
СТРУМОК МОВИ 

Струмочок мови мій тече 

Із вуст в вуста перетікає. 

Хтось, часом, бруд в нього кидає, 

Та він тече, все обминає. 

А часом, дітлахи малі 

З струмочка пустять рівчаки, 

Які стрімкішими струмками 

Потечуть потім річками. 

Звеселиться рідний край, 

З струмочка цілий водограй. 

Грають барви веселкові 

В колоритній нашій мові. 

Напуває рідний край 

Мови нашої розмай. 

 

2016,  Світлана Суниця 

 

МОВИ ПРОХАННЯ 

Заговори моєю мовою 

Такою модною, 

Такою кльовою. 

Будь в тренді, друже мій, 

І в світі цілому, 

Хай зазвучить вона 

З новою силою. 

Здолай бар’єр, 

Заговори по новому, 

Здивуй усіх 

Мовою уже відомою! 

Щодня поліпшуй 

Моє звучання, 

Нації дар – 

Твоє зростання! 

Хай буду я 

Твоєю шаною, 

Десь солов’їною, 

А десь брутальною. 

Заговори моєю мовою, 

Такою модною, 

Такою кльовою! 

 

2018,  Світлана Суниця  

 



ПІСНЯ УКРАЇНІ 

 

Люблю Україну, душею люблю! 

Шаную і славлю прекрасну! 

Люблю її мову співучу, люблю! 

Співаю про неї сучасну! 

 

Люблю українців, дух волі люблю! 

Шаную і славлю їх силу! 

Люблю українок чарівних люблю! 
Співаю про вроду їх милу! 

 

Люблю я світанки, всім тілом люблю! 

Шаную блискучу росинку! 

Люблю захід сонця, цю мить я люблю! 

Співаю про котика синку! 

 

Люблю я всі квіти і трави люблю! 

Шаную цілющу їх силу! 

Люблю дикий ліс і сад я люблю! 
Співаю про дуб і калину. 

 

Люблю звичай рідний, культуру люблю! 

Шаную надбання народу! 

Люблю вишиванки й віночки люблю! 

Співаю про них доні зроду. 

 

2019,   Світлана Суниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАМО, А ЩО ТАКЕ УКРАЇНА 

 

Україна, дитино це рідна земля, 

Де зросли покоління і наша рідня. 

Україна, як матінка щедра й свята, 

Бо нащадкам своїм всю себе віддала. 

 

Її ласка - в піснях, колисанках гаїв, 

У потічках річок і у шумі лісів, 

У гойданні від вітру вербових косиць 

І у сяйві небесних розлогих зірниць.  

 

Її врода - у цвіті квітучого лану, 

У врожаї пахучім плодового саду, 

У кроні високих осик і смерек, 

І у клекоті білих на хаті лелек. 

 

Її велич - родючий, масний чорнозем, 

Джерела водиці, що б'ють ключем. 

Водоспади, озера, ріки й моря. 

Ось така Україна рідна твоя. 

 

Бережи її скарб - спадок прароду - 

Символи, знаки, віру й свободу! 

Хай навіки країна славна твоя  

Буде найкраща для тебе земля! 

 

2021,  Світлана Суниця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕСИНЕ ДИТИНСТВО  (за мотивами книги Євгена Білоуса «Лесина пісня») 
Дозвольте, люди повість вам повісти  
Про Лесю Українку маленьку розповісти. 
Де народилася і як зросла. 
Чи змалечку талантом обдарована була. 
Тож, слухайте… Сидіть тихенько… 
Лесина пісня стукає в серденько… 
Колись давно в Волинськім краї 
У мальовничім, ніби в раї 
Народилося дівчатко – 
Друге у сім’ї дитятко. 
Славна дівчинка зростала 
Маму й тата поважала. 
Дуже знатний в неї рід. 
Шанував його і світ. 
Гарна дівчинка, щаслива. 
В маму лагідна, вродлива. 
Була й батькова в ніс риса – 
Дуже вольова Лариса. 
Як назвала себе Лося, 
Потім так і повелося. 
А як трішки підросла – 
Ім’я Леся узяла. 
Матір Лесі мудра жінка – 
Письменниця Олена Пчілка. 
Берегиня пісня й слова 
Поетеса всім відома. 
Батько ж Лесі пан поважний. 
Він при владі, він відважний.  
Петро Косач знаменитий,  
Справедливий, башковитий. 
Батьки добре дітей вчили, 
Щоб ті рідне все любили. 
Шанували люд простий, 
Звичай рідний, дорогий. 
В ті часи їх рідне слово 
Притискалось примусово, 
Бо на рідній їх землі 
Панувать прийшли царі. 
Школи з мовою закрили, 
Лиш російські залишили. 
Тому, вчились дома діти 



Українською радіти. 
Біля дому у траві 
Було добре дітворі. 
Мати книги їм читала 
І дітей своїх навчала. 
Не справлялася сама, 
Тож  і няньку найняла. 
Нянька була проста жінка – 
Добра, щира українка. 
Леся квіточки збирала, - 
Нянька у вінок складала. 
А як пісню заведе, - 
Леся у танок іде. 
Полюбились Лесь квіти. 
Стала з ними гомоніти. 
Пізнавала світ рослин –  
Де тополя, де полин. 
Пісня в душу їй запала, 
Другом Лесі вірним стала. 
Захопилося дитя 
Вчити пісеньки щодня. 
Так у творчості народній, 
Ніби в промислі господнім 
Уся суть, краса землі, 
Що виблискує в імлі. 
Леся в себе все вбирала. 
Легенд, казок багато знала. 
Тож, її чарівний світ 
Був із ранніх дуже літ. 
У чотири вже читала 
(Брат учивсь, та підглядала). 
Клавіші фортепіано 
В п’ять освоїла старанно. 
А як дев’ять Леся мала –  
Перший вірш свій написала. 
У своїм родиннім колі 
Творчості було доволі. 
Тож, зросла талановита 
Поетеса працьовита… 
…Вже і світ давно змінився, 
А слід Лесі залишився. 
2021,  Світлана Суниця  


