це крапля в морі!), я надіялась, що їх
хтось прочитає: можливо, той, хто збирається на заробітки, залишаючи в Україні дітей, можливо, діти, які перед небезпекою, як ми з братом, втратити батьків надовго.
Прошу, благаю: не кидайте дітей заради грошей! Нам не гроші потрібні, а мами, які б
тішилися, як ми ростемо!

ПАВЛО ВОНС

(16 р., Державна українська гімназія ім. Романа Завадовича,
м. Зборів, Тернопільська обл.)
Еміграція... До недавнього часу я не розумів значення цього слова. Воно було
дуже далеке від мене.
23
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Але не пройшло багато часу, і воно ввірвалося всіма барвами в мою сім'ю. Мої
батьки стали називатися емігрантами і поповнили когорту семи чи дев'яти мільйонів
українців, які роз'їхалися по цілому світу. Скрізь: в Іспанії, Італії, Португалії, США,
Аргентині, Австралії – чути нашу милозвучну українську мову.
Мої батьки живуть і працюють в Іспанії. Ми з братом залишилися жити з бабусею
та дідусем. Кожного року батьки приїжджають на місяць. З яким нетерпінням ми чекаємо їх! Не їхніх подарунків, а їхньої ласки, уваги, турботи. Хоча наші бабуся і дідусь
дуже хороші, люблять нас, дбають про нас, але ми хочемо жити із своїми батьками.
Цього року ми з братом та дідусем їздили в Іспанію. Це чудова країна, яка вразила нас своїми пейзажами, морем, архітектурою, пам'ятниками. Особливо нам
запам'яталась іспанська корида. Мужність і відвага тореадорів, їхня майстерність,
спортивний азарт – все це захоплювало нас. Корида – це їхнє національне свято. Глядачі з'їжджаються сюди зі всього світу. Туристи сплять на вулицях. Місто перетворюється на циганський табір. Всі співають, танцюють, радіють життю. Скрізь майорить білий колір, це дійство продовжується цілий тиждень. З великим нетерпінням чекають
всі на салюти, які спалахують кожного вечора. Це незабутнє видовище. Ми ознайомилися з багатьма історичними пам'ятками, на які багата Іспанія. Дуже вразила мене чистота і порядок, привітність людей. На вулицях не видно похмурих, сердитих облич.
Всі люди доброзичливі, готові прийти на допомогу. Одночасно ми зрозуміли і побачили всі сторони життя наших людей, які живуть і працюють там. З одного боку – високі заробітки, сите життя, з іншого – чужа мова,
звичаї, традиції, нудьга за
рідною домівкою, за своїми дітьми і
батьками.
Вразив
Я почав по-іншому сприймати життя в емімене один мій
грації. Вразив мене один мій ровесник з України,
ровесник з України,
який вже зовсім не сумує за своєю
Батьківщиною,
який вже зовсім не сумує за
не думає повертатися сюди. Мене
це здивувало.
своєю Батьківщиною, не
Адже і в нас є всі умови для того,
щоб будувати
думає повертатися
хороше життя, жити в майбутньому
краще. Все залесюди.
жить від нас, молодих. Кожна людина
повинна старатися бути кращою, любити і берегти навколишній світ, берегти
своїх близьких. Я вірю, що настане час, коли наша Україна стане заможною країною, і
сюди будуть приїжджати і почувати себе щасливими всі люди.

АРТЕМ ВРУБЛІВСЬКИЙ

(18 р., Могилів-Подільський технологічний технікум ВДАУ, Вінницька обл.)
У кожної людини є лише одна Батьківщина. Це Україна, це рідна домівка, краєвиди, що радують погляд, неосяжні чорноземи, річки та прекрасні Карпати. Все це змушує пишатися своєю країною. Але не все так прекрасно. Величезна кількість українців
сьогодні емігрувала за кордон. Але чому? Над цим питанням я задумався зараз, коли
почув про конкурс «Діти емігрантів про себе», адже дана проблема вже давно мене
хвилює.
Емігрант... Здається, кожна людина знає напевно, що означає це слово. Але інколи
усвідомлюєш, що це звичайнісіньке слово може нести набагато ширший зміст, аніж, ска24
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жімо, ті повсякденні слова, якими ми звикли користуватися. Емігрант – це людина, яка
покинула рідну домівку, людина, яка залишила своїх престарілих батьків та рідну дитину, людина, яка залишила звичайний для неї спосіб життя і пішла назустріч невідомому...
Саме зараз, у вісімнадцятирічному віці, я замислився, чому саме моя мати стала емігрантом. Чому вона покинула свою улюблену роботу шкільного вчителя, чому
змінила її на аж ніяк не гідну для себе працю на чужині? Адже яка
саме робота чекає на Піренейському півострові на українців, росіПроте
ян або інших заробітчан? Які саме переживання і випробування
навіть
чекають на них там, за сотні кілометрів від рідної домівки?
відстань не
може стати для
Чесно кажучи, відповіді на всі ці запитання я знайшов одмене і матері
разу. Адже свою матір я знаю, мабуть, краще, ніж будь-кого інперешкодою.
шого. Це рішення прийняла мати не одразу, адже за своїм характером вона – людина виважена, яка обдумує кожен свій крок. Але
певні фактори, серед яких і раннє розлучення, виховання мене, сина,
власними силами та фінансові проблеми просто не залишили перед нею вибору.
Один час моїм вихованням займалися дідусь та бабуся, обидва шановані у місті
вчителі, які віддали вихованню школярів більшість свого життя. Саме вони взяли на
себе повну відповідальність за моє виховання та моральні погляди у житті. Звичайно,
це найближчі і найрідніші мені люди, але не матір...
В даний час вона продовжує працювати за кордоном, а я проживаю із своїми дідусем та бабусею, навчаючись тим часом на третьому курсі міського коледжу.
Проте навіть відстань не може стати для мене і матері перешкодою. Сучасний
стан технологій, на щастя, дозволяє без проблем спілкуватися з найріднішою мені людиною. Раніше спілкувалися по телефону, а зараз – через мережу Інтернет. Це дало
змогу нам бачити одне одного, що частково все ж нагадує живе спілкування... До речі,
відстань дала мені прекрасну можливість краще пізнати себе, перевірити свої почуття
до матері і перевірити власні сили на шляху під назвою «життя».
Не знаю чому, але раніше, до від'їзду, ми з матір'ю дуже часто не знаходили спільної мови. Через це виникали безпідставні суперечки та непорозуміння, що постійно
нас обох травмувало. Сьогодні ми з матір'ю розуміємося з півслова, вона завжди мене
сприймає таким, яким я є, даючи поради більш схожі на поради друга, аніж на поради матері. Можливо, це трапилось через те, що ми проводимо мало часу разом, а може,
через те, що боїмося втратити одне одного навіть на відстані. А як би мені хотілося,
щоб такими були стосунки раніше...
Нещодавно на лекції ми мали досить цікаву дискусію щодо стратегій розвитку
української економіки та добробуту її населення. Там нами була обговорена і стратегія
українського прориву, закладена теперішнім Урядом. А чи подіє вона? Чи будуть позитивні результати? Адже ми всі звикли до того, що все діє тільки на папері, а в житті
плани залишаються лише на рівні мрій.
Я – це маленька особистість в цьому великому світі, яка прагне до перетворень в
державі. Зараз я навчаюсь, основне моє завдання – здобути освіту для того, щоб хоч якось
внести свій особистий вклад у розвиток України, і цим, можливо, допомогти не тільки матері знайти достойну високооплачувану роботу, а й багатьом іншим таким, як вона.
Звичайно, це тільки мрія... Але як я хочу, щоб вона стала реальністю! Наостанок хотілося б звернутися до усіх читачів з вимогою не опускати руки, вперто долати перешкоди, йти вперед. Адже майбутнє за нами, бо ми – велика нація!
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ВІКТОР ГНАТЮК

(14 р., НВК «школа №1–гімназія», м. Радивилів, Рівненська обл.)

Дорога ціна майбутнього

Україна – наша Батьківщина, де ми народилися, вчимося всього доброго і живемо. Але не всім випадає доля бути на Вкраїні. Обставини змушують людей нашої
держави їхати на пошуки щастя. Уже на сьогодні багато українців розлетілося по
світу. Де ж їх не зустріти?! Мабуть, там, де не ступила нога людини. Але таке розселення у пошуках праці відбувається здебільшого не за бажанням, а через матеріальні нестатки, безробіття сімей. Як відомо, на Україні є багато родин, у яких діти ростуть у державі, а їхні батьки за кордоном. Не винятком є і моя сім'я. Ось уже шостий рік мій батько перебуває за межами країни. Виховує мене мама. Скажу відверто:
жити «без батька» – важко. Відчувається його відсутність. Особливо на свята. Адже
на них збирається вся родина, а в моєму випадку відчувається якась не така атмосфера свята. Щотижня тато телефонує… Я розповідаю про успіхи в школі, олімпіади… Він радіє за мене, та висловити свою радість може тільки словами. Як мені його
не вистачає!
У наш час влада не може дбайливо піклуватися про людей, а особливо про забезпечення їх професією за покликанням. Хоча усе налагоджується у державі, але повільно. Маю надію, що майбутнє буде кращим за минуле і сучасне. І повернуться батьки до
дітей, і повернеться щасливе дитинство. А як ми знаємо, родина – це клітина нації. І
щоб вона не омертвіла і не відпала від національного організму, її потрібно держати в
цілому і живити національними традиціями.
Якщо ти українець і живеш поза її межами, не дай викорисТато
тати себе для денаціоналізації народу. За таким правилом
телефонує…
живе мій батько за кордоном нашої Батьківщини. Тому
Радіє за мене, та
тато, та й моя сім'я, дотримується всіх традицій народу, бо
висловити свою
саме нам, українцям, випало відродити державність нації.
радість може
Отож,
я звертаюсь до емігрантів: «Не забувайте своєї Батьтільки словами.
ківщини – вона у нас єдина!» і до України: «Дбай про свій
народ – ця дбайливість проросте любов'ю у серцях народу».

СВІТЛАНА ГОМЕЧКО

(12р., ЗОШ I-III ст., с. Велятино, Хустський р-н, Закарпатська обл.)

Мамо моя, не від'їжджай!

 амо моя, не від'їжджай!
М
А ще хоч трішечки зі мною погуляй.
Я люблю тебе, матусю мила,
Ти ж мене на світ цей народила,
Люблю, матусю, тебе, люблю,
Люблю, як рідну землю свою.
Люблю я квіти і ліси,
А ще люблю твої я голоси,
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Коли ти співаєш красиві пісні,
Не проживу без тебе на цій землі.
Не від'їжджай, прошу тебе
І не залишай ніколи мене.

РУСЛАН ГРИНЧИШИН

(17 р., ЗОШ І-ІІІ ст., с. Стінка, Бучацький р-н, Тернопільська обл.)

Надіюсь...

Різні в світі є країни,
Гарні є, є і багаті,
Та найкраще – в Україні,
Бо найкраще – в рідній хаті.
Г. Черінь

З давніх-давен люди прославляли нашу святу землю, безкраї степи, ліси, ріки...
Та, на жаль, зараз для життя цього замало – світом правлять гроші. Так, звичайно! Світом правлять гроші, бо хто має їх – живе! Тому люди якнайбільше стараються заробити, щоб жити не гірше за інших.
Дуже болючою темою для України є еміграція. Багато люЮну
дей в пошуках кращої долі, а саме заради своїх дітей, залишаособистість,
ють рідні стіни і вирушають у дорогу, сповнену душевних
наче саджанець,
страждань, переживань, фізичного навантаження. Адже,
потрібно доглядати
мабуть, кожен знає, що їм живеться там нелегко. Можливо,
та оберігати, аби буря,
хтось і знайшов на чужині тепло, добре слово, але найчасщо ламає дерева на
тіше наших людей принижують, заставляють бути рабами.
узліссі, не зламала
Більшість людей залишає там своє здоров'я, а декотрі й житїї волю.
тя. Тому кожного дня вони просять Бога, щоб допоміг повернутися на Батьківщину до своїх рідних, друзів.
Але ніхто не питає: як почуває себе дитина, коли тато чи мама залишає її? Скільки болю й душевних страждань вона відчуває? Скільки смутку можна побачити в дитячих очах? Їй не потрібні ті гроші, нащо вони їй? Адже дитині потрібні татко і мама,
тільки б вони були поруч! Але...
Згадую, коли я був ще зовсім маленьким і повинен був іти в перший клас, наскільки важливим для мене було те, щоб батьки були поруч в цей важливий для мене момент. Коли святкував день народження, привітання батьків було найціннішим, найдорожчим з усіх привітань.
Я вважаю, що брати участь у вихованні дитини батьки повинні разом, адже дитині потрібне як лагідне слово матусі, так і сильна підтримка з боку батька. Мені здається, що діти, в яких батьки за кордоном, дещо заздрять тим дітям, батьки яких хоч не багаті, але вдома: матуся проводжає і зустрічає зі школи, допомагає з домашнім завданням, побажає доброї ночі.
Батьки часто не розуміють, що їхнє бажання – забезпечити безхмарне майбутнє
своїх дітей – часто призводить до трагедій. Саме в юнацькому віці діти схильні до правопорушень, а тим більше, якщо є гроші. Прилучаються до шкідливих звичок: паління,
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вживання алкоголю та наркотичних речовин. І важливо для дитини, щоб у важкий час
поруч були батьки. Щоб добрим словом і мудрою порадою допомогли подолати труднощі, допомогли не загубитися у жорстокому світі.
Я навчаюсь в одинадцятому класі, і в мене теж батько знаходиться за межами
України. Все ж таки вірю, що тато приїде на випускний вечір і побачить, як його синові вручають атестат. Попереду тяжка дорога різних випробувань, і дуже хочеться, щоб
поруч були найдорожчі мені люди.
Отримавши атестат, мені потрібно вибрати правильну дорогу у житті. Важливо,
щоб не впасти на життєвому шляху, правильно вибрати професію, докласти максимум
зусиль для її здобуття. Як не гірко, але доводиться визнавати, що певна частина молоді
попадає в оману сучасності, губиться у вирі почуттів та вражень від дорослого життя.
Інша частина просто деградує, спокусившись легким хлібом. Юну особистість, наче саджанець, потрібно доглядати та оберігати, аби буря, що ламає дерева на узліссі, не зламала її волю. Щоб цього не сталося, потрібна батьківська опіка.
Я вірю в те, що наша Україна буде розвинена на рівні з європейськими державами, і нашим батькам не потрібно буде кудись їхати. Особливо ми – «золота молодь»
– повинні подбати про це! Не забуваймо, хто ми є! Чиї сини? Яких батьків?

ІРИНА ГРИЦЮК

(15 р., Обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей з сільської місцевості,
м. Івано-Франківськ)

Чорнобривці для мами

Біля вікна, зручно вмостившись у м’якому кріслі, сидить білокоса дівчина і кудись
безупинно дивиться. На вулиці падає дощ, і з його сірими холодними осінніми краплинками спадає на землю дитячий смуток. А його в неї дуже багато.
Є все,
Ось уже третій рік, як вона не бачила маму. Щоправда, у неї
та немає поряд
є все: і стильний телефон, і потужний комп’ютер, і модний
найдорожчої людини –
одяг… Є все, та немає поряд найдорожчої людини – мами. Її
мами. Мамо… Ще й зараз
ніжний голос вона чує тільки по телефону. Звичайно, можмені пахнуть ті квіти,
на поговорити про справи, які оцінки одержала, що потрібякі ти садила.
но купити, але заглянути в очі, відчути тепло її рук, стукіт серця – ні… Їх розділяє кордон, тисячі кілометрів і поважні «сеньйори», у яких заробляє «гіркі» євро мама, матуся.
Мамо, мамо… Нам потрібні гроші… Але ж не такою ціною!.. Згадалося, як ми
були разом. Хоч жили бідно, але найбільшим багатством для мене була твоя осяяна
сонцем усмішка. Ще й зараз мені пахнуть ті квіти, які ти садила. А особливо чорнобривці. Вони як твої очі, тихі, замріяні. Коли ти від’їжджала, з маленького букетика,
який ти взяла собі напам’ять, упала квіточка. Я її зберегла, мамо, для тебе…
Кожної весни висіваю насіння перед своїм вікном. Пораючись біля молодих паростків, тихо співаю, веду розмову із тобою. Ці квіти для мене тепер наймиліші. Вони –
невидима струна, яка з’єднує наші серця. Вони – моя надія на зустріч з тобою, мамо… І
я вірю, що ця зустріч скоро відбудеться. Це буде найщасливіший у моєму житті день…
Цікаво, як ти там, на чужині? Як живеться тобі далеко від рідної домівки, рідного слова, рідної пісні? Ти, мамо, сиза голубка, якій зав’язали очі, і вона не знає, як повернутись додому.
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Навіщо!? Навіщо так страждати тільки через якісь нещасні гроші? Чому вони зараз стають основою усього існуючого? Скільки ще людей змушені будуть покидати
своїх рідних, близьких заради них?! Відповіді не існує. Є тільки жорстока реальність,
яка вказує на те, що тебе нема тут, мамо…

***

Тишу прорізав глухий телефонний дзвінок. У слухавці почувся рідний голос і довгоочікувані слова: «Я повертаюся додому, доню!». Гарячі сльози покотилися по щоках…
Прозорі сльози радості. Не зважаючи на колючі мечі дощу, дівчина на крилах щастя
прилягала до клумби. Зірвала кілька чорнобривців для мами!

ОЛЕКСАНДР ГРИЦЮК

(17 р., Державний аграрний коледж, м. Рівне)

Життя без батька, матері, тепла...

 иття без батька, матері, тепла –
Ж
Це як дитя загублене в пустелі,
Як пісня, що без музики жила,
Як білий лебідь, що зостався сам у небі.

Коли немає розуміння і опори,
Життя стає сумне і непривітне,
Хоч прагнеш сам щось досягнути у житті,
Але дитя без батька так і не розквітне.
Коли не будять вранці теплі руки
І ніжнії слова не чути стиха,
Лиш уві сні присняться батька руки,
Що відганяють всі від мене лиха.
Не можна жити на чужій землі,
Коли дитина залишилась сама вдома,
Нам не підставлять тверде батьківське плече,
Завжди нас буде мучити утома.
Завжди болить душа за рідну матір
І землю, на якій ти жив,
Я не забуду хліб, і білу скатерть,
І як по-українськи говорив.

Не
можна жити
у чужім гнізді, коли
солома не із твого поля,
батьки мої жили у нас,
в сім'ї, тепер у світі
– в них такая
доля.

Я не забуду батькові слова
І не забуду батькові накази,
Бо він в сім'ї є голова
І нам прощає всі образи.
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Не можна жити у чужім гнізді,
Коли солома не із твого поля,
Батьки мої жили у нас, в сім'ї,
Тепер у світі – в них такая доля

Завжди чекать їх буде рідний дім,
Із слізьми приїжджатимуть до нього,
Як прилітає у гніздо великий птах,
А діти будуть виглядать батьків з дороги.

АЛІНА ГУЦАЛО

(9 р., «школа №1–гімназія», м. Радивилів, Рівненська обл.)

Батьківщина – лише одна

Мені
було лише
чотири з половиною
рочки, як вона вирушила
на заробітки в цю
далеку країну.

На ЦІЙ землі святій ми всі лиш іммігранти,
Ніхто не знає що, коли і як,
І кожен в пошуках того, що зветься «діаманти»,
«Коштовності гармонії життя».
Ми всі – на рівних, рівні маєм шанси,
У всіх серцях любов, тривога, каяття,
Сьогодні тут життя співає нам романси,
Сьогодні тут ми робим відкриття...
А завтра їдем знов кудись, як в трансі,
Не призвичаївшись до нового життя,
Кружляємо у новому оточенні, мов в вальсі,
Все дивлячись вперед, назад немає вороття.
Шукають рідні душі очі наші,
Даруючи надію на злиття,
Ми – іммігранти не чужі, а ваші,
Ми – іммігранти, бо таке у нас життя...
Аліна Кузуб

Іспанія – південноєвропейська країна, яка омивається водами Середземного
моря та Атлантичного океану. Її столиця – велике, багатомільйонне місто Мадрид. Серед туристів воно славиться легендарними площами «Ворота сонця» та «Серце Мадрида». У центрі останньої розташовано скульптуру Філіпу IV на коні.
Королівський палац – один із багатьох музеїв Іспанії. Тут дуже гарМама
ні декоровані зали (XVIII ст.), прикрашені полотнами Гойї, Веласкеса
знову зі
та інших художників, а також представлено чимало килимів і гобелемною! І я
нів. Але найвідомішим музеєм Іспанії є музей «Прадо», де демонструщаслива.
ються колекції ювелірних прикрас і класичної скульптури.
Діючим є жіночий монастир «Дескальсас Реалес», який незмінно
зберігає закони і звичаї XVI ст. Він дав притулок визначним особам королівського роду, які дарували йому твори мистецтва.
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В Іспанії є ще такі великі міста, як Барселона, Валенсія, Севілья, Сарагоса, Ґренада. Всі вони красиві та унікальні за своєю архітектурою та скульптурою різних часів і
стилів, а також визначними місцями.
Справжнє задоволення – гуляти вузькими середньовічними вуличками цих міст.
Ними вже понад п'ять років під спекотним сонцем Іспанії ходить моя мама. Мені було
лише чотири з половиною рочки, як вона вирушила на заробітки в цю далеку країну.
Важко спочатку було їй там, на чужині, серед незнайомих людей і зовсім незрозумілої
мови. А як важко було мені без мами, хоч і в рідній оселі, на рідній землі, серед рідних
людей! Маму замінила мені бабуся.
Пройшли роки. Мама звикла до чужої країни, а я лише трішки навчилася жити
без неньки. За цей час я підросла, стала школяркою, але зі своєю матусею не розлучаюся ніколи: я бачу її в своїх дитячих снах, спілкуюся з нею по телефону, шлю їй листи.
Моя мама каже, що кращої землі, як Україна з її квітучими садами, солов’їними
гаями, нема ніде, і що Батьківщина – лише одна. Тому вона час від часу приїжджає додому. А моїй радості немає меж: мама знову зі мною! І я щаслива.

ВІТАЛІЯ ДЕЯК

(13 р., ЗОШ I-III ст., с. Велятино, Хустський р-н, Закарпатська обл.)

Що для мене значить рідний край

 о для мене значить рідний край?
Щ
Це мій дім і біля нього гай,
Ліс зелений, річка і поля,
Калина за вікном і синії моря.
А колись дуже давно,
Коли нас ще з вами не було,
Олександр Олесь жив тоді,
З дев’яти років писав вірші.

Добре вчився, всім допомагав,
Гарні звички, добре серце мав,
Та за те, що писав українською вірші,
З України його прогнали назавжди.

Нізащо
в світі не покину…
свій рідний край

Коли біографію його я прочитала,
Себе я чітко запитала,
Чи добре жить на чужині,
Де немає у тебе рідні?
Де друзів з тобою нема,
Де ти зовсім чужа і сама,
Де тебе ніхто не поважає,
І словами завжди ображає.
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Тоді сказала я собі,
Що важко жить на чужині
І поки на світі жити буду,
Україну не покину й не забуду!
Україна – це моя Батьківщина, мій рідний край, мій дім. Тут народилися мої діди,
прадіди, тут живуть мої рідні і мої друзі Я не розумію людей, які їдуть жити за кордон
в Америку, Канаду, Росію чи у інші країни світу. Що там цікавого? Я розумію людей,
які їдуть туди відпочивати, які подорожують, але все ж таки повертаються сюди, але
щоб жити – ні! Там не так, як у нас. Там немає такої красивої природи, таких лісів, таких струмочків і таких кущів калини, як у нас. Там дуже шумно: всюди їздять автомобілі, тролейбуси, в небі кожну секунду літаки і повітря там дуже сильно забруднене. Всі
їдуть туди, бо там легше жити, бо там нові технології. Але нашу країну також знають
у всьому світі. Як вона боролася за свою незалежність, як воювала зі своїми ворогами,
як вона їх перемогла. Нашу історію вивчають у багатьох країнах.

Моя Батьківщина

Моя рідна Батьківщина –
Це мальовнича Україна:
Високії гори, зелені луги,
Великі водойми, поля і сади.
І дівчата із стрічками,
І наші рідні мами,
Все це Батьківщина –
Моя рідна Україна.
Коли я виросту, то нізащо в світі не покину своє село, свій рідний край, свій рідний куточок. Я ніколи не зраджу своїй рідній мові. І якщо моє життя змусить мене покинути Україну, я буду боротися до кінця і не поїду звідси ніколи. А людей, які їдуть з
України, я завжди буду згадувати і бажати їм щастя там далеко, в якійсь іншій державі.

ДМИТРО ДОБРОДІЙ

(11 р., ЗОШ І-ІІІст. ім. К. І. Геренчука, с. Біла,
Чемеровецький р-н, Хмельницька обл.)

Голос дитячого серця

Народився я в мальовничому селі Біла. Жив на Липовій вулиці, мав багато друзів:
дівчат та хлопців.
Захотілося моїм батькам до міста. І ось я вже учень 1 класу Кам'янець-Подільської
ЗОШ №5. Мама з татом на роботі допізна, а я сам хазяїн у чужій квартирі.
Недовго довелося нам радіти. Хазяїн виселив із квартири, говорив, що більше 3-х
років жити не можна, а то можемо стати власниками його житла.
І подалися мої батьки в далеку Іспанію. Тато часто дзвонить, розповідає про море,
а в самого голос дрижить. Я ж добре знаю, що він хоче до мене, у рідне село.
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У мене тато найкращий у світі. А як ми змія запускали на стадіоні! От було класно. Тато запускає, а я, малий, біжу за ним. Часто гойдав мене на гойдалці. Бувало, мама
насварить, а тато завжди на моєму боці.
Тепер ми з Назарком запускаємо Горинича, та він так не летить, як татів.
Купила мені тітка Оля «Політичну карту світу». Кожен раз з НаІ
зарком шукаємо ту далеку Іспанію. І хоч там море, сонце і вода,
хоч там
та я туди не хочу.
море, сонце і
З нетерпінням чекаю, коли повернуться мої батьки. Більше
вода, та я туди
я
їх
нікуди
і ніколи не пущу!
не хочу.

Мамо, повертайся!

Прийшла весна. До нашого дому повернулись з далеких країв птахи. Прокидаюсь
раненько, а на ясені біля шпаківні гості. Це шпак з дружиною повернулись до своєї хати.
Якби ви знали, як вони гарно співають! Мелодія міняється: то висвистують, то подають довгі звуки, то ніби сміються.
– Я знаю, ви веселі, бо знову повернулись до рідного дому.
Моя мама любить слухати спів птахів. Вона навіть мене навчила розрізняти птахів по пісні.
Коли був малим, ми з нею врятували жайворонка. Йдемо стежкою, аж раптом
пташка вилетіла з-під ніг. Вона була дуже схвильована. Швидко піднялася в небо і почала співати. Та спів був сумним. Це нас насторожило. Підходимо ближче, аж там гніздечко, а в ньому – четверо рябеньких яєчок. Біля гнізда поважно розлігся вуж.
– Ах ти, негіднику, ти чому лякаєш маленьких створінь? Повзун повільно посунув від гніздечка.
Ми відійшли від місця пригоди. Раптом почули веселу пісню жайворонка.
– Співай, пташино, більше тебе ніхто не турбуватиме.
Ось сьогодні вийшов на поріг і почув пісню шпаків.
– Щасливі ви, що повернулись до нас.
Цікаво,
Спів птахів я вже слухаю з бабусею.
а чи моя мама у
Цікаво, а чи моя мама у далекому краї слухає
далекому краї слухає спів
спів птахів? Може, і так, але та пісня вже зовсім не
птахів? Може і так, але та
така, як у рідному краї.
пісня вже зовсім не така, як
– Мамо! Швидше повертайся додому, а то пісу рідному краї.
ня наших птахів чомусь посмутнішала.

ІВАННА ДОБРОЦЬКА

(16 р., ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ділове, Рахівський р-н, Закарпатська обл.)

Доля

Міцна сім’я – міцна держава.

Сім'я – святиня людського духу, благородних людських почуттів: кохання, любові, вірності, піклування. Сім'я – це невсипуща хранителька національних звичаїв і традицій, пам'яті предків.
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Головною берегинею роду є мати. Вона за своєю природою – втілення ласки, ніжності, доброти. Для кожної дитини її мама серед усіх людей найкраща, найдорожча,
найближча. А батько – господар дому. Батьки є в усьому прикладом для дітей.
Сім'я – це близька співдружність дорослих і дітей. І чим тісніший зв'язок поколінь, тим більше значення мають сім'ї в житті кожного її члена.
Багато є перешкод в нашій країні для повної сімейної гармонії. В одних сім'ях
батьки алкоголіки, в інших – безробітні, а в більшості – один з членів родини на заробітках за кордоном. До такої сім'ї належу і я.
Сім'я наша невелика. Я навчаюся у десятому класі, а сестричка – у восьмому. Мати
займається господарством, а воно в нас чимале. Раніше моя мама працювала швачкою
в побуткомбінаті, який закрили, а в цьому приміщенні відкрили бар. З нами живе старенька бабуся. Їй вже 84 роки. Батько 15 років їздить на заробітки до Чехії. Ми його бачимо рідко: на Різдвяні і Великодні свята. Раніше батько працював у Мармуровому кар'єрі, який давав великі доходи до бюджету країни. Люди заНевже
робляли непогано. Але сталося так, що підприємство розформували,
нас чекає
прибрали до рук горе-господарі, а працівники залишилися без рочетверта хвиля
боти. Таких, як мій батько, дуже багато, які працюють на чужу дереміграції, в якій
жаву, знаходячись далеко від домівки, живуть за чужими звичаянемає майбутнього
ми, розмовляють нерідною мовою. Йому важко без нас. Доводитьвже для мене?
ся самому прати одяг, готувати їжу. Щодня непосильна праця, а вечорами глибокі роздуми про родину.
Ми заздримо тим дітям, у яких щовечора сім'я збирається разом. Їм
весело, батько дає добрі поради, тішиться дітьми. Всі ці обов'язки лягли на
нашу маму. Вона багато працює. Мама молода, але дуже виснажена, голова покрита сивиною. Її мозолисті руки не знають відпочинку, весь час щось роблять. Часом вона буває засмученою. Очевидно тому, що їй важко. Ми стараємося допомагати, але того замало. Думаю, це пов'язано з нестачею чоловічих рук, підтримки, доброї поради.
В мами міняється настрій, коли приїжджає тато. Тоді її очі, освітлені зсередини
м'яким живим сяйвом, виражають стан її душі. Це погляд самої щирості, самого добра. На очах появляються сльози радості. За коротке перебування тата вдома ми хочемо встигнути розповісти все про себе, поділитися своїми успіхами та труднощами. А
батько, в свою чергу, теж розповідав нам про життя за кордоном, приниження українців. Не ставляться до українців так, як, наприклад, до німців. Спілкуючись із німецьким ровесником-заробітчанином, дізнався, що той має від держави певну компенсацію за тимчасове відлучення від сім'ї. Ці гроші він використовує для поїздки сім'ї на
відпочинок, для збагачення кругозору. Спілкуючись із земляками на вихідних (є певне місце зустрічі), кожен виражає свою точку зору щодо становища в країні. Майже
всі проймаються проблемами краю, дискутують, згадують домівки, рідну природу, гуцульські коломийки, і на душі стає сумно. А ще тато розповідав, що дехто із заробітчан
з певних причин приїздить додому один раз на рік. А я собі пригадала, як боляче мені
було, коли я чекала татка на Різдво з новою колядкою, а він не зміг приїхати.
А зараз він поруч, такий добрий, люблячий наш тато. В хаті панує добра, дружня
атмосфера. Та це недовго. Мама збирає тата в дорогу, ховаючи від нас сумний погляд
та пригнічений настрій. Батько поїхав, а ми знову одні.
І ніхто не знає, скільки ще триватиме така невизначеність у нашій країні. Коли запрацюють підприємства, коли наші батьки будуть мати роботу на Батьківщині.
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В деяких сім'ях ще гірше становище. Батьки залишають дітей на стареньких бабусь, які неспроможні доглядати за ними. Часом такі діти стають на неправильний
шлях: хлопці починають пиячити, а дівчата ведуть аморальний спосіб життя. І все через те, що відсутні батьки, їхні поради, добре батьківське виховання.
Мені здається, що відсутність родинних стосунків призводить до морального
спустошення, деградації суспільства, залишає дітей без доброго майбутнього. А про
відпочинок разом з батьками і мови немає.
Я люблю свою країну, вболіваю за її долю, адже це і наша доля. Вірю, що державні керівники подбають про нас, про наших батьків. Справжня сім'я та, де батьки і діти
живуть разом.
Мені хочеться, щоб кваліфіковані українці не виконували чорну роботу за кордоном, щоб не принижувалась людська гідність, щоб процвітала наша держава. Я хочу,
як і більшість моїх однолітків, навчатись у вузі, щоб ми мали щасливу українську сім'ю,
а батько – захищену старість.
Часто в газетах публікуються статті, а по телебаченню ідуть програми на тему «Яке
би ви питання задали вашому керівництву?». При зустрічі з ними я би запитала лише
одне: до якого часу наша доля буде долею емігрантів другої половини XIX століття, яких
теж гнало безробіття і бідність в США, Канаду, Австралію, Уругвай та інші країни? Невже нас чекає четверта хвиля еміграції, в якій немає майбутнього вже для мене?
Наша доля в руках державних керманичів!

ОЛЬГА ДОДИК

(14 р., ЗОШ І-ІІІ ст., м. Збараж, Тернопільська обл.)
 дивлюся на фото неньки,
Я
Ти найкраща поміж усіх,
Мамо рідна. Десь так далеко
Загубився твій щирий сміх.
Люба, вчора була ти поряд,
Але вкотре осінній листопад
Твій веселий і щирий погляд
У заморські краї поніс.
Що мені, як чужих дітей ти
За гіркий доглядаєш гріш,
Боже рідний, у синім небі,
Чим, скажи, я їх гірш?!
Світлі дні дарувала, нене,
А сьогодні – довкіль пітьма,
Сірий смуток, туга для мене,
Коли поряд тебе нема.
Схаменіться ж бо, лиходії,
Ласку Божу не розгнівіть!
Не руйнуйте ви диво-мрії,
Матерів діточкам поверніть!

Що
мені, як чужих
дітей ти за гіркий
доглядаєш гріш, Боже
рідний, у синім небі,
чим, скажи, я їх
гірш?!
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МАКСИМ ДЯЧУК

(12 р., ЗОШ І-ІІІ ст., с. Куснища, Любомльський р-н, Волинська обл.)

Дружба через океан

Світ який – мереживо казкове!..
Світ який – ні краю, ні кінця!
В. Симоненко

Я хочу розповісти про свого друга. Звати його Віктор. У нього є брат Марко. Він
теж мій друг, але він менший за нас, то я більше дружу з Віктором. Ми з ним ровесники, обоє ходимо у 5 клас, а Марко у 3-ій.
Тільки я живу і навчаюсь у Куснищах, а мої друзі – у Канаді. Раніше вони жили у
своєї бабусі в Куснищах. Ми кожного дня з хлопцями грали у футбол і їх брали до себе
у команду, хоч вони і не вміли ще добре грати. А потім їх батьки забрали. Я кожного
дня до них додому забігав – а їх немає. Бабуся сказала, що тепер Віктор і Марко живуть
дуже далеко, в Канаді, і показала мені на карті місто Ванкувер.
Туди можна лише літаком долетіти. Місто знаходиться біля самого Тихого океану. Там є гори і багато лісів. Віктор живе біля річки Фрейзер, але купатися в ній заборонено.
Мої друзі були там довго, а коли настала осінь, то мама привезла їх до Куснищ. І
тоді я Віктора про все розпитував. Він казав, що йому там не дуже подобається, бо не
знає їхньої мови, не має друзів, сумує за всіма. А ще розповідав, що йому не подобається, як там грають у футбол. Усі штовхаються, падають один на одного і ніяких правил
не знають. Віктор був дуже радий, що знову з нами. Правда сказав, що йому дуже сподобався океан, особливо коли починається приплив.
Потім бабуся повезла їх до Канади, бо Вікторові треба було йти в школу. Хлопці
сумували за Куснищами і за Україною, а тому Марко знову приїхав з бабусею. І вони
багато розповідали про Віктора, про їхніх друзів і показували фотографії. У Канаді
гарна школа, але там навчаються тільки учні початкових класів, а старшокласники переходять в іншу. Кожен клас має
окремий вхід. Біля школи багато зелені і цвітуть японські вишні.
Та вони зовсім не такі, як наші.
У
На них немає плодів, а тільки цвіт.
Канаді гарна
Я дізнався, що в класі
у Віктора навчаються діти
школа…Кожен клас
має окремий вхід. Біля
з різних країн. Він жаліє,
що немає ні одного україншколи багато зелені
ця і немає з ким спілкуватися рідною мовою.
і цвітуть японські
Ще Марко розповідав, що
у них там є друг Кіонтей,
вишні. Та вони зовсім
хоч він зовсім чорний, але
хлопці люблять гратися ране такі, як наші.
зом. Мама Кіонтея завжди
каже, що Марко і Віктор
дуже чемні хлопчики. А мама
інших друзів обвела на карті
червоним олівцем Україну і каже,
що кращих людей і кращої країни
вона не знає у всій Європі. Бабуся Маркова завжди говорить, що за поведінкою однієї
людини в інших складається враження про цілу країну.
Потім Ольга Сергіївна відвезла Марка, бо і він пішов у школу. Коли бабуся знаходилась у Ванкувері, то у нас була Помаранчева революція. Вони всі спостерігали за
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подіями в Україні по телевізору. А Віктор і Марко гуляли в парку і голосно співали:
«Разом нас багато, нас не подолати...» Всі йшли, посміхалися їм і казали: «О, маленькі
українці. Україна – добре».
Віктор передав фотографії. На жаль, писати по-українськи добре не вміє, а тому
переказував через бабусю, що сумує за нами і часто згадує наше озерце, кладочку і лебедів, яких ми годували з рук, а він їх боявся.
А ще дуже хоче побувати у нашому лісі, бо, хоч там і гарні ліси, дуже великі дерева, але немає стільки грибів і ягід, як у нас.
У 2010 році у Ванкувері буде зимова олімпіада. Віктор мене запрошує приїхати. Я,
звичайно, не зможу поїхати, бо ще малий, але хотілося б.
А ще бабуся говорила, що хлопці з друзями слухають індійських пісень, а тоді
Віктор вмикає свої диски і хвалиться українськими народними піснями. Він і сам
гарно співає, а особливо любить співати пісню «Ой там на точку, на базарі...». Марко
теж співає, вчиться грати на гітарі і навіть склав пісеньку:
		
Я не знаю, де моя дома.
		
Був папірчик, але вітер поніс його.
		
І він впав на колючки їжачка.
		
І тепер я не знаю, де моя дома.
Як на мене, то трохи дивна пісня. Про який папірчик він співає і що на ньому написано? Думаю, що Маркові просто стало сумно за своїм селом, за Україною.
Мабуть, я не зміг би жити за кордоном, і як добре, що я живу на Україні.

ЮЛІЯ ЕСКЕ

(13 р., гімназія, м. Нововолинськ, Волинська обл.)

Спогади про маму

Рідна мамо, добра ти моя ненько,
Мамо, мамо, вишенько біленька!
Чуєш, мамо, горлиця мені знову
Нагадала давню пісню колискову.
Павло Дворський

Часто пригадую неньчину колискову, ніжний її голос. Здається, що цю пісню
несу з дитинства через усі літа. Пам'ятаю, як вона за руку вперше привела мене до
школи, як несміливо я читала слова: мама, Україна. Ніби вчора було це все. Нині я
семикласниця, але хочеться не раз торкнутися маминої ніжної руки, почути щире
слово.
Так склалися обставини, що ми з братом Андрієм залишилися з бабусею і дідусем. Тато з нами не проживає. Мама змушена була емігрувати, щоб було легше матеріально нашій сім'ї. Болісно переносила розлуку я, особливо в перший рік її відсутності. Чекала з нетерпінням кожного листа, раділа телефонному дзвінкові. Хотілося про
все сказати, почути мамину розповідь про далеку Італію, її людей, клімат, звичаї. Відчуваю, що мені дуже не вистачає рідної людини, з якою хочеться порадитися, вирішити проблеми, просто поговорити...
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Переважно в святкові вечори ми з бабусею любимо переглядати сімейні фотографії. Уважно вдивляюся в мамине обличчя. А скільки зроблено її невтомними руками
для мене! Чи змогла б я все перерахувати? Тепер мама змушена тяжко працювати в чужій сім'ї, для чужих людей, у чужій державі...
Я оптимістка, вірю в те, що ненька знову скоро ступить на наш поріг. Упевнена:
ми будемо всі разом. Дуже хочу, щоб:
		
Над ліжечком схилившись, мама ранком
		
Змахнула нашвидку волосся з лоба
		
Й промовила притишено-ласкаво:
		
– Поспи ще, доню, спи, моя рідненька,
		
А я піду, бо день мене гукає,
		
Свій сон я віддаю тобі, маленька...
						
М. Косякевич

АНТОНІНА ЖИЖЧУК

(15 р., Рівненський державний аграрний коледж)

Десь в країні далекій...
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Десь в країні далекій,
Де зима – не зима,
Живе моя сім'я.
І за що ви, господарі часу,
Вкрали дитинство моє?
Мені хочеться дуже
Пригорнутись до тебе, рідненька,
Спрацьована, стомлена ненько.
Я не хочу ні їсти, ні пити.
Обіцяю, ніколи не буду хворіти.
Повернись, моя мила, додому,
Чути хочу твою колискову,
Я походити хочу на тата,
Йому дарувати сорочку картату.
На колінах стою
І благаю у неба,
Поверни мені маму і тата.
Роботу їм дай,
Достойну зарплату,
Щоб раділи життю мої мама і тато.
Я ще досі одна...
І в країні далекій,
Де зима – не зима,
Я чекаю листа...


І
за що ви,
господарі часу,
Вкрали дитинство
моє?
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ЄВГЕНІЯ ІВАНИНА

(11 р., ЗОШ І-ІІІст. № 1, смт. Міжгір’я, Закарпатська обл.)

Найрідніше слово

Рідна мова – моя колискова,
Найрідніше, найгарніше слово.
Без неї я життя б не знала,
І ніколи б не пізнала,
Які це пахощі весняні,
Як сяють квіти в росах ранніх.
Мова – це смак березового соку,
Мова – це хмарка у небі високім,
Це моя рідна вкраїнська мова,
Наше дзвінке і співуче слово.

Матуся

Матусю моя люба, мила!
Ти дуже добра, не примхлива.
Спасибі за твої красиві очі,
За важкі, недоспанії ночі.
Люблю тебе, моя мила матусю,
І радію, коли на тебе дивлюся.
Я вдячна тобі за пісню, за ласку,
За рук твоїх тепло й за казку.
З любов’ю до тебе я пригорнуся –
Спасибі за все, моя мила матусю!

Матусю,
я вдячна тобі за пісню…

МАРТА ІВАНЦЬО

(11 р., СЗШ № 34 ім. М. Шашкевича, м. Львів)
Розлука... Скільки важких днів, місяців і років пов'язано з цим словом. Коли поїхав мій тато, я була ще зовсім малою. Тоді мені було три рочки.
Я кожного дня згадувала свого тата і дуже за ним сумувала. І хоч він дуже часто нам телефонував, майже кожного дня, цього було недостатньо. Я заздрила всім дітям, що мали татка, могли його обійняти, поцілувати, а мій був далеко. Без тата я пішла в перший клас, потім до першого Причастя. Як я хотіла, щоб саме в ті дні він був зі
мною, радів за мене. Я завжди старалася не розчаровувати своїх батьків, добре вчитися, слухати маму, щоб вона раділа за мене і гордилася мною. Мама розповідала мені, як
мене татко сильно любить, як сумує за мною. І я чекала його...
Десять довгих років тривала розлука. Коли я стала дорослішою, почала до нього
телефонувати: це були душевні бесіди, розповіді про успіхи та невдачі, прохання, поради чи розради. А інколи хотілося почути бодай рідний голос, і на душі теплішало.
Переживаючи розлуку з батьком, я почала шукати долі тих письменників та поетів,
які перегукувалися з долею мого батька. Читаючи твори, відчувала їхню тугу за рідною
землею, своєю родиною. Заздрила поетам, бо вони могли вилити свої почуття у віршах.
Мабуть, ностальгія мого батька перегукувалась з творчістю Олександра Олеся.
39

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль

		
Душа розірвана, як рана...
		
Бальзам далеко так, як сонце,
		
А сонце, сонце, як і щастя,
		
Там, там, лише в краю коханім.
		
(«В вигнанні дні течуть, як сльози»)
Слухаючи вірші поетів-емігрантів, батько часто казав, що його долі найбільш
співзвучні поезії «Летять, курличуть журавлі, летять до рідної землі», «Розбіглись ми
по всіх світах усюди...»
Дуже часто я задавала собі питання: «Чому у такій великій державі люди
не можуть жити щасливо, а змушені залишати сім'ї і їхати за корКоли
дон у пошуках кращої долі?». На це риторичне запитання відповідь
поїхав мій
зможуть дати майбутні покоління, в чиїх руках доля України.
тато…Тоді мені було
Нам, підростаючому поколінню, необхідно зупинити той потік
три рочки.
шукачів кращої долі. Наше завдання – перебороти страх, заздрість,
покору, байдужість, зневіру; плекати гідність, порядність, сміливість,
обов'язковість; розбудовувати свою державу та робити все можливе для того, щоб ми
були щасливі у своїх сім'ях. І на думку спадають слова Тараса Шевченка: «І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі...»
І ось, перед Новим роком, коли стаються різні дива, в мене також сталося диво –
приїхав мій таточко! Це був найщасливіший день в моєму житті. Адже моя сім'я разом.
І тепер я по-справжньому щаслива.

ІВАННА ІВАЩУК

(10 р., НВК, м. Білогір’я, Хмельницька обл.)
Мої батьки вже давно почали їздити до Польщі на заробітки. А поїхали вони з тієї
причини, що в нашій Україні неможливо заробити стільки, скільки можна заробити за
кордоном, щоб вистачило не тільки на господарські витрати, але і щоб можна поїхати
на відпочинок до моря, щоб я могла собі дозволити чимось поласувати, а не відмовляла собі в усьому.
Я дуже сумую за своїми батьками, але я знаю, що те того варте. Коли вони приїдуть, мене чимось порадують.
Коли вони приїжджають, то розповідають про те, які там добродушні, щедрі люди,
які умови для праці, відпочинку. Якби була можливість в нас на Україні так працювати і заробляти, тоді б мої батьки нікуди не їхали і сім’я була б разом, і ми жили б в достатку. Мені як не є, але важко без батьків,
Якби
була можливість
хоча вони і дзвонять два-три рази на тиждень. Інколи мені
в нас на Україні так
хочеться, щоб вони були коло мене і нікуди не їхали. Хоча я
працювати
і заробляти,
і розумію, що тоді не зможу мати те, чого інколи потребую.
тоді
б
мої
батьки
нікуди
Та в нашому маленькому Білогір’ї немає вільних робочих
не
їхали
і
сім’я
була
б
місць. Але я надіюсь, що колись в нашій країні буде той ріразом,
і
ми
жили
б
в
вень життя, який зараз є за кордоном, з’являться робочі місдостатку.
ця і для моїх мами і тата.
Тоді ми будемо всі знову разом і вже ніхто нікуди не поїде.
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ОКСАНА ІЛЕНЬКІВ
(СЗШ №96, м. Львів)

Моя Україно

Моя Україно, лелечий мій краю!
Як хочу я знову вернутись до тебе,
Побачити поле, яке пам'ятаю,
Вкраїнське побачити зоряне небо.
Моя Україно! Ти – сонячна мріє!
Ти снишся мені, я з тобою душею,
Я хочу побути дочкою твоєю,
Вернутись сюди я ще маю надію.
На
рідній землі
і нещастя – не
горе, приймай,
рідна земле, синів
своїх, дочок.

Моя Україно! Твій степ, твої гори, –
Для мене тут рідним є кожен куточок,
На рідній землі і нещастя – не горе,
Приймай, рідна земле, синів своїх, дочок.
Вернуся додому з далекого краю,
З-за моря, з-за гір, із далеких земель –
На свою Вкраїну, до тихого раю,
До отчих порогів, до рідних осель.



І все ж я вернусь, я вернутися маю,
Бо я на чужині не знайду спокою.
Моя Україно, лелечий мій краю,
В душі, моя нене, ти завжди зі мною.

ОЛЕНА ІЛЬЧЕНКО

(14 р., Аграрний ліцей і ЗОШ I-IIст., с.Семидуби, Дубенський р-н, Рівненська обл.)

