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ТАРАСИКОВЕ 
ЛІТО
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ТАРАС
Як він родивсь – садів окраса
Пливла квітучо в майбуття.
Мабуть, від того у Тараса
Весняний погляд на життя.

Для нього диво – і зернина, 
І дух травневої ріллі.
Хазяїн він, своя людина
В дворі, на вулиці, в селі.

Буя земля пахучим цвітом,
Бджола у променях гуде.
В своє десяте щедре літо
Тарас замріяно їде.

БІЛЯ СТАВУ
Худоба кинулась бігцем
В густі солодкі трави,
А хлопці разом з вітерцем
Спустилися до ставу.

Завмерли вудлища в руці
Й, розбивши плеса глянець,
Затанцювали поплавці
Живий рибальський танець.

Лелека сторожко знялась
Та й сіла край дороги.
І перший  золотий карась
Тарасу впав під ноги.
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НА ПАСОВИЩЕ
В погожий світанковий час,
Узявши вудку й ласти,
По травах росяних Тарас
Жене корівку пасти.

В гайочку трепетні пташки 
Співають без упину.
В торбині з сиром пиріжки
Приємно гріють спину.

Он друзі – Боря та Іван –
Женуть свої корови.
На обрій сонце виплива,
Віщує день чудовий.

У неповторну літа мить 
Хлоп’ят чекають справи:
І риби можна половить,
Й пірнути в лону ставу.

А на Івановій горі,
На самому узвишші
Червоні, наче ліхтарі,
Уже доспіли вишні.
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КОСОВИЦЯ
Пливе в ранкових небесах
Хмаринок позолота.
Навкруг привілля і краса,
І скрізь кипить робота.

Чоловіки всього села
Зійшлись на косовицю.
А хлопчики із джерела
Їм носять мед-водицю.

В покосах – трави запашні.
Вітрець легенький віє.
А в двохвідернім казані
Куліш козацький мліє. 

ПЕЧЕНА 
КАРТОПЛЯ
Пасуться коні під горою,
Прим’ятий залишають слід.
А хлопці в лузі під вербою
Печуть картоплю на обід.

Як чаклуни, сидять урочо
На фоні дивної краси.
Картоплі гострий дух лоскоче
Хлоп’ятам душі і носи.

Є кусень хліба, сала трішки,
Ще й три великих огірки.
– Печись, картопелько, скоріше, 
Бо ми голодні, як вовки.
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НА ЖНИВАХ
В гарячий хліборобський час,
Як небом бродять грози,
Жнивує з батьком і Тарас – 
Врожай до току возять.

Комбайн лебідкою пливе,
Стриже колосся зріле.
Й зерно тече, немов живе,
В глибокий кузов ЗІЛа.

І батько усміхом сія:
– Трудився, любий сину,
Хай праця виллється твоя
У запашну хлібину.

ТЕЛЕСИК
Є в Тараса гарний песик
Невеличкий, як клубок,
Називається – Телесик,
І від хлопця – ні на крок.

Песик цей – герой на диво.
Вчора в лісі серед трав
Він хазяїна сміливо
Від гадюки врятував.

Як додому полем, лугом 
Повернулись навпростець,
Стиснув хлопець лапку другу
З щирим словом – «Молодець!»
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НА КУПАЛА
В ніч на Йвана, на Купала
По ставку пливли вінки.
Через вогнище стрибали
І дівчата, й парубки.

Іскрометну позолоту
Викидав у ніч вогонь,
Й хлопчакам була робота
Серед ігрища того.

Хмиз для вогнища носили,
Щоб не гасло і на мить,
З усіма стрибать спішили 
І джерельну воду пить.

Під гармошку танцювали,
Рвали квіти для вінків
І в гурті пісень співали
Про любов і козаків.

Аж під ранок йшли додому
Крізь туманну заметіль.
І несли солодку втому
В теплу мамину постіль.
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ПОМІЧНИК
Жнива, батьки давно у полі,
На хвилях хлібної ріки.
Ну, а Тарас до баби Олі
Приставлений в помічники.

Лемішку давши гарбузову,
До ставу вирядив качок,
Віддав у череду корову,
Відвів Галинку в дитсадок.

З бабусею картоплю м’яту
Поснідали із кисляком.
І, цуркою прикривши хату,
На огород пішли з мішком.

Внесли дбайливо до комори
Довгасті білі кабачки,
Зібрали в кошик помідори
І пухирчасті огірки.

Тоді капусту просапали,
Щоб десь увечері полить.
І груші, й яблука зібрали – 
На зиму сушки насушить.

Бабуся сиру відтопила – 
Тарас в ставку скупатись встиг.
Й в обід вареників зварила,
Товстих, солодких і смачних.

В садку під вишню, в прохолоду
Лягли на сіні відпочить.
Пізніш Тарас криничну воду
Узявсь у всі діжки налить

Отак і вечір їх застукав:
Вже у дворі качки кричать.
Тарас, налигач взявши в руки,
Пішов корівку зустрічать.

Привів малу сестру додому,
Дав їй вареник скуштувать.
І, незважаючи на втому, 
Давай капусту поливать.

Коли Галинка вже заснула,
Й роса з’явилась на траві,
Бабуся хлопця пригорнула,
Погладила по голові.

Постіль на ліжкові послала
У літній кухні у кутку
І тихо, лагідно сказала:
– Спасибі, мій помічнику!
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На вітрах, на сонці й волі,
Пузатенькі, як слони,
Уродилися на полі 
Соковиті кавуни.

Біля яру попід лісом
У спекотний денний час
Із Іваном та Борисом 
На баштан іде Тарас.

Красти – ні, бо дід Оксеній
Любить чесність над усе.
Й кавуни хоч ще зелені – 
Хлопцям спілий принесе.
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ДУПЛО
Якщо Тараса хто образить,
В хвилини розпачу й журби
Хлопчак ховається відразу 
В дупло старезної верби.

В дупло ні вітер не завіє,
Не бризне неба голубінь,
Не раз Тарас таємні мрії
Звіряв у нім своїй вербі.

У ньому затишно і тихо,
Внизу – кудлаті спориші.
В дуплі і сум, і біль, і лихо
Спливають в хлопця із душі.

ПОДАРУНОК
Забуті піжмурки і квач,
Прощайте, двір і хата.
Подарував футбольний м’яч 
Тарасу вчора тато.

З найближчих вулиць і кутків,
Як сонце заховалось,
Зо два десятка хлопчаків
На вигоні зібралось.

Як був забитий перший гол – 
Все поле закипіло.
І закінчився той футбол,
Коли вже геть стемніло.
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Болю стерлися сліди,
Бусленя в дворі і в хаті
Стало птиця – хоч куди.

А коли тривожно й хрипло
Визрів вирій над селом – 
До Тарасика прилипло,
Обняло його крилом.
 
Круг над хатою зробило
Й на журливий неба спів
Полетіло, полетіло
Доганять своїх братів.

Вітрюган вплітався в лози,
Мліла осені пора.
І котились в хлопця сльози
Милосердя і добра.

ПРОЩАННЯ  
З ЛЕЛЕКОЮ
У ласкаву літню пору
Принесло свою печаль,
Забрело вночі до двору
Гостродзьобе лелеча.

На крилечку перебитім
Вогко слалася роса.
Не могло воно злетіти
У високі небеса.

І Тарас в старенькім пледі
Через поле, через ліс
На своїм велосипеді
Лікувать його повіз.

З хуторів котилась слава,
Наче хвилі на воді,
Про Дем’яна – костоправа,
Що поможе у біді.
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ДІДУСЕВА 
МОГИЛА
В бою від наскрізної рани
Упав колись Тарасів дід.
Туди де бились партизани,
Зібрались хлопці у похід.

Де ліс напнув тугі вітрила
І річки тиха течія,
Заснув дідусь. Його могила,
У простір зіркою сія.

Туди хлоп’ята помандрують
З минулим стрітись віч-на-віч.
В старій землянці заночують,
Розпалять вогнище на ніч.

Поллють калину, руту-м’яту,
Могилку дружно приберуть.
Нахилять голови чубаті.
І підуть у зворотну путь.

Не вірить хлопець клятій смерті,
Дідусь для нього як живий.
У їхній хаті на портреті
Він завжди дуже молодий.

МОРЕПЛАВЦІ
Квітне радість, наче повінь,
Зве до жартів і пісень – 
Дядько Гнат новенький човен
Хлопцям дав на цілий день.

З човном – ти моряк по-суті,
Жде тебе далека путь.
Може став і морем бути,
Й океаном може буть.

Хвилі піняться прибою,
Твердо на кормі якраз
Із підзорною трубою
Капітан стоїть – Тарас.

Вмить зіркими стали очі,
І хоч шторм надовго стих, –
Серце солодко лоскоче
Відчуття пригод нових.



НЕСЛУХНЯНИЙ 
ГУСАЧОК
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РЯТІВНИКИ
Робить братик годівничку: 
Годуватимем синичку,
Бо на дворі вже  зима
Й корму у птахів нема.

І городи, і луги
Товсто вкутали сніги,
Тож синичка зголодніла, 
В наш садочок прилетіла,

До віконця візерунку, 
Наче просить порятунку.
Жди,синичко, біля хати,
Вдосталь їжі будеш мати.

НІЧНА ЗУСТРІЧ
Я прокинувсь серед ночі,  
Сяяв місяць над усе.
До вікна наблизив очі –
Зайчик яблуньку гризе,

Майже поруч, біля хати, 
Коло неї скік та скок, 
Тільки іній волохатий
Тихо сиплеться з гілок.

