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Ольга Війтик-Ющук 

Ольга Михайлівна Війтик-Ющук народилася 21 січня 

1934 року в селі Гонятички Томашівського повіту 

Люблінського воєводства на Холмщині (Польща). Там 

здобула початкову шкільну освіту. 1944 року внаслідок 

депортації українців із земель, переданих Польщі, сім’ю 

було вивезено в Дніпропетровську область. Але незабаром 

батьки переїхали ближче до рідного краю — спочатку в 

село Хобултову Володимир-Волинського району, потім у 

місто Володимир-Волинський. 

1952 року О.М. Війтик, закінчивши середню школу із 

золотою медаллю вступила на філологічний факультет 

Львівського державного університету ім. Івана Фрака, де 

вивчала українську мову й літературу. Після закінчення 

університету три роки працювала вчителем української 

мови й літератури в Лудинській середній школі 

Володимир-Волинського району.  

1960 року переїжджає до Києва, де тоді її чоловік 

І.П. Ющук навчався в аспірантурі Інституту літератури 

ім. Т.Г. Шевченка. Тут вона працює редактором медичного 

видавництва “Здоров’я”, виховує дочку Ларису й сина 

Олега, а потім допомагає виховувати онуків. У вільний час 

писала вірші, окремі з яких публікувалися в періодичній 

пресі. 

Померла Ольга Михайлівна Війтик-Ющук 5 червня 

1998 року, похована в Києві. 
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КАЗКОВА МИТЬ 

 
Чому квіти розцвітають... 

Чом травичка зеленіє 
Навесні та літом? 
Чому квіти розцвітають 
Влітку пишним цвітом? 
 
Бо узимку заметілі 
Снігом все вкривають, 
А від лютого морозу 
Й ріки замерзають. 
 
Сонце і тепло дарують 
Нам весна та літо, 
Все довкола прикрашають 
Дивним, ніжним цвітом. 
 
 

Свічки на озері 

Рано-вранці з сонцем встав 
Вітерець тихенький 
І над озером пробіг 
Швидко і легенько. 
 
Плесо зарябіло все 
Хвильками-лускою. 
Сонечко ранкове теж 
Гралося з водою. 
 
Засвітились промінці 
В хвилечках так мило, 
Що аж спалахи-свічки 
Озеро все вкрили.  
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Мерехтять, блищать свічки, 

Над водою сяють. 

Ніжні крила вітерцю 

Тихо їх гойдають. 

 

 

Сонечко скупалось 

В річці сонечко скупалось 

Й ясно в небі сяє, 

На сади, поля, діброви 

Чари розсипає. 

 

Сонце щедро ллє проміння — 

Раді луг і нива. 

Біля річки сміх і гамір —- 

Дітвора щаслива. 

 

 

Таке чудове літо 

П’янке повітря розлилось 

Над щедрою землею, 

Пропахлу літом голубінь 

Розсіює над нею. 

 

Синіє ліс удалині, 

Поля розмаєм вкриті. 

Колосся хилить до землі 

Пружне засмагле жито. 

 

В промінні сонця виграє 

Ячмінь зеленовусий. 

Збирають ряску на воді 

Качки, й пасуться гуси. 
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Обабіч ставу — череда, 

А трохи далі — коні. 

Пасуться кози біля верб 

На довгому припоні.  

 

Лелека йде уздовж ставка, 

Немов рахує кроки. 

На осокорі край села 

Скрекочуть дві сороки. 

 

 

Верби кучеряві 

Над водою верби ніжні 

Мов красуні дивовижні. 

 

Тихо вітер повіває, 

Віти-кучері гойдає. 

 

Дивляться вони у воду 

На свою зелену вроду. 

 

Плесо дзеркалом здається — 

В ньому сонечко сміється. 

 

 

Зелений танок 

Понад ставом живопліт 

Із тонких вербових віт. 

 

Вітер гілочку шарпне — 

І вона убік майне. 

 

Вправо крок, уліво крок — 

Рвуться віти у танок. 
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І танцюють тільки так — 

З вітром-леґенем у такт. 

 

 

Сняться лозам сни 

Мружиться вода у річці 

І пливе тихенько. 

Над водою гнуться лози, 

Довгі і тоненькі.  

 

Навіває сон-дрімоту 

Річеньки дзюрчання — 

Сняться лозам сни чудові 

І вночі, і зрання.  

 

 

Сів горобчик над водою... 

Сів горобчик над водою 

На зелені віти, 

Щоб погрітися на сонці 

Й трохи відпочити. 

 

Загойдали його віти, 

Захотілось спати. 

Та зозуля розбудила — 

Почала кувати. 

 

 

Хор дерев на греблі 

Недалеко біля греблі 

Верби чешуть коси. 

Їхню пісню мрійну, ніжну 

Вітерець розносить. 
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Їм підспівують тополі, 

Шелестять осики... 

Виступає хор на греблі, 

Гарний і великий. 

 

 

Веселе листя 

На осиці листя грає — 

Пританцьовує. 

Перехожих його шелест 

Зачаровує. 

 

Вітерець лиш тихо-тихо 

З листям грається, 

А воно в нестримнім танці 

Вихиляється. 

 

 

Прозорі вітрила 

Стрункі берізки білокорі 

Вітрила підняли прозорі. 

 

Легенький вітер налітає, 

Вітрила раптом напинає. 

 

Дзвенять вітрила, щось шепочуть, 

Немовби полетіти хочуть. 

 

 

Груша-дичка 

Груша-дичка на узліссі 

Росте одинока, 

Гілля довге розпустила — 

Пишна і висока. 
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Не про себе груша дбає, 

А про нас із вами: 

Пригощає людей щедро 

Стиглими плодами. 

 

 

Лісова галявина 

Сонце щедро гріло, 

Довго пригрівало, 

І дощі шумливі 

Землю напували. 

 

Все росло й буяло: 

Жито і пшениця. 