Рідний край

Земле рідна! Мозок мій світліє,
І душа ніжнішою стає,
Як твої сподіванки і мрії
У життя вливаються моє.
Василь Симоненко

Серед найсвітліших людських почуттів – любов до неньки, що дала життя, і до України.
Україна – наша земля, наш рідний край. Україна... Вона в усьому, що нас оточує: в
місяці, в зорях, у кожному камінчику, деревці. Це і червона калина, що росте на подвір'ї
біля моєї хати, і рушник, вишитий матусиними руками. Україна – це і зелена трава у
дворі нашого дому, по якій можна бігати, сидіти, лежати й дивитись на небо, як там
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пливуть білесенькі хмаринки. Ми називаємо Україну нашою Батьківщиною. Вона має
гарні високі Карпати та мальовничі Кримські гори. Найбільша річка Дніпро пролягає через Україну і впадає у Чорне море. Друга річка, теж дуже велика, широка, зветься Дністер. Випливає вона із Карпат і впадає у Чорне море. В українських річках та озерах багато риби. А в землі є кам'яне вугілля, залізо, нафта, сіль. На українській багатій
землі живуть щедрі, мудрі люди.
		
І живуть тут люди,
		
Добрі, працьовиті,
		
І скажу, до речі,
Найсокровенніша
		
Ще й талановиті.
моя! У тебе на осонні
		
Землю засівають
гріється моя душа.
		
І пісні співають,
		
На бандурах грають,
		
І вірші складають.
Україна – це пісні і думи кобзареві, шурхіт колосся, шепіт діброви, спів соловейка. Ми з гордістю та радістю можемо заявити всьому світові, що засяяла веселка над
нашою державою: країна здобула волю і незалежність. Перед світом постала країна з
давньою історією, культурою, працьовитим, миролюбним народом. Я живу в Україні і
люблю її гарну, співучу мову, її прекрасних людей, її пишну природу.
		
Найсокровенніша моя!
		
У тебе на осонні гріється моя душа,
		
І серденьком горнусь до тебе я,
		
Моя пречиста, мужня, осяйна!
		
Перед тобою треба до землі припасти,
		
І квіти, квіти оберемками до ніг
У
		
Не тільки в свято – в будні класти!
мені твоя
		
З усіх страхіть і бід,
міць! У мені твоя
		
Із пекла вийшла юно і натхненно!
сила! Найдорожча з
		
Ще й посмішкою підбадьорюєш мене,
усіх, рідна земле
		
І зміцнюєш святою вірою щоденно!
моя!
		
Найсокровенніша моя!
		
У тебе на осонні гріється моя душа!
Україна – це край невимовної краси і тяжкої недолі. Українці пишаються тим, що
їхня Батьківщина не раз переживала дні своєї слави, мужньо переносила найважчі випробування, коли гинули мільйони її дочок і синів. Пізніше вона відроджувалася, виростала з пожару і руїн, виховувала нові покоління закоханих у рідну землю лицарів
правди і волі.
І де б ми не були, скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємося аж до сліз,
зачувши рідне слово. Ми живемо в Україні і любимо її гарну, співучу мову, її прекрасних людей, її пишну природу.
		
Рідна земле моя!
		
Я листочок твій зелений,
		
Пісня в шелесті трав,
		
Промінь сонця в росі!
		
Я з грудей твоїх п'ю
		
Кришталеве натхнення
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І спішу до весни, що цвіте у красі.
Скільки світлих доріг ти для мене відкрила:
До високих зірок, у широкі поля,
У мені твоя міць! У мені твоя сила!
Найдорожча з усіх, рідна земле моя!

Край, де я живу

 иття в Україні, країні єдиній,
Ж
Прекрасній, чудовій моїй Батьківщині.
Життя – найдорожче людині,
І в небі крик журавлиний луна,
І кращого сонця на світі нема,
І мова солов'їна тут гучна.
І хто Україну кине – покинутим буде,
Хто словом осудить – осудиться сам,
Тож ніколи не кину свою Батьківщину,
Чудову країну мою Україну!


І хто
Україну кине
– покинутим буде,
хто словом осудить –
осудиться сам.

КАТЕРИНА ЙОНАШ

(15 р., ЗОШ І –ІІІ ст., с. Костилівка, Рахівський р-н, Закарпатська обл.)
Грає будильник на моєму мобільному телефоні. Голос моєї мами будить мене
вранці щодня: «Прокидайся, донечко, пора вставати». Голос з мобільного звучить ніжно, лагідно. Як жаль, що ми рідко з нею бачимось! Я швиденько піднімаюся з ліжка і,
застеляючи його, проганяю сон, а з ним і сумні думки. З веселою посмішкою виглядаю
на кухню. Бабуся вже приготувала сніданок мені і братові. В час відсутності батьків бабуся замінює маму, а дідусь – батька. Вона дуже турботлива і любляча, добра і щира. Я
стараюся її не засмучувати.
– Щиро дякуємо за смачний сніданок! – в один голос промовляємо з братом і вже
похапцем одягаємось, щоб не запізнитись до школи.
У школі дуже швидко минає час, хоча щодня по сім уроків. Але я люблю вчитися.
У майбутньому хочу здобути професію лікаря, допомагати людям. Зі школи повертаюся близько 15 години. Бабуся вже чекає із смачним обідом. Після обіду намагаюся їй
допомогти, а разом з тим розповісти шкільні новини, про оцінки, цікаві історії. Наші
розмови дуже щирі і приємні. Трохи відпочивши, сідаю за виконання домашнього завдання. На це з кожним роком йде все більше часу, але і ми щороку дорослішаємо.
З нетерпінням чекаю вечора, адже увечері нам телефонують батьки. Я і мій брат
розповідаємо про події в школі, про те, як за ними сумуємо. Звичайно, випитуємо і в
них про їхні справи, здоров’я, роботу. Мої батьки вже більше десяти років їздять на роботу за кордон. Згадаю, коли була маленькою, як довго сумувала після їхнього від’їзду,
плакала…Розумію, що їм теж було нелегко, теж бачила опущені кутики маминих вуст.
А батько підбадьорював, що швидко побачимось, що час пройде непомітно. Я дуже
люблю своїх батьків, поважаю і ціную їхній вибір, адже ці «жертви» заради мене і брата. Для нашої сім’ї тато з мамою побудували гарний будинок, а зараз вони думають про
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нашу освіту. На це треба немалі кошти, а знайти добру роботу і достойну зарплату у
нас на Україні дуже важко. На жаль, у нашій державі цінують тільки труд депутатів та
чиновників, хоча, на мою думку, цього заслуговують у першу чергу ті, хто трудиться в
магазинах, лікарнях, школах, на фабриці, у полі.
Я дуже часто думаю: чому така велика держава, край дивовижної природи, трударів, майстрів, золотих пшеничних ланів не процвітає економічно, політично? Чому
не тільки мої батьки, а й тисячі інших українців їдуть на заробітки у Чехію, Росію, Словаччину? Адже вони могли б працювали на рідній землі, приносити користь своїй державі. Відповідь на це запитання знайти мені дуже важко.
З художніх творів я дізнаюся багато цікавого про історію нашої держави. Захоплюсь героями, які життя віддали за рідну землю. Особливо вражають сміливі вчинки запорожців та їх отаманів. Вони боролися за кращу долю українського народу. За
рідну Україну завжди вболівали її справжні патріоти. Прикладом
такого патріотизму для мене є Т. Г. Шевченко, який для
Грає
України зробив «більше, як десять переможних арбудильник на
мій». Він любив її:
моєму мобільному
телефоні. Голос моєї
Я так її, я так люблю
мами будить мене вранці
Мою Україну убогу…
щодня: «Прокидайся,
Ми всі любимо її. Нам всім важко розлучатидонечко, пора
ся з нею. З любов’ю до рідної країни живе
і надія
вставати».
на те, що народ наш матиме щастя і добробут. Відродиться священна, родюча земля. Мрію про той
час, коли моя
сім’я буде нерозлучно жити на рідній землі, а я зможу
працювати на благо нашої України…
А поки що я з нетерпінням чекаю літніх канікул, не тому, що набридло вчитися, а
тому, що це час нашого відпочинку з батьками. Ми їдемо разом з ними у Чехію. Ще за
місяць до канікул у нас із братом піднесений настрій – і через те, що ми кудись їдемо, і
тому, що будемо поряд з батьками. Це вже буде 5 наша подорож…
Швидко і весело минають літні канікули. З нетерпінням чекаємо зустрічі з бабусею і дідусем, друзями. Одного разу смішна історія вийшла. При зустрічі із своєю подругою після довгої розлуки ледь впізнали одна одну. Мабуть, через те, що кожна з нас
підросла, подорослішала, змінила зачіску. Таку нашу дивну зустріч ми ще довго згадували зі сміхом…
Так, у буденних клопотах, сумних та веселих спогадах та роздумах минув ще один
день, наближаючи зустріч з батьками. Поцілувавши бабусю, мою невтомну трудівницю, лягаю в ліжко і одразу засинаю.

МАРІЯ КАЛАЧУК

(16 р., ЗОШ І-ІІІ ст. №3, м. Рахів, Закарпатська обл.)

Моя мрія

Біля Івано-Франківська організували Міжнародний табір дітей-українців. За
право перебувати у таборі змагалися діти України, Росії і української діаспори зі всього світу.
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От і я виграла конкурс на кращий вірш, і мене направили у цей табір.
Наш загін складався з 15 чоловік. Сьогодні ми організували вогник, де кожен повинен
був щось розказати.
Настав вечір. Місяць вийшов на небо подивитись, чи добре розташувалися зорі.
Глянув, заспокоївся, а тоді полинув небом, щоб глянути на землю. Побачив себе у дзеркалах води озер і річок, глянув у вікна, чи сплять діточки, і вже спокійно стояв на сторожі.
А ми, дівчатка і хлопчики, сиділи навколо вогнища. Розповідали, співали, гралися, мріяли. Ось тут, у горах, розташувався Міжнародний табір молоді.
Ми заспівали «Червону руту», «Червону калину», «Ой під вишнею» та інші, розгадували загадки, а тоді хтось запропонував: «А давайте познайомимося ближче. Хай
кожен розкаже щось про наші українські звичаї, чи зуміли зберегти їх наші батьки, чи
дотримуються вони їх, адже ми зібралися майже з усіх куточків світу».
Всі замовкли, задумались і погодилися. Розмову почала Наталена із Канади:
– А мій дідусь виїхав із Галичини у 40-х роках XIX століття. Мені бабуся розповіла,
що потрапили туди, коли хтось із сусідів виїхав у Канаду і звідти написав, що там землі
багато і можна ґаздувати. Вони продали майно і поїхали. А там їх ждали чагарники та болота. Ох і тяжко було освоювати ці землі. До самої старості працювали, старалися. Лише
найменшій дочці моєї бабусі стало жити краще. Мама вже мала змогу вчитись. Вона мені
розповідала, що з роду в рід в них передавалося правило – говорити вдома українською
мовою. Були в них недільні школи. На вулицях села дівчата збиралися в гурти і розучували українських пісень, читали українські книги. В кожній хаті був «Кобзар», твори Франка, інших українських письменників і поетів. А ще обов'язково над дверима у кожній
хаті висів вишитий рушник, який оберігав житло від злих сил, а людину – від негараздів.
Дідусь розповідав, що в Україні гостей завжди зустрічали хлібом-сіллю, які подавали на
рушниках, оздоблених вишивкою. Найсвятіше дотримувались релігійних свят – Різдво,
Великдень. Але те, що побачила минулого року у Франківську, вразило мою душу, тому
я дуже хотіла потрапити у цей табір, щоб ще більше дізнатися про Україну.
А ще я хочу розказати вам про Оксану Лятуринську, яка народилася на Волині, а
проживала у США. Я читала її поезії, але згадаю лише уривок з вірша «На труну Ольжичеві»:
		
Щоб юнацтво України
		
присягало свято
		
на прапори жовто-сині
		
за свій край вмирати.
– А я з Німеччини. Звати мене Даша, а мамка називає Одаркою. Дідусь з бабусею перед війною виїхали до Чехії, а потім до Німеччини. Дідусь став працювати на
заводі, а бабуся – у пральні. Важко працювали, поки купили хатку. Але настала війна. Це були важкі часи. Бабуся каже, що вся сім'я говорила по-німецьки і лише увечері, коли збирались до молитви, перешіптувались українською мовою. На війні помер один брат бабусі, наймолодший став учителем. Тепер у нас ніхто не боронить говорити українською чи російською мовою. У нас також є недільні школи, є можливість вивчати українську мову. Я знаю багато віршів Тараса Шевченка, Лесі Українки,
Олени Пчілки, Івана Франка, читала твори багатьох письменників і поетів України.
Я прочитаю уривок із збірки «Сім літер» Наталії Лівицької-Холодної:
		
Сім літер, сім таких вогняних лиць,
		
І серце знов, жива струна нап'ята,
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Наллється кров'ю й співом забринить,
		
Ти вся моя, від Дону по Карпати
		
Й так солодко тобі одній служить!
Тут виступила перед нами світловолоса дівчина:
– А я Катрін аж із Австралії. І клімат інший, і звичаї. Мої прадід і прабабуся туди
приїхали після війни. Звичайно, починати з нуля дуже важко. Проте і в нас є українські книжки, є недільні школи, і багато сімей, що з України, спілкуються між собою і
теж дотримуються свят. Я знаю напам'ять «Катерину» Шевченка та багато інших віршів. Але мені до вподоби творчість Олени Теліги, яку розстріляли у 1942 році у Бабиному Яру в Києві. Вірш «Поворот» :
		
І часто серце запалає болем,
Ми
		
Аж щось гаряче, аж за горло стисне,
повинні
		
Коли над рідним, тим же самим полем,
пам'ятати, що
		
Зависне інша, незнайома пісня.
Україна в нас одна,
а ми – її діти.
І тут хлопчина, гарний і високий, встає і каже :
– А я з Донбасу. Село коло Донецька, тому й умію говорити по-українськи. Як соромно, що в обласному центрі ну майже всі говорять по-російськи. З історії тепер причину знаю, проте перед нашими гостями з далекого краю мені стає прикро за наших прадідів, дідів, що не відстояли свою
мову, звичаї.
Мене запросили знайомі на старий Новий Рік у Львів. Ми й до храму ходили, і на
вулицях різні дива бачили. Ото краса!.
Маленька дівчинка сказала :
– А я із Закарпаття, із Рахівщини. У нас строго вшановують релігійні свята – Різдво, Великдень, Старий Новий Рік, Трійця. Вірите чи ні, але я здивую вас тим, що в кожному районі Закарпаття діалекти, звичаї різняться. Мова одна, проте якось дивно чути
бабусю з Ужгорода чи з Іршави, з Тячева. Особисто моя родина дотримується багатьох
традицій та звичаїв. Моя бабуся навчає нас, всіх своїх дітей та онуків, багатьом традиціям. Вона вважає за потрібне знати їх, мовляв, у них таїться багато цікавого.
Традиції і звичаї – духовна спадщина українського народу. Вони – основа духовної культури українців.
Багато українських поетів ставили питання про необхідність відродження нашої
спадщини. Народні традиції описані в художніх творах Г. Квітки-Основ'яненка «Маруся», Т.Шевченка «Назар Стодоля», Марка Вовчка «Народні оповідання», І. НечуяЛевицького «Кайдашева сім'я», М. Коцюбинського «Тіні забутих предків», Лесі Українки «Лісова пісня», М. Стельмаха «Щедрий вечір». Ці та багато інших творів про життя
і звичаї українського народу ми вивчаємо у школі.
На Україні символічне значення мають кутя, писанка, вишиваний рушник.
Історія писанки сягає сивої давнини. Яйце символізує сонце і відродження. Наші
предки вірили, що писанка приносить добро, захищає від усього злого.
Зараз ми поєднуємо писанку з Великоднем. Напередодні Великодня вся наша
сім'я збирається і розмальовує яйця.
Рушник на стіні – це давній наш звичай. Не було, здається, жодної на Україні оселі, котрої не прикрашали б рушники. Хата без рушників, казали у народі, що родина
без дітей. Рушник був обличчям оселі, відтак і господині. Він символізує чистоту почуттів, глибину безмежної любові до прекрасного.
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Український народ святкує Різдво. Це чудове свято, в якому з'єдналися християнські традиції. Саме ця єдність зробила це свято справді народним, веселим, таким, що
запам'ятовується надовго.
У мою свідомість воно ввійшло зі святою вечерею, до якої бабуся готувала 12 пісних страв, з колядками, коли я ходила разом з дівчатами до знайомих. Одягнені в гуцульське вбрання хлопчики, які носили вертепи. У кожній оселі вони показували виставу про народження Ісуса Христа.
Роль звичаїв у об'єднанні людей у націю дуже велика. Українських звичаїв і традицій молоде покоління треба вчити з дитинства.
У народі кажуть: «Хто забув традиції своїх батьків, карається Богом – стає блудним сином, що не має притулку».
Завдання нашого часу – формування духовно багатого покоління людей.
Хто ми і звідки? Відповідь на це питання ми знаходимо у спадщині, залишеній
нам предками у традиціях та звичаях.
Ми повинні пам'ятати, що Україна в нас одна, а ми – її діти.

РОМАН КАЛИНИЧ

(16 р., ЗОШ І-ІІІ ст. №2, с. Колочава, Міжгірський р-н, Закарпатська обл.)

		
		

Уявний діалог сина з батьками

(В’язанка коломийок сина батьків-емігрантів)

Україно моя рідна, мила моя ненько,
Як за тебе подумаю – радіє серденько.
Україно моя рідна, ти мені миленька,
Як улітку при дорозі вода студененька.
Люблю твої гори й доли, стрімкі полонини.
Одна біда: я не знаю доленьки і днини.
Маю батька, маю матір, лиш рідко їх бачу,
Коли за них ізгадаю – тяженько заплачу.
Пішли вони у Чехію грошей заробити,
А я мушу в господарстві все самий робити.

Маю
батька,
маю матір, лиш
рідко їх бачу, коли
за них ізгадаю
– тяженько
заплачу.

Мушу рано уставати, пізненько лягати
І щоранку до схід сонця до школи рушати.
Сидиш в класі на уроках – думаєш про неньку.
Як подзвонить із Чехії – радісно серденьку.
Знаю, знаю, мої рідні, що там вам не з медом,
Але й мені на серденьку, мов хтось водить льодом.
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Мусимо ми всі тяженько, гірко працювати,
Щоб копійку в господарстві хоч якусь-то мати.
Але вірю, що Вкраїна і про нас подбає,
Адже вона, моя рідна, все для цього має.
Будемо ми колись разом в ріднім краї жити,
А не по тих закордонах гіркі сльози лити.

ОКСАНА КАРПИКА

(14р., ЗОШ I-IIIст., с. Росохач, Чортківський р-н, Тернопільська обл.)
Моя мама тривалий час перебуває в Іспанії, тато – в Польщі. На жаль, нестатки
змусили моїх батьків відправитись на чужину. Спочатку поїхав тато, довго не повертався, адже хотів заробити більше грошей. З часом став рідше дзвонити додому, і в результаті батьки розлучилися.
Ми з братом залишилися з мамою.
Нашу маленьку сім'ю обМоя
сіли нестатки, тому й мама згодом стала їздити на заробітдуша
ки до Москви, а потім поїхала в Іспанію. Тепер я живу в
потребувала
селі з бабусею та двоюрідними братом і сестрою, а мій
материнської ніжності
старший брат – у Чорткові.
й доброти... На жаль,
Дуже тяжко мені без мами.
Перший рік я хотініхто
в світі не може
ла щогодини розмовляти з нею по
телефону, але неньзамінити матір.
ка не мала коштів, щоб дзвонити
часто. А я так хотіла
поговорити з нею, почути рідний голос! Моя душа потребувала материнської ніжності й доброти.
Майже всі свої дитячі роки я провела з бабусею. Я її дуже люблю. Саме від неї я
зазнала ласки, доброти, піклування. Але, на жаль, ніхто в світі не може замінити матір.
Якби хтось міг зрозуміти, як тяжко жити без батьків, та ще й у такому віці...
Уявіть собі квітку без пелюсток, дерево без листя, голубе просторе небо без ясного сонця – це все одно, що дитина без батьків. Саме вони допомагають своїй кровинці
розправити крила й летіти в бурхливий незвіданий світ.
Та запитаймо себе: чому наші українці змушені їхати в інші
Якби
країни, щоб заробити грошей на кусень хліба? Для чого і хто розхтось міг
зрозуміти, як
лучає їх із сім'єю, родиною, домівкою, Батьківщиною? Думаю,
тяжко жити без
всім слід замислитися над цим питанням.
батьків.
Чому мешканці інших країн живуть набагато краще, невже вони працьовитіші, дбайливіші?
Я б хотіла, щоб у всіх людей усе було гаразд: щоб збувалися
заповітні мрії, щоб ніхто не зазнав ніякого лиха. А над усе бажаю, аби моя найдорожча
людина – мама – якнайшвидше повернулася додому. Назавжди!!!
Відлітали у вирій журавлі... Відлітали, щоб більше не повернутись. Безмірна туга
і печаль розносилася по світу від їхнього журавлиного плачу. І ось уже більше століття цьому, здається, безконечному пташиному лету, а серце зранене болить, тужить,
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Бица Світлана – 11 р., Українська релігійна суботня школа, м.Алкала де Енарес, Іспанія
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Борщак Андрій – 11 р., Українська релігійна суботня школа, м.Алкала де Енарес, Іспанія
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Генсерук Оксана – 12 р., НВК школа №1-гімназія, м.Радивилів, Рівненська обл.
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Дункевич Валентина – 12 р., Італія
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Діхтяренко Зоряна – 16 р., ЗШ I-IIст. – ліцей №7, м.Вінниця
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Коваленко Віктор – 12 р., НВК школа №1-гімназія, м.Радивилів, Рівненська обл.
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Косінчук Анжела – 12 р., НВК школа №1-гімназія, м.Радивилів, Рівненська обл.
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Приймак Юлія – 17 р., НВК «Загальноосвітня школи І-ІІ ступенів та ліцей», м.Нетішин,
Хмельницька обл.
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скочується пекуча сльоза у роз'ятрене тіло матері-України. Для неї однаково дорогі її
діти, де б вони не жили...
Як осягнути її, нашу і їхню тугу?!
І хто ж є ті журавлі, що
А
не дочекалися весни на батьківщині і
у вирію так довго занад усе
барились? Це наша родина українська, що з волі багабажаю, аби моя
найдорожча людина –
тьох обставин розійшлася по різних
куточках світу. Земмама – якнайшвидше
лі Америки, Німеччини, Польщі,
Італії, Іспанії, Анповернулася додому.
глії, Португалії та інших країн стали
їм другою домівкою,
Назавжди!!!
здебільшого досить пристойною і забезпеченою.
Але не будемо заздрити їхньому
достатку, бо попри все
їхнє заможне життя, якого ми на Україні не маємо, у нас є те, чого
немає у них – вітцівщина: родина близька чи далека, стежина, де залишилися сліди
батьків, дідів, прадідів; оселя, криниця, берег, те рідне й приємне, котре не можна замінити нічим.

НАТАЛІЯ КАЦЕДАН

(15 р., Обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей
з сільської місцевості, м. Івано-Франківськ)



Падає листя додолу

Падає листя додолу,
Осінь приходить до нас,
Діти з батьками у школу –
Мої матусі нема.
Дуже я люблю матінку:
Посмішку, очі ясні,
Руки, зроблені трудом,
Коси її запашні.
Все б я віддала за маму,
Голос тендітний, легкий,
Губи червоні й прекрасні,
Подих холодний, важкий.
Зараз далеко від мене
Матінка люба моя,
Думкою лину до неї,
Пишу сумні ці слова.
Мати – це моя надія,
Вогник далеко в степу,
Тільки з мамою в серці
День у день я живу.
Люблю Україну рідненьку,
Та нащо здалася вона,
Коли моя люба ненька
Далеко від мене пішла.

Тільки
з мамою в
серці день у день
я живу.
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МАРІЯ КИРИК

(14 р., ЗОШ, с. Винятинці, Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)
Країно рідная! Ох, ти далека мріє!
До тебе все летять мої думки.
Їм страшно й радісно, якась надія мріє...
Так з вирію в свій край летять пташки.
Леся Українка «Поворіт»

У надвечірньому небі журливо курликали журавлі, покидаючи рідний край. Їх
пронизливий крик зливався з болючим лементом галицьких та буковинських емігрантів, які вирушали на чужину. Богдан Лепкий, чуйний до народного горя, відчув біль розлуки цих людей,
адже вони втраУкраїна –
чали найдорожче в своєму житті – Україну. У поета
Італія. Італія
народились зворушливі слова про знедолених журавлів– Україна... Важко
емігрантів:
жити на дві
		
Чути: кру! кру! кру!
країни...
		
В чужині умру,
		
Заки море перелечу,
		
Крилонька зітру...
Нестерпне гноблення іноземних поневолювачів гнало українців з прабатьківських
країв шукати кращої долі за їх межами. Зазнали і заохочувального, й насильницького переселення, відчуження українських земель на користь інших держав, вимушеного поселення в чужих землях унаслідок участі у війнах тощо.
У 60-80-х роках 20 століття емігрували за політичними мотивами. Серед них –
кращі сини України, представники української літератури в діаспорі – Яр Славутич,
Наталя Лівицька-Холодна, Євген Маланюк, Іван Багряний та інші.
Усіх їх об'єднувало й об'єднує спільне – синівська любов до
У
своєї Батьківщини, прагнення колись повернутись на ріднайскрутнішу
ну землю… Живими чи мертвими.
хвилину допомагають
Емігранти, еміграція... Ці слова мені знайомі до болю.
їй вижити українська пісня,
Тисячі кілометрів роз'єднали нас із матусею. Україна –
душевна розмова зі своїми
Італія. Італія – Україна... Важко жити на дві країни...
земляками, читання
української книжки.

Приїхавши до нової держави у пошуках кращої долі і не знаючи ні мови, ні культури, ні звичаїв італійського народу, мама
відчула себе ніби в «ізоляції». Проте згадка про Україну зігрівала змучену душу моєї матусі. Близька моєму серцю людина дбає там, на чужині, про збереження
свого побуту, традицій, своєї культурної спадщини. У найскрутнішу хвилину допомагають їй вижити українська пісня, душевна розмова зі своїми земляками, читання української книжки. Це все дає можливість зберегти своє національне обличчя. А ще великою
розрадою для неньки і для мене є наші безкінечні телефонні розмови. Це шанс здалеку
почути рідний голос, який лунає навіть уві сні. Важко мені, коли немає поруч мудрої наставниці, порадника, друга і просто хорошої людини. Нестерпно, коли в скрутну хвилину вона далеко, за межею досяжності. Бадьорить мене тільки думка, що зустрінемось на
свята. Отак і живемо: від свята до свята. Але які приємні, сповнені ніжності і теплоти ці
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зустрічі! Сльози радості на очах, здається, зацілувала б неньку. Потім – нескінченні вечірні розмови. А по від'їзді мами настає повне
спустошення. Але я знаю, що розлука не вічна.
Мамо, де б ти не жила, душею і серцем залишаюся з тобою.
Ти і Україна – найвищі цінності для мене. Заради вас готова віддати все.
«На Україну повернусь...». Ця пісня часто звучить в українському ефірі. Переконана, що настане той момент, коли ти повернешся на Батьківщину. Рідна
земле, прийми блудних синів своїх назад, зігрій їх своїм материнським теплом!
Могили батьків, спільна історія, доля, мова – ось те, що притягувало й притягує
всіх до рідної землі, те, що тримало і тримає нас на білому світі. Любов до Батьківщини – це святе почуття, що рухає кожним українцем. Тож любімо свою Україну! Вона
наша, і ми – її вільні діти.
Мамо,
Ти і Україна – найвищі
цінності для
мене.

РОМАН КІНДА

(16 р., Рівненський державний аграрний коледж)

Діти батьків заробітчан
Сумна
історія... І
подібних до неї в
наш час, на жаль,
багато.

«Якби всі жителі землі
Пізнать тривоги матері могли,
Всю радість, біль і страх її пізнати,
І так любить, як всіх нас любить мати.
Та як не дивно, а на білім світі
Є матері, які забули діток...»

А весна буяла дивним цвітом... Все навкруги кипить та оживає. Тільки молода матуся сумно пересувається по сірому асфальту, в її душі немає
спокою та впевненості у завтрашньому дні. Ніде вона не може працевлаштуватися уже
третій місяць поспіль. Скрізь, куди вона не зверталася, їй відмовляли у працевлаштуванні. Нелегко було самотній жінці у даній ситуації. Рік тому помер її чоловік. У неї
підростав десятилітній Сергійко, який ходив до школи та навчався у п'ятому класі. Одного разу, забираючи сина зі школи, вона побачила дошку для оголошень. На ній великими червоними літерами було запропоновано високооплачувану роботу. Зателефонувавши, вона дізналась усе детальніше. Та виявилося, щоб мати цю роботу, потрібно поміняти місце проживання. Звичайно, вона не змогла зразу згодитись на цю пропозицію. Та згодом все частіше почала задумуватися над пропозицією. Ось і старенька
бабуся згодилась доглядати онука. І все владнавши, молода жінка відправилася в пошуках кращого життя аж до Іспанії. Призвичаївшись на новому місці, отримавши роботу, спочатку часто сумувала за сином та переживала за нього. Та пройшло небагато
часу – і про Сергія вона згадувала все рідше і рідше. А син ріс майже на вулиці. У нього з'явилися нові «друзі», ось йому уже виповнилось 15 років. Бабусю він почав часто
ображати, був неслухняним. А згодом нові «друзі» почали заходити до домівки Сергія. Спочатку було весело, вони слухали музику, та потім складне почалося життя. Сергій став наркоманом. І тих грошей, що інколи передавала мама, було замало для його
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дружків і для нього. Тому він пішов на вулиці міста і почав красти речі у перехожих. Та
невдовзі був затриманий і відправлений у колонію для неповнолітніх.
Сумна історія... І подібних до неї в наш час, на жаль, багато. Але діти завжди хочуть бути зі своїми близькими людьми: мамою, татом. Вони їх зрозуміють та порадять,
підтримають в тяжкі хвилини...

ОЛЬГА КОВАЛЬ

(13р., ЗОШ I-IIIст., с. Стінка, Бучацький р-н, Тернопільська обл.)

Біль...

 аю дуже смуток я,
М
Не хочу казати,
Але так, як почала,
Мушу розказати.
Плачу я цілодобово,
Біль тривожить все мене,
Бо батьків немає поряд,
Сумно серце моє б'є.
Все рахую я хвилини,
Коли прийде час,
Щоб побачить свою маму
І татуся враз.
Та нічого: все буде
Й радість смуток розжене,
Біль із серденька спаде
І цвіт щастя розцвіте.

Плачу
я цілодобово,
Бо батьків
немає поряд.

МАР’ЯНА КОЗАК

(18 р., СЗШ І-ІІІ ст. № 8, м. Хмельницький)

Чому ми повертаємось додому

Возвращайся домой после дальних дорог,
после долгих тревог, на последнем дыхании.
Возвращайся домой после трудного дня,
через годы разлук, на последнем дыхании.
Домой...
С. Лазарєв

Історично склалося так, що український народ був змушений постійно емігрувати. Ще за часів Російської імперії українців примусово вивозили з їхньої Батьківщини.
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Радянський Союз продовжував знущання над нашими людьми, ув'язнюючи їх в тюрми та відправляючи у висилки. Але зараз Україна вже самостійна, незалежна держава.
То чому ж так багато людей прагне виїхати, знайти роботу за кордоном? Адже кожен,
їдучи «на заробітки», не знає, куди він потрапить і що буде далі. Тому, хто сам не відчував цього, важко зрозуміти це відчуття. Що змушує людей покинути дім, родину, дітей, улюблену роботу, друзів, Батьківщину врешті-решт???
Наші громадяни не шукають там, за кордоном, кращого життя, вони шукають спосіб вижити, прогодувати сім'ю, дітей, бо кожен хоче, щоб його діти і вчилися, і одягалися
не гірше за інших дітей. Роблячи такий крок, кожен задумується над тим, як складеться
його життя в далекій стороні, кожен відчуває страх і переживання. Мої батьки, наприклад, їхали до знайомих, але й вони хвилювалися, адже їхали в чужу країну, до чужих
людей, не знали мови. Варто тільки уявити, як їхати тим людям, котрі їдуть в нікуди.
Ще однією вагомою причиною для хвилювання є відкриття візи. Зараз, можливо, зробити це
трішечки проСтрашно
стіше, ніж то було вісім років тому, коли
їхали
мої
навіть подумати,
батьки. Скільки шахраїв займалися відкриттям
віз,
що відчувають ті,
з якими людей просто не пропускали
через
корхто змушений залишати
дон, а заплачені гроші уже не вернути. В таку
дітей із знайомими,
ж ситуацію попали ті, хто їхав в далеку Іспанію у
сусідами, друзями.
2000 році. На щастя, водії знали інші дороги, завдяки
чому вони зуміли довезти людей. Ось так
мої батьки доїхали в Іспанію, а саме в місто Валенсія.
Вони переживали й за нас, не хотіли їхати, але були змушені це зробити. Та й ми
залишалися не самі, а з бабусями та з дідусем. Страшно навіть подумати, що відчувають ті, хто змушений залишати дітей із знайомими, сусідами, друзями. Добре, коли
діти все розуміють і не збиваються з дороги, але сьогодні більше ситуацій, коли з таких
дітей, на жаль, нічого путнього не виростає.
А ще варто сказати про тих, хто залишається. Важко навіть передати ті відчуття,
коли всі ми стояли на вокзалі, проводжаючи батьків. Скільки було сліз... А такі ситуації сьогодні трапляються чи не кожного дня.
Через рік в Іспанію поїхала моя тітка. Їй було легше їхати, адже їхала вона до своєї
сестри, себто до моєї матері, але розлучатися з друзями, рідними, з самим Хмельницьким їй було також важко.
Побачилися ми з батьками тільки через два роки. Добре, що батьки попали під
легалізацію. Передати відчуття того чекання також важко. Вийшли ми з сестрою зустрічати їх навіть з якимось острахом. Потім, розмовляючи, мама також зізналася, що
вони відчували щось подібне.
Потім мама з татом приїжджали частіше. Зрештою, мамині роботодавці зробили нам з сестрою запрошення, щоб ми могли приїхати до батьків, але в посольстві, в
Києві, нам відмовили у виїзді. Наша мама не здавалась. Почали робити документи на
возз'єднання родини. У 2005 році ми вперше побували в Іспанії. За цей час у нас там
з'явилася двоюрідна сестра. До нас прийшли тітка з донькою, якій на той час вже виповнилося два роки. І, як це не дивно, знову з'явилося дивне почуття хвилювання і страху. Потім, коли ми вечеряли, всі зізналися в тому, що хвилювалися і навіть боялися зустрічі. Мала Христинка спершу боялася нас, а потім навіть гралася з нами і не хотіла
йти додому.
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Наступного дня мама повела нас знайомитися з іспанцями. Ми знали елементарні фрази іспанською мовою, тому що ходили на курси в нас, у Хмельницькому. Я не
можу сказати, що то були погані люди, але чогось їм всім не вистачає.
Для себе я, мабуть, визначила чого. А не вистачає їм духовності. Чому? Тому, мабуть,
що їм всього вдосталь, а достаток не робить людей кращими. Люди не знають куди витратити свої гроші. Моя мама завжди порівнює ситуації, коли українці журяться, з чого
зварити обід, а іспанці - що саме зварити на обід. Майже кожен іспанець має змогу взяти на роботу прибиральницю, няньку для своїх дітей, для старих батьків. Вони не бояться брати квартири, машини, техВажко
ніку в кредит, тому що мають стабільну зарплатню. Гроші
навіть передати
зберігають в банках і знають, що людей не ошукають, як
ті відчуття, коли
всі ми стояли на вокзалі,
це зробили з мільйонами українських громадян. Кожнопроводжаючи батьків.
го дня іспанці дозволяють собі зайти в кафе, поїсти там,
Скільки було сліз... А
випити кави. Та й наші люди можуть зайти і перекусити
такі ситуації сьогодні
в якомусь барі. Порівняно із зарплатою, ціни на всі нетрапляються чи не
обхідні продукти помірні. Я не хочу сказати, що тамтешкожного дня.
ня влада не краде, але вона трішки думає про своїх громадян, про загальний рівень життя в країні. Чомусь майже кожна
сім'я
має змогу провести канікули в іншій країні, кожен може поїхати подивитися світ. Кожен батько чи мати може відправити дитину вивчати іноземну мову в ту
країну, де нею спілкуються...
В народі кажуть: «Чого бідні, бо дурні, чого дурні, бо бідні». Це сказано точно
про нас, українців. Чому? Тому що навіть найбагатший іспанець не одягається так, як
це роблять в Україні. Йдучи на роботу, іспанці одягають джинси, футболку, взувають
кросівки. Наші ж люди хочуть завжди виглядати на всі сто. Це стосується не тільки
одягу, така ж ситуація з сумочками, з різними аксесуарами.
Тепер трішечки про освіту. Слід сказати, що наша освітня програма набагато
важча і краща, ніж іспанська. Я впевнена, що й вчителі наші кращі. А те, вчитися чи
ні, вже залежить від самих дітей. В Іспанії також є такі діти, що не хочуть вчитися, але
для таких там взагалі закрита дорога в будь-який вуз. І ні за які гроші батьки не запхають дитину вчитися, якщо в неї в атестаті стоїть три бали. Така ситуація з хабарами
також залежить від заробітної плати працівників вузів. Якщо кожен іспанський вчитель отримує за годину роботи 12 євро, то нашим зарплатам до таких ще далеко, тому
й змушені брати хабарі. Але й розуміння людське повинно бути, адже кожен бачить, з
кого можна брати, а беруть із всіх.
В нас професія двірника вважається зовсім непрестижною. Я була шокована,
коли побачила, скільки молодих людей працюють двірниками в Іспанії. Просто людям дали зарплату, видали такий інвентар, що нам ще й не снилося, видали форму. Вже
давно всі перестали мести березовими віниками, а наші бідолашні двірники досі ними
метуть, хоча я впевнена в тому, що документально в нас закуплені спеціальні мітли.
Відповідно й вулиці чистіші в Іспанії, ніж наші, хоча самі іспанці смітять набагато більше, особливо на свята. Але тут же виїжджає машина-пилосос і все це змітає.
Поля. Глиняні поля Іспанії. Ви не повірите, але всі вони оброблені. І коли ти розповідаєш цим людям, що наші поля стоять роками не орані, то вони хапаються руками за голову, не розуміючи, чому у таких працьовитих людей стоять пусті поля. І дійсно, всі іспанці
захоплюються працьовитістю наших людей, можливо, саме тому вони їх і легалізовують...
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Природа по-своєму також дуже гарна. Все засаджено пальмами, мандариновими
деревами. По всьому місту побудоване новеньке метро, їздять трамваї, автобуси. Щороку купують нові вагони, на відміну від наших, у які страшно сідати. Але жодна пальма
не зрівняється з нашими берізками, вербами, дубами, з морями зелених трав. Тому часто зустрічаєш іспанців, які вже були в Росії, а колись ще й планують побувати в Україні.
І це колись вже близько. Впевнена, що іспанців буде найбільше на
чемпіонаті Євро-2012, адже футбол і корида – це ті речі, без
Достаток
яких жоден іспанець не уявляє свого життя. І знову наші
не робить людей
керівні органи все відкладають на останній момент, вся
кращими.
підготовка буде проводитися в останній рік, адже залишилось вже не так багато часу, а в нас ще майже нічого неготово.
Але пробувши в Іспанії значний відрізок часу, я зрозуміла одне: якою б не була
наша влада, яким би не було наше життя, якою б не була Україна, нас завжди тягне до неї,
до рідних людей і до рідної мови. Наші люди потрібні там тільки як дешева робоча сила,
бо жоден іспанець не буде працювати за таку плату, за яку працюють українці. Дітям особливо важко, їх часто принижують у школах, незважаючи на те, що знають вони матеріал краще, ніж інші. Я особисто знаю людей, котрі забрали дітей з України до себе, воно й
зрозуміло чому. Їм зробили документи, діти пробули там три роки, походили до школи,
у них народилася менша сестра, все було добре... Зрештою, діти сказали, що не можуть
вчитися в Іспанії, не можуть там більше бути, хоча батьки були з ними. Їхня мама купила
квитки і відправила цих дітей назад, в Україну, до бабусі. Важко передати її відчуття, але
дивитися на те, як її діти замикалися в собі, вона також не могла.
Наші люди не падають духом. Навіть там, у чужій стороні,
Наші
вони знаходять ту волосинку, яка допоможе їм зберегти свою
люди потрібні
культуру, історію, звичаї і традиції. В місті Валенсія було відтам тільки як
крито Українську асоціацію, якою керує Петруняк Михайло.
дешева робоча
При даній асоціації функціонує суботня школа для українсила
ських дітей, що народилися в Іспанії чи приїхали сюди ще маленькими. Тут дітки вивчають українську мову, літературу та історію України, що дає змогу дітям не забути, звідки вони родом, не забувати рідну мову та
культуру. Найближчим часом планують відкрити українську школу, в якій всі предмети
будуть вивчатися українською мовою. При асоціації постійно проводяться вечори, вистави для дорослих та дітей: і до Нового року, і до Різдва, на Великдень, на 8 Березня. Отже,
дорослі намагаються зробити все, щоб діти не почували себе непотрібними. Багато матерів, якщо мають змогу, везуть своїх ще маленьких дітей в Україну, до бабусь і родичів,
змалку показуючи дітям, де їхня Батьківщина, де рідна сторона.
З концертами постійно приїжджають українські артисти: Оксана Білозір, Павло
Зібров, ансамбль народної пісні і танцю та інші. У Валенсії, Барселоні, Мадриді, Алтеї
відкриті церкви, де молоді сім'ї можуть охрестити дітей.
Але незважаючи на все це, кожен серцем і душею прагне повернутися або хоч відвідати Україну, почути рідну мову, говорячи якою не потрібно задумуватись, чи все ти
правильно сказав...
Ніколи не вірте тим, хто каже, що Україна не потрібна, хто каже, що якби не стара
мати чи батько, то вони б і не приїжджали. Завжди всіх нас повертає туди, звідки ми, де
наше коріння. Кожен десь глибоко в душі завжди пам'ятає зелень природи, мальовниче село, де він проводив канікули. Пам'ятає дідусів і бабусів, які так плекали своїх ону63
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ків. І кожного року така людина буде прагнути побачити хоча б їхню могилку, побачити батьківську хату.
Всі пам'ятають своїх друзів. Особливо це відчутно молодим людям, що виїжджають з України. Кожен думками повертається у шкільні роки, що принесли стільки різних відчуттів та переживань. Кожен повертається в дитинство, яке було проведене в
Україні. Антуан Екзюпері писав: «Всі ми родом з дитинства». І напевно, людина лише
тоді залишається людиною, коли проносить цю фразу через усе своє життя, коли в
будь-який момент вона може повернутися в ту країну див і мрій, де всі ми росли, мріяли, де нас любили так, наче ми були сенсом життя інших.
Пам'ятають люди і свою улюблену роботу, і колег. І, потрібно сказати, всі жаліють
за тим, що залишають. Невже ви думаєте, що вчителю за покликанням легко залишити школу, в якій він пропрацював половину свого життя, легко залишити дітей, легко
залишити клас, в якому він класний керівник? Це зробити дуже-дуже нелегко. А в нашій школі така ситуація була. І такі ситуації зараз трапляються чи не в кожній школі.
Як би не складалося людське життя, кожен пам'ятає найпрекрасніші його миті і кожен хоче в них повернутися, кожен хоче повернутися додому. Адже дім завжди чекає нас
з відчиненими дверима. Він гостинно відчиняє нам двері, коли ми повертаємось з далеких доріг, по яких нас водить життя. Він приймає нас такими, якими ми є: бідними чи багатими, радісними чи сумними, здоровими чи хворими, з тривогами і без них...
Таким домом для українців, що живуть за кордоном, є Україна. Вона завжди їх чекає. І всі люди відчувають це. Словами важко передати радість людей, що їдуть додому
у відпустку, і неможливо описати смуток тих, хто знову повертається назад. Дуже нелегко описати біду тих, хто втрачає своїх близьких там, далеко від дому. Як не пощастило тим, хто навіки залишився на чужині, а таких людей на сьогодні чимало...
Отож, ми завжди повинні знати, що десь нас чекає рідна домівка, рідний край,
рідні люди, така милозвучна рідна мова. І як би нам не було важко, ми завжди повинні
пам'ятати, що десь далеко нас чекає дім, до якого ми вертаємось попри всі негаразди.
На останньому диханні, але вертаємось завжди...

ОЛЬГА КОСМИНА

(14р., ЗОШ І-ІІІ ст., с. Селище, Таврійський р-н, Вінницька обл.)

Діти емігрантів України

Україно, моя рідна! Як же я тебе люблю! Ти дала мені все: життя, домівку, друзів,
школу! Ти показала мені справжню красу, ти дала мені змогу дихати твоїми лісами і садками. І ще з мого першого кроку ти подарувала мені змогу торкнутися до прекрасного!
Україна розкинулась на обох сторонах Дніпра. З давнього часу сміється вона великими містами і маленькими селами, слухає природою, а дивиться людьми. Яка гарна
Україна зимової ночі! В таку пору десь у парку, чи десь йдучи по вулиці, стоячи просто
надворі, можна повністю зануритися у думки, душевно відпочити. Навколо кружлятиме сніг у вальсі, а на чорному небі світитимуться зорі, місяць освітлюватиме дорогу.
Україно, ти святенна земля! Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Григорій Сковорода – це ті люди, які освятили тебе! Для мене ти – вічний вогонь, який ніколи не згасне у моїх очах!
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Я ніколи не покину назавжди тебе, Україно! Навіть коли я виросту і поїду за кордон з певних причин, я завжди пам'ятатиму про тебе, Україно, і за будь-яких обставин
я повернуся до тебе!
Але я не можу пообіцяти тобі,
Україно, що, коли
Матусю,
я виросту і матиму своїх дітей, я не
покину тебе та
я тебе так міцно
їх, поїхавши на заробітки!
люблю! Я дуже сумую за
Я - восьмикласниця. Живу
з матір'ю.
тобою! Під Новий рік всі люди
Маю двох двоюрідних сестричок: Настю
загадують бажання. Настя і Віка
та Віку. Настя навчається в десятому кламаленькими буквами на білому
сі, а Віка – у шостому. Вони живуть
з бабупапері написали: «Вернись,
сею, їхній батько давно не живе
з ними, хоча
матусю, назавжди!»
приїжджає до своїх дітей раз, інколи два, на тиждень. Часто їм телефонує. Він дуже любить своїх дівчаток. А мати Насті та Віки вже чотири роки, як
покинула Україну. Вона
поїхала у Португалію на заробітки! Довго шукаючи у своїй рідній країні хорошої роботи, мама моїх сестер одного дня поїхала з надією, що там вона зможе заробити грошей
для себе і дітей.
Літак заспівав свою голосну пісню... У височині провели його поглядом мої сестри. Сум, тільки сум і печаль зосталися на їх тремтливих обличчях. Як з травички стікає роса, так чиста і скляна сльоза покотилася по щоках залишених дівчаток. Бабуся
ніжно обняла своїх онуків. Приїхавши додому, зайшовши до хати, у Насті і Віки та солена сльозинка ще довго обсихала у їхніх чорнявих оченятах... Скільки б ніжних, ласкавих слів не говорили їм бабусині чи татові вуста, вони ніколи не замінять одного слова матері! Рідної матері, яка думками, серцем і душею завжди з дітьми. Час почав іти
швидше. Мої сестри почали своє звичайне, буденне життя. Але кожну годину, хвилину
їм не вистачало когось. Кого? Звичайно, матері! Однієї, єдиної матусі, яка в той час наполегливо працювала за кордоном.
Насті зараз чотирнадцять. Вона старша за мене на півроку. Завше розповідала
мені вона про свої проблеми, про своє життя, про свої враження. Я постійно вислуховувала її до кінця, але інколи їй було важко сказати мені певну річ, а якби поруч була
мама, їй було б легше і спокійніше. Адже ніхто ніколи не замінить матусі. Ніжна пелюстка квітки не замінить маминого поцілунку, дотик пір'ячка не замінить м'якості
материнських рук.
Вікуся – моя менша двоюрідна сестричка. Вона також часто потребує підтримки
матері. Малюючи, завжди думає, чи сподобався б цей малюнок її мамі, читаючи, сподівається, що її виразність сподобалася б неньці.
«Матусю, я тебе так міцно люблю! Я дуже сумую за тобою!» – каже так вона у слухавку, і її тихий голос летить до далекої Португалії.
Телефонує вона два рази на тиждень. А приїздить два чи три рази на рік.
Яке страшне це слово – розлука! Особливо розлука між батьками і дітьми. Розлука. Це слово плаче, кричить, сумує! Кожен з нас знає це слово, але не кожен розуміє
його зміст. Це не просто декілька букв, це те, чого найбільше слід боятися у нашому
житті! Наше життя – це лиш мить між майбутнім і минулим, тому всім людям на планеті слід так використати ту мить, щоб ніколи не зіткнутися з жахливими речами у нашому житті. Завжди потрібно піклуватися один про одного, ніколи не покидати своїх
рідних і близьких, бо саме такі люди – це найдорожче, що є у тій миті. Але не у кожно65
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го є змога так прожити своє життя. Частина людей все ж покидає свої сім'ї. Але вони
не винні в цьому. І їм також дуже важко жити за кордоном. І хоч скільки грошей вони б
там не заробили, іноді здається, що можна віддати все за хвилину побачення із сім'єю!
Важкий тягар лежить у грудях моєї тітки. Там вона також думає про своїх дівчаток.
У голові тисячі питань: де? коли? куди? І на більшість з них дуже важко дати відповідь.
Часто, присилаючи лист, мати Віки та Насті пише: «Привіт мої любі! Я дуже сумую за вами! Я вас дуже люблю! Більш за все на світі! Я цілую і обнімаю вас...»
У листі – ніжні слова, поради, обійми та поцілунок, який так хочеться відчути
наяву! Мої сестри личком притуляються до маленьких букв, і їм стає на краплиночку
легше. Здається, що мама зовсім поруч... Вони ніби відчувають важкий, далекий подих
рідного серця.
Під Новий рік всі люди загадують бажання. Настя і Віка маленькими буквами
на білому папері написали: «Вернись, матусю, назавжди!» Скрутивши папір, поклали
його на гілочки ялинки, мовляв: «Збудеться».
Якими дорогими для моїх сестер стали слова: «Чекаю, вірю, люблю». У них стільки витримки і віри, що не залишається нічого, крім останнього рядка, останньої, найвищої вершини, останньої назви з великої букви Н: «Я НАДІЮСЬ І ЛЮБЛЮ!»
Всі діти емігрантів живуть звичайним життям. Вони ходять до школи, спілкуються з ровесниками, але всі ми знаємо, що їм дуже важко! Особливо, коли вони хворіють!
Коли дитина хвора, їй важко і фізично, і морально. Вона хоче більшої уваги, підтримки, опіки! Дитині справді дуже важко, якщо поруч немає батьків,
особливо матері, бо як сказав Некрасов: «Ми любимо сестру,
О
і дружину, і батька, та в муках ми маму згадуємо!»
Боже, дай же
Всі оточуючі дітей емігрантів повинні робити їхнє
роботу батькові й
неньці на Україні, рідній
життя простішим і кращим! Хоч батьківської любові не
землі! Всі діти і всі батьзаміниш. Я думаю, що всі діти і всі батьки на планеті поки на планеті повинніі
винні бути разом! Адже життя таке коротке і несподівабути разом!
не, і так багато потрібно встигнути батькам і дітям!

