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Казкова мить

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 покрили. 

Мерехтять, блищать свічки,
Над водою сяють.
Ніжні крила вітерцю
Тихо їх гойдають.
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Сонечко скупалось

В річці сонечко скупалось —
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.

Обабіч ставу — череда,
А трохи далі — коні.
Пасуться кози біля верб
На довгому припоні. 
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Лелека йде уздовж ставка,
Немов рахує кроки.
На осокорі край села
Скрекочуть дві сороки.

Hа полі

Понад полем жайворонок
Голосно дзвенить,
Жито вруниться, й колосся
Ледве-ледь шумить.

Маки в житі та волошки
Манять іздаля.
В сонячнім теплі небеснім
Ніжиться земля.

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. 
Усе видзвонює, тремтить, 
Й душа співати хоче.
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Щаслива пара

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
Дарує місяць-чарівник 
Своїй земній коханій.
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Зачарувала ніч усе 
Своїм палким коханням, 
І сняться людям гарні сни 
Всю нічку — аж до рання.

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.

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.
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Зелений танок

Понад ставом живопліт
Із тонких вербових віт.

Вітер гілочку шарпне —
І вона убік майне.

Вправо крок, уліво крок —
Рвуться віти у танок.

І танцюють тільки так —
З вітром-легенем 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. 

Фонтан

Шумить фонтан: вода, мов сніп, 
На сонці дивно грає 
І бризки ― зерна кришталю ―
Угору викидає.
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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.

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.

Їм підспівують тополі,
Шелестять осики...
Виступає хор на греблі,
Гарний і великий.




