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НЕ СКРИВДИТЬ РІДНИЙ КРАЙ НІХТО Й НІКОЛИ! 

 

Пробач нам, Україно, мамо-ненько, 

Що ворога спинити не змогли. 

Нехай же не болить твоє серденько. 

Ми ж українці  ми перемогли. 

 

Змарніло від утрат твоє обличчя, 

Бо кращі з кращих йдуть у небуття. 

Душа болітиме ще не одне сторіччя: 

За тебе віддали вони життя. 

 

До матінки я щиро пригорнуся, 

Їй витру сльози, змию кров з грудей. 

У калинові шати одягнуся, 

Загляну у глибінь сумних очей. 

 

Не скривдить рідний край ніхто й ніколи! 

Упевнено йдемо у день новий. 

Згуртовані, єдині ми, відколи  

Порушить хоче хтось порядок світовий. 
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ДИТИНСТВО    НЕПОВТОРНЕ МОЄ «Я» 

 

Дитинство  у теплих обіймах тата.  

Дитинство  сонячна посмішка мами. 

Це мрії-мрієчки мої крилаті, 

Овіяні бабусиними казками. 

 

Це віти, квіти, трави і колосся, 

І колискова, що веде у сон. 

Це теплий вітер, що пестить волосся, 

І срібний місяць на шибках вікон. 

 

Це синьооке волошкове поле, 

І мак червоний, вплетений у коси. 

Це цвіту вишень ароматне море, 

І світанкові самоцвіти-роси. 

 

Це м'ячик, гойдалка старенька, 

Дитяча іграшка улюблена моя. 

Це все, що миле для серденька, 

Дитинство  неповторне моє «Я». 
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ВЖЕ ОСІНЬ ТУМАНАМИ ДИШЕ 

 

Вже осінь туманами дише, 

І дні похмурі все плачуть. 

А вітер дерева колише  

І падає листя спляче. 

Смарагди тьмяніють у травах. 

І небо сивіє під сонцем: 

Воно не таке вже яскраве, 

Як влітку іскрилось в віконце. 

Поважні пелюстки червоні 

Мальви пустили за вітром. 

У тихім бездоннім полоні 

Квіти сумують за світлом. 

Заплакані яблуні голі 

Сумно хитають гілками, 

Мріють про милую волю,  

Що весною пахне квітками. 

Дурманять повітря хмелі, 

Їх осінь позолотила. 

У вирій летять журавлі, 

І спогади линуть на крилах. 

Калина вогненним рубіном 

До себе вабить, палає. 

Пташина сумним, тихим співом 

Про край свій оповідає. 
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ЛИСТА ЧЕКАЄ МАТІНКА ВІД СИНА 

 

Листа чекає матінка від сина. 

Пішов служити на війну від неньки. 

Одна лиш думка – щоб не в домовині, 

Живим хай повертається рідненький. 

Думки про горе, сльози і журба 

Сивеньким снігом притрусили коси. 

Чека вона біля вікна одним-одна. 

З утомлених очей – неждані роси. 

«Не плач, моя рідненька, перед сном. 

Не плач дощем, моя ти вірна мати. 

Я тут, щоб сонце за твоїм вікном 

Ніхто не зміг за хмарами сховати. 

Я тут за тебе, за Вкраїну милу. 

За сміх дитячий, за нове життя. 

Ти – моє сонце, небо, мої крила, 

Немає у минуле вороття. 

Тобі завдячую, що молитви шепочеш, 

Що сповивала і тримала небеса. 

Я знаю, чого ти найбільше хочеш: 

Щоб повернувся, і в житті була краса. 

Чекай на мене, мамо, я вернуся 

І ніжно обніму тебе за плечі». 

Листа читає-перечитує матуся. 

Пішов служити  син. Чи повернеться… 
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СВІТАНОК 

 

Ввесь світ завмер, готуючись до чуда, 

В бездонній тиші тонучи поволі. 

Здається, все це  неправдива злуда. 

Така краса цвіте в небесній волі. 

 

У спалахах червоних небо блідне. 

Туман сідає понад тихим садом. 

Осіннє листя, швидко пожовтіле, 

Спадає з гілки чудо-водоспадом. 

 

Ось так життя щоранку розквітає. 

Сховалась тиша   і лунає спів. 

Радіє все, сміється, оживає. 

Із добрим ранком вас без зайвих слів. 
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