АНДРІЙ КОЦМИРА

(14р., ЗОШ, с. Винятинці, Заліщицький р-н, Тернопільська обл.)

Тяжко без тебе, мамо

Я стояв і сумно дивився у вікно. На серці було щемко і тривожно. Так захотілося
бачити свою матінку, відчути її тепло, її ласку. Та це неможливо – вона далеко.
Мамочка, мамуся, рідна матуся, а…сльози чомусь самі ллються.
Ех ти! – картаю сам себе.
Ти ж хлопець, мужчина, адже вже восьмикласник, а нюні розпустив, ніби якесь
дівчисько. Ще побачить хто. Та кому бачити? Він та батько. Сестричку Оксану щойно
до автобуса провів. Вона у нас студентка, першокурсниця. Налагодили їй, що могли,
повну сумку. Нехай!.. Професію медсестри здобуває. Звичайно, якби мама була, вона б
такої смакоти приготувала…І слова б для неї знайшла ласкаві, не те що тато: «Дивися,
дівко, вчися там і себе бережи». Білява та тендітна, як ромашка в лузі. Ото б раділа матуся, дивлячись на неї.
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І в уяві постає картина. Випускний. Білими лебідками кружляють
у вальсі дівчата, ровесниці Оксанки. Всі веселі, радісні, їхні очі
Випускний…
випромінюють щастя. Тільки моя сестричка сумна. Її волошТільки моя
кові очі мовби шукають когось.
сестричка сумна. Її
Ні. Вона не гірше одягнена за інших. А сукня її – одна з найволошкові очі мовби
кращих.
Матуся постаралася. Вислала грошей, щоб на все вишукають когось.
стачило. Тільки її самої немає зі своєю донечкою. Замість неї у
рядочку мам – бабуся, що приїхала до нас з Чернівецької області.
Як нам тоді не вистачало найріднішої людини. Ми плакали обоє, не
соромлячись сліз. А батько, як міг, заспокоював нас, хоч самому було нелегко.
Не люблю зиму, хоч колись любив. Саме в цю пору року, в один із найхолодніших
днів, з хуртечею і лютим морозом поїхала наша мама в далеку Італію. На заробітки подалася. І ми помирали від жалю: як вона, бідна, доїде? Така худенька, самотня, відірвана від нас, як осінній листочок від дерева.
Пізніше згадувала, що сама не знає, як живою доїхала. А на чужині українок ніхто не чекає. Вірно у тій пісні співається: «А чужина – не родина, плаче серце, як дитина». Тиждень роботи не мала. Добре, що знайома знайшлась, зжалилась. Весь цей час у
неї в комірчині спала. Вдень мусила блукати, роботу шукати. Їла раз на добу в церкві,
де збирались такі ж невлаштовані бідолахи, як і вона, а монахині милосердились над
ними, щоб не померли з голоду.
Тепер моя мамуся доглядає старенького сеньйора. Догоджає, терпить, як може, щоб не вигнали. Вивчила мову, стало
Не
люблю зиму,
трошки легше. Бо як же спілкуватися?
хоч колись любив.
Коли їхала, я був у четвертому класі, а Оксана – в сьоСаме в цю пору року…
мому. Ось уже довгих чотири роки матуся на заробітках.
поїхала наша мама в
Ми без неї, рідненької, виросли.
далеку Італію.
Дивлюся по телевізору, що робиться у Верховній Раді.
Дії, вчинки державних мужів розходяться з передвиборними
обіцянками. Ніхто з них не думає. Не дбає про Україну, її народ.
Т. Г. Шевченко писав:
		
Україно, Україно,
		
Серце моє, ненько,
		
Як згадаю твою долю,
		
Заплаче серденько.
Україна, як за часів Великого Кобзаря, і досі залишається сиротиною, а її нещасні
діти їдуть за границі заробляти на прожиття своїм сім’ям. Наші можновладці давляться грішми, і все їм мало. На їхніх рахунках мільйони, мільярди, а коли в кого тисячі, то
вже той депутат бідний.
Звідки статки? Де заробили?
Їх би примусити жити на ту нещасну зарплату чи пенсію, і не тільки їх, а й сім’ю
кожного. От тоді було б по справедливості. Вчителі у школі вчать нас жити, з правдою
не розминаючись. А по яких законах живуть наші депутати? Хто їх вчив?
Для того, щоб дати Оксанку вчити, хату перебудувати, перекрити, наша мама
тяжко заробляє в далекій Італії.
А в них іномарки має кожний член сім’ї, будинки, квартири, дачі, фірми. Де ж та
правда?
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Ми з татом навчилися
жити без матері. Та хіба це життя?
Самі їсти варимо, перемо. Городи обробляємо, а влітку готуєМи
мо на зиму салати, компоти.
Ніби й не бідуємо, та все те без
з татом
радості, в душі порожнеча.
навчилися
жити без матері.
А батько… Мені жаль
і його. Розумію. Як йому гірко.
Та хіба це
Чи в свято, чи в будень чоловіки з дружинами: чи на вежиття?
сілля, чи в гості, чи до роботи. А він, ще молодий і вродливий, всього себе віддав нам,
дітям. Не спився, не шукав іншу.
Нерозтрачені тепло і ласку віддав
мені і сестрі. А ще він навчив нас цінувати кожну копійку, тяжко зароблену нашою матінкою.
Часом дивишся на дітей заробітчан – і гнів огортає. Про що вони думають, коли
гасають на скутерах, машинах, п’яні, заморочені якимсь дурманом. Про що завгодно,
тільки не про своїх батьків, їх нелегку заробітчанську долю.
А за вікном сутінки поволі спадають на землю. Смеркає. Зараз до хати прийде натруджений батько. Повечеряємо, що я приготував, помолимось Богу за здоров’я нашої
любої мами, дружини, і, може, вона прийде до нас хоч у снах. Поцілує обох. Пригорне мене до свого серця, погладить русяві кучері, приголубить і скаже: «Вже недовго. Я
скоро приїду до вас, і ми знову будемо разом. Чекайте мене. Тільки вірно чекайте».

ВОЛОДИМИР КУЗЬМІЧ

(16 р., Рівненський державний аграрний коледж)

Діти батьків емігрантів

В даний час Україна переживає важкі часи – переломи в політиці, переломи у владі. Таке поняття, як переворот або зміна, дуже впливає як на людину, так і на сім'ю.
Безробіття, мала зарплата, нестача робочих місць, платне навчання та лікування і
т.д. Усі ці критерії змушують молодь, а особливо батьків, залишати домівку, дітей і емігрувати за кордон у пошуках роботи і гарного заробітку. Їдуть у Єгипет, Польщу, Німеччину, Іспанію, Італію і в інші країни з метою заробити грошей та допомогти дітям.
Чи то оплатити навчання, чи то купити дитині місце роботи, яке зараз так важко дістати. Та ці заробітки дуже часто негативно впливають на дітей. Недогляд, відсутність
батьківського ока роблять з дітьми страшні речі...
Наркоманія, пияцтво, куріння всілякої гидоти, проституція –
усі перелічені захоплення не одну молоду людину завели в глуНедогляд,
хий і безвихідний кут, і навіть батьки з тяжко
заробленими
відсутність
грошима з цього становища їх не можуть витягнути. Одбатьківського ока
нак є й винятки, не можна сказати цього про
усю молодь.
роблять з дітьми
Є випадки, коли залишені батьками діти доглядають свострашні речі...
їх братів, сестер, господарюють й у навчанні
стараються не
відставати. Знаходять корисні заняття, аби лишень батькам не
було за них соромно, але це в наш час велика рідкість. Аби тільки
батьки за поріг – як тут компанія, розваги, випивка. І не задумуються, як важко за кордоном приходиться їхнім батькам. Як прикро, коли не цінується важко зароблений
гріш.
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Розкішне вбрання, вишукані прикраси, великі кошти, витрачені на навчання, –
усе це кожні батьки віддають дитині, аби лише не були гірші за інших. Та дуже прикро
не тільки батькам, а також і державі, якій зараз так потрібні молоді руки, розум та сила.
І дуже хочеться, щоб молодь замислилась і зробила висновки. Адже усі батьки, їдучи
за кордон, перш за все, це роблять для них, для своїх дітей в надії, що за це буде колись
віддячено.

МАР'ЯНА КУНИНЕЦЬ

(12р., Львівська українська гуманітарна гімназія)

Тепла країна Італія

Цього літа я відвідувала надзвичайно красиву країну – Італію. Ви
запитаєте, а що ж там робила? Відповідь проста: гостювала у сво...ніщо
їх батьків. Два місяці, що провела у країні піци, промайнули
так не зігріє, як
дуже швидко, і я повернулася до своєї бабусі у Львів.
своя Батьківщина,
Завітав до нашого міста вересень, покликав дітей за шкільні
навіть така сонячна
парти.
Я уже семикласниця! І три роки без вас, дорогі мої батьки.
країна, як Італія.
Пригадую, як ви поїхали за кордон. Спочатку мама, потім
тато. Мені стало сумно, бо не вистачало спілкування з вами.
Матеріально ми з бабусею забезпечені. Завдяки наполегливій праці
батьків через рік ми змогли придбати трикімнатну квартиру в новому будинку. Але у цій
квартирі пахне пусткою. Щовечора лягаю спати й подумки розмовляю з мамою, розповідаю їй усе, що відбувалося у гімназії, ділюсь таємницями. Мамусю, ти мені зараз так потрібна. Три роки я не мала ні материнської ласки, ні батьківських настанов на майбутнє.
Батьки пропонували залишитись в Італії, але я вирішила, що жити і вчитися треба на своїй рідній землі, бо ніщо так не зігріє, як своя Батьківщина, навіть така сонячна країна, як Італія.
Поділюся з вами великою радістю – мої батьки вирішили приїхати в Україну. Назавжди!!!

ІРИНА ЛАВРІВ

(17 р., ЗОШ №2, м. Городенка, Івано-Франківська обл.)

Звикаємо до думки, що батьки – це ті, хто заробляє

Кажуть, що проблема дітей і батьків вічна. Розбіжності у поглядах, думках і способах
їх вираження були, є і будуть, поки будуть на планеті Земля батьки і діти. І в цій суперечці
поколінь народжується істина, яка є однією з багатьох складових прогресу людства.
Але сьогодні я хочу звернути увагу не на проблеми вселенського масштабу, а на
щоденні, маленькі, але від цього не менш важливі проблемки. Бо, як відомо, «все починається в житті з малого».
Згідно з опитуванням учнів нашої школи, батьки, особливо матері, є найбільшим
авторитетом для дітей. До мами ми йдемо за порадою, з мамою ділимося своїми радощами і невдачами. Та чи мають можливість наші батьки, наші матері хоча б вислухати
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нас? Здебільшого – ні. Батьки зайняті величезною проблемою – зароблянням грошей.
Бо без них всі інші проблеми автоматично стають безнадійними. Скільки наших батьків працюють на двох роботах або й на трьох, скільки підробляють так званим бізнесом – крутяться, як кажуть. Але це ще півбіди.
Біда, справжня катастрофа приходить тоді, коли батьки їдуть за кордон, коли поговорити з мамою можна в ліпшому випадку по телефону. А про що по телефону поговориш? Про погоду, про оцінки в школі. Чому наші батьки, такі умілі, такі здібні, такі працьовиті, не потрібні власній країні? Чому там, на чужині, в іншому мовному середовищі,
без підтримки, без хабарів, без протекцій наші люди добиваються матеріального благополуччя за досить короткий час, а в рідній країні не можуть звести кінці з кінцями?
А чи потрібні нашій державі ми, діти? Які позбавлені батьківської опіки, а закінчивши школу, вступити до вузу можуть лише за результатами співбесіди батьків з потрібними людьми. Ті, які, одержуючи з-за кордону великі суми грошей, без батьківського контролю витрачають їх на веселе життя у барах і ресторанах, на алкоголь і наркотики. Ті, які не
мають можливості на прикладі своїх батьків навчитися бути у майбутньому добрими мамами і татами, дружинами і чоловіками?
Таких запитань, далеко не риторичних, можна задавати багато. Вони
виникають часто: вранці, коли нема з ким порадитись, що одягМи,
ти сьогодні до школи, після уроків, коли нема кому пояснидіти, звикаємо
ти важку задачу чи сформулювати думку у творі з літератудо думки, що батьки –
ри, ввечері, коли повертаємось щасливі з першого побаченце ті, хто заробляє гроші.
ня і нема з ким розділити це щастя. Найстрашніше й найбоІ так поступово батьки
перетворюються на
лючіше, що ця ситуація поступово стає нормою. Ми, діти,
спонсорів.
звикаємо до думки, що батьки – це ті, хто заробляє гроші. І
так поступово батьки перетворюються на спонсорів. Звикають
до цього і вони самі. Скільки з них єдиним батьківським обов'язком
залишили собі своєчасно піти до «Вестерн-Юніон», щоб переслати сюди, в Україну, певну суму умовних одиниць?.. Чи далеко той час, коли традиційні в нашому народі синівську шану і батьківську любов будемо вимірювати в цих злощасних умовних одиницях?..
Чому Симоненкові «Лебеді материнства» відлітають у теплі краї і не повертаються?..
Невже цього не розуміють дорослі, державні мужі, від яких залежить доля держави в
цілому і доля кожного маленького українця зокрема? Розуміють! І деякі, потираючи руки,
підраховують, скільки мільйонів доларів і євро надходить в Україну від новітніх емігрантів.
Повторюється біблійна історія. Ми молимось «Золотому теляті», забувши Божі
заповіді. Тільки де наш Мойсей, який нагадає українцям про них?
І ще одна тема. За законом, в Україні встановлений восьмигодинний робочий
день. А скільки працюємо ми, учні, особливо старшокласники? 7-8 уроків, потім гуртки, спортивна, музична школи, репетиторство, домашні завдання. А ще є робота вдома. У нас нема часу на нормальне людське спілкування з друзями, ровесниками. Знову
виручають телефони. Вже пісні співають про смс-не кохання.
Я маю на увазі тих, хто дійсно вчить. Часто кажуть, що впав інтерес до знань. На
це є кілька причин. По-перше, в цьому шаленому галопі, що називається життям, ми
просто не встигаємо вчити на однаковому рівні все, що пропонують шкільні програми. По-друге, багато з того, що ми вчимо на уроках, потрібне лише для оцінки, а те, що
потрібно для життя, на уроках не вчать. По-третє, а для чого вчити? Вступити до вузу
лише за шкільні знання все одно неможливо. А якщо додати ще необ'єктивність оці70
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нювання, ціну підручників, посібників та іншого шкільного приладдя, рівень життя
«вчених» і «неуків», то бажання вчитись чомусь пропадає.
Як бачимо, проблема батьків і дітей виходить за рамки сім'ї. І хоча вирішити її неможливо, вирішувати все-таки треба. І вирішувати на серйозному, державному рівні.
В іншому випадку пропаде таке поняття, як сім'я, а з нею і поняття батьки і діти. Тоді і
проблеми не буде. Чи такого вирішення ми хочемо? Якщо це розуміємо ми, діти, то що
ще повинно трапитись, щоб це зрозуміли дорослі?

ІВАННА ЛАПТЮК

(16 р., Обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей сільської місцевості,
Івано-Франківськ)

Прошу, мамо…

 збережу в своєму серці, мамо,
Я
Любов і ласку, подаровану Вами,
Душею ніжно припаду до серця
І послухаю, як до мене озветься.
Я згадаю садочок і казку,
Що добром наповнені й ласкою,
Я крізь роки пронесу ту любов,
Що уже не повернеться знов.
Ви не їдьте, мамо, в далечінь,
Залишіться тут на мить зі мною,
Я прошу Вас, мамо, не губіть,
Не губіть Ви, мамо, мою долю.
Я сльозами вмиюся сто раз,
Поцілую і обніму щиро,
На коліна стану перед Вас:
Не кидайте мене, нещасливу!


На
коліна стану
перед Вас:
Не кидайте мене,
нещасливу!

ТЕТЯНА ЛИТКА

(11р., ЗОШ I-III ст. №2, смт. Міжгір’я, Закарпатська обл.)

Мій тато працює за кордоном

Над моїм Міжгір'ям запалав рожевий ранок. Вже зоріє день. Сонечко прокинулось, умилося чистою росою і виглянуло з-за обрію. Прокинулись квіти, розкривши
свої ніжні пелюстки. На них заблищала роса, наче кришталевочиста сльоза. Сонячні
промінці побігли по стежинці і заглянули в моє віконечко. І враз я відчула, як це сяйво торкається мого серця. Все моє єство наповнюється чимось великим, чистим, прекрасним... Але чомусь біля серця жалісно тенькнула якась маленька струнка – і вмить
болісно обірвалася. Я згадала, що сьогодні мій татко від'їжджає, вже в котрий раз, на
заробітки. Працює він за кордоном, у Празі – столиці Чехії. Наче дорога і не дуже да71
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лека, потрібно їхати двадцять годин, але нам здається, що він буде десь аж на другому
куточку земної кулі, так нам його не вистачатиме.
У татуся руки золоті. Чого тільки не знає він робити: і ремонти в квартирах та
особняках, і кладку класти, і штукатурити, і плитку викладати, і проводити теплове
опалення, і воду.
Встає о сьомій годині ранку і працює до сьомої години вечора. Приходить з роботи втомлений, і я можу лише уявити, як би він із задоволенням повечеряв з нами смачними стравами, які так чудово і вміло
готує моя мама. Але це тільки моя уява...
«нам
Я бачу, як він прийшов
з роботи, перетреба материнські
одягнувся, старанно вимив руки, прируки, нам треба батьківське
чесався, поправив сорочку
і посміхнувся,
плече...». Але відчувати це плече
до речі, мені дуже подобається його повже, зараз, щогодини, щохвилини,
смішка, і сів вечеряти те,
що
зготували
постійно. Хочемо, щоб був
його товариші (їх живе четверо,
і
готують
поруч!
вони по черзі).
Ностальгія за сім'єю у тата велика, хоча він нам і не зізнається. Але ми це з мамою і братиком відчуваємо. Він телефонує кожної неділі, а тричі на
тиждень пише мобільні повідомлення. Ще передає нам різні подарунки: солодощі, фрукти, іграшки, а інколи одяг.
Я учениця п'ятого класу. У свої одинадцять років я переконана, що немає нічого дорожчого для людини, ніж родина. Ніщо так не підтримує, як тепло родинного вогнища, затишку.
Ну чому ж мій батько, як і багато інших, не може бути біля нас, тут ходити на роботу, щоб заробити на хліб насущний, а повинен, як той журавлик, покидати рідну
землю і летіти в чужі краї?
А відповідь проста: в нашій області, районі нема робочих місць, не працюють
ті заводи і фабрики, інші установи, які працювали колись. Роботу знайти дуже важко. А обов'язок кожного батька – це забезпечити сім’ю найнеобхіднішим, піклуватися про майбутнє своїх дітей, щоб їх «вивести в люди». І мій татусь це дуже добре розуміє, і тому вже чотирнадцять років працює на благо іншої держави, щоб вона достойно жила і процвітала, бо Україні, очевидно, його вміння і сила не потрібні.
А час біжить, його не спиниш... Хто поверне втрачені місяці, роки, коли нам і
один тиждень без нього здається вічністю. Нам, як і всім дітям, потрібні, як у тій пісні
співається: «нам треба материнські руки, нам треба батьківське плече...». Але відчувати це плече вже, зараз, щогодини, щохвилини, постійно. Хочемо, щоб був по-о-руч!
Та хто в цьому винен? Критикувати, звичайно, найлегше. І звинувачуємо при
цьому всіх: від керівника підприємства, закладу до Президента. Але забуваємо, а може,
і не знаємо, що впродовж століть не мали держави, не мали законів, які були б дієвими,
тобто, жили «на нашій, не своїй землі» (за Т. Шевченком).
Я хочу бачити Україну іншою, новою: навколо доброта, порядність, чесність, зелені ліси, прозорі річки, щасливі діти. Хочу, щоб мій батько після праці міг відпочити
з нами на дозвіллі, піти на прогулянку в ліс, у парк, на річку, розповідав би цікаві історії і вчив нас жити, просто цікаво і змістовно жити.
У кожної людини своє особисте розуміння щастя. Для мене воно асоціюється з
такими словами: міцна держава – дружна родина – щаслива дитина. Бо як прекрасно,
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коли в родині панує мир, злагода, коли тебе оточують найрідніші в світі люди: мама,
батько, братик, бабуся, дідусь.
Лише тоді людина може бути по-справжньому щаслива.

АРТЕМ ЛЯШЕНКО

(15р., Рівненський державний аграрний коледж)

Еміграція – двогранна штука...



 міграція – двогранна штука:
Е
Для когось спасіння, а для когось мука.
Одні за кордоном життя шукають кращого,
А інші рятуються від долі пропащої.
Якими б ми це словами не називали,
Вони зі своєї батьківщини втікали.
Не знали, мабуть, як їм важко буде,
Україну пам'ятатимуть, ніхто не забуде.
А там, на чужині, не вважатимуть їх за людей,
Ніхто не прислухається до їхніх ідей.
А коли виростуть їхні діти,
Страшенно будуть додому хотіти.
Будуть намагатися вони сюди повернутися,
Чужих звичаїв будь-якою ціною позбутися.
Схочуть побачити рідні степи, Карпати,
На Поліссі в густих лісах побувати,
В Києві запах каштанів відчути,
Хоч мить наодинці з Чорним морем побути.
Це буде їх найзаповітніша мрія,
Якщо не згасне їхня світла надія...

А
коли
виростуть їхні
діти, страшенно
будуть додому
хотіти.

МАКСИМ МАКОВЕЦЬКИЙ

(15 р., СЗОШ І-ІІІ ст. екологічного напряму, с. Стара Ушиця,
Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл.)

Мама

 дного осіннього ранку
О
З’явився на світі твій син.
І знала тоді вже ти, мамо,
Що важко тобі буде з ним.
Відтоді ночами не спала,
А сон мій хиткий берегла.
Коли ж задрімаєш на хвильку –
Прокинусь й розплачуся я.
73

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль

Лиш трішечки син став на ноги
І в поті чола ти була,
Бо скрізь подивитись за мною
І з нянькою ти б не змогла.
А треба ще їсти зварити,
І прати повинна була,
Щодня на роботу ходити,
Щоб була якась зарплатня.
І ось уже шість мені років,
І в школі навчаюся я,
А братик зростав ще маленький,
І рішення ти прийняла,
Що їдеш в країну далеку,
Бо в грошах потреба була.
І тяжко ти там працювала,
Щоб у достатку жила дітвора.
Сьогодні мені чотирнадцять
І хочу подякувать я,
Що завжди душею і серцем
Ти поряд зі мною була,
Що вдень і вночі працювала,
Щоб радість у хаті цвіла
І щоб не ходила голодна
Маленька твоя бешкетня.
Пробач всі образи й печалі,
Що їх я тобі завдавав,
Бо зла я на тебе у серці
Ніколи своїм не тримав.


Куди веде серце

 етіли у вирій лелеки,
Л
Лишивши позаду сніги,
Летіли і світлу надію
У трепетнім серці несли.
Чекала важка їх дорога:
І голод, і відчай, і сум,
А птахи на південь стреміли
В полоні пекельних дум.
Проходили зоряні ночі,
Молочні світанки пливли,
І ось на омріяну землю
Нарешті присіли вони.
Та швидко прийшло розуміння:
Де ж добре насправді було,
Бо сонце в цім краю не гріло,
Це сонце безжально пекло.
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Вода тут текла каламутна,
Дерева чужі їм росли,
Згадали лелеки Вкраїну –
І сльози з очей потекли.
І виступив старший лелека
Й сердечно сказав до братів:
Такої ось кращої долі
Не хочеться знать сто віків.
Бо жоднеє благо й багатство
Моєму рівню не складе:
Я вільно ширяю в висотах,
Я – там, куди серце веде.
Бо я – української крові,
Я поля безкрайнього син,
Чи в щасті я буду, чи в горі,
Моя Україна – мій дім.

Я сиджу собі у хаті та й пишу тобі листа,
Думаю, що розказати та все зиркаю у вікно.
А надворі, на дорозі все танцює заметіль,
Сніг злітає пишно з неба, замітаючи поріг.
І лиш там, і тут, і всюди темні плями від слідів.
Це залишили їх люди, поспішаючи за стіл,
Бо удома тепло й любо, відпочинеш тут завжди
І знайдеш забав багато в колі рідної сім'ї.
Ну, а сніг летить-злітає, весь світ в білім полотні,
А мені не вистачає мами рідної в сім'ї.
Але знаю: ненадовго розлучила доля нас,
Головне – лише чекати, і мине колись цей час,
І буде тоді назавжди повноцінною сім'я,
Бо ми вічно будем разом: тато, мама, брат і я.

ЛЕСЯ МАКСИМИШИН

(16р., ЗОШ № 28, м. Тернопіль)

Сповідь-прозріння

«Чому життя одним дарує всякі блага, а іншим і промінцем щастя не
блисне? Чому над деякими головами сонце світить теплом і краЗ
сою, а решту під хмарами ходять, і часто їх дощ поливає так
роками я все
рясно, як мене? Чому?... Хто скаже? А якби хтось відповів на
менше сумувала
ці запитання, то хіба мені від цього стало б легше?» – думза тобою, мамо, бо
ками запитувала себе дівчина, оточена білизною лікарняних
мала розваги, які
стін.
дурманили думки і
Вона дивилася на білі пухнасті сніжинки, що з вітром кружпочуття.
75

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль

ляли за вікном, а бачила літо, яке зруйнувало її й до того невтішне життя. Бо хіба можна радіти, коли поруч немає найріднішої у світі людини?
«Ні, матусю, ти не померла. Ти жива і піклуєшся про мене, але твоєї ласки я не
відчуваю ще від п'ятого класу. Чому ти поїхала в Італію на заробітки, а мене залишила
на батька і бабусю? Їхня любов не гріє так, як материнська. Я ще мала, та вже маю, чого
тільки можна було бажати. Навіть квартиру в місті купила, щоб мала де жити, коли навчатимуся в університеті, і машину на моє ім'я записала, та це плата за твою ласку і тепло, яких я так прагнула щоденно. А ти раз на рік приїжджала на місяць-два, голубила, цілувала, пригортала мене так ніжно, як тільки матусі вміють, і знову їхала в Італію. «Там добре платять за працю, а в нас і працювати ніде», – втішаючи мене, говорила крізь сльози і вкладала в мою руку гроші, щоб якось розрадити.
А я, щоб стримати сльози і приглушити біль розлуки, бігла в магазин. Купувала
собі та подругам усе, чого нам хотілося. Разом ішли у гай, що за селом, і наїдалися досхочу солодощів.
А якось ми й вино купили. Сподобався
смак, і хміль наЯкби
стрій веселив, то вирішили й наступної неділі вгоститися.
мама була
Згодом до нашої компанії приєдналися хлоппоруч, а не в Італії,
ці – і стало ще веселіше. З роками я все
менше суто, може, зараз я була
мувала за тобою, мамо, бо мала розваги,
які дурмаб зразковою ученицею,
нили думки і почуття», – шепотіли знекровлені діщасливою в бідності,
вочі уста, а з очей котилися сльози.
а не багатою у
«Я не слухала батькових порад і застережень. Не
нещасті.
бачила бабусиних сліз і робила все, що хотіла, бо гроші, які
ти мені пересилала, дозволяли всі забаганки. У
школі уроки терпеливо відсиджувала, щоб не мати проблем ще й з вчителями. А після десятого класу на
крилах рожевих мрій випурхнула у світ, хоча не мала на це згоди рідних.
Ви хотіли бачити мене студенткою якогось університету, а я подалася в ПТУ, бо
знала, на що тягнуть мої знання. Твої, мамо, слова-прохання вчитися і здобувати середню, а потім і вищу освіту були для мене порохом, адже я не хотіла вчитися. Мене
тоді заполонили розваги і Руслан, якого я з довірою впустила у своє серце і квартиру,
що ти для мене придбала, а він...він...»
Дівчина зайшлася плачем від спогадів і на деякий час замовкла. А потім знову заговорила, бо ранені серце і душа прагнули сповіді.
«Руслан разом зі мною вчився і...і подобався майже всім дівчатам в училищі. Але
його дівчиною тоді була я, і це втішало. Він чарував не тільки усмішкою, а й квітами та
подарунками, які часто підносив мені зі словами: «Я кохаю тебе». Ми майже всюди бували удвох. І за обіди та вечері в ресторанах сплачували порівну, оскільки він теж був
не з бідних. Говорив мені, що батько в Португалії заробляє на його майбутнє. Ми не
шкодували для себе ні грошей, ані розваг, ані навіть «дурман-зілля», до якого привчив
мене Руслан зі своїми дружками.
О Боже, навіщо... навіщо я його пробувала?!» – плакала дівчина, здіймаючи руки
до небес. «Адже знала, що воно затягує, як тенета. Тепер каюся, каюся, каюся...
Але запізніле каяття, як вода в дощову погоду, нікому не потрібне. А те літо, яке
темною хмарою закрило сонце мого життя, завжди стоятиме гріхом перед очима і болем у серці. Воно буде для мене мукою і прозрінням водночас, бо принесло мені горе,
яке розбудило від наркотичного сну. Через місяць я вже мала народжувати. Руслан,
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пригортаючи мене, казав, що після пологів одружимося, бо наречена повинна бути
стрункою. Та й ти, мамо, з усім уже змирилася. Тільки просила не пити і не курити (про
наркотики ти тоді не знала), оскільки це може зашкодити дитині.
Усе було начебто добре. Ми веселилися від душі. Щодня їздили на природу, бо
були канікули і літо втішало... То з друзями «кайфували» до ночі. Але коли треба було
вже повертатися до навчання, ми таку вечірку влаштували на природі, що аж зорі
здригалися...»
Дівчина склала руки, як до молитви, і ще жалісніше зашепотіла: «Тепер знаю,
Боже, що це було гріхом, а тоді... тоді, задурманені наркотиком, ми відчували себе непереможними ніким і нічим. Уже навіть ніч була стомилася від наших шалених розваг
і раптово рясним дощем погнала нас до сну. І ми розбіглися по машинах. Із ревом двигунів вискочили на трасу. На дорозі було мокро і...»
Дівчина замовкла, прихилилася головою до холодного вікна і гірко заплакала. Сніжинки, гнані вітром, теж плакали, стікаючи струмочками по склі. Наближався вечір, а
вона, наче закам'яніла в тому пекучому болі, що різав серце і рвав душу, стояла, заливаючись сльозами. Їй чувся скрегіт гальм, розпачливий страшний крик, гуркіт заліза, жахливий стогін, а перед очима у спотворених позах і в крові проносилися друзі, яких та літня
ніч забрала у могилу. Руслан простягав руки, наче просив порятунку, і дитятко, яке ніколи не побачить цього світу, заливалося лементом. І все це щоденно мучило та рвало серце, обпікаючи думки, тривожило сон, якого майже не було. Дівчина раптом упала навколішки і зашепотіла до ікони, яку тримала в руці, слова, що разом зі сльозами виливалися із серця: «Господи, прости мої провини і направ на праведну дорогу. Я була сліпою під
дією наркотиків, а тепер прозріла і каюся та лікуюся від тієї солодкої гіркоти, яка отруїла моє життя і забрала найдорожче. Каюся і прошу сили нести той тягар, якого сама собі
завдала і мушу нести до кінця своїх днів, бо неможливо забути те, що сталося. Якби мама
була поруч, а не в Італії, то, може, зараз я була б зразковою ученицею, щасливою в бідності, а не багатою у нещасті, адже мамине тепло, ласка, любов направляють на добру путь,
а гроші раніше чи пізніше приведуть до провалля.»
Сутінки переливалися вже у вечірню темряву, а дівчиЯ
на, схлипуючи, сповідалася в лікарняній палаті перед ликом
хочу мами, а
Божого Сина і не відчувала плину часу, тільки світліла поне грошей і тих подарунків, які вона
чуттям прозріння і кожне слово вимовляла з таким трепеприсилає.
том, наче несла його на вітрі, що шумів за вікном і завірюхою холодив світ.

Я хочу ніжності й ласки, а не грошей...

Смеркає. День передає вечору чарівну паличку володіння й разом із сонечком іде
на спочинок. Але цей вечір і ніч будуть незвичайними, бо Господь пошле до кожної
оселі святого Миколая. А тому всі намагалися цілий день бути по-особливому ввічливими й уважними одні до одних, вчилися й працювали з натхненням. Бо ж відомо, що
святий Миколай чемним і старанним щедрі подарунки під подушку кладе. Всі чекають
від нього чогось радісного та гарного, про що весь рік мріяли.
І я пишу ці рядки в очікуванні чуда. З трепетом виводжу кожну літеру та сподіваюся, що й мою мрію здійснить святий Миколай, адже недаремно його величають чудотворцем. А мрію я про теплі мамині обійми, ніжні цілунки, ласкаві слова і щодня в
молитвах прошу Ісуса, щоб матуся вже повернулася з тієї далекої грошовитої Італії. І
77

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль

матінку по телефону слізно благаю їхати додому, бо я до болю в серці скучила за нею.
А вона каже, плачучи: «Доню, ще трішки почекай. Ось зароблю грошей на квартиру в
місті – і будемо завжди й усюди разом».
А я вже стомилася чекати і не хочу жити в місті, бо мені й у селі було б добре, якби
мама була поруч. Я люблю татка, бабусю й дідуся, але сонце світило б яскравіше, якби
люба матінка чесала мої коси, проводжала в школу, голубила і ніжила. Я хочу мами, а
не грошей і тих подарунків, які вона присилає.
І цієї вечірньої години, коли небеса відкриваються і на землю сходить Миколай
Чудотворець, я звертаю свої очі до ікони святого отця, складаю руки, як до молитви, і
щиро прошу, щоб він почув і своєю добротою та милосердям здійснив мою мрію. Мені
зараз так потрібні мудрі мамині поради та повчання. А через три-чотири роки може
статися так, як у сусідки Іри. Вона вже десятикласниця і каже, що без мами можна обійтися, якщо є гроші. Я прошу Бога відвернути від мене такі думки навіть у дорослому житті й за терпеливе чекання нагородити поверненням матусі до рідної оселі, бо я
дуже-дуже люблю її.
«Святий отче Миколаю, почуй моє молитовне прохання і сльози смутку на радісний сміх перетвори, оскільки Всевишній дав тобі ласку творити чудеса. Знаю, що сьогодні ти покладеш мені під подушку великий і щедрий подарунок, бо я чемна і гарно
вчуся. Але нехай краще моя неня-сонечко швидше повернеться до рідного дому. А цієї
чарівно-казкової ночі нехай вона мені присниться – і я буду щаслива аж до ранку.
Почуй мене, святий Миколаю!»

Святе сонце любові

На день народження мами, коли приходить травень і вкриває землю ніжною
пишною зеленню, Олеся йде в садок і складає квіточку до квіточки у великий букет.
Несе його в кімнату, ставить у вазу і крізь сльози шепоче: «Це тобі, рідненька. Я так люблю тебе і хочу, щоб ти була поруч. Хочу відчувати твою ласку, слухати твої ніжні слова, вчитися від тебе всього того, що матуся має передавати донечці. Але ти так далеко
і не можеш задовольнити моїх бажань. Я знаю, що нам ще треба трохи пожити у розлуці, бо татусь ще не зовсім одужав після тяжкої недуги і на його лікування потрібні
гроші, які ти вже три роки заробляєш в Італії. Щодня молюся за твоє і таткове здоров'я
й прошу Ісусика, щоб прискорив нашу зустріч, бо я до болю в серці скучила за тобою
і втомилася від чекання. Матусю, чому українці мусять заробляти гроші на лікування
чи інші потреби за кордоном? У нашому класі більш ніж половина учнів – напівсироти через ті заробітки. А в підручниках читаємо, що наша країна багата на родючі землі, на яких сади цвітуть, хліби колосяться, ріки пливуть. Якщо ми такі багаті, то чому
бідні? Чому люди їдуть працювати в чужі країни, коли й у нас роботи вистачає? Ніяк
не можу зрозуміти цього. Та якби й зрозуміла, то що від цього змінилося б? Ти, матусю, все одно поїхала б в Італію, бо де б ми взяли гроші на лікування тата? Ні, мамо, я
не плачу, бо вже п'ятикласниця і знаю, що в житті не завжди так буває, як хочеться. А
серденько не розуміє цього і...»
Дівчинка сховала личко у квіти і, схлипуючи, говорила: «Воно сумує за тобою так,
що аж очі сльозяться. А я не плачу, ні».
Шморгнувши носиком, вона усміхнулася крізь сльози і пригорнулася до пахучого букета, наче до неньки. А татусь стояв у дверях, і з його очей котилися сльози, бо він
ішов у кімнату доні, щоб покликати її на обід і... почув її палкі слова, які боляче кололи
78

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль

серце чоловіка. Те, що він почув, було для нього громом із ясного неба, оскільки Олеся ніколи навіть у сні не плакала і не кликала маму. І телефоном розмовляла з нею чітко й коротко, як на уроці. Він думав, що їй було цікавіше гратися з дітьми на вулиці чи
в садку гуляти, і тому, сказавши матері декілька слів, передавала йому слухавку й бігла
надвір. Тепер зрозумів, що вона боялася, щоб не розплакатися, тому вибігала з хати.
«Доню, яка ти мужня, яка розумна і терпляча», – прошепотів ледь чутно і тихо вийшов надвір. Бо серце пекло болем, а голова – думками. Адже він навіть не здогадувався,
що Олеся так сумує за мамою. Бо вона завжди веселила його дзвінким сміхом, шкільними предибенціями й своїми вигадками. А дитяче серденько, виявляється, тужило й плакало в цей час. «І чому я захворів, коли донечці найбільше потрібні материнські ласка та
любов? Та я вже чуюся значно краще, і треба повертати додому нашу кохану матусю. Але
як її в цьому переконати? І де братимемо гроші на лікування, яке ще треба продовжувати? Але Бог добрий. Він нам допоможе вийти з цієї біди. А дитині потрібна мати», – змахнувши гірку сльозу, взяв у руки телефон. І через хвилину сказав:
– Кохана, повертайся додому.
Одразу ж почув стривожений голос дружини:
– Що сталося? Чому такий поспіх?
– Тому що ми дуже-дуже скучили за тобою, – відповів заспокійливо.
– І я теж, – схлипнула дружина.
А коли літо теплом і розмаїттям квітів веселило світ, Олеся відчувала таку радість
на серці, що щаслива усмішка цілими днями не зникала з її обличчя, а пісеньки лунали до пізнього вечора. Адже повернулася матуся, і тепер дівчинка гріється в промінні
сонечка любові, що струмує не лише з батькових очей, але й з материнських. І це сонце
таке яскраве, миле, втішне, що ніякі хмари не можуть його заступити, бо воно святе.

Приснися мені, мамо!

– Були собі дідусь та бабуся і мали дуже чемного онука, який любив читати казочки і навіть писати вмів, хоч до школи ще не ходив, – говорила тихо бабуся засинаючому хлопчикові і лагідно гладила кучеряве волоссячко.
– Це ти про мене казочку розповідаєш? – запитав Юрчик.
– А як ти здогадався, мій любий? – усміхнулася бабуся і поцілувала його в теплий
лобик, думаючи, що він щасливий від її ніжної любові. А Юрчик заплющував очі і уявляв, що це матусині уста цілунками пестять його, бо серденько до болю прагнуло ласки найріднішої людини. Але її немає. Вона далеко.
Мама з татком поїхали у чужу країну заробляти гроші, бо сестричка вже скоро
закінчить школу і піде вчитися в інститут. А на навчання потрібні кошти, каже бабуся. І дідусь сумно говорить про гроші. «Невже гроші такі могутні і страшні, як змій Горинич, що забирають всіх в полон і мучать працею в чужих краях? – міркував хлопчик. – Адже у телефонних розмовах матуся завжди скаржиться на таке життя. А я прошу Бозю у молитвах, щоб допомогла батькам скоріше заробляти ті пекучі гроші й додому повернутися здоровими, бо он сусідка приїхала з Італії хвора, то тепер у лікарні лежить і, як каже бабуся, чекає смерті, бо хвороба така не лікується. А я так хочу бачити матусю й татка здоровими і веселими, бо коли вони усміхаються мені навіть вві
сні, то і дощового ранку бачу сонце. Якби ви знали, рідненькі, як я хочу за руку з вами
йти на свій перший у житті шкільний дзвоник. Так хочу, що аж сльози деколи набігають на очі, але я їх стримую, бо не хочу хвилювати тих, хто поруч. Я вже навчився тро79
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хи бути мужнім, та ще інколи плачу, але так, щоб ніхто не бачив. І ось зараз бабуся гладить мене, а я уявляю, що це твої, матусю, руки і... хочу плакати, бо вже хоч і теплі, але
не такі ніжні й пестливі, як твої. Ти свою ласку віддаєш тим чужим дітям, батьки яких
платять тобі гроші. Бабуся каже, що так мусить бути, бо доля наша така. А я не хочу такої долі. І якби був чарівником, то зробив би так, щоб усі люди мали багато грошей і не
їхали за кордони. І я не був би «чемним», а як інші хлопці, ганяв би м'яча, падав би з велосипеда і був би з синцями, як Ігор та Іванко. Але мені сумно без вас, мамо й тату, і не
хочу довго гратися з дітьми, яких на обід кличуть матусі, а не бабуся чи сестричка. А я
іду десь у тихе місце, розгортаю «Букварик», але не читаю, а думаю про вас, рідненькі,
і згадую той час, коли ви були поруч, а бабуся думає, що я чемний».
Думки Юрчика, наче холодні пташки літали і боляче клювали серденько, яке плакало і вже хилилося до сну. І прошепотіли дитячі уста: «Мамо, приснися мені сьогодні,
і я буду хоч би вві сні щасливий».

ОЛЕНА МАКСИМОВИЧ

(16 р., ЗОШ І-ІІІ ст. №4, смт.Дунаївці, Хмельницька обл.)

Чи легко бути дитиною емігрантів?

