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              *** 

Мама, тато й Нікуся -  

Всіх люблю я і корюся,  

Всі вони для мене рідні, 

Всі вони, як сонце, світлі. 

 

                                                                                Стрешенець Вікторія. 5 клас 

 

 

 

 

 

 

 

                     Мати 

 

Слово мати - саме рідне мені, 

Слово мати - було моїм першим, 

Слово мати - головніше в житті, 

Слово мати - життя і надія. 

Щось болить - приголубить тебе, 

Щось не вийде - обніме  й підкаже. 

- Дякую, мам,  що я маю тебе. 

- Дякую, мамо, люба, що любиш мене. 

 

                                       Єлизавета Білецька. 5 клас 
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              Моя сім`я 

 

Дуже велика у мене сім`я: 

Пес, тато, мама і я, 

Дідусь мій Володя та ще дві бабусі - 

Багато людей у сімейному крузі.  

Є прабабуся і є прадідусь, 

На канікули влітку до них я збираюсь,  

Ще тьотя Наріз і дядя Коля, 

Стрічаємось влітку ми біля моря. 

Ще їхні діти - Аліна й Сакіна - 

Живе в Миколаєві ця дружна родина. 

 

                                           Калініна Олена. 5 клас 

 

                     

 

 

               Зима 

 

Стало дуже прохолодно, 

Бо почалася вже зима. 

З холодами й інеями, 

Біла й вітряна.  

 

                                           Калініна Олена. 5 клас. 
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                  8 Березня 

 

8 березня - жіноче свято,  

Тому жінок потрібно привітати. 

Одну рідненьку нам матусю 

І стареньку ще бабусю. 

Бо свято це присвячене жінкам: 

Дівчатам, сестрам чи тіткам. 

Тому вітаю я усіх зі святом, 

Живіть щасливо,  радісно й багато. 

 

                                        Калініна Олена. 5 клас 

 

Осінь 

 

Прийшла вже осінь жовтокоса 

У золотім вбирані і дуже гарна.  

Стала наша вся рослинність  

І красива, й різнобарвна.  

Одягнулись всі дерева  

В оранжеві і жовті шати,  

Бо скоро стане їхнє листя  

На землю додолу опадати.  

Скоро полетять у теплий край  

Ластівки, лелеки і шпаки.  

І прилетять іще весною,  

Не бачивши зими усі пташки. 

   

                                             Калініна Олена. 5 клас 
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Літні іменинники 

 

Вийшов білий ранок, 

Сонечко жовтеньке, 

Рано діти встали, 

Одяглись гарненько. 

День цей довгожданий 

Літечком почався. 

Настрій цей веселий вище ще піднявся. 

Діточки всі раді, 

Вітання від всіх приймають, 

Ну а в кінці свята 

Подарунки мають. 

Що ж це таке за свято? 

Усі, звичайно,  знають . 

Хто літом народився,  

День цей полюбляє . 

Бажаю вам здоров'я , 

Щоб ви мали все, що хотіли, 

Мали добрі оцінки 

Й ніколи не хворіли. 

 

                                           Калініна Олена. 5 клас 
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                  Літо 

 

З'явилось світле літо  

Зі сонечком чудовим, 

Яке дає проміння  

Квіточкам всім новим.  

Всі квіти розцвітають  

Серед галявин і лугів,  

Нагрілась вода моря  

Біля берегів.  

Уже всім не холодно,  

Вже нема дощів.  

Дуже тепло й жарко  

І нема вітрів. 

  

                                                  Калініна Олена. 5 клас 
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                                                    Новий Рік 

 

Віє сильний вітерець, 

Ялинка в будиночку стоїть. 

Знялась велика завірюха, 

А за вікном сніжок летить. 

Незабаром ще прийде 

Дуже гарний Новий Рік! 

Ми візьмемо ґудзики і моркву, 

І буде у нас білий сніговик. 

І є у нас багато ще прикрас, 

То будемо ялинку прикрашати, 

Водить веселий хоровод,  

А ще Діда Мороза зустрічати,  

Під ялинкою лежать вже подарунки,  

Багато їх , аж не порахувать. 

Іще разом із сім'єю  

Новий Рік будемо святкувать. 