Видно все, немов під сонцем, 
Сніг, неначе молоко.
Я постукав у віконце, 
Насварився кулаком.

Та зайчисько не  зважає, 
Скаче садом навпрошки 
Й безсоромно вибирає 
Найсолодші гілочки.

Відчинив квартирку тихо 
Й крикнув я: - Агов, пах - пах!
Він крутнувся,  наче вихор,
І розтанув у снігах.
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СУМНА  
ПРИГОДА
Містом зимний дощ гуляє,
Льодом щільно все вкриває.
Двоє діток, Ясь і Тома, 
Казку слухають удома.

Ната лиш, дівча завзяте, 
Не спитавши  маму й тата,
Не чекаючи на лихо, 
З хати вислизнула тихо.

Ледь ступила на доріжку – 
Боляче звихнула ніжку.
Ніжку взято у бинти – 
І ні стати, ні піти.

Пригасивши місць, зорі, 
Випав сніг пухкий надворі.
Зиму дітвора святкує, 
А Наталочка сумує.
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Довгу вудку взявши в руку, 
Я піду ловити щуку, 
Бо вона щодень раненько
Їсть карасиків маленьких, 
Відбирає діточок
У линів і пліточок.
Як опиниться в мішку, 
Буде спокій у ставку.

ПАСТУШОК
Як проснеться сонце й птаство,
Пожену гусяток пасти.
На поляні біля клена 
Травку хай скубуть зелену.
Для гусячої дитини 
Це -  найкращі вітаміни.
Напасуться – знову в путь 
По ставочку попливуть.
Під вербою  табунцем
Будуть гратись з вітерцем.
Нагуляють сон і втому – 
Пожену гусят додому.
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КАТРУСИНІ  
ВТОМИ
Узявши голубий гусачок,
У ранок соковитий 
Пішла Катруся у садок
Метеликів ловити.

Довкола вже бузок розцвів,
Роса навкруг іскриться.
Он і метелик полетів
Барвистий, мов жар – птиця.

Зайшлось серденько, серед трав 
Помчала, що є сили.
І крик щасливий пролунав:
Ура! Ура! Зловила!

І  шепіт вирвався услід
Турботливо-журливий:
Лети, метелику, у світ!
Який ж ти красивий…

ТАЄМНИЦЯ
Дві пташинки біля тину 
У густім кущі шипшини, 
Натомивши дзьоб, крилечка, 
Звили затишне гніздечко.

Час пройшов -  на дні гніздечка
Появилися яєчка.
Потім голосно й завзято
Обізвались пташенята.

Про гніздо давно я знала, 
Та нікому не казала,
Бо для всіх це – таємниця,
І найперше – це для киці.
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КВІТКА 
Нам корівка наша влітку
Привела теличку Квітку.
Як вона мене стрічає,
Радо хвостиком виляє.

Квітка зовсім ще маленька,
Смокче молочко тепленьке,
Любить гратися і стрибати,
Язичком мене лизати.

Я їй рватиму травицю, 
Принесу смачну водицю,
Хай побільше їсть і п’є
І корівкою стає.

КУЛЬБАБКА
На лужку побіля гаю
Я кульбабок назбираю.
Потім сяду на пеньочок 
І сплету собі віночок.
У віночку, як на свято,  
Увійду тихенько в хату.
Запитають тато й ненька:
Хто ж ця дівчинка гарненька?
І заплещуть у долоні:
Це ж Оленка, наша доня!
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СЕСТРИЧКИ
Дома в нас сьогодні свято:
Садим вишеньку із татом,
Ще тендітну і маленьку
В ямку вогку і кругленьку.

І до мене мовить тато:
Вишню треба поливати,
Хай листочки розпускає
І велика виростає.

Як зросте й  тепло відчує, 
Щедро й ніжно заквітує,
А пізніш у літній тиші
Подарує стиглі вишні.

Я й кажу: - Дозвольте, тату,
Буду вишню доглядати.
Ми обидві невеличкі, 
То й ростимем, як сестрички.
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НЕСЛУХНЯНИЙ 
ГУСАЧОК

Огородами, садами
Втік від братиків і мами
Покупатись на ставок
Неслухняний гусачок.

Мама скрізь його шукала,
Побивалася, зітхала, 
А синочок на  весь став
Веселивсь і постував.

Як додому повертався, 
Ледь лисиці не попався.
І напевне б потерпів – 
Вчасно песик надоспів.

У вечірню пізню пору
Гусачок прибивсь до двору
І на маму і на тата
Подивився винувато.

Мама – гуска, хоч зраділа, –
Дуже сина насварила.
Й тато сердився – гусак:
–Таки-так, таки-так!
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КОТИК –  
НЕВДАХА
Спинку вигнувши дугою,
Із смородини густої
На м’якесенький газон
Вийшов котик Робінзон.
Обережно, тишком – нишком,
Бо хотів зловити мишку.
Сів і лапкою умився 
Та й на небо задивився.
Поки хмарка там пливла – 
Мишка в нірку там утекла.
І наш котик того ранку
Залишився без сніданку.

ЇЖАЧОК

Кожушок вдягнувши гострий,
Весь із сірих  голочок,
Завітав до нас у гості
Діловитий їжачок.

Зупинився і послухав,
Чи біди ніде не чуть.
Двір, паркан, квітник обнюхав
І продовжив далі путь.

Молоко лизнув котяче, 
Кущ калини обігнув, 
Та коли мене побачив –
Хутко в сутінки пірнув.
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ДЖМЕЛИК
Де в саду життя вирує,
Джмелик Золотий Бочок
Ціле літо хазяйнує
В царстві трав і квіточок.

То крутнеться коло хати,  
То помчить аж за сарай,
Бо не просто облітати
Всю господу з краю в край.

В квітку маку, як у сито,
На хвилину упаде – 
Й знов густим  та соковитим 
Баритончиком гуде.

ЖАБКА
У легкім зеленим платті
Під гарячий сонця круг
Сіла жабка на латаття 
Та й оглянулась довкруг.

Йде до річки хлопчик Стасик
Ніжним килимом із трав,
З глибини сусід – карасик 
Плавничком їй покивав.

На лататті так м’якенько,
На воді – лілеї цвіт.
І сидить вона тихенько,
Гріє спинку і живіт.
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КОМАРИК

Комарику нелегко жить, 
Ніхто із ним не дружить, 
Бо він над вухами дзижчить,
Кусатись любить дуже.

Летить до лісу навмання, 
На самотині плаче,
Але  уперто не міня
Свою нестерпну вдачу.

ТРУДІВНИЦЯ

Звідусіль, де квітне гілка,
Навесні піднявшись в лет,
Золота маленька бджілка
В темний вулик носить мед.

Знов і знов спішить по взяток,
Не присівши і на мить,
Щоб дівчаток і хлоп’яток
Теплим медом пригостить.

ГОРОБЧИК

Край дороги біля тину
Сів горобчик на калину.
Проти вітру розпушився
І, сердешний, зажурився:
Котить з півночі зима –
Шубки теплої нема.
Як вночі довкола хати 
Стане віхола гуляти, 
В стріху буде він ховатись
 І в гніздечку рятуватись.
Навіть у полоні сну
Буде мріять про весну.
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ПЕСИКОВЕ ГОРЕ

На гарячій купі пилу
Зажурився пес Дружок:
Щойно сторожем зробили – 
Узяли на ланцюжок.

І хоч будочка красива,
Їжі повен чавунець, 
Та лишився песик дива
Бути вільним, як вітрець.

Жде Дружок хазяйку Тому,
Котра з моря, від води,
Верне з табору додому
І врятує від біди.
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У НОВОРІЧНУ НІЧ

Крізь сніжиночок завісу  
Свято стрімко йде до лісу.
Всі страхи, усі звірята
Вийшли Новий рік стрічати.
Серед дивної природи 
Водять дружні хороводи.
Круг ялинки вітром в’ються
І жартують, і сміються,
Не лякається погроз,
Котрі сивий шле мороз.
Північ визріла над краєм – 
З Новим роком всіх вітаєм!



ЧИЯ ХАТИНКА
НАЙКРАЩА



Де пахучі верболози,
Де над ставом бродять грози,
Де ростуть рогіз, ситняк,
Жабеня вродилось – Квак.
І слухняне, і ласкаве,
Розумненьке і цікаве,
Голосне, веснянкувате,
Все воно хотіло знати.
Раз воно й питає татка:
– В кого тут найкраща хатка?
І у кого кращий дім
В дальнім царстві лісовім?
Мовив тато: – Не лінись,
А піди і подивись,
Всіх звіряток привітай
Й дуже чемно розпитай.
Скільки є навкруг звірят – 
Скільки в них осель і хат.
Переснідавши, відтак
У мандрівку рушив Квак.
В очереті в качки хата,
З нею качур, каченята.

Хата майже на воді
У легенькому гнізді.
Качка діток дуже любить,
Береже їх і голубить,
Зірко в небо поглядає
І від крука захищає.
У яру в лисички хатка,
В ній маленькі лисенятка.
Квака вгледіли – злякались,
Повтікали й некусались.
Роздивившись, що і як,
Пострибав до лісу Квак.
Дядько дятел там працює,
Він дупло собі будує,
Позаяк не має рук – 
Дзьобом стука: тук та тук…
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В недосяжній високості 
Інші птахи гнізда мостять,
В гущині серед гілок
Виколисують діток. 
До зими готує нору
Борсучок у літню пору.
– Ой, яка в нас гарна хатка! – 
Хвалять татка борсучатка.
Щоб не змокнуть під дощем,
В зайця хатка під кущем.
Ласка вміло у пеньку
Хатку вислала м’яку.
Для кози і козенятка
Весь гайок – затишна хатка,
Запашну скубуть травицю
І джерельну п’ють водицю.

