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Зранку ще кричать ворони, –

всі ворони, не одна, –

що сьогодні, так, сьогодні

стрінуться зима й весна.

При зимі – сніги й морози,

при весні – квітки та грози;

хто з них візьме гору,

той зайде до двору.
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Золоті квітневі дні –
що захочу, вимрію.
Принесла привіт мені
ластівочка з вирію.Котики вербові,

пташка голосна…
Повен світ любові,
бо – весна.

Бо неділя вербна,
сонечка ярінь;
бо вділив Бог щедро
воскресінь.

Тож змагай і віруй,
серце роз погодь –
нашу Україну
береже Господь.
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Невеличка, та міцна,
той привіт несла вона
через всі чужини –
аж до України.



Щовесни, щовесни
соловейко голосний
нам свої пісні співає – 
жодної не забуває.
Тьохкає, щебече звично,
радість всім дарує…
Може, школа є музична
там, де він зимує?..
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Одягнувши брилик свій,
ходить червень-чародій,
не спочине ні на мить – 
ягідки нам червонить: 
вишеньки-черешеньки,
і смачні сунички;
запашні шовковички
та ще й полунички…

Це день такий, коли після зими
все прокидається в землі – кроти і жаби,
і їжаки, і змії: осьде й ми! –
й мурахи, бо їм сонечко – приваба.

Земля також прокинулась, вона
віднині буде на зерно чекати, –
вкидайте його в неї!
А весна вдягає світ у веселкові шати.

Легенька хмарка в небесах пливе,
і пташка свої крила розправляє...
День Благовіщення – святкує все живе
й урочий голос Бога наслухає.

9

8



Достигає жито, 
соняшник цвіте.
Кобзарює літо, 
літо золоте.

Всі пісні у нього
на веселий лад,
бо у літа того
тисячі принад.

Хрущик хрущикам хрущить –
вимовляти «щ» їх вчить.
«Дощ, борщ, хвощ...»
Ці дивні звуки
не даються без науки.
І хрущить невтомно хрущик,
залітаючи під кущик,
бо між листячком темніше
й «щ» казати веселіше.
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По лісу і по полю
пробігавши пів дня, 
під кущиком зеленим
заснуло зайченя.

Вітрець хтів пошуміти
у листячку дерев,
та глянув на зайчатко 
заснуле – і завмер.

Чого ж його будити?
Нехай мале поспить, –
так смішно сіре вушко
з-під кущика стирчить.

– Їжаче, їжаче,
чому вовчик плаче?
– Як мене боров,
язика вколов.
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Зліва – сонце, справа – хмарка,
а між ними – літечко,
і у ньому дуже гарна 
виростає квіточка.

Ось летить до неї бджілка –
зовсім невеличка,

а внизу стрибає білка
і росте травичка...
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Чим горобчики гордяться?
Тим, що кішки не бояться.
Кішка: – Няв! –
Горобчик – пурх!!
От і весь козацький дух.



Бджола трошки меду вже має,
русалка у полі гуляє...
Русальним, зеленим, клечальним
цей тиждень у нас величають.

***
Русалку-лоскотунку,
як схочу – прожену:
русалка-лоскотунка
боїться полину.

У полі чи на лузі,
де хочеш – там гуляй,
але мене і друзів,
русалко, не займай.

Любисток, аїр і м’ята –
і Трійцею пахне хата, 
у клечанні з липи і клена
стоїть, як дібровка зелена.

Це ми гілочок наламали
і хату свою заквітчали,
бо літо буяє надворі,
бо з неба всміхаються зорі.
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Гарбузи-гарбузики, 
жовті карапузики,
полягали на боки –
пишуть соняхам  казки;
а як стануть більші,
то напишуть вірші.

Сонечко пече, 
річечка тече, 
зайчик скік та скок – 
швидше в холодок!

Жабка із води:
– Таж  ходи сюди! –
Зайчик вушком – трусь:
– Я води боюсь!..
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Жабка зелена
зустріла коня:
–Доброго дня!
Ми, здається, рідня?

Кінь засміявся
й спитав басовито:
– Де ж це ви, сестро,
згубили копита?

20



Початок серпня – це громи,
Ілля на колісниці,
і ночі з білими крильми,
і дні золотолиці.
Початок серпня – це жнива:
врожай дарують ниви,
і пахне вічністю трава,
і світ стоїть щасливий.

Розказав мені горобчик,
що опісля спечних днів
добрий дощик, тихий дощик
спраглу землю напоїв.
Увесь день він капав дрібно,
пісеньку свою співав,
був усім такий потрібний!..
Ще й горобчика скупав.

2322



Ще до осені далеко, 
ще розгулює  лелека
по лугах і полях,–
а маленькі лелечата
вже питають в свого тата,
де до ірію шлях.

Намалюю два гриби,
а між них – волошку,
і листочок із верби,
вже пожовклий трошки.
Та ще грушку бергамот,
яблучко рум’яне, –
цей осінній натюрморт
подарую мамі.
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Біля річки, край долини, –
величезний кущ калини.
На її червоні грона
задивилася ворона
й думає: «Такі скарби!..
Хоч намисто з них роби».

Залетіла бджілка
крізь вікно у дім,
радісно дзумкоче
всім, усім, усім.
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Як узнала бджілка,
що сьогодні – Спас?
Що грушки солодкі
та медок у нас?



– Чом твоє, вербичко,
Посмутніло личко?
– Бо гуде вітрисько,
Бо вже осінь близько – 
Зніме з мене шати,
Треба буде спати.

Вже  горіх без листу,
і нема тепла.
Сиве небо висне –
осінь підійшла.

Дощик спочиває
від своїх пригод.
Тихо засинає
зораний город.
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Ранок виткав килимок –
до листочка – ще листок:
золотистий – тополиний,
зеленавий – горобиний,
блідо-жовтий – яблуневий,
червонястий – черешневий...
Хризантеми – у куточок, –
ой і гарний килимочок!

Лагідні й погідні вересневі дні,
молоденька осінь щось кричить мені.
«Осене, не чую! Ти кажи для всіх...»
А вона сміється – золотий той сміх.
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Стільки сміху, стільки втіхи:
Вітер потрусив горіхи, –
Ми півдня збирали їх.

Білочка нам помагала –
По горішку в лапки брала
Й до комор несла своїх.

32



Поорано поля й городи – 
нема стежок.
У лузі корівчина бродить
і пастушок.

Дерева голі й безпорадні.
Бур’ян зачах.
А гарбузи – як на параді
по всіх дворах.

Вітрів скрипучі переклички:
«Вперед! Вперед!..»
Останнє яблучко з кислички
таке, як мед.
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Під ногами сніг співає:
– Ну ж, прудкіше, ну ж, скоріш!..  
Горобців криклива зграя
Пише новорічний вірш.
А у нім – про танець румбу
І ялину край вікна,
Й новорічний подарунок – 
Жменьку теплого зерна.
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Кроленя і зайченя
грали у футбол півдня.
Із рахунком 100 на 100
врешті сіли за лото.
Потім – шахи і скакалка, 
потім – гойдалка-хиталка
та ще хованка в саду...
Глядь – і вечір на шляху.
Що за день? Одні мороки, –
не зосталось на уроки!..
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