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ВІДДАНІСТЬ 

Ця книга присвячена  

відважним мамам з України та їх дітям  

 

 

 

 

 

 

  



 

1 

 

Моя мама дивилася новини. 

                                                              

У них йшлося про те, що інша  

країна хоче прийти у нашу країну  

і розпочати війну 

«Матусю, що відбувається?», -  

я запитав. 



Усе буде добре 
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Мама міцно мне обійняла. 

«Ці люди говорять страшні речі,  

але усе буде добре». 

 



Усе буде добре 
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Я почув гучні вибухи неподалеку. 

 

«Матусю, що відбувається?» 

Мама посміхнулася  

сміливою посмішкою.  

 

 



Усе буде добре 
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Вона міцно мене обійняла. 

«Ці люди роблять страшні речі,  

але усе буде добре». 

 



Усе буде добре 
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Мама зібрала велику валізу. 

Вона завантажила її у машину. 

 

Ми обійняли тата на прощання. 

«Матусю, що відбувається?» 



Усе буде добре 
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Мама міцно мене обійняла. 

 

«Нам необхідно здійснити 

невилику подорож.  

Ми їдемо у безпечніше місце,  

але усе буде добре.» 

 



Усе буде добре 
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Ми їхали і їхали. 

На дорозі стояло багато машин. 

Вони перекривали нам шлях. 

Мама дістала валізу із багажника. 



Усе буде добре 
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Вона допомогла мені  

вийти з машини,  

вдягла мене у верхній одяг  

і взяла за руку. 

Ми почали йти. 

Позаду нас мама тягнула валізу. 

 

«Матусю, що відбувається?» 



Усе буде добре 
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Мама міцно мене обійняла. 

 

«Автомобілі заважають  

рухатися далі. 

Ми трохи прогуляємося, але  

усе буде добре.» 

 



Усе буде добре 
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Ми йшли і йшли. 

Ми підійшли до воріт на мосту. 

Мама дала якісь папери чоловіку, 

що там стояв. 

Він відкрив ворота. 

«Матусю, що відбувається?» 



Усе буде добре 
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Мама міцно мене обійняла.  

«Ми в іншій країні. 

Тут ми будемо у безпеці доки не 

повернемося додому але  

усе буде добре.»  

 



Усе буде добре 
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Під’їхав автобус.  

Ми сіли у нього. 

Так само зробили й інші діти  

зі своїми матерями. 

«Матусю, що відбувається?» 

 



Усе буде добре 
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Мама міцно мене обійняла. 
 

«Автобус відвезе нас до притулку. 
Це безпечне місце.  

Вони будуть нам допомагати доки 
ми не повернемося додому 

але усе буде добре.» 
 

 



Усе буде добре 
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Автобус зупинився біля будинку. 
 

Ми вийшли з нього  
і зайшли у середину. 
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Біля дверей нас зустріла  

привітна жінка. 

Вона обійняла мою маму. 
 
 

Вона сказала: 
«Усе буде добре.» 
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І я знаю, що так і буде. 
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About Liz (Mama Liz) Franklin 

 
 
 
Liz (MamaLiz) Franklin (aka Elizabeth Franklin) is an author of 
over 30 books and a public speaker from Knoxville, Tennessee. 
She dedicates much of her life to empowering children, teens, 
and young people to greatness and prioritizing time through 
books, workshops, speaking events, and free covid books for chil-
dren in twenty-five languages. In addition, she heads a non-profit 
to foster initiatives for children and teens worldwide. 
  
Liz is a content creator on LinkedIn. Her #MamaLiz daily posts 
and MamaLiz book series inspire thousands every day to pursue 
greatness and achieve their goals in life.  
Liz has been a guest on radio podcasts and tv, including PBS, 

Josh Talks, Inspire Radio, and The Spirit of the American 

Women, and had articles published in numerous magazines 

worldwide including POWER KIDS.  

Liz was recognized as a TOP 50 Most Impactful Influencers on 

Linkedin for 2021, TOP 20 Impactful Hoinser Women 2022, A 

TOP Person Ambassador, America’s Top 2000 Women, World’s 

Who’s Who of Women, Who’s Who of Professional and Busi-

nesswomen, Notable American Women, Five Hundred Leaders 

of Influence and others.  
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She was honored worldwide for her free children’s COVID book 

initiatives in 2021 in COVID Leaders Appreciation Special Edi-

tion, Bombay Stock Exchange Broker’s Forum Magazine, Dentol 

Salutes COVID Impactful People, and Global Talent Awards UAE. 

Her children and teen books, talks, and workshops on time and 

success are available for grades K-12, college students, gradu-

ates, homeschool moms, women, and business.  

Usually, you’ll find Liz writing with a cup of hot tea by the fire. 
Otherwise, she might be exploring the mountains of East Ten-
nessee or enjoying a night out for some grilled salmon at her fa-
vorite restaurant by the river in Knoxville with her grad student 
and sometimes co-author daughter, Anna. If she goes missing, 
she’s caught up in a spontaneous conversation to encourage a 
young person somewhere.  

 
www.mamalizfranklin.com   
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