У болітці в свинки хата,
В неї дітки – поросята – 
Всі смугнастенькі на вроду,
Люблять сон і прохолоду.
Жабеня забралось вище.
О, а це чия хатище?
Край загати в холодочку
Для дружини і синочків,
Забуваючи про втому,
Звів бобер такі хороми.
Одягнувши срібну ризу,
Вуж сховався у купі хмизу,
А комахи лісові –
Серед листя і в траві.
Дехто з них в осінню пору
Забирається під кору
І, заснувши до весни,
Споглядає зимні сни.
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Дні ідуть, життя пливе,
Кожен так собі й живе.
Квак і думає тоді:
Чом це жабки – у воді?
І швиденько рівчаками
Пострибав мерщій до мами.
Мама, взнавши, в чому справа,
Кваку лагідно сказала:
– Не хвилюйся, мій синочку,
В тебе хата у ставочку.
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Тут живуть сусіда – рак,
Темно – бурий неборак,
Наші друзі з глибини 
І линочки, і в’юни,
І блискучий, як казан,
Вже старенький дід-сазан.
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Як холодний вітер віє,
Став завжди тебе зігріє,
Лоно звичної води 
Порятує від біди.

Кожен має рідний край…
Ти його не покидай,
Бережи травинку, цвіт – 
Й проживеш багато літ.
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МАЛЕНЬКА
ШКОДА

39



ПЕРША ЯЛИНКА
Висить над містом сніговій,
Віконечка свіча…
В житті свій перший рік новий 
Онучок зустріча.

Ялинка в нього є своя
З гірляндою в огні,
І він від радості сія,
Усівшись на коні.

Як візьме втома в ніч таку
У ліжечка полон,
Нехай насниться малюку
Чарівний світлий сон.

БІЛЯ КОЛИСКИ
Лежить полтавський щедрий край,
Закутаний в блакить.
– Тихіше вітре, баю-бай,
Хлоп’ятко наше спить.

Напившись променів небес
І леготу весни,
Воно летить у світ чудес,
В рожеві мирні сни.

Ще будуть квіти і трава,
Та березня свіча
Хай світло й тепло зігріва
Миленьке онуча!
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МАЛЕНЬКА  
ШКОДА
Як з кімнати крик почувся,
Щось там падає, гримить – 
То Сашуня наш проснувся
І появиться за мить.

Ось і він – рожеві щічки,
Від подушки не прочах,
Коренастий, невеличкий,
Із хитринкою в очах.

Ухопив за хвостик кицю,
Та втекла із криком: – Няв!
Перекинув їй водицю
Й сам у ту калюжку впав.

Витяг дідову валізу,
Вийняв речі з відтіля.
І, ввімкнувши телевізор,
Окуляри приміря.

Весь у пошуку і русі,
Скрізь спішить порядкувать – 
Треба віника бабусі,
Та не знає, де й шукать.

Намастив варенням вроду
І явивсь у всій красі…
І чому маленьку шкоду
Ми так любимо усі.

МИСЛИВЕЦЬ
Коли надворі нагулявсь,
Попивши молоко,
Мій внук за кицькою погнавсь
Із радим криком? – Ко!

Це так він кицю назива.
Вона ж, як тінь легка,
Мов од мисливця ціль жива,
Від нього утіка.

Услід за нею хлопченя 
Очицями веде
Й осмислено, не навмання
На пошуки їде.

42



ЧОЛОВІЧА 
РОЗМОВА
Щоб пізнать бійців науку,
Світ дорослості відкрить,
Внук до шаблі тягне руку,
Що на килимі висить.

І своє мале відлуння
Я розрадити берусь:
Я йому – «Ну-ну, Сашуню!» 
Він мені: «Ну-ну, дідусь!»

Та пізнання вічні муки
Таки тягнуть до шаблюки.
У дитинство непросте
Хай же лицарем росте!

ШОФЕР
Як онук мій на підлозі
Джмеликом гуде,
Знать, не легко у дорозі
Вантажівка йде.

Розкуйовдилась голівка,
Клопітно йому,
А із кузова корівка
Обізвалась: – Му-у-у!

Як доїдуть аж до хати – 
Радості без меж.
Покладем корівку спати
І шофера – теж!
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НА ЛУЖКУ
Де зелений моріжок
Сонечку відкритий,
Йдем з онуком на лужок
Коників ловити.

А вони у світлі дня
Стрімко вгору в’ються 
І в маленьке рученя 
Вперто не даються.

Он комашка: ого-го!
Бух – і разом впали.
Хоч удвох, та одного
Коника впіймали.

З ПОЛЮВАННЯ
Дома вже, та ще в кожусі,
Ще й рушницю не поклав,
А онук: – Чому, дідусю,
Мені зайця не впіймав?

–  Вовк, –  кажу, – того зайчиська
В лісі темному загриз.
Внук це взяв до серця близько,
В оченятах повно сліз.

– Дай мені рушницю, діду,
Полювать і я піду,
Вовка я знайду по сліду,
Бах! – і в лоба попаду.

ГОДУВАЛЬНИК
В луговій малій ковбаньці,
Що ховається між трав,
Наш Сашуня рано-вранці
Першу рибку упіймав.

Рада мама, радий тато,
Рада й киця в добрий час:
Ще один з’явився в хаті
Годувальничок у нас.
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НА ДАЧІ
Аби сповна задовольнить
Свою трудящу вдачу,
Туди, де сонце і блакить, – 
Прибув малюк на дачу.

Йому усе тут до душі – 
Стежинки і пороги.
Засновигали в спориші
Маленькі босі ноги.

На пса, що став біля воріт,
Він насварився строго
І поливає мальви цвіт
З відеречка малого.

Поміж вишневих гілочок 
Щось мовчки розглядає,
А з висоти йому шпачок
Своїх пісень співає.

Іще не висохли роса 
Й завзяття трудівниче,
А вже Сашуня й дідуся
Бабуся снідать кличе.
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НА ГІРКУ 
Золотим зимовим ранком
Встав із ліжечка Богданко.
До віконця – бачить: сніг
Вкрив подвір’я і поріг.

І побіг хлопчак до тата,
Щоб приніс йому санчата.
Квітне радістю душа –
Вже до гірки поспіша.

Там і хлопці, і дівчата
Мчать донизу на санчатах.
Сніг під сонечком ясніє,
Дітвора зимі радіє.

ШПАКІВНЯ
Відступив давно мороз,
Сонце пригріває.
Прилетять птахи ось – ось
Із теплого краю.

Вставши рано на зорі,
Ми удвох із татом
Їм шпаківню у дворі
Вийшли майструвати.

Хай зупинять свій політ,
Сівши на садибі,
Й, співом радуючи світ, 
Скажуть нам: – Спасибі!
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ЛЯЛЬКА
Ранок Катя зустріча
Сонними очима. 
На подушечці дівча – 
Лялечка любима.

Узяло її маля 
Теплими руками,
Лялька тихо промовля
До Катрусі: – Мама!

Катя донечку свою
Ніжно пригорнула
І безхмарно, як в раю,
Міцно знов заснула.

ГОСПОДИНЬКА
Коли сонця тепла динька
Свіжі роси п’є,
Невеличка господинька
Поратись встає.

Квочку вивела з сараю 
І з пшінцем з руки:
– Ціпу-ціп,  – курчат гукає, – 
Їжте, малюки.

Як клубочки-самоцвіти
Заспішили в сад,
Молочком пішла поїти
Кицьку й кошенят.

Просапала квіти-рожі –
Й сонце піднялось,
Козенятко з огорожі 
Мекати взялось.

Довелось усе відкласти 
На непевний строк
Й козенятко вести пасти 
На пастівничок.

Аж через якусь годинку,
Випливши із трав,
Брат Петрусь змінив Галинку
І на вахту став.
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МАНДРІВНИК
Мчу я стрімко уперед –
В мене є велосипед.
Як злітаю на місточок, –
День-дзелень, – дзвенить 
дзвіночок,
Щоб не трапилося лиха,
Каченяток не наїхав…
Ще натисну на педалі
Й мандрувати буду далі.

ЗУСТРІЧ
Вийшла Аня у садочок,
Бачить – сірий колобочок
Скаче легко навмання,
Придивилась – зайченя.

Щоб зайчиська не злякати,
Відійшла вона до хати.
За зайчатком тихо-тихо 
Мама випливла – зайчиха.

Вдвох у весняному танці
Погуляли на полянці
І кумедні, та живі
Загубилися в траві. 
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У СЕЛІ
Від снігів ясне тепло
Не лишило й сліду,
До бабусі у село
Скоро я приїду.

На садибі весняній
Клопотів багато,
Я город садити їй 
Буду помагати.

Сила схована жива 
В теплій насінині.
Будем їсти у жнива
Кавуни і дині.

Ляжуть щедро на столі
Овочі – салати,
Тільки треба на землі
Добре працювати…
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РАЙДУГА
Дві доби в моїм краю
Йшли дощі краплисті.
Ув озерці я стою,
А трава – в намисті.