 

                                                                                             Калініна Олена. 5 клас 
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 Числа 

 

0  

Є круглесеньке число,  

Це, звичайно, нуль.  

Воно може котитися донизу,  

Схоже на бублик і руль. 

1  

Дуже рівно в нас стоїть  

Наша гарна одиниця.  

На горобчика ще схожа - 

Просто це чудова птиця. 

2  

Двійка, точно як наш лебідь,  

І не повертається.  

Але іноді у діток 

У щоденнику з'являється. 

З 

Три схожа на ластівку  

Та іще на міст.  

Може, і на місяць,  

А може і на лист. 

4  

Четвірка, як стрілець, рівненька,  

Не можна нічого зробити.  

Залишиться чотири, як було,  

Хоч не рубати й не пилити. 

 

 

                                                                                        Калініна Олена. 5 клас 
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                   Ліс 

 

Цей ліс чудесний та прекрасний 

Та у фарбі самоцвіта. 

І на нього сонце сяє, 

Яке буває тільки літом. 

А після дощику дрібного 

З'являється веселка кольорова. 

За допомогою цих барв 

Вона така чудова. 

А квіти у всьому лісі 

Наділені нектаром. 

І бджілки зроблять добрий мед 

Із нього незабаром. 

                                            Калініна Олена. 5 клас 

 

                   Квіти 

 

Квіти усі чудові: 

Жовті, рожеві й пурпурові. 

Є ромашки й тюльпани, 

Ростуть вони, як панни. 

Цвітуть півонії й дзвіночки, 

У них довгуваті стебельця й листочки. 

Із ніжних пелюсток троянди 

Вийшли б красиві прикраси й гірлянди. 

Червоні, оранжеві, сині і білі - 

Це кольори квіток, вони дуже милі. 

 

                                               Калініна Олена. 5 клас



 13

        Квіточка 

 

Ой, ти квіточка моя, 

Ти блищиш, немов зоря. 

Я на тебе подивлюсь 

Й одразу посміхнусь. 

Хоча  в мене ти маленька, 

Але ж духмяна й гарненька. 

Зачарує враз когось, 

Своїм запахом ось-ось. 

Квітку цю я збережу,  

Потім всіх заворожу!!! 

 

                                                                              Халатян Діана. 5 клас 
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                  Літо 

 

Літо, літечко тепленьке, 

Виглянь, сонце золотеньке. 

Ось і квіточка маленька, 

Ось і пташечка сіренька. 

Як вона співа чудово, 

Та напевно на все горло. 

І прокинулись ліси й сади, 

Всі дерева і кущі. 

Стук, стук, стук, 

 що за незвичайний в лісі звук, 

А, то дятел стукотить, мабуть,  

Комаху хоче зловить. 

Ось такі у нас ліси й поля,  

Бо все це наша рідна українська земля!   

 

                                                              Халатян Діана. 5 клас 
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Рідна гімназія 

 

Гімназія «Ерудит»… 

Є одна найкраща школа. 

Ви не знаєте яка? 

Це, звичайно, наша рідна, 

«Ерудит» гімназія. 

Хоч недовго ми в ній вчимся, 

Вже кохаємо її, 

У школу, як на свято, мчимся, 

Тут найкращі вчителі. 

Іноді ми неслухняні, 

Та вони нам все простять. 

Бо вони нас дуже люблять, 

І з любов’ю вправно вчать. 

 

                                     Гребінець Дарина. 5 клас 
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                  Учителі 

 

Пролунав уже дзвінок,  

Всім пора йти на урок. 

Математика чекає, 

Олена Вікторівна знає: 

Цей предмет один з важливих, 

Для допитливих й сміливих. 

Вправи робим та задачі, 

Побажайте всім нам вдачі.  

Щоб нам правильно писати, 

Треба укр. мову знати.  

Коли Ірина Володимирівна 

справи в руки бере,  

Тоді навчання вправно йде. 

Зарубіжна й укр. літ. 

Скажуть нам усім привіт. 

Антоніна Іванівна вчить: 

Гарно, вправно, не кричить. 

Дав комп 'ютер нам завдання, 

Інформатику учіть! 