І достигли в червні 

Запашні суниці.  

 

І сьогодні в лісі 

Голоси лунають: 

Діти і дорослі 

Ягоди збирають. 

 

 

Казкова мить 

Дощ іде, пливуть струмочки, 

Напилась води земля. 

Цвяшки дощових краплинок 

Видно на воді здаля. 

 

Блискавки снують по небу, 

Грім гуркоче звідусіль. 

Небо свариться із нами 

Чи тамує сильний біль? 
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А дерева мов дрімають 

В теплій дощовій імлі. 

І трава, намокла й чиста, 

Хилить стебла до землі. 

 

Дощ іде, пливуть струмочки, 

Це якась казкова мить: 

Все принишкло, заніміло, 

Тільки листя шелестить. 

 

 

Ранок 

Гілка абрикоси 

Стукає у шибку. 

Нахилила ружа 

Квіточку-голівку. 

 

Промінь сонця грає, 

Горнеться до мене. 

Птахів щебетання 

У кімнату лине. 

 

Вже не хочу спати, 

Та ще плющу очі: 

Всю красу ранкову 

Зберегти я хочу. 

 

 

Плетиво казкове 

Золотаве сонечко 

Загляда в кімнату, 

Відбиває на стіні 

Гілочку крислату. 
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Погойдне лиш вітерець 

Гілку вишні знову — 

На стіні замерехтить 

Плетиво казкове. 

 

 

Захід сонця 

Стали хмари, наче коні, 

Наче коні на припоні. 

Серед хмар лиш отвір сяє, 

В нього сонце виглядає. 

 

Дивиться, чи все зробило, 

Чи всю землю обігріло. 

І прощається із нами, 

Із полями та лісами. 

 

Ляже спати за горбочком, 

На постелі під дубочком. 

Любе сонце, не барися, 

Завтра вранці повернися. 

 

Нічка темна все накрила, 

В небі місяць засвітила. 

На добраніч, сонце миле, 

Набирайсь на завтра сили. 

 

 

Заховалось сонечко 

Заховалось сонечко 

За горою 

І лягло на ліжечко 

Під вербою. 
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На добраніч, сонечко, 

Милий друже! 

Ми тебе чекаємо 

Дуже-дуже. 

 

Ми тебе зустрінемо 

Завтра знову. 

Зараз заспіваємо 

Колискову.  

 

 

Колискова для сонечка 

Люлі-люлі, сонечко, 

Ніч спадає, 

Сон широкі крилечка 

Розправляє. 

 

Все, за день натомлене, 

Буде спати, 

У країні диво-снів 

Ночувати. 

 

Треба, любе сонечко, 

Відпочити. 

Зорі й місяць не дадуть 

Розбудити. 

 

Спи спокійно, сонечко, 

Місяць світить, 

Заколисує тебе 

Легіт-вітер.  

 

 



 
12 

 

НУ Й ХОРОШІ ТІ ЗВІРЯТА 

 

Буян 

А Буян все: 

— Гав-гав-гав!  

Цілу нічку  

Він не спав. 

 

Стерегти мав  

Весь садок,  

Квіти, півня  

І качок. 

 

Вдень черешні 

Стереже:  

Червоніють  

Гарно вже. 

 

На шуліку  

Погляда —  

Може бути  

Знов біда. 

 

Ось мне грядку  

Сірий кіт,  

Гріє лапки  

І живіт. 

 

Добре бачить  

Все Буян,  

Заглядає  

І в бур’ян. 
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Береже він  

Цілий дім.  

Без Буяна  

Скрута всім. 
 

 

Дивна ворона 

Сіла вранці на антену  

Престара ворона,  

Скоса й гордо позирає,  

Мов сидить на троні. 
 

“Не ховайсь, — Буян їй каже, —  

Я і там побачу”.  

А ворона: “Я транслюю  

Телепередачу”. 
 

 

Киця Мурка 

Киця Мурка спозаранку  

Вмила вусики на ґанку,  

Вмила хвостик, лапки, личко,  

Вділа випрану спідничку. 
 

Козубець взяла маленький 

І пішла в ліс по опеньки. 

Мама Мурку похвалила —  

Працьовиту доню милу. 
 

 

Взірець для вишивання 

Приморозив на дорозі  

Воду морозець.  

Мурка добре змерзла в лапці,  

Але молодець. 
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Ходить-бродить, щось шукає,  

Стала і на лід‚  

Ось і на снігу лишила,  

Як мережку, слід. 

 

Як взірець для вишивання — 

Мурчині сліди.  

Тож ворони до смеркання  

Йдуть та йдуть сюди. 

 

 

Дружний спів 

В Сірка та Мурки  

Одні турботи:  

Сидять на лавці —  

Вивчають ноти. 

 

Теля і козлик  

Допомагають,  

Протяжно й лунко  

Усі співають: 

 

“Гав-гав, няв-няву,  

Му-му, бе-бе-е!  

Чом не співає  

Курча рябе-е?” 

 

Сказав їм півень: 

“Вгамуйте крики,  

Співайте гарно:  

Ку-укуріку”. 
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Страхополох 

Бігав зайчик по галяві,  

Опустивши вуха,  

Поглядав на сірі хмари,  

Спів пташиний слухав. 

 

Як побачив їжачатко  

Збоку на стежині,  

Дременув так, що додому  

Не прийшов ще й нині. 

 

 

Зайчикова хатка 

Заєць хату будував  

Майже ціле літо.  

Хата з добрих кругляків,  

Сіном зверху крита. 

 

Піч широку змурував,  

Комин видно в стрісі.  

Тепло буде всім зайцям  

Зимувати в лісі. 

 

 

Іменини 

Ой, у лісі на пеньочку 

Їли білочки грибочки, 

Смакували, підсипали,  

Гарним чаєм запивали.  

Чай з листочками ожини —  

В білки-мами іменини. 
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Конкурс бальних танців 

На галявині зайці  

Гарно танцювали,  

Музиканти-горобці  

Цілу ніч не спали. 

