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ВИВЧАЄМО ЛІТЕРАТУРУ  

РІДНОГО КРАЮ 
 

Тетяна Матюшкіна,  
доцент кафедри філологічних дисциплін 

 та методики їх викладання 

 Чернігівського ОІППО імені К. Д. Ушинського, 

 кандидат педагогічних наук 

 
 

 

Добірка поезій Ніни Терещенко, учительки української мови і 

літератури Седнівської ЗОШ І-ІІІ ст. містить 64 вірші. Жанрове розмаїття 

визначене баченим, пережитим. У колі її поетичних інтересів політика, 

історія, краса навколишнього світу, якою не втомлюється милуватися й 

захоплюватися, вічні запитання про сенс буття, внутрішній світ людини…  

Душею й нервом поетка відгукується на усе, що відбувається в її 

житті, у житті країни. Ніна Терещенко – не стороння спостерігачка, вона 

поетичним словом заявляє про своє ставлення до світу, оприлюднює свою 

позицію – любов і підтримку, співчуття, протест, засудження… Лірика 

авторки філософські забарвлена, відчутний досвід прожитих років, 

уважного спостереження за ходом подій сучасності.  

Ніна Терещенко, дотримуючись української традиції, виступає в ролі 

поета-місіонера, який запалює, веде за собою, прокладаючи дорогу до 

духовних цінностей, облагороджуючи своїм поетичним словом ближніх. Її 

поезія мудра, вражає довершеною естетикою поетичного стилю. Читач 

знаходить у її творчості поради: «не шкодуйте, як щось не збулось…», 

«життя свого цінуйте кожну мить…», впускає в душу проникливі 

неповторні образи, намагаючись подивитися на світ її очима…, стає 

добрішим, щасливішим, витривалішим. 
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(нар. 1959 р.) 
 

Терещенко Ніна Миколаївна народилася 

27 листопада 1959 року в с. Пльохів 

Чернігівського району Чернігівської області. 

Вірші почала писати ще в школі. 

Від 1977 до 1981 року навчалася в 

Ніжинському педагогічному інституті імені 

Миколи Гоголя на філологічному факультеті. 

Відвідувала літературну студію інституту. Закінчила також факультет 

журналістики при Ніжинському університеті культури. 

Друкувалася на сторінках районної, обласної та всеукраїнської преси. 

Після закінчення інституту від 1981 і донині працює вчителем української 

мови та літератури в Седнівській школі Чернігівського району.  

 
(Література рідного краю. Чернігівщина: 

Хрестоматія / Упоряд., заг. ред. Г. В. Баран.  

– Новоград-Волинський: «НОВОград»,  

2021. – 1320 с. С.1016) 

 

 

 

Не уявляю свого життя без слова і книги. Без них міліє душа 

людини, блідне світ навколо. Тому з дитинства живу за принципом 

«Жодного дня без книги». 

Родом я з маленького поліського села Скугарі, де до цього часу 

чатує на краю велетень-ясен, гостинно знімаючи шапку перед 

гостями. Батько і мати мої – колгоспники, хлібороби з діда-прадіда. 

Мама знала силу-силенну казок, які, може, і не всі встигла за своє 

життя мені переказати. Сьогодні я вже і не знаю, чи то народні 

казки, чи то мама їх сама придумувала. Але вони були такі 
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дивовижні, що я свято вірила в існування й Івасика-Телесика, і 

Хорошулі, і Хлопчика-Мізинчика, і Летючого Корабля. 

Особливо мене захоплювала поезія. Чому? Може, тому, що « 

складно» (так тато казав) написано, а може, тому, що розбурхувала 

мою фантазію. Коли я ще не знала літер, мені читали віршики 

батьки. Я просила, щоб вони обов’язково водили пальцями за 

текстом, і запам’ятовувала слово в слово поезію. Навіть там, де 

треба було перегортати сторінку. А коли приходили сусіди до нас, я 

«вражала» всіх своєю грамотністю, бо «читала» вірші з книги, 

слідкуючи пальчиком за текстом. Аж поки хтось із гостей не 

попросив прочитати окреме слово з твору. Так було викрито, на мій 

превеликий жаль, дитячу хитрість. 

Перший «вірш» написала в третьому класі. І принесла на суд 

найшанованішій у селі людині, моєму вчителеві Олексію Степановичу. 

Йому завдячую за педагогічний талант і такт. Бо, уважно 

перечитавши моє писання, похвалив за сміливість і сказав, щоб я не 

зупинялася і писала. 

І я писала. Не дуже афішувала все, що лягало на папір. Бо 

розуміла, що замало знань про віршування. Тому після школи подала 

документи до Ніжинського педагогічного інституту на філологічний 

факультет.  

Літературна студія (керував нею тоді Павло Олександрович 

Сердюк) відкрила для мене нові можливості. Почала друкуватися в 

місцевій газеті, а згодом Павло Олександрович надіслав добірки 

віршів літстудійців у столичний часопис «Вітрила». 

Після закінчення інституту поїхала в Седнів за направленням. 

Працюю в школі уже 40 років. І пишу. Не завжди для всіх. Зазвичай 

для себе. Бо слово і книга – моє повітря. Без них не можу… 

 

Ніна Терещенко 
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ВІРШІ 
 слово рідне! Ти – моє причастя… 

Ніна Терещенко 

 

 
Життя, мов млин. Все меле він і меле. 

Нема тому спочинку і кінця. 

Що ж він натрусить у жіночі жмені? 

Яскравість свят чи буднів каяття? 

Стоять жінки у черзі біля млину. 

Стоять усякі: добрі і смутні. 

Свою беруть з покірністю данину –  

І мовчки йдуть. Невже ж так і мені? 

...Одміряється часточка життєва. 

Бо так належить, має так і буть? 

А що ж вітрила крил моїх рожевих? 

Невже ж змиритись і про них забуть? 

А потім жити, опустивши очі, 

І душу розмінять на мідяки. 

Жалкуючи за втраченим щоночі, 

Із серця витягати шпичаки? 

…А млин все меле… Ось моя вже черга. 

І вузлик простягають: «На, бери!» 

«Ой, ні, спасибі, Вже мені не треба, 

Вітрила кличуть… Завтра… На зорі»… 
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*** 
е шкодуйте, як щось не збулось, 

Відпустіть всі образи однині, 

Бо за ними стоїть, може, хтось, 

Кого совість карає щоднини. 

 

Не скупіться на ласку й тепло, 

Словом добрим освячуйте душі. 

Під своїм відігрійте крилом 

Всіх самотніх, до всього байдужих. 