Інтернет - це справлене диво, 

Валентина Вікторівна вчить. 

Поведінки і добра 

Місію бере вона, 

Анеля Олександрівна. 

Ми вивчаєм про князів, 

І про славних козаків, 

Наталії Вікторівні все під силу, 

Вона історією нам відкрила, 
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Науку предків дорогих. 

Природа й Київ мій, 

Один лиш вчитель тут відмінний, 

Лариса Олексіївна. 

Вonjour! - усім привіт, 

Мегсі! - велике дякую, 

Ми беремо у перший зліт 

Вчительку найкращу,  

Марину Контянтинівну, 

Не втратимо її нізащо.  

Зарядку вранці ви робіть, 

І будете здорові,  

Вам допоможе в боротьбі,  

Фізкульт. й основи здоров’я.  

Ці дві поважні місії,  

Беруть учителя,  

Юлія Борисівна і  

Ларисочка Євгенівна.  

Малюємо ми мамочку,  

Малюємо й віконце,  

Ірина Станіславівна,  

Навчить й малюнок «Сонце».  

Анна Олександрівна –  

Це вчитель англ. мови,  

Вчимо ми і часи, і твори,  

А найголовніше,  що хочу я сказати,  

Вчительку таку це честь велика мати.  

Ірина Володимирівна російський викладає,  

Великий хист і розум вона має,  

Вивчати мову з нею дуже легко,  
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Та тільки не слухається її дехто.  

Нам  пам'ять розвиває,  

Вправи різні робимо,  

Олена Анатоліївна - психолог,  

Краща за усіх.  

Тетяна Володимирівна, 

Музику викладає, 

Тетяна Володимирівна, 

Хист до танців має, 

Музика та танці, 

Схожі поняття у нас ці, 

Талановиту гімназію роблять, 

І рідну школу захищають. 

 

                                     Гребінець Дарина. 5 клас
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Україно молода 

 

Україна 

Як не любити рідну Україну, 

Твою мову солов’їну, 

Твій золотий і щедрий урожай, 

Де ти живеш і де твій рідний край. 

Як соловейко заспіває, 

На всьому світі все заграє. 

Широкі річки попливуть, 

Де вітерець дерева гнуть. 

Де наша рідна Україна 

І де живе моя родина. 

Ти в нас така єдина, 

Наша люба Україна. 

Співуча пташка 

На дереві гіллястому, 

Сидить співуча пташка, 

Пісні свої виспівує, 

І гілки колиха. 

І всім приємно стало, 

І серце заспівало. 

 

                                                                                   Гребінець Дарина. 5 клас 
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Пори року 

                                                             Зима 
 

Все заснуло, все затихло, 

Все покрилось сніжною красою. 

А що сталося з водою!? 

Холодно воді зимою, 

Ось укрилася вона льодом. 

Пташки у вирій полетіли, 

Дерева голі всі стоять, 

Красу свою зберегти не зуміли, 

Тільки на ялину-красоньку глядять. 

Зима свята подарувала, 

Що навіть я такого не чекала, 

Що наша зимонька, зима, 

До нас з таким даруночком прийшла. 

 

Весна 
 

Радісні усмішки, 

Веселі голоси, 

Вже з’явились 

Барви ранньої весни. 

Вже прокинулись квіти, поля і степи, 

Чути спів солов’я із зеленої листви. 

Про красу весни, про те … ,  

Шкода, що колись ось це усе мине. 

Бачим, як цвіте верба, 

Нарешті вже до нас прийшла весна! 

 

                                                                               Гребінець Дарина. 5 клас 
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Таланти 

 

Талантів є на світі багато, 

Кожен має його мати. 

Хтось танцює дуже гарно, 

Час втрачає він не марно. 

Хтось співає, як дзвіночок, 

Гарний у нього голосочок. 

Хтось вірші гарні складає 

І майбутнє добре має. 

А я теж вірші складаю, 

Як виходить - я не знаю, 

Але всі, кому читаю, 

Кажуть, що талантик маю. 

 

Гребінець Дарина. 5 клас 
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Мої перші кроки 

 

                                                          Котик 

Є у мене гарний котик, 

А зовуть його Муркотик. 