 

Розпливались знов і знов  

Ніжні звуки вальсів.  

Це ж не просто стриб чи скік —  

Конкурс бальних танців. 

 

 

Фігурне катання 

Дві ворони на льоду  

Бігають, стрибають,  

Зроблять дивний вихиляс,  

Крилами махають. 

 

Освоюють цілий день  

На льоду катання —  

Запросили їх прийти  

Завтра на змагання. 

 

 

Ранець 

Білка у крамниці ранець 

Вибирала,  

Розглядала, придивлялась,  

Приміряла, 

 

Щоб зручний був і красивий,  

Рожевенький,  

Бо про доню дуже дбала  

Білка-ненька. 
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Щоб книжки туди покласти 

І горішки, 

Парасольку і цукерки —  

Всього трішки. 

 

Довго-довго вибирала,  

Як ніколи,  

Бо Пушиночка маленька  

Йде до школи. 

 

 

Білчин горіх 

Хлопчик з мамою у лісі  

Посадив горіха,  

А для білочки Пушинки  

Це велика втіха. 

 

Їй не треба десь ходити 

Козубець тягати,  

Бо росте горіх волоський  

В неї біля хати. 

 

Наносила мудра білка  

У дупло горіхів:  

Не відерце, не мішечок —  

Повних кілька міхів. 

 

 

Їжачок 

Вийшов погуляти  

Вранці їжачок.  

Круглий і маленький,  

Весь із голочок. 
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Походжає гордо,  

Обминув пеньок…  

Підійди до нього —  

Скрутиться в клубок. 

 

 

Чому кує зозуля? 

Знову й знов кує зозуля.  

А чому?  

Бо знесла яйце й підклала.  

А кому? 

 

Де тепер її дитина?  

Де вона?  

Без дітей нелегко жити —  

Все одна. 

 

В інших птахів пташенята  

Гарні є,  

А вона сама скучає  

Та кує. 

 

 

Цікава курка 

На подвір’ї курка стала  

Й мружить ліве око,  

Дивиться на купол неба,  

Чи воно високо. 

 

Хоче скочити на небо,  

Скрізь позаглядати,  

Погребти навколо сонця,  

Щось і поклювати. 
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Каже киця: “Щось ти, курко,  

Мрієш дуже нині —  

Ти ж на сідало щоденно  

Лазиш по драбині”. 

 

 

Жолуді 

Задивилось зайченятко —  

Диво, що й казати:  

Обліпили віти дуба  

Кульки чи маслята? 

 

Може, дзвоники тендітні  

Дуб привіз додому,  

Заховав їх між листками  

Й не сказав нікому? 

 

“Ні, це жолуді кулясті, —  

Білочка озвалась, —  

В дуже модні капелюшки,  

Мов на свято, вбрались”. 

 

 

Білий гриб 

Біля стежки, мов прилип,  

Виріс гарний білий гриб.  

Без якихось там прикрас,  

Та чарує дуже нас. 

 

Чому гриб не заховавсь?  

Чому в козуб наш попавсь?  

Бо очей не видно, вух —  

Гриб сховав їх в капелюх. 
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ОСІНЬ 

 

Художниця 

Барв і пензля не шкодує  

Восени художниця.  

Все гарненько розфарбує  

Й відпочити проситься. 

 

Спить-дрімає цілу зиму,  

Навесні прокинеться,  

Приготує гарні фарби —  

Око не надивиться. 

 

 

Листя пожовтіло 

Золота берізка —  

Листя пожовтіло.  

Осінь-чарівниця  

В край наш прилетіла. 

 

Жовтих та багряних  

В неї фарб багато.  

І стоять дерева,  

Вбрані, як на свято. 

 

 

Золота обнова 

Вже дерева нарядились  

В золоту обнову,  

Та дощі не забарились —  

Мжичить знов і знову. 
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Сонце влітку натомилось,  

Світить, ніби кволе,  

Небо хмарами укрилось,  

Туманіє поле. 

 

 

Жовтіє листя на березі 

Листя на березі  

Почало жовтіти,  

Наче між листками  

Зажовтіли квіти. 

 

І стоїть красуня, 

Листячком тріпоче: 

Всю красу осінню  

Нам віддати хоче. 

 

 

Порядкує осінь 

Порядкує осінь  

Знову в нашім краї:  

Пожовтіло листя  

У садках та в гаї. 

 

Вже вітри холодні  

Нам дощі приносять  

Пишні хризантеми  

Порятунку просять. 

 

Ми їх занесемо  

У горшку в кімнату,  

І в кімнаті нашій  

Буде завжди свято. 
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Осінній парк 

Вже побагряніло  

Листячко на клені,  

Але на вербиці  

Ще воно зелене. 

 

На каштані листя  

З жовтою каймою.  

Йду осіннім парком  

Тихою ходою. 

 

Різнобарвне листя —  

Килим під ногами...  

Попрощалось літо  

Вже давно із нами. 

 

Таких фарб немає  

Влітку, ні зимою.  

Недаремно осінь  

Зветься золотою. 

 

 

Журавлиний ключ 

Журавлиний ключ курличе  

В небі голубому —  

Журавлі летять у вирій  

Із свойого дому. 

 

Та повернуться весною  

В гнізда рідні, милі.  

Пам’ять про свій край чудовий  

Додає їм сили. 
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Ходить осінь 

Ходить осінь, порядкує,  

Все розмалювала.  

Так працює, що, напевне,  

Й спати не лягала. 

 

Парк над ставом пломеніє —  

Барви пречудові:  

І коричнево-зелені,  

Жовті та багрові. 

 

 

Верба над водою 

Чом, вербице, нахилилась  

Над водою низько?  

Що вже літо відшуміло  

І вже осінь близько? 

 

Пожовтіє ніжне листя,  

Попливе з водою,  

Холодно і сумно буде  

У снігу зимою. 