 

Будьте чемні з зустрічним щораз, 

Не зважайте на одяг і статус, 

Бо, буває, в лахмітті якраз 

Плаче янгол. І так може статись. 

 

Не діліть все на «після» і «до» 

І частіше влаштовуйте свято: 

В сукні новій на фільм з Бельмондо, 

В бархат неба, у ніч з модерато. 
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*** 

бійми, обійми мене, простір, 

Огорни мої плечі хмарами. 

Буть собою, я знаю, не просто, 

Та по-іншому не бажаю я. 

 

І хоч важко в житті по-совісті, 

Я не буду в когось підданкою, 

Солодкавим героєм повісті, 

Ні утриманкою, ні бранкою. 

 

Не дай Боже, просити милості 

Навіть в бідності, навіть в старості, 

А ще гірше зректися гідності, 

Буть заручником своїх слабкостей. 

 
Коли ж серце заквилить тугою, 

І сльоза затремтить, як зрадниця, 

Я не згодна буть недолугою –  

Я із сміхом тоді – соратниця. 
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*** 

 зі смутком своїм на «ти», 

Коли вітер колише тіні 

І в обіймах у темноти 

Засинають в росі жоржини. 

 

Ніч-подруженька тче думки, 

Наливає в горнятко каву 

І у спогади крізь роки  

Мене кличе в хмільні отави. 

 

Де стрічали весною вдвох  

В матіолах, в дощах світанки, 

Несміливих зірок сполох –  

Наше перше палке кохання. 

 

Захлиналися солов’ї  

У бузках у своїх зізнаннях. 

У долонях твоїх – мої 

Ледь тремтять від тепла, єднання. 

 

Пролетіли роки, мов дим, –  

Вже сивіє у косах осінь, 

Я зі смутком своїм на «ти», 

Виглядаю тебе між сосен. 

 

 

*** 

иття свого цінуйте кожну мить, 

Любіть його красу і неповторність. 

На квітці – бджілку, в небесах – блакить, 

Осінній сум і весняну мажорність. 
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Знаходьте час радіти диву з див: 

Як спраглі луки п’ють дощі липневі, 

Погожих ранків сонячний розлив, 

І тихих смерків пахощі вишневі. 

 

Даруйте шанс в собі шукать себе, 

Щасливте крила відчуттям польоту, 

Високим мріям – небо голубе, 

пісням крилатим – найгучніші ноти. 

 

 

*** 

різь пальці долі струменять роки 

Із дня на день, з хвилини на хвилину. 

Життя не зупиняється, «Зажди!» – 

Йому не скажеш серед цього плину. 

 

Назбирується кожному своє: 

Кому – рахманне, а кому – полинне. 

Хтось по життю, мов по воді, пливе, 

А хтось щодня збиваючи коліна. 

 

Для когось доля стеле килими, 

Комусь вінки вготовано тернові. 

Комусь тортури й пекло Колими, 

А іншим подаровано корони. 

 

Що в книзі нам записано життя, 

Ніхто ніколи наперед не знає, 

Та йдем і йдем, ідем в невороття 

Із янголом, що нас оберігає. 
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*** 

уша людини – то чутлива скрипка 

В тендітних пальцях долі-скрипаля. 

Буває, плаче до німоти хрипко, 

А то сміється, смутки розганя. 

 

Не допускаймо бруду в наші душі,  

Не сіймо в них ні фальші, ні брехні, 

Образи не ховаймо в них, як в мушлі: 

Від цього осад так гірчить на дні. 

 

Душа людини – феєрична квітка: 

Не зневажаймо дивоцвіт її, 

Не ріжмо крилець у душі-лебідки,  

Бо як летіти їй тоді в світи?! 

 

 

*** 

ій янголе, спасибі, що ти є, 

Крилатий господине, наді мною. 

Що за гріхи, помилки, що ні є 

Ніколи не осудиш за спиною. 

 

Мій янголе, навчи мене забуть 

Болючих слів непрощені сувої. 

Життя одне, і треба все відбуть; 

І радість, і печаль, а, може, й горе. 

 

Навчи мене, мій янголе, любить 

Земною і високою любов’ю 

Життя моє, його найменшу мить,  

Бо за це щастя плачено сльозою. 
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Навчи прощать і визнавать гріхи, 

Не падать, як спіткнусь, а впавши, встати, 

Навчи звільняти душу від нудьги 

І завершити те, що розпочато. 

 

Мій янголе, як добре, що ти тут, 

Що в мене за плечима твої крила, 

Які мене від горя вбережуть, 

Бо зіткані з любові і довіри. 

 

 

*** 

 винна, матусю, перед тобою 

За довгі чекання з сльозою-журбою, 

За електрички, що запізнились – 

Десь у клопотах птахом згубились. 

За ранню порошу, що впала на коси, 

І за розлуки, перші морози. 

За довгі мовчання, листи короткі, 

За будні в свята, ой, не солодкі. 

 

За кожний сумнів, моє зітхання,  

За сни сполохані, щем прощання, 

За недоспівані колискові, 

За сни сполохані, тихі, казкові. 

За недоспівану пісню любові 

Винна, рідненька, перед тобою. 
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*** 

се в житті колись буває вперше: 

І слово перше, і страждання, й зойк, 

Початок проб, початок перших звершень, 

І перше «Мамо!», і несмілий крок. 

 

Буває так, що варто лиш почати –  

Й озветься стежка мрією, життям. 

Ще буде успіх, це лиш крок в початок, 

Маленька мить у простір відкриття. 

 

Ривок вперед – і бажане здійсниться! 

Можливо, страшно, але треба йти! 

Не вдовольняймось спійманій синиці, 

За журавлями йдімо у світи! 

 

 

*** 

ке воно – оте жіноче щастя? 

Серед яких вгніздилося птахів? 

Як хочеться до нього на причастя 

І навесні, й тоді, коли сніги. 

 

Тернове чи ожинове – все рівно, 

Аби навік, аби на все життя. 

Щоб було справжнє, вельми не сумнівне, 

Щоб аж до зойку, аж до забуття. 

 

Жіноче щастя вирію не знає –  

За все, що є, розплатиться сповна. 

Ціна його із часом не минає, 

Таке ж сьогодні, як було здавна. 
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І хай, бува, з гірчинкою, солоне, 

Сльозинкою виблискує коли, 

Як солодко жінкам в його полоні! 

Хто з них за нього ревно не моливсь?!  
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*** 

ачерпну я води-джерелиці  

Впереміш із зірками-росами, 

Протопчу в споришах до криниці 

Стежку першу ногами босими. 