Нарешті скінчилася довга непривітна зима. І хоч весна завітала в Україну ураганними вітрами, мілким зі снігом дощем, все одно душа перебуває в передчутті чогось нового і незвіданого, що буває саме цієї пори. Промайне зовсім небагато часу – і
з'явиться перша зелена травичка, земля вкриється дрібним рястом, зір замилується синьоокими пролісками, викине котики верба, повернуться з вирію наші пернаті друзі.
Одним словом, почнеться новий відлік життя природи й людини.
Я теж з нетерпінням чекаю приходу весни, а особливо світлого свята Воскресіння Господнього, бо цього світлого дня додому (сподіваюсь, назавжди) повернеться моя
мама. Уже чотири роки, як вона покинула Україну, залишила нас, дітей, з татом та бабусею і подалась у світ, шукаючи пристойного заробітку, щоб ми не відчували себе бідними й зневаженими. Не думайте, що маму привабили розповіді про європейські країни, про сите й багате їхнє життя. Не з доброї волі ненька подалась до Португалії, ставши там за наймичку (от написала це слово – і стало соромно, так ніби за вікном не XXI
століття, а далекі кріпацькі часи). Причина звична, як і в багатьох українців, котрі залишили рідну землю і подалися світами шукати кращої долі. Батьки залишились без
роботи, а ще змушені були придбати квартиру в місті, бо село, в якому ми проживали,
розорили, зруйнували, залишивши від багатого колись господарства зарослі бур'яни
та купи цегли. А ще потрібно зробити ремонт, я закінчую школу, отже, маю навчатися далі, щоб здобути вищу освіту, та й батьки мої ще молоді, тому хочуть і одягнутися
гарно, і відпочити по-людськи хоч раз у житті.
З того часу, коли мама відбула на чужину, наша родина втратила спокій. Ви навіть не уявляєте собі, як то залишитися без рідної неньки, без її допомоги, а ще постійно хвилюватися, як вона там, серед чужих людей, адже не знає ні їхньої мови, ні їхньої
культури й перебуває в їхній країні нелегально. Скільки сліз виплакали ми, поки отримали від матусі першу звістку. Скільки радості було, коли минулого Різдва вона мала
приїхати погостювати до рідної домівки.
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Пригадую, як ми з молодшим братом готували святкову вечерю, прибирали в
кімнатах, готували мамі подарунки, щоб відчула, яка вона нам дорога і мила, як ми любимо її і хочемо, щоб більше ніколи мама не залишала нас. Але наші сподівання виявилися марними, бо, не пройшовши легалізації, наша ненька не змогла покинути чужу
країну (потім вона просто не зуміла б туди в'їхати). Свята вечеря, на яку люди покладають стільки надій, бо очищають свої душі від скверни, перетворилась для нас на сумні
й прикрі роздуми про життя, про державу, про владу. На серці була пустка. Я помітила,
як принишк за столом маленький непосидючий братик, як раптом різко посивіла моя
ще зовсім молода бабуся (їй всього 57 років), а мій тато, такий вольовий та сильний,
плаче. Вперше в житті я бачила, як плаче чоловік. І від того ставало вдвічі образливіше й за себе, і за державу, в якій ми живемо. А наступного дня, коли всі раділи Різдву
(цього року воно було зі снігом і легеньким морозцем), я сиділа біля вікна, спостерігаючи, як маленькі діти зі своїми мамами ліплять сніговиків, і відчувала, як зрадливий
клубок підступно підкочується до горла. Чомусь зразу на думку спали слова Р. Купчинського, українського поета-емігранта:
Свята
Розігнала доля нас по світу,
вечеря, на яку люди
		
Як той вітер листя восени...
покладають стільки надій, бо
		
...Коротаєм вік свій на чужині
очищають свої душі від скверни,
		
І скриваєм свій сердечний біль,
перетворилась для нас на сумні й
		
Гей, повій же, вітре, з України,
прикрі роздуми про життя, про
		
Принеси нам запах вільних піль.
державу, про владу.
Що ж сталося, що тисячі українців змушені від'їжджати за кордон? Чому їх праця тут, на батьківщині, нікому не потрібна або ж оплачується так, що
людина не спроможна навіть прогодувати власну родину? Як пояснити, що в нашій державі заробітна платня більшості населення не досягає навіть прожиткового мінімуму,
тоді як у багатьох закордонних країнах допомога непрацюючим виплачується з розрахунку, щоб людина ні в чому потрібному собі не відмовляла? Невже ми, українці, гірше працюємо чи є другосортними? Хто відповість на ці питання?
Ми – працелюбна нація, і за це нас шанують у світі. Мама написала в листі, що
португальці здивовані тим, що у такій чорноземній державі, якою є Україна, люди позбавлені роботи, що вони змушені блукати світами, випрошуючи милостиню. Так-так,
милостиню, бо погоджуються на низькооплачувану роботу, за яку ті ж португальці
отримують вдвічі-втричі більше, що дозволяють поводитись з собою, як з рабами. Хоч
варто зазначити, що й серед іноземців люди є різні: з високим рівнем освіти й культури, які шанують людську гідність; є зарозумілі й пихаті; є просто бездушні й жорстокі.
Моїй мамі поталанило: вона потрапила в добропорядну родину, у котрій до неї ставляться щиро й прихильно. А донька господарів, побачивши у мами вишитий рушник,
попросила навчити її творити такі дива, і зараз вона вже вишиває й навіть пробує вивчати українську мову.
Але не у всіх заробітчан так складається доля. І я дякую Богу, що він почув наші
молитви і став прихильним до моєї найдорожчої людини.
Коли в десятому класі в курсі української літератури ми вивчали новелу
В.Стефаника «Камінний хрест», я ніяк не могла зрозуміти, чому так побивається головний герой Іван Дідух. Адже емігрантське життя в Канаді обіцяло бути кращим, ніж у
рідній стороні. І лише зараз, коли мама опинилася за тисячі кілометрів від нас, я збагну81
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ла, чому автор вважав еміграцію ганебним явищем, а далеку чужину – могилою. Чи міг
подумати тоді письменник, що через століття українці знову пізнають сором і приниження, а багато його земляків повернуться додому лише гіркою пам'яттю або не повернуться зовсім?
То чим же пишаються сьогоднішні можновладці, заявляючи перед усім світом,
скільки українців перебуває за кордоном? Нашою ганьбою? Нашою недолею?
Навіть ті, кому вдалося непогано влаштуватися на чужині, не хочуть, щоб їхні діти
їхали туди. Моя учителька розповідала якось на уроці, як випадково стала свідком життєвої історії, що в сучасний період здається нереальною. Вона поверталася з обласного
центру. Біля неї зупинилася шикарна іномарка, за кермом якої сиділа приваблива жінка.
У салоні був ще її чоловік. Розговорилися, як буває. Виявилося, що ці люди їдуть з Італії до
доньки. Вони теж українці, але виїхали за кордон ще в перші роки незалежності. Те, через що вони пройшли, можна назвати пеклом. ДоТо
вгий час були без роботи, потім стали
рабами, яких причим же
пинали вночі на ланцюг, як собак,
дивом їм вдалося
пишаються
втекти без документів, без нічого,
переховували їх
сьогоднішні можновладці,
чужі люди, колишні вихідці з Росії, потім позаявляючи перед усім світом,
трапили до Неаполя, їжу шукали
в сміттєбаках.
скільки українців перебуває
Дружина з відчаю хотіла накласти на себе руки.
за кордоном? Нашою
Три місяці ночували під човнами,
аж поки мологаньбою? Нашою
да італійка випадково не натрапила
на
них і не пожанедолею?
ліла нещасних. Вже більше десяти років вони в Італії, легалізувалися, мають власний бізнес, але не
хочуть, щоб їхня донька перебувала на чужині. Тому й допомагають їй, а це їдуть провідати онука. Воістину,
батьківська жертовність безмежна. Брати плату за проїзд відмовилися, тільки просили
згадувати їх. І тепер, буваючи в Божому храмі, моя учителька завжди ставить свічку за
здоров'я тих, кому довелось випити таку гірку чашу.
У багатьох моїх однокласників батьки перебувають на заробітках. І коли я заводжу розмову про те, як нашим рідним важко, реагують по-різному: одні ствердно кивають головами, інші відмахуються, як від набридливої мухи, треті зневажливо заперечують, мовляв, облиш – це ж так круто, повна свобода, ніяких нотацій, що хочу, те й
роблю, а бабусю й учителів можна не слухати, вони мені не указ.
Як гірко усвідомлювати, що батьки, намагаючись забезпечити дітям майбутнє,
здобувають гроші, але при цьому дуже часто втрачають своїх нащадків, бо нерідко трапляються серед нас, дітей емігрантів, і ті, хто став захоплюватися наркотиками і хто
зійшов на слизьку стежку злочину. Недостатність батьківської любові вони намагаються компенсувати грошима, а це інколи дуже шкідливо впливає на юні створіння.
Я дуже хочу, щоб моя мама повернулася додому, щоб я бачила, як від радості стрибає на одній нозі мій братик, як зникають у бабусі зморшки біля очей і в кутиках рота, бо
з'явились від постійних сліз і хвилювання, як, ходячи по квартирі, співає від щастя мій
тато (голос у нього – як у справжнього українця). Я розповіла б їй, що навчилася варити борщ, підготувалася до незалежного оцінювання, що мені вперше освідчився у коханні хлопчик із сусіднього під'їзду. Деякі мої однокласники іронічно посміхаються: про це
ж можна розповісти по телефону. Але одне – говорити в чорну пустоту ефіру, інше – побачити мамине обличчя, її лагідну, трішечки лукаву посмішку, відчути на своїй голові її
шорстку долоню й почути: «От і ти вже виросла». Я припала б до маминих грудей, відчула б, як б'ється її серце, я цілувала б її натруджені руки, які ніколи не знають спочинку.
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Знаю, що ненька багато працює там, у далекій Португалії, щоб отримати більше
грошей. Тому не маю морального права засмучувати її поганою поведінкою чи недбалим навчанням. І коли мама повернеться, щоб тато їй сказав: «Знаєш, люба, а в нас є
вже гарна господинька і добра дитина». Мене інколи дратує, коли деякі злостивці кажуть, що працювати за кордоном неважко. Інколи їм «підспівує» й наше телебачення. Дуже часто по телевізору стали показувати рекламу, яка запрошує наших жінок до
провінції Уельва, що в Іспанії, на збирання полуниці. Автори ролика волають про те,
яка це легка робота (всього 5-6 годин) і скільки часу вони зможуть розважатися в кафе
та барах. Але чи помітив хто-небудь, як після такої «невиснажливої» праці жінка лягає
на тапчан і зразу ж заплющує очі, який у неї стомлений вигляд? Що це? Черговий спосіб заманити нових рабів чи піар-кампанія зі здобування грошей на будь-якій рекламі,
навіть такій, як ця?
А чому б не показати те, що є насправді? Що жінка не думає, який ресторан обрати
після роботи, а намагається уявити, чим займаються її діти, чи здорові вони. Дуже часто я прагну збагнути, що ж то за зв'язок існує між батьками, які перебувають за кордоном, і нами, які проживають від них за тисячі кілометрів. І не знаходжу цьому пояснення. Якось захворів наш маленький Андрійко. Ми з татом і бабусею вирішили, що не повідомлятимемо про синове захворювання. Яким же було наше здивування, коли о третій
годині ночі (саме в цей час у брата різко піднялася температура) матуся зателефонувала
й, повідомивши, що вона знає про хворобу Андрія, порадила нам, що робити.
Потім у листі я запитувала неньку, як вона дізналася, що відбувається вдома.
Мама відповіла, що їй підказало серце, і додала, що вона завжди відчуває зв'язок з рідною землею.
Здавалося б, за довгих чотири роки людина мала б звикнути до тамтешнього клімату, природи, людей. А ні. Завжди хочеться додому. Коли в Україні білим хмелем спливають сади і солодко-щемно цвіте бузок і калина, хочеться покинути все (не треба ні статків, ні грошей) і повернутися додому, бо такий смуток з'їдає душу і серце, що й передати
важко. Неможливо перебороти бажання ще хоч раз побачити невеличку вуличку, зарослу з обох боків старими липами; міський ставок, у який щоночі задивляються на свою
вроду ясні зорі, відчути духмяний запах чебрецю та м'яти. І хай життя за кордоном краще – ошатні газончики, клумби, і величні пам'ятки історії, і стіл багатший і привабливіший – хочеться пройти своєю «розгрузлою» дорогою, вдихнути повітря, настояне на
полині-чорнобилі, увіткнути в коси китицю калини й заспівати так, щоб почули Америки і Росії, Італії й Греції. Там, на чужині, відчуття батьківщини сильніше, ніж тут, удома.
Мама пише, що вони, українці-емігранти, у вільний від роботи час збираються разом:
вишивають, співають українських пісень і навіть самі пишуть вірші. Ця поезія сповнена туги і болю за отчим краєм, за рідними, з якими розлучила доля. Тому й не дивно, що
коли ми запитали в неньки, що їй передати, вона попросила вишивану українську сорочку, яку їй колись подарувала моя прабабуся. У Португалії українки носять вишиванки не
соромлячись. А коли ми з вами востаннє одягали їх? От-от, не намагайтесь, не пригадаєте. Бо в Україні – епоха загального захоплення і поклоніння перед усім іноземним. Навіть балачку завели про другу державну мову, а свою вивчити – зась. Нема вже в нас "ні
роду, ні народу". Зате є багнюка, якою ми поливаємо свою країну і в якій же самі й борсаємось, занурившись по вуха; є брехня, є лицемірство, є зрада.
		
Тепер, свою міняючи личину...
		
Найвищі присягаються «сини»,
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Що ладні на розп'яття за Вкраїну,
		
А вчора ще кричали: «Розіпни».
Я ще не зовсім розбираюся на політиці, але дуже обурююсь, коли деякі народні депутати починають розмову про те, що треба обкласти податком трудові доходи тих, хто
працює за кордоном. На що вони сподіваються? Що їхнє вже піврічне байдикування в
парламенті оплачуватимуть ще й наші батьки? Адже те, що відбувається сьогодні у Верховній Раді, – це цинізм у ставленні до українського народу. А що зробили вони, «слуги народні», щоб захистити емігрантів на чужині, щоб зробити трудову еміграцію українців легальною? Нічого не зробили і не зроблять, бо дбають найперше про себе, їм нічого боятися мізерної пенсії, бо в них мільйонні статки в іноземних банках, їхнім дітям
не варто лякатися незалежного зовнішнього оцінювання, тому що навчатимуться вони
в закордонних вузах. Хочу запитати: а чи знаєте ви, панове депутати, рахуючи чужі гроші, скільки за ними зруйнованих родин, понівечених доль, покалічених дитячих душ? А
ви запитайте у нас, у тих, кому ви почепили ганебний ярлик «діти емігрантів».
Кажуть: міцна сім'я – міцна держава. Про яку могутність нашої країни може йти
мова, якщо українські родини переполовинені, неповноцінні? Яких майбутніх громадян сподівається мати така держава, котра своїх трудящих, розумних, добрих дітей розігнала по світу в пошуках кращої долі?
І все ж я вірю, що незалежна Україна є. На неї дедалі більше зважає світ, і справа
полягає в тому, що мусить її доля боліти не тільки світові, а й самим нам, українцям.
Біда в тому, що України в Україні ще замало, замало в наших думах і почуваннях.
Здобувши свободу, ми сподівались, що самі собою прийдуть і добробут, і знання історії, і мова. Але добробут треба здобувати преважкою працею, історію – вивчати, мову – відроджувати. І не завтра, а сьогодні. Майбутнє залежить не від тих, хто на
кожному перехресті кричить про свою любов до України, а від нас, хто сприймає себе
як громадян цієї країни, хто не хоче бути рабом в іноземних багатіїв, хто хоче бути господарем на власній землі, плекаючи дітей, вирощуючи сади, відбудовуючи зруйноване,
повертаючи награбоване.
		
Шануй Україну, бо ми ж її діти,
		
Згадай про синівський обов'язок свій.
		
Ніколи у світі не волай безпорадно,
		
Що ми і забуті, й нещасні, й дурні.
		
Забудь про Камчатку, Сибір і Канаду,
		
Шукай своє щастя у рідній землі.
		
Згадай: попід сонцем усі люди рівні,
		
Нема наднародів. Нема наддержав,
		
Але треба бути розумним і чесним,
		
Щоб кожен у світі тебе поважав.
Скоро я закінчу школу. Сподіваюсь, що вступлю до вищого навчального закладу, здобуду престижну освіту, матиму велику родину, гарних, добрих і розумних дітей.
Чому нічого не пишу про майбутню роботу? Не зовсім упевнена, що вона в мене буде.
Але мені дуже не хотілося б їхати на заробітки в далекі країни, залишаючи напризволяще своїх дітей. Я не хочу, щоб вони плакали й сумували за мною так, як я за своєю
ненькою. Сподіваюся, що до того часу все в Україні зміниться. Повірте: дуже нелегко,
до болю важко, бути дитиною емігрантів. То, може, мене хтось почує?
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ІГОР МАРИЩИН

(11 р., ЗОШ І-ІІ ст., с. Яргорів, Монастириський р-н, Тернопільська обл.)
Тоді була прекрасна золота осінь. Різнобарвна листва кружляла в осінньому повітрі. Усміхалося яскраве осіннє сонечко, яке було трішки холодніше за літнє, воно пробивалося через чисті осінні шибки вікон, і по кімнаті бігали сонячні зайчики.
Здавалося, що можна було б радіти, посміхатися такому прекрасному осінньому
дню, але на серці в мене було зовсім не так: очі наповнювались раз у раз гіркими сльозами, які так і котились великими горошинами по моєму обличчю і падали на землю,
а серденько билось так, ніби малесенька пташка була загнана у велику залізну клітку, а
на душі було гірко-гірко.
Мої батьки вперше подалися за кордон... Не було в них роботи, не було грошей, не
було за що купити навіть найнеобхідніші речі. Вони залишили мене на виховання бабусі, а самі змушені були їхати на заробітки.
Я тоді був ще зовсім маленький, мені було тільки п'ять років. Я ще не все розумів,
але все одно дуже сумував за батьками, які поїхали до Польщі, а саме у місто Вроцлав.
Мама з татом телефонували до мене кожної неділі, але в моєму селі це було зробити
дуже складно, бо не всюди було можливо телефонувати по мобільному телефону.
Я дуже сумував за своїми дорогими батьками. Мені не вистачало їхньої любові,
турботи і тепла. Я хотів так почути матусину казку, коли засинав, хотів послухати її чарівну колискову або подивитися на виконаний матусиною рукою малюнок. (Моя матуся дуже гарно співає і малює). Бабуся мені робила це все, але то була матуся моєї мамочки, а не моя. У неї навіть не були такі легенькі і ніжні руки, якими вона мене гладила по голівці, як у моєї дорогенької матусі.
Одного разу я знайшов альбом з фотографіями. У цьому альбомі я знайшов фотографію, на якій були мої мама і тато. Я взяв цю фотографію собі і довго-довго з нею
не розлучався. Щодня я по декілька разів довго дивився на неї, розмовляв з нею, щоб
тільки ніхто не чув і не бачив, а вночі ця фотографія була під моєю подушечкою, бо я
хотів, щоб вони щоночі снилися мені.
Мої мама з татом від'їжджали до Польщі на три місяці, а приїжджали тільки на
два тижні, навіть не на місяць. Як я радів тоді, коли батьки були вдома.
Спочатку батьки їздили до Польщі автобусом, а потім склали трохи грошей і купили собі автомобіль, яким їздили тоді на заробітки за кордон.
Одного разу мама з татом привезли мені дитячий мотоцикл. Я був дуже-дуже радий, а всі хлопці з мого села заздрили мені.
Моя мама працювала в одній багатій сім'ї. Там вона і жила. Вона працювала нянею: готувала їсти, прала, прасувала, доглядала дітей у цій сім'ї. Моя бабуся так само
робила це мені, але я хотів, щоб зі мною була моя матуся і робила це для мене сама.
Одного разу мої батьки взяли мене до Польщі. Я дуже зрадів, що нарешті зможу
побути з моїми мамою і татом. Там я познайомився з цією польською сім'єю, де працювала моя мама. Найбільше мені сподобалися діти. Це були троє хлопчиків: Войтек – старший від мене на рік, Павло – молодший від мене на рік і Петрик – молодший від мене на чотири роки. Я швидко вивчив польську мову і дуже подружився з
дітьми.
Коли у моїх батьків був вихідний, ми ходили у місто, в парк, в зоопарк, навіть інколи виїжджали за місто в ліс, на ставок.
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Недовго був я тоді у Польщі, лише на час літніх канікул, а після літа я повинен був
повертатись в Україну, щоб продовжувати навчання у школі.
Коли черговий раз мої батьки поїхали у Польщу, то пообіцяли мені, що знову
влітку я поїду з ними.
Я менше вже став сумувати за своїми батьками, а терпляче чекав літа.
Коли довгоочікуване літо настало, батьки знову взяли мене до Польщі.
Я з мамою, Войтеком, Павлом, Петриком, їхньою бабусею Барбарою поїхали на озеро. Нестерпно пекло сонце. Кругом зелень, недалеко красивий парк, біля дороги різнобарвні клумби красивих квітів і спокійне голубе плесо величезного озера, а трішки далі
від дороги двома довжелезними рядами тяглися маленькі державні металеві будиночки, в яких жили люди, які відпочивали. В одному з таких будиночків поселились діти
Войтек, Павло, Петро, їхня бабуся Барбара, я і моя мама. Наш будиночок був біля саду, а
трішки далі знаходився майданчик для ігор, на ньому були каруселі, гойдалки, пісочниці, а кругом лавочки для тих, хто відпочиває. Як було тут забавно, гарно, цікаво, весело.
Мама з Барбарою доглядали за хлопцями і мною. Вони готували нам їсти, прали,
прасували, водили на озеро купатися, а також водили на рибалку, на ігровий майданчик. Відпочинок був прекрасний, він тривав місяць.
Після відпочинку ми з батьками поїхали додому, на Україну. Батьки почали думати про те, щоб їхати на заробітки в Італію, бо заробітки в Польщі були малими.
За оголошенням в газеті взялись вони за оформлення документів. Людина, яка
взялась за цю справу, була аферисткою, яка дуже довго водила моїх батьків за ніс. Нарешті батьки зрозуміли наміри цієї «людини» і ледве забрали в неї свої документи.
Величезне розчарування було в моїх батьків: що робити? Як бути? Куди податися?
Щаслива хвилина усміхнулася моїм батькам – знайшли місце, добрих людей, які на
протязі трьох місяців зробили їм робочу візу на працевлаштування в Чехії. Світ не без добрих людей. Землячка з Івано-Франківської області допомогла мамі влаштуватись на високооплачувану роботу, знайшов собі роботу і тато. Часто дзвонять мені тепер мої тато і
мама, передають передачі. Я чекаю Великодня, бо додому приїдуть мої матуся і татусь.
В Празі, де мої батьки зараз працюють, є українська школа. Там навчаються в
основному діти українських заробітчан. Мої батьки оформлюють мені документи, щоб
я з нового навчального року навчався в Празі і був нарешті разом з батьками.
Як я чекаю тієї миті, коли буду разом зі своїми мамою і татом.
Я впевнений, що пройде небагато часу – і наша рідна Україна стане розвиненою
країною. Всі наші громадяни, які працюють за кордоном, повернуться додому, до своїх дітей, рідних. Яке щастя буде у них!
Всі громадяни України зможуть працювати у себе в країні, зробити Україну великим квітучим вишневим садом. Я знаю, що моя Україна буде чудовою європейською
державою, де українець буде її господарем.
 юдська юрба, немов плинна ріка,
Л
В далекі світи подалася вона:
Хто у Францію, Лондон, Варшаву,
Хто у Грецію, США, Братиславу...
У цей строкатий людський потік,
Що з початку дев'яностих вже тік,
Влилась також в свій час моя
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Люба, кохана рідна сім'я.
Треба було якось бути і жити,
Треба було грошей заробити,
Молода сила в світи попливла,
Бо вдома вона «не потрібна» була.
Хто лишив чоловіка, хто – жінку,
Хто – стареньких батьків, хто – дитинку,
В кого була опіка, а в кого ні,
А хто всіх лишав, тільки долі гіркі.
Моя матуся й мене залишила,
Хоч і щиро мене любила,
Любила і любить матуся моя,
Бо я у неї кохане дитя.
Хоче матуся, щоб ми все мали,
Щоб жили щасливо, і горя не знали,
Щоб комп'ютер, телефон я мав,
Любий конструктор скласти я знав.
Трудилась мама в чужій країні,
Прала, варила чужій дитині,
А бабуся моя мене доглядала,
Пестила, варила, в школу проводжала.
Як важко було без матусі мені,
Гірко-гірко я плакав вночі,
Фотографію носив із собою,
Щоб розмовляти із нею самою.
Хотілось мені цікавої казки,
Колискової щирої, ніжної ласки,
Малюнка, який би матуся зробила,
Люба, найдорожча і така щира.
Мама моя дзвонить мені,
Щоб дізнатись: що потрібно мені?
Чи здоровий я, чи добре я вчуся?
Чого в житті я найбільше боюся?
Люблю я музику, люблю співати,
Люблю вірші тайком складати,
Скласти цікавий конструктор люблю,
Ну і на річку я також піду.
Матуся моя хоче ще працювати,
Щоб мені освіту ще дати,
Щоб в майбутнім я лікарем став
І щоб здоров'я діткам дарував.
Все в мене є, все вийде у мене,
Головне, щоб знання були в мене,
Щоб людиною доброю я став
І для людей своїх працював.
Хочу, щоб були зі мною батьки,

Матерів
діточкам
поверніть!
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Не десь, не далеко, а тут, де і ти,
Де я, щоб була тут вся моя сім'я
Й батьки всіх дітей, ну і ти, ну і я...

НАТАЛЯ МУЛЯК

(16 р., Обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей
з сільської місцевості, м.Івано-Франківськ)

Я давно доросла, але хочу мами

В даний час в Україні, на мою думку, найважливішою проблемою є безробіття.
Більше 60% людей виїжджають за кордон, щоб забезпечити свою сім`ю, дітей, залишаючи їх з бабусями, дідусями чи навіть з далекими родичами.
При цьому ми, тобто діти, стаємо розбещеними, неслухняними, тому що нікому нас контролювати. Вдома дитину засмоктують антиморальна, брутальна телевізія,
жорстокі бездушні комп’ютерні ігри. Нікому спрямувати наш інтерес, нікому проконтролювати домашні завдання, нікому погортати щоденник і запитати про «двійку».
Бабуся клопоче, щоб дитина пообідала, «відпочила»…
Як не боляче, жертвою нашої української проблеми стала моя найближча подруга Марійка. Її батьки вже давно виїхали за корВдома
дон. Спілкуючись з нею, мені стає її шкода. Слухаючи історії
дитину
про той час, коли матуся ще була вдома. В 4-му класі Мазасмоктують
рійці не подобалося те, що мама завжди заплітала дівчиантиморальна, брутальна
ні коси, їй не подобалося довге волосся. Дівчинка мріятелевізія, жорстокі
ла стати якнайшвидше дорослою і запевняла маму, що кісбездушні комп’ютерні
ігри.
ки носять маленькі дівчатка. Щоб не засмучувати її, вона
вибрала час, коли була впевнена, що мама на городі. Дівчинка підійшла до дзеркала й взялася за ножиці. На порозі з`явилася
мама. Боячись її гніву, дівчинка закам’яніла, а мати підійшла до неї, погладила по голівці й сказала: «Доню, коса – гордість дівоча. Як без неї на випускний бал підеш чи до
шлюбу?..»
Марійка зараз в одинадцятому класі… Усі дівчата з модельними стрижками, а
вона єдина з косою, бо дуже хоче, щоб мати, як у дитинстві, ще раз заплела в коси великі білосніжні бантики. Розповідаючи мені цю історію, дівчина плакала, а я разом з
нею. Вона все це пам’ятає і дуже чекає маминого приїзду на Україну. Телефонні дроти
стали зв’язком між дитиною та мамою.
Приїзд батьків до дітей, на їхню рідну землю, де вони народилися, провели свою
юність, найкращі роки свого життя, дуже тішить не тільки їх самих, а й робить щасливими дітей. Діти тішаться, друзям кажуть: «Приїхала моя матуся. Вона привезла
мені…» Але, насправді, вони радіють не від подарунків, які привезла матуся, а від того,
що вони можуть обійняти свою дорогу матусю перший раз за довгий період часу. А
після від’їзду батьків згадують ті щасливі дні, коли матуся була поруч! Діти ніколи не
забувають батьків, вони пам’ятають їх завжди, цінують те, що вони роблять для них.
Деякі батьки думають, що материнську любов можуть замінити елітні школи, репетитори, няні. Особисту участь батьків у вихованні не може замінити ніхто!
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Священний обов’язок батьків – виховання дітей, направлення їх на зрілому шляху під назвою Життя.
На мою думку, державі байдуже за її майбутнє. Це підтверджується тим, що на
Україні панує безробіття, нестатки. Люди, особливо молоді сім’ї, не мають де заробити
гроші для щасливого прожиття своєї сім’ї. Держава не займається цим питанням – їй
байдуже. Але батьків це мусить тривожити, адже ми, діти, – їх завтрашній день.
***
Чорноока нічка розплітає коси,
Чую мамин голос – вибігаю боса.
– Де ти? Озовися! – вночі я благаю –
У світах далеких долю заробляєш.
Полечу-полечу я за океани,
Пригорнуся серцем я до тебе, мамо.
Не сивій за щастя на чужій чужині,
Мамо, так потрібна ти своїй дитині.
Я не хочу статків, рідна моя нене,
Не замінять ласку папірці зелені.
Сонечком весняним снишся ти ночами,
Я давно доросла, але хочу мами.
Ніжні твої руки в снах мене голублять,
А пани чужинські брови на них суплять.
Повертайся, мамо, лист упав із клена,
В радості і горі будь зі мною, нене.

Повертайся,
мамо, лист упав
із клена,
В радості і горі будь
зі мною, нене.

ЯРИНА МУХАР

(14р., СШ, с. Лисків, Жидачівський р-н, Львівсьська обл.)

Мама

Ти від сонечка тепліша!
Ти від місяця світліша!
Ти у світі наймиліша!
Ти у мене чарівна, як зорі на небі,
Та чому поїхала так далеко від мене?
Далеко-далеко, де літо завжди,
Далеко-далеко, де нема зими,
В Іспанію гроші заробляти,
Бо лишила діточок малих
В бабусі в селі проживати.
Матусенько рідна!
Вертайтесь додому, до нас!
Бо серце дитяче
Не може вже більше без Вас!
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Я люблю Іспанію



Іспанія – країна тепла і гірська,
Каміння під ногами,
Є море, а зими нема,
І ростуть там банани.
Хоча не знаю я її,
Але умовно полюбила,
Бо працює там давно
Матуся моя мила.
Це добре, може, а може, й ні, –
Про це ніхто не знає,
Але я мрію жити там,
Бо там – моя МАМА...

Є
на світі
чудова країна,
А зветься вона
– Україна.

ВІТАЛІЙ НОВАК

(14 р., ЗОШ I-III ст., м.Старокостянтинів, Хмельницька обл.)

Я – українець

«Діти емігрантів» – звучить невесело. Чомусь пригадалась раз почута назва збірки Івана Багряного «До меж заказаних»: не хотілось ні говорити, ні писати на цю болючу тему. І все ж таки зачепило душу, пробудилось далеко сховане в ній, піднялось, забриніла ота струна в моєму серці (гадаю, є вона в кожної дитини, батьки якої вимушені працювати за кордоном).
А живу я в місті Старокостянтинові, що 800 років назад виникло на березі річок
Случ і Ікопоть. Про давню його історію говорять археологічні розкопки на території старої фортеці. А називаємось ми старокостянтинівцями від імені славнозвісного його засновника і благодійника Костянтина Острозького. Пишаємось своїм ім'ям,
своєю історією.
Коли в літню днину над моєю хатою пролітають
Якщо
швидкісні літаки,
що піднімаються з нашого військовоі поїду до
го аеродрому, завжди проводжаю їх очима і думаю:
мами в Італію, то
«Як би було добре полетіти отак над нашою Батьтільки погостювати,
ківщиною і оглянути її звисока. Яка вона безмежсвіт побачити і назад.
Діти мої ніколи не
на і чарівна, моя
Україна, мій рідний край! Ніяка інша
будуть «дітьми
земля не зрівняється з нею у красі».
емігрантів».
А поки що
я спускаюсь на землю і бачу своє обійстя, свою хату, що
знаходиться в районі «нового міста», а за
хатою – парк, в якому –
пам'ятник Матері загиблого воїна, що поліг
у роки Великої Вітчизняної війни. Коли проходиш повз це місце, хочеться стати навколішки, помовчати. Скільки бабуся і дідусь розповіли мені про ті часи, про героїзм людей, що боронили нашу землю від ворогів. І зрозумів я змалечку, що мій обов'язок сьогодні – берегти світлу пам'ять про загиблих, священні місця їх поховань.
А розказали мені про все це мої рідні: батько Микола Іванович, дідусь Іван, бабусі Ядвіга та Ганна.
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Славний наш рід, рід трударів, інтелігентів, патріотів своєї землі, не на словах патріотизм наш, а на ділі. Мої дідусь Іван і бабуся Ядвіга Новаки з села Зеленої Волочиського району. Хазяйські були роди, роботящі. Працювали тяжко, обробляли землю, ростили дітей, привчали їх до праці змалечку. Але були тяжкі часи на Україні, коли не цінували людей, господарів. І послали мого прадіда Станіслава на заслання у далекий Архангельськ. Не пропав він і там: золоті руки мав: і столяром, і теслею був, на лісосплаві працював. Був реабілітований, повернувся на Україну. Разом з ним школу життя пройшла і
його дочка Ядвіга (моя бабуся). Стала вчителькою молодших класів. Чуйна, добра, майстер своєї справи, стільком дітям дала основи знань, навчила вчитись.
А другий дідусь Адам був сиротою, знайшов собі жінку з бідних – Лукерію. І вийшла дружня і щаслива сім'я. Усі діти (а їх було п'ятеро) виросли освіченими, вихованими, працьовитими і дружніми. Усі отримали вищу освіту. А мій дідусь Іван став
інженером-будівельником: скільки будівель зводив, скільки добра зробив. І мені не
байдуже сьогодні, що ферми, які допомагав будувати дідусь, руйнуються, дивляться пустими віконницями на світ. Хочеться запитати дорослих: чому так? Доки люди
будуть руйнувати те, що так важко зводили? Тому вболіваю і за батька, адже він теж
став інженером-будівельником, невже і його плоди праці колись зруйнують? Ні, не
повинно такого бути, вірю: здоровий глузд візьме верх у нашій країні.
А мамин рід – вихідці з Білорусії із села Веснянки Старокостянтинівського району. І будівельники теж є в роду, і вчителі. Бабуся Ганна теж працювала вчителькою молодших класів.
Ось так два роди злились докупи, будували і навчали. І я – Віталій – їх нащадок.
Але мрію про інше: хочу стати лікарем-травматологом, лікувати хворих, повертати їм
рухи, щастя життя. А поки що я вчуся в школі, маю там багато друзів. Кожен день бабуся, проводжаючи мене до школи, наказує бути гарним учнем. Не завжди виконую її настанови, але знаю одне: я люблю свій клас, свою школу, своє місто, свою країну. Якщо
і поїду до мами в Італію, то тільки погостювати, світ побачити і назад.
А таких дітей, як я, в Україні десятки, сотні тисяч. І кожному з них, як і мені, хочеться запитати: чому наші батьки вимушені працювати за кордоном, чому усе більше
і більше людей вирушають за кордон у пошуках добробуту, кращої долі? Що зробити
для того, щоб цього не було?
Виросту – і буду шукати відповіді на усі ці запитання. А ще знаю твердо, що діти
мої ніколи не будуть «дітьми емігрантів».

Дитина емігрантів

 к передати смуток і печаль,
Я
Що криється в душі?
Десятки тих «чому»
Сплітаються в одне бажання:
Щоб рідні мама й тато
Були з тобою.
В отчім домі лунав щоб
Сміх і радість,
Бабуся і дідусь були щасливі
У дітях та внуках.
А материнські добрі очі

Флоренції,
Нью-Йорки, Лісабони
Забрали наших матерів, батьків,
А нам віддали долари і бони,
Які нам не замінять
Ласки та уваги близьких.
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Я хочу бачити щодня,
І чути сміх її ласкавий
Не у мобільному зв'язку,
А тут же, поруч з нами.
Флоренції, Нью-Йорки, Лісабони
Забрали наших матерів, батьків,
А нам віддали долари і бони,
Які нам не замінять
Ласки та уваги близьких.
Єдине можу з твердістю сказати:
Як виросту, то кращу долю
Шукати буду в Україні,
Любов, турботу і тепло
Віддам землі я рідній.

Як
виросту, то
кращу долю шукати
буду в Україні. Любов,
турботу і тепло
віддам землі я
рідній.

ОЛЬГА НОВАК

(17р., Рівненський державний аграрний коледж)

Як мені живеться без мами

Сім'я наша невелика – мама, я і сестричка. До шести років ми жили як повноцінна сім'я, але далі стосунки батьків погіршились, і це спричинило розлучення.
Мамі допомагали виховувати нас бабуся і дідусь, які зараз про нас турбуються. Ситуація в нашій країні (особливо в 90-ті роки) була складною, люди хотіли працювати, але
роботи не було. Ми маленькі (по 6 років), мама працювала тяжко, бувало й таке, що бачились тільки зранку і пізно ввечері. Вона для нас
Хоч
робить все, що тільки можливе, щоб було за що жити.
мами зараз
Інколи за нами наглядали родичі та мамині друзі. Ми росли,
немає на Україні,
і грошей потрібно було більше, тоді мамочка змушена була
але вона завжди займає
більшу частину моєї
їхати на заробітки в Польщу, тяжко працювати на чужих полюбові і завжди є в
лях, доглядати за чужими дітьми.
моєму серці...
Змалку ми були привчені до самостійності, і за це дуже
вдячні. Ми залишились під наглядом маминої подруги, яка жила
і дбала про нас, як про рідних дітей. Але рідної матусі не вистачало.
Зрозумівши, що в Польщі нічого не вийде, вирішила їхати до Португалії, де з
вищою педагогічною освітою працювала прибиральницею.
Через кілька років мама знову переїздить, але вже до Іспанії. Працювала і прибиральницею в готелі, і нянею, і на виноградниках. Де і ким тільки не була. Через чотири
роки зробила собі документ і могла приїздити у відпустку. Тепер і ми можемо їздити до
неї в гості.
Звичайно, ніхто не може замінити маму, її ласку, тепло, увагу. Дуже сумую за нею,
але що поробиш, таке життя... Дуже завдячую дідусеві і бабусі, що доглядають, турбуються про нас. Низький їм уклін.
Хоч мами зараз немає на Україні, але вона завжди займає більшу частину моєї
любові і завжди є в моєму серці...
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ЮЛІЯ НОВАК

(17р., Рівненський державний аграрний коледж)

Мамин сон

 хочу поділитися з вами,
Я
Як дітям живеться без мами,
Як тяжко живеться на світі,
Без мами доросліють діти.
Вона десь далеко працює,
Думками щоночі цілує,
Словами вона нас завжди утішає,
Добра та здоров'я у Бога прохає.
Не земля її манить на рідну країну,
А тепла турбота про рідну дитину,
Що люди чужі її доглядають,
А як їхній мамі на чужині – не знають.

Я
знаю, як
тяжко там на
чужині, коли ти
далеко від своєї
дитини.

Кожна мама для сина і доньки завжди свята,
А час, як вода, забирає літа.
Я хочу, щоб вічно жила на землі моя ненька,
Для неї я завжди буду маленька.
Ти вічно у серці моєму живеш,
У світлу дорогу, в майбутнє ведеш.
Я знаю, як тяжко там на чужині,
Коли ти далеко від своєї дитини.
Низенький уклін, моя мамо, тобі
За всі ті достатки, які дала ти мені.
Повага твоя і усмішка, тепло,
Для мене ти завжди робиш добро.

АНДРІЙ ОКОПНИЙ

(11р., НВК, смт. Білогір’я, Хмельницька обл.)

Діти емігрантів про себе

Наша держава – це багатонаціональна країна. У нас, крім корінного населення, проживають люди різних національностей. Але багато українців проживають за кордоном.
Ще за часів князя Ярослава Мудрого наші предки-українці проживали в інших
державах. Так, доньки князя Ярослава були одружені із знатними особами сусідніх
держав і назавжди залишили свою Батьківщину. І пізніше було багато випадків, коли
наші земляки виїжджали в інші країни. Зокрема, до Америки і Канади.
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Багато українців покинули свою землю після революційних подій 1917 року. Певна частина наших людей не повернулася з Німеччини після 1945 року, розуміючи, що
їх чекає на Батьківщині за сталінських репресій.
І зараз багато українців від'їжджають в інші держави, але уже, в основному, на
тимчасове проживання, на заробітки. Так склалося, що після розпаду Союзу в нашій
новій державі – вільній Україні не все гаразд із працевлаштуванням, і хоча в деякій
мірі це питання покращується, багато наших земляків знаходяться, хоча і тимчасово,
за кордоном.
Може,
А все це відбивається на сімейних відносинах і
й не дуже зараз
особливо на вихованні дітей.
весело живеться в
Не рідко в нас трапляються випадки, коли батьУкраїні, але покинути її
ки на заробітках,
а діти із дідусями та бабусями,
– те саме, що покинути
в інших випадках
мама сама працює і займається
рідну матір через те,
вихованням дитини.
що вона хвора.
Які ж результати можуть бути в таких випадках? Поперше, недостатньо уваги приділяється дітям; по-друге, часто
діти залишаються без контролю і потрапляють під вуличний вплив.
Виїзд на заробітки членів сім'ї часто-густо приводить до нестабільності в сім'ї, неповноцінного виховання дітей. Правда, є багато прикладів, коли мама, яка вкрай зайнята на роботі, вдало знаходить вихід щодо питання виховання своєї дитини і частогусто в класі таку дитину ставлять в приклад щодо вихованості.
Якщо після поїздки одного або двох батьків на заробітки фінансовий стан сім'ї
покращується, то моральна сторона аж ніяк не може бути кращою, бо в щоденному
вихованні дітей батьки є основною силою. Мій тато зараз не може знайти належну роботу вдома, а тому змушений їздити на заробітки за кордон. Їздить він на певний час,
а потім, відповідно, деякий час буває вдома. Чи добре це, чи погано? З однієї сторони
добре, а з іншої – погано. Добре тому, що коли він після чергової поїздки повертається додому, то завжди привозить подарунки. Добре, що в цей час я почуваю себе більш
самостійним. А з другої сторони – коли виникає потреба в допомозі, то він не завжди
вдома. Поряд з цим у нас з татом ряд спільних питань, які ми вирішуємо разом, а от
коли його немає вдома, то до мене приходить туга. Було б добре, якщо б старший брат
був на місці, але його також часто немає вдома. А ще я хотів би жити у місті, де багато
людей, різних спортивних шкіл, стадіонів, басейнів.
Коли я навчався в 1-4 класах, то в нас була одна вчителька. Вона нас добре знала,
звикла до нас, а ми – до неї. Зараз я у 5-му класі і навчає мене багато вчителів. Правда,
є класний керівник, яка найчастіше з нами і ми уже більш-менш до неї звикли. І хоча я
не дуже дисциплінований у класі, але добре розумію, що коли в класі порядок, то і краще можна зрозуміти матеріал і уроки можуть бути цікавими. Зараз мене уже більше цікавить класний колектив, мої товариші і в класі, і на вулиці.
Чомусь саме зараз у мене виникає бажання бути схожим на старшокласників, але
не завжди це виходить, хоча я і не дуже намагаюся, бо я вважаю, що не з усіх старшокласників можна брати приклад. А тато, з яким можна порадитись, не завжди є поряд
зі мною.
Всі, хто з тих чи інших причин потрапляє за кордон, намагаються, по можливості, повернутися на Батьківщину. Може, й не дуже зараз весело живеться в Україні, але
покинути її – те саме, що покинути рідну матір через те, що вона, мовляв, хвора. Не ви94
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бирають люди матір, не можна вибрати й Батьківщину. Я пам'ятаю одну розмову мого
тата з його друзями, з якими він їздить на заробітки, про їхнє життя за кордоном. Наприкінці їхньої розмови тато сказав слова, які я запам'ятав на все життя: «А поки що
в снах і в мріях до нас приходить Україна. Омріяна і облюбована, з квітучими ланами і
голубим небом. Вона єдина, вона неповторна, вона найкраща. Ми обов'язково повернемось з далеких доріг змужнілі, загартовані долею, з новими ідеями та баченням життя. І все найкраще і найцінніше від світу ми принесем до святих ніг неньки-України».
В нас, дітей, зараз одне бажання: дай, Боже, щоб у нашій державі найближчим
часом сталися такі зміни, щоб нашим батькам не було потреби виїжджати на заробітки за кордон, щоб вони були завжди з нами. Постійно мали хорошу роботу і хороші заробітки, і щоб ми після роботи завжди відчували батьківське тепло. Надіємось, що після багаторазових змін влада в нашій державі стане така, яка буде думати
про весь народ, про наше суспільство й робити все можливе, щоб для нас було щасливе майбутнє. А ми, коли виростемо, зробимо все для того,
А
щоб наші вміння і знання пригодилися
державі і пішми, коли
ли на користь зміцнення нашої ненькиУк р а ї н и .
виростемо, зробимо
Треба бути відданим їй серцем і працювати,
все для того, щоб наші
щоб розквітла вона ще пишніше, ніж
зараз. Ковміння і знання пригодилися
жен з нас може в майбутньому зробити у цю
державі і пішли на користь
справу свій внесок. Тому я хочу повторити
зміцненню нашої
слова В.Сосюри:
неньки-України.
		
Любіть Україну у сні й наяву,
		
Вишневу свою Україну,
		
Красу її вічно живу і нову,
		
І мову її солов'їну.

АННА ОНИЩУК

(15р., спеціалізована школа «Центр надії», м.Рівне)

Уламки розбитого дзеркала

Передмова
Серце дітей-емігрантів завжди розділяється на дві частини: любов до тієї країни,
в якій вони народилися, і тієї, куди емігрували. Діти звикли до звичного середовища, і
раптом шокуюча новина – сім'я переїжджає...
...Здивування... Відчуття інтриги... Страх... Біль... Сльози. Так, саме сльози передають настрій почуттів дитини-емігранта. Гіркі, безнадійні, розпачливі, вони стають
друзями на деякий час.
Навіть якщо емігрант проживає у новій країні десятки років, ці сльози час від часу
навіює ностальгія. Ностальгія за рідним краєм, за усім покинутим, за тим, що ніколи
не повернеться. Душа зітхає, а життя продовжується. Як же воно складається у дітейемігрантів? Частина виїжджає до іншої країни зі сльозами, інші, навпаки – з усмішкою.
Перечитайте щоденник однієї дівчинки, яка емігрувала з України до Росії. Її образ узагальнений – символізує переживання багатьох таких, як вона.
Розбите дзеркало – це все життя дівчинки, а уламки – епізоди емігрантських буднів.
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Щоденник Ірини
День 1. Починаю нове життя у новій країні. Вчора, коли складала свої речі для
переїзду, прихопила і листи, які мені писали друзі. Зараз якраз час їх знову розгорнути і перечитати. Ностальгія.... Сюди, в Росію, я їхала зі сльозами, які були в душі, не
на очах. Але ж життя на цьому не закінчується, воно стає іншим, не таким, як завжди.
Ось один лист. Прочитайте його, і ви зрозумієте мій стан: «Привіт, Іринко.Ось перший
день у новій школі. Тільки що взяла гітару до рук. А пам'ятаєш пісню, яку ми склали
разом. Про дружбу... Знаєш, я радію за нові зміни в твоєму житті. Росія – це хороша
держава, там приязні люди. Скоро ти знайдеш своє оточення, а може... й друзів. Просто... просто ми вже не будемо друзями.»
День 2. Коли я беру гітару до рук,
то згадую Мілану...
Розбите
Сьогодні мене мама записала до нової школи.
дзеркало –
...Який жах! Завтра все буде новим: вчителі, одноце все життя
класники, саме життя. Та чи знайду
я серед свого нодівчинки, а
вого оточення друзів? Все залежить
від «завтра»... Але
уламки – епізоди
на даний момент мені відомо одне:
Мілану
я не забуду
емігрантських
ніколи. Чуєш, щоденнику, НІКОЛИ!!!
буднів.
День 3. Нарешті я прийшла додому. Любий мій друже,
сьогодні я перший раз за останні дні усміхнулася. Ця усмішка дуже
зігріла мене після бурі колючих емоцій (переїзд і так далі), і я вирішила постійно усміхатися. Хоча б намагатися. Але про все за порядком. Як я вчора писала, сьогодні був
мій перший день у школі. Мене дуже добре прийняли, хоча я думала, що все буде навпаки. Як і всі люди, які вперше прийшли у якийсь колектив, я почала придивлятися до
всіх і знайшла собі «пару». Її звати Оксана. До речі, дуже розповсюджене ім'я в Україні. Знову спогади... Може, виплакатись і стане краще? Ні! Досить плакати!!!
День 4. Сьогодні Оксана показала мені нову величезну школу з багатьма (як мені
здалося) коридорами, якими легко можна заблукати. Моя нова школа – це цілий замок
з безліччю секретів. А більше так нічого нового.
20:15. Знаєш, я так люблю дощ. Сиджу на підвіконні і дивлюся у вікно. Раніше я частенько гуляла під дощем, але зараз мені немає з ким гуляти. У нас не квартира, а дім,
і цей дощ капає на дах. Дуже мелодійно, ніби в ритм. Я просто не вірю або не хочу вірити, що дощ – це лише погода. Це щось магічне, ніби новий світ чи вимір. Із першого
погляду здається, що це тільки погана погода, але якщо добре вдивитися й вслухатися,
то дощ тебе занурює у свій світ. На ці сірі ниточки, які снують бездонні небеса, можна
дивитися безкінечно.
І довіряй потім людям, які кажуть, що дощ – це тільки жахлива погода.
День 5. Хоча я й клялася, що не буду плакати, але мені дуже тяжко зараз. У маминій сумці я знайшла... фотографії мої та Мілани, Макса й мого тата, якого я не бачила із трьох років. Якщо можна було б передати сльози через щоденник, я зробила б це,
але, на жаль, це неможливо. Ці фотографії – історія мого життя, щастя і кохання. А що
таке кохання? Це те, що можна прочитати тільки по закоханих очах. І це – світлі мрії,
відчуття польоту та ейфорії, це радість, щастя, незабутність... Таким було моє кохання.
Перше і найщасливіше, сподіваюсь.
День 6. Мілана була мені найкращою подругою, сестрою, але із часом ( з тих пір,
як я переїхала) наше сестринство згасло, і я почала усвідомлювати, що Міланине місце
посіла... Оксана!
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Наш клас під час уроку історії побував у шкільному музеї. Я стільки багато дізналася про історію та культуру Росії. Петро І, Олександр Пушкін, Сергій Єсенін... Росія
багата на великі імена. Відчуваю, як у мене починає народжуватися повага до моєї нової країни. Але коли на зарубіжній літературі звучала поезія Тараса Шевченка, моє серце жалісно стиснулось. Найдорожче неможливо забути...
Ще я сьогодні перший раз ходила по російських крамницях. Скажу чесно, бутіків
тут стільки, що, напевно, за все життя не можна було б їх обійти. Ну, мені так здалося. Торгівельний центр Москви чимось нагадав Україну, і знову защеміло... Серед усіх
крамниць найбільше нам з Катею сподобався бутік молодого російського дизайнера
Кіри Пластініної. Шопінг видався на славу!
Вибач, щоденнику, але я вже просто падаю з ніг....
День 7. (Останній із щоденника).
Кожний день – це уривки фраз, недоказані слова, але всі дні проходять – таке
життя. Не можна розсміятися, коли сумно, і заплакати, коли весело. Це все істини життя, і за тиждень, як не дивно, я їх зрозуміла. Зрозуміла, що не треба більш страждати,
бо все, що є – тільки на краще!!! Друзів також можна знайти, якщо є велике бажання.
Життя – це як листя на дереві. Восени опадає, навесні – знову є. Життя ніколи не йде
по колу, воно завжди змінюється, і як би сильно ти не захотіла повернути все – такого не
буде. Кожний день потрібно проживати із усмішкою, бо завтра можуть бути сльози.
Я ні на кого не ображена. Ні на сім'ю, з якою я переїхала, ні на Мілану, яка відпустила мене, ні на Макса, якому присягалась чекати.
І я зрозуміла, що життя – це драйв, навіть коли ти емігрант і новачок в Україні.
Я сподіваюсь і знаю, що завтрашній день буде кращим і треба його прожити тільки із
усмішкою!!!
Післямова
Серце дітей-емігрантів завжди розділяється на дві частини: любов до тієї країни, в якій вони народилися, і тієї, куди емігрували. Зі щоденника Ірини можна
простежити, з яким болем дівчинка пережила переїзд до нової країни і з якою ностальгією вона згадує рідне місто. Але життя є життя. Згадаємо слова української
поетеси Ліни Костенко: «Життя іде і все без коректур...» Так і дівчинка Ірина: зі
сльозами жалю сприймає переїзд, але з часом розуміє, що життя продовжується. У
новій країні є свої принади: культура, стиль життя, оточення і навіть... друзі. Але
найпершим другом для кожної дитини-емігранта є ностальгія за рідною країною. І
так триває до тих пір, поки доросле життя не принесе зміни, а може й повернення
в Україну...