Дуже любить він погратись, 

Зовсім трохи покусатись, 

Пострибати, поганяти, 

І гарнесенько поспати. 

 

 

 

Кошенятко 

Мріє кошенятко: Няв!!! 

Я би з радістю пограв, 

Та не маю я дружка 

Гратися біля лужка. 

 

 

 

 

Миколай 

Скоро свято Миколая, 

Ми чекали цілий рік, 

Він несе нам подарунки, 

Короваї і пиріг. 

Миколай мене вітає, 

І до інших завітає. 
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Миколай 

Миколай до нас приїхав, 

Також швидко він відїхав, 

Подарунки нам не дав, 

Різочку лише поклав. 

А малята не хотіли 

Різочку під ліжко, 

І швиденько поспішили, 

В Ісландію побігли ніжки. 

 

 

Мама 

Добра мама та щаслива, 

Хороша та вродлива, 

Серце в мами найгарніше, 

Хай завжди мамі буде тепліше. 

 

 

 

Матуся 

Я люблю тебе, матусю, 

Ти моя маленька пусю. 

Я кохаю тебе, рідна, 

Мій ти хліб і королівна, 

Серце ти моє гарненьке, 

І велике, і маленьке. 
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Зима 

Сипалася з неба біла вата, 

Зима вкрила нашу хату, 

Раптом вибігли зайчата, 

І подарували свята. 

 

Зима 

Зима в нас настала, 

Я довго чекала, 

У вікно подивилась, 

Зима вже з'явилась. 

 

Зимонька 

Зима чарівна наступила, 

Всі річки заморозила, 

Привіт нам усім сказала, 

Бо чари справжнісінькі мала, 

Свята до людей привела, 

Тому що сніжочком мела, 

Старалася, радість зробила, 

Без діла вона не сиділа. 

 

Моє їм 'я 

Дівчинка я, українка, 

А зовуть мене Даринка. 

Найкраще в світі моє ім’я, 

Бо вибрала його моя сім’я. 

 

 

Гребінець Дарина. 5 клас 
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                       *** 

Навчися жити з думкою про світ, 

Про все, що є навколо тебе. 

Про ніжний яблуневий цвіт, 

Про всіх, а потім лиш про себе. 

 

 

 

                      *** 

Я народився в Україні, 

Де спів пташок лунає скрізь.  

Де є сади, гаї і ліс. 

Я народився у родині, 

В якій традиції живуть. 

Мої батьки! Пишаюсь ними! 

І в цьому є найвища суть! 

 

 

 

                  *** 

Весна 

Розпочинає день! 

Красна! 

В повітрі дзень-дзелень. 

Природа очі відкриває, 

Мелодія життя лунає! 

 

                                                 Коземко Михайло. 6 клас 
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                  *** 

Літо-літечко прийшло. 

Сонечко пізно лягає, 

Дощик з неба накрапає. 

А жучків, як павучків! 

І метеликів багато – 

Для дітей це справжнє свято! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        *** 

Щоб за вікном співали пташки, 

Дзюрчав струмок, текла ріка! 

Щоб в сонця вистарчало ласки, 

Світла, енергії, тепла!  

Щоб нашій матінці-природі 

З дітьми таланило завжди, 

Щоб все було лише у згоді, 

Обов’язок щоб чули ми! 

                                                        

                                                       Коземко Михайло. 6 клас 
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     Васько і Контрабандистка 

 

Завжди й повсюди так ведеться, 

Що хитрий коло всіх пасеться. 

Так ось про Мишу і Васька, 

Про сало і про дірку, 

За що господаря-кота 

Прийшлося взять за шкірку. 

А справа була саме в тім, 

Що та контрабандистка 

У пошуках смачненького 

Кружляла мов фігуристка. 

І ось натрапила на сало, 

На справжній український скарб, 

Яке стеріг в коморі вдало 

Кіт, не відходячи, як раб. 

Та миша з боку потихеньку 

Прогризла дірку й помаленьку 

Рознесла сало по нірках. 

Проснувся кіт: « Хіба ж не жах?! 

Як я буду дивитись в вічі, 

Що ж я тепер їм зам’явчу, 

Коли заснув я на мішку з салом, 

Проснувся і лишень кричу? 