Притулюся щокою до ясена –  

Охоронця від бід, печалі, 

І забуду, гіллям заколисана, 

Про тривоги, далекі причали. 

А коли в чужині далекій 

Раптом стане нестерпно важко, 

Я згадаю гніздо лелеки,  

Хату рідну, матусину ласку. 

Від роси наберуся сили, 

Від Десни – доброти й наснаги, 

Бо вони в мені запалили 

Непогасну зорю звитяги. 

Бо сильніш у житті немає 

І навряд чи коли ще буде 

За любов до рідного краю, 

Де рідня моя, рідні люди! 
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Далеко-далеко за синім морем 

Там моє щастя, там моя доля. 

Нема туди стежки, немає броду, 

Ніхто не знає туди дороги. 

…Страшна безодня, нуртують хвилі… 

Скочить? Боюся, слабшають крила. 

– Ну, що ти?  Знову? Якії крила? 

Там, де їм бути, рани живії. 

Крила обтято при самій спині, 

Щоб не літала в надхмар’ї  нині. 

Мрію ж рожеву геть, у болото! 

Чирк – і немає миті польоту. 

Врізали крила і заховали, 

Щоб, коли треба, бруд замітали. 

…Стихають рани : «Може, так треба?» 

Але лиш очі зведу до неба – 

Тріпочуть крила, радіють волі: 

Вільний я вітер у чистім полі! 

І вже немає страху-боязні: 

Без волі жити можуть лиш блазні. 

Немає в світі такої сили, 

Щоб мрію вбити, а крила – в скриню. 

Навіть в морози, у ночі темні 

Квітнуть бузково вони для мене 

Чарами-зіллям, дивом-красою, 

Пір’ям жар-птиці, сонцем, весною! 
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*** 

вичайна жінка – придивись – Джоконда! 

Загадка світу,  дивина із див. 

Розквітла ружа, як в душі Мадонни, 

Лиш хмарка смутку серпиком з-над брів. 

 

Роки над нею крильми лопотіли, 

Волхвів забулась давня ворожба. 

Птахи летіли в вирій і летіли. 

Її ж усмішка вічно молода. 

 

І хай мережка зморшок ледь помітна 

Поставила автограф на чолі, 

Та погляд, загадковий і привітний, 

Бентежить буде вічно на землі. 
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 так боюсь порожньої душі, 

Безгрішною по суті, та глухої. 

Нещастя не болять у ній чужі, 

Не квітне сад великої любові. 

 

Її замкнули на усі замки, 

Щоб, не дай Боже, хтось не потривожив. 

Всерівно чим, всерівно хто, якби 

Той спокій не збентежив, не стривожив. 

 

Не зросить душу ту жива сльоза. 

Ніяка: ні стражденна, ні весела. 

Не оживить ні радість, ні снага, 

Що звеселять нові міста і села. 

 

Я так боюсь людської сліпоти 

З більмом на душах, каменем – не серцем. 

Зціляймось від страшної глухоти, 

Нехай звучить в нас живодайне скерцо. 

 

 

*** 

и наче й ті, але й не те щось з нами. 

Позбавлені ми пам’яті, чи що? 

Хоч і одного роду з Чураями, 

Та вже, на жаль, не віримо ні в що. 

 

О Господи, прости нас, присподенних, 

Що заблукали у своїх гріхах, 

І вірою торгуючи щоденно, 

Розтринькуємо совість по світах. 
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Ми вже не ті, але ж хіба запізно 

Відхукать душу, віру відродить. 

Усім щоб вкупі (гірше ж бо нарізно) 

Дбать про державу, совість і народ. 

 

*** 

апитись з неба вдосталь висоти, 

Чолом дістатись сонця – і не впасти, 

Розправить крила – й птахом попливти 

До совісті своєї на причастя. 

 

І вирватись із сірості буття, 

Щоб не як всі! Не так, не під копірку! 

Від ризиків яскравіє життя – 

Як міряти то лиш під власну мірку. 

 

І не боятись шепоту услід: 

«Казкарка безголова, справді дивна…» 

Все буде добре, буде так, як слід: 

Життя одне і завжди неповторне. 

 

 

*** 

ам спогадів своїх не перейти: 

Глибінь така, що втопиш в них і душу. 

Хіба пливти, без весел, а пливти 

Туди , де літо дітям трусить груші? 

 

Солодкий спогад ніжно огорта 

І в серці пророста, мов рута-м’ята… 

Зітха сьогодні в хаті самота, 

А ще учора било в бубни свято. 
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Здіймають знову шапки явори, 

Лиш півень вже не піє на повітці. 

І мама з татом дивляться згори – 

Дві сиві хмарки: «Ви щасливі, дітки?» 

 

Мережать стежку теплі спориші 

І п’яти гріють нам, малим, до смерку. 

У шпарочку тендітної душі  

Засіялось добро від сонця зверху. 
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 не була у Франції, на жаль, 

Лиш в снах гуляла двориком Провансу. 

Так само, як художник Чаго Гай 

Пила еспресо влітку на терасі. 

 

Так само вечір огортав кафе 

Шовково-мигдалевим ароматом, 

І пісня давня метра шансоньє 

У спогади мої вплелася раптом. 

 

«Ні, не жалкую зовсім ні про що...» 

Все, що повинно бути, відбулося. 

Літа лічила, марила про щось, 

Раділа сонцю. Все, як повелося. 

 

Ні, не жалкую... Лише трохи жаль 

Квітучих весен із дитячим сміхом, 

Дощів улітку, журавлину даль, 

Снігів безмежжя, вільну пісню віхол. 

 

…Едіт Піаф доспівує шансон… 

Пора вертатись з вуличок Парижа… 

Мовчить в кутку старенький патефон 

І зібрана нашвидкуруч валіза. 
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*** 

индром війни роз’ятрює мій сон, 

Немов лелекам зранені крилята. 

Гірчить пекельний у душі вогонь 

За ту війну, не нами розпочату. 

 

Авдіївка, Оріхове, Кримське, 

Пробачте за сліпі зіниці вікон, 

За море сліз, неміряне, гірке, 

За поле мінне, вистуджене криком. 

 

Пробач і ти, не знаний мною син, 

Що кулю не зуміла зупинити. 

За той прощальний журавлиний клин, 

Тебе що кличе в зАсвіти летіти. 

 

Сльозами вмиті сестри й матері, 

Болить мені ваш ранній сніг у косах, 

Гнітюча самотина вечорів, 

І трави, перезрілі не в покосах. 

 

Синдром вини. Чому він не у вас, 

Кому поперек горла наше поле? 