 

Не журись — весна прилине,  

Все зазеленіє,  

Сонце ніжно усміхнеться,  

І душа зрадіє. 

 

 

Облетіло з тополь листя 

Юні ще тополі  

Зовсім голі-голі —  

Листя облетіло,  
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А вони недавно  

Були дуже гарні  

Й весело шуміли. 

 

 

Осінній пейзаж 

Вкриває листя парк і сад,  

Стоїть надворі листопад. 

 

Трава принишкла, прилягла,  

Висить над полем біла мла. 

 

Вже стелить осінь килими —  

Чекає прибуття зими. 

 

 

Облітає листя 

Облітає жовте листя,  

Сиплеться половою  

Й засипає парк осінній  

Пишною обновою. 

 

Під ногами ніжний килим  

З листя різнобарвного,  

Неба синь вгорі безмежна,  

Чистого, безхмарного. 

 

 

Підготовка до зими 

На кленах листочків  

Нема ніде.  

Дерева в задумі,  

А дощ іде. 

 



 
25 

Купає дерева  

Дощ восени —  

Готує природа  

Їх до зими. 

 

Снігами притрусить  

Зима усе.  

Вже грудень у торбі  

Ключі несе. 

 

Відчинить він замок,  

Де спить зима,  

Розбудить морози  

Вона сама. 

 

 

Вересень на морі 

Вересень надворі,  

Вітер дме із моря —  

Рве, гуде, гасає,  

Міри мов не знає. 

 

Гнані вітром хвилі  

Піняться, як мило.  

Рветься вітер з моря  

Далі на простори. 

 

Пляжем пронесеться,  

В парку розмахнеться  

Й гонить жовте листя  

Вулицями міста. 
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Осінь 

Закавузилося небо,  

Дощ шепоче третій день,  

І пташок ніде не видно,  

І не чути їх пісень. 

 

 

Дерева в задумі 

В задумі дерева  

В саду стоять,  

Думки їх далеко  

Туди летять,  

Де тепло, де гарно,  

Нема зими,  

Де травень зелені  

Тче килими. 
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ЗИМА 

 

Велике свято 

Христос народився,  

Радіють всі люди.  

А скоро Новий рік  

На землю прибуде. 

 

Радіє малеча —  

Співає, танцює.  

Сніг сипле і сипле —  

Із святом віншує. 

 

 

Ялинка на майдані 

Красуня-ялинка  

Стоїть на майдані —  

Висока, розкішна,  

Дбайливо убрана. 

 

Свічки та гірлянди,  

Прикраси багаті  

Висять на ялинці —  

Велике в нас свято. 

 

 

Гарна ялинка 

На майдані височенну  

Ставили ялинку,  

Наряджали й прикрашали,  

Як малу дитинку. 
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Гарна панна на майдані,  

Сяє, наче зорі.  

Дід Мороз привів на свято  

Діток ціле море. 

 

Легко крутиться ялинка, 

І цвітуть гірлянди, 

Пломеніють дуже гарні  

Свічечки-троянди. 
 

 

Новорічні гостинці 

Їде зайчик до села, 

В нього торба чимала.  

В торбі є гостинці —  

Діткам на ялинці  

Він роздасть. 

 

Мчить зайчатко до села,  

Буде радість немала  

Діточкам-малятам  

В новорічне свято  

В дитсадку. 
 

 

Нелегке завдання 

А ворона біля хати  

На бузку сиділа,  

Поглядала вліво, вправо  

Й їсти не хотіла. 

 

Прилетіла каркотуха 

Із самого рання: 

Дід Мороз дав не легке їй,  

А важке завдання. 
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Заглядала у віконця  

Не одну хвилинку:  

Чи покласти щось незвичне  

Дітям під ялинку. 
 

Лише чемні та слухняні  

Матимуть гостинці.  

Дід Мороз їх сам повісить  

Прямо на ялинці. 
 

 

Ялинка для внуків 

Красуню-ялинку  

Поставили в хаті,  

Наділи прикраси,  

Як панні багатій. 
 

Цукерки, гірлянду  

Й свічки почепили,  

Дарунки під нею  

Вночі примостили: 
 

Олесику — зайця,  

Сашкові — машину,  

Михасеві — кицю  

Й усім — мандарини. 
 

Цукерок та яблук  

Багато поклали,  

Альбоми і фарби  

Для них купували. 
 

Новий рік веселий,  

Радіють внучата.  

Піснями і щастям  

Наповнена хата. 
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Прогноз погоди 

Каркають ворони дивні 

І літають низько. 

Це такий прогноз погоди: 

Завірюха близько. 

 

Дякуємо вам, ворони,  

За таку новину.  

Хай метелиця розстелить  

Снігову перину. 

 

Вже нудьгують наші лижі,  

Сплять давно санчата,  

Всі ми будемо, щасливі,  

Зиму зустрічати. 

 

 

Привезла зима мороз 

Привезла зима мороз  

Й віхолу з вітрами,  

Вкрила поле навкруги  

Білими снігами. 

 

Кучугури намела —  

Снігу скрізь доволі,  

Заморозила річки,  

Спить під снігом поле. 

 

Вдалині видніє ліс,  

Снігом ледь прикритий,  

Заворожено стоїть ―  

Марить теплим літом. 
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Сніг іде 

Що за пір’ячко кружляє,  

Тротуари закриває?  

Це не пір’я — сніг лапатий  

Стелить ковдру біля хати. 

 

Вийшли діти на подвір’я,  

Бабу ліплять з цього пір’я.  

Діти спокою не мають —  

Радо зиму зустрічають. 

 

 

Сипле сніг 

Сипле з неба сніг лапатий,  

Діти вибігли із хати,  

Ліплять бабу, в сніжки грають,  

Голоси навкруг лунають. 

 

А сніжок усе вкриває: 

Поле, луг, стежки у гаї.  