Що за злодії появились, 

Що за сміливі крадії, 

Лишень заплющив котик очі, 

А миші стали багачі?» 

 Та годі плакати й ридати: 

Нам сала вже не повернуть! 



 28

Мишей навчитись пильнувати, 

Бо все у тебе заберуть!  

  

                                                Коземко Михайло. 6 клас 
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Політ птаха 

 

                         Сьогодні мрієш - завтра маєш, 

Таке у нас життя. 

Сьогодні мрієш - завтра дієш, 

Працюй до забуття! 

Бери, людино, приклад з птахів, 

Які летять собі кудись. 

Достатньо крилами два махи, 

Вони вже в небі там - дивись! 

Ми теж до неба прагнем, знаю, 

Але ми справжніх крил не маєм. 

Птахи, і ті гуртуються до зграї, 

Та ми на це уваги не звертаєм. 

Нам варто сильно захотіти 

І відростити крила - 

Тепер ми зможем долетіти... 

Людина - слабкість! Єдність - сила! 

 

 

Клименко Катерина. 6 клас 
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                Край зими 

 

Мінливий лютий, як ті люди, 

Миттєвий лютий, як життя, 

Дарує холод нам, застуди, 

Порине й він у забуття. 

Усе завмерло, наче скоро буде буря, 

Чекає так приходу все весни, 

То снігом наляка, то сонечком обдурить, 

То вітром заспіва лихі пісні. 

О лютий, лютий... край зими! 

Ти у весну мене візьми... 

 

Клименко Катерина. 6 клас 
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                    *** 

 

Я хочу радістю ділиться, 

Я хочу щастя у сім'ї, 

Я хочу літа! І не спиться, 

Я хочу жити і уміти, 

Уміти жити і цінити, 

Уміти бруд - нещастя змити, 

Ловити щастя кожну мить. 

 

 

 

                    *** 

 

Щаслива мить... у кожного ясна! 

А в мене? В мене їх багато! 

Я хочу, щоб прийшла весна... 

Сім'я була щаслива, наступило свято... 

Життя - це щастя кожна мить, 

Якби ж уміли ми цінить! 

 

 

 

 

Клименко Катерина. 6 клас 
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Літо 

 

Летять через поле три братці - 

Червень, Липень, Серпень, 

І наче з минулим у схватці 

Зійшовся сонячний велетень. 

Промайнуть вони невпинно, 

Промінням сонечка заграють, 

Водночас як дорослий і дитина, 

Полегшенням весь світ осяють. 

Забуті холод, лють і сніг, 

Десь гріються в кутку. 

І ми біжим, не відчувавши ніг, 

Від ями до прибутку. 

Вони несуть вінки квіткові, 

В очах їх - колір неба, 

І дні, один в один, чудові, 

І кращого не треба. 

Біжить вперед бажанне літо, 

В осіннії скандали. 

Все - все дощів 

Накриє сито - 

Щось все таки проспали! 

 

Клименко Катерина. 6 клас 
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Осінь 

 

Природа вся готується до сна. 

Приходить Осінь, юна, мов Весна. 

Вони чимсь трохи навіть схожі. 

Одна різниця тільки є, одна, 

Бліда стає вона, готуючись до сна. 

Весну у мріях забере до забуття, 

І в цім є сенс поновлення життя. 

Іде вона, іде -   і все ураз жовтіє, 

Пройде у лісі - в лісі все німіє. 

Пташки, немов не знаючи притулку, 

Шукають від Зими собі пігулку. 

І небо плаче, чи з радості, чи з горя. 

Як річки всі стікаються до моря, 

Змиває щільно дощ усе, що було, 

Змиває все, що вітром ще не здуло. 

І змито все, очищено навіки. 

Дерева незахищені і голі, 

Мов навесні младм пагінки, 

І нам досиплять ще у рани солі, 

Коли не зможемо ми далі йти. 

Все зрозумій і все забудь. 

Полинь у небо понад хмари. 

І осінь кличе нас куди - небудь, 

І кличуть мари, манять чари... 

 

Клименко Катерина. 6 клас 
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Зима 

 

Прийшла зима. 