Щодня хто засіває в нім фугас, 

А вродить що? Хіба прокльони й горе…  
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Сніги відмолоділи якось стрімко –  

Вже перезрілим яблуком лежать. 

Вночі мороз хоч і озветься дзвінко, 

Та вдень відталі рани так болять. 

 

Зима віддівувала непомітно, 

Устигла вже й сходити до вінця 

І придане своє, наткане притьмом, 

Роздарувала всім до промінця. 

 

Лугам вона залишила тумани, 

Густі, молочні, – в добру сіножать. 

Річкам – сніги, глибокі, первозданні, 

Деревам іній – Божу благодать. 

 

А що ж вона залишила лелекам? 

Чим обдарує рано навесні? 

А їм прослала відстань у парсеках, 

Вітри – у крила. І дощі рясні. 
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*** 

има ввійшла в жнива по самі плечі, 

Снопи снігів в підталинах лежать. 

Вже висоту вимірює лелечу 

Весняний ранок, крила небом снять. 

 

…Вона не йшла, а начебто летіла, 

В легенькій сукні, очі – синій льон. 

Чиясь весна – спокусниця Даліла, 

Якій скорився велетень Самсон. 

 

Не березню щаслива наречена, 

В обіймах вітру – тільки не його. 

Сп’яніла від любові, навіжена, 

Чиясь навічно! Тільки ж то кого? 

 

Як важко бути як усі весною, 

Лиш так, як хочеш тільки ти одна. 

Любов же може бути з сивиною, 

Як кава на ніч з келихом вина? 

 

Снігів останні скошено отави, 

Іде по них чи жінка, чи весна? 

У серці їй мажоряться октави, 

Бринить весною напнута струна. 

 

 

 



Українська мова і література в школі № 71’2021                                                 Ніна Терещенко. ВІРШІ 

 25  

 

А небо безборонне і високе 

Вже розчинило хмар ультрамарин, 

Вкотилось в тишу трепетно-глибоку 

Ярило-сонце звідкілясь з-за гір. 

 

Прохукує підсніжник перші вічка 

І кліпає здивовано на день. 

Беріз далеких білі-білі свічки 

Нарозмаш креслять в простір: «Добрий день!» 

 

Розкинув вітер пружні свої крила, 

Насіює з них пісню для весни. 

Вона вже тут – чарівна, тепла, мила,  

В клечанні з квітів, у красі ясній. 

 

Ще день чи два – і зарясніють сходи, 

Проб’ється сонна хвиля з берегів. 

І провесінь, яка не знає броду, 

Зелом засіє поле і луги. 
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*** 

есна полоще в річці верболіз 

І вишиває небо журавлями. 

Зірки відхукав вже Великий Віз 

І зорепади сіє над полями. 

 

Прокинулась у лісі сон-трава 

І синіми закліпала очима. 

Набігла раптом хмарка, як брова, 

І далі полетіла пілігрімом. 

 

Уже весна! Вже квітень уповні 

Дороги переходить у світанки, 

В яких дощі чаклують проливні 

На врожаї і на щасливі ранки. 
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*** 

божнюю мелодію дощів, 

Весняних, з ароматом гіацинтів, 

І літніх теплих, затяжних хлющів, 

І сонячних – в софітах діамантів. 

 

Люблю у дощ дивитися на сад, 

Як спраглі вишні ловлять краплі в жмені, 

Як повнить вільгість келихи троянд, 

Як бродять в травах буйнощі зелені. 

 

Люблю з дощем побуть на самоті, 

Мовчать і слухать, слухати й радіти. 

У кожній краплі – щедрій чистоті –  

Себе знайти, пізнать і зрозуміти. 
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*** 

иття стривай! Я ще не все устигла. 

Ще сміх мій дозріває серед нив. 

Ще радість буйноцвітно не розквітла, 

До дна не спито щедрість літніх днів. 

 

Зажди ще трохи! Я ж бо ще веселку 

Не напоїла зі своїх долонь,  

Хоч дощ носила в пригорщах їй змалку, 

Щаслива й боса, в тиху оболонь. 

 

Спочинь, життя. Хай я ще доспіваю 

Найкращу пісню для своїх дітей, 

Натішусь казкою земного раю, 

Цнотою  днів і чарами ночей. 

 

Життя ж біжить, і я вже не встигаю  

Сказать комусь найголовніших слів. 

«Люблю», – сказать, чи просто: «Пробачаю», –  

Тому, хто другом стати не схотів. 

 

Пишу життя свою нехитру книгу 

Пером лелек на пелюстках жоржин. 

Було всього, було, що й не до сміху, 

Але моє! Таким ніхто не жив! 

 

 

 

 

 

 

 



Українська мова і література в школі № 71’2021                                                 Ніна Терещенко. ВІРШІ 

 29  

*** 

же груша вийшла зустрічать весну. 

Звелась навшпиньки й дивиться з-за тину. 

Їй вже не спиться, вже їй не до сну,  

бо чула з ночі поклик журавлиний. 

 

Весна ж березам коси розпліта: 

Заплутав вітер взимку сиві віти – 

Волосся довге, як самі літа, 

Його б відхукать, подихом зігріти. 

 

Гаптує сонце неба гобелен, 

Разком проміння радує березу. 

І десь чаклують трави одолень 

Супроти зрад, нещасть і злих морозів. 

 

Калина міцно стисла в кулачках 

Червоних ягід поріділі ґрона – 

Терпку любов, заквітчану в зірках, 

Нетлінну, вічну й ніжно-безборонну. 
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Дощик-шибеник із рогатки 

Бризки бризкає навсібіч. 

Скаче босий по стріхах, грядках, 

У калюжах полоще сміх. 

 

Грім розсердився для годиться, 

Буркнув глухо десь іздаля. 

І в траві боячись зроситься, 

Посміхнувся: «Нехай гуля!» 

 

Скачуть крапельки бадьористо 

Перепілочку й гопака, 

А веселка, вдягнувши намисто,  

Підморгнула до хлопчака. 

 

Задивився малий на вроду – 

 і це ж треба: спинився, стих… 

…Мовчки ніс він веселці воду,  

загубивши у відрах сміх… 
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 садах ще серпень трусить перші сливи 

В подоли чорнобривців і жоржин, 

Та осінь вже вплітає пасма зливи 

У теплі трави, у кущі ожин. 

 

Ще щедре літо сонце сіє з сита,  

А десь Перун розгнуздує вітри.  

І небо, вбравшись в темно-сиву свиту, 

У вирій кличе журавлиний клин. 

 

З долоньок руж спивають зимні роси 

Джмелі і бджоли – вісники тепла. 