Все довкола ожило,
Аж бринить колосся,
В небо райдуги крило
Високо знялося.

Звів я очі догори
Радий, як у свято.
Ой, які в ній кольори!
Сяду малювати.
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ПАДОЛИСТ
На стежину м’якесенько
Впав кленовий листок,
Йдуть полтавці малесенькі
У дитячий садок.

Промінь вранішній тулиться
До дитячих долонь,
І палає на вулиці
Падолисту вогонь.

Птиці в вирій збираються,
Шлють малечі привіт.
А над містом гойдається
Пізній осені цвіт.
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ВАСИЛЬКІВ  
ПОТІЧОК



ГОСПОДАР
Пливе земля у просторі і часі,
Вже виріс мій колись маленький клен,
Я – не малий, я вже у шостім класі,
Півпарубка, як каже дід Оксен.

Я вже господар біля двору й хати,
Довкруг моє село, моя земля.
І дров умію мамі нарубати,
Попорати корівку і теля.

Свою стежину протоптать до поля,
Обнять пахучу лагідну траву.
Мені багато дарувала доля,
Я – тут живу!

ШПАЧКИ
Обтрусивши із крил перельоту далекого втому,
Надивившись в розлуці заморських безрадісних див,
Повернули шпаки до свого найріднішого дому,
До шпаківні, яку я минулого року зробив.

Ніжно, трепетно, дзвінко і радісно так заспівали,
Юно сонце заграло на їхнім барвистім крилі.
І здавалося, на мить, що нікуди вони й не літали,
Бо немає на світі дорожче своєї землі.
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НА ГОРОДІ
Прокинувшись від сну, і верби, й луки
Подарували зелень молоду.
Дзвінку лопату взявши твердо в руки,
Я до городу рідного іду.

Щоб ранній засів урожаю дати,
Скопати грядку саме час, пора,
Нехай з весняним дотиком лопати
Тепла і сонця більше набира.

Коли довкруг садок уже цвістиме
І щедрий посилатиме привіт,
Город своїми соками земним
Хай проростає зелено у світ.

КОРАБЛИК
Як земля пахучим снігом плаче,
Сонячні даруючи світи,
Мій малий кораблику дитячий,
У нестримний березень лети.

В пору неповторну і ласкаву,
Під струмочків радісний розмай
Випливи на срібне плесо ставу
І його з весною привітай.
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СОПІЛКА
Весняно – буйно визріла трава,
З’явилися довкруг барвисті квіти.
І знов моя сопілочка співа,
Яку колись дідусь навчив робити.

Її зелені  слухають гаї,
Тихенько підступивши аж до двору,
На мить примовкли навіть солов’ї 
У цю весняну життєдайну пору.

В ставочку тепло плещеться вода
Під вербами в шовковому намисті.
Стоїть весна прозора й молода,
Як дівчина у юності пречистій.

СТЕЖИНОЮ  
ДО ЛІТА
Вже земля весною обігріта
Одягла одежу чарівну,
Побіжу стежиною до літа,
Вудочку закину в глибину.

Із вершини ніжності своєї 
На довіру синій глибині
Хай мені всміхаються лілеї
І пташки виспівують пісні

Полечу над цим барвистим світо
Хоч не так багато я прожив,
Та весну, що переходить в літо,
Вже навіки серцем полюбив.
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ЛЕБЕДІ
В березневий світлий час,
Притомивши крила,
Пара лебедів до нас
На ставочок сіла.

Потихеньку вироста 
В лозах їхня хата – 
Значить, випливуть на став
Юні лебедята.

ВЕСНЯНЕ 
Земля у лагідній красі,
Довкруг – весняне свято…
І променисті карасі
На вудку стали брати.

Села торкнулася гроза
Краплисто, тепло світло – 
І древні верби, і лоза 
Під райдугу розквітли.

ДЕРЕВЦЕ
У надвечір’я радісно-завзяте
Я деревце саджаю біля хати.
Пругке, маленьке, ніжне й коренасте,
Воно спішить мерщій у ямку впасти.

Глибин вловити потаємні соки,
Звестись у небо тепле і високе,
Щоб потім неповторно, шовковисто
Мені всміхнутись щонайпершим листом.

ГОЛУБИ
Легкої березневої доби,
До злету відчуваючи потребу,
Спішать мої весняні голуби
Назустріч сонцю, простору і небу.

І, крилами обнявши білий світ,
Купаються у прохолодній сині.
Стрімкий і неповторний їх політ,
Незвідані стежини їх пташині.

І хоч краса – бриніти на крилі,
Нестримно й пружно рватися угору,
Та зрештою вертають до землі,
В своє гніздо, в колиску теплу двору.
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В краю, де рідні терен і калина,
Де буйство квітів, запахів і трав,
Де срібно ллється пісня солов’їна,
Малий селянський хлопчик підростав.

Батьки його Васильком називали…
А влітку із хлоп’ячої руки
І двір, і хату святошно клечали
Духмяні та барвисті васильки.

Ватага хлопця кликала завзята,
Манив ставок і таємничий ліс,
Були у нього з дерева санчата,
До лиж ще, мовив тато, не доріс.

І лагідно поскуб хлоп’я за вуха,
Промінячись від ласки й доброти,
Його Василько поважав і слухав,
Бо він смертельні подолав фронти.

Мав серце незрадливе і відкрите,
Яке у щасті й горі поєдна,
Між земляків по правді прагнув жити,
По совісті, яка у всіх одна.

В День Перемоги радісний народу,
Як все кругом буяло і цвіло,
Вдягав татусь численні нагороди 
І йшов до побратимів на село.

Редактору моїх книг 
Василю Васильовичу ЖАДАНУ
Присвячую

ВАСИЛЬКІВ ПОТІЧОК
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Там спомини текли, як світлі ріки,
А ще літа зозулі накують.
І вірилось тоді: тепер довіку
Людському щастю неодмінно буть!

Так завше міркувалося весною 
Десь о порі травнево – молодій,
А зараз хлопець хвацько мчить горою,
Услід здійнявши вихор сніговий.

У гурт хлоп’ячий влився не відразу,
Бо у житті вже дещо зрозумів,
Вже, як дорослий, не прощав образу
І відсіч дать напаснику умів.

Немов сорока рознесла хвостата,
Сусід з сусідом думкою діливсь,
Що вдачею Василь пішов у тата,
І хлопець цим пишався і гордивсь.
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Ішов дитинства полем многоликим
Й, хоча ясної ще не мав мети,
Пошвидше мріяв вирости великим,
Незвідане відкрити й осягти.

Тріщав мороз і вився дим у гору,
Собаки озивалися в селі.
Жилось нелегко в повоєнну пору – 
І хліб не завжди мали на столі.

По молотьбі вже святом для дитини,
Коли в дворі кружляв лапатий сніг,
Був спечний з начинкою калини
Хрумкий, духмяний, запашний пиріг.

Як хуга гоготала до безтями,
В гарячім просі на сільській печі
Вкладались діти спать під казку мами
Про зайчика, про мед і калачі.

Коли молочна задзвеніла цівка – 
І діти, і дорослі ожили, 
Телятко привела якраз корівка,
Ту знахідку до хати принесли.

Хоча воно на ніжках ледь стояло,
Тремтіло, як осиковий листок,
Та смачно пальця в молоці смоктало,
Й лягало на солому у куток.

Довірливу, кумедну, невеличку,
Із лобиком у білому вінку
Любовно діти гладили теличку
По шовковистих вушках і бочку.
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Була своя у хлопця таємниця,
І він спішив до неї щодоби – 
Джерельце кришталевої водиці
Під коренем розлогої верби.

Десь у снігах воно тепер дрімає,
Льодовий наростивши моноліт,
І лиш весною тепло вибухає,
Явившись, наче пролісок, на світ.

Торік хлоп’я, лопату взявши в руки,
В надії, що потічок оживе,
Мале джерельце вивело на луки,
І далі – аж в озерце степове .

Й поплив потічок той по-під горою,
Заврунився під ним у квітах луг,
Озерце вщерть наповнилось водою,
Усе живе вітаючи довкруг.
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На берегах запахла рута-м’ята,
Позалягали раки десь на дні,
Заплескалися дикі каченята,
Пташині пожвавішали пісні.

По дзеркалу водиці голубої 
Помчав потічком човник без весла,
І мама полотна тугі сувої 
Відбілювать на берег принесла.

Хлопчак допомагав їх розстилати,
Вони на вітрі грали, як живі,
Лягли, ніби лебеді крилаті,
На оксамитній росяній траві.

Щоб рушниками зарясніла хата
І голуби із них летіли ввись,
А діти в сорочки і штаненята
Під вересень до школи одяглись.
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Й матуся, до свого вернувшись діла,
Як сонечко під обрієм знялось,
Васильку доглядати доручила
Все, що наткати в зиму удалось.

Купаючи в росі, маленькі ноги,
У царстві сонця, неба і води
Василько дуже гордий був із того,
Що і його малі тут є труди.

Ховав його гайок під темні віти,
Наснажував уяву і чуття,
Манили таємничі трави й квіти
В своє, ще ним не пізнане життя.

А ген за гаєм простилалось поле,
Медами наливавсь колгоспний сад.
Василько спрагло пив красу довкола,
Вбирав її цілющий аромат.

Всього торкавсь, як золотава бджілка,
Яка по взяток радісно спішить,
Й душа його, немов ясна сопілка,
Бриніла спрагло радістю відкрить.
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У пору зела буйно-величальну,
Як оберіг від лиха на віки,
Носив хлопчак в неділю у клечальну
До хати синьоокі васильки.