І біла скатертина 

Покрила все: ліси, міста, поля... 

Прийшла зима. 

І в білосніжний іній 

Укрилася трава й земля! 

І зиму цю так довго ми чекали! 

Але тепер вже має йти вона! 

і машем їй рукою, але знаєм, 

Що повернеться незабаром ця зима... 

 

 

Іванова Ліда. 6 клас
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Весна іде... 

 

Весна іде, 

І тане вже крига. 

Весна іде, 

Іптахи прилетять. 

Весна іде, 

І струмок задзюркоче. 

Весна іде, 

І вітає всіх мам, 

Весн іде 

І радість приносить. 

Весна іде 

І надію несе. 

Весна іде і мене приголубить. 

Весна іде 

І сонце з собою візьме. 

Весна іде,  

І усе навкруги зацвіте. 

 

                                                                 Штабська Тетяна. 7-Б клас 
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Важлива професія 

 

Діти знають і дорослі, 

Що пожежа - це серйозно. 

Спричинити її просто. 

А пожежникам, давай! 

Все гаси, усіх спасай! 

Ця професія не з легких. 

Тут потрібні гарні клепки, 

Адже витягти людину 

Із маленької квартири, 

Що охоплена вогнем, 

Може справжній Супермен! 

Від пожежі захистить 

Може вогнегасник. 

І за правилом безпеки 

Всюди має бути він: 

І у класі, і в квартирі, 

І в малесенькій хатині. 

Дужі люди і хоробрі 

Можуть рятувати. 

Пожежники готові 

Життя своє за інших віддавати. 

 

                                                                                   Штабська Тетяна. 7-Б клас
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Вражаюча пора 

 

Мене вражає у природі, 

Що пори року всі чудні. 

Візьму, наприклад, весну я. 

Хоча зелена й молода, 

Але вона така красива, 

Що око радує й трава. 

В цю пору пташечки щебечуть 

І луги навколо цвітуть. 

Діти мам всіх вітають зі святом, 

А мами вітають бабусь. 

 

 

                                                                           Штабська Тетяна. 7-Б клас 
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Чарівні звуки весни 

 

Прислухайся, друже, 

До звуків весни. 

Вони, наче арфа, 

Співзвучні завжди. 

Це начебто казка 

Лише про добро, 

Де мамина ласка 

Стукоче в вікно. 

Ці звуки, як вітер, 

Ніжні й приємні. 

Як дзюркіт води 

У джерелах, річках. 

Чи почуєш ти це- 

Залежить від тебе. 

Адже все на Землі 

У тебе в руках. 

 

                                                         Штабська Тетяна. 7-Б клас 
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Шкідлива забава 

 

Ігри азартні дуже шкідливі, 

Світ полонили вони. 

Гроші «викачують» всі автомати, 

І казино полюбляють усі. 

Та інших ігор є багато 

Веселих, цікавих та запальних. 

Вони не приносять багато лих, 

Але усі не знають їх. 

Адже це не цікаво 

Грати без топеу. 

Немає азарту г-ри! 

Дуже ж цікаво грати в реальну, 

Викинуть гроші усі. 

Я тільки за те, 

Щоб знести автомати 

І розвалити всі казино. 

Люди тоді будуть знати, 

Як світ змінився, 

Поки їх не було. 

 

Штабська Тетяна. 7-Б клас 
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Війна 

 

Війна - це страх, 

Війна - це жах, 

Що полонив усіх тоді. 

Зі страхом на лиці 

Та болем в серці 

Це згадують 

Лиш ті, 

Хто залишився в живих тоді. 

А інші кров пролили на війні, 

Даруючи свободу всій державі. 

Ми маєм шанувати тих, 

Хто за свободу прикрився тілами. 

 

Штабська Тетяна. 7-Б клас 
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            Податки 

 

Податки треба нам платить. 

Бо з ними буде краще жить. 

Тоді здорове місто буде, 

І чисто в нас буде усюди. 

 

Податки сплачують дорослі, 

Їм на роботі платять кошти. 

За це лікарні в нас корисні. 

І школи, й дитсадки в нас чисті. 