Ще ходить серпень, запашний і босий, 

І клапті літа гріє в кулачках. 

 

 

 

*** 

е мовчи, літня ніч, не мовчи, 

Обізвися до мене зорею, 

Таємничим зітханням Орелі, 

Казку Мавчину нашепочи. 

Не мовчи, літня ніч, не мовчи… 

 

Загорни мене в вільгість, туман, 

Напої духом лісу, дощами, 

Обдаруй кольоровими снами, 

Постели в ноги долю-талан. 

Загорни мене в вільгість, туман… 
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Наділи мене, вітре, крилом, 

Хай відчую я небо і зорі, 

У світи полечу неозорі 

Птахом вільним над сонним селом. 

Наділи мене, вітре, крилом… 
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*** 

же осінь небо шиє журавлями 

І хустку приміряє із дощів, 

А моє літо бродить між лугами, 

Вплітає в пам'ять стрічку дивних снів. 

 

Я відпрошусь у осені в те літо, 

Хоч ненадовго, на одненьку мить, 

Щоб запалати ще раз горицвітом, 

Воскреснуть щасно і у щасті жить. 

 

Нап’юсь удосталь сонця із криниці, 

Натішусь шовком золотистих нив – 

І оживуть у серці зоряниці 

Бентежних, юних, незабутніх днів. 

 

Босоніж дощ стрибатиме в калюжах, 

Веселка звабно підведе брову… 

Я кращого не бачила окружжя, 

Ним не натішусь, дихаю, живу. 
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*** 

махнула осінь жовтими крильми – 

І закружляли у Шопена вальсі 

Клени й берези, липи і дуби, 

І лиш калина стихла край води, 

Мерзлякувато хукає на пальці, 

Складаючи для кетягів псалми. 

 

Зіткавши в небі килим, журавлі 

Ридають ридма в передчутті розлуки: 

Далекий шлях із рідної землі! 

Сльозою падає останнє їх «курли» 

В гніздо покинуте, в траву на луках… 

І тане слід, залишений крильми. 
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*** 

озріває над річкою день, 

Вже лякливі колишуться тіні. 

І розтрушує вечір з кишень  

Діаманти зірок в сновидіння. 

 

Перевеслами в’яжуться сни 

І дитинно голублять до ранку 

Недоторкану суть таїни, 

Загадковість прийдешніх світанків. 

 

Непорушно у небі застиг 

Перекинутим серпиком місяць, 

Зачепив він хмаринку за ріг 

І вмовляє дощами пролитись. 

 

Огортає дрімотою клен, 

У вечірні тумани повитий, 

І стуляє пелюстки ромен,  

щоб джмеля біля серця зігріти. 
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*** 

сіння ніч нечутно входить в сад, 

У шалик темний вкутує дерева, 

У свій дощами вмитий листопад,  

У теплі сни, у спогади, у мрево. 

 

Цілує грушку у шорсткі вуста 

І трусить вишням зорі в теплі жмені. 

Осіння ніч, немов меди, густа 

Багаття палить жовті і черлені. 

 

Комусь вона засіє мрію в сон – 

Акордом враз озвуться мідні струни, 

Кружляє лист опалий вальс «Бостон» 

І пише долі таємничі руни. 
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*** 

сінній день… Так тихо… Листопад… 

Танцюють вальс із кленами берізки. 

Кружляє лист повільно, мрійно так, 

Увесь у сяйві сонячного блиску. 

 

Знімає дуб рудого картуза 

І сипле зверху жолудів бурштини 

У сиві роси, чисті, мов сльоза, 

В обійми трав незім’ятих, дитинних. 

 

Осінній легіт пише вперше «соль» 

На нотнім стані бабиного літа… 

Вже запалали свічечки тополь 

Так філігранно, ніжно, розмаїто. 
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*** 

апахла осінь стиглими дощами, 

Вітри у жменях тулить до грудей, 

Бо ще не час надути парусами 

Кошматі хмари в глибині ночей. 

 

Густі тумани сповивають грушки 

І трусять їх у листя на зорі. 

Збирають верби в жовті капелюшки 

Окрайці сонць, що сіються згори. 

 

В зотлілих ватрах осінь догоряє, 

Плете у коси сиві полини. 

І лиш калина ґрона приміряє: 

Вона ж бо юна, в тім нема вини… 
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*** 

плітає вечір в сиві пасма дощ, 

Вельон з туману міряють дерева, 

Не вичахлі ще від серпневих сонць, 

І низько виснуть хмари перкалеві.  

 

Промоклий Всесвіт тулиться до хат, 

Де пахне хлібом теплим, чебрецями, 

Де даллю марять крила лелечат, 

Освячені любов’ю і піснями. 

 

Цілують серце ласка і добро, 

Пророслі з казки, з мудрості і слова. 

Медами пахнуть квіти і зело 

У вишивках і на хустках тернових. 

 

А дощ танцює танго за вікном, 

В обійми осінь рудокосу взявши,  

Дрімає літо за туманним склом, 

Красу в дарунок осені віддавши 
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Зима цьогОріч видалась плаксива. 

Сльота та дощ, а снігу все катма. 

То кривиться, як нАдзеленок-слива, 

А то ридає – просвіту нема. 

 

Стоять дерева, змоклі аж до нитки.  

Розвішали тумани на гіллі. 

Голюсінькі – розпродали намітки 

Ще в листопадові злотисті дні. 

 

А їм би шапки, білі, волохаті, 

Де сивий Див тримає добрі сни. 

Щоб зігрівали крила пелехаті 

В снігах морозних їх аж до весни. 

 

А їм би срібла розкіш кришталеву,  

Морозну свіжість, чистоту снігів… 

… Тремтять дерева під дощем січневим, 

Терпляче ждуть зимових справжніх див. 
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Святкує січень білі вхідчини, 

Із жмені сипле сніг під ноги, 

Дерева в паморозь заквітчує 

І білить полотном дороги. 

Ховає ранок подив синій 

В граційності своєї тиші. 

Як любить січень чіткість ліній 

В лелітках снігу на узвишші! 

 

 

 

Вечір колядує за вікном, 

Небо розмальовує зірками. 

В диво закосичивши Різдво, 

Він за стіл сідає разом з нами. 

 

Тріскотять дрівцята у печі. 

І п’янить духмяне різнотрав’я. 

Радістю озвалося в душі: 

«Добрий вечір, пане господарю!» 

 

Добрий вечір, мій прадавній рід! 

Ми з одного кореня зростали. 

Батько мій і мудрий мій прадід 

У колядці Бога величали.  
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*** 

а білих кроснах тче зима сніги, 

І стеле їх дбайливо на дороги, 

У біле забілила всі луги. 