Удень, здолавши всі курні дороги,
Блаженної вечірньої пори
Любив у воду опустити ноги
Під корені старенької верби.

Де, наче із святкової сорочки,
Червоні мички у воді цвіли,
Живили стовбур, гілля і листочки,
Снагу потічка жадібно пили.

Легкі тумани луки огортали,
На груші туркотіли голуби.
А у потічку рибки жирували,
В ковбаньці – біля самої верби.

З пастівника верталися корови,
Збиваючи пилюку на путі.
І місяця сіяння вечорове
У степ  котило хвилі золоті.

Коли у двір приносив денну втому,
Уже й вечеря ждала хлопчака:
По огірку і по яйцю крутому,
По кусню хліба й кухлю молока.

А потім під навісом на ряднині,
Як захід вже і зганув, і прочах,
Вкладався спати на пахучім сіні
З усмішкою легкою на устах.
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Долав сновиду марево квітчасте…
Порушив батько той прозорий плин,
Бо череду якраз приспіло пасти,
А звісно ж – пастушок в дворі один.

Два пиріжки, малий шматочок сала
В дорогу, що проляже від села,
Дбайлива мама в торбу загортала
І поглядом журливим провела.

Ще кілька картоплин було в торбині 
Та від цибулі пір’я молоде.
З таким припасом в лузі чи долині
Над вогнищем – козак не пропаде.

Позаду вже село і рідна хата,
А під ногами – роси і вода.
В безмежний луг поринули хлоп’ята
І їхня чималенька череда.

А в лузі – верби, птиці і ожина,
Лелеки, як почесні вартові,
Малих гайочків свіжість  тополина,
Озерець срібні спалахи живі.

І ти бриниш серед цієї гами
В зеленого безмежжя на крилі.
Яке це щастя – босими ногами
Ступати м’яко по своїй землі!

Увечері, як завжди, йшли додому,
Зробивши свою справу до пуття.
Несли у тілі терпкувату втому
Й значимості своєї відчуття.
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Та гарний настрій вмить чомусь розтанув,
Здригнулось гостро серце в хлопчака,
Коли побачив, що якісь цигани
Ладнались ночувати біля ставка.

Вже й батька встиг той табір схвилювати, 
Й хоч на фронтах він забував про страх,
Пішли удвох із кумом ночувати
До коней на соломі в жолобах.

І, щоб сторожа та була до толку,
Коли небесні гаснуть ліхтарі,
Про випадок усяк взяли двостволку
Та й прилягли у кінському дворі.

Не спалося Васильку з опівночі,
Спинився сон на тому рубежі,
Як не могли свої склепити очі
І друзі – добровільні сторожі.

Тривога поповзла із оболоні,
Завила в темну ніч, як дикий звір,
Шелеснуло – і заіржали коні, –
То конокради вдерлися у двір.
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Коротке «стій!» їх зовсім не спинило,
Бандити лізли нагло, напролом.
Рушниця в кума ще на сполох била,
А батько впав з пораненим чолом.

Вже крадіїв поглинули дороги,
І спритним був циганський ешелон,
Усе село тоді знялось на ноги,
У пошук підключивсь увесь район.

Хоч незабаром їх таки зловили,
В підступності немає каяття…
А батько був знекровлений, безсилий, –
Лежав на грані смерті і життя.

Та видужав – таки, прийшов до тями,
Вернулась пам’ять світла і жива,
А згодом у поля пішов лугами,
Де односельці входили в жнива.

Було в ті дні і степу, й людям жарко,
Комбайни йшли під обрію огром.
І до комір пливли й пливли безтарки
Із життєдайним, бажаним зерном.

Он і Василько на жнивах при ділі,
Його побачиш скрізь: і тут, і там.
Він на старенькій лагідній кобилі
Криничну воду возить жниварям.

Татусь, який зустрівся в цю хвилину,
Міцний, хоч посивілий, як порок,
Поклав долоні на голівку сину:
Мовляв, ще будем жити, Васильок!
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У літі тому ще така пригода
Судилася раптово Васильку:
Маленька кізка дика у негоду
Зустрілась, як рибалив на ставку.

Напевне, не було у неї мами,
Над козенятком вився дикий крук.
Безсиле, воно дибало кущами
Й далося легко хлопчику до рук.

Голодне, бідне, крихітне, тремтяче,
Воно йому припало до грудей.
Взялося жалем серденько хлоп’яче,
І він поніс маленьке до людей.

Ту кізочку, що у скрутну хвилину 
Уже відчула – в світі не одна,
Із соски годував, немов дитину,
І вдячністю світилася вона.

За кілька днів стрункі зміцніли ноги,
Жвавіша стала, наче підросла,
І на лужку шовковім край дороги
Травичку вперше скубти почала.

За хлопцем всюди простувала сміло,
Та й він її саму не залишав.
Ні гусаку, ні песику без діла
Образить підопічну не давав.
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Під осені врожайну стиглу пору
З’явилось в кізки клопоти свої.
Частіше відлучалася із двору
У недалекі затишні гаї.

Але завжди надвечір поверталась
До рідної господи і села,
Й Василька ніжно носиком торкалась,
Мовляв, – не гнівайсь, я назад прийшла.

А ще на ярім сонці і свободі,
У степових накупаний вітрах,
Ріс у Василька прямо на городі
Горіх, як добрий велет – патріарх.

Його могутні, дужі віти-крила,
Як борозни на древньому чолі,
Здавалося, усе довкруг закрили,
Бо ледве відривались від землі.

Від всякого під ним ховатись лиха
Не раз хлопчина потай вирушав
Й наївно, твердо вірив – у оріха
Була чутлива, віддана душа.
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Яка чи тихо, зелено бриніла,
Чи сторожко гула у вітровій,
Яка від болю терпко задиміла,
Як блискавка в грозу пройшлась по ній.

Він і тоді із горя вийшов цілий,
Хоч дуже довго рани лікував,
Й, кашкет впустивши в осінь поруділий,
Смачні горіхи дітям дарував.

Всміхались хлопцю весни, зими, літо,
З густих зірок ясний Чумацький Шлях,
І вся земля, красою обігріта,
Промінилась, як райдуга в очах.

В своє дитинство мудро – тополине
Він добрим серцем молодо вростав,
Не розорив ані гніздо пташине,
Ні жодну квітку в травах не прим’яв.

В шорстких долонях батьківської хати,
Яке життя не сіялось круте,
До ранку книги умудрявсь читати,
Хоч і сварили хлопчика за те.

Щоб не зривався звичаям супроти,
Не залітав у зоряні світи,
У ті часи з колгоспної роботи
До справжніх знань було далеко йти.
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За гострий розум Васю поважали
Дорослі і ровесники малі,
А роки непомітно відлітали,
Немов у вирій перші журавлі…

…Таки добився хлопець до науки,
В трудах загартувався і підріс,
На службу землякам знання і руки,
Як найдорожчу ношу, він поніс.

І радісну пізнав, і хмуру днину,
Як стежка уперед його вела.
Навчився розуміти і людину,
Й прості та вічні цінності села.

У люди рідний край Василька вивів,
Прожив він непростий вагомий вік,
На тім шляху уже злегка й посивів,
У місті він поважний чоловік.

Та як знеможе духом у напрузі,
Полишивши і місто, і труди,
Спішить тоді Василь мерщій до друзів
Джерельної напитися води.

Долоні освіжити у озерці,
Торкнутися вологої землі,
І непомітно легшає на серці,
Кудись відходять сумніви й жалі.

Стара хатинка, наче пристань тиха,
Рясні жоржини вогко пломенять.
Й обійми із дитинства ще горіха
На праведне завжди благословлять.
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За споминів блакитними димами
Початок обізветься здалека,
Згадається сердечна пісня мами,
І на голівці – мамина рука.

Зажура, наче в промені, згорає,
З’являється далекий берег мрій,
Й Василь назад до міста повертає
Просвітлений, наснажений, новий.

І знову йде усім вітрам супроти,
Так, як бувало в роки молоді,
Готовий до найважчої роботи,
Плече підставить другові в біді.

Боротися готовий і злітати,
Світитися надійністю, добром,
Нещадно зло, неправду таврувати
Відточеним письменницьким пером.

Отож, поки живі вкраїнські села
І всі ми до надії у путі,
Хай наші не замуляться джерела – 
Їх витоки цілющі і святі!
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КРАПЕЛЬКА
 РОСИ



БЛАГОСЛОВЕННИЙ 
КРАЙ
Є Україна у мого народу –
Благословенна пращурів земля.
Її чарівну любимо природу –
Ліси і гори, ріки і поля.

Тут найсолодші степові криниці
І чистим співом славні солов’ї.
Синь неба, яре золото пшениці
Злились навік на прапорі її.

Свій рідний край і любимо, і знаєм,
Чи квітне літо, чи гуде зима,
Його душею тепло обіймаєм,
Бо в світі краю кращого нема!
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МЕЙТАЛЬ
Бузяв довкруг весняний цвіт,
Сміялась тепло даль,
Коли з’явилася на світ
Малеcенська Мейталь.

Дитинка радості й краси,
В якої є сім’я,
Вона, як крапелька роси,
Під сонечком сія. 

Далекий ізраїльський край
Збира її сліди.
Щасливо, внучко, підростай
І в гості приїзди.