Птахи зграйками літають,  

В годівнички заглядають. 

 

 

Хуртовина 

Білу ковдру хвища стелить,  

Виє, завиває.  

Ліс, обвіяний вітрами,  

Сонечка чекає. 

 

В таку хуґу-завірюху  

Сонце лягло спати.  

Діти нудяться в домівках,  

Не виходять з хати. 
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Зима 

Кучугури снігу  

Хвища намела.  

Зимо, люба зимо,  

Де раніш була? 

 

Мчать санчата дзвінко,  

Снігу ж бо гора.  

Рада і щаслива  

Наша дітвора. 

 

 

На лижі! 

Сніг іскристий, променистий  

Грає під ногами.  

Нумо в поле, йдімо швидше  

З лижами й санками. 

 

Поле біле, вкрите снігом,  

Ген там ліс дрімає,  

Лижі мчать все далі й далі,  

Серце завмирає. 

 

 

Весело взимку 

Хлопці та дівчата  

Винесли санчата.  

З гірочки з’їжджали,  

Вигуки лунали. 

 

А маленька Яна  

Свого пса Буяна  

Посадила в сани:  

“Їдь з гори, Буяне!” 
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Неслухняні сани  

Вирвались у Яни,  

В’їхали з розбігу  

В кучугуру снігу. 

 

 

Урожай подарує земля 

Віхола бушує,  

Свище та гуде.  

Морозець лютує,  

Сніг іде та йде. 

 

Сніг дороги вкриє,  

Ріки і поля,  

Міцно задрімає  

Втомлена земля. 

 

Хай відпочиває,  

Не будіть її —  

Влітку подарує  

Гарні врожаї. 
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ВІДШУМІЛИ ЮНІ РОКИ 

 

Мої весняні літа 

О роки весняні  

Мойого життя!  

В ті весни щасливі  

Нема вороття. 

 

А весни буяли,  

А весни цвіли,  

В країну кохання  

Уяву вели. 

 

І рвалося серце 

В країну чудес,  

Душа чарувалась  

Красою небес. 

 

Співала природа,  

Гуділи хрущі,  

П’янило довкілля  

Удень і вночі. 

 

 

Відшуміли юні роки 

Відшуміли юні роки,  

Весни гарні відцвіли,  

Молоді ми, повні сили  

Там давно-давно були. 

 

Залишилось шляху мало,  

Відстані уже малі.  
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Чесно йдімо, щоб лишити  

Гарний спомин на землі! 

 

 

В пам’яті назавжди 

Відлетіла ненька,  

Назад не вертає,  

Від негод рідненька  

Нас не захищає. 

 

Мамині згадались  

Рученьки-крилята,  

В пам’яті лишились  

Наші мама й тато. 

 

Вічність прийняла їх...  

Де вони, не знаю.  

І на зустріч з ними  

Лиш у снах чекаю. 

 

 

Усе співає 

Скрутилась змійкою ріка,  

Вода ледь-ледь хлюпоче,  

Пливти до моря в синю даль  

Вона, мабуть, не хоче. 

 

Видніє ліс, в задумі лан  

Не шурхотить, дрімає.  

Торкнувся жайворон струни —  

І все навкруг співає. 

 

Схилились ніжно колоски,  

Трава їм щось шепоче.  
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Усе видзвонює, тремтить,  

Й душа співати хоче. 

 

 

Щаслива пора 

Шелестить весь день тополя — 

Не вгаває.  

Осокора молодого  

Звеселяє. 

 

Закохалась в осокора  

До нестями.  

Про любов йому співає  

Вечорами. 

 

Осокір найкращі мрії  

Все колише.  

Про кохання до тополі  

Вірші пише. 

 

І росте щаслива пара 

Край дороги.  

Разом вистояли бурі  

І тривоги. 

 

 

Закохані 

Щасливий місяць аж сп’янів  

В палких обіймах ночі,  

І розливають благодать  

Його спокійні очі. 

 

Залита світлом вся земля, 

І пахощі духмяні 
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Дарує місяць-чарівник  

Своїй земній коханій. 

 

Зачарувала ніч усе  

Своїм палким коханням,  

І сняться людям гарні сни  

Всю нічку — аж до рання. 

 

 

Вічні проблеми 

Розкішний бузок  

Кохає тополю,  

Ночами зітхає,  

Благає все долю: 

 

Щоб доля почула  

Велике страждання,  

До серця красуні  

Донесла благання. 

 

Щороку для неї  

Бузок зацвітає,  

Уваги тополя  

На це не звертає. 

 

Кохає тополя  

Могутнього дуба.  

З коханим — єдиним  

Подасться до шлюбу. 

 

Берізоньці коси  

Цар-дуб заплітає,  

Найкращою в світі  

Її називає. 
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Фонтан 

Шумить фонтан: вода, мов сніп,  

На сонці дивно грає  

І бризки ― зерна кришталю ― 

Угору викидає. 

 

Краса яка! І колоски,  

Здається, в небо линуть  

І чари-зваби віддають  

За мить одну-єдину. 

 

Чарує, вабить дивний шум,  

Сюди прийду я знову.  

Колосся, зіткане з води...  

Є в цьому щось казкове. 

 

 

Засинає онкоцентр 

Засинає онкоцентр  

На околиці.  

Знуджені, вимучені  

Фатальною недугою  

Сплять хворі,  

Заколисані зимою,  

Легким шумом сосен,  

Невимовним горем. 

 

Визираю у вікно,  

Бачу срібний сніг  

На подвір’ї, на стежках.  

Білесенькі сніжиночки  

Кружляють,  

Витанцьовують із вітром,  
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Тихо, ніжно-ніжно  

Падають додолу. 

 

Снігом засипає все...  

Кущ акації —  

Це маленьке дерево —  

Хурделиці-метелиці  

Вистоїть.  

