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УКРАЇНА

Слава Україні! Героям Слава!

Від кулі Янгол захистить крилом,

На спаленій землі розквітнуть квіти,

І буде мирне небо за вікном,

І усміхнуться сонцю діти!

Від кулі Янгол захистить крилом,

Збереться за столом родина,

За нами правда! Скоро згине зло!

Непереможна наша Україна!

Пісня "Непереможна Україна", слова: Лариса Архипенко
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