В обновах поле, ліс і перелоги. 

Принишклі верби зграйкою стоять, 

Загрузли по коліна – і ні кроку. 

Та їм так тепло – у зимових снах,  

Неначе влітку, затишно нівроку. 

Мороз калину в наречені взяв, 

Їй дарував із інею серпанок,  

Коралі пурпурові приміряв. 

Таких нема і в модниць-парижанок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Українська мова і література в школі № 71’2021                                                 Ніна Терещенко. ВІРШІ 

 43  

 

 

 

 

 

*** 

е лютий скрізь (хоча який він лютий!) 

Визбирує в бурульках вранці сміх. 

Вночі мороз – удень за це спокута: 

Мелодії крапіж в підталинах доріг. 

 

Сувої снігу перезрілі чахнуть, 

Розбавивши туманом білизну. 

Ліси, збудившись, пролісками пахнуть, 

І небо журавлів вже кличе у весну. 

 

Ще лютий снігурів яскраві цятки 

Засвічує в калиновім кущі, 

Та вже дерева познімали шапки 

В очікуванні сонця і дощів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Українська мова і література в школі № 71’2021                                                 Ніна Терещенко. ВІРШІ 

 44  

 

 

 

 

 

 

Зимовий вечір – віртуоз-скрипаль, 

Торка ледь чутно струни вітру, 

Натрушує на нотний стан печаль, 

Готує неба зоряну палітру. 

 

Він ненароком так засумував, 

Бо змерзли, мабуть, простонеба фуги,  

які леліяв довго, шліфував 

і серцем зігрівав в мороз і хуги. 

 

Маестро-вечір, сядьте відпочить, 

Під вишнею зігріється хай скрипка. 

Вівальді вальс нехай для вас  звучить, 

А в унісон – дерева стиха, хрипко. 

 

Хай заміта зима усі сліди, 

Хай біди у заметах перебудуть. 

Спочинь, скрипалю, свій смичок веди 

По струнах душ – вони красу розбудять. 
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*** 

вітанок сонну птаху розбудив, 

Сипнувши скалки сонця на покоси. 

Ожив знайомий змалечку мотив – 

Мелодія коси в холодних росах. 

 

Співають коси в травах запашних, 

Сягає неба їх фальцет барвистий. 

Так любо серцю в пахощах отих, 

П’янких, цілющих і дитинно-чистих. 

 

Вже нижеться зозулине «ку-ку» 

На нитку долі, де початок – літо. 

Туман, впустивши пасма у ріку,  

Розтанув, втік в рясні смарагди жита. 
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*** 

остиглий день повис над лісом 

Медовим яблуком рум’яним. 

Спускають сутінки завісу 

З легких узірчастих туманів. 

 

Моя утома необачно 

Притрушує ледь смутком хату.  

Знемігшись, позіхає смачно,  

В сон лине теплий, волохатий. 

 

Спи, моя втомонько, до ранку, 

Твого я сну не розтривожу. 

Завішу лиш щільніш фіранку, 

Приставлю місяць на сторожі. 
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*** 

ей ліс завжди для мене був своїм, 

Старий, густезний і до болю ніжний. 

О, як він слухав! Слухать він умів! 

Міг бути тихим, а бував і грізний… 

 

Я йшла до нього, мов на сповідь в храм, 

Несла у серці всі свої секрети. 

Він свідком став моїх дитячих драм, 

Напам’ять знав нехитрі їх сюжети. 

 

Він щедрий був, ніколи не скупий: 

З його долоні їла я суницю. 

Беріг в собі силу-силенну див 

І казку мудру про добро й Жар-птицю. 

 

Кажу: він слухав… Як же говорив! 

Я вчилась його сутність пізнавати. 

Ліс може плакать: чула, як тужив, 

Коли рубали сосни за відкати. 

 

А міг радіти сонцю і дощу, 

Їм простягав назустріч свої руки, 

Пив живодайну воду досхочу –  

І оживав у кольористих звуках. 

 

Цей ліс для мене завжди був своїм … 
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У снів моїх такі ласкаві руки 

І пальці довгі, трішечки шорсткі. 

Підхоплять ніжно, понесуть на луки, 

Укриють небом, втрушеним в зірки … 

 

І сіють казку в тихому політті –  

Хай проростає щастям і добром. 

Тріпоче пісня крильми на колисці, 

Гойдає її вітер із котом. 

 

У снів моїх такий ласкавий голос, 

На мамин схожий ще з дитячих літ. 

У ньому вплетено і сонце, й колос, 

Любов висока і думок політ. 

 

А сни мої так тепло пахнуть домом, 

Спокійно там і затишно завжди. 

Спливає час, немов вервечка димом. 

Не йди, мій сон. Ще хвилечку зажди! 
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*** 

оли дитинства нашого дороги 

Десь згубляться в любистках, споришах, 

Покличе хата рід свій до порогу, 

Та він не йде, та він не поспіша. 

 

Зітхає хата, гонить свою втому. 

Для певності ще й шибкою моргне: 

Мовляв, ще свято буде в цьому домі. 

Сама ж бо тужить так – не продихне. 

 

Удень ще якось біди перебуде: 

Хтось заговорить, десь хтось заспіва. 

А як стемніє – смутку не одбуде,  

скрипить одвірком, жалю не хова... 

 

Старий лелека зглянувся на хату,  

Своє гніздо на верховітті звив. 

І оселилася сім’я крилата 

На тім даху, що лелько звеселив. 

 

І знов запахли п’янко чорнобривці. 

Свічки каштанів вечір запалив… 

Справляла хата вхідчини щасливцям. 

Останню зморшку дощик з неї змив. 

 

… Отак і нам. Чи нам багато треба? 

Лиш слово добре, усмішка ясна. 

І трохи сонця, дощику і неба.. 

І щоб родина ... Діти ... І весна ... 
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*** 

 пам’ятаєш: падали дощі 

І ми удвох ловили їх вустами,  

Закохані і мокрі як хлющі, 

Палали невгасимими свічками. 

 

Ти пам’ятаєш: нишкли всі вітри, 

Уклавши сонний місяць спати,  

І ніч світила лише нам зірки, 

Мов відчувала: час прийшов кохати. 

 

Ти не забув гарячий подих трав, 

Настояний на м’яті і любистку? 

«Навік моя», – словами обіймав. 

«Моя, м-о-я…», – несла луна цю звістку. 

 

Та, мабуть, заблукали ці слова, 

Вертаючись із «вчора» манівцями. 

Тобою відболіла – не твоя. 