Боже, й хворим онкоцентру  

Силу дай, мужність дай,  

Дай життя без муки,  

Фізичної й душевної. 
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ВІТЕРЕЦЬ КУПАЄТЬСЯ 

 

Мокро-мокро біля хати 

Мокро-мокро біля хати 

Дощик сніг весь змив: 

Перед самим Новим роком 

Цілу нічку лив. 
 

Сіро й нудно на подвір’ї, 

Видно баюрки. 

Без роботи залишились 

Лижі та санки. 

 

 

Хвища 

Довго хвища бушувала, 

Снігом землю крила. 

З кришталевого палацу 

Сніг усе возила. 

 

Довго хвища завивала, 

Невблаганна й люта… 

Сплять поля, озера й ріки, 

Морозищем скуті. 

 

 

Взимку 

Сніг виблискує, іскриться, 

Гарна, тиха днина. 

Поле вкрила біла-біла 

І пухка перина. 
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І води в ріці не видно, 

Річка зупинилась, 

В лід зима її скувала, 

Снігом притрусила. 

 

Сніг іскристий, променистий 

Грає під ногами. 

Гайда в поле, йдім на річку 

З лижами й санками. 

 

 

Наш гість ― сонце 

Довго хуртовина 

Вила і стогнала, 

Сонечко ласкаве 

В хмарах заховала. 

 

А сьогодні в шибку 

Стукнув раз горобчик. 

“Мабуть, будуть гості”, ― 

Радо мовив хлопчик. 

 

І невдовзі з неба 

Глянуло в віконце 

І всміхнулось щиро 

Довгождане сонце. 

 

 

Калина взимку 

Що за намистинки, 

Снігом вкриті? 

― Ягоди калини 

Круглі, соковиті. 
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Кетяги калини 

Взимку червоніють, 

Ніби намистинки 

Здалеку видніють. 

 

 

Пори року 

Чому сонце сяє так, 

Чому так сміється? 

То прийшла до нас пора, 

Що весною зветься. 

 

Буйним цвітом відцвіте, 

Відшумить дощами ― 

Й тепле літечко іде 

З квітами й плодами. 

 

Потім осінь настає, 

Щедра і багата ― 

Всього вдосталь є 

І надворі, й в хаті. 

 

А за нею вслід зима 

Білий килим стелить 

І катає на санках 

Гурт дітей веселих. 

 

 

Прийшла весна 

В квітні випав ще сніжок 

На зелений моріжок, 

Та розтав до ранку сніг ― 

Довго влежати не міг. 

Вітер з півдня налетів, 
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Землю заспану зігрів. 

Як не сердиться зима, 

Сили в неї вже нема, 

Бо прилинула до нас 

Чарівниченька-весна. 

 

 

Весна 

Крига в річці скресла, 

Пташка вість прине сла: 

В полі тане сніг. 

 

Сонце пригріває, 

Стежка підсихає… 

Кіт погрітись ліг. 

 

 

Лелеки 

Повернулися лелеки 

Із країв чужих, далеких. 

Не зважають і на втому, 

Бо летять вони додому. 

 

Повертаються щороку 

На вербу стару й високу, 

Діточок тут доглядають 

І літати їх навчають. 

 

Хоч і добре десь живеться, 

Та додому серце рветься, 

Сняться їм поля й долини 

Рідної для них Вкраїни. 
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Борються весна з зимою 

Березневі дні відходять, 

А тепла немає. 

Може, це до нас ізнову  

Зимонька вертає? 

 

Вітер віє, вітер свище, 

Хмари йдуть низенько. 

Вдень і сонечка не видно, 

Ніччю ― місяченька. 

 

Борються весна з зимою ― 

Хто кого здолає. 

Зимонька сніжку натрусить, 

А весна змиває. 

 

Та знесилились морози, 

Хвищі марять снами… 

Вже травичка зеленіє, 

Йде весна полями. 

 

 

Вітерець купається 

Вітерець купається, 

На воді гойдається. 

Хто б ще так зумів? 

Озеро здіймається, 

Виходить з берегів. 

 

А вода підноситься 

І на волю проситься ― 

Тане й тане сніг. 

Хвилечка прокотиться 

Й ляже вам до ніг. 
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Весняна погода 

На подвір’ї голуби п’ють воду, 

В баюрках купаються пташки. 

Весняна  прийшла до нас погода ― 

Зимонька ховається в кутки.  

 

Дивно їй, що зникнув сніг у полі, 

Криги на річках ніде нема. 

Хоч стоять іще дерева голі, 

Рядить вже весна, а не зима. 

 

А весна тепер не забарилась, 

В лютому прилинула до нас, 

Поле щедрим сонечком зігріла ― 

Розбудила землю в ранній час.  

 

Постаралась фарб вона для квітів, 

Бо весна художниця така, 

Що не буде скоро голих вітів, 

Зацвіте все в полі та в садках. 

 

Ось уже й лелеки повертають 

В незабутні дорогі краї. 

Закує зозуля, й заспівають 

У вечірній тиші солов’ї. 

 

 

Чарівний спів 

Відшуміли завірюхи, 

І сніги розтали. 

У садочках соловейки 

Знов защебетали. 
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Вийду в сад, а соловейки 

Перли розсипають ― 

Перли щастя і любові 

В серці розцвітають. 

 

 

Бруньки на абрикосі 

Абрикоси в намистинках ― 

Аж гілки рожеві… 

Нарядились, мов на свято, 

Під вікном дерева. 

 

Краще сонечко пригріє, 

Заіскряться роси, 

І розквітнуть ніжно-біло 

Ранні абрикоси. 

 

Потім вишні забіліють, 

Яблуні крислаті… 

Бджоли прилетять 

Пахучий мед збирати. 

 

 

Пелюстки жасмину 

Пелюстки жасмину, 

Наче снігопад, 

Наче хуртовина, 

Біло вкрили сад. 

 

Пахли так приємно, 

Радували всіх 

Й раптом облетіли, 

Наче випав сніг. 
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Дрібненький дощик 

Крапає дрібненький дощик 

І не спочиває. 