 

На нашу користь вони йдуть, 

І люди добру воду п’ють. 

І в парках гарних ми гуляєм, 

І безпритульних мало маєм. 

 

                                        Войтенко Ганна. 10 клас 
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               Податки 

 

Якщо гроші заробляєш, 

То й податки ти плати. 

У лікарні і солдатам 

На пожертвування йди. 

Сплачуй раз за раз податок 

Та ніколи не лінись. 

Щоби ОНКО дітки хворі, 

Виліковувались вмить. 

Щоб театри і музеї, 

Завжди чистими були. 

Щоб дороги в Україні, 

Завжди рівними були. 

Щоб в культуру та освіту, 

Гроші ваші вмить пішли, 

А також дідусь й бабуся 

Задоволені пенсією були. 

Тож сплати ти свій податок 

І спокійно йди гулять. 

В зоопарк, де всі тварини 

Нагодовані і сплять. 

 

                                                                               Стогнушко Поліна. 10 клас
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                               Добро починається з тебе 

Добро починається з тебе, 

як вогник, палає в твоїх він очах. 

І все, що на світі нам треба,  – 

Це нести добро у наших ділах. 
 

Як сонце дарує тепло нам, 

Як пташка у небі кружля, 

Даруй свою посмішку людям 

Так щиро, немов немовля. 
 

Нехай в твоїм погляді сяє 

Та радість, що в кожній струні 

Твоєї душі виграває, 

І очі хай стануть ясні. 
 

А серце у кожнім ударі 

Лиш з щастям у ритм вибива. 

І ноти симфонії вдалі 

Нехай поєднають слова. 
 

У думі, у кожній хвилині 

Краса розливається та, 

Немов з дитячих уст лине, 

З роками у ній процвіта. 
 

Добро починається з тебе, 

як вогник палає в твоїх він очах. 

І все, що на світі нам треба,  – 

Це нести добро у наших ділах. 

                                       Омельчук Катерина. 11 клас 
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                                Минають дні, минають ночі… 
 

Минають дні, минають ночі… 

Не бачу я дівочі очі, 

Не бачу я луги рясні 

Та сяйво зіроньки, 

Що в сні так наливає тепло в душу. 

І враз здається вже мені, 

Що я живу, 

Та розумію, що так буває лиш у сні… 

 
Вона дає початок дня,  

Лиш з нею я так хочу жити, 

Без неї я не можу дніти. 

Ця зірка лиш моя, моя!!! 

 
Закрився світ переді мною. 

Усе заснуло, тихо спить. 

І лиш годиною сумною 

Все серце в мене більш болить. 

 
Болить та крається воно, 

Бо спать не може та і жити. 

І що ж тоді, Господь, любити?! 

(За що ж тоді цей світ любити?!) 

Лиш тіло в світі, лиш воно… 

 
Нема нічого, за що жити, 

І вже не хочеться любити. 
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Творить у світі не вдалось, 

Життя за вітром подалось. 

 

За вітром плину я з життя 

І слід у пам’яті кидаю. 

Моя дорога - в небуття. 

Мені так жаль, що я вмираю… 

 

                                           Омельчук Катерина. 11 клас 
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                                    Я б піснею стати хотіла… 
 

Я б піснею стати хотіла, 

Щоб чули чудовий мій спів. 

Для Вас над безоднею летіла, 

Була найціннішим із див. 

 

Могла б підкорити вершини, 

Як сонце уранці зійти. 

Без Вас не прожила б ні днини, 

То дайте ж в серця увійти! 

 

Надії , усі сподівання 

Засяють для Вас наяву, 

Не чути буде зітхання 

Про долю сумну і тяжку. 

 

Бо долею Вашею стати  

Я хочу. І буду для всіх 

Пісень своїх вправно співати, 

Схиляти натхнення до ніг. 

 

А як я стомлюся, то “годі” 

Ніколи для Вас не скажу, 

Бо стану тоді я в болоті, 

Що Вас залишила. Й без сну 

 

Я ніченьку кожную в муках  

Й сумліннях тоді проведу, 

І сенс у Шевченківських думах  
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Для себе навік віднайду. 

 

Тож буду вождем я народу, 

Бо ні за ким людям ідти. 