РОМАН ОНОФРІЙЧУК

(17 р., Могилів-Подільський технологічний технікум Вінницького
державного аграрного університету, Вінницька обл.)
Світ дитинства... це світ мрій, сподівань, любові, ніжності.
В грудневу ніч народився я, Онофрійчук Роман Петрович, і сповістив про себе
гучним криком немовляти. Мої батьки були дуже раді, що народився хлопчик, адже дівчинка в них вже була. Це моя сестра – Іринка. Хоч я і був зовсім маленьким, але дотик
материнських губ та рук я пам'ятаю до сьогоднішнього дня.
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Ось і народилася ще одна українська сім'я. Мої батьки – щедрі, розумні, добрі,
щирі люди, все своє життя працювали для нас, своїх дітей, та на благо України – землі,
де ми народилися і живемо. Низький уклін тобі, мамо, моя люба і дорога. Ти для мене,
як ясне сонечко, що ласкавим промінням обігріває мою душу і тіло.
Я і моя сестричка росли дуже швидко. Як казали батьки, і оглянутися не встигли
як ми стали дорослі. Змінилося життя, змінилися потреби, змінився і наш світогляд.
В нашому сімейному житті сталося те, чого ніхто з нас не очікував. Сталося так,
що мій батько змушений був виїхати за кордон на заробітки. Ніколи він не залишив би
нас, якби була в нашому селі робота і достатній заробіток.
Важкою була наша розлука. Але я думаю, що йому було важче без нас.
Минав час. І настала та мить, коли я залишився з бабусею, а моя мама поїхала
батькові на допомогу.
Бабуся, бабусенька, заради нас вона віддасть усе, останньою краплинкою води
поділиться. З любов'ю бабуня передає нам свої уміння, вчить нас виконувати усю домашню роботу. Скільки вона пережила, але яка ніжна, щира у неї душа.
Та все ж не вистачає мені батьківського слова, маминої щирої поради. Батькове
слово, його приклад є законом у нашій сім'ї, святим обов'язком, зрештою, необхідністю у нашій родині.
А як хочеться відчути тепло материної руки, її подих, ніжно торкнутися до її плеча, розповісти про свої мрії, поділитись роздумами про прочитану книгу, довірити все
те, що хвилює і бентежить. Недарма кажуть, що немає друга ближчого й ріднішого, ніж
мати. Всі наші радості й печалі, мрії і прагнення – разом з нею. І хоча нас з матусею розділяють кілометри, моя мама постійно зі мною у життєвих мандрівках. У її очах одсвічується вся блакить нашої рідної землі.
Як батьки хотіли, щоб ми навчалися там, де ми хочемо, щоб ми стали тими людьми, які б могли забезпечити своє майбутнє і своїх дітей на рідній землі. Адже не всі знаходять собі роботу в своїй країні, а мої батьки, серце залишивши на батьківщині, думками щомиті линуть до своїх дітей.
Я часто думаю про те, як вчинив би на його місці. І чим дорослішим я стаю, ловлю себе на думці, що вчинив би так само. Можливо, я дуже схожий на свою маму.
Мамо. Матусечко, люба моя і мила, як я часто згадую твої теплі руки, відчуваючи
їх на голові, і твій тихий шепіт біля мого вуха: «Синочку мій дорогий...»
Не хвилюйся, моя рідна, в мене все добре, я знаю твоя молитва оберігає мене щохвилини. Ти біля мене і я це відчуваю.
Можливо, хтось думає, що я почуваю себе нещасливим, але це не так. Мене переповнює гордість, що я росту самостійним, умію цінувати дружбу, вірність, чесність. Я
вдячний за ці якості своїм батькам, вчителям, друзям.
В даний час я навчаюся в Могилів-Подільському технологічному технікумі Вінницького державного аграрного університету за спеціальністю «Комерційна діяльність». Я не почуваю себе самотнім, покинутим, адже моя родина – рідні тітки, сестричка, брати, бабуся – всі вони зі мною. Ми разом зустрічаємо Новий рік, Великдень, святкуємо дні народження та інші свята. Я часто приїжджаю до них в гості, а вони до мене.
Які це радісні дні, вечори! Ми разом читаємо різні цікавинки, дивимось різні телепередачі, займаємось улюбленими справами.
Я ще люблю грати у футбол. Це моє хобі. Коли мій тато приїжджає на свята додому, ми
обов'язково збираємось на шкільному стадіоні зі знайомими і друзями і граємо в футбол.
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Інколи, особливо ввечері, я часто і довго розмовляю по телефону з своїми батьками. Я розповідаю їм про себе, свої успіхи та невдачі, правда, про неприємності намагаюсь не говорити, тому що моя мама гостро та боляче реагує на мої слова. Я не хочу
її засмучувати, адже я живу з нашою родиною, а вона на чужині. Коли лунає її сміх по
телефону, мені так радісно. В такі дні я спокійно і міцно засинаю. І часто мені сниться,
що я вже дорослий, став знаменитим футболістом і поїхав в складі збірної України грати на першість світу. А мої батьки сидять в перших рядах трибуни. Гра. Перемога. Лунає гімн України, і всі ми щасливі.
Я вірю, що мої мрії і сни обов'язково
збудуться, тому що
…хто
хто хоче, того доля веде, а хто не хоче –
того тягне.
хоче, того
З кожним днем моє дитинство закінчується. Безтурботний
доля веде, а хто
час минає. І мимоволі приходять на думку
слова з пісні: «Детне хоче – того
ство, детство, ти куда ушло... » А поки що
я
залишаюся при
тягне…
твердому переконанні, що кожна людина сама собі творець.
Батьки родили нас на світ, виховали, дбають
про наше матеріальне
становище, а все решта залежить від нас самих.
«Прекрасна і сонячна країна Іспанія..., – розповідають батьки, – але як не вистачає співу соловейка, кружляння над рідною оселею лелеки, чистої джерельної води,
хлібного поля...» Вечорами, після виснажливої праці, чується журлива українська пісня, і котиться по щоках сльозинка – матуся з татусем думкою линуть до рідного краю,
родини, донечки і сина. Після таких розповідей починаєш серйозно задумуватись над
тим, яке ж місце в житті кожної людини займає Батьківщина, рідна земля, де ти народився і зростав.
Де б не була людина, куди б її не закинула доля, вона має знати своє коріння,
пам'ятати, що найтепліше сонце на батьківщині.
Я бажаю всім, хто проживає за кордоном вимушено, як мої батьки, швидше повертатися додому, тому що дим рідної домівки набагато солодший за примарне щастя
на чужині.
		
Для кожного – диво своя батьківщина.
		
В ній рідне коріння і мови душа.
		
І скільки б світів не пізнала людина,
		
На рідній землі лиш вона ожива!

ВІКТОРІЯ ОРЛИЦЬКА

(15р., Рівненський державний аграрний коледж)

Все залежить від нас

«Не стоит прогибаться
Под изменчивый мир –
Пусть лучше он
Прогнется под нас!...»

Я щиро вірю в те, що людській особі під силу змінювати свою долю. Головне –
поставити собі чітку мету і послідовно та впевнено втілювати її у життя. Так, звичай99
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но, можна безмежно скаржитися на скруту, на нестабільне політичне та економічне
становище, на безробіття, на відсутність попиту на свій фах, на низьку зарплатню,
на відсутність підтримки та розуміння, але й у найскрутніший час можна і потрібно знаходити вихід з безвихідної ситуації, інакше кажучи – адаптуватися до нових
умов і інтегрувати в розвитку. Все залежить тільки від конкретної людини, її бажання жити достойно.
І всі способи, які не суперечать законодавчим канонам, заслуговують на існування. І виїзд наших батьків за кордон в пошуках достойної платні за виконану роботу –
це лише ще одне підтвердження того, що люди хочуть, можуть і, незважаючи ні на які
труднощі, працюють. А от всі стосунки, відношення, почуття відповідальності та родинності залежать тільки від глибини і міцності морального виховання людини.
Так, почасти діти
залишаються на довгий час без батьківського виховання, на вихованні близьких, а буває, і далеких ро…найбільшою
дичів. Там їм не вистачає батьківської уваги і захисту. А
рушійною силою
згадаймо «дітейбезпризорників» після Великої Віу всі часи були і
тчизняної війни у
розгромленій і сплюндрованій дерзалишаються Віра,
жаві – серед них
відомі на увесь світ світила науки,
Надія й Любов. Віра у
культури та мистецтва. Хіба життєві випробування
свої сили та сили
не загартували їхній дух, хіба скрута не навчила самосвоїх рідних.
стійно приймати рішення, долати труднощі і ставати досконалою людиною?!
І поруч з тим хіба нам
не відомі випадки, коли абсолютно у заможних і благополучних сім'ях діти стають на кримінальний шлях, прилучаються до наркотиків та розпусти?! Коли здається, що такі діти купаються в повному достатку, а у
результаті маємо осіб без моралі і духовності.
Все залежить тільки від самої людини, які стереотипи вона перед собою ставить,
чим живе, якими чеснотами.
Звичайно, це лише моя думка, але найбільшою рушійною силою у всі часи були і
залишаються Віра, Надія й Любов. Віра у свої сили та сили своїх рідних.

ВІКТОРІЯ ОСОБА

(17 р., ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, м. Жидачів)

Лист в нікуди...

«...Я втомилася чекати листа чи дзвінка і не знаю,
чи буде він. Я
втомилася щовечора засинати з надією, що зранку
мене розбуА
дить мама. Часто виходжу на вулицю ввечері і дивлюсь у дадля мене
лечінь, тільки тоді знаходжусь біля мами. Не знаю,
що вона
свято, коли
робить зараз і де вона, чи дивиться на зорі і пригадує мене,
приїжджає моя
чи вже після дня виснажливої праці лягла перепочити?!
мама.
Мені так і хочеться побачити її... Хоча б на мить...
Ви, мабуть, любите свої дні народження, Різдво,
Пасху, літо і
родинні виїзди на пікнік. Це для вас свято. А для мене свято, коли приїжджає моя
мама. Я втомилася дивитись, як вона їде знову, і бачити сльози на її очах. Мені важко
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придушувати їх в собі, але я не дозволю матері побачити їх, бо повинна бути сильною
заради неї! На день народження кожна дівчинка чекає подарунка, а я – маму. Правду кажучи, я заздрю тим, кого мама зустрічає зі школи чи будить зранку, як боляче чути від однокласниці, що вона
завтра піде з мамою по крамницях. А я – ні... Ні, я не виню нікого: ні людей, ні Бога, ні дерВ
жаву. Мабуть, просто в мене
така доля. Та я хочу бути
їхніх душах
з мамою. Я не хочу жити там,
де плачуть люди. Мені боне вистачає
ляче, що моя батьківщина не
може соціально захистити
любові...
свій народ. Чому деякі діти можуть розділити дитинство та
юнацтво з матір'ю, а я – ні? В чому ж
я винна? Чому люди «втікають» з
незалежної процвітаючої держави? Невже я так багато прошу ? Мамо, де ти, мені зараз так потрібна ти...»
Як багато таких листів можна знайти в шафках дівчат і хлопців, їхні батьки через соціальну нерівність повинні їхати за кордон, як кажуть в народі, – «на заробітки».
Вони це роблять з думкою про майбутнє. А як важко думати про майбутнє!
Діти заробітчан приречені змалку розуміти вплив «клятих грошей» і ненавидіти
їх щосили. Дівчина, яка ще не знає, де заходить сонце і чому світять зорі, вже таїть в
собі злобу і ненависть до грошей. І виростає цвіт нації, але вже обпалений. В їхніх душах не вистачає любові, і тому заповнюють цю порожнечу алкоголем, сигаретами, наркотиками. А дівчатка, наші найкращі українські дівчата, гинуть, як Шевченкова Катерина, від болю, відчаю.
Але є такі, які виростають і щосили, в надміру духу борються проти несправедливості, деградації людини. Як жаль, що таких мало.
Ми співчуваємо людям, і жодна душа не може залишитись осторонь такого листа – до матері в нікуди. Та щоразу, щомиті і кожного дня ми проходимо мимо, не помічаючи горя людей. Що відчуває дитина заробітчанина? Чим живе? Та нічого і нічим. Їй
не потрібні уже люди, як і вона їм. В якийсь день вона виросте і піде до людей. Але дивне відчуття у неї з'явиться. Вона буде самотньою серед юрби. Щоб сховатися від дощу,
буде кидатись під зливу, і знову й знову розгублено, з якоюсь порожнечею в душі, яка
з'явилась ще з дитинства, дивитиметься в очі людям.
Наші серця наливаються болем, коли ми бачимо, як плаче дитина. Та чомусь ми
нічого не робимо для неї. Діти заробітчан позбавлені виховання.
Наша держава щоразу втрачає найважливіше – Людину. І не може вберегти її від
болю і ран у серці?

ТАРАС ОСТАПЕНКО

(14 р., ЗОШ I-II ст., с. Западинці, Летичівський р-н, Хмельницька обл.)

Мамі в Італію

 а землю вечір тихо опускається,
Н
А з ним надходить думонька гірка,
Бо моя мама їде до Італії
У пошуках «зеленого шматка».
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Як важко це прощання пережити
І не зронить сльози матусі вслід,
Бо замість того, щоб дітей ростити,
Рідненька їде у чужі краї.
Ніхто не назива їх там по батькові –
Так величають лиш на Батьківщині...
Так і недовго ім'я добре втратити,
І з чим же повертатись на Вкраїну?
Жінок вкраїнських там уже мільйони,
Розбитих душ, заплаканих очей,
По всій Італії: з Сардиньї до Верони
Сумна ріка заробітчан тече.
В їхніх очах печаль і біль хлюпоче,
І ехом в Україні він озветься,
Бо кожен з них давно додому хоче,
Де залишив свого шматочок серця.
І замість того, щоб сади ростити,
Своїх батьків стареньких доглядати,
Вони приречені в чужій країні
Кутки сеньйорам витирати.
А чоловік став в чарку заглядати,
Зростають діти вже, як той бур'ян,
І хто дасть відповідь, кого спитати,
Коли розвіється весь цей дурман?
А гроші, як в бездонну яму,
Летять на рідну Україну...
І дітям вже не треба мами,
Бо долар став цінніший за людину.
І бачу я, що у всесвіті омани
Ми, як метелики байдужі ті,
Самозакохано куєм собі кайдани,
Клітки муруєм душам золоті.
Лунають сурми – час вже підоспів
Згадати про неписані закони,
Вернути всіх додому матерів
І Божої просити допомоги!
 е дайте, браття-депутати,
Н
У найми рідну Україну,
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Й додому вернуться жінки
На рідну землю, до родини.

ХРИСТИНА ПАВЛОВА

(15р., ЗОШ І-ІІІ ст. №10, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)

Сумно, матінко, без тебе

Сумно, матінко, без тебе
Зустрічати знов весну
І дивитися у небо
На хмаринку золоту.

Може, ця мала хмаринка
Принесе привіт тобі
І розкаже, як самотньо
Й сумно в мене на душі.

Хочу, щоб твій ніжний голос
Вранці знов будив мене,
Хочу ласку рук відчути,
Щоб обняла ти мене.
Так життя вже наше склалось –
Разом ми не можем буть,
Щоб жила я у достатку,
Ти повинна спину гнуть.
Доглядаєш десь далеко
Ти чужу бабусю там,
А твоя матуся рідна –
Хвора, немічна, сама.
Бо здоров'я вже не купиш,
«Євро» біль не захистить.
Повертайся, моя мамо,
Щоб могли ми разом жить.

Щоб
у рідній Україні
Нас ростили матері!

Хай почують всі у світі,
Хай задумаються всі:
Щоб у рідній Україні
Нас ростили матері!
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ВЕРОНІКА ПАЛІЙ

(11 р., ЗОШ, с. Володіївці, Барський р-н, Вінницька обл.)

В гості до моря

Море... Воно вабило мене, манило і кликало щоночі. Здійснилася моя заповітна
мрія – мама влаштувала нам з сестрою поїздку до моря.
Свіжий морський подих відчувався скрізь. Як стало легко дихати! Дотик вітерцю,
здавалося, розчісував наше волосся. Воно тріпотіло, а потім опадало на плечі, вже скуйовджене.
– Мамо, бач, який вітер-розбишака! Він плутає моє волосся.
– Ні, він – пустунець, любить бавитися з кожним новим госЗдійснилася
тем.
моя заповітна
– Здрастуй, вітре! Здрастуй, море! – весело закричали ми з
мрія – мама
Мирославою,
а потім навперейми кинулися в морські обійми.
влаштувала нам з
Тепла,
злегка
солонувата,
прозора вода манила нас своєю тасестрою поїздку
ємничістю.
до моря.
Ми взялися за руки і... пірнули. На дні побачили велику червону зірочку. Вона підморгнула нам, посміхнулася, щось тихенько
прошепотіла і миттю зникла. Здивовані піднялися на поверхню і відшукали маму.
– Матусю, я бачила червону зірочку! – защебетала Мирослава.
– Мамо, а зірочки вміють говорити ? – запитала я.
– Так, на світі є багато дивних речей, в які важко повірити, тим паче зрозуміти. А
що вона вам розповіла? – продовжила розмову ненька.
– Ми нічого не зрозуміли, тому що не знаємо морської мови! – вигукнула знову сестра.
– Давайте розпитаємо про це стару мушлю. Мабуть, вона багато чого знає. Погляньте, яка красива! – запропонувала мама.
Легким порухом руки приклала мушлю до свого вуха і почала прислухатися. Зачаровано слідкували за нею оченятами. Раптом на маминих вустах заграла така знайома і приємна посмішка.
– Що ти почула? Говори хутчіш!
– Мушля теж вміє розмовляти? А я також можу почути?
Наші запитання, ніби горох, сипалися одне за одним.
– Тільки великі мрійники можуть почути поклик моря. Стара мушля розповіла,
що велика червона зірочка любить слухняних дітей. Вона сподівається, що ви, мої донечки, будете розважливими та обачними в морі. А ще їй сподобалося ваше світле волосся, яке стане ще світлішим, коли не візьмете капелюшків.
Почуте настільки вразило нас, що ми спочатку з острахом, а далі з повагою почали прислухатися до голосу мушлі.
Не вірите? Можете переконатися самі в цьому. У нас до цих
Ви, мої
пір на поличці лежить загадкова стара мушля. Прикладіть її до
донечки,
будете
свого вуха і заждіть. Тоді й до вас прилине оповідь про чудеррозважливими
та
нацьке життя морських мешканців. Ви дізнаєтеся та розкриєте
обачними.
таємниці небаченого підводного світу, а можливо, комусь із вас
більше поталанить, і ви почуєте крик чайок, шурхіт прибою, побажання великої червоної зірочки. Прощавай, море! До нової зустрічі.
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ДМИТРО ПАНАСЮК

(10 р., НВК «школа №1–гімназія», м. Радивилів, Рівненська обл.)

Мій татусь

З діда-прадіда моя родина живе в Україні. Та нерідко трапляється так, що наші
тати і мами опиняються далеко за межами рідної країни. Одні – в пошуках кращої долі,
інші – просто гідної роботи. Декого доля закидає на чужину, бо потрібно зібрати гроші на житло, на лікування, на освіту дітям. Українці виїжджають у різні країни, покидаючи вдома рідну хату, сім'ю, друзів. Коли люди дізнаються, що хтось працює за кордоном, то нерідко заздрять. Бо зі сторони здається, що так легко працювати там.
На мою думку, заздрити нема чому. Мені 10 років. Мій тато вже декілька років
живе і працює у далекій Італії. І я знаю, як то без нього жити всі ці роки. Коли я був
меншим, то мало над цим задумувався. Легко відповідав на прості питання: «Де тато?
Коли він приїде?». Звик, що то так має бути. Тим більше, що він часто телефонує додому. Завжди хоче почути мій голос. З нетерпінням чекав на його передачі з-за кордону. Ще б пак! Гарні іграшки, смачні цукерки. Що ще потрібно для малого хлопця! Тільки мама довго ще на кухні читала коротенький лист, вкладений в посилку, і газету з віршами, яку українці видають там своїми силами, роздивлялася фотокартки. Для молодшого брата тато – це хтось із казки. Він уявити не може, як це, коли тато забирає з
садочка, майструє щось удома.
Та все змінилося для нас влітку, коли тато зміг нарешті приїДля
хати додому. Навкруги стільки клопотів було, розмов лише про
молодшого
його приїзд. І ось він удома. Він такий, як я його і уявляв – добрата тато – це
брий, сильний, мужній. Навіть вередувати і пустувати нам не
хтось із казки. Я хочу,
хотілося. Брат дивився на тата, як на диво. Він багато розповіщоб мої тато і мама
дав про чужу країну, її звичаї, людей. Дізнались ми і про долі
були поруч зі мною
інших українців. Деяким поталанило – вони мають гарну ровесь час.
боту, деяким – ні. У татових словах я чув, як важко йому без нас
на чужині, як не вистачає там рідного українського слова. Навіть
телевізор нецікавий. У вихідні дні українці намагаються збиратися разом,
щоб поспілкуватися, допомагають землякам, нерідко виручають один одного. І кожен
рахує дні, коли зможе приїхати додому, хоч на деякий час, як не назовсім.
Так і в нас. Тато знову поїхав, бо там є робота. А я думаю: не потрібно мені тих
гарних машин, конструкторів і роботів. У нас є все. Я хочу, щоб мої тато і мама були
поруч зі мною весь час. Я хочу з татом їздити до лісу, лагодити разом велосипед чи допомагати фарбувати стіни. Я хочу, щоб коли приходять у гості родичі, татко сидів з
нами за столом, а не по телефону передавав вітання. Щоб мама не зітхала непомітно.
Коли виросту, я працюватиму вдома, не залишаючи країну. Вірю: в майбутньому не
буде потреби виїздити за кордон в пошуках кращої долі.

ГАЛИНА ПАРАСИМЧУК

(15 р., ЗОШ І-ІІІ ст., с. Росохач, Чортківський р-н, Тернопільська обл.)
...Жили ми з батьками непогано: як кажуть, був хліб і до хліба було. Але, звичайно, цей достаток приходив у сім'ю дуже тяжко, тому батьки вирішили поїхати за
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кордон на заробітки. Вони гадали, що там легше, але насправді там «мед лизати» ніхто не дає...
Спочатку мамі й татові було дуже тяжко, але й нам з братом нелегко. А час минав... Часто батьки дзвонили додому, і мама весь час плакала...
Люди вважають, що за кордоном дуже легко, а насправді все не так. Серце заробітчанина обливається кров'ю: далеко від рідної домівки, від дітей. Мама завжди говорить: «Ніхто не повірить, поки сам не поїде».
Час без рідних тягнеться дуже повільно. Але ось уже чотири роки ми живемо
короткими зустрічами і довгими розлуками. Коли батьки поїхали в Іспанію, я була у
п'ятому класі, а зараз – у дев'ятому... Однокласники говорять: «Та що тобі, в тебе родичі за кордоном». Так, справді, зараз я більше матеріально забезпечена, ніж тоді, коли
батьки жили на Україні. Можливо, я краще вдягнена, маю комп'ютер, гарну сучасну
квартиру – чого раніше наша сім'я не могла собі дозволити, але радість від достатку
мала, коли поруч немає найближчих, найрідніших...
Моя найзаповітніша мрія – щоб мама була поруч: пригорнула, порадила, а інколи
й розрадила. І моя безмежна уява малює таку картину: повертаюсь зі школи, а на столі – смачний обід, а поруч – усміхнена моя матуся... На жаль, нас розділяють чотири
тисячі кілометрів…
Не раз, коли мені стає дуже сумно за рідними, я свої почуття виражаю віршованими рядками:
		
Пишу тобі рядочки ці,
		
Матусю моя мила,
		
Бо поки ти на чужині,
І ось
		
Мені без тебе прикро.
уже чотири
роки ми живемо
		
А дні минають, як роки...
короткими зустрічами
		
Коли ти вже приїдеш?
і довгими
		
Коли вернешся з чужини
розлуками…
		
До рідної домівки,
		
І я тоді тобі скажу,
		
Що ти – моє багатство,
		
І більш тебе я не пущу
		
Ніколи і нізащо!

ОЛЕНА ПАРХОМЕНКО

устами учнів Української релігійної суботньої школи
(м. Алкала де Енарес, Іспанія)

Мама – найкращий друг і порадник

Навчила дітей, як на світі по совісті жити,
Зітхнула полегко – і тихо пішла за межу.
Борис Олійник

«Ми будемо такими, якими нас виховують і хочуть бачити наші батьки!» – запевняють учні Української релігійної суботньої школи м. Алкала де Енарес. «А якими ж
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це – такими?» – запитала на уроці вчитель української мови п.Наталя. І діти майже в
один голос відповіли: «Ввічливими, розумними, порядними, добрими, щирими, веселими...» Ці якості нам з народження прищеплюють батьки, про ці якості говориться в
книзі життя Біблії, такі риси повинен мати справжній друг.
«На аркуші паперу ми намалювали сонце, а на його променях написали ті риси характеру, які мають бути в справжнього друга. Серед позитивних рис характеру мої однокласники, ніби змовившись, написали такі: добрим бути, веселим, щирим, не бути базікою, боягузом. Про ці важливі риси поведінки і народ
придумав багато прислів’їв та приказок. Наприклад: «Так треба
жити, щоб ніПисатимемо
кому зла не чинити», «Не штука ганьбити – штука
ліпше зролисти нашим
бити». І про дружбу: «Друзі пізнаються в біді».
А
потім
матерям… і
ми біля кожної риси характеру ставили «плюс»
(якщо ця
дякуватимемо їм
риса в нас є) і «мінус» (якщо треба трохи попрацювати над
за доброту…
нею)», – пише учень 5-го класу Андрій Борщак.
А ось це сонечко намалювала Ірина Станчак.
А Світлана Бица зауважила наступне: «...Кажуть,
що мама і тато
– наші найперші друзі, але ж вони не будуть грати з нами в хованки чи у футбол... Не
обов’язково бути красивим чи розумним, щоб мати друзів. Головне бути веселим і поважати свого товариша, ставитися до нього так, як би ти хотів, щоб ставилися до тебе».
Ці прості істини ми вивчаємо з дитинства: вдома, в садочку, в школі. І протягом усього життя вдосконалюємо себе, розвиваючи ту чи іншу якість. Але основні риси характеру
все ж таки формуються, поки ми маленькі. Пізніше, в дорослу дорогу, ми їх візьмемо з собою, пригадаємо всю «мамину» науку, зрозуміємо те, що раніше вважали неважливим.
Материнські очі супроводжуватимуть нас у далеких життєвих мандрах, а її привітний, ласкавий погляд пам’ятатимемо далеко від рідної домівки.
«Я хочу розповісти вам про чарівні та ніжні руки, про завжди чепурне та охайне
обличчя, про те серце, яке за нас хвилюється і відчуває на відстані наш біль та розлуку... Мабуть, ви здогадалися, хто це? Це наші матусі!» – пише Катерина Бойко в своєму
творі – привітанні мамі.
Ольга Нещадим, учениця 7-го класу: «...моя мама – як сонце, що кожний день
мене обігріває, але найголовніше, що вона – Моя Мама!»
Глєб Сігал, 7-ий клас: «...Скільки я себе пам’ятаю, моя мама весь час поруч зі мною...»
Іванна Процак, 8-ий клас : «...Моя мама для мене найдорожча, найгарніша і найцінніша в світі. Я їй можу все розказувати, і вона мене слухає. Я дуже люблю мою маму!»
Отже, мама – найкраща, най-, най-, най-... Мама завжди поруч з нами: і в біді, і в радості, як найщиріший та найдорожчий друг. Мама вміє вислухати, порадити, передбачити, підказати, розсудити. Напевно, немає в світі такого, чого б мати не зробила для своєї дитини. Та чи завжди ми, діти, цінуємо материнські зусилля? Так, буває по-різному.
Часом і забуваємо подякувати, а деколи просто не замислюємось, яка це важка праця:
зростити дитину, «поставити її на ноги», дати їй квиток на «дорослий поїзд», у який ще
потрібно вчасно її посадити. А чи достатньо цінуємо ми наших дорогих матерів?
«...Бувають дні, коли мама стомлена приходить з роботи, навіть сусіди, які не розуміють нашої мови, помічають це і говорять до неї: «Tienes la cara cansada» (маєш змучене обличчя). Скільки наші мами стараються для нас, скільки трудяться, скільки сил
і терпіння витрачають на нас! Я дуже вдячний своїй мамі. Низький поклін Вам, рідна
мамусю!» – пише Богдан Забавський, учень 7-го класу Української школи м. Алкала.
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Настя Зощук, 7-ий клас: «...Я хочу подякувати своїй мамі за те, що вона така добра, красива і найкраща мамочка в світі!»
Звичайно, висловлювати подяку, шанувати, допомагати своїм матерям потрібно
щодня, щогодини. Але один раз на рік ми відзначаємо визначну дату – День Матері,
коли вітаємо наших мам по-особливому, коли приділяємо їм максимум уваги.
«В Україні День Матері широко почали відзначати з 1929 р. Цього дня в церквах
правили молебні за здоров'я матерів. З усіх усюд з'їжджалися до рідної домівки діти.
Мати пригощала їх найсмачнішими стравами, очищала свяченою водою. Під матусиною вишнею чи грушею закопували шматок хліба, дрібні гроші й зерно – «щоб у добрі
та спокої довіку бути», – цитував Ростислав Захаркевич – ведучий святкового концерту, що проходив 11 травня 2008 року в залі «Рафаель Альберті» (підготовлений учнями
та вчителями Української релігійної суботньої школи м. Алкала де Енарес).
«Усі почесті цього дня – Матері. Їй традиційно дарували ложку і сон-траву – символи життєвої снаги та спокою. Найяскравішим виявом любові до рідної неньки були зібрані на світанку росяні пелюстки яблуневого цвіту, якими обсипали матір. А ті, кому
не було вже до кого поспішати, ставили на знак пам'яті свічку перед образом Богородиці, несли на могили матерів склянки з водою, зерном і дві гілочки – вишневу та яблуневу
і схилялися над ними з лівого боку – від серця» – продовжувала Іванна Процак.
А також учні розповідали вірші, співали пісні, запросили на вальс своїх мам і подарували їм рожеві гвоздики. А найцікавіше – ви не повірите, друзі: протягом всього
концерту ведучим «заважала» «Кайдашева сім’я», що приїхала в Іспанію на заробітки
із свого далекого села Семигори та не переставала сваритися на іспанський лад:
Мотря: Я – Мотря Довбушівна і не дам собі по голові їздити якійсь там Кайдашисі. Та зараза на мене у волость пішла, ну в комісарію («денунсію» написала), що я їй гроші винна. Та напасть мені гроші на поїздку в Іспанію позичила. Я ж їй все до копієчки
віддала, так вона тепер ще й проценти вимагає, грамотна в тій Іспанії зробилася. Я їй
ту грамотність живо цією кочергою з голови виб’ю.
Кайдашиха: Я тобі не банк Сантандер...
Ось які бувають цікаві ситуації, та ще й в Іспанії, далеко від материнського дому.
Кажуть, на чужині загострюються почуття, нас торкається ностальгія, сум за Батьківщиною. Але ж ми можемо це трішечки усунути, якщо частіше писатимемо листи нашим матерям, дзвонитимемо, приїжджатимемо до них, живих і здорових, і дякуватимемо їм за доброту, терпіння, турботу, увагу й теплоту.

КАТЕРИНА ПЕТРИШИН

(9р., ЗОШ I-III ст., с. Стінка, Бучацький р-н, Тернопільська обл.)

Все починається з мами

Моя мама найкраща в світі. Вона дуже красива. В неї кругле обличчя і лагідний погляд. Я дуже за нею скучаю. Чекаю того дня, коли ми будемо разом. Мені матуся щоночі
сниться. Я згадую її чарівну усмішку, ніжний голосок та золоті
Я
руки. Я завжди її чекаю, як суха земля чекає краплинки води.
завжди її чекаю,
Хоча вона далеко, але все-таки турбується про мене.
як суха земля чекає
Моя рідна, єдина, ласкава і дбайлива матусю, я тебе
краплинки води.
дуже люблю. Скоро повертайся додому!
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ПЕТРО

(м.Івано-Франківськ)

Батьківщина там, де наші батьки

Наше покоління, котре народилося і виросло у Незалежній Україні, не хворіє націоналізмом. Ідею патріотизму, яку нам не намагалися прививати, ми виховали у собі
самі. Вона (ідеологія) на сьогодні просто відсутня. Як і культура (поведінки, спілкування, добросусідства тощо). Завдячуючи родинній свідомості та правді наших дідів,
ми історично ствердилися як покоління волелюбних і сміливих людей. Однак такого
болю, як виїзд за кордон наших матерів, не завдала жодна із воєн, які нівечили нашу
Україну. Це пряме посягання на святе – на Родину.
Ми готові стати на захист нашої держави, поповнити ряди воїнів-захисників. Але
чому ми не спроможні захистити своїх матерів від безголової влади???
Все, що склалося у нашій молодій незалежній державі, я не збираюся ні аналізувати, ні засуджувати. Це закономірний процес у кризовій ситуації. Єдине мені, котрий
зазнав розлуки з мамою 5 років, хочеться звернутися до своїх ровесників: «Повертайте маму додому. Особливо хлопці, сини. Ми стаємо чоловіками, і не дозволяймо собі,
щоб нас утримували матері. Заробляти повинні ми.»
Я став набагато багатший і впевненіший у собі, коли повернулася мама!
По правді, Батьківщина там, де батьки. І весь патріотизм, націоналізм, та вся ідеологія – це Родина, міцна, здорова українська РОДИНА.
Я не хочу, щоб писали моє прізвище, нас і так виокремлюють в школі, класифікують то на «соціальних сиріт», то «неповноцінні сім'ї», «діти заробітчан», «діти з особливим підходом» тощо. Я хочу бути соВся
бою. Хочу, щоб ніхто не знав такої ранньої розлуки з батьідеологія – це
ками. Щоб не обкрадали наше дитинство і ми не доросліРодина, міцна, здорова
шали не по віку. І якщо у вас є змога говорити відкрито,
українська РОДИНА.
скажіть, що це злочин, обездолювати дітей.

ЛЕСЯ ПЕТРУК

(15 р., ЗОШ І-ІІІ ст., с.Джурів, Снятинський р-н, Івано-Франківська обл.)

Що варті гроші у житті?

 емає кращої землі, ніж та, де народився,
Н
де ти учився, ріс, женився,
де дім, батьки, сім'я та діти,
любов і радість,
чому б не радіти?
Хоч є любов, нема роботи,
ідуть у дім одні турботи,
нема грошей, батьки хворіють,
а діти краще жити мріють.

109

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль

І ось відкрилася «ґрінкарта»,
позичив грошей брат у брата,
а мати дала шматок сала,
дружина крізь сльози
щось прошептала.
Батьки до сина:
«Їдь, Іванку, бережися,
дружини й діток не зречися,
дзвони, розказуй, щось пиши
і лиш здоров'я бережи,
і не забудь, ми вже старіємо
і дякувати Богу вміємо,
просити будемо Всевишнього,
щоби тебе оберігав
і нас на світі цім тримав».
Ну все, поїхав чоловік,
минув лиш місяць, для сім'ї – вже вік.
Гарує Йван на чужині,
шле грошенят родині в дім.
Тужать батьки, хворіють дуже,
невістці все це не байдуже,
взяла грошей, які складала,
але батьків полікувала.
Полегшало старим лиш чуть,
але здоров'я не вернуть,
хоч знають, з сином все в порядку
і грошей бачать в хаті статком,
але загнулася невістка, за чоловіком
тужить дуже, а він за нею – люблять дуже.
Свекруха сили всі збирає,
невістку до сина відпускає,
з дітьми лишається удома
і лад дає сама усьому.
У світі вже вони обоє
грошей заробляють
і у село своїй родині добра відсилають.
Здається, добре, гроші є
і діти виросли уже,
не плачуть, що схотілось мами,
щоб тато в небо підкинув дужими руками,
вже є мобілка, скутер, гроші,
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обновки є – нові, хороші.
А тато з мамою лагідним тоном
у телефонних дзвінках дають настанови:
«Учіться добре, слухайтесь ви бабку
і дідові будьте підтримкою, відрадою».
Та де там, хлопець старшим став
і веселитися почав,
став випивати і курити,
грошима дівчат веселити.
Дві дівчинки теж підросли
і кавалерів вже знайшли,
до школи десь-колись ходили,
за це їх дуже двох сварили.
На це вони не так зважали,
по-іншому вже міркували,
бабуся з дідом не все знали,
онуки на них не зважали.
А тато з мамою працюють,
вони собі десь там міркують,
що діти розум мають
і, слава Богу, не бідують.
Батьки роки на чужині,
вже діти виросли самі,
додому хочеться, назад,
та треба грошей зароблять,
бо дітям треба поступать.
А діти ціну грошам не знали
і, майже, їх не рахували,
батьки лиш гроші висилають,
дівчата зразу їх міняють.
І бабу з дідом вже не раз здурили,
на ніч додому не приходили,
казали, що у друзів були,
щоб в інститут знання набути.
А старший брат їх у міліції,
бо бушував цієї ночі він,
«закон» для діда виніс вирок так:
«Травичку курить ваш юнак!»
На сполох б'ють батьки старі,
онуки вже якісь не ті, що були, як батьки лишали,
старі у себе запитали, що варті гроші у житті?
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ОКСАНА ПИХНЕЙ

(17 р., коледж ЛДАУ, м.Івано-Франківськ)

Закордон очима дитини емігрантів

Чому?.. Чому?.. Чому?!! Скільки отаких «чому?» зринає в голові закрученими знаками питання...
Чому моє життя таке складне? Чому я обмежена теплом, любов’ю? Щоб відповісти на ці запитання, треба розібратися у власному житті.
Ніжні спогади дитинства з'являються у моїй пам’яті із доброю казкою, що читала
мама, теплим її поцілунком, лагідним дотиком її руки, розлукою з нею...
Матусю!.. Як мені тебе бракує! Ще зовсім маленькою я залишилася сама, без батьків. Вони поїхали за кордон. Бачила їх рідко. Росла з бабусею...
Життя – вибагливе, складне... Скрутне становище в нашій сім’ї змусило моїх
батьків їхати на
чужину. Шукали кращої долі...
Для моїх
батьків на першому місці були діти, вони хоЗа
тіли, щоб нам
жилося добре, щоб нічим не були обмежені,
десять
хотіли дати
нам хорошу освіту. Їздили туди заради нас,
років тільки два
рази бачила маму, і
дітей. Як боляче було розлучатися з ними, особливо з
більше ніколи її
мамою.
не побачу.
Не бачилися роками, а коли чула рідний голос по телефону – то
була найщасливіша мить мого життя...
Важко було без
батьків, адже мені так хотілося любові, ласки, тепла.
Хотілося розділити з кимось свої таємниці, хотілося почути добру пораду, а інколи хотілося, щоб мене просто обняли. Хіба це так багато? Але доля не дозволила мені побути, хоч на мить, щасливою.
Пройшло дитинство. Прийшла юність. За десять років тільки два рази бачила
маму, і більше ніколи її не побачу. Доля забрала її у мене. Чужа країна, важка праця,
розлука з дітьми, – все це відбилося на здоров’ї матері... Моя матуся померла.
Її нема, її ніколи не буде... Падаю на коліна, молюся, та все дивлюся на її портрет.
Боже, яка вона тут молода, красива, неначе жива. Гарячі сльози котяться по щоках. Не
можу вимовити й слова, та душа примушує мене говорити. І все ж таки говорю, говорю про все, наче на сповіді.
Як тяжко мені усвідомлювати той факт, що мати померла. Картаю себе за те, що не
вберегла найріднішої в світі людини, не втримала. Скільки горя, страждань і поневірянь
зазнали мої батьки на чужині заради мене! Матуся заради мене віддала своє життя! Жаль
і туга стискає моє серце з усвідомлення невідворотності трагічних обставин мого життя.
Зараз живу з батьком і сестрою. Батько, скільки може, намагається замінити мені материнську ласку, піклується про мене, як ніколи раніше, проте я розумію, як йому важко.
Разом ходимо до церкви молитися за нашу матусю, за добру долю, за хліб насущний...
Часто розмірковую про долю таких дітей, котрі теж позбавлені дитинства, материнського тепла, любові, батькової науки. Їх в Україні тисячі. Живуть самі, адже батьки емігрували в далекі країни. Діти стають сиротами при живих батьках. Більшість
з цих дітей звикають до такого життя, стають черствими, а батьки у них асоціюються із подарунками й грішми, які батьки їм часто пересилають. Але я все ж таки вірю,
що прийде такий час, коли Україна стане багатою державою, люди будуть мати високі
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зарплати і їм не доведеться шукати кращого життя в чужих державах.
Мабуть, щось недобре коїться в державі, коли українська матір, доведена до відчаю, вперше за всі хвилі еміграції залишає дітей і поневіряється на чужині. Хочеться надіятись і вірити у краще майбутнє для наших людей. Для цього треба молитись. І
Господь Бог дасть нам світла, любові в серця, тверезого розуму, справедливих думок,
задоволення від праці на рідній, не чужій землі.

ІННА ПЛАХОТНЮК

(Будівельний технікум, м. Вінниця)

Вдалині від рідної землі

Тож дай мені – дійти і не зотліти,
Дійти – і не зотліти – дай мені!
Дозволь мені, мій вечоровий світе,
упасти зерням в рідній борозні.

У будинку людського щастя найголовнішою «стіною» є життя на рідній землі, в
рідній оселі. І мало хто з нас задумується хоча б деколи над тим, як живеться людині
на чужині, далеко від дому, рідних, друзів. Ми приймаємо як належне існування і того,
й іншого, навіть не здогадуючись, що таке життя далеко не в кожного...
У дитинстві я думала, що живу на великій планеті чи казковій країні, де всі люди
– друзі, родичі, знайомі, а мої батьки завжди-завжди будуть зі мною, берегтимуть від
усього лихого. Та з часом кожен із нас розуміє, що життя не стоїть на місці. Ми вчимося, набираємось сил, мудрості з роками. А одного разу просто «вилітаємо» з батьківського гнізда десь хоча б у іншу область, не кажучи вже про іншу країну.
Спочатку здається, що все чудово: батьки, як-то кажуть, не стоять над головою,
ніхто тобі не вказує, що робити, коли приходити додому; і молодій людині такі обставини здаються подарунком долі. На вихідні не
хочеться їхати додому, а коли їдеш, то думаєш лиш про одне –
якби це взяти
У
чогось матеріально цінного і скоріше назад.
будинку
Та ось не поїдете ви на одні вихідні,
на інші і
людського щастя
так ще кілька разів. Чи не ловите ви себе
на думці,
найголовнішою
«стіною» є життя
що таки сумно без батьків, друзів дитинства, рідна рідній землі, в
ного ліжка хоча б? І ось саме останній рік
навчання
рідній оселі.
здається найважчим, коли хочеться закинути все і просто поїхати додому!
Можливо, це досить банальний приклад туги
за рідною домівкою, але мені здається, що у цьому випадку смуток найгостріший, коли непристосована до нового життя молода людина потрапляє в не зовсім зрозумілу для неї обстановку, де все кругом «доросле» і самому треба відповідно поводитись.
А якщо ж для прикладу взяти заробітчан чи людей, котрі силою обставин опинились
на чужині: чи вважали і вони спочатку це подарунком долі, як довго вони так вважали?
Чомусь в наших головах давно закладена думка, що десь краще, десь живуть довше, десь грошей більше. Та ніхто ж і не сміє думати, що і там буває що-небудь погане.
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Але якщо людина більше отримує матеріально, то, за законом життя, отримує менше
чогось іншого, бо інакше не буває.
Чому ми так мріємо жити в Сполучених Штатах, чудово розуміючи, що там високий рівень життя, і абсолютно при цьому не помічаючи, скільки за останні роки природних і штучно створених катастроф сталося? Чому ми так хочемо поїхати до Австралії, знову ж таки знаючи про високі прибутки громадян цієї країни і абсолютно не
задумуючись над тим, що в Австралії просто немає повноводого Дніпра, Південного
Бугу; ця країна спрагла прісної води. Чому ми дивуємось над тим, якого високого рівня розвитку досягла, наприклад, Японія в науково-технічному прогресі, і при цьому не
хочемо знати, що кожен житель цієї країни щоранку молиться, аби їх «острів щастя»
не зруйнувало цунамі.
Але українці завжди так думали і думати будуть, бо це склалося історично, що не
давали нам відчути красу життя в Україні, щось завжди давило з якогось боку. І тому
часто, виїжджаючи за кордон, думаючи, що там краще, наша ментальність дає про себе
знати, і ми вже не можемо дихати на повні груди, поки не перетнемо кордон по дорозі назад. Але добре тому, хто може повернутися, хто поїхав просто в подорож, на екскурсію, а
як ви думаєте, скільки ночей не сплять ті, хто змушений працювати, відсилати зароблені тяжкою працею гроші рідним? Кожен з нас, опинившись в такій ситуації, рвався б додому, як Довженко в свій час, коли його не відпускали на Україну. І хоча й жилося йому
там прекрасно, з усіма можливими орденами, на дачі в Підмосков'ї, а він хотів до Каховського водосховища! Як Петро Яцик, котрий із вдячності до рідної землі став меценатом;
в Україні проводять конкурси, названі в його честь. Як і Тарас Шевченко, слава котрого
нічим не потьмиться, коли переживав роки неволі в царській Росії, а силою мрії в поезії
летів в Україну. Чи збулася його мрія, ми вільні, ми цінуємо цю волю?
Треба бути врешті-решт «тверезими». Не думати про майбутнє з песимізмом, чи
надміру оптимістично складати прогноз на колись. Треба стати реалістами; все-таки
живемо ми в самому центрі Європи, не турбують нас землетруси, цунамі, глобальні
катастрофи, є в нас дах над головою, а над дахом – синє небо, є ще й в Україні її справжні, не скривджені людиною куточки природи, села з безкраїми жовтими полями, повноводі ріки, спів солов'я!
А ті, в кого цього немає, не бачать, не чують і дуже за цим сумують!
В житті всяке буває, і хтось-таки чкурне на чужину заради чогось, але хочеться, щоб
перебування там не затьмарило людині почуття до рідного.
Я вважаю, що рідна земля – найдорожчий скарб для людини. Вона, як життя, –
одна-єдина для нас. Зберігаючи її для себе, ми бережемо її для наступних поколінь.
Шануймо нашу Батьківщину!

ЛЕСЯ ПОРОНІК

(15 р., ліцей, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл.)

Що змушує людину залишати Батьківщину?

Що змушує людину залишити Батьківщину? Дедалі частіше з тієї чи іншої причини, кожен починає запитувати це у себе. Найгірше те, коли запитує дитина і отримує,
здавалося б, найбанальнішу відповідь – гроші, точніше, нестача їх. Я задумалась над
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цим, коли стояла дев'ятирічною дівчинкою на дорозі і дивилась, як їде у незбагненно
далеку, незнайому країну найдорожча мені людина – мама. Я впевнена, що їхала вона з
тривогою на душі, але з надією у серці заробити дитині на щасливе майбутнє.
Вже пройшло п'ять років, як мама практично живе в Італії. Звичайно, вона приїздить, останнім часом дедалі частіше, бо дуже сумує
та хвилюється. Здавалося б, за чим ще сумувати крім рідної дитини, яка кожного
…коли
дня сподівається хоча б на телефонний дзвінок? Батьківщиіснуєш там,
на! Рідний край! Ось про що мрієш кожного дня, що бадалеко, за кордочиш у снах кожної ночі, коли існуєш там,
далеко, за корном. Саме існуєш,
доном. Саме існуєш, а не живеш. Дуже важко назвати це
а не живеш.
життям, коли тебе вважають людиною другого сорту. На
мою думку, основна перевага в тому, що у ріднім краю з тобою
рахуються та вважають за людину рівну іншим.
Коли проживаєш довго на одному місці, то починаєш нехтувати найпростішими
речами, навіть, не помічаючи цього. Але ж як можна цуратись таких нормальних людських стосунків, кращої у світі мови, найчарівніших природних ландшафтів та ще багатьох інших багатств України. Дуже важко відмовитись від усього в один момент і поїхати у незвідану даль.
Як же там, далеко від України, відчувається нестача звичайних буденних розмов. Прокидаючись вранці, знаєш, що не почуєш «Доброго ранку» українською мовою; на прогулянці й марно сподіватись на те, що побачиш вивіску кав'ярні чи магазину, оформлену знайомими буквами. Ні. Тільки чужа для тебе іноземна мова, а більше – нічого. За кордоном часто згадується милозвучність рідної мови, її солодкі слова
та дзвінка пісня. Двадцять чотири години на добу, сім днів на тиждень щохвилини лунає її чарівна мелодія. По всій Україні звучить її дзвін. Найзеленішими лісами, найпрозорішими річками, найголубішим небом передається дорогоцінна у всьому світі мова.
Як сумуєш за нею тоді, коли не чуєш її повноцінний крик, що багато століть уже лунає
з надер землі. Я не можу навіть уявити, що почуває той, хто забув чи робить вигляд,
що не пам'ятає материнської, рідної мови. А як важко не відчувати довгі роки повітря,
пронизаного українським духом! Повертаючись з довгих подорожей на рідну землю,
найперше, що робить кожна людина – це вдихає на повні легені повітря дому, землі,
природи. Часто повсякденні сірі будні ковтають звичайні радощі життя, і тоді вже не
відчувається чарівна, засліплююча краса природи.
На мою думку, саме багатством та неординарністю природи славиться Україна
у всьому світі. У жодному куточку землі не знайти такої особливої краси природних
ландшафтів. Ніхто не може лишитись байдужим до величі Карпатських та Кримських
гір, до безкінечно зелених лісів Полісся, до українських степів, які й досі бережуть усі
таємниці та святині запорізького козацтва. Тим паче, не може не сколихнутись серце
українця. А як бути тим, яких позбавили права щодня бачити ці скарби України? Ніхто не може відчути, як тяжко уявляти перед собою рідну землю і знати, що доторкнутись до неї в найближчі місяці, а можливо й роки – лише мрія. На жаль, відчуває цей
біль тільки той, хто скуштував такого хліба, пробувши у розлуці довгий час з родиною
та Україною.
З розповідей мами я кожного разу переконуюсь в тому, що ніхто і ніщо не замінить того середовища, яке є тільки тут, у ріднім краю. Я не розумію тих людей, що пропонують мамі забрати мене з України туди, де, начебто, краще. Але як може бути кра115
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ще там, де людина одна, без коріння та притулку, рідних та друзів? Добре може бути й
тут, на Україні, тільки потрібно схаменутись і подумати хто чи що заважає бути щасливими на своїй Батьківщині.
На сьогодні ми маємо XXI століття. Багато перемог та поразок лишила наша нація в минулому. Багатство української історії доводить, як потом і кров'ю досягли ми
незалежності. Сивий Дніпро змив своїми водами весь бруд та брехню, залишаючи
тільки нові, чисті полотна для кольорового, яскравого, безтурботного життя. Та кожен
повинен запитати себе, що чекає нас за таким способом життя в теперішньому та майбутньому? Чи за таку долю України полягли Богдан Хмельницький, Олекса Довбуш,
Тарас Шевченко, Михайло Грушевський та ще сотні таких великих людей України?
З кожним днем я впевнююсь у тому, що ми не заслуговуємо таких жертв. Марно намагатись когось засуджувати чи щось змінити. Кожен повинен дати оцінку своїм
діям особисто, і, можливо, тоді ми перестанемо втрачати український народ, який тисячами щороку залишає Україну в пошуках кращого життя. Потрібно працювати чесно, безкорисливо, намагатись допомогти іншим та підняти країну з тієї прірви, де зараз вона знаходиться. Можливо, тоді повернуться всі ті, хто поїхав. Залишені діти відчують безтурботні, найщасливіші дні разом із батьками, але поки що вогники надії
яскравіють у багатьох вікнах нашої держави.
Забудьмо про свою гордість та пиху! Згадаймо, що таке мир і злагода у Великій
Незалежній Державі!