Він живлющою водою 

Землю напуває. 

 

 

Бруньки на деревах 

Бруняться в саду дерева, 

Скрізь біжать струмки, 

Сонце щедро землю гріє,  

Гнізда в’ють пташки. 

 

Урожай рясний в дарунок 

Літо принесе. 

Й, натрудившися, природа 

Взимку знов засне. 

 

 

Чому? 

Чом травичка зеленіє 

Навесні та літом? 

Чому квіти розквітають 

Влітку буйним цвітом? 
 

Бо узимку заметілі 

Снігом все вкривають, 

А від лютого морозу  

Й ріки замерзають. 
 

Теплі дні у дар приносять 

Нам весна і літо, 

Все довкола прикрашають 

Пишним, буйним цвітом. 
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Прикмети 

Зими вже немає ― 

Зненацька десь зникла, 

І проліски в лісі 

Тендітні розквітли. 
 

Бруньки на деревах 

Розплющують очі. 

Вивчають місцевість 

Вже бджоли робочі. 
 

Жовтенький метелик 

Тріпоче у полі ― 

Прикмета, що меду 

В нас буде доволі. 
 

Як буде біленький 

Метелик літати, 

То видасться літо 

На масло багате. 

 

 

Сонечко так щедро сяє 

Сонечко так щедро сяє, 

Вітер хмароньки збирає. 

Теплий дощик змочить поле, 

Трави, квіти, все навколо. 

 

Диво станеться в природі: 

Зацвіте все на городі, 

Забуяє зелень в полі ― 

Буде всього в нас доволі. 
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Вітерець-пустун 

Хвильки озеро мережать ― 

Аж в очах рябіє. 

Вкрилась зморшками вода ― 

Озеро старіє? 

 

Ні, це вітерець-пустун 

Грається з водою, 

Хвилечки дрібні жене 

Поперед собою. 

 

 

Спалахи свічок 

Рано-вранці пробудивсь 

Вітерець тихенький 

І над озером пробіг, 

Мовби тінь, легенький. 

 

Зарябіло плесо все 

Хвильками-лускою. 

Сонячне проміння теж 

Грається з водою. 

 

Заіскрились промінці 

В хвильках пустотливо, 

Наче дрібки-свічечки 

Раптом засвітились. 

 

І спалахують вогні, 

Над водою сяють, 

Ніжні крила вітерцю 

Тихо їх гойдають. 
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Дощ 

Плюскотів навальний дощ, 

Блискало й гриміло, 

Все подвір’я і стежки 

Раптом затопило. 

 

Та ще день не догорів, 

Сонечко засяло, 

Застрибали промінці, 

І води не стало. 

 

Паперові кораблі 

Внукам де пускати? 

Треба в ночви воду їм 

Знову наливати. 

 

 

Дощ іде 

Дощ іде, і від краплин 

Шелестять листочки. 

Назбираємо води 

У дубові бочки. 

 

Поливати буде чим 

На городі квіти. 

Поливатимуть гуртом 

Роботящі діти.  

 

 

Букет квітів 

В поле ми ходили, 

Квіточок нарвали. 

Гарні квіти мамі 

Ми подарували. 
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В полі дуже гарно, 

Жито половіє, 

Сонце, щедре й ніжне, 

Приязно так гріє. 

 

 

Цвіте льон 

Голубіє лан під лісом ― 

Не відірвеш ока: 

Ледь гойдається під небом 

Льон гнучкий, високий. 

 

Ближче спіє-достигає 

Жовтий лан пшениці… 

Дивишся, й радіє серце: 

Справді це чи сниться?  

 

 

Понад ставом верби 

Понад ставом верби ніжні ― 

Мов букети дивовижні. 

Ледве вітер повіває, 

Віти-кучері гойдає. 

Верби дивляться у воду 

На свою зелену вроду. 

Плесо дзеркалом здається, 

В ньому сонечко сміється. 

Видно хмари, неба просинь, 

Та полями йде вже осінь… 
 

 

Вербові довгі віти 

Розпустили над водою 

Верби довгі віти ― 
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Викупав їх теплий дощик, 

Пестив ніжний вітер. 
 

Налітав він тихо-тихо, 

І вони гойдались, 

Заплітав їх цілу нічку, 

Й верби усміхались… 
 

А коли на буйні трави 

Впали чисті роси, 

Над водою вже звисали 

Довгі срібні коси. 
 

 

Мальви 

Мальви, горді квіти, 

Поставали вряд. 

Сонце їх цілує, 

Б’є негода й град. 

А вони квітують, 

Серце веселять 

І в барвисті труби 

Ласку всім вістять. 

 

 

Лісові дзвоники в саду 

Вітерець легенький 

Ледве повіває, 

Пісеньку тихеньку 

Квіточкам співає.  

Слухають дзвіночки 

Пісеньку ласкаву,  

Згадують шум сосен 

І свою галяву. 
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У саду зеленім 

Добре їм живеться, 

Та душа до лісу, 

На галяву рветься. 

 

 

Цвіт акації 

Викупав акацію 

Дощик на світанку, 

Сонна гілка прилягла 

На даху альтанки. 

 

Сяють крапельки дощу 

На зеленім листі, 

Наче хтось порозсипав 

Зоряне намисто. 

 

Цвіт акації п’янить,  

Запах ллється в хату… 

Ой, не можна в такий день 

В ліжку довго спати. 

 

 

Хліб 

Покосили жито, 

З поля привезли, 

У млині змололи 

Й хліба напекли. 

 

Пахне хліб насущний 

Смачно на столі… 

Їжте й виростайте, 

Дітоньки малі. 
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Ожини 

При дорозі на узліссі 

Стеляться ожини. 

Стебла їхні обплелися 

Навкруги калини. 

 

Чорні ягоди м’ясисті 

На траву звисають, 

Під зеленим буйним листям 

Дружно достигають. 

