
   

 Авторські поезії  
 

       Гез Тетяна — учениця гр. №22 ДПТНЗ ТПАЛ  
  
 учасниця обласного літературного конкурсу  
 “Герої моєї Вітчизни” в номінації “Поезія”  
 Збірка “Герої  нашого часу”  (2014рік) 
 

                                 “Героям  АТО  присвячується…” 
 

 1) “Мила матусю, люблю тебе дуже” - 

     Писав своїй матері рідний синок                2) Пройшов уже місяць і другий за ним, 

    Все буде гаразд, я скоро вернуся,                                   А мати гадає, де її син. 

   До тебе, додому, в наш рідний садок.           Писав, що повернеться скоро додому, 

                 Але, щось не чутно від нього нічого. 

 

 3) І,  ось одним ранком, стукіт у двері. 

    Прийшов він додому до неї, до неї!                  4) Заплакала мати і впала до нього 

      Ледь, ледь упізнала сина свого                 “О, сину мій рідний, прийшов ти додому, 

  Змужнілого, сильного хлопця того.           Прийшов ти додому живим і здоровим!” 

                І більше вона не сказала нічого. 

 

 5) Лиш тільки дивилась і тішилась ним, 

       Славним героєм — сином своїм                   6) Він повернувся на декілька днів    

          Він захищав її понад півроку                       До рідної мами, до рідних братів. 

    І ось, він нарешті, вернувся додому.       Прийшов йому час попрощатися з ними 

                  Бо захищати треба країну. 

 

     7) Пішов він в АТО знов воювати 

  Туди, де весь час стріляють гармати. 

           Додому приїде він ще не раз. 

  Живим і здоровим  хай буде весь час! 



 

Вислови відомих людей про патріотизм 

 

         Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя.  
                           Сенека 
 
 

                   Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може.  
                          Д.Байрон 
 
  
           Патріотизм — це не любов до ідеї, а любов до вітчизни.  
                В. Распутін  
 
 
  Той, хто в біді кидає свій народ, стає його ворогом.  
                Ч. Айтматов  
 
 
  Де немає свободи, там немає і вітчизни.  
                П. Гольбах   
 
 
  Задля батьківщини треба жертвувати навіть славою.  
                    Латинське прислів’я   
 
 
   В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.  
                         Т. Шевченко  
 
 
  Нема на світі України, немає другого Дніпра.  
                Т. Шевченко  
 
 
  Ще не вмерла України і слава, і воля...  
                      П. Чубинський  
 
 
  Кожному мила своя сторона.  
                       Г. Сковорода   
 
 
  Для нас дорогі батьки, дорогі діти, близькі, родичі; але всі  
                      уявлення про любов до чого-небудь поєднані в одному слові 
  «вітчизна».  
                          Цицерон      