НАТАЛІЯ ПРИТУЛА

(14р., ЗОШ І-ІП ст., с. Жовтневе,
Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл.)

Як рано ми дорослішаємо...

Україна – держава, яка знаходиться у самому серці Європи. Можливо, саме тому
моїм землякам неважко потрапити до інших країн у пошуках заробітку. А що далі? Довгі
роки розлуки з дітьми й коханими (у кращому випадку), розбиті сім'ї, втрачений контроль
над дітьми. Інколи неможливо перетнути кордон Батьківщини з різних причин.
Я часто думаю про те, чому наша країна, за яку діди й
прадіди проливали кров на полях битв,
яку захищали,
...жоден
жертвуючи власними життями, так запросто киіз цих людей не
дає своїх дітей напризволяще. Хіба
ми, укразамислився над тим,
їнці, не працьовиті люди? Хіба ми
не вміщо якби всі ті зусилля, свою
тяжку працю вони б вкладали
ємо обробляти землю і вирощувати
гарний
не в чужі землі, а в свої, рідні,
урожай? Хіба наша легка промисловість поукраїнські, то через кілька
ступається перед іншими державами? Хіба
років європейці вже б
наша наука і медицина не має високих допереїжджали до нас.
сягнень? Вміємо, можемо, маємо! Так
у чому ж
справа?!!
А справа у тому, що ми, українці, так і не
навчилися поважати свою країну, нарікаючи завжди на владу, на ринкові ціни і безнадійно стверджую116
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чи, що тут нема що робити, що єдиний вихід – їхати за кордон. Але я впевнена, що жоден із цих людей не замислився над тим, що якби всі ті зусилля, свою тяжку працю вони
вкладали не в чужі землі, а в свої, рідні, українські, то через кілька років європейці вже б
переїжджали до нас. Але, на жаль, наші люди не розуміють краси і родючості своєї землі. Не розуміють, що можна було б на ній працювати, розвивати промисловість країни,
що на родючих, безкрайніх полях можна було б висаджувати і збирати просто неймовірні урожаї, які б проростали під сонячним промінням рідного українського сонця і зволожувались під рідним життєдайним українським
дощем.
Наш народ славиться мудрими, талановитими
Не
людьми, завдяки яким наша Україна б прогресувала,
потрібно нам
дорогих подарунків
таким чином зігрівши тисячі сердець, які ще
вірять у
ціною втрати
світле майбутнє нашої України – нашої держави.
рідної сім’ї.
Звичайно, неможливо не погодитись із
тим, що за
роботу, яку українці виконують тут, європейці їм платять
вдвічі більше. І саме це і є постійною причиною еміграції наших людей. Тому, що нашим потрібні гроші, а їм – робітники, які б виконували за них усю
роботу. Звичайно, європейці не будуть брати на роботу своїх співвітчизників. Вони
дуже їх поважають, тому будуть брати наших українців, які будуть їм прибирати, куховарити, няньчити дітей, навіть вигулювати собак. А наші люди, нічим не гірші за
них, будуть все це виконувати, розраховуючи на відповідну зарплатню. Але ж буває
по-різному: і хитрі європейці, і довірливі українці. Люди, які покинули рідну державу
в пошуках кращої долі, які щойно прибули в чужу країну, які не знають традицій, звичаїв інших народів, відчувають себе ніби на засланні, сподіваються, що знайдеться людина, яка допоможе. Звісно, надії можуть реалізуватись, але не у всіх.
Є випадки, коли люди, працюючи на чужу націю, не знаючи мови, але з бажанням
комусь вірити, легко стають одуреними європейцями, які не виконують умов усного
договору. Та є випадки, коли українцям трапляються і хороші люди, які й годують, і
вчать мови, дають свій одяг, навчаючи всіх правил європейського життя.
Ще бувають випадки, коли українці просто приїжджають до знайомих людей за
кордон, до своїх земляків, і тоді їм простіше пережити той стрес, який переживає той
українець, який абсолютно не знає, на що він їде та куди він потрапить.
І ось починається нове життя в новій державі, в новому місті, в колі нових людей,
в умовах нових звичаїв та клімату. Спочатку українцями опановує безмежна цікавість
до всього, що відбувається. В сонячних країнах відразу хочеться відчути запах моря і
побачити неосяжні простори океану, побачити, як просто на вулицях ростуть пальми
з кокосами, бананові дерева, апельсини, лимони і безліч інших фруктів, які наші прості українці їдять на свята, а європейці до них ставляться байдуже, все одно, що ми до
наших яблунь, груш, вишень, яких на нашій Україні вдосталь. І ось дається можливість
спробувати, відчути смак нового життя.
Так чудово проходять перші тижні, а далі, коли тобі набридає все чуже, все невідоме, яке б серце ти не мав, кам'яне чи гаряче, ти всією душею засумуєш за рідним домом, а якщо маєш сім'ю, то й за нею. Захочеться відразу знайти аркуш паперу і ручку,
щоб написати рідним, як ти їх любиш, як сумуєш і як тобі їх не вистачає. Вечорами,
коли ти повертаєшся з тяжкої, виснажливої роботи, починаєш тужити, забуваючи про
всі свої негаразди там, удома, і хочеться повернутись якнайшвидше назад, до своєї рідної країни, яка викликає ностальгію.
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Але хочеться заробити якомога більше грошей, щоб твої діти навчались у престижних університетах, коледжах, щоб мали можливість купити гарний одяг, дорогий мобільний телефон, комп'ютер, щоб вони не були гірші за інших, а, можливо, навіть кращі!
Саме це нас, дітей, які живуть без батьків, найбільше і заспокоює: нас не залишили просто так, а для того, щоб згодом забезпечити матеріально. Та батьки не розуміють, що не
потрібно нам дорогих подарунків ціною втрати рідної сім'ї. Я ж, чесно кажучи, готова на
все заради того, щоб мама пригорнула і ніжно поцілувала, щоб тихим люблячим голосом сказала, як вона мене любить; щоб поїхати з татом у ліс по гриби, піти з ним на риболовлю, щоб ще хоч раз посидіти в нього
У
на колінах, в його дужих обіймах, коли він боїться стиснусвої дванадцять
ти мене надто сильно від всеохоплюючої любові до мене.
років я стала дорослою,
Залишається тільки чекати їх, вірити їхнім постійним
як мені здається, за один
обіцянкам
повернутися, жити спогадами про те, як ми
вечір. Не варті багатство
були
єдиною
родиною. Буває, що діти дочікуються мачи кар'єра втраченої родини,
тері з батьком, і життя йде далі швидше, енергійніше.
сліз дітей. Задумайтесь, чи
Але й буває так, що життя кидає тебе під ноги, дає стуварті гроші скаліченого
санів, і розумієш, що твоя заповітна мрія мати сім'ю не
життя?!!
справдиться. Як же нам, дітям, підліткам та й більш дорослим, необхідна батьківська підтримка, їх любов і добра порада.
Батьки уже не разом, вони не є чоловіком і дружиною. Це дуже важко пережити, але та дитяча рожева наївність, віра у те, що всі мрії здійснюються, змушують
мене не втрачати надію і знову звести разом тата з мамою, щоб все було так, як раніше. І
тоді, нарешті, батьки підуть зі мною до школи на свято Першого дзвоника і на Останній
дзвінок, і ми разом будемо ходити у гості та запрошувати друзів до себе, вечорами дивитимемось телевізор, зранку разом снідатимемо, у вихідні ми з мамою знову будемо разом
ліпити вареники і жити із розумінням того, що найнеобхідніше для нас – наша родина.
На жаль, доля не зважає на мої сподівання і мрії... Одного осіннього вечора я зрозуміла, що моя мрія ніколи не здійсниться – тата вже немає. Вже ніколи ми не зможемо
бути однією сім'єю. Тоді, в свої дванадцять років, я стала дорослою, як мені здається, за
один вечір. Що ж, виходить, мрії не здійснюються. Ми всі змушені шукати вихід. Добре,
коли є віра, бо саме віра рятує людину від усіх лих і страхіть. Ми повинні вірити, що і
найжахливіші речі закінчаться, хоча і залишать душевні рани, які тяжко загоюються. Я
думаю, що тільки віра у своє світле майбутнє дала мені натхнення і сили жити далі.
Дуже прикро, що люди залишають свої домівки, свою державу. Коли б кожен, хто
їде, задумався на хвилину про те, що він може втратити тут, вдома. Якби він зміг збагнути, що не варті багатство чи кар'єра втраченої родини, сліз дітей. Задумайтесь, чи
варті гроші скаліченого життя?!!

МАКСИМ ПРОЦИК

(НВК «школа №1 - гімназія», м. Радивилів, Рівненська обл.)

Дорога ціна майбутнього

Надворі весна. Все яскравіше світить сонце, пестячи білі, русяві, чорні голівки дітей на шкільному подвір'ї. Шум, гомін на перерві. Я стою біля вікна, радіючи безтурботним забавам школярів. І легкий подих суму злітає з моїх уст.
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Весна... Закінчення школи... Попереду – незвіданий широкий світ дорослого життя. Крок, який доведеться зробити через декілька місяців, і радує, і бентежить, і лякає...
Багатьом моїм друзям легше: поряд з ними батьки, матері. А я вже, мабуть, подорослішав значно раніше встановленого фізіологічного часу. Коли навчався у 3 класі, мама
з татом, втративши роботу, поїхали за рожевим туманом в Італію. Ми з братом мали
все: їжу, одяг, комп'ютер... Але постійно не вистачало найголовнішого – маминого дотику зранку, звареного нею борщу в обід, лагідної посмішки ввечері. Дитинство було
принесене в борг майбутньому. А той рожевий туман для мами був міцним негативом
суму і розпачу. Ми це відчули з тремтливих звуків заробленого на чужині телефону.
Плакала мама в далекій Італії, краялися наші серця в далекій Україні.
Чорним круком влетіла в оселю смерть, забравши нашу опору на цій землі – тата.
Заціпеніли в тузі наші з братом серця, ластівкою билась в чорну пітьму горя наша
ненька. Вона поневірялась по чужих краях, а тато горював тут заради щасливого майбутнього. Але воно все віддалялось, віддалялось, а тут зникло враз. Жіноча доля залишилась з обламаним крилом.
Але, згорьована і вимучена, мама знову полетіла в
Але
чужі краї шукати кращої долі своїм синам... Доглядапостійно
ти чужих дітей, створювати затишок в чужому домі,
не вистачало
найголовнішого – маминого
дивитись, як сходить сонце над чужою землею...
дотику зранку, звареного нею
Які ще гірші випробування може послати доля
борщу в обід, лагідної посмішки
жінці-матері?!
ввечері. Дитинство було
Заглядаю у майбутнє. Я знаю, що обов'язково
принесене в борг
мама буде поруч, коли я отримуватиму атестат зрімайбутньому.
лості; я запрошу неньку на останній шкільний вальс,
а вона вирядить мене в дорогу життя.
Я постараюсь прожити так, щоб мама могла радіти за
мене,
гордитись мною. Я зроблю все, щоб її старість була затишною і щоб внуки її ніколи не
поневірялись по чужих кутках. Ціна за майбутнє уже заплачена велика.

АННА ПУКА

(Лінгвістична гімназія, м. Львів)

Згадка про Україну

 о тут на чужині моєму серцю миле?
Щ
Нема тут усього, що на Україні:
Нема соловейка, що пісню співає,
Немає калини, що сумно зітхає.
І маків червоних немає,
їх згадує поле безкрає...
Хоч зараз я і на чужині,
та серце моє в Україні!


Серце
моє в Україні!
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ЯНА РЕВА

(12р., ЗОШ І-ІІІст., м. Монастириська, Тернопільська обл.)
У вільний час, подалі від щоденних турбот, я часто задумуюсь, мрію. Я намагаюсь знайти в злому і частинку добра, зрозуміти вчинки і почуття людей, пояснити істини, не всім зрозумілі. Згодом на папері це відбивається у вигляді віршів, які оцінювати Вам.

	

Мить

 рийшла хвилина та остання,
П
болюче те прощання...
Ну от, ота остання мить
зуміла все в мені змінить...
Глибока рана в серці кровоточить,
здається, вже достатньо сумувать,
але той біль, миттєва та отрута
в печалі сітку тебе кута.
Любов хоч ти ще відчуваєш,
але до інших вже її не маєш,
здається, кинули тебе...
На поталу чекання смуток жде...
Але знаходиш в серці ти надію
і віриш в здійснення ти мрії,
що щастя знову те прийде,
ти не спитаєш, мама де?
В цей день святий, і згадувань,
і мрій, прийде до тебе Миколай,
життя відкриє в тобі рай.


Нічний сон

 -за хмари місяць випливає,
З
вітрець легенько повіває
і кучері беріз куйовдить,
а нічка тихо-тихо ходить.
Усім, хто спить, вона шепоче
ту казку чарівну, що хоче,
тих, хто не спить, вона ховає,
вкривалом темним покриває...
Здається, все уже затихло,
усюди так приємно тихо...
Лише думки у голові
і спогади приснилися тобі:
Летиш в країну ти казкову,
життя немає там гіркого,
і біди всі забудуться тобі,
щаслива будеш ти вві сні.
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Пукас Назар – 10 р., НВК школа №1-гімназія, м. Радивилів, Рівненська обл.
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Стельмах Юлія – 10 р., Державна українська гімназія ім. Р. Завадовича, м. Зборів,
Тернопільська обл.
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Стрик Володимир – 10 р., НВК школа №1-гімназія, м. Радивилів, Рівненська обл.
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Хамардюк Олександра – 13 р., ЗОШ I-IIIст., смт. Дунаївці, Хмельницька обл.
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Хом’як Віталіна – 11 р., школа «Instituto Duastelemos», Португалія
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Хом’як Соломія – 11 р., школа «Instituto Duastelemos», Португалія
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Цикаляк Едуард – 9 р., Білогірський НВК, с. Білогір’я, Хмельницька обл.

127

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль

Юрченко Каріна – 13 р., школа «Fernando Caldevia», Португалія
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Ти лиш, мамо моя!!!
Як потрібна вода у пустелі
Подорожньому по Атакамі,
Умираючому при піщаній бурі,
Ти потрібна, мамочко, мені.
Як прекрасна для душі лиш пісня,
Що співають тобі в привітання
Й супроводжує в хвилі журби,
Так прекрасна, мамо, лиш ти.
Як довершена квітка любима,
Що для тебе на радість розцвіла,
Пелюстком тебе ніжним цілує,
Так довершена мама моя.
Працьовита, як бджілка мала,
Що у вулик несе мед й несла,
І працює для щастя дітей,
Ти лиш, мамо, серед людей.
Як найкращі для всіх слова,
Що дарують затишок тепла,
Що виказують радість й любов,
Мама – найкраща зі слів.
Ти для мене найкраща завжди,
Мамо, ріднесенька ти!


Прощу
Чорний крук



і дерево безлисте,
тихий стук –
дзьоб дятла миттю зблисне.
Скрипіння далеке –
дерево упало.
Кликання лелече
кудись відлітало.
Я і дощ іду,
шум листя й плащу.
За усю біду
осінь все ж прощу.
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ІРИНА РОМАНЮК

(14р., ЗОШ I-IIIст., м. Рівне, Волинська обл.)

Де, скажіть, ту силу взяти, віру і натхнення,
щоб щасливим і безхмарним було сьогодення?

Про що курличуть в небі журавлі,
Із вирію вертаючись додому?
Чи не про те, як на чужій землі
Почули мову, змалечку знайому.
А. Матвійчук

Журавлі відлітали у вирій. Відлітали, щоб ніколи не повернутися. Безмежна туга
і печаль розносилася по світу від того плачу журавлиного.
І ось уже більше століття минуло від того початку, здається, вічного і безкінечного пташиного лету, а зранене серце щемить і тужить; і скочується пекуча скорботна
сльоза у роз'ятрене серце матері-України. Для неї однаково дорогі всі її діти, де б вони
не жили. І неможливо нічим виміряти, осягнути її, нашу і їхню тугу.
Хто ж ті журавлі, що не змогли дочекатися весни на Батьківщині, відлетіли у вирій і так надовго там залишилися? Це наша українська родина, розкидана по Америці,
Італії, Португалії, Бразилії, Канаді, Новій Зеландії. Та хіба перелічити всі її притулки?
Яка ж сила змусила розійтися наш український народ по світу? Яка ж сила змогла
розбити долю наших братів-українців?
Прикро визнавати той факт, що однією із найболючіших і найактуальніших проблем для сучасної України є проблема еміграції її громадян до інших країн. Потік емігрантів з України не зменшується. Несила терпіти тим, хто хоче і може працювати, має
відповідну освіту, але низька заробітна плата призводить до матеріальної скрути: неспроможність забезпечити добробут сім'ї, неможливість дати належну освіту... Ці та
інші соціальні чинники змушують українців на відчайдушний крок: розлуку з рідними, поневіряння в чужій стороні. Коли ж політика держави спрямована не на створення добробуту і матеріального достатку її громадян, коли відсутня економічна і політична стабільність, коли інформаційний простір заполонили чвари можновладців,
то що ж залишається робити пересічному громадянину? Як каже народна мудрість:
«Риба шукає де глибше, а людина – де краще». Так, це про наших емігрантів. І допоки
в Україні будуть діяти закони, спрямовані проти народу, ніяка пропаганда, ніякі патріотичні гасла не зупинять із золотими руками майстра, з творчими і прогресивними
думками науковця, талановиту і перспективну молодь...
		
Де, скажіть, ту силу взяти,
		
Віру і натхнення,
		
Щоб щасливим і безхмарним
		
Було сьогодення?
Саме над цими питаннями я б хотіла поміркувати. Спитаєте, чому? Тому що я, ще
будучи у третьому класі, змушена була розлучитись із найріднішими мені людьми – татом і мамою. Шість років небажаної розлуки. Шість років, наповнених смутком і печаллю. Ні, це не шість років, це – ціла вічність. Сама собі дивуюсь: як я змогла так довго бути без материнської ласки, турботи, без надійного батьківського плеча?
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Добре, що в цей період поряд були близькі люди: сестра, бабця, дідусь, тітка…
Вони все робили для того, аби я не відчувала самотності. І я за це їм безмежно вдячна. Лише тепер я зрозуміла, яка дружна у нас родина, як вміло усі мене підтримували,
не даючи засмутитись моєму серденьку ні на мить. Усе життя буду їм вдячна за це, а у
Бога благатиму їм, рідненьким, здоров'я. Це вони не дали мені оступитись з істинного
шляху, тільки завдяки їм я стала такою, як є.
Адже відомо, що сьогодні молодь стає небезпечною як для себе, так і для суспільства. Хуліганство, наркоманія, проституція, бродяжництво – цей жорстокий світ швидко затягує у свої тенети дітей із різних, навіть найблагополучніших родин. Тому тим, хто
залишився без батьківської опіки, важко встояти на плаву, важко не піддатись спокусі.
А що ж думають батьки-емігранти, як намагаються вирішити цю проблему? Звичайно, кожен дивиться на це по-різному: одні – з тривогою у серці, інші – байдуже,
вважаючи, що з їхньою дитиною не трапиться лиха. Може, саме тому залишених напризволяще дітей стає усе більше і більше? Серед моїх однокласників є й такі, що лишились під наглядом сусідів, старших братів чи сестер.
Що ж змушує батьків на такий відчайдушний крок? Чому останнім часом до чисельних рядів «українського зарубіжжя» невпинно додаються свіжі кадри заробітчан? Чому з
кожним роком явище зовнішньої трудової міграції набуває усе більших масштабів?
Одні кажуть, що на цей крок змушують їх економічна скрута і безробіття, інші –
небажання жити в країні, соціальні та моральні норми якої суперечать особистим інтересам громадянина і зумовлюють його гноблення та утиски, ще одні таким чином
влаштовують особисте життя. І заради цього варто позбавляти дітей щастя?
Дуже багато запитань, та у кого шукати відповідь? Звичайно, у тих, хто «вкусив шмат» омріяного хліба. Багато можна почути про життя заробітчан за кордоном з
теле- та радіопередач, почерпнути інформації з різних статей, але ніщо так не вражає,
не ранить серце, як розповіді рідних.
Зі слів батьків дізнаюся, що, на жаль,
далеко не кожний емігрант знаходить омріяне щастя на чужині. Наші громадяШість
ни змушені переборювати дуже великі труднощі, які не
років,
завершуються працевлаштуванням
та не зводяться
наповнених смутком
лише до побуту. Вони живуть в інших, ніж на Батьі печаллю. Ні, це не
ківщині, умовах, в іншому правовому полі, серед люшість років, це –
дей іншої культури та менталітету, на
відстані
від рідних
ціла вічність.
та близьких. Довга розлука з родиною
ускладнює внутрішньосімейні стосунки, а подекуди призводить і до розпаду сім’ї.
Дається взнаки і нелегальне перебування
заробітчан за кордоном. Адже
вони переважно не мають дозволу на працю, проживають за протермінованими візами. Відтак, вони позбавлені багатьох прав, соціальних гарантій. Українським громадянам нерідко платять менше половини того, що, скажімо, британцям. Їм доводиться залишатися у країні по закінченні терміну дії візи для того, щоб розрахуватися з боргами. Крім того, українці нерідко перебувають під тиском кримінальних структур, причому самі не відмовляються заробити на колишніх співгромадянах.
Дуже швидко настає розчарування: виснажують пошуки заробітків, житла, душить клімат, серце вириває з грудей ностальгія...
Важко вдається знайти затишне і відповідне людським умовам місце проживання. Щастить тому, хто знайде добре оплачувану роботу і спроможний оплатити найма131
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ну квартиру. Коли ж роботи нема, то й нема можливості навіть мріяти про дах над головою. У кращих випадках – це барак, без світла, води і опалення, у якому туляться по
шість-вісім чоловік, ліжком для яких слугують полиці-нари.
Ставлення емігранта до себе завойовується якісною та чесною працею. Українські заробітчани користуються доброю славою. Їх знають як працелюбних робітників
і кваліфікованих спеціалістів, які не цураються будь-якої роботи. Але іноді і ці аргументи не беруться до уваги, тому що сам роботодавець – несправедлива та черства людина, не оплачує роботу, вимагає працювати понад норму, використовує людську силу,
економлячи на машинах, ображає і принижує гідність людини. При цьому, як правило, освіта роботодавців нижча від освіти найманих робітників. Своєю працею українці розвивають не лише економіку, а й культуру та духовність країни перебування.
Як важко було моїй мамі, маючи вищу педагогічну освіту,
За
терпіти образи керівника (якщо можна його так назвати).
час розлуки
Але велика сила волі, істинна душа українців, єднання
я подорослішала
наших сердець допомагали вижити усім: і батькам, і
вдвічі… зрозуміла, що
нам.
є у житті, що я не
Важко... А ви думаєте, мені було легко! Легко читати
проміняю ні на які
листи батьків, омивати їх слізьми? Адже лише тепер я
гроші.
дізнаюсь, що на папері не була викладена уся правда.
Батьки не хотіли, щоб моє, тоді дитяче, серденько стискалося від
туги та болю ще більше.
Чим я могла допомогти вам у цей час, мої дорогенькі? Як розрадити ваші страждання? Якби мала крила, полетіла б і міцно-міцно обняла вас...
Звичайно, тепер я розумію, як душі батьків упродовж усіх літ свідомо і нестримано рвалися до рідної оселі, як щеміло серце, знаючи, що уся родина зібралася за великоднім чи різдвяним столом. Нестерпний біль шматував душу у ті моменти, коли у родинах відбувалися значні події, а саме: весілля, дні народження, ювілеї батьків, втрата
близьких... Важко передати ці почуття на папері, а ще важче було їх перебороти. Уявляю, що коїлося у серці батька, якщо він почав нам писати поетичні листи (я знала, що
татусь – людина талановита, але щоб настільки!). Щоб не бути голослівною, пропоную
кілька уривків із його листів.
 ости, моя квіточко, ніжна й пахуча,
Р
Я ще полюбуюсь тобою не раз.
Як жаль, що розлуки в житті неминучі...
Як жаль, що біжить усе швидше мій час.
Зростай, я поллю тебе сльозами радості,
Солодких спогадів, гарячих мрій.
О світле, залишене з примусу щастя,
Шматочок від серця залишений мій!
Моя україночко голубоока,
На все Божа воля. О, як я люблю!
Твоє перше слово, твої перші кроки
О перша сльозинко, тебе я люблю!
Для тебе і мами, сестрички Іринки
Опіки від Бога всім серцем прошу.
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Лиш ви – моє щастя, все інше – вторинне...
Моя ви надія, я вами живу

Дорога додому...

Ця довгоочікувана мить жила у серці кожного. Будинок наповнився світлом, радістю, щастям. На обличчі дідуся й бабусі з'явилася посмішка, яка так надовго була
прихована. А що вже говорити про мене та мою сестру Іванку! Ми рахували години,
хвилини, секунди до моменту зустрічі! У наших очах можна було побачити все: радість
і любов до рідних, печаль і сум, розгубленість і сльози, які, мов дзеркало історії, розповідали про кожний день, пережитий у розлуці. Здається, Бог об'єднав усі наші душі. Бо
знає, який біль, тугу, страждання, розпач пережили ми. Нашу зустріч не можна описати словами. Було багато радості, обіймів, поцілунків і довгі-довгі розмови...
Ось ми уже разом. Знаю, ніщо і ніколи більше не зможе розлучити люблячі серця.
Вірю, настануть кращі часи, і українці не лишатимуть свої осілі місця у пошуках заробітків. Але, повірте, на серці лишився біль та неспокій. Спитаєте, чому? Тому, що тривожно за неньку-Україну, за своїх ровесників, які ждуть-не діждуться повернення рідних із-за кордону (багато з них так і не вертаються, залишивши осиротілими дітей). А
так хочеться бачити усіх щасливими!
Здається, позаду залишився цей тривожний сон. За час розлуки я подорослішала
вдвічі і, повірте, стала цінувати кожну хвилину життя, зрозуміла що є у житті те, що я
не проміняю ні на які гроші.
Сміливо можу сказати, що дала мені розлука. Швидше всього, не дала, а забрала. По-перше, украла дитинство, позбавила можливості радіти кожному дню, кожній
миті. По-друге, забрала спокій та упевненість у завтрашньому дні, бо все більше і більше я чула про покинутих дітей, про розлучення батьків, про трагічні випадки, які траплялися із заробітчанами. Я не бачила веселкових снів, а найкращим ранком був той, коли уві сні зустрічалася
з батьками. І гоНеможливо
ловне – я була напівсиротою аж шість років!
творити
Є, звичайно, й уроки, які я винесла
із пережитодержаву
за її
го. Не можу не погодитись із думкою одного
із філософів:
межами.
«Природа сказала жінці: будь прекрасною,
якщо можеш,
мудрою, якщо хочеш, але розсудливою та самостійною
ти
повинна бути неодмінно». Саме в період розлуки
я навчилася уникати всього того, що може загрожувати життю, здоров'ю
та репутації. Я стала самостійною, рішучою, діяльною, оптимістичною та, нарешті, я стала індивідуальністю,
людиною. Я не зійшла із життєвої стежки перш за все тому, що маю свої життєві принципи, переконання, ідеали, віру. Я не роблю те, що мені не до вподоби. Я живу розумом
та серцем! Може, це надто по-дорослому? Але цього мене навчає життя!
Рідко можна зустріти молодь, яка захоплюється народною піснею. Якщо і є такі, то
їх чомусь вважають диваками. А що у цьому дивного? Народна пісня – це ж невід'ємна
частинка нашої Батьківщини, це мелодія, яка передана нам із молоком матері.
Я себе дивною не вважаю, а навпаки, я пишаюсь тим, що ось уже восьмий рік активно беру участь у творчому житті етнокультурного центру «Веснянка», де професійно займаюсь вивченням народного співу. Я не соромлюсь нести пісню поміж людей. А
навпаки, завойовую прихильників. Українська пісня, що звучить у виконанні нашого
ансамблю та особисто, подобається учням нашої школи, жителям рідного міста і, уя133
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віть собі, чехам, полякам, італійцям, петербуржцям... Я думаю, на цьому мій пісенний
шлях не закінчується. Якщо не стану професійною співачкою, то, впевнена, з піснею
мене не розлучить ніщо, бо саме народна пісня допомогла вижити у нелегкий час.
А на кінець хотіла б допомогти тим дітям, які зараз переживають той період, який
у свій час пережила я. Можливо, не всі прислухаються до моїх порад, а можливо, комусь вони так необхідні.
По-перше, не впадайте у відчай, не шукайте дешевих розваг, бо за них доведеться
дорого платити; завжди сподівайтесь на краще, повірте, вихід є, його треба лише захотіти знайти.
По-друге, вірте у Бога: тільки віра вас врятує; залишайтесь собою, не спокушайтесь на солодку приманку; тверезо підходьте до оцінювання ситуації: шукайте порад у
дорослих – і знайдете; майте твердість у характері; будьте витривалими.
По-третє, як казав Г. Сковорода, знайдіть «сродну працю», тобто улюблене заняття, якому приділяйте якомога більше часу.
І, головне, будьте творцем своєї долі... Тільки віра, надія і любов допоможуть у
житті: віра у світле майбутнє, надія на краще життя, любов до Бога, до людей, до сім'ї,
до країни! Пам'ятайте ці три істини, свято бережіть їх і несіть у життя!!!
Я ж, залишаючись вірною своїм поглядам, переконанням, живу вірою у світлий
для українців день.
		
		
		
		

Щоб батько і мама жили із сім'єю –
Не за кордоном!
Щоб кожен пишався землею своєю
Й забув про сором!

		
		
		
		

Зростати я хочу в могутній державі,
Найкращій у світі!
Де мовою рідною всі розмовляють –
Дорослі й діти!

Неможливо творити державу за її межами. Саме тому українська влада повинна
зробити все для того, щоб у громадян нашої країни не виникало потреби їхати світ за
очі у пошуках кращого життя.

ЛЮБОВ САБАДАШ

(13р., СШ № 4, м.Золочів, Львівська обл.)

Я сумую за тобою, Мамо...

Вже майже сім років пройшло, як моя мама поїхала в Італію... У неї не було вибору, тому що не було ні грошей, ні роботи. Продавши однокімнатну квартиру, мама
на ці гроші поїхала в Італію та винайняла квартиру для моєї старшої сестри та брата.
А мені найняла няньку. Вона довго не телефонувала, не писала. Але тепер стало відомо, що тоді вона не мала звідки і за що. Наскільки я знаю, їй довелося три місяці жити
просто неба, харчуватись у спеціальній їдальні для бідних, немічних та жебраків. Вона
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шукала роботу, водночас вивчала італійську мову. І одного разу вона познайомилася з
однією людиною, яка їй дуже допомогла і допомагає. Ця людина знайшла їй роботу та
допомогла з грішми.
Коли мама поїхала, мені було, ні, мало бути шість років. Приблизно три чи чотири роки я не бачила матері. І багато часу пережила без неї. У перший клас мене не супроводжувала мама, на перші та останні дзвінки вона не приходила. Її не було поряд,
коли мені потрібна була материнська ласка і турбота. На шкільних ранках я завжди
вдягалася, зачісувалася сама. І виступала я на ранках для інших батьків.
Я пам'ятаю, як мама довго не дзвонила... І ось одного дня вона зателефонувала.
Говорити по телефону мені було ніяково, за ці кілька років мені було незвично почути знову її голос. І я чомусь соромилась сказати слово-звертання «Мама». А коли вона
вперше приїхала, мені теж було ніяково, хоча серце вистрибувало від радості. Я хочу
сказати, що вона дуже змінилася, за кілька років вона стала молодшою, красивішою.
Зробивши документи, мама могла приїхати в будь-яку хвилину, якби не контракт
на роботі. Вона стала дзвонити та приїжджати частіше.
Потім ми у двох летіли літаком в Італію дві години. Це було ввечері. Яке незабутнє та захоплююче почуття, коли літак набирає швидкість та в одну мить злітає. І ось
все вище й вище піднімається! А через маленькі віконця такий чудовий краєвид. Такі
різні квадратики й крапочки. Я не могла відвести очей від віконечка. Ось зупинився
літак, і я найшвидше встала та побігла до виходу. Була ніч, та надворі була така спека,
що дихати важко. Зайшовши в аеропорт, забравши валізи, ми з мамою пішли до виходу, де нас зустрічали. Дороги там такі рівні та чисті, що я заснула в машині, спершись
на іграшкового ведмедика, якого мені при зустрічі подарували.
У них дуже дивні традиції: вони щоранку і щовечора цілуються двічі у щоки, а
також якщо десь зустрінуться. Навіть чоловіки з чоловіками. За столом всі разом сідають, наприклад, обідати і кожний каже, ніби викрикуючи, слова «Buon appetitto!» А
якщо ні, тоді вони вважають, що у тебе якась образа на них.
Ми жили у великій квартирі двох стареньких, за якими моя мама доглядає.
Одного разу ми поїхали в гори
до них на дачу. У сусідньому домі жила одна дівчина, вона була
Говорити
італійка. Я з нею гралася і
спілкувалася.
по телефону мені було
«Спілкувалася» – я вже
знала багато
ніяково, за ці кілька років було
італійських слів, а граматика у них
незвично почути знову її голос. І я
така ж, як у нас, тому це
було
не важчомусь соромилась сказати словоко. Одного разу ми поїхали
у відкриті базвертання «Мама».
сейни (платні). Поїхали ми з
цією дівчиною
Аліче та її старшою сестрою. Сестра засмагала, а ми
купалися. І ось одного разу я стрибнула в басейн, де води було мені трішки вище голови. Я вистрибнула, відштовхуючись від дна, і щось ще кричала, вже й не пам'ятаю що,
та ця дівчина Аліче врятувала мене.
У горах в гості до нас приїхали родичі господарів з Іспанії. У них було двоє молодших дітей, двоє хлопчиків. Ми з ними здружились.
Загалом, італійці – толерантні люди і патріоти своєї країни. Та більшість з них
такі скупі, що вираховують все до однієї копійки. Щоправда, не усі. Був один випадок,
що ми з матір'ю пішли до її подруги, колись вона у неї працювала нянькою двох малих
хлопчиків. Ця італійська подруга часто була на роботі і дуже рідко вдома. Тому ці діти
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прив'язались до моєї мами. І один з них, коли побачив мене, надувся і втік, а потім уникав мене. Було видно, що ревнує мою маму до мене. І тому вважав мене своїм ворогом.
Я багато де побувала та багато чого побачила. Але всього цього не описати. Можна написати кілька томів про все це.
Хочу сказати, що мама перебувала за кордоном не тільки починаючи з моїх шести
років. А ще приблизно коли мені не було й року. Тоді вона їздила в Росію з моїм батьком. Та це не було вигідним, і вона поїхала в Італію. Можна сказати: «Не так уже все й
погано! У тебе є батько». А ось і ні! У мене немає батька, тому що людина, завдяки якій
я є на світі, відмовилася від мене і не визнала мене своєю.

ІРИНА СЕМБАЙ

(14р., СШ №4, м. Золочів, Львівська обл.)

Неаполь – Золочів: моя ностальгія

У мене в сім’ї так склалося, що батьки розлучилися і обоє поїхали шукати щастя
за кордон, в Італію. Я сама неодноразово їздила туди до мами. Мама поїхала до Італії,
ще коли я була зовсім малою дитиною, і є там до сьогоднішнього дня. Вона там вдруге
одружилася. Звичайно, мама часто приїжджає на Батьківщину, бо тут
я, її рідний дім, батьки, друзі, тут вона виросла. Але вона вже не
Більшість
повернеться сюди ніколи і не буде тут жити. Зараз мама виротих, хто туди
бляє мені документи, щоб забрати до себе.
поїхав, уже не
Оскільки я уже була в Італії, то бачила на власні очі, що там,
повертаються на
за кордоном, не таке вже добре життя, як дехто вважає. До
Батьківщину.
українців, звичайно, там ставляться непогано, але не настільки високо цінують, як італійців. Нам, українцям, там набагато
важче знайти роботу і влаштуватися. В Італії є також маса українців, які не мають документів, тобто – нелегали. З них є багато молодих мам, які також
були вимушені поїхати за кордон, щоб прогодувати сім’ю, поставити на ноги дітей.
Більшість тих, хто туди поїхав, уже не повертаються на Батьківщину.
Порівняно з нашою Україною Італія дуже економічно розвинута держава. Італія багато у чому відрізняється від України своєю ментальністю. В Італії інші традиції,
інше суспільство, інші люди і, можна навіть сказати, інше повітря.
Я дуже радію кожного разу, коли приїжджаю в гості до мами. Там дуже цікаво для
мене, тому що все нове. У містах вражає не лише те, що в них є різні розваги, а те, що
вони успадкували величезну архітектурну спадщину. Мій вітчим – чесна і порядна людина із чудової сім’ї. З мамою і вітчимом дуже весело, чому я надзвичайно рада.
Не буду приховувати того, що я хочу поїхати туди жити, адже я скучаю за мамою.
Однак мені завжди бракуватиме родини, друзів, рідної домівки, до
Я
якої я так звикла. Я ніколи не зможу забути української пісні,
в Італії
традицій, які передаються з покоління в покоління, казок, які
співатиму
у дитинстві мені розповідала бабуся. Я ніколи не забуду рідну
українську
мову. Я в Італії співатиму українську пісню. Назавжди в моїй
пісню.
пам’яті залишаться ті щасливі хвилини, проведені тут, на моїй
рідній Україні.
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ОКСАНА СЕРАФИН

(ЗОШ I-III ст. №2, м. Жидачів, Львівська обл.)

Діти емігрантів

 озпався союз на держави,
Р
Бідно жити не було вже сили,
І ті ж комуністи в «оправі»
Про незалежність оголосили.
Страшнії часи наставали:
Не було роботи, кордони відкрили,
Цілі родини емігрували,
Як птахи, яким підрізали крила.
Понад десять мільйонів народу
Кращої долі у світі шукають,
Втратили віру, мову, свободу,
А що буде далі, не знають.

Хочу
жити у своїй
державі, вчитись,
мріяти, любити і не
хочу емігрантської
слави, хочу країні
своїй служити.

Поїхали вчені, лікарі, музиканти,
Селяни земельку свою залишили,
І стали вони «емігранти»,
Без волі і долі, без щастя і сили.
І згадують діти у чужій країні:
Школу, друзів, велику родину,
Щасливі роки на своїй Україні,
Чорно-білу лелеку і червону калину.
Життя – це радість і тривоги,
Це Божий дар безцінний,
Куди постеляться мої дороги?!
Про це я мрію неодмінно.
Хочу жити у своїй державі,
Вчитись, мріяти, любити,
І не хочу емігрантської слави,
Хочу країні своїй служити!
Хочу здобути вищу освіту,
Хочу бути людям потрібна,
Я не буду блукати по світу –
Тут моя земелька рідна!
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ГАННА СІРКО

(15р., ЗОШ №2, м. Тульчин, Вінницька обл.)

Вишиванки від чужини

На високому пагорбі стою, наче в казці. Але не віриться, що під ногами звичайний подільський чорнозем, порослий чистою зеленою травою, що окраїни вкриті розлогими кущами глоду й шипшини, а над головою, наче туго натягнуті струни, дзвенять
голоси вічно працюючих і невтомних, обважнілих від нектару й перги, бджіл.
П'янкий аромат буркуна, медуниці і ще сотень незнайомих трав, які, мов стоголосий хор, зачаровують розмаїттям кольорових мелодій, роблять цю красу неповторною.
А там, внизу, відсвічують сліпучою білизною чепурні будинки. Мабуть, саме це і
робить чотирьохсотлітній Тульчин привабливим, милує око і так манить до себе, що,
здається, розведи руки, змахни ними – і полетиш, наче жайвір, у прозорім повітрянім
просторі до дідусевої оселі, так гарно оздобленої бабусиними вишитими рушниками,
із щойно народженими поетичними рядками:
		
О, земле Тульчинська! Свята земелько!
		
Тебе торкаюсь босими ногами,
		
До тебе пригорнуся я близенько
		
І поцілую спраглими устами.
		
Нап’юся вдосталь з чистого джерельця,
		
Умиюсь вранці Божою росою,
		
Земле-матусе, ти в моєму серці,
		
І завжди нероздільні ми з тобою.
–Гарний вірш написала, молодець! – хвалить мене дідусь Яків.
Кращої оцінки вже й не треба, адже дідусь за фахом – учитель української мови
та літератури.
Цілую його, посміхаюся й поспішаю до бабусі Люби, яка сидить у холодочку й вишиває.
–І скільки Ви будете їх вишивати? – питаю.
–Хата без рушника, що сім’я без дітей, – відповідає бабуся.
Помовчить-помовчить, а тоді й додасть:
–Та й синочка треба щораз виряджати у далеку дорогу новим рушником, щоб
оберігав від нещасть та негараздів, від чужини своїми хрещатими візерунками.
Я – українка із прапрадідів, пишаюся цим. А ось мого татуся доля змусила іноді
покидати рідну домівку і від'їжджати до Росії, у Москву, аби заробити гроші для сім'ї.
Він працює на заводі гранувальником цінних каменів і їздить туди уже десять років.
І 10 років бабуся проводжає його на чужину щойно вишитим новим рушником.
Мабуть, тому він і повертається завжди щасливо додому.
Я досі з болем згадую, коли, будучи шестирічною дівчинкою, сумувала за татком,
не розуміючи, куди він їде і чи надовго. Проте згодом, ставши дорослішою, зрозуміла,
що без чергових татусевих поїздок на чужину не обійтися через необхідність матеріального забезпечення сім’ї.
Пригадую, коли прокидалася о 5-тій годині ранку, почувши розмову тата й мами.
Підходила до дверей і прислухалася до прощальних слів зі сльозами на очах.
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Так не хотілося, щоб татусь від'їжджав, проте тихенький поцілунок у щічку нагадував, що вже час розлуки.
Одного разу я не стрималася і побігла за ним, сильно обійняла його за шию своїми дитячими ручками і заплакала, бо мені дуже був потрібний татусь.
Зараз я доросла і не плачу, тільки ковтаю сльози, щоб ніхто не бачив. А на душі
так боляче, що на Україні досить багато сімей, де батьки – трудові емігранти.
Чому у моїй країні, яку я так люблю, так обожнюю, мій татусь не в змозі заробляти гроші? Чому?
Я так люблю свого батька: він мені
дуже потрібний. Кожного тижня, у вихідний день, татусь телефонує мені. Я з
Але
нетерпінням чекаю його дзвінка, щоб
розповісти
про
ж чому
все, що відбувається у моєму житті та в житті моєї
серед такої
незвичайної краси
сім'ї. Мені дуже приємно спілкуватися з ним українстільки душевних
ською мовою, хоча він проживає із росіянами стільки
негараздів?
років. Я йому дуже вдячна за те, що він
справжній, за те,
що він любить Україну, а в Біблії носить
текст Гімну України. Я вдячна мамі за терпіння, за чуйність,
за кохання. Розлука й
відстань, звичайно, не зближують, проте їхні взаємовідносини утверджують міцність
сім'ї, віру у гарне майбутнє, можливість переборювати труднощі, навчатися відмінно.
Татусь робить все для того, щоб я здобула вищу освіту, хорошу професію й реалізувала себе на Батьківщині. Він вірить, що в майбутньому наша Україна стане економічно міцною державою, і батькам не доведеться шукати заробітків за кордоном, залишати дітей на страждання.
–А як доводиться тобі боротися із сумом там, далеко від рідного дому? – часто запитую.
–Мені допомагають бабусині рушники, вишиті хрестиком, любов мамина, донечки, синочка; Україна.
Хочеться вірити, що мій татусь скоро повернеться, і в домі зацвіте щастя.

Барвінковий край

Лежу у травах в садку, прислухаюся, вдихаю запашне привілля, тягнуся до білого
цвіту яблунь та черешень, які створюють небуденний настрій. Малюють думки казкові картини, і хочеться лежати тут вічність. Природа прекрасна... Несмак не притаманний їй ні в сполученні кольорів, ні у формах. Нема в ній ні місця, ні часу, нема негарного дерева й квітів негарних. Але ж чому серед такої незвичайної краси стільки душевних негараздів? Негативна внутрішня енергія людського суспільства згубно впливає
на планету Земля.
Україна сьогодні постає моделлю планети, що швидко виснажується, де Червоні
книги уже не вміщають усіх видів колись незліченних представників флори й фауни,
які нині гинуть так бездумно, з такою пожадливістю винищувані людиною. Від жайворонка в українському небі і до океанських китів – все охоплене передчуттям екологічної катастрофи.
Озброюючись досягненнями науки, навчившись у масштабах небачених знищувати все живе у своєму невтримному споживацькому засліпленні, ось так ми прийшли
у XXI століття.
Що ж буде з планетою Земля?
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Думки енергійно снують, застерігають, і сади вже не цвітуть у такому захваті, і
пташки не так співають, і квіти не так чарують.
Іду схвильована – і раптом піднімаю голову до золотих роїв зір, щоб душа злетіла
до їхнього бджолиного, підсвічено-медового сяяння, і вже там лечу, вже там залишаюся серед незвіданих зір і планет.
Я на планеті "Омріяна вічність ". Тут тепло, привітно. Барвінкова стежина веде
поміж чепурних беріз.
Іду повільно, розглядаю все навкруг.
Ось місто Катерини Білокур. Дівчатка з пензликами й фарбами гостинно запрошують до картинної галереї.
А ось і сама народна майстриня Катерина Василівна, господиня квіткового раю,
богданівська чародійка, здатна проникати у світ природи, слухати мову дерев, вітрів,
квітів. Її малярська поезія сповнена фантастичної краси.
Не можна словами описати чарівність полотен: «Польові квіти», «Квіти в тумані»,
«Берізка», «Квіти за тином».
Любила квіти художниця над усе, тому мала душу малинової тремтливої мальви.
Це казкове плетиво кручених паничів, рож, маків, півоній, красуль глибоко зворушує
серце, приносить мені естетичну насолоду.
Дякую й поспішаю далі барвінковою стежкою; прислухаюся і чую:
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка...
Це місто Миколи Леонтовича. Тут співають хори, лине духовна музика, молитви,
безмежна любов, пісні, магічні й чарівні.
Микола Дмитрович диригує симфонічним оркестром, і звучить народнофантастична опера «На русалчин великдень».
Йому допомагає співачка-легенда Оксана Петрусенко. Вона співає сотні концертів, її
голос чути скрізь.
Скільки в тих піснях природної, неповторної краси!
У цьому місті проживає естрадний композитор Володимир Івасюк, автор прекрасних пісень: «Червона рута», «Водограй», «Мальви».
Митець годинами шукає потрібний образ, щоб згодом так вдячно, так приязно
обізватися в душах мешканців міста, щоб злетіти розлого й широко, як травневий вітер на полонину, як теплий дощ на молоду озимину.
Насолоджуюся естрадними народними піснями буковинського Орфея і простую
барвінковим шляхом до барвінкової галявини, благословенної й чарівної.
Тут проживають молоді сім’ї, які створені через подружню вірність, постійність
почуттів, шлюбну міцність і Божу благодать.
Барвінок синьо-зелений дарує красу дружинам, лікує, зміцнює подружжя. Досить чоловікові й жінці з’їсти листок барвінку, як між ними спалахує палке кохання. Ця рослина
оберігає від нечистих сил та чаклування, тому називають її тут ще «хрещатим барвінком».
Живуть тут люди щасливі, тому що порядні, чесні, справедливі, доброзичливі; не
доведеться Великій зірці – планеті «Омріяна вічність» коробитися від катастроф, від
негараздів людського суспільства, а значить, розколотися на мільйони частинок-зірок,
щоб народжувати знову нову планету.
Не розколеться, адже барвінковий край благословенний, бо росте у ньому барвінок – символ краси, пісні, добра, вірності, пам’яті, щастя!
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ВІРА СКИБЕНКО

(15 р., ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням французької мови,
с.Сокирниця, Хустський р-н, Закарпатська обл.)