І ти не мій… Лиш спогади між нами. 
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*** 

урба несказаного слова, 

Жага невтолених бажань –  

І щастя втрачена підкова  

В обійми котиться мовчань. 

 

Замерзли квіти на пероні –  

Дві одинокості в вікні. 

Десь там, в останньому вагоні, 

Чиясь журба в самотині. 

 

Ще хвилька, мить – і поїзд рушить! 

Чого ж, уперті, ви ждете? 

Он осінь пізня листя трусить, 

Ще трохи – й пам'ять замете… 

 

Опале листя на долоні 

Таке гаряче, мов сльоза! 

Сидять в останньому вагоні 

Рука в руці, в руці рука…  
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*** 

ві кіски сторч, у ластовинні носик … 

Ну що, диваче, ти у ній знайшов? 

Чому портфель щодня зі школи носиш? 

Сопеш, мовчиш, бредеш за нею знов? 

 

– Ну от, спитали? Що ж на це він скаже? 

Для нього в світі кращої нема! 

Ці очі-зорі хіба мало важать? 

Чи коси ці, як колоски в жнива? 

 

Для неї ладен він портфель носити  

Туди й назад стонадцять довгих літ, 

Щоб тільки поряд буть, щоб серцем мліти 

Від цих очей, від брів її врозліт. 

 

Для неї, для єдиної, ромашки  

Нарвав сьогодні в полі і приніс. 

«Мені?» – дівча. А в нього аж мурашки 

Від того дива – бровенят врозкіс. 

 

Ідуть удвох: дві кіски й житній чубчик, 

Несуть букет й дитячий щирий сміх. 

І любить він, нехай ще ж зовсім хлопчик, – 

Єдину в світі, кращу від усіх! 
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устрілися, коли вже і не марилось. 

Літа відколосились, відгули. 

На скроні густо впала перша паморозь, 

Щось відбулось, чогось не відбули. 

 

І треба ж раптом: щастячко ожинове 

Постукало в причілкове вікно, 

Війнуло в очі чимсь терпким, полиновим, 

У вирі закрутило, понесло. 

 

Моє причастя, грішне, несповідане, 

Із присмаком ожини на губах, 

Чому іду слухняно в те незвідане, 

Що розгубилось в далях і в снігах? 

 

Де ти ходило, щастя моє пізнєє? 

В яких світах твій загубився слід? 

Чому будо до вчора ти колишнєє, 

В яке вертатись, може, і не слід? 

 

… Зустрілися, коли вже і не марилось, 

Коли вже догоряє мій Едем. 

Але ж, виходить, зовсім не потьмарилось 

Кохане й мрійне, у яке ідем?! 
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бирає осінь у свої долоні 

Ожину пізню із важких кущів, 

Твої ж вуста чомусь такі солоні  

Від слів прощальних, наче від дощів. 

 

Гірчить полинно зустріч ця остання: 

Забудь його… Забудь… І відпусти… 

У серці ж скрипки хрипнуть від ридання, 

Ледь чутно з губ: «Бувай… Нехай щастить…» 

 

Слова, як рани, їм болить неправда, 

Ще й досі пахне чуб твій чебрецем. 

Я щось кажу – не слухай: то бравада! 

В обіймах гасну тихим промінцем… 
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 без тебе жити так складно,  

А без тебе на серці пустка. 

Пам'ять ходить осіннім садом – 

Недопита твоя робуста. 

 

Сліпнуть вікна в чеканні довгім, 

У душі шаленіє злива, 

А без тебе і світ порожній, 

Полинами сльоза зрадлива. 

 

Обіймаєш не ти, а втома, 

Довжелезне в роки безсоння. 

Ну чому ти не в себе вдома – 

Я ж дружина, а не знайома. 

 

Я не вмію без тебе жити – 

Наодинці собі зізнаюсь. 

Я без тебе, мов птах підбитий, 

Не живеш ти – я не літаю. 
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есна ще ледве-ледве забродила, 

Хмільним безумством сіяла любов. 

На тих стежках, де слалось молодило, 

Вони зустрілись в пахощах дібров. 

 

Смішні й наївні, кожному шістнадцять, 

Вони не знали, як воно – любить. 

Боялись трохи дивного сум’яття, 

Вогню того, який так любо пить.  

 

Збирав для неї хлопець зоряниці, 

Що струшувало небо у маю. 

Черпав відерцем зорі із криниці 

І шепотів на вушко: «Я люблю..» 

 

В тремтінні щаснім дівчина мовчала, 

Напившись того трунку досхочу. 

На небі ніч зірками написала: 

«Любові вічну бережіть свічу!» 
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има, сніги, а хочеться у літо, 

У те, далеке, де ми йшли удвох. 

Були річки дощами вщерть налиті, 

Чесав дерева вітровій Стрибог. 

 

У полі нас застала літня злива 

І поливала з неба як з відра. 

Впросились ми тоді під дичку сливу, 

Що між жита не знать коли вбрела. 

 

Стара чаклунка наперед все знала 

І долі нам сплітала під дощем. 

А я лиш посміхалась і мовчала, 

Поклавши руку на твоє плече. 

 

Було удвох нам затишно і тепло, 

Неначе зливи й зовсім не було –  

Були лиш ми… Дощем те літо стекло… 

Переболіло все, перебуло. 
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есняна ніч в парчовій сукні довгій 

Дощів спустила пасма в береги, 

Басисто загули громів волторни, 

І чесонули блискавки в луги. 

 

Ніч танцювала пристрасне фломенко 

Під кастоньєти грому і дощу. 

І плакали гітари Nova Menko 

В альтанці в переплетиві плющу. 

 

Циганка-ніч сміялася і злилась, 

Народжуючи дивні відчуття. 

А там, в альтанці, двоє цілувались, 

І в унісон їх билися серця 

 

 

*** 

ізьми мене в полон, моє минуле, 

У той жаданий і солодкий сон. 

Там затишно. Сонми думок війнули 

Легким серпанком музики шансон. 

 

Медвяно спогад пестить серце й душу… 

В саду розлив із пахощів бузку… 

І ти, і я… Ще увійти ми мусим 

У цю любов, несмілу й боязку… 

 

Крильми життя уже пролопотіло, 

Сипнуло  в коси сиві полини, 

Кохання ж юне, вічне, незотліле, 

Кружляє вальсом дивним щовесни. 

 



Українська мова і література в школі № 71’2021                                                 Ніна Терещенко. ВІРШІ 

 59  

*** 

 давно цей намріяла сон, 

У якому лиш літо і спокій, 

Де захрипло звучить саксофон, 

Блюз купаючи в небі високім. 