МАЛЯТА
У літа чарівливу мить
Мейталь завжди у русі.
Уже на дачі майорить
У дідуся й бабусі.

Пташинка мчить навстріч вітрам
В своє гніздечко - хатку.
Мейталь же гладить рученям
Маленьке кошенятко.

Жоржина квітне під вікном
Краси дарує свято.
Їм дуже затишно обом –
Гарнесеньким малятам.
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РАНКОМ
Ласкаве сонечко сія,
П’є промінь росяна краплинка.
Маленька внучечка моя
Спить, наче вранішня хмаринка.
На світлих обріях весни,
Обнявши ляльку невеличку,
Вона чарівні бачить сни
Про зайчика і про лисичку.
Світися ж лагідністю вся
В своєм дитячім теплім цвіті.
Ти для бабусі й дідуся
Найбільшим щастям є на світі. 

СЕРЕД ЛІТА
Надворі літо в два крила,
Он дівчинка іде.
Її голівонька мала
Кульбабкою цвіте.
Пісні свої пташинка в’є
У просторі без меж.
Кармель в Мейтальки братик є
І тато, й мама теж.
Маленька, лагідна, жива
У пору молоду
Вона вже вишеньки зрива
На дачі у саду.

БІЛЯ РІЧКИ
У Мейтальки квітне личко,
Радості без меж.
Їдуть дружно всі на річку.
Й братик їде теж.
Ось і річка їх стрічає,
Хвилька піднялась.
Братик вудку закидає – 
Упіймавсь карась.
Жабки кумкають в лататті,
Десь озвався грім.
На природі, як на святі,
Дуже гарно всім.

ДИНЯ
Назустріч сонцю і землі
Сміється небо синє.
Лежить на дачі на столі
Пахуча стигла диня.
Ранкове сонце розцвіло,
Повітря чисте й свіже.
Татусь Сергійко за столом
Уже ту диню ріже.
Солодкий запах дині п’є,
Бере її в долоні
І першу скибку подає
Своїй маленькій доні.
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СОН
Як у вечора полоні 
Простір завмирає
Мама - Лена своїй доні
Казочку читає.
Слуха казочку маля
На порозі ночі.
Сон скрадається здаля,
Наплива на очі.
Дитинчатко в світлу мить
Ліжечко чекає.
Вже Мейталька наша спить,
Сон свій виглядає.
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ВОВЧОК – 
ЛІСОВИЧОК
Вітерець присів легенький
Затишок надворі.
Десь вовчок завив маленький
На вечірні зорі.
Знову лісом він гуляє
У велику стужу.
Маму й тата виглядає,
Бо голодний дуже.
І нарешті всі вовки
Всілися в печері –
Уминати залюбки 
Лісову вечерю.

ЛИСИЦЯ
В глибокім темному бору,
Де білий сніг іскриться,
Веде свою зимову гру
Легка руда лисиця.
Не хоче лиска покидать
Тепло своєї хати,
Де затишок і благодать, –
Та треба полювати.
Спішить вона в морозний ліс,
Який від яру близько.
На хижий зуб не попадись
У мить оцю, зайчисько.
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БІЛОЧКА
Вітер мчить у два крила,
Хуга  розігралась,
В хатку білочка мала
Від зими сховались.
Серед лісу і завій
У обіймах хати
Тут не страшно їй одній
На весну чекати.
Хоч зима сніжинки в’є
Й холодно не трішки,
У дуплі у неї є 
І гриби, й  горішки.

МИСЛИВЦІ-
НЕВДАХИ
В зими чарівну благодать,
В бору, де повно глиці,
Зібрались мишку упіймать
Дві невеличкі киці.
Довкола віхола бринить,
Вітрець стрімкий гогоче,
А мишка в теплій нірці спить,
Вилазити не хоче.
Ляга на землю сніжний дим,
І, нагулявши втому,
Вернулись киценьки ні з чим
На сінничок, додому.
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ЦУЦЕНЯТА
На дачі в тата мого є
Велика й світла хата.
Під зиму народились там
Маленькі цуценята.
Надворі випала зима
З високими снігами.
Але харчів у них нема –
У собачат і в мами.
Чекають нас вони щодня,
Ждуть радісної вісті …
А ми із татом їм везем
Смачненького поїсти.

ГОРОБЦІ
Сніг веселий і лапатий
Нам танцює біля хати.
Ловимо сніжинки ці
Ми – сріблясті горобці.
Ми зими не боїмося,
По дворах ми наїмося.
Бо у цей суворий час
Люди не покинуть нас.
Як весна красу побачить,
Щедро людям ми віддячим.
І щоб сад врожайно цвів,
Всіх понищим шкідників.

ВЕДМЕДИК
Як день почав веселу гру
Й піснями розповився,
В сосновім темному бору
Ведмедик народився.
Зумів на ніжки твердо стать,
В життя поринув диво
І рушив світ він відкривать
Із мамою щасливо.
Пухнасту шубку він купав
В блакитному потічку.
І першу рибку упіймав,
Встромивши лапки в річку.
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СОВА
Як підсніжник розцвітає
І з’являється трава,
В школу діток зазиває
Мудра вчителька – Сова.
Пташенятам – гілля парти,
А звірята – на землі,
Бо уроки – це не жарти,
Хоч  школярики й  малі.
Вчить сова їх рахувати
І абетку пізнавать,
Ще й малюнки малювати,
А тоді й книжки читать.
Раді мами, раді тата,
Бо не в снах, а наяву –
Що розумні в них малята,
Щиро дякують сову.
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БЕГЕМОТИК  
І ВЕДМЕДИК
Бегемотик з ведмежатком дружать,
Під вербичкою сидять, не тужать.
Бо вони у братньому союзі
Вже давно надійні й гарні друзі.
Бегемотик ведмежатко любить
І його цілує, і голубить.
Тепло бегемотика стрічає
Ведмежатко й смачно пригощає.
Їх усі звірята добре знають,
Дружбу їхню щиро поважають.
Вдвох вони ідуть аж до берлоги,
Хай їм легко стеляться дороги.

ОВЕЧКА
Де квітне небо голубе 
Й озерце недалечко,
Травицю весело скубе
Малесенька овечка.
Висока сонечка краса
Пливе понад лугами,
І пахне квітами роса,
А поряд тато й мама.
Далеко десь озвався грім
У соковите літо.
І так їм радісно усім
На білім світі жити.

СОМ
Лілеї квітнуть чарівні,
Навис туман, як сон.
Ось тут живе на самім 
дні
Дідусь – старенький 
сом.
Розчеше вус йому вода
І він в ранкову мить 
З ріки журливо погляда,
Як сонечко блищить.
Вгорі співають солов’ї,
А він серед ріки
Казки розказує свої
Онукам залюбки.
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МАЛЕНЬКИЙ 
ПЕЛІКАН
Де світ озеречком розливсь,
Де сонця океан,
У воду легко опустивсь
Маленький пелікан.
Тут серед зелені свічок
В прекрасну літа мить,
Він вміє спритно в рот-сачок
 Сріблястих риб ловить.
Коли закінчився обід,
Він м’яко полетів
І завершив небесний слід
Біля своїх батьків.
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ДІДУСУВА  
ГОЙДАЛКА



ГОЙДАЛКА

Михайлу Григоровичу, 
 Анні Олександрівні
Тютюнникам та їх внучці Ані

Дівчинка маленька Аня
У садочок вийшла зрання.
Ще в полоні сну уся,
Вмить біжить до дідуся.

А дідусь Михайло в нас
Теж встає у ранній час.
На онучку він чекає,
Гарну гойдалку ладнає.

Вже на груші коло хати
Прив’язав аж два канати,
Їх докупи хутко звів
І сіделечко зробив.

Ось вже Аня білолиця,
До гілок зліта, мов птиця,
Ще й гукає: - Не боюсь,
Бо зробив це мій дідусь!

ШКОЛЯРИКИ
Ми – школярики малі,
Мов одна родина.
Рідний край наш на землі – 
Славна Україна.

Тут батьки у нас, діди,
Все близьке нам зроду.
Тут ростуть, немов з води,
Пагінці народу.

Будем вчитися, як слід, 
Все робити вміло,
Щоби цвів козацький рід
І добро міцніло.
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ПЕРШИЙ 
ДЗВОНИК
Залишивсь посаду дитячий садочок,
До школи прослались путі.
Для мене сьогодні вже срібний дзвіночок
Уперше дзвенить у житті.

І сонечко ллється з небесної сині,
Святковий вітаючи час.
І радістю дихають квіти осінні,
Веде нас учителька в клас.

Говорить, що звідси ми вийдемо в люди
І знайдем дороги свої,
Що всім нам і радісно, й затишно буде
У дружній школярській сім’ї.

Ми вперше за парти новесенькі сіли – 
Знання про весь світ здобувать.
І руки пташатами вгору злетіли,
Щоб правильну відповідь дать!

САША
Вітає перших журавлів
Небес весняна чаша.
Іде школярик по землі,
Це – мій онучок Саша.

Його майбутнє – молоде,
У нього юні старти.
Пізнання шлях його веде
До книги і до парти.

Земні премудрості скорить
Він твердо йде по праву.
Онучку, хай тобі щастить,
Рости на щастя й славу!
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У ПОХІД
У ясний весняний світ
На травневі свята
Вирушають у похід
Хлопчики й дівчата.

Сяє сонце в небесах,
Квітів скрізь багато.
З висі обізвався птах
Весело й завзято.