Жовтокоса осінь

Прийшла осінь на баскім коні,
Облетіло листя все довкола.
Ллє сльозами дощик у вікні,
А надворі-прохолода світанкова.
Вже зібрались в вирій журавлі,
Збулась їхня мрія заповітна,
Бо на крилах в теплії краї
Понесли від сонця трохи світла.

Тиха ніч

У нічному небі
Ясно сяють зорі,
Задрімали хвилі
У тихому морі.



Вже заснув і вітер
На гілляці дуба,
І йому щось сниться
Гарне, добре, любе.

ГАЛИНА СЛОБОДЯН

(13р., ЗОШ І-ІІІст., с. Голгоча, Підгаєцький р-н, Тернопільська обл.)

Тепло матері – найтепліше

Заглядає в шибу казка сивими очима,
Материнська добра ласка в неї за плечима.
В. Симоненко

Знову цвіте весна, гріє сонечко, в'ють гнізда пташки, які із вирію до рідних місць
повернулися. Світ ясніє і веселить світлою красою. А Іванкове серце не радіє цьому
розмай-диву, не усміхається він так світло, як його друзі-однокласники, і на перервах
не галасує. Ні, він не хворий і не сердиться ні на кого, але бігати й веселитися немає бажання. Адже, щоб грати в м'яча, теніс чи інші ігри, треба бути активним і спритним, а
він збайдужів навіть до навчання з того часу, як батьки за кордон на заробітки подалися, а його залишили на опіку дідуся й бабусі, на плечах яких ще й город, худоба, птиця
і вся домашня робота. Буває, що вони і його залучають до якоїсь праці, бо вже не малий, шостий клас закінчує, але більше просять гарно вчитися. «Адже тато й мама по141
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їхали в Іспанію не тільки для того, щоб заробити грошей на квартиру в місті, а й щоб
твоє майбутнє навчання в інституті оплатити, – часто каже бабуся. Але гроші не допоможуть поступити у вищу школу, якщо не буде знань.»
А Іванко від старшокласників чув, що якщо є гроші, то вчитися в коледжі чи в інституті зовсім не тяжко і поступити легко, бо на платній формі навчання не вимагають
великих знань. Та бабусі про це не каже, бо знає, що вона буде заперечувати такі підслухані розмови й переконуватиме в протилежному, та
ще
й, чого доброго, контролюватиме навчання. А
Дівчина
вже настільки звикла до
йому цього не треба, бо щоденником не горсамостійно-розкішного життя,
диться і охоти до кращого навчання не має.
що й не хоче матері вдома.
«Адже батьки трудяться в чужій країні, щоби йому краще жилося в рідній», – думає хлопець і змахує сльозинку-сум з очей. Він плаче, бо серце ниє смутком за найдорожчими людьми, які тільки у снах гріють теплом
усмішки та рук. І не боїться, що хтось побачить, бо травневе тепло всіх покликало до
праці в полі, на городі, у садках, а йому бабуся наказала вчитися й заодно пильнувати за гусенятами, бо зараз ворони голодні і часто нападають на маленьку й беззахисну птицю. Але він не хоче ні читати, ні писати, бо навіщо себе переобтяжувати, коли
батьки працюють на його майбутнє. Адже хіба сусідка Оля, у якої мама в Італії, не права, коли каже, що, якщо хтось один заробляє гроші, то інші члени сім'ї можуть дозволити собі відчути розкіш і красу життя, бо воно не вічне. Вона уже студентка і додому
навідується рідко, але коли приїжджає, то залишає такий «слід» від парфумів, суперодягу та мобільного «музону», що довго не вивітрюється із сільських вулиць. Дівчина вже настільки звикла до самостійно-розкішного життя, що й не хоче матері вдома.
«Бо де у нашій країні можна заробляти так, як за кордоном», – каже вона часто.
Але Іванко з нею незгідний, бо він, якби на те його воля, повернув би батьків додому
навіть без грошей, бо дуже-дуже скучив за ними і, коли думками тулиться до них, то серце плаче і болить. Та знає, що це тільки мрії, і тому старається бути мужнім і навіть зухвалим, коли його жаліють, як сироту при живих батьках. А вчитися не хоче ще й тому, що
коли тато й мама готували документи на виїзд за кордон, а він слізно просив не залишати його, дідуся й бабусі, бо
сім'я має жити під одним дахом, то вони,
теж крізь сльози, говорили, що їдуть заробляти гроші на його
Іванко
майбутнє навчання.
«Я буду гарно вчитися і стану студенстарається
том якогось вищого навчального закладу без грошей»,
бути мужнім і
навіть зухвалим, коли
– обіцяв і благав не
їхати в далекий і чужий край.
його жаліють, як
Але вони тільки усміхалися на його слова, присироту при живих
гортали до грудей,
цілували і казали, що довго не бубатьках.
дуть. І поїхали.
А Іванко збайдужів до навчання, до забав з друзями, і,
щоб не працювати на городі, знаходить причину. Навіть телевізор і
комп'ютер уже йому набридли. А чого хоче, сам не знає. О ні, знає.
Хлопчина зганяє до купи гусенят, що розбрелися по всьому саду і, наче молитву,
шепоче слова, які вихлюпуються із серця: «Боженьку милий і добрий, зроби так, щоб
мої батьки і всі, хто за кордоном гроші на якісь потреби заробляє, повернулися додому
і в рідній країні працювали, за таку ж оплату. Бо і сусідка Оля, і всі інші діти тужать за
ніжним теплом найрідніших рук, але ховають свої жалі на глибині душі, бо знають, що
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від сліз не полегшає. Я бачу це в їхніх очах. І Ти, Господи, бачиш, чуєш і знаєш наші печалі, та чомусь не повертаєш соціальним сиротам батьків. Прошу, змилуйся над нами,
пошли ласку материнських рук і батькових очей, бо так хочеться їхнього тепла...»
Іванко говорив з Богом, а весняне сонечко, наче відчуваючи смуток його душі,
голубило, ніжило й пестило хлоп'ячу голову і, здавалося, хотіло зігріти так, як матуся.
Але хіба може сонячне тепло замінити материнське...

ГАЛИНА СОРИЧ

(17р., ЗОШ І-ІІІ ст. №3, м. Рахів, Закарпатська обл.)

Пам’ятаймо їх – Україна в нас одна

Гляньмо на карту світу. Ось у центрі Європи моя рідна держава – моя Україна.
Звідусіль нас оточують сусіди – «добрі» і «лихі», які нас шанують і не дуже. Але на
весь голос заспіваймо пісню «Реве та стогне Дніпр широкий», «Заповіт», «Ще не вмерла Україна». І засвітліє на душі в кожного українця, де б він не був – тут, на Україні, на
Далекому Сході, в Канаді, в Польщі, в Італії і Бразилії, і навіть в Австралії. Недарма в
народі кажуть: «Нашого цвіту по усьому світу».
У світі існує чимало українських діаспор, а великі діаспори прийнято було називати клином. Малиновий, Сірий, Зелений Клини – це українці, яких доля розкидала
по всьому світу, але у серцях кожного з них живе любов до рідної землі і надія, що колись вони повернуться на велику Україну, на землю своїх пращурів, де і сонце тепліше,
і вода прозоріша, й земля родючіша.
Іван Багряний пройшов шлях тернистий і відтворив це у своєму найкращому романі «Тигролови».
Політичний в'язень Григорій Многогрішний втікає з поїзда смертників і потрапляє на Далекий Схід. Здивуванню його не було меж, коли він потрапив у родину Сірків.
Старші, тобто батьки, ще бачили Україну, а їхні діти народилися тут, на Далекому Сході.
Але Україна залишилася в їхніх серцях, на новому місці вони побудували своє життя за
законами пращурів: жили в далекому Сибірі й українське слово, й українська пісня.
Українською є хата Сірків, її побут несе виразні національні ознаки... Григорій
Многогрішний побачив «...рясно на покутті купчаться святі, прибрані королівськими
рушниками, та ще такими, які в його бабусі були там, у Трипіллі... Різьблений мисник.
Піч помальовано квітами, межи квітами – два голуби цілуються... Біля печі стоять рогачі й кочерги, пахне свіжоспеченим хлібом. Все, як дома...». Усе навколо було настільки знайомим і близьким, що Григорій на хвилину повірив: він знову в Україні. Та й неважко було помилитися, бо все було, як на Батьківщині. Пізніше Григорій довідається, що сім'я має ще й город та пасіку, тобто створила у чужій землі «райський куточок»
для українського серця.
Любов до рідного краю, туга за ним живе в серці кожного українця. Недарма Сірчиха розповідає, що українці придумали свої назви поселенням, «...сумуючи іноді за
рідним краєм: Київ, Чернігівка, Полтавка, Україна, Катеринославка, Бориславка тощо».
Працелюбність і невтомність притаманні цій родині, національні риси проявляються в доброзичливості, прагненні допомогти незнайомій людині. Ні про що не питають
Григорія, проявивши тактовність і делікатність. Але коли загрожує небезпека, вони
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стають мужніми, відважними, рішучими і готові до боротьби з ворогами.
Дивує, як ці риси поєднуються з почуттям патріотизму, гордістю і моральною чистотою, що містить у собі містке поняття «український менталітет».
Перегортаючи сторінки «Хрестоматії з нової української літератури», я натрапила на уривки з книги Докії Гуменної «Вічні вогні Альберти». Всього дві сторінки, а вразили дуже. Я знаю, що в Канаді велика діаспора, яка має вагоме слово в культурному і політичному житті Канади. Я із задоволенням наведу рядки: «Це ж саме та Канада, якою застали її перші піонери. Саме в такі оце хащі прийшли вони, у багна та мочарі. Ніяких доріг для них не було, мусіли продиратися крок за кроком, миля за милею,
через кущі та ці переплутані хащі. По таких горбовинах та мочарах шукали вони свої
«гомстеди» та «секції»...». Там, де ходили вони, вже тепер розкішні лани, чудові шовково асфальтовані дороги, ніхто й не ходить. Авта зблизили місцевості… То ж як уявити
собі труднощі першого українця, піонера в Канаді, не поборсавшись по тих багнах?
І зовсім недавно по телевізору показували передачу про канадських українців.
Там вони зустрічали делегацію з України.
А ще вони дошивали 9-тиметровий рушник, орнамент якого відтворює різні куточки України...
Канадські українці теж вишили свій орнамент. Це символ єдності українців всього світу.
А ще до вподоби мені вірш Віри Вовк-Селянської – української письменниці, перекладачки, літературознавця із Бразилії – «Оранта»: Образ Пресвятої Богородиці Оранти, найвеличнішої мозаїки у Софійському соборі. Дозволю собі навести такі рядки:
Але ти – Стіна Незрушима, а ми – твій народ синьошата!
Під твоїм омофором – наша хата...
...Випроси в свого сина дар чудесний,
Щоб по страстях засяяли нам воскресні весни!
Скільки їх, мудрих, благородних, обдарованих, по усьому світу! Розкидала доля,
порозсипала, проте в кожного з них завжди живе заповітна мрія – відвідати Україну,
поклонитися Дніпру...
Як не згадати нашого славного земляка, що своє життя прожив у вигнанні –
В. Гренджі-Донського.
Терновим шляхом судила доля пройти Василеві Гренджі-Донському. Селянський
син із Волового самотужки здобув освіту, співав над мерцями і читав Псалтир, доручав
любовні листи панночкам, вісім місяців пробув в окопах Першої світової війни, а після
поранення два роки лікувався в Будапешті, був банківським службовцем і став активним громадсько-політичним діячем, письменником № 1 в закарпатськоукраїнській літературі, бо став для Закарпаття тим, ким для Наддніпрянщини був І. Котляревський. Багато віршів написав, творів для дітей, а за вірш «Розділили Україну» був засуджений до
3-ох місяців ув'язнення. У 1939 році вів рукопис, який потім став основою книги спогадів «Щастя і горе Карпатської України», яку високо оцінили літератори і письменники
України.
В. Гренджа-Донський став основоположником новітньої української літератури на
Закарпатті. Він був першим закарпатським письменником, у творчості якого виразно
бриніло свідоме почуття національної приналежності до всього українського народу.
Поет заповідав своїй дочці Зірці: «Хоч би і чорною була твого життя сторінка, ніколи, доню, не забудь, що ти є Українка. Вкарбуй собі ці рядки в пам'яті і ніколи їх не
забудь». До душі мені припав вірш «Виправляла удовиця»:
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 иправляла удовиця
В
Сина в світ за очі.

		
		

Іди, сину, і не забудь
Мене на Півночі.

		
		

Як на небо місяць вийде,
Вертайся додому.

		
		

Що ти в мене одинокий,
Не кажи нікому.

		
		

Бо як чужі люди взнають
Будуть чатувати.

Скільки
їх, мудрих,
благородних,
обдарованих, по
усьому світу!

		
Бо ти є син України,
		
А я твоя мати.
	
Своє слово в розвитку української поезії сказали і мої земляки, деяких з них згадаю: Миколая Божук, Андрій Патрус-Карпатський, Юрій Чорі, Петро Скунць, Марія
Кабалюк-Тисянська і відомий лише небагатьом Василь Скрипка.
Весною 1993 року в Ужгороді проводився Міжнародний фестиваль української
поезії. Було чимало гостей зі всієї України, а також Канади, Росії та інших країн. І от
тут 15 травня зібралися поети, літературознавці, журналісти у Закарпатському відділенні Національної спілки письменників України. Поет Юрій Шкробинець, перший лауреат всеукраїнської премії ім. М. Рильського, сказав тихо, що між ними,
отут сидячими, є талановитий поет з Гуцульщини Василь Скрипка. Я прочитала
його нелегку біографію і відгук про його літературну діяльність у збірці «Криваві
тіні Кремлю».
Мені захотілось дізнатись більше, але, на жаль, збірки його творів не знайшла. Великий патріот України, син Гуцульщини все своє життя вірив у краще майбутнє свого народу, своїми творами будив у людях добропорядність, чесність, істинну любов до
свого краю. Я хотіла б закінчити свій твір словами поета Срібної Землі:
		
Є на Закарпатті безсмертні герої,
		
За волю і правду єднались до зброї.
		
Вони готували суспільну заміну,
		
Ішли за Соборну святу Україну.

ЛІЛІЯ СПІЦИНА

(НВК «Гармонія», м. Мукачево, Закарпатська обл.)

Життя – повне тривог

Нещодавно здавалося, що все на світі так легко і просто. Ось твій дім, твоя школа,
твої друзі. У тебе немає жодної хвилини вільної. Поки ще ти – дитя, тому й не замис145
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люєшся над тим, чи радісно, щасливо тобі жити у світі, повному тривог, сліз, розчарувань. Але час, як відомо, невпинно лине вперед, летить, як швидкий потяг у незвідану
далину.
І ось ти вже доросла. Одразу з'являються звідкись проблеми, невирішені питання – і все це змушує нервувати, непокоїтись, тривожитись. Ти стаєш неврівноваженим,
а часом навіть злим. Це природно, бо ти вступаєш у зовсім новий для тебе світ, світ дорослих. Чомусь одразу закінчується безтурботне, радісне дитяче життя.
Моя мета – бути освіченою людиною, мати престижну і корисну роботу. Звичайно ж – і нормальну зарплату, якої б вистачило на життя: сьогодні це питання особливо гостро постає перед українцями. Справді, як багато потрібно працювати, щоб
сьогодні наша Україна підвелась у повний ріст, забула про злидні, вийшла з економічної кризи.
А люди наші, прекрасні люди, теж заслуговують на кращу долю. Кажуть, що риба
шукає де глибше, а людина – де краще. І їдуть люди часом за кордон – за кращою долею
та грошима.
Наші батьки, як правило, завжди хочуть нам кращого життя і все присвячують
нам, своїм дітям. Завжди готові жертвувати собою заради нашого щастя.
Моя мама також працює за кордоном. Тільки тоді, коли її немає вдома, я відчуваю, як за нею сумую. Немає жодного
дня, жодної хвилини, щоб
я про неї не згадувала. Коли мама поруч, я відчуваю себе
Нехай
у безпеці. Тому що вона і схвалить, і застереже, і
сім’ї українців
підтримає. А ще я вже не раз пер екон у в а лась,
не страждають від
що немає кращого судді і захисника, ніж мама.
розлучень заробітчанських,
Маминого щедрого серця вистачає на всіх.
а діти не живуть
Кожного вона любить особливою
любов’ю, за
очікуванням батьків.
кожного хвилюється, кожному
віддає свої сили.
У тривозі й любові, в змилуванні
й надії вдивляється мама у нас, своїх дітей, сподіваючись і
прагнучи щастя для них.
Усім своїм життям і працею утверджує в нас кращі риси людяності і добра.
Коли мами немає вдома, з нами залишається бабуся. Вона турбується про нас з
братиком. Недарма люди кажуть, що бабусі більше люблять своїх онуків, ніж власних
дітей. І завжди поруч – турбота, лагідність, непомітна повага до мого власного, особистого життя. Руки в бабусі – дуже працьовиті, і тому завжди стомлені, та все одно я дуже
рідко бачу їх без діла.
Непомітно у моїй уяві спливають сильні руки батька. Це він, допомагаючи побороти мій страх, навчив мене нічого не боятися в житті і поважати чужу працю. Батько
також нам з братиком багато допомагає, коли мами немає вдома.
… Коли мені буває важко або просто сумно, я завжди згадую свою родину – і враз
усе навколо світлішає. Я знаю: все, що вклали в мене мої рідні, зігріватиме і підтримуватиме мене у подальшому житті.
…Мила моя Україно! Дуже хочу бачити тебе щасливою і людей щасливими також. Нехай сім’ї українців не страждають від розлучень заробітчанських, а діти не живуть очікуванням батьків. Нехай панує радість в країні та родині.
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ГАННА СТАХИРА

(15 р., ЗОШ №16 ім. В. Левицького, м.Тернопіль)

Згадаю Україну

 народилась в чужині,
Я
Живу я тут і не бідую,
Але щоночі уві сні
Я співи солов'їні чую...

Я часто згадую тебе
І славних предків, що вмирали
За тебе, матінко моя!
Ти в снах мені розповідала,
Як хороше в твоїм краю.
Як сонечко з-за лісу сходить
І дзвінко як тече Дніпро,
Як соловей пісні заводить.
І про минуле повідала,
Схиливши голову набік,
Сльоза лице твоє вмивала,
Нещастям всім лічила вік...
Ти не брехала і не крала,
За що такий тяжкий твій гріх?
За що дітей твоїх вбивали,
Морили голодом, за що?
Ти не брехала і не крала,
А їм то байдуже було...
Твої сини так воювали
За рідний світ та пишний край,
І кров немарно проливали.
Усе мине, ти не вмирай!

Я
народилась
в чужині… Ти
назавжди жива
в мені, моя ти
ненько, Україно!

А дочки твої у полоні
Плювали в очі ворогам!
Та, ненько, все ти їм віддала –
Нічого не лишила нам...
Тепер далеко...
Як так сталось,
Що де є ти, мене нема?
Сім'я втекла, та не зламалась,
Хотіла жити, хоч була жива.
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І мій дідусь, покритий страхом,
З родиною теж утікав...
Ішли роки, минали літа,
Він був далеко, але знав,
Що ти сумуєш, тобі тяжко,
І час гоїти рани став...
Вже щастя блиснуло у хаті,
І мама бігає мала.
Їй в голові думки крилаті!
Не голод, і не смерть, й не тьма.
І знову роки плили, летіли,
І ось на світі вже є я.
І кожну нічку так несміло
я згадую твоє ім'я.
О моя земле, доле моя!..



Поміж лісів, степів і гір
Я чую пісню солов'їну,
Ти назавжди жива в мені,
Моя ти ненько, Україно!

ЮЛІЯ СТЕЛЬМАХ

(Державна українська гімназія ім. Р. Завадовича, м. Зборів, Тернопільська обл.)

Щастя жити разом

Слово «емігрант» ми чуємо не так часто, як «заробітчанин». Втім, українцям
можна послуговуватися дефісом і об'єднати ці два слова в одне поняття – вічного пошуку щастя десь поза межами рідної землі. Отож, з'ясуємо, хто такий емігрант. Словник подає таке тлумачення: емігрант – той, що добровільно або примусово залишає
Батьківщину і виїжджає до іншої країни на постійне або тимчасове проживання. Маються
на увазі не поодиЯ дуже
нокі випадки, а масове переселення.
сумувала за татом
Якщо говорити про сучасний
рух
і навіть пробувала писати
українців у різні куточки
світу,
то
це
є
листи. Але не знала ще всіх
добровільно-примусова еміграція
мільйонів
букв.
працездатних громадян нашої
країни. На перший
погляд, люди й справді вирушають
у світи добровільно. А
насправді це крок з безвиході. Немає праці – нема й заробітку. І ніхто не спитає, звідки
у такому випадку взяти грошей на харчі, одяг, помешкання. Є також інші важливі життєві потреби, пов'язані з лікуванням, освітою, вихованням дітей, зрештою, з природним
бажанням будь-якої людини відпочити, щоб поновити сили до праці і життя. Не маючи
змоги заробити на Батьківщині, українці шукають порятунку в інших країнах.
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Дуже хочу, щоб дяді від влади прочитали мій твір-лист і послухали своє сумління. Може, воно їм підкаже, який то є злочин – приректи тисячі, мабуть, і мільйони своїх громадян на такі добровільно-примусові заробітки.
Я хочу написати про свого тата. Він їздив до Португалії, щоби ми мали за що
жити. Я тоді була дуже маленька і багато чого не пам'ятаю, але напишу хоча б те, що
згадається. Знаю, що татко поїхав на три роки. Мабуть, комусь здається, що це зовсім
недовго. Але для родини – ціла вічність... Я дуже сумувала за татом і навіть пробувала
писати листи. Але не знала ще всіх букв. Це було так прикро: знати, що тато десь далеко і не бачить, не чує мене, а я ж маю багато про що йому сказати!
Тато їздив на заробітки не сам, а з друзями. Коли його товариші брали відпустку,
бо мали дозвіл з Португалії приїжджати в Україну, то вони знімали нас на відеокасету.
Потім на чужині тато дивився фільм про нас. Так ми жили у розлуці.
Настав час і татові приїхати у відпустку. Мені найбільше запам'ятався той
радісно-подивований момент нашої зустрічі. Ми всі разом: мама, тато, брат і я – поїхали в Крим, на узбережжя Чорного моря. Мені там було дуже весело. Я раділа, що біля
мене – тато.
На жаль, тато пробув із сім'єю
недовго.
Мусив
Найбільше
знову їхати туди. Не могла я тоді
збагнути, навіщастя – жити
що рідненькому татусеві нас покидати, ще й
разом, працювати у своїй
так надовго!
державі, мати друзів, сім,ю,
Звичайно, коли тато приїжджав, то щораспілкуватися з рідними
зу обдаровував нас із братом іграшками,
цукеркащодня.
ми. Але мені головне, щоб сам приїхав, а зовсім не те,
що привезе.
На той час ми спілкувалися тільки листами, а тепер є змога поговорити по мобільному телефону і через Інтернет. Я тоді вже теж писала листи, але вони дуже довго
мандрували до Португалії. Я встигала ще більше вирости і про дещо написала б татові
інакше.
Коли тато повернувся в Україну, він розповідав мені, що працював електриком на
будові у багатьох містах Португалії.
Тепер, коли батько вдома, мені дуже добре. Я співчуваю тим дітям, які живуть у
сім'ях заробітчан. Це дуже погано, коли батьків немає вдома. Сьогодні ще багато наших рідних і друзів поневіряються на чужині. Я з острахом думаю: а раптом татові знову доведеться їхати на заробітки? Не хочу, щоб батьки покидали родину.
Найбільше щастя – жити разом, працювати у своїй державі, мати друзів, сім'ю,
спілкуватися з рідними щодня. Але треба, звичайно, мати за що жити, тоді не буде цих
добровільно-примусових заробітків, що спричиняють руйнування родинного затишку.
Ось який віршик із серця вийшов, я знаю, що він недосконалий, але щирий – правда!
		
Мама, тато, брат і я –
		
Дружна вся моя сім'я!
		
І по-різному буває:
		
На заробітки тато від'їжджає...
		
А коли батьків нема,
		
Горе в хату заповза
		
І бракує нам тоді
		
Щастя й радості в сім'ї.
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СВЯТОСЛАВ СТЕПАНЧУК

(13 р., гімназія №21 ім. Михайла Кравчука, м. Луцьк, Волинська обл.)

Як то воно – бути емігрантом? Чи кров дідів сивочолих не озивається в ньому голосом калинової сопілки, не бурлить стихією стрімких карпатських рік, не шумить вітрами південних степів, де козацькі могили? Як то воно – щоранку прокидатися і ступати на чужу землю, дихати чужим повітрям, дивитися на чуже сонце? Хтось скаже:
дурниці, батьківщина там, де людині комфортно, сито і тепло, де розвинена держава і
де поважають твої права. Чиї права, емігранта? (Думаю собі я, ніби веду діалог з невидимим опонентом). Та ти, друже, довіку будеш їм чужий, навіть якщо проявиш неабиякий розум і хист... Вони, свої, будуть тебе поважати. І то – здалеку, обережно. Але ніколи до себе не приймуть. Ти будеш у них муляром, столяром, кухарем, нянькою. Вони
казатимуть, що більш працьовитих рук ще не бачили, більш сумлінних працівників
не знали... Але вони ніколи не оберуть тебе Президентом. Бо чужі
своїми не керують (і, напевно, так має бути). Я не знаю, як то
Бачу
воно – бути емігрантом. Але знаю, як добре жити на своїй земтвої такі
лі. Повертайся. Тут у тебе багато справ. Тут потрібні твої прарідні очі і чужий,
цьовиті руки, розумні вчинки, добре серце. Потрібні більше,
незнайомий мені
ніж там. Повертайся, тут стільки справ для тебе. Тут чекають
пейзаж за
тобою.
тебе друзі, родина, виглядають, як птахів із вирію, забуті могили твоїх дідів. Кожен дюйм землі української кличе тебе додому.
Пригадую давню легенду. Через пустелю, велику і жарку, їхав султан
із свитою. Ніде ні живої істоти, ні деревця, лише безмежні піщані бархани. Нема на
чому оку зупинитися і серцю потішитися. День так їдуть, два. Аж раптом видніється
попереду невеликий колючий кущ, сухий, непримітний – де взявся в отій пустелі? А
на ньому, аж не віриться очам, – маленька пташка. Та так голосно і весело співає, аж
дух захоплює. Зупинився султан, зачудувався. Подумав, що не місце такій красі у пустинному краї. Наказав зловити птаху і дати їй все найкраще: золоту клітку, чисту воду,
відбірне зерно. Слуги так і зробили. Пройшов час. Пташка живе у новому помешканні, але не співає. Султан дорікає слугам, що погано її доглядають. Вони міняють клітку на ще кращу, годують її ще ситніше. Мовчить. Ні
звуку. Дивується султан, кличе мудреця до себе, питає поради. Мудрець і каже: «Не
Я не
заспіває птах у неволі. Завези туди її, де взяв.
І випусти. Похочу бути
бачиш, що буде». Не вірив султан, але повіз
клітку у пуссином емігранта
телю, знайшов той кущ непримітний, випустив птаі розмовляти
ху. Радісно випурхнула вона на волю, сіла на
колючу гіллише з твоєю
ку і заспівала! Дзвінко, щасливо. І зрозумів
султан, що
фотографією.
жодна клітка золота не замінить волі і батьківщини.
Ці думки приходять до мене щоразу, коли
я, тату, дивлюсь
на твої фото, які ти мені висилаєш то з Португалії,
то з Іспанії. Бачу
твої такі рідні очі і чужий, незнайомий мені пейзаж за тобою. Я досі не розумію, чому
ти поїхав. Так, ти пояснював, що не було роботи, тяжко жити, і взагалі там – «Європа».
А я не вірю, не вірю, що ти не міг тут, на місці, достойно вирішити свої проблеми. Може, це зайняло б більше часу і сил, але ти був би зі мною. Тату, ти живеш на чужині вже дев'ятий рік і кажеш, що тобі там добре. Ти отримуєш немалу зарплату і пишеш, що почуваєшся людиною. Але останнім часом я став помічати твою невпевне150
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ність, і ти навіть почав частіше навідуватися додому, незважаючи на відстань і на ціну
квитка з чужої країни. Все частіше ти просиш вислати тобі записи українських артистів, українські фільми та журнали. І хоч ти мені того не кажеш, але я знаю – ти скучаєш. І не тільки за мною. Коли ти поїхав, я був ще зовсім дитиною, а зараз я достатньо
дорослий, щоб зрозуміти, що з тобою діється. Пам'ятаю тебе веселим, життєрадісним.
Ти грав на кларнеті і любив співати українські пісні. А тепер, коли ти приїжджаєш у коротку відпустку, я бачу сум у твоїх очах, ти дуже рідко буваєш веселим. Чужина не красить. І не гріє серце. Тому останнім часом я почув твою думку про можливе повернення додому (нарешті!!!), хоча раніше ти твердо заявляв: ніколи не повернуся! Повертайся. Я не хочу, щоб ти поповнив ряди емігрантів в Іспанії чи в Португалії, чи деінде.... Я
не хочу бути сином емігранта і розмовляти лише з твоєю фотографією.
Так, я знаю: Іспанія – чудова країна. Там тепло і пахне апельсинами, та й іспанці – люди щирі. Може, деяким українцям і живеться там щасливо. Може.
Але на своїй землі ти будеш щасливим точно. А знаєш, про що я таємно мрію?
Про те, що настане час, і українці зі всіх кінців світу повернуться додому. Ото буде
сила! Навіть китайці нам потайки будуть заздрити. Бо нас по світі і справді багато. Бо
ми достойні кращої долі і кращої держави. Дорогі українці! Повертайтеся до отчого
дому – і ми збудуємо таку державу, яку хочемо! Не піднімайте чужі країни, коли ви так
потрібні своїй! Повертайтеся! Жду.
Син майже емігранта.

ХРИСТИНА СТЕЦІВ

(Лінгвістична гімназія, м. Львів)

На Батьківщину!

 побувала за кордоном
Я
В чужих, незвіданих краях,
Але ніде так, як удома,
Не чути шелесту в гаях.
Там не такі зелені трави,
І небо, й те не голубе!
Усе віддала б, щоб вернутись
У край, де вся рідня живе...
Щоб серце більше не щеміло,
Не лились сльози щоб ночами –
Пора вертатись в Україну,
Щоби з'єднатись з небесами!


Пора
вертатись
в Україну, щоби
з’єднатись з
небесами!

ВОЛОДИМИР СТРИК

(10 р., НВК «школа №1–гімназія», м.Радивилів, Рівненська обл.)

Що я люблю

Україна, насамперед, для мене друга ненька,
люблю її звичаї, традиції, які придумав народ,
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люблю рідну землю, люблю стежини та дороги,
по яких я ходжу до школи. І вона мене любить –
це я точно знаю.
Та найбільш я люблю свою маму і сумую за нею.
Вона зараз знаходиться за кордоном.
Коли моя матуся телефонує, то сум мій зникає,
але це ненадовго. Я і моя родина дуже
хочемо, щоб мама швидше приїхала.

Яі
моя родина
дуже хочемо, щоб
мама швидше
приїхала.

ГАЛИНА СТУЛЬКОВСЬКА

(11 р., ЗОШ І-ІІІ ст., с. Голгоча, Підгаєцький р-н, Тернопільська обл.)

Самотня бабуся

 же морозу і снігу нема,
В
Тихий вітер повіва,
А бабусенька одна
Сидить сумно край вікна.
І давно вже так в зажурі
Проводжає дні похмурі,
Бо нікого у неї нема,
Тільки сусідки донька
Зрідка заходить до хати,
Щоб новину якусь розказати.
Чи продуктів принесе,
Й теплим усміхом війне,
А бабусина родина
Відлетіла, як пташина,
В ті краї, де гроші є,
Де ростуть й цвітуть сади,
А старенькі у пошані,
Бо вони сеньйори й пані.
Дочка бабусі там працює,
Днює з ними і ночує,
Доглядає, прибирає,
Бо зарплату добру має.
Зять для них будує вілли,
Щоб жили в добрі й раділи,
А онучка у тих школах
Забуває рідну мову.
З котом бабуся розмовляє,
Він усі тривоги знає,
Які гнуть до землі її,
Терзають серце вдень й вночі.
Течуть сльози, як дощі,
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Виливаються з душі
Ті гіркі й тяжкі жалі,
Що стискають, як кліщі.
А за вікном уже весна,
Бринить теплом її струна,
Та бабуся її не вітає,
Бо думками вже неба сягає.
Вже морозу і снігу нема,
Тихий вітер повіва,
А бабусенька одна
Сидить сумно край вікна.



ОЛЕНА ТАМАЙЧУК

(14 р., НВК, с. Довжок, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл.)

Мамі



 алеко-далеко, десь у Росії,
Д
Живе моя мама, живе, як і я,
Свої в неї плани, свої в неї мрії,
Але вона подруга добра моя.
Хоч нас розділяють кордони і далі,
І в кожної з нас зовсім інше життя,
Та ділимо радості ми і печалі,
І лиш «sms»-ки, мов птиці, летять.
Давно вже немає з тобою побачень,
А тільки побачення з голосом є,
Вони пречудові, приємні, одначе
Сумне щось в тих зустрічах є.
Ти знаєш, я добре тебе розумію
І звикла до того, що поряд нема,
Та все буде добре. Я знаю. Я вірю.
Бо в мене є ти, а у тебе є я.

Давно
вже немає з
тобою побачень, а
тільки побачення
з голосом є.

ВІКТОРІЯ ТОВТ

(НВК «Гармонія», м. Мукачево, Закарпатська обл.)

Важко, коли мами немає поряд

Для кожної людини найріднішою є мати. Жінка, яка дала тобі життя, пестила,
годувала, ночей не досипала. Мати віддасть здоров'я своє і навіть життя, аби дитині
було краще. Тому багато батьків вирішують виїздити на заробітки і залишати своїх дітей, але все це тому, що вони бажають своїм дітям всього найкращого. Моя мама виїжджає за кордон щорічно. Мені без неї дуже сумно, інколи навіть я не можу заснути. На
щастя, я маю дуже хорошу бабцю. Наш день проходить так: бабця будить мене вран153
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ці, готує сніданок і проводжає до школи. На вихідні ми
Але
прибираємо квартиру, дивимося телевізор. Але без
без мами нам з
мами нам з бабусею дуже погано.
бабусею дуже погано. Я не
Я не хочу, щоб моя мама їздила за кордон.
хочу, щоб моя мама їздила за
Адже більшої любові немає на Землі, ніж матекордон. Адже більшої любові
ринська. Недарма образ матері в піснях, казках,
немає на Землі, ніж
легендах зливається з образом Батьківщини, є симматеринська.
волом добра. Материнська любов безкорислива, мати
все віддає дитині і нічого не вимагає для себе.
Добре сказав поет В.Підпалий про матір:
		
Все те, що мав,
		
і те, що в мене є,
		
що від людей,
		
що від землі святої,
		
що радістю в рядках моїх встає,
		
передано в моє життя тобою.
		
Мамо!...

АННА ФАРЕНЮК

(15 р., НВК ЗОШ І-ІІІ ст., колегіум,
с.Маків, Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл.)

Крик душі

Моя матуся в Італії. Вона змушена була поїхати на заробітки, щоб заробити хоч
яку-небудь копійку на прожиття. Мені дуже було важко без моєї матусі. Адже вона
була для мене і подругою, і порадницею. Але я, як усі діти, мала мрію, і здавалося мені,
що ця мрія для мене буде нездійсненною. Я дуже хотіла комп'ютера, якого мали усі друзі, хотіла одягатись не гірше всіх; і все це розказувала своїй мамі, а їй так хотілося здійснити мою мрію, і вона наважилась поїхати на заробітки. Я не знала, що ця моя мрія
так буде мені дорого коштувати. Коли мама поїхала, захворіла моя бабуся, багато роботи лягло на плечі мого батька. Та й мені було непереливки, бо частина маминої роботи припала на мої руки. Але вороття назад не було, як казала моя мама: «Італія – це добровільна в'язниця». Ніхто тебе там не тримає
силою, а виїхати не можеш,
бо поїхала на позичені гроші, а їх потрібно відробити і щось заЯ
робити ще для себе.
не знала, що
Почалися місяці нашої з мамою
розлуки, і здавалось,
ця моя мрія так
що вони нескінченні. Ми з нею дуже
часто говорили по тебуде мені дорого
лефону, і я завжди чула, що мама плаче.
Вона теж дуже сукоштувати.
мувала за мною і за всією родиною. Я так
просила її: «Мамусечко, як відробиш гроші, приїжджай додому, я вже й комп'ютера не
хочу, тільки хочу, щоб ти була разом зі мною. Ми
всі за тобою дуже сумуємо».
Мама мене заспокоювала, але я відчувала, що їй теж дуже важко.
Пройшло довгих півтора року – і моя матуся повернулась. Яка це була велика радість для мене і всієї родини. Але є діти, у яких мами на заробітках по п'ять і більше років.
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Не знаю, як їм, чи добре, бо є багато грошей, чи ні, але маму ніщо не замінить. Моя мама
завжди каже, що Італія – це палка на два кінці: з одного боку – гроші, а з другого – розбиті сім'ї, діти стають наркоманами, чоловіки спиваються та й діти теж. Недарма кажуть,
що жінка – берегиня домашнього вогнища. І я зрозуміла, що добра без зла не буває.
Не обминуло нещастя і нашу сім'ю. Від переживань і важкої роботи дуже захворів батько, він зараз інвалід третьої групи, у матері теж довгий час не було роботи. Ми
жили на батькову пенсію. Але світ не без добрих людей, і моїй мамі знайшли роботу. І
як би не було нам важко, я вже матусю нікуди не відпущу.
Надіюсь, що в нашій країні настане краще життя, і нашим батькам не потрібно
буде їхати за кордон на заробітки. Може, наші керівники перестануть битись за портфелі і повернуться обличчям до народу. Адже народ – це фундамент держави. І не буде
довго стояти той дім, фундамент якого розвалюється.
Але моє покоління надіється, що у нас буде все добре. Після закінчення школи і вузів ми будемо мати роботу у своїй рідній країні. Ми віримо, що наша доля буде кращою,
ніж у наших батьків. І ще я хочу написати лист-сповідь моєї мами. Мені хочеться, щоб
ще хтось його прочитав, може, ще хтось так думає і відчуває те, що відчувала моя мама.
– Інколи мені здається, що це не та Україна, в якій я народилась. Адже як було гарно і весело колись. Раніше були також негаразди, як
кажуть, і злети, і падіння, але все якось вирішувалось, і не було так
важко, як зараз.
Італія
Ніде немає роботи, а ще в нашому віці, коли
тобі вже за
– це палка на
п'ятдесят. До пенсії ще далеко, а жити якось
треба. І змудва кінці: з одного
сила мене доля поїхати на чужину. З болем у
серці покибоку – гроші, а з
дала свою родину – чоловіка, синів, донечку
Аннусю. Не
другого – розбиті
знала наскільки – на рік чи на більше, бо їхала
нелегальсім'ї.
но. Не можу забути, якою була та дорога, таке не
забувається. У
великому лісовозі, між дошками – двадцять п'ять
чоловік. Не можна ні говорити, ні кашляти, ні стогнати, тільки тихенько дихати. Але пережила і це. Тоді
пошуки роботи в Італії. Два місяці і десять днів без роботи. Дома теж не все гаразд. Дуже
захворіла мама, і повернутись немає як, бо позичила багато грошей на поїздку. Тільки залишалось плакати і молитися. Просила Бога, щоб підняв мою маму, щоб я знайшла роботу і мала терпіння. І, слава Богу, все помаленьку владналося. Дівчата з нашого села не
дали пропасти: і годували, і шукали роботу. Я буду вдячна їм все життя.
Італія дуже гарна країна, і люди непогані, але ми тут – раби. Ніхто нас, правда,
тут не бив, але зверхність відчувалась в усьому. Неважка була мені робота, грішити
не буду, але туга за рідною домівкою розривала серце. Зателефонує чоловік, жаліється, що дуже наробився, все болить. А я йому кажу: «Ти відпочинеш за ніч, і все буде
добре, ти дома, а тут душа болить, серце розривається, і від цього не відпочинеш».
Вдень працюєш, ніби трішки забуваєшся, а приходить ніч – хоч вовком вий. Донечка зателефонує: «Мамусю, я скучила за тобою, я так тебе хочу бачити, поцілувати»,
а я плачу, слова сказати не можу. Невже це життя? Господи, що сталося з нашою країною? Адже в нас все є: і газ, і хліб, нафта, вугілля, родюча земля. Люди наші роботящі, бо італійці теж це знають. Коли беруть на роботу, то питають, чи українка. Наші
жінки гарні і працьовиті, виконують всю роботу: і чоловічу, і жіночу. То чому ж ми
так мусимо поневірятись в чужині?
Недаром співається в пісні: «...А чужина – не родина, плаче серце, як дитина...».
Скільки сімей розпадається, скільки дітей травмується. Діти п'ють, гуляють, стають
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наркоманами. Як кажуть в народі: «Дитина без батька – напівсирота, а без матері –
кругла сирота». Але щоб якось вижити, ми вимушені їхати на оті заробітки.
Я прошу Бога, щоб майбутнє наших дітей було кращим, а життя – радісним і щасливим.

ОЛЕСЯ ФЕЄР

(13р., ЗОШ I-III ст., с. Велятино, Хустський р-н, Закарпатська обл.)

Туга за Україною

 оїхав в чужину
П
І там я загибаю,
За своєю Україною
Всі сили витрачаю.
Тут чуже все
І люди не ті,
Хоч вони і добрі,
Та все ж чужі.

Українська мово,
Як тебе хочу почути,
Із глибини серця свого
Пісеньку добути.
Совість мене мучить нині,
Совість мучить вчора...
Ой, хто не був у чужині,
Той не знає горя!


Хто
не був на
чужині, той не
знає горя!

ВІКТОРІЯ ФЕНЮК

(16 р., Аграрний ліцей і ЗОШ І-ІІ ст.,
с.Семидуби, Дубенський р-н, Рівненська обл.)

Що для мене Батьківщина?

Що для мене Батьківщина?
Це дідів моїх країна,
Це земля моя багата,
Це моя рідненька хата.

 іси зелені та безкраї
Л
В нашім ріднім краї,
Лани широкі, колоски налиті
І люди щирі й працьовиті.
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Там співає соловейко,
Нам несе добро і ласку;
Там звучить чарівна пісня,
Перевтілюючись в казку.


Рідний край

 е б не була, а все ж лечу
Д
У рідний, серцю милий край,
Де розквітла калина під вікном,
У той садок, що біля хати,
А на порозі рідна мати
Завжди назустріч йде мені.
Так ніжно пахне рута-м'ята,
І тихий вечір землю сповива,
Село в тумані потопає,
Десь у траві цвіркун співає...
Душа тоді спокійно засинає
В моєї юності краю.
Батько, мати, сонце і роса –
Все бере початок із села.
Світ увесь свята земля годує.
Вам вклоняюсь, люди, до землі!
Селами багатшають міста.
Ну, чому ж моє село бідує?

Батько,
мати, сонце
і роса – все бере
початок із
села.

КАТЕРИНА ФРАНЧУК

(15р., гімназія, м. Нововолинськ, Волинська обл.)

Тужу за тобою

«Життя прожити – не поле перейти» – каже народна мудрість. Воно постійно
вносить свої корективи, і хто знає, як складеться наше майбутнє. Кожна людина прагне прожити його з користю, залишивши після себе слід на пам'ять для нащадків. Вона
спочатку шукає покликання, улюблену справу, досягає все кращих і кращих результатів у досягненні мети. Але чи завжди це добре вдається?
Звичайно, зустрічаючись із труднощами, ми стаємо менш упевненими в собі, у
нас виникають сумніви. І лише сильна духом людина може перебороти всі страхи, йдучи вперед, не зупиняючись на місці. Коли ми виходимо на стежину життя, усе здається
таким незрозумілим, повним труднощів і перешкод. Я ще навчаюсь у школі та, як і мої
однолітки, мрію про хорошу долю, вдалий вибір професії та взагалі щасливе майбутнє.
Щоб цього досягти, потрібно докласти чимало зусиль, постійно прислухатися до свого серця, до порад старших, їх досвіду. Це, на перший погляд, зовсім неважко, але коли
людина ще нічого не досягла, вона повинна добре обдумувати кожен крок. Розумію, та
все ще відчуваю себе маленькою частинкою великого Всесвіту, крупинкою всього суспільства. Так хочеться щось дати рідній країні, принести їй користь. Мої перші кроки в
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здійсненні чи складанні планів ще зовсім не визначені, тому в цьому допомагають рідні, ті, хто мене постійно підтримує, скеровує на правильний шлях, – мої батьки. Вони
роблять усе можливе, щоб наша сім'я жила в достатку та могла бути корисною для інших. Звичайно, не завжди все так стається, як ми бажаємо.
Так склались обставини, що мої батьки декілька років тому змушені були покинути своїх трьох дітей (мене та ще двох братиків) із бабусею і поїхати за кордон у пошуках роботи. Певна річ, зважитися на це було важко, але праця за межами нашої держави – найкращий варіант для забезпечення матеріального достатку.
Нещодавно в одній із місцевих газет я прочитала про те, що тимчасова трудова
міграція українських громадян на заробітки є дуже поширеною. З цією метою щороку
виїздить близько 2 мільйонів осіб. Нині за межами нашої країни перебуває приблизно 6 мільйонів її громадян. Прикро, що виїжджають переважно молоді високоосвічені
українці. Ця проблема торкнулася і моєї родини.
Звичайно, бувають хвилини, коли ми, діти, відчуваємо самотність. Сумують за
нами і батьки. Під час коротких «побачень» скупо про це говорять. У мене після спілкувань із мамою мимоволі народжуються рядки поезії:
		
Україно, рідний краю,
		
Тужу за тобою,
		
Птахом до тебе літаю
		
І обмиваюсь сльозою.
			
***
		
Сади твої вишневії
		
Сняться щоночі мені.
		
Поля твої розлогії
		
Ввижаються у далині.
		
Знаю, настане той час,
		
Я повернуся до тебе.
		
Більше ніщо не розлучить нас.
		
Вірю, це буде, це треба.
Ми живемо з бабусею. Хоч постійно сумуємо за батьками, та вони оточують нас турботою, роблять усе можливе, щоб ми досягали успіхів у навчанні, дбали одне про одного.
Що ж до бабусі, то і вона займається вихованням онуків. Ми знаємо, що це складно, тому намагаємося бути більш слухняними, не засмучувати її та батьків.
Багато хто не розуміє, чому наші рідні не можуть приділити нам більше уваги, засуджують їх, вважаючи зрадниками своєї країни. Це, на мою думку, жорстоко та несправедливо. Дуже важко іноді пояснити таким людям, що наші тато й мама ніколи не
забувають рідний край, сумують за домом. Хоч вони знаходяться за тисячі кілометрів
від нас, та їх серця завжди залишаються на цій землі.
Справжнім святом для нас із братиками є зустріч із батьками. Ми завжди з нетерпінням чекаємо їхнього приїзду, використовуємо найменшу можливість поспілкуватися з ними, відчути мамину лагідну руку, опертися на сильне батькове плече.
Щотижня пишемо листи нашим рідненьким, де розповідаємо про успіхи чи навіть дрібні невдачі, інколи просимо мудрої поради. Батьки повинні знати все про наші
переживання та радощі, допомагати зробити правильний вибір. Разом із листами відправляємо свіжі номери газет, адже події в країні теж їх хвилюють. До того ж, наші
батьки багато читають. Як і ми з бабусею, не можуть без творів українських письменників, адже саме з них можна почерпнути великий обсяг знань про свій край, народ,
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вони допомагають кожному знайти відповіді на запитання. На мою думку, це допомагає їм тамувати тугу за домом, мати надію на краще.
Зі слів мами я дізналася про те, що їй до серця припали поетичні рядки українського поета Олександра Олеся, який передав свою тугу за отчим краєм, ностальгію за
рідною землею:
		
О, принесіть як не надію,
		
То крихту рідної землі:
		
Я притулю до уст її
		
І так застигну, так зомлію...
		