 

 

Тополиний пух 

Тополиний пух кружляє, 

Тротуари застеляє, 

Ніби снігу впало трішки 

На протоптану доріжку. 

Жменю пуху ми набрали, 

Киці ковдру змайстрували, 

Простелили на підлозі, 

Щоб не мерзла киця в нозі. 

Киці буде тепло спати, 

Буде киця муркотати. 

 

 

Дивна грядка 

Що за кекси жовтуваті, 

Випечені в мисці, 

Ніжаться на грядці довгій, 

Ніби у колисці? 

 

Чи медузи й медузята, 

У воді втомившись, 
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Сплять на грядці попід тином, 

В спеку листям вкрившись? 

 

Це не кекси й не медузи, 

Не казкові дзвони ― 

Це по грядці розбрелися 

Жовті патисони. 
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ГОРОДНЯ АЗБУКА 

 

А ― Алича 

Віти гнуться від плодів ― 

Алича вродила! 

Ми повидло, мов бурштин, 

З аличі зварили. 

 

Б ― Буряки 

Посадили буряки, 

Часто поливали, 

Буряки, мов казани, 

В нас повиростали. 

 

В― Вишні 

Хтось гірлянду почепив ― 

Намистинки пишні: 

Це на вишеньці горять 

Соковиті вишні. 

 

Г ― Гарбуз 

Він і круглий, і великий, 

В грядку трохи вгруз. 

Це не сонце і не місяць ― 

Гордий пан гарбуз. 

 

Ґ ― Ґава 

Ґава вишні знов клює, 

Песик відганяє. 

Як почує: “Гав-гав-гав!”, 

Ґава відлітає. 
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Д ― Диня 

Жовта диня огіркам 

Ось що сповістила: 

“Мене сонце золоте 

Медом напоїло”. 

 

Е ― Етюд 

В нас на дачі гарно так, 

Хоч малюй етюди, 

Бо краса на полотні 

Довго жити буде. 

 

Є ― Єнот 

Наша киця, мов єнот, 

По гілках стрибає. 

Навіть шерсть, як цей звірок, 

Темно-жовту має. 

 

Ж ― Жоржини 

Різнобарвні, як павич, 

Зацвіли жоржини 

Й пломеніють цілий день 

Любо коло тину. 

 

З ― Зорі 

Тихо-тихо ніч прийшла, 

Темним сад накрила 

Й міріади срібних зір 

В небі засвітила. 
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И 

Слів, початих з букви и, 

В мові не шукайте. 

Їх немає в словнику ― 

Це запам’ятайте. 

 

І ― Індик 

Йде індик, немов пливе, 

Все чогось надутий, 

Тільки ближче підійди ― 

Бійка може бути. 

 

Ї ― Їжачок 

Їжачок живе в кущах, 

Має він де спати.  

І виводить діточок 

Ввечері гуляти. 

 

Й ― Йорж 

Як голки плавці в йоржів ― 

Ми про це згадали, 

Як улітку цілий день 

Аґрус обривали. 

 

К ― Квасоля 

Ну й квасоля розрослась ― 

Батоги на вишні, 

А стручки, немов стрічки, 

Рясно так обвисли. 
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Л ― Липа 

Запах липи, що цвіте, 

Чути ген довкола, 

А над липою гудуть 

Роботящі бджоли. 

 

М ― Малини 

Якісь дивні ці малини ― 

Зверху мов гніздечко, 

А всередині порожні, 

Ніби відеречко. 

 

Н ― Ночви 

В ночви налили води, 

Щоб її нагріти. 

Внуки ввечері гуртом 

Поливали квіти. 

 

О ― Огірки 

Під огудинням рясним 

Огірки дрімають. 

Лесик, Масьо і Сашко 

Їх самі збирають. 

 

П ― Порічки 

Наче крапельки роси, 

Виграють порічки ― 

Намистинки на кущах, 

Ніжні й невеличкі. 
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Р ― Ревінь 

І не тільки для краси 

Ревінь садять люди: 

З черешків його компот 

І варення буде. 

 

С ― Соняшник 

Наче сонечко ясне 

На причілку хати ― 

То віночок одягнув 

Соняшник цибатий. 

 

Т ― Топінамбур 

Топінамбур хай росте 

В нас побіля хати: 

Добрі ж ліки із плодів 

І смачні салати. 

 

У ― Узвар 

Влітку ми старалися ― 

Фруктів насушили, 

На Різдво узвару нам  

Мама наварила. 

 

Ф ― Фізаліс 

Висять кульки-ліхтарі 

В сумочках тоненьких ― 

То фізаліс вже достиг 

На кущах низеньких. 
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Х ― Хрін 

Попід тином хрін росте ― 

Грядочка зелена. 

Корінь довгий і тонкий, 

Ніби веретено. 

 

Ц ― Цибуля 

Вже цибуля вруниться ― 

Листячко трубчасте, 

Цибулини ж у землі 

Виростуть кулясті. 

 

Ч ― Часник 

Вигляд скромний в часнику, 

Він не для прикраси, 

Та без нього не смачні 

Сало, борщ, ковбаси. 

 

Ш ― Шовковиця 

На шовковицю шпаки 

Зграйками сідають, 

Бо солодкі ягідки  

Дуже полюбляють. 

 

Щ ― Щавель 

Ми посіяли щавель ― 

Грядка листям вкрита, 

Зеленіє і росте 

Листя ціле літо. 
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Ю ― Юшка 

Для заправи кріп взяли, 

Моркву та петрушку 

І цибулі додали ― 

Вийшла добра юшка. 

 

Я ― Яблука 

Яблука антонівки 

Гілля обліпили ― 

Яблуню ми з дідусем 

Добре підживили. 

 

Ь ― М’який знак 

День ліг спати за горбом, 

Землю вкрила тінь. 

Ніч надходить… 

Відпочинь. 
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