Й наша пісня на крилі
Під хмарини лине.
Живемо ми на землі
Мами України!

РИБАЛОЧКА
Вітерець подув легенький,
Спить ставок в ранковім сні.
Тато вудочку маленьку 
Допоміг зробить мені.

Я рибальську справу знаю – 
На сріблястого гачка
Вправно й швидко наживляю,
Як приманку, черв’ячка.

Закидаю вудку вміло:
– Де ти, рибко, не барись,
Клюй швидесенько та сміло – 
І хутчіш мені зловись!

ЛІЗА  
Внучці Володимира і Галини
Раковських присвячую

У дворі сьогодні свято – 
Перша мальва розцвіла.
Разом з мамою і татом
Ліза в гості прибула.

З ніжок скинула сандалі
І радіє всім без меж.
Обійма бабусю Галю
Й дідуся Володю теж.

Він завжди її чекає,
Поведе в тінистий сад.
Казочки розповідає
Про птахів і про звірят.

Потім вернеться до хати.
Відпросившись у гостей,
Буде він пісні писати
Для дорослих і дітей.

Ну, а Ліза, мов на крилах,
На стежину виліта.
Вже бабусю полонила,
Бавить Мурчика-кота,

Костю-братика лоскоче,
Всім і мила, й дорога.
Коли ж спатоньки захоче,
Тихо в ліжечко ляга.
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ВЕСНА
Втекла за обрії зима,
Пливуть вітри на хмарі.
Весна вітрила підійма
Із березнем у парі.

Тепла і сонця благодать,
Вологу п’ють городи.
Малі струмочки жебонять,
Спішать на більші води.

Усе довкола ожило – 
Дерева, трави, квіти.
І півень пробує крило,
Щоб на паркан злетіти.

Здолавши клопоти земні,
Все забуя у квітні.
І в рідні вернуться краї 
Пташини перелітні.

ЛІТО
Пливе земля в ранковій тиші,
Неначе човен без весла,
І червень наливає вишні 
Жагою літа і тепла.

Приліг вітрець в озерця чашу,
Одяг город зелений плед,
Корівки в луг спішать на пашу,
У вулик бджілки носять мед.

І срібні роси буйні трави
Вдягли у цю чарівну мить.
Біля верби хлоп’я біляве 
Давно вже з вудкою сидить.

Спинилась в сонця на дорозі
Хмаринок ніжна сивина.
Завмерла в липня на порозі
Краси земної  таїна!

93



ОСІНЬ
Поглибшала небес бездонна просинь,
Журливо похилилася трава,
Жовтіє листя – значить рання осінь
Уже вступає у свої права.

В садах дозріли яблука і груші,
Солодким жаром дишуть кавуни,
І холод закрадається у душу,
Бо так іще далеко до весни.

Збирає осінь вирії пташині,
Тривожаться лелеки й солов’ї.
Ще тиждень - два – і всі вони полинуть
В заморські далі, у чужі краї.

І павутинки щедро засрібляться,
Сніжинки перші м’яко упадуть.
Іде зима, та нічого бояться – 
І люту зиму всі переживуть!

ЗИМА
Мороз усе живе пройма,
Лежать сніги довкола.
Це значить, друзі, що зима
Вже осінь поборола.

Зимові діткам сняться сни
Під новорічні свята.
Пора шукати ковзани
І лижі, і санчата.

Понуро на гілках сидять
Горобчики й синички.
Їх, бідних, треба годувать,
Зробити годівнички.

Засипав перший сніг траву
І стежечку до хати.
Ліпити бабу снігову
Вже можна починати.
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ВЕДМЕДИК  
НА КУРОРТІ
Наш ведмедик невеличкий
Третій день не їсть, не спить,
Помарніло в нього личко,
У животику болить.
І не дивиться на торт – 
Треба їхать на курорт.
Щоб здолать хвороби ці,
Він у місті Трускавці
Йде у будь-яку погоду
Мінеральну пити воду.
І кладе на свій живіт
Віск гірський – озокерит.
І звичайно недарма
Ванни він щодня прийма.
У джерельці «Юзя» вмився – 
І неначе відродився.
Подолав хвороби, втому – 
Повертається додому
Друзям, родичам на диво – 
І здоровий, і щасливий.
І з великим апетитом
Просить медом пригостити…

ЖАЙВІР
З вітром шепчуться тополі,
Дозріва пшениця в полі.
Жайвір високо літає
З урожаєм всіх вітає.
Ніжно крильцями тріпоче,
Наче степ обняти хоче.

МИШЕНЯТКО
Мишенятко рано встало – 
Сонце ще не виглядало,
Хутко всілось під росинку – 
Покупало личко й спинку.
А тоді – мерщій гуляти,
З першим променем стрибати.
Прилягло на мить на ганку – 
Кличе мама до сніданку.
Як наїлось, все забуло – 
У гнізді своїм заснуло.
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ЛЕЛЕКА
Розквітла сонечком блакить,
Все птаство – у турботі.
Лелека-батько майорить
У травах на болоті.

І нелегка у нього путь,
Нема коли присісти,
Бо дома лелечата ждуть,
Щоб смачно попоїсти.

КАЧИНА СІМЯ
Де Оріль у степ пливе,
Пахне рута-мята,
Дика качечка живе,
З нею – каченята.

Ще вони не на крилі,
Люблять річку милу.
І проворні, хоч малі,
Набирають силу.

Пройде ще немало днів,
І вони завзято
Над просторами ланів
Вивчаться літати.
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КОНИК
Аж до обрію розлився 
Степу океан.
Коник в лузі появився
Білий, як туман.

Спершу він втіка щосили,
Вушками пряде,
Але все ж ми подружились
Вже у перший день.

І, як вечір в луг прилинув,
Влігшись серед трав,
Коник взяв мене на спину
Й трішки покатав. 

КОРІВКА
Нам червень щедро дарував
І пахощі, й красу,
В барвистім лузі серед трав
Корівку я пасу.

Хмаринки лагідні пливуть,
Ще й сонечко сія.
Радіє літу і теплу
Й корівонька моя.

Пташині слухає пісні,
Нікуди не втіка,
І дасть увечері мені
Відерце молока.

ЛАСТІВКА
Як жовтень золотом сіяв,
Цвіла його краса,
Зірвалась ластівка моя
У вирій, в небеса.

Та от закінчилась зима,
Розтанув білий сніг,
А ластівки чомусь нема
У нашому дворі.

Через ліси, через моря,
Здолавши неба синь,
Маленька ластівко моя,
До мене знов прилинь!

Заклопочися у труді 
В ясний весняний час
І ластів’ятками в гнізді
Порадуй, люба, нас.

ЯЄЧКО
У солом’янім гніздечку 
Курочка знесла яєчко.
Я його, іще тепленьке,
Чимскоріш поніс до неньки.
Мама знайді теж зраділа,
Довела до ладу й діла:
– Щоб ти, синку, ріс, як слід,
Вип’єш знахідку в обід.
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ЗАГАДКИ

***
Як весна вже розповилась,
У степу воно родилось.
І гайочками, полями
Рано утекло від мами.

І пухнасте та сіреньке,
Довговухе і маленьке
Скаче лугом навмання 
Хто, малята? – Зайченя!

***
Коли землю сніг вкриває,
По садах вона літає.
Годівничку стріне – вмить
Підобідають прилетить.
Полюбляє вона й сало – 
Корму взимку дуже мало.
В синій свитці, невеличка,
Зветься пташка ця – Синичка.

***
Як іще вони маленькі,
То  жовтенькі і рябенькі.
Зголодніли – репетують,
Доки їх не нагодують.

Мама всіх їх любить – страх,
Кличе м’яко їх ка 
Став родині – рідна хата,
Хто це, діти? – Каченята.

***
У літній сонячній обнові
Ой, які ж вони чудові!
У росі, пахучі, гарні,
Дуже-дуже різнобарвні.
Їх і бджілки полюбляють,
І нектар у них збирають.
Здогадались, любі діти?
На лужку розквітли Квіти!
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***
Він узимку – чародій,
Шарф у нього – сніговий.
Білий вус, червоний ніс,
Він ялинку нам приніс.
Довгий посох взявши в руки,
До малят у вікна стука.
Хто цей, дітки, чоловік? – 
Дід Мороз під Новий рік!

***
Під Різдво, велике свято,
Випало його багато.
Він усівся, наче птах,
На деревах і дротах.
Не спитавши в січня згоди,
Вкрив сади всі і городи,
Ліг на плетиво доріг –
Білий і пухнастий Сніг.
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***
У садочку біля хати
В нас птахів живе багато.
Ранки співом зустрічають
І піснями всіх вітають.
Голосна пташок громада,
Всіх їх Юля слухать рада.
Та найбільше любить Юля,
Як в саду кує Зозуля. ***

Дозволу спитавши в мами,
Він гуляє вечорами.
У густе прямує жито
І звідтіль сопе сердито.
Не дає нам жить в зажурі,
Бо він добрий по натурі.
Шубка вся із колючок.
Упізнали? – Їжачок.

***
Ця тваринка вам відома,
Бо живе в господі, вдома.
Вранці, щоб причепуритись,
Вміє лапкою умитись,
Муркотінням привітає
І сметанку полюбляє.
Як зловити мишку слід,
Зробить це пухнастий Кіт.