Хоч кухоль з рідною водою!..
		
Я тільки очі напою,
		
До уст спрагнілих притулю,
		
Торкнусь душею вогняною.
У нас велика домашня бібліотека, і в ній найбільш цінною книгою є Біблія, адже
вона – головний порадник кожної людини, наставник та вчитель. Дуже часто бабуся
цитує нам слова Володимира Мономаха із «Повчання дітям»: «Перш за все не забувайте убогих, а як можете, по силі годуйте їх і подавайте сиротам; хто б не був, правий чи
винний перед вами, не вбивайте і не веліть убивати його...»
Дуже любимо слухати розповіді татка й мами про країну, в якій вони працюють.
Ми із задоволенням переглядаємо світлини відомих архітектурних споруд, порівнюємо менталітет нашого народу з італійським, знайомимось із творами зарубіжних класиків, адже їх філософські ідеї та переконання допомагають кожному зрозуміти сенс
життя, знайти для себе основну ціль, якої потрібно досягти. Недаремно ж Т. Г. Шевченко писав: «Чужого научайтесь і свого не цурайтесь».
Варто сказати, що традиції, обряди та свята в Україні житимуть вічно, бо
пов'язані, як правило, з утвердженням загальнолюдських цінностей. Важливе значення мають вони і в нашій сім'ї. Кожного разу ще більш цікаво готуватися до свят, виконувати обряди, глибше знайомитись із ними.
Традиції нашого народу супроводжують людину впродовж усього життя, наповнюючи його високим змістом, усвідомленням причетності до історії духовності наших пращурів.
Як-от, наприклад, Різдво. В цей важливий день, на думку нашого тата, господар
повинен бути в домі. Тому для нас не є несподіванкою його присутність за святковим
столом. Найцікавішою традицією менших братиків є щедрування. Вони з задоволенням вивчають віршики, пісеньки та радують ними всю сім'ю, знайомих, друзів. Свята
вечеря напередодні Різдва завжди була й залишається символом домашнього вогнища.
Це спільне дійство всього роду, знак злагоди й доброзичливості між членами родини.
На Пасху настає мамина черга. Ми всі спостерігаємо, як вона з бабусею випікає святкові хлібці. Спочатку лагідними працьовитими руками вимішують тісто. У цей час у
кімнаті має бути тиша, бо паска не буде вдалою. Коли вже тісто починає підійматися,
йому надають відповідної форми, перехрещують та моляться перед випіканням – це
своєрідна освята. Обов'язком дітей є розфарбовування крашанок та писанок. Так цікаво створювати різноманітні візерунки на яйцях, адже вони надають столу казковості,
чогось по-дитячому радісного.
Потім усе це потрапляє до кошика. Наша родина рано-вранці йде до церкви, щоб
освятити їжу. Пасха завжди проходить весело, але тоді знову настає час прощатися з
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мамою та чекати наступної зустрічі. Останнього разу перед її від'їздом один із моїх
братиків склав для неньки декілька поетичних рядків, які дуже її розчулили:
		
Рідна ненько моя!
		
Як нам сумно і смутно без тебе.
Вірю
		
Ти для нас – світанкова зоря,
в те, що
		
Яка сяє яскраво на небі.
Україна розквітне.
		
Матінко рідна, ластівко ніжна!
		
Як же ми любим тебе,
		
Тому готові ми прихилити
		
Небо таке голубе.
День учителя – теж особливе для нас свято, коли ми з братиками вітаємо бабусю.
Хлопчики дарують свої малюнки, які повні дитячої любові та тепла, адже вона піклується про нас, заміняє батьків, віддає всю свою ласку й турботу, недосипає ночей та завжди підтримує. Своїми мудрими порадами бабуся прагне вкласти в наші серця віру
в те, що, де б людина не жила, куди б її не закинула доля, отой солодкий дим рідного
краю має бути завжди з нею.
Не можна не любити своєї держави, якою вона не є. Національно свідомі люди
розуміють, як важко зараз у молоді виховати почуття патріотизму, а без нього не буде
України, яка вже зараз знаходиться на межі духовного виживання, і врятувати її можемо тільки ми, майбутнє покоління.
Але незважаючи на те, що сьогодні українці змушені шукати кращого життя за
кордоном, хочеться сподіватися, що ми виживемо, вистоїмо. Народ не перестає боротися за свої права, а українська діаспора зберігає національну свідомість.
Вірю в те, що Україна розквітне. Молоді таланти повернуться з-за кордону. Приїдуть і мої батьки. І так, як Т. Г. Шевченко, молюся:
		
Робочим головам, рукам
		
На сій окраденій землі
		
Свою ти силу ниспошли.
		
		
		
	
		
		
		

Мені ж, мій Боже, на землі
Подай любов, сердечний рай!
І більш нічого не давай!
А всім нам вкупі на землі
Єдиномисліє подай
І братолюбіє пошли.

ВІКТОРІЯ ХМЕЛЮК

(9 р., НВК ЗОШ І-III ст. – ДНЗ,
c.Колубаївці, Кам'янець-Подільський р-н, Хмельницька обл.)

Я сумую за татом і за мамою

Коли мені було 4 роки, мій батько поїхав за кордон. Зі мною залишилася мама.
Ми дуже сумували за батьком, адже він такий добрий, лагідний та чуйний.
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Через певний проміжок часу у нас у школі було Новорічне свято, і я сфотографувалася, щоб переслати фотокартку дорогому татусеві. Після одержання фотокартки
він зателефонував мені із матусею. Він казав, що я і мама дуже красиві, а коли в нас був
поганий настрій, він намагався нас розвеселити, і у нього це виходило.
Потім тато зробив документи, і до нього поїхала мама. Я дуже плакала, адже мої
рідні мама і тато за тисячі кілометрів від мене.
Моя матуся писала мені листи, телефонувала до мене рано і ввечері, дуже сумувала за мною.
Мама з татом приїхали і почали будувати дім, щоб ми всі жили разом.
Одного разу моя матуся приїхала одна на мій день народження, коли мені виповнилося 9 років. Це був найкращий і несподіваний подарунок.
Я завжди чекаю повернення моїх батьків.

Село

Я люблю своє село,
Воно таке чудове:
Кругом села сосновий ліс,
А в центрі наша школа,
А біля школи на подвір’ї
Росте верба красива,
А на вербі пташиний дім,
Що я сама зробила.

Одного
разу моя матуся
приїхала одна на мій
день народження, коли мені
виповнилося 9 років. Це був
найкращий і несподіваний
подарунок.

Мама

Коли до мене йшла якась біда,
Я завжди думала про рідну матір,
Вона для мене сонечком сія
І всі незгоди зможе відігнати.

Я
завжди
чекаю
повернення моїх
батьків

ВІТАЛІНА ХОМ’ЯК

(11 р., Суботня школа рідної мови, Португалія)

Святий Миколай

 ітер дує, сніг паде,
В
Миколай до нас іде,
Діти всі давно вже сплять,
Подаруночків хотять.
Всі чемненькі, всі умиті,
Діти всі на цілім світі,
Хто нечемний та лихий,
Тому сюрприз чарівний:
Різка, палка, прутичок –
І це все для діточок.
А щоб прутика не мати,
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Бога треба поважати,
Бог до чортика прийде,
Та й по дупці надає.
Той Антипко гірко заплаче,
На одній нозі поскаче,
Не забудьте попросити
Бога та ангеликів
Про здоров’я мами і тата,
Про своє і братика.



Не
забудьте
попросити про
здоров’я мами і
тата.

СОЛОМІЯ ХОМ’ЯК

(11р., Суботня школа рідної мови, Португалія)
 сне сонце ніжно сяє,
Я
Діти надворі гуляють.
Раптом сонце зашипіло,
Воно ніби закипіло,
Дітям стало дуже парко,
Та нема поблизу парку.
Тож побігли до криниці,
Щоб напитися водиці,
Як напились досхочу,
Захотілось калача.
Як побігли всі до хати,
Нічка стала наступати,
Світло денне ніч сховала
Й до постелі діток вклала.

ВІКТОРІЯ ХОНДОКА

(12 р., ЗНЗ І-ІІІ ст. №1, м. Кузнецовськ, Рівненська обл.)

Доле, де тебе шукати?

Емігранти – люди, які змінюють своє місце проживання на короткий чи тривалий термін, шукаючи кращого заробітку, аби змінити умови життя.
Я дитина емігранта, тому розумію тих дітей, чиї батьки змушені були їх покинути у пошуках грошей для покращення життя своїх кровинок. І хоча мені лише дванадцять років, я знаю, як важко, коли поруч немає найрідніших тобі людей – батьків. Бо
саме вони першими закладають основу міцного фундаменту у вихованні, вчать любові, є прикладом у житті. Тато та мама допоможуть знайти вихід з тої чи іншої ситуації, порадять, як правильно йти по житті, як досягти поставленої мети. Ніхто так тебе
не зрозуміє, як ненька рідненька. І дуже тяжко, коли всього цього ти навчаєшся сам, а
батьків бачиш лише кілька разів на рік, а то й рідше.
Діти, чиї батьки поїхали за кордон, дуже емоційні (дається взнаки відсутність батьківської підтримки), а це впливає на стосунки між однолітками, рідними, має вплив на
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навчання, поведінку. Вони починають рано самостійно приймати рішення, інколи цей
вибір не з кращих, а батьки вже нічого не можуть змінити, бо час втрачено, та й відстань
на заваді. Звичайно, рідні тобі люди можуть повернутися на Батьківщину, але чим вони
тут будуть займатися, коли в Україні процвітає безробіття: підприємства якщо й працюють, то не на повну потужність. Заробітна плата невелика, її не вистачає навіть на сплату комунальних послуг, а треба щось і поїсти, у щось вдягнутися. А ціни такі, що ста гривень вистачить лише на раз, аби піти в магазин. А як бути, якщо в регіоні немає заводів,
фабрик, поля не засіваються? Власне господарство не забезпечить повністю потреб сім'ї.
От і знову треба покидати дітей і мандрувати у пошуках грошей.
На мою думку, еміграцію українців спричиняє сама держава, ті, які нею керують.
Адже, коли б вони дбали про свій народ – знову почали б працювати підприємства, колосилися б хлібні поля і була б для людей робота, яка би належним чином оплачувалась, – то
емігрантів значно поменшало б. З виїздом батьків за кордон моє життя стало гіршим, чого
не можна сказати про матеріальний стан. Але психологічно з кожним роком я все більше
відчуваю самотність. Я дуже хочу, щоб найближчі мені люди були поруч зі мною, адже без них важко, я сумую за ними. Проте, знаюМожливо,
чи ситуацію, що склалася в Україні, думаю, що не скоро ми зуу майбутньому,
стрінемося з ненею. Бо наші політики нічого не роблять для
якщо в державі нічого
того, аби повернути дітям батьків, а батькам – роботу.
не зміниться (а сподівань
Можливо, у майбутньому, якщо в державі нічого не
на краще вже немає), я
зміниться (а сподівань на краще вже немає!) – я також
також буду змушена
буду змушена покинути рідну країну, бо хочу, щоб моя
покинути рідну
сім'я жила в достатку, хоча знаю, якою ціною він дається для
країну…
таких, як наші батьки-емігранти.

ЛІЗА ХРИПКО

(12 р., НВК ЗОШ I-III ст. – колегіум,
с.Довжок, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл.)

Діти батьків-емігрантів

Діти – це наші квіти, цвіт нації. То чому ж ви цей цвіт нації залишаєте, щоб він опадав?
Ми – українці, живемо в найкращій на Землі країні – Україні. У нашій державі є
великі ресурси: вугілля, руда, залізо, нафта, деревина, є з чим працювати.
Я постійно питаю себе, чому люди масово виїжджають за кордон, якщо у нас майже ті самі умови для праці?
Але моя мати теж в Італії, де сьогодні більша частина наших людей. Я пригадую
той «проклятий» день, коли вона мене залишила в бабусі, а сама поїхала шукати кращої долі. Матір сказала, що скоро повернеться, але минає вже восьмий рік, як вона за
кордоном, і лише три рази за ці роки я її бачила.
Перші тижні були для мене «пеклом», я лягала та вставала з думкою: чому мене
покинула мати? Адже я не усвідомлювала того, що вона змушена була заробляти гроші, щоб прогодувати мене та надати мені належне життя.
Бабуся була проти поїздки, вона казала їй, щоб не їхала за кордон, але згодом і
сама поїхала до неї.
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Я залишилася, наче билина в полі. А скільки дітей, таких, як я, проживають без
батьків також. Мені дуже важко, тому що я проживаю з дідусем і не маю з ким поділитися своїми найпотаємнішими мріями, бажаннями. Хоч мати до мене телефонує, та по
телефону довго розмовляти не має змоги.
Діти – це майбутнє України. Проте скільки передач по телебаченню ми бачимо
про людей-емігрантів, які, на перший погляд, не мають ні в чому потреби, їм добре за
кордоном, але скільки українських міцних сімей зруйнувалося чере це. З давніх-давен
відомо, що наші предки намагалися усіма силами втримати сімейне вогнище. Ми маємо пам'ятати про це і тепер. І, на мою думку, кожна мати чи батько, які не вдома, втратили своїх дітей, тому що ті тисячі кілометрів розділили нас назавжди.
Часто мої однолітки говорять, що мені добре, адже мати висилає гроші, але якщо
би можна було повернути матір назад, то я б віддала всі гроші. Ми знаємо, що любов,
ласку, тепло, яких мені не вистачає, купити неможливо.
Коли я приходжу до своєї подруги і бачу її матір, я одразу згадую свою «трагедію»
і роблю висновок, що при живій матері – я сирота.
Моїй матері, як тільки вона туди приїхала, було важко, бо вона не знала мови та
й поїхала туди нелегально, як і багато інших наших співвітчизників. Але згодом вона
познайомилася з італійцем. Мати добре влаштувала в Італії своє життя, я радію за неї,
проте на серці в мене камінь: чому вона там, а я тут? Але я не хочу до неї, адже на Україні, в рідному селі Довжок, проходять всі мої молоді роки, я маю багато друзів, які завжди підтримують мене, я б хотіла, щоб вона приїхала жити сюди. З одного боку, я її
розумію, бо вона хотіла кращого життя для мене, але з іншого – я завжди згадуватиму
з ненавистю той день, коли вона поїхала.
Всі сімейні справи лягли на мене після того, як минулого року залишила нас бабуся. Я змушена кожного дня готувати їсти, прибирати, робити уроки та ходити до школи. Мені, на відміну від інших дітей, важко це все встигати робити, але я намагаюся, бо
знаю, що потрібно виживати у цьому непростому житті.
Я мрію, що коли я прокинуся вранці, то побачу біля себе матір, яка більше ніколи
мене не покине.
Якщо подумати про те, що з України виїхала велика кількість людей, яка могла
б підняти економічний, культурний та політичний рівень нашої країни, то на думку
приходить висновок, що нашим політичним діячам слід поПри
думати, як повернути цих людей назад,
дати їм тут належживій матері
ну зарплатню та умови праці.
– я сирота. Я мрію,
Я хочу, щоб в майбутньому усі
сім'ї були блащо коли я прокинуся
гополучними та повними.
вранці, то побачу біля
Я сподіваюся, що моє покоління буде прасебе
матір, яка більше
цювати на благо нашої держави, піднімати та удоніколи мене не
сконалювати наш рівень життя.
покине.
Я думаю, що коли виросту та матиму своїх дітей,
то не залишатиму їх напризволяще, тому
намагаюся вчитися,
щоб у майбутньому працювати на Батьківщині.
Я вважаю, що «квіти» на Україні скоро зацвітуть різнобарвно, а «цвіт» не буде
опадати, сім'ї повернуться до колишнього устрою, будуть міцними та великими.
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ЕДУАРД ЦИКАЛЯК

(9р., НВК, смт. Білогір’я, Хмельницька обл.)

Наша мова

Наша Мати – Україна,
Її мова солов'їна.
Наша мова ніжна, ласкава,
Наша мова багата, цікава.
Наша мова квітуча, барвиста,
Наша мова прекрасна і чиста.
Наша мова, як джерельце, дзюрчить,
Наша мова красиво звучить.
Ой, прекрасна у нас рідна мова,
Як сердечна, душевна розмова.
Свою рідну мову учіть,
І завжди нею ви дорожіть.

Наша
мова, як джерельце,
дзюрчить.

ІРИНА ЧАК

(13р., ЗОШ І-ІІІ ст., с. Згоряни, Любомльський р-н, Волинська обл.)

Спогади-птиці летять на батьківщину

Марі та Алекс прокинулися сьогодні дуже рано. Сонце ласкаво припікало і навіть через занавіску на вікні засліплювало дітям очі. Вони швидко позіскакували з ліжок і спустилися вниз, щоб вмитися і почистити зуби, а на кухні їх вже чекав сніданок: смажена шинка з яйцем і кава. Їхня мама не очікувала, що діти прокинуться так
рано, тому дуже здивувалася, побачивши пробігаючих навшпиньках Марі та Алекса.
Раніше їх міг розбудити лише дзвінкий будильник, а тепер вони прокинулися самі і
ще й чомусь дуже раділи.
Після швидкого сніданку діти побігли до будинку навпроти. Сьогодні туди перебралася сім'я з Каліфорнії: двоє дітей, Стефан і Анжела, та їхні бабуся Джесіка і дідусь
Боб Сплентони. Батьків не було, вони загинули в автокатастрофі. Сплентони раніше
приїздили, щоб оглянути будинок, тоді і потоваришували з Марі і Алексом. Сьогодні
вони приїхали, щоб жити тут .
Стефан і Анжела привезли з собою багато цікавих іграшок, подарунків новим
друзям. Отже, Марі та Алекс не могли всидіти вдома. І хоч сім'я Сплентонів ще не до
кінця розташувалася, їхні нові сусіди були вже тут як тут.
Стефан і Анжела дуже зраділи гостям і одразу вручили подарунки. Марі дісталась
порцелянова лялька у гарній шовковій сукні і торбинка різнокольорових льодяників,
а Алексу – машинка з пультом дистанційного керування. Діти так зраділи подарункам,
що навіть забули подякувати.
Бабуся Джесіка і дідусь Боб також тепло зустріли Марі та Алекса, бо дуже любили дітей. Вони пригостили їх молоком і печивом та почали розказувати історії про далекі краї.
Дідусь Боб змайстрував дітям вітряка. Ще він був дуже добрим і веселим, тому
Марі з Алексом проводили з ним весь вільний час. Їх мама, Олена, дуже турбувалася
через це. Одного разу Марі запитала:
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– Мамо! А чому у нас немає бабусі і дідуся? Нам було б дуже цікаво грати з ними
у монополію по четвергах і майструвати вітряки!
Олена одразу присіла на крісло, взяла Марі на руки і сльози покотилися по її щоках. Вона подивилася в сумні очі донечки і тремтячим голосом відповіла:
– Прийде час, і я обов'язково розкажу, доню! Обіцяю...
Вона швидко встала і вийшла в іншу кімнату.
Очі Олени наповнилися слізьми, і вона почала згадувати... Хата.
Рідна батьківська хата. Розливаючи солодкий аромат, майоВона
рять під вікнами мальви, а півні будять своїм голосним кудавно хотіла
куріканням. Маленьке дівча бігає босими ногами по зелепереїхати вУкраїну,
них луках, милується чарівними світанками і заходами
побачити маму, показати
сонця. З цікавістю розглядає зоряне небо, в якому відбидітям батьківщину: не
штучну, а справжню, не
вається вся краса землі...
ту, що бачить у снах,
Спогади все більше і більше ятрили душу. Олена знала,
а реальну.
що вже ніколи цього не верне.
А ще Олена згадала своє перше кохання. Віктор (він був військовим) любив її і був готовий все зробити, аби бути разом з нею
і дітьми. Але одного злощасного дня йому прийшла повістка, і він мусив іти на війну в
Афганістан, залишивши молоду дружину з двома маленькими дітьми на руках.
Так склалася доля. Олена змушена була виїхати за кордон. А вдома залишилася її
мама, батьки Віктора. Тяжко жилося в однокімнатній квартирі старого дідуся, не було
чим годувати дітей, вона мусила тяжко працювати.
Але це все скінчилось. Тепер у неї великий будинок, успішна кар'єра і двоє розумних дітей. Здавалося, чого б іще.
Звістка, злощасна і невідступна... Віктор загинув на війні. Залишилась сама...
Вона давно хотіла переїхати в Україну, побачити маму, показати дітям батьківщину: не штучну, а справжню, не ту, що бачить у снах, а реальну. Але вона не може залишити все те, чого досягла тут, в заокеанні...

СЕРГІЙ ЧЕПАРА

(12 р., ЗОШ І-ІІІст. №2, смт. Міжгір’я, Закарпатська обл.)

Мої батьки на заробітках

Страшнішого ж горя нема,
ніж те, коли старість мати
в домівці стрічає сама.
Немає такої біди і муки,
ніж сумно з-під сивих брів
дивитися щодня, як внуки
ростуть без своїх батьків.
В.Симоненко «Баба Онися».

Для мене немає болючішого запитання, аніж питання про моїх батьків. «Заробітки», «еміграція» – ці страшні слова забрали життя мого батька. А зараз, щоб прогодувати сім’ю, моя мама їде в Чехію.
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Я не знаю, чому доля вибрала мене, я не знаю, за що покарав мене Бог. Але я пригадую свого татуся, коли він грався з нами, маленькими, він нам купляв подарунки,
він катався з нами на лижах, він просто був разом з нами… І раптом все обірвалося…
Остання поїздка в Росію… Страшно, наш татусь залишився лише у нашій пам’яті. Серце наше повне болю і тривоги, а в сім’ї нашій уже нема міцного і теплого плеча.
Я деколи заздрю своїм ровесникам. Як їм пощастило! Вони приходять додому
зі школи і їх чекає з милою усмішкою мама, а ввечері приходить з роботи татусь. Яке
щастя, яка радість! Тато бере їх за руку і кудись веде, щось розповідає, вчить кататися
на велосипеді, деколи підвозить до школи. А я – як сирота, одинокий і нещасливий.
Так, мене чекає вдома бабуся. Її скроні посивіли від горя і переживання, в її очах
блищить сльоза, вони повні смутку і печалі. Вона пригорне мене до себе, погладить по
голівці… Та це не так, як зробив би мій тато або моя ненька…
А десь там, на чужині, прокидається моя матуся від солодкого і щасливого сну…
Їй наснилися наші гарні гори, рідна домівка і вся сім’я біля столу. Але це – лише сон…
Вона знову заливається сльозами і йде на ту остогидлу роботу, бо її вдома чекають два
маленькі хлопчаки.
І я запитую себе знову і знову: «Чому?.. Чому наші батьА
ки повинні працювати у чужій державі? Чому наша Батьдесь
там,
на
ківщина така велика і багата, і невже їй не потрібні прачужині,
прокидається
цьовиті руки? Чому вона викидає своїх громадян, як
моя матуся від солодкого і
жорстокий хазяїн – непотрібних цуценят? Де ви, ті вещасливого сну…
ликі мужі, керманичі нашої держави? Ви ж обіцяли на
Їй наснилися наші гарні
виборах привести Україну до щасливого майбутнього.
гори, рідна домівка – і
То де ж воно? Чиє воно?»
вся сім’я біля
Напевно, наша доля лише у Божих руках. «Боже Вестолу.
ликий, Єдиний, нам Україну храни». Мати Божа, стань заступницею всіх дітей України! Дай кожній дитині маму і тата!

НАЗАР ШТИБЕЛЬ

(16 р., cпеціалізована школа І-ІІ ст. №8, м. Червоноград, Львівська обл.)

Біля купальського вогнища

Гори. Зелені ліси. Лагідне сонце. Карпатська природа завжди причаровує. Цього разу на щорічний купальський фестиваль «Шипіт»нас приїхало чотирнадцятеро.
Оскільки наша компанія була немаленька, то нам знадобилась велика площа для табору. На одному з пагорбів ми розбили наш «град». З півдня росли три дуби, крони яких створювали затінок. Намети розташували як трипільське поселення: сім
штук підковою навколо вогню. Біля входу на стовпці повісили табличку з написом
«ЧервоноGRIND». Дівчата її заквітчали.
Ми – діти природи! Це може відчути кожен, хто хоч раз побував на «Шипоті». Тут
збираються люди, які не уявляють себе без природи. Зазвичай це хіпі, яких тут завжди
найбільше. Проте тут можна зустріти і панків, і рокерів, і металістів. Хоч це дійство
молодіжне, на фестивалі є і старші люди – байкери зі Львова, Вінниці, Києва і, очевидно, любителі відпочити на природі.
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Найближче до нас розташувалась молода пара, яка, вочевидь, приїхала одна і, напевно, не стільки на дійство, скільки просто у гори. Причиною для знайомства став
звичайний паперовий літачок, всередині якого писало «РЕАСЕ!». Підхоплений поривом вітру, він замандрував від нас до рюкзака закоханої пари.
– Привіт! – з американським акцентом сказав юнак, коли підійшов до нашого табору. – Ваш літак, мабуть, збився з курсу, – усміхався молодий хіпі. Його світляве волосся спадало на плечі. На голові – зелена аура із значком українсько-американської
дружби (перехрестя двох прапорів) і три ромашки. На шиї – кулон «Цвіт папороті».
Одягнений був у лляну вишиванку і лляні штани, збоку яких висіло щось подібне на
наш прапор. Звичайні капці були оздоблені волошками.
– Мабуть, збився, – з усмішкою погодився Павло, якого ми називали Хендріксом, тому
що він знав усі твори гітарного маестро напам'ять і не гірше за нього виконував їх на гітарі.
– Хендрікс. Павлік Хендрікс, – протягнувши руку сусіду, продовжував він.
– Майкл, – відповів той.
За хвилину Майкл уже знав і трьох своїх тезок: Майка, Міцика і Мішаню, і усіх дівчат (а їх було аж п'ять), і решту компанії.
– Всім привіт! – пролунав приємний голос у нас за спинами. – Майкл, де ти пропав?
– А це – моя дружина Марічка, – сказав Майкл.
Через півгодини я, Майкл і Юрек пішли до лісу по дрова. Брали лише опале гілля,
адже сире не горить і природи шкода.
– Гарно у вас тут, – почав Майкл. – Я давно мріяв сюди вернутись, на Батьківщину. Мій прадід у 20-х роках виїхав до Америки через переслідування владою. Там обжився, створив свій бізнес. Йому пощастило більше, ніж іншим. Там народилися і дід, і
тато, і я. Сюди приїжджав ще малим і вже
тоді вирішив, що приїду ще не
раз.
У
змушені піти вглиб лісу,
За грубшим гілляччям були
Нью-Йорку,
бо на узліссі уже все визбирали.
здавалося б, гарно
– Ви дуже гостинні, – вів
далі гість з Америки. –
жилось, проте
У нас в містечку багато хто навіть
не знає своїх сусідів. Я
завжди чогось
вже не кажу про мегаполіси. З одного
боку добре – ніхто
бракувало.
не тривожить, але з іншого – нема з
ким поспілкуватись, потеревенити... А коли сюди приїхали,
так нам з Марічкою приємно стало. Вона ж також там народилась, тільки її дідусь туди виїхав пізніше
– після війни. У Нью-Йорку, здавалося б, гарно жилось, проте завжди чогось бракувало. Мій дід Сем вивчає етнографію України, цікавиться всім, що з нею пов'язане.
– А Сем – це по-нашому Семен? – поцікавився я.
– Мабуть, так.
– А скільки вас у сім'ї дітей?
– Троє. Я, Ганнуся і старший брат Ден, який і допоміг мені повернутись на Батьківщину.
Набравши хмизу і дров, ми поверталися до наметів.
– Чудово тут. Здається, навіть сонце і небо тут кращі, – після довгої мовчанки зауважив Майкл.
Не минуло й півгодини, як Майклів намет опинився поруч з нашими. Після смачного обіду ми пішли до Шипоту.
– Я завжди хотіла жити в горах. У нас є і Аппалачі, і Кордильєри, але вони якісь не
такі, вони... якісь холодні, – говорила Марічка. На вигляд вона була подібна на Марічку з повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків», хоч була у джинсах і солом'яних
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тапочках. Її чорняве волосся сягало пояса, голову прикрашав вінок з ромашок. Вишиванка підперезана плетеним червоно-чорним поясом.
– Ну і хто йде купатися? – спитав Грива.
У крижану воду дівчата ступати відмовились. Ми ж зайшли, занурились і з криком вискочили на берег. Сонце зігріло нас своїм промінням.
– Про фестиваль «Шипіт» нам розповів Ден, брат Майкла, – говорила Марічка. –
Коли ми жили у Штатах, то там також святкували Купала.
– Таких великомасштабних фестин (етнічний фестиваль у Галичині) у нас не
було, просто ходили до церкви, скакали через вогнище.
Майкл розповідав нам про свого діда Сема.
– Таких, як він, у вас багато? – спитав Юрек.
– У нашому містечку він один. Українських
сімей там лише
До
три. А ось в інших, наскільки мені відомо, є по
декілька таречі, про
ких людей, які збирають матеріали про Україну. Знаю,
звичаї. Українці їх
на початку дев'яностих, коли Україна тільки здобутам, за океаном,
ла незалежність, багато організацій, створених нашою
оберігають.
діаспорою, привозили в Україну свої книжки,
щоб духовно
підтримати земляків. А зараз не так уже активно це все розвивається. Заморський «Гаррі Потер» заполонив
ринок.
– Але ж можна десь знайти часописи чи книги, видані українцями за кордоном?
– спитав я.
– Не знаю, я тут лише півроку, – відповіла Марічка.
– Батьки регулярно висилали братові таку літературу, – поправив Майкл, – але не
для всіх вона доступна.
Сонце котилося донизу...
Пора вечеряти. Молоко і мед можна купити в місцевих, що ми і зробили. Після
вечері слухали Хендрікса. Згодом я і Майкл на двох гітарах виконували народні пісні.
Дівчата і хлопці пустилися в танок. Усім до душі припали:
		
...Сподобалась мені,
		
Сподобалась мені
		
Тая дівчинонька...
		
Коло млину, коло броду
		
Тума-тумба, ра-ра,
		
Там дівчина воду брала –
		
Гей-я, гой-я, гей-я!..
Коли вже боліли пальці, горло пересохло, і гітара стала тяжка, ніби хто олова налив, то ми передали естафету Калині (він же Мішаня) і Гриві. Співали пісні гурту «Де?
Сенс». Ще б не співати! З ними приїхали на фестиваль, з ними живемо в одному таборі. Майк зараз би зачарував усіх своїм соло, але тільки слухав і пив чай з молоком. Я робив те саме.
Через годину гітару до рук взяла Марічка. Вона співала пісню, яку написала сама.
Недарма ж кажуть, що кожен українець – творча особистість. Не одному з нас запали
в душу слова:
		
Прилітає до мене у снах
		
Дивоптах із Батьківщини,
		
І завмирають на моїх устах
		
Чудо-слова з України.
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Розпістри свої крила знову,
		
В Україну полети.
		
Від Луганська аж до Львова
		
Мені вісті принеси.
		
Закружляй у дивнім танку
		
І до сонця підлети.
		
Коли сонце встане зранку,
		
В рідний край мене неси.
Пісня линула горами, а туга котилася за нею, ховалася за смереками і знову виринала, щоб торкнутися струн серця, нагадати про трагедію нашого народу, який упродовж століть змушений був кидати насиджені місця і шукати долі і волі у чужих краях.
Була уже друга ночі, а ми все ще сиділи біля вогню...
О 5-ій годині наш табір опустів. Ми вирушили на найвищий пагорб зустрічати
сонце. Крім нас, там ще було чоловік двадцять. Як тільки сонце вийшло з-за обрію, ми
вклонились йому і почали спускатись додолу.
– Дивний у вас звичай – промовила Марічка. – У нас так ніхто не робить.
– Та й у нас не всі піднімаються на гору, щоб зустріти схід сонця, – відповіла Оксана.
– До речі, про звичаї. Українці їх там, за океаном, оберігають, – вела далі Марічка. – Ось, наприклад, весілля справляли у дусі українських традицій.
Повернувшись у табір, ми приготували сніданок. Їли, здавалося, просту їжу, але
гостям з Америки вона припала до смаку.
– Смачно... – зронив Майкл. – У нас майже усе напівфабрикати, а натуральна їжа
у два-три рази дорожча. Можливо, смачніша ще через те, що їмо ніби вже вдома. Правда, від Львова далеко, але все ж таки Вітчизна...
– Та фабрикатів і у нас вистачає... Але натуральна їжа ще є, – зауважив Міцик. – Хоч...
– Хоч що?
– Та про емульгатори згадав і модифіковані продукти.
– У нас їх багато. Тому так і цінуємо «натурпродукт», – зітхнув Майкл.
На Шипоті побутує повір'я, згідно з яким, кожен хто принесе гілку для купальської
ватри, стане щасливим. Проте тут є і так званий податок: з кожного табору по колоді
(правда, невеликій). У ніч на Купала розпалюють величезну ватру, яка гасне аж під ранок.
Дівчата плели вінки, ми розмальовували нашу колоду. У сусідньому таборі дзвеніла гітара, смереки шуміли над нами.
Марічка свій вінок не пускала, вона уквітчала ним голову Майкла.
– Двічі заміж не годиться, – сміялась вона.
Коли вже стемніло, ми подалися до ватри. Колом стояли африканські литаври, в
які немилосердно гамселили миролюбні діти природи.
Наступного ранку ми зустріли сонце, поснідали, сходили до Шипоту, скупались...
Цього разу ніхто не відмовився від приємної купелі.

УЛЯНА ШУЦЬКА

(16р., НВК №10, м. Червоноград, Львівська обл.)
За останні десять років кількість дітей емігрантів набагато збільшилась. Наші
батьки залишають рідні оселі не за власним бажанням, а через скрутне економічне
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становище в нашій державі. А наші батьки хочуть, щоб ми були матеріально забезпечені. І тому шукають щастя за межами України. А хто насправді вони там, за кордоном?
Коли я була меншою, мені мама всього не розповідала, та й сама я над цим не задумувалась. Мені здавалось, що так повинно бути. Я тут, а мама – там. Минають роки
за роками. Я виростаю. Скоро закінчу школу, стану дорослою. Але мене не залишає
думка, чому я росту без мами. Подруги мені заздрять. Так, я маю безліч іграшок, які передає мені мама на свята щороку, особливо на дні народження. Я можу придбати собі
будь-яку річ, купити те, що мені смакує найбільше. Але маму я купити не можу! А чого
варта дитина без мами? І сиротою себе не відчуваю, і мами немає поруч. І мама моя відчуває себе нещасливою. І я впевнено тепер можу сказати, що нещаслива я без мами.
Мені бракує її порад, її погляду, її усмішки, тепла, ласки. Хоча в мене дуже хороша бабуся, але маму дитині ще ніхто не замінив.
Сиджу я зараз серед подарунків і фотографій, і на очі набігають сльози. Все нагадує раннє дитинство, бо в ньому щодня була моя матуся. Ось на фотографії я з мамою
в селі в тітки на Різдвяні свята. Я тримаю маму за руку, ніби відчуваю, що це останнє
наше Різдво перед маминим від'їздом. Як хочеться вернути це назад.
Гортаєш життя, як сторінки недописаної книги, і думаєш: а що буде далі? Чи довго я ще буду чекати свою маму? Адже її не було вдома вже три роки. Телефонні розмови у нас відбуваються часто, але, крім голосу, який не змінився, на щастя, все такий же,
як був, ніжний, щирий, тихий, більше нічого.
І знову погляд зупиняється на фотографіях. На цьому фото я стою біля ялинки
в костюмі зайчика. І пригадується мені, як мамині руки пізніми ночами шили цей новорічний одяг, і одночасно розповідала мені моя матуся казки про дітей, добро і зло,
правду і кривду, ненависть і любов.
До рук потрапляє подарунок від Святого Миколая. Не знала ще тоді, що це моя
мамуся потурбувалася про мене. Сьогодні мені не хочеться випускати з рук цю іграшку. Через неї я відчуваю мамину присутність.
Переді мною мій перший зошит. І в
ньому акуЯ
ратно, старанно виведені мною букви.
Дивуюсь,
можу придбати
собі будь-яку річ… Але
скільки терпіння було в моєї мами, поки
навчимаму я купити не
ла мене писати, читати, відповідала на всі
мої пиможу!
тання: чому?
Ніколи не забуду, як я з мамою пекла
паску і робила крашанки до Великодня. Мені здавалось тоді, що
я допомагала мамі. А
тепер я розумію, що тільки заважала. Бо і я, і весь посуд, підлога були в тісті. Мені дуже
хотілось місити тісто і діставати з нього родзинки, які постійно ховались від мене.
Згадую, як ми йшли в церкву святити паску та іншу поживу, і я хотіла підняти корзину, щоб самій її нести, але виявилось це мені не під силу, і я ледь не перекинула її на землю.
Як хочеться ці спогади перетворити в реальність.
Щоб поруч була мама.
Не можу забути літо, коли я з мамою ходила в ліс, милувалася маками в житі, волошками в полі, грибами та ягодами в траві, співом пташок в гаю, дзюрчанням струмка, що впадає в річку.
З того часу я чарівніших краєвидів не бачила, не спостерігала. Зараз проходжу
цими місцями і відчуваю, що без мами все це посмутніло, стало невеселим. Лише поряд з ненькою я вмію відчувати, радіти, любити.
171

ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження... Біль

Нещодавно мені приснився сон.
Я в незнайомому місті. Кругом мене чужі люди. Розмовляють всі незрозумілою
для мене мовою. Мені стало страшно-престрашно. Серце моє ледь не вискакує з грудей, сльози не дають вимовити слова. Хочу підійти, а ноги не йдуть, хочу спитати, де я
є, і не можу. Тут я згадала свою маму. Як вона, рідненька, живе на чужині? Мабуть, їй
теж так важко, як мені зараз. Що ж робити далі? Захотілось дуже додому. Думаю, потрібно щось робити. Посиділа ще трішки, зосередилась – і йду. Куди йду – не знаю.
Підходять до мене дві дівчини і про щось запитують. Я лише розводжу руками. Вони
зрозуміли, що я не знаю їхньої мови, і відвели мене у великий, гарний будинок. Потрапивши до нього, я відчула душевний спокій. Все якесь рідне, дороге, нагадує мою країну. Побачила вишиті рушники, сорочки, серветки, старовинні речі моїх предків, книги і почула рідну мову. Переді мною стояв чоловік років п'ятдесяти. Він був для мене
чарівник-рятівник, бо все про мене знав і повідав мені, що я в іншій державі. А в цьому будинку збираються люди, які є українцями за походженням.
Я знову згадала свою маму. Може, вона десь тут, поряд. І з моїх грудей вирвалось: «Ви не знаєте, не бачили мою маму?». І переді мною з'явилась моя матуся. Давно
я не була такою щасливою. Ми обнялися. У мене ніби виросли крила. Я відчула себе
маленьким беззахисним дитинчам, притулилась до маминих найніжніших рук, заглянула в найдобріші на світі очі. Як добре бути дитиною, коли поряд найрідніша людина – мама. Я тільки-но хотіла запропонувати мамі: «Мамочко, ходімо додому». І прокинулась: чи від радості, чи від смутку. Почала очима шукати по кімнаті маму, але зрозуміла, що це був лише сон.
Як повернути маму додому? Я не звинувачую її в тому, що вона далеко. Не було в
неї іншого вибору. Матуся з добра туди не поїхала. Лише заради нашого блага, щоб нам
було легше жити на світі.
Від себе хочу сказати: шкода, що наші батьки змушені залишати своїх дітей через
відсутність роботи та низькі заробітні плати. Надіюсь, що нам не прийдеться повторити долю своїх батьків, а нашим дітям жити в самоті, без родинного затишку. Батьки і діти повинні жити разом. Разом зустрічати схід та захід сонця, їздити відпочивати,
милуватися красою природи, примножувати народні звичаї, обряди, традиції, черпати
те найкраще, що нам передали наші прадіди, любити своїх рідних, близьких, свій народ, свою державу, радіти та дякувати Богові за подароване життя. Лише тоді наша нація буде багата духовно, морально, матеріально. Вірю, що нас чекає щасливе майбутнє.
І моя мама та інші батьки найближчим часом будуть жити і творити для своїх дітей та
для суспільства в цілому на своїй рідній, вистражданій землі!

АЛІНА ЮРЧЕНКО

(13р., Суботня школа рідної мови, Португалія)

Рідний край

 атьківщина моя рідна –
Б
Україна – ненька!
Я люблю тебе, Вкраїно, –
Ти найкраща в мене!
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Рідний край я свій люблю
І оберігаю,
Україно моя рідна,
Лиш тебе кохаю!
Ти страждала дуже довго…
Але все позаду,
Все найкраще зараз в нас,
Ми з тобою разом.
Вже не знаю, що сказати
І тепер ще написати…
Україну я люблю,
В Португалії живу.
Все сказала, що змогла,
Добре в мене тут життя!
В снах я бачу Україну –
Вільну, гарну Батьківщину!


У
снах я бачу
Україну – вільну, гарну
Батьківщину!

КАРІНА ЮРЧЕНКО

(13р., Суботня школа рідної мови, Португалія)

Рідна Батьківщина

 сь сиджу я тут, міркую…
О
Що мені вам написать?
Напишу вам, що люблю я
Батьківщину, рідний край.
І бажаю я всім серцем
Доброго всього тобі,
І щоб ти, Вкраїно-ненько,
Була щедрою завжди.
Щоб цвіла ти, квітко, в полі,
Розквітала кожен день,
Та про нас не забувала
В тяжкий час, лихий момент.
Щоб світила ти нам завжди,
Як ліхтарик уночі,
І ніколи не згасала,
В серці вогник бережи.
Щоб в далекім чужім краї
Твій вогонь зігрів мене
І в дитячій щирій мрії
Хай з’єдна тебе й мене!

Щоб
в далекім
чужім краї твій
вогонь зігрів мене і в
дитячій щирій мрії
хай з’єдна тебе
й мене!
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КАТЕРИНА ЯВАРАУСКАС

(17 р., НВК №8, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.)

Лист матусі в Італію

Люба матусю!
Я кілька разів розпочинала цей лист, довго добирала слова. Слова, які б відбивали те почуття, що сповнює моє серце, що є джерелом моїх кращих вчинків і що часто
примушує вимогливіше ставитись до себе.
Тому, мила моя матусю, обійми мене, притули до себе і у тиші послухай моє серце: це буде моя сповідь перед тобою.
...Ще в дитинстві я вигадала собі казку: космічні прибульці віддали мене чарівній
жінці на виховання. Ця жінка нібито і стала моєю матусею. А вибрали вони її недаремно: іншої такої вродливої, лагідної й турботливої на всій планеті Земля вони не знайшли.
...Мамо, зараз ти усміхнешся і здивуєшся: звідки такі вигадки? Розумієш, люба, ти
така красива, надзвичайно красива – такі красуні, мабуть, бувають лише у казках! Твоя
мудрість поєдналася з доброзичливістю. Ти, зовні така беззахисна, завжди намагалася
захистити мене від лиха. Твої прекрасні очі, трохи стомлені, але завжди лагідні, щохвилини були поруч. Як і твоє серце. І тоді, давно-давно, ще нерозумною дівчинкою, я дивилася на себе у люстерко і засмучувалась, бо бачила, що зовсім на тебе несхожа. Ось
саме в той час я й вигадала собі цю казку. Але тепер, коли я з радістю знаходжу в собі
твої риси: у рухах, у поведінці, у звичках, у голосі і (чого я дуже бажала) у зовнішності,
моя казка змінилась. Космічні прибульці з іншої планети викрали, забрали в мене матір, тепер я щонеділі чую лише твій голос. І хоч між нами відстань у тисячі кілометрів,
я все одно відчуваю твою любов і ласку.
Я хочу ввійти у доросле життя дуже схожою на тебе, бо лише тоді зможу почувати себе щасливою людиною, маючи твої риси характеру. Розумію, що на мене чекає
лише мій, особистий неповторний шлях. Він, напевно, буде не таким, як твій: та інакше
і бути не може. Але я знаю: у будь-яку мить, у будь-якій ситуації я намагатимуся бути
схожою на тебе, бо ти – мій взірець. Ти і схвалиш, ти і застережеш, ти і підтримаєш...
Твого щедрого серця вистачає на всіх нас: кожного ти любиш особливою любов'ю, за
кожного переживаєш, кожному віддаєш свої сили.
Італійська дівчинка Марлен, в родині котрої ти працюєш, вважає тебе своєю
матір'ю. Це ж ти їй співала колискові українською мовою, це ти допомагала зробити
їй перші кроки, це від тебе дівча дізналося, що добре, що погано. Кажуть, що характер
людини формується до п'яти років, а потім, протягом життя, лише трохи коригується.
Тож чи не з твоєї материнської пісні починається особистість Марлен?
Моє серце переповнюється любов'ю до тебе! «Господи! Яке щастя, що ти дав мені
її! Тільки убережи від лиха, хай вона живе довго і щасливо!»
...Як я не намагалася вкласти в слова цієї своєї сповіді
Тож
найщиріші почуття, все одно вони не змогли передати безчи не з твоєї
межну любов до найпрекраснішої людини у цілому свіматеринської
ті – до моєї матінки, мого сонечка ніжного! Може, прочипісні
починається
тавши цю сповідь, ти, моя мила матуся, засмутишся: таких
особистість
слів від мене ти ніколи чомусь не чула. Але, вірю, ти розуМарлен?
мієш мене: коли промовляє серце – слова зайві.
З нетерпінням чекаю неділі, щоб почути твій голос.
Цілую. Твоя донька Катруся.
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ЮЛІЯ ЯРЧЕВСЬКА

(16 р., ЗОШ І-ІІІст. №3, член гуртка «Аматори», м.Рожище, Волинська обл.)

Ціна однієї мрії...

 же сходить сонце юності моєї
В
І мрій рожевих в голові калейдоскоп.
Будую плани і літаю з ними.
Та пустота у домі каже – Стоп!
Бо та людина, що життя подарувала,
Бо та, що у світанок повела,
Вона поїхала... Помандрувала...
Щоб мрій моїх вже істина була!
Їй там нелегко в самотині.
І сльози часто на очах.
Плекає долю власної дитини...
А щастя, мамо, точно – не в грошах!!!
За все на світі тебе вибачаю!
У ноги кланяюсь, все розумію
І кажу: Яку ж ціну ти заплатила, мамо,
Щоб мрію виплекать мою!..


А
щастя,
мамо, точно –
не в грошах!!!
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Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою
Національного університету «Львівська політехніка»
Директор:
Ірина Ключковська
Структура:
Відділ видавничо-інформаційного забезпечення
Відділ україністики та освіти
Відділ культури та зв'язків з діаспорою
Ми прагнемо
долучитися до консолідації українства світу
Ми орієнтуємося
на налагодження зв'язків з громадськими організаціями, освітніми, науковими,
культурними установами українського зарубіжжя
Ми запрошуємо
до співпраці усіх зацікавлених
Ми займаємося:
теоретичним та практичним опрацюванням проблем, пов'язаних з життям української діаспори, науковими дослідженнями;
реалізацією міжнародних проектів;
підготовкою та проведенням наукових конференцій;
організацією та проведенням: літературних конкурсів, вечорів, зустрічей для молоді
діаспори, україномовних молодіжних таборів, курсів, семінарів тощо;
презентаціями книг письменників з діаспори;
виданням наукових матеріалів.
Наші проекти:
Міжнародні конгреси «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у
міжнародній спільноті» (кожні два роки).
Проект «Відкриймо для України українську діаспору». Завдання – ознайомити
громадськість України з життям української спільноти зарубіжжя.
Проект «Назустріч новій хвилі». Завдання – сприяти збереженню національної
ідентичності українців у процесі їх інтеграції у чужоземне середовище; утвердженню
позитивного образу українця нової хвилі еміграції в Україні та поза її межами.
Проект «Крок до України». Завдання – забезпечення навчально-методичною підтримкою українських шкіл діаспори, розробка серії підручників і посібників з української
мови як іноземної «КРОК», проведення літніх шкіл і мовних таборів «Крок до України».
Освітньо-інформаційний Проект «ДУДА» (Держава Україна – ДіаспорА) (www.
duda.org.ua). Завдання – допомога громадам українського зарубіжжя, недільним школам, закладам українознавчих студій для їх ефективної діяльності.
Центр кар'єр МІОК www.careercenter.lviv.ua. Організовує: індивідуальні та групові консультації; цикл навчальних семінарів-тренінгів; курси іноземних мов; роботу
волонтерів. Мета проектів – сприяти консолідації світового українства для утвердження позитивного образу України у світі, розбудови європейської демократичної Української держави на шляху її входження до ЄС, НАТО та інших міжнародних структур.
Наша адреса:
вул. С.Бандери, 32-Д, м. Львів, Україна, 79013
Тел. (+38032) 258-01-61, тел./факс (+38032) 258-01-51
Ел. пошта: iіес@polynet.lviv.ua Офіційний сайт: www.miok.lviv.ua
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