 

Два горнятка, ромашковий чай, 

Той, чий смак вже повік не забути. 

Ніжно-трепетне тихе «Кохай!», 

Як зізнання – букетик із рути. 

Я так довго цей пестила сон, 

Що не знаю: насправді чи сниться 

Стукіт серця з твоїм в унісон, 

Мова музики, спогадів, мить ця… 

 

 

*** 

роскрипів журавель: «Добрий день!» 

Першим відрам, що воду набрали. 

Тоне ніч у росі вже ген-ген. 

Буде день. – Добрий день. – Добрий день. 

 

Пробурчали ворота зі сну… 

Їм би спати, та будить неспокій. 

За клопотами вже не заснуть. 

Не до сну вже мені. Не засну… 

 

Тиша лячно тікає у ніч, 

Її рештки розкльовує півень. 

Чути мудру, розважливу річ:  

– Буде радісний день. Щезла ніч. 
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ене позвала в гості ніч до себе, 

І я пішла, без боязні, сама, 

У велич зіркову аж на пів неба, 

У дзвінкість тиші, що не знає дна. 

 

Вона на мене, певно, зачекалась: 

Вже засвітила місяця свічник, 

Завії під сосною спати вклала 

І задрімала тихо біля них. 

 

«Пробачте, нічко, винна. Запізнилась,» – 

 На вушко тихо, щоб не розбудить. 

Ніч посміхалась, їй щось гарне снилось – 

Весна вповні чи журавлиний клич… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Українська мова і література в школі № 71’2021                                                 Ніна Терещенко. ВІРШІ 

 61  

*** 

бзивається дзвін на дзвіниці, 

Він, прокинувшись, день зустріча. 

У відеречках, повних водиці, 

Зірки меркне остання свіча. 

 

Умивається вишня росою, 

Все гучніший пташиний концерт. 

Батько вдосвіта в полі з косою 

Зачинає найвищий фальцет. 

 

 

 

*** 

 слово рідне! Ти – моє причастя. 

До тебе йду у радості й журбі. 

Ти – моя гордість, нелукаве щастя, 

Дароване народу – не юрбі. 

 

Катоване, шматоване віками, 

Тавроване указом і штиком. 

Калиною все ж квітло над ланами  

І майоріло у степу шликом. 

 

Народу слово! Горде й величаве, 

Прадавнє й сиве, молодієш знов. 

Ти оберегом стало для держави, 

Живи й міцнішай серед інших мов. 
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 нашій мові все злилося:  

Гул століть і шум колосся, 

Пісня мамина ласкава 

І козацька доблесть, слава. 

 

Мово наша величава!  

Не облудна, не лукава, 

В ній рахманні перли-роси 

І пшениць важкі покоси. 

 

В мові – сила, в мові – пам'ять,  

Віра й воля. Хто їм зрадить? 

Нашій мові вічно жити, 

Славу предків відродити. 

 

 
Запитання й завдання 
 

1. Прочитайте біографію Ніни Терещенко. Перекажіть. 
2. Ознайомтеся із поезією авторки. Що вас найбільше вразило в 

цих творах? 
3. З’ясуйте, які мотиви притаманні віршам поетеси. Чому, на вашу 

думку, авторка обирає саме ці теми для своїх творів? 
4. Якими художніми засобами й прийомами користується 

письменниця для розкриття ідеї своїх поезій? 
5. Зробіть ідейно-художній аналіз одного із віршів (на вибір) Ніни 

Терещенко. 
 
 
 
 
 



Українська мова і література в школі № 71’2021                                                 Ніна Терещенко. ВІРШІ 

 63  

 
 

 

ПОКАЖЧИК НАЗВ ПОЕЗІЙ Н. ТЕРЕЩЕНКО 
 

Вітрила долі 6  Дозріває над річкою день… 35 

Не шкодуйте, як щось не збулось… 7  Осіння ніч нечутно входить в сад… 36 

Обійми, обійми мене, простір… 8  Осінній день…Так тихо…Листопад… 37 

Я зі смутком своїм на «ти»… 9  Запахла осінь стиглими дощами… 38 

Життя свого цінуйте кожну мить… 9  Вплітає вечір в сиві пасма дощ… 39 

Крізь пальці долі струменять роки… 10  Очікування 40 

Душа людини – то чутлива скрипка… 11  Вхідчини 41 

Мій янголе, спасибі, що ти є… 11  Різдво 41 

Я винна, матусю, перед тобою… 12  На білих кроснах тче зима сніги… 42 

Усе в житті колись буває вперше… 13  Ще лютий скрізь (хоча який він лютий!)… 43 

Яке воно – оте жіноче щастя?... 13  Меланхолійний вальс 44 

Зачерпну я води-джерелиці… 15  Світанок сонну птаху розбудив… 45 

Балада про щастя 16  Достиглий день повис над лісом… 46 

Звичайна жінка – придивись – Джоконда!.. 17  Цей ліс завжди для мене був своїм… 47 

Я так боюсь порожньої душі… 18  Сни  48 

Ми наче й ті, але й не те щось з нами… 18  Коли дитинства нашого дороги… 49 

Напитись з неба вдосталь висоти… 19  А пам’ятаєш: падали дощі… 50 

Нам спогадів своїх не перейти… 19  Журба несказаного слова… 51 

Я не була у Франції, на жаль… 21  Дві кіски сторч, у ластовинні носик… 52 

Синдром війни роз’ятрює мій сон… 22  Зустрілися, коли вже і не марилось… 53 

Провесінь 23  Збирає осінь у свої долоні… 54 

Зима ввійшла в жнива по самі плечі… 24  А без тебе жити так складно… 55 

Весняні акварелі 25  Весна ще ледве-ледве забродила… 56 

Весна полоще в річці верболіз… 26  Зима, сніги, а хочеться у літо… 57 

Обожнюю мелодію дощів… 27  Весняна ніч в парчовій сукні довгій… 58 

Життя стривай! Я ще не все устигла… 28  Візьми мене в полон, моє минуле… 58 

Вже груша вийшла зустрічать весну… 29  Я давно цей намріяла сон… 59 

Теплі спогади 30  Проскрипів журавель: «Добрий день!»… 59 

В садах ще серпень трусить перші сливи… 31  Мене позвала в гості ніч до себе… 60 

Не мовчи, літня ніч, не мовчи… 31  Обзивається дзвін на дзвіниці… 61 

Вже осінь небо шиє журавлями… 33  О слово рідне! Ти – моє причастя… 61 

Змахнула осінь жовтими крильми … 34  В нашій мові все злилося 62 

 