***
Хоч люблю я вранці спати,
Заглядає він до хати.
Через хмарку, через річку
Припікає мені щічку.
Носика мені лоскоче,
Мабуть, розбудити хоче.
Ніжний, лагідний, живий – 
Це Промінчик золотий.
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Поема

«РІДНЕ МІСТО МОЄ»
Де пахне травами блакить,
Мов квітонька  ласкава,
На сивих пагорбах стоїть Моя любов – Полтава.

Її святині на посту 
Огорнуті віками.
Я народився тут, росту, 
Тут дім мій, тато й мама.

Як випливло в літа шкільні
Дитинство золотаве, 
Батьки повідали мені  
Історію Полтави.

Про неї пам’ять береже
Епох розгін широкий,
Їй ціла  тисяча уже
Та ще і сотня років.

Коли у перше піднялись
Будівель окоренки,
Тут поселилися колись 
Далекі наші предки.

Красиві, дужі, як орли,
Русяві, білолиці,
В своїм краю вони жили, 
Неначе вільні птиці.

Стрічали радісну весну
І ниви засівали,
Ловили рибу, звірину
У лісі полювали.
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Худобу гнали у луги,
Єдналися братались.
Були у них свої боги,
Яким вони вклонялись.

Пили хмільні свої меди 
І танцювали в свято,
Але й напасникам завжди
Уміли відсіч дати. 

І, як майбутнього посли,
Як пагінці народу,
Гарненькі дітки в них росли – 
Продовжувачі роду.

Полтаву літопис згадав
Уперше, ще відколи
Князь Ігор в цих місцях бував, 
Йдучи у Дике поле.

У Лтаві коней напоїв
І рушив  у дорогу,
І ворогів ущент побив,
Здобувши перемогу.

Часи котилися в труді,
В полях скрипіли рала.
Полтава наша вже тоді 
В містечко виростала.

Та ось насунула орда,
Татар, монголів сила,
Й плоди великого труда
Надовго розорила.
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Горіли житла, степ горів
У те криваве літо,
О, скільки появилось вдів
 І діточок – сиріток.

Котилось горе, наче сон,
Під темними дубами.
А скільки взято у полон
І зроблено рабами!

Журилися – вишнева віть
І сонце полум’яне,
І боляче впродовж століть
Затягувались рани.

І все ж Полтава оживе,
Вдихне повітря волі.
Це будет місто полкове
На перехресті долі.

Як іга польського тягар
Не дав козацтву жити,
Полтавський полк Мартин Пушкар
Підняв, щоб шляхту бити.

У визвольній отій війні 
Вкраїна в пору строгу
Оновленою, на коні
Зустріла перемогу.

Коли настав жаданий мир,
Пушкар, як символ слави,
Звів красень - лебідь – монастир
На пагорбі Полтави.
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Але до цього путь вела
Кривава і нерівна.
В пісні цей шлях перевела
Маруся Чураївна.

Пізніш напав татарин знов
І розписавсь вогнисто,
І зруйнував аж до основ
Прадавнє наше місто.

І серед нищення, заграв,
Як в дим ішло багатство,
В полон людей найкращих взяв
Й продав у вічне рабство.

Тоді ж углиб, аж до води,
Щоб не пропасти знову,
Підземні рилися ходи
Для прихистку і схову.

Поволі забувалось зло,
Часи у краще звали,
Садиби брались на крило,
І ниви оживали.

У Ворсклі пінилась вода,
Приток сріблились жили,
Нові з’явилися стада,
І повертались сили.

Проти руйнацій і заброд, 
Щоб не згоріти вдруге,
До діла брався весь народ – 
І місто, і округа.
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Росли і захисні вали,
І житні ожереди,
Поки в облогу не взяли,
Не обступили шведи.

Стояло місто, як Атлант,
І билося до скону,
Полковник Келін – комендант –
Очолив оборону.

Як бій Полтавський загримів, 
Дими закрили сонце.
Та не впустили чужаків
До міста оборонці.

Народ ту пору непросту 
І досі пам’ятає,
Недарма в Корпуснім саду
Орел у вись злітає,

Крилами простір обійма
І, як пересторогу,
У дзьобі гострому трима
Віночок перемоги. 

На пам’ятних усіх місцях,
Де місто боронили,
І досі камінь не прочах,
Там – віхи і могили,

І сивих пам’ятників грань.
Історії коріння
Єднає пам’ять і  печаль,
І дійсність, і видіння.
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Полтава ж, як звершиться  рать,
Звільнившись від облоги,
Ще довго буде бідувать,
Не в силах стать на ноги.

Її простори оживуть 
Нестримно і барвисто,
Коли увійде в роль нову – 
Губернським стане містом.

Будівлі - красені зростуть 
Вкруг Монумента Слави,
Із центру розпочнеться путь
 Оновлення Полтави.

Буде заснований театр,
Бульвари ляжуть чисті,
Величних пам’ятників ряд
Появиться у місті.

Воно знайде своє лице,
І буде  вже віднині
Одним з найкращих місто це
На нашій Україні.

Коли Наполеон гряде,
Складуться справи кепсько – 
Козацький полк в похід зведе
Письменник Котляревський.

Що « Енеїду» сотворив
Барвисту, пречудову
І неї світові явив
Вкраїнську нашу мову.
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На знак  любові й справ святих,
Що в цім краю вершились,
Людей чимало видатних
Полтаві прислужились.

Захаров, Тома де Томон,
Кваренті, Вороніхін
Вели архітектурний тон
У місті нашім тихім.

І Гоголь, Глібов тут були,
І Щепкін знаменитий,
Що славу краю принесли
В яскраві творчі миті.

В когорті вславлених імен
Учений Остроградський,
І Короленко, і Позен,
І велетень Вернадський.

Посеред них в засилля час,
Псевдонімом прикритий,
Ніс правду Рудченко Панас – 
Земляк талановитий,

Котрий з життя сюжети брав
Й задля людського щастя
І лихо давнє викривав,
І лихо сьогочасне.

Сьогодні радо всіх дітей
У будень і у свято 
Панаса Мирного музей
Готовий привітати.
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І краєзнавчий є музей,
Найбільший в Україні.
В музеях – пам’ять про людей,
Подій далеких тіні…

Але до тих звернімось літ,
У ту буремну пору,
Як сколихнув надовго світ
Залп крейсера «Аврора».

Зривались вихори круті
На буйнім ратнім полі,
Вкраїна вкотре у житті 
Шукала шлях до волі.

Було, що брата брат боров
 І батька не жаліли.
Лилась в степах гаряча кров,
Незгод жарини тліли…

Вітри великих перемін
Сягнули і Полтави.
Та не привів отой розгін
До створення держави.

Як громадянський мир прийшов,
Надія зайнялася,
Полтава наша рідна знов 
За творчий труд взялася.

Училась, задивлялась ввись,
Ладналася красиво.
В сади садиби одяглись
На радість та на диво.
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В майбутнє спрямувавши крок,
На крилах мрій неслася,
І саме звідси до зірок
Дорога почалася.

Кувалась в праці новизна,
Будов здіймались вежі.
Та в груди вдарила війна – 
Руїни, смерть, пожежі.

Проти насильників – заброд,
Що меч несли кривавий,
Піднявся наш увесь народ
На бій священний, правий.

Життя мільйонів відцвіли
Пори тієї страшної.
Вони із Лялею ввійшли
В безсмертя, у герої.

Коли убрав у квіти май
Усі шляхи – дороги,
Полтава, як і весь наш край,
Зустріла Перемогу.

І знов з солоної роси 
Руїни оживали,
Заводи, фабрики росли,
Нові сади й квартали.

За труд узявся люд увесь 
В поля, в робочих лавах,
І переможний той прогрес
Торкнувся і Полтави.



110

У місті на сучасний лад
Звелись увись відразу
Заводи сонцедайних  ламп
І штучного алмазу.

Як злету пагони живі,
Під теплий дзвін бандури
З’явились вузи тут нові
І заклади культури.

Стрімкі райони – острівки
Знялись довкола града,
І на узвишші – Половки,
Й біля ріки – Левада.

Мов діточки – ясні зірки,
Грайливо й променисто
Басейни, школи, дитсадки
Цвіли в долонях міста.

У наших сонячних краях,
Де райдуги веселі,
Кружляв лелека – мирний птах, - 
Ніс діточок в оселі.

А доля далі нас вела
У простору безмежність.
Вкраїна врешті здобула 
Жадану незалежність.

І прапор вгору підняла
У золоті й блакиті.
Як рівна, вийшла, зажила
Державою у світі.
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В ясній когорті славних міст,
Легка і величава,
Розкрилилась на повний зріст
І лагідна Полтава.

Прославсь її славетний путь
До справ нових,  роботи,
Бо гарні люди в ній живуть
І щирі патріоти.

Полтавою крокує знов
Година будівнича,
Визорюють нових будов
Задивлені обличчя.

А особливо в рік оцей 
Оновлено багато,
Бо місто наше ювілей
Готується стрічати.

Ритмічна поступу хода
Вчувається усюди.
Полтава юно вигляда,
Й цьому радіють люди

То храм осяяний встає,
То школа промениста – 
Батьки дбайливі, видно, є
Біля керма у міста.

Тому - то свіжістю бринить,
Ласкаве і привітне,
І, обіймаючи блакить,
В своє майбутнє квітне.
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Щоб в колосковий небокрай,
Данину склавши літу, 
Підняти весь полтавський край 
На зоряну орбіту.

Щоб полюбилися усім
І вулиці, й квартали,
Щоб ми, обнявши рідний дім,
Прийдешнє зустрічали.
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