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       "Для мами..." 

 

Як гляну на сонце я в небо 

Побачу я зорі ясні, 

Що світять як мрії на тебе, 

Як погляд твій ніжний у сні. 

 

Це янгол тебе приголубив 

І м'яко подав знак 

Що ти моя мама навіки  

І без тебе мені ніяк. 

 

Як легко звучить оце слово 

Що сповнене радості, кохання, добра 

Як легко його вимовляти 

У ранні свої літа. 

 

Всі мрії для тебе рідненька 

Я у Всесвіт сигналом подам 

Лиш ти почуй мене гарненько 

І поглядом усміхнись, мам. 

 

Як сильно тебе я кохаю, 

Коли вільно з тобою я живу 

Так заживають болючі всі рани 

Що були у всіх наяву. 

 

І слово подяки й вітання 

Я щиро тобі говорю 

Бо найкраща у світі - це мама 

Яку я дуже ціню і люблю. 
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"А що таке щастя?..." 

 

А що таке щастя, 

Питає дитина? 

Це подих життя чи 

Мить - одна, єдина. 

Це віра у краще чи  

Світла перлина. 

Та мабуть, це - радість, 

Яка бува швидкоплинна. 

У кожній людині, хвилині, мілині 

Ця іскра жаги невгамовна живе. 

А як же бува без неї людині 

Якщо щастя не знайти ніде? 

А як тоді жити, творити, любити, 

Вірити в краще, якщо воно прийде. 

А як тоді бути самотній дитині 

Яка від цього нікуди не втече. 

І часто дорослі шепочуть до нині, 

Якщо маєш щастя, то мовчи 

Але ми знаємо, що те, що є всередині 

Просто візьми і прокричи... 

 

 

 

 

 

"Все трапляється не просто так" 

 

Усе трапляється не просто так, 

Воно завжди несе щось за собою. 

Чи це простий життєвий знак, 

Чи це слово сказане з журбою.  

 

Все дійство це трапляється раптово 

Коли прийде осяяння людське. 

Воно як сонце - виходить поступово 

Але може взяти й за живе.  

 

Ми часто маємо надію на щось 

Яка проходить з часом дуже швидко. 

А коли ми знаємо, що все вдалось 

То відчуваєм, що на душі не так вже й гидко. 

 

Усе трапляється не просто так 

А вже задумано з метою 

Воно буває просто на дурняк 

Тож прийми його із добротою. 
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     "Лікарю" 

 

Я дякую тобі лікарю 

За ласку й турботу. 

За руки золоті 

І невпинну роботу. 

За те, що в цей час 

Завжди ти був поряд 

І міг захистити нас ти 

Від горя. 

Ми віримо в тебе, 

Як в ангела земного, 

Що готовий завжди 

Прийти на допомогу. 

Тож скажемо слово подяки разом 

І ти станеш для всіх -  гідним прикладом! 

 

 

 

       "Лелече гніздо"  

 

Лелече гніздо, що було оповито 

Навколо хатинки у рідному селі, 

Воно несло щастя у двір гордовито 

Поки його не знесли до землі.  

А як туди ступило копито, 

Повне людської жаги в глибині, 

То припинилося щастя тут цілковито 

Й почались чвари у нашому селі.  

Всі хати зайнялися вогнем несамовито 

Бува тікали навіть москалі. 

І смерть, як гріх почала відкрито 

Псувати живі душі на нашій землі. 

В цю мить таємницю було відкрито 

Через яку погубили життя королі. 

Що не треба псувати те, що нажито, 

Вірними друзями, у рідному селі. 
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    "Підліткова мить" 

 

Буває складно нам в цю мить, 

Повірити у себе. 

Опанувати думку, що спішить, 

Немов пташки у небо. 

Як складно нам довіру десь знайти 

Серед батьків, в житті буденнім. 

А як нам правду віднайти 

В переконаннях  нескінченних.  

Але ж не тільки нам в цю мить 

Все думати й гадати. 

Ми хочемо й кохання десь зустріть 

Щоб на все життя його впіймати. 

Буває в друзях підфортить, 

А інколи й в навчанні. 

Все щось нове нам спробувать кортить, 

Й не бути скрізь останнім. 

Тож мить цю краще нам не пропустить 

А насолоду в ній отримати спонтанну. 

Бо далі вже не так життя кипить, 

І мить доросла вже не за горами. 

 

 

 


