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СтРітЕннЯ

Якби кожен із нас
при вечірній неквапній молитві
засвітив стрітенську свічку —
на світі стало б тепліше
на мільйони тремтливих пломінчиків.
А назустріч отому теплу
потягнулись би списики трав,
а найперш — відважні підсніжники — 
незліченна кількість підсніжників,
що найніжнішими килимами
лягли б під ноги весні:
— Іди, прикликай Великдень!



 зЕЛЕНІ сВЯтА

Принесли по росах з поля та діброви
різноквітне зілля дівоньки веселі,
двері заклечали гіллям яворовим,
лепеху стелили в прибраних оселях.
Замаїли церкву, криниці й каплички —
світ вдягнув барвисту диво-вишиванку.
Сонце, променисто усміхнувшись личком,
з Трійцею Святою всіх вітає зранку.

                     
Плюскіт, гам біля криниці.
Мокрі юнки й молодиці.
Обливай їх, хлопче, сміло — 
нині Світлий … .  

(понеділок)

                      
Луна заклично і повсюди,
спішать на поклик його люди.
І бамка, й срібно дзвонить він.
Всі знають, то церковний … .  (дзвін)

                      

АкРОВІРш-зАгАДкА

Кить-килить у цибулиння —
рум’яніють щічки нині,
а лиш бурячком торкнися — 
шаріюся, як зірниця.
А посвячена — радію, 
на добро несу надію.
Кожному всміхаюся!
А як називаюся?
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куПАйЛОВІ ДИВА

Якби, насправді, папороть цвіла, то купальської ночі всі ліси 
були б гомінкими, як вокзали у Києві. Кожен хотів би виворожити 
собі щастя…

І зривали б, зривали б той жаріючий цвіт, затискали б його у 
пітливих жменях, утікали б, не озираючись… наче злодії…

Мимо купальського вогнища, через якого парубки перестрибу-
ють, очищаючись; 

мимо річки, над якою дівчата безмовно любові моляться, віноч-
ки плетуть; 

мимо віночків, що пливуть за водою тихо-тихо, щоби не згасити 
свічечок надій…

І зникали б ті дівчата й парубки, той вогонь і віночки на хвилях, 
наче марево, що безслідно минає. 

Бо хто присвоїв диво, той погубив його, де розкошує жадоба — 
вмирає пісня!

…Якби ж таки та папороть розквітла, нехай знайде її хтось ви-
падково, хто заблукав, а чи не має дому, чи зможе цвітом тим ко-
гось порятувати…

І хай він зразу місце те забуде, як діти забувають перший сон!



Ой, водичко-йорданичко,
окропи мене, сестричко,
ти ж сьогодні — помічна!
Хто з вас, діти, день цей зна?
І озвавсь малий Богдан:
— Водохрестя це, … . 
                               (Йордан)

тато й мама — на роботу,
в дитсадок — малята,
й ти до праці май охоту, 
бо минули … .
                          

(свята)
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