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Я, Карлаш І лона, учениця 6 -5  класу Роменської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

ім. П.І. Калнишевського. Навчаюся на «відмінно». Люблю 

читати, писати вірші, співати.

Призер мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка;

призер конкурсу 

ім. П. Яцика;

призер літературного

конкурсу « Об'єднаймося, брати 

мої».

Дізнавшись про проект 

«Дитяча Шевченкіана до 

ювілею Кобзаря», не вагаючись 

вирішила взяти участь у ньому.



Від автора

З раннього дитинства любила 

слухати казки і народні пісні.

Коли навчилася чumamuJ то література  

стала справжнім захопленням.

Письменники і поети були і залишаються 

для мене незвичайними людьми .

Твори Т.Шевченка, Лесі Українки, Олени 

Пчілки розкрили переді мною чудовий світ 

поези і допомогли наблизитися до розгадки 

таїни художнього слова.

Добре розумію: мої вірилі це ще не 

поезія. Сподіваюся, що велика сила бажання 

і наполеглива праця допоможуть мені 

олодіти секретами рідного слова.
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Адреса відправника, індекс 42000

Карлош Ілона 

вул. Полтавська, 149 

м. Ромни,

Сумська область,

Україна
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Адреса одержувача

Обласний конкурс літературно- 

мистецького проекту «Дитяча 

Шевченкіана до ювілею Кобзаря»



Шановний Кобзарю!

Твоє ім'я вимовляють з повагою, твоя любов до рідної 

землі є для всіх нас яскравим прикладом.

За вікном XX/ століття, але я пишу тобі не в минуле, а в 

сучасне, бо вірю, що ти завжди був з нами и е зараз, бо твоя 

душа , яка давно відійилла у вічність, боліла за рідну Україну, 

страждала в неволі. Твої вірші були і є порадою для багатьох.

Палала колись Україна страшним пекельним вогнем, 

обливалася її земля кров'ю вірних українців. З того часу багато 

води спливло, Батьківщина стала незалежною. Я знаю, 

Кобзарю, що ти мріяв про щасливу долю України. Пишучи цього 

листа, хочу розповісти тобі про життя нашої держави, бо ми

-  українці, прагнемо спільної мети й упевнено йдемо їй 

назустріч. Ця мет а  -  заможне життя рідного народу, усієї 

Батьківщини. Звертаюся до тебе, Тарасе Григоровичу, бо ти 

вічно живий у серцях українців, а не просто холодний кам'яний 

пам'ятник. Тарасе! Ти -  наше сумління, пам'ять, серце. 

/ \ум аю , що ти прохав дога своїми щоденними молитвами 

зглянутися над долею українського народу й повернути йому 

таку жадану свободу. І от  через багато років справдилися твої 

бажання й Батьківщина стала вільною.



Твої вірші, дорогий дідусю Тарасе, про красу природи 

України заворожують мое сери,е, до так дохідливо й трепетно  

міг сказати тільки ти:

Коло гаю, в чистім полі,

На самій могилі,

Дві тополі високії-  

Одна одну хилить.

І без вітру гойдаються,

Мов борються в полі,

Ото сестри-чарівниці,

Отії тополі.

Переконана, що той народ, який не знає минулого своєї 

Батьківщини, не може мати щасливого майбутнього. Ти 

намагався своїми віршами довести любов до України -  минулої, 

теперішньої, майбутньої. Сьогодні ми відкриваємо «К обзар»  і 

знову поринаємо серцем у т у далеку добу, вирушаємо в 

подорож шляхами славетного сина українського народу -  

Тараса Шевченка.

За всі твої страждання, за сміливі погляди, за стійкість і 

незмінну любов до України , перед твоєю пам'яттю і розумом  

ми схиляємо голови й коліна.

Хай ще сотні років живе твоя слава, бо ти -  справжній син 

своєї землі.

01.03.2014р. УҐам’ятаю й повсихаю, Ілона.



Кобзареві

О, Кобзарю, ти наша правда й сила, 

Тебе ми не забудемо довік,

Коли наш. рід неволя й злість косили, 

Ти з нами серцем ілла душено був повік.

І не зламали твого серця бурі,

/ доброту не зниш,или кати,

Із висоти тобі світили ясні зорі, 

Високим прикладом народові є ти.

Ти своїм словом із колін нас підіймаєш, 

Допомагаєш подолати всі страхи,

Для кожного пораду добру маєш, 

Багаті на добро твої рядки.

Тарасе, тобі я поклонюся,

Подякую за всі твої слова,

І знову до сторінки доторкнуся, 

Безсмертної сторінки «Кобзаря».
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