Вкажу всім світлішу дорогу, 

Щоб мрії змогли віднайти. 

 

А з Вами не хочу прощатись, 

Та кличе мене далечінь. 

Із долею буду змагатись -  

Не згодна служити за гріш!!! 

 

                                       Омельчук Катерина. 11 клас 
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                  Дві душі 
 

Немов дві душі по світу літали 

І горя, печалі зроду не знали. 

Жили кожним днем, година в годину. 

Злилися вони у спільну родину. 

 

Летять дві душі під яснії зорі, 

Де хмари кудлаті, горизонти прозорі, 

Де небо безмежне свободою дише. 

Немов двох пташок воно їх колише. 

 

А потім спускаються душі в озера, 

У воду криштальну, й шепочуть дерева 

До душ своїм співом - молодієй ночі. 

Від пісні заплакали б очі дівочі. 

 

І знову кружляють душі невпинно, 

Немов дві зорі, що світять невинно. 

Вони в унісон літають над полем, 

Не хочуть стикатися душі із болем. 

 

Та вже підійшла хвилина розлуки, 

Приречені душі на вічнії муки. 

І стала дівоча дуща враз вербою, 

А парубка - місяцем понад горою. 

 

І лиш уночі вони знов зіллються, 

А вдень їхні сльози рікою поллються. 

                                       Омельчук Катерина. 11 клас 
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                                             Надія 
 

Все не можу … 

Я здаватись довго не хотіта, 

Та від болю та страху 

Рана вже назріла. 

 

Назрівала вона довго, 

Та не заживала. 

І від мук тієї рани  

Ой як я страждала. 

 

Як хотілось жити, 

Чути спів пташок у гаю, 

Прокидатись й помічати, 

Що немов ти у раю. 

 

Як хотілось - не здійснилось, 

Далі вже - як воля буде. 

Тяжко в мене серце билось. 

Що ж воно здобуде?.. 

 

Більш немає вже нічого, 

Що йому хілось. 

Черстве, мерзлее від усього 

Серденько зробилось. 

 

І не можу, і не хочу 

Я вже більш страждати. 

І душеньку тую бідну 
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 Чим полікувати?! 

 

Та надія, все ж, як кажуть, 

Останньою вмирає. 

Хай мені хоч руки в’яжуть, 

Свічка не згасає. 

 

Той ще вогник у душі  

Не час задувати, 

І не нам у нашій долі 

Крапки розставляти! 

 

Тож не здамся я ніколи, 

Буду довго жити. 

Хоч страждаю я відколи, 

                                         Треба й дотерпіти. 

                                                     
                                       Омельчук Катерина. 11 клас 
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                                           Як кажуть… 
 

Як кажуть: ”Брати від життя усе”. 

І  ми колись з тобою брали. 

Душа палала, немов сонечко ясне. 

Про горе, смуток ми тоді  не знали. 

 

Жили і насолоджувалися днем. 

Раділо і співало серце від любові. 

Гуляли ми не раз під  місяцем. 

Були колись ми щирі і здорові. 

 

А зараз зморшками чоло покрите 

І сивина виблискує у нас. 

Гніздо сімейнеє давно вже звите, 

Кохання палкого пройшов уже час. 

 

Це просто - ти забудь про все, забудь! 

І відправляйся у наступну путь… 

 

 
                                        Омельчук Катерина. 11 клас 
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                                             Осінь  

 

Сирі і прохолдні ночі,  

Печальне небо плакать хоче,  

Сумна і одинока осінь  

Надію загубила зовсім  

Зустрітися з коханим літом  

В зеленому вбранні і квітах.  

 

Одні лиш спогади лишились  

Про день, коли вони зустрілись...  

Пригадуючи вкотре знову  

Ту, двох закоханих розмову,  

М'яку багряну, ніби вечір,  

Хустину одягне на плечі,  

Розпустить золотаві коси,  

Укриє ними ноги босі,  

Причепуриться, ніжна стане,  

Похмурі хмари геть розтануть  

І зранку, вмиючись росою,  

Постане дивною красою:  

Чарівна, лагідна, вродлива,  

Кохана і тому – щаслива! 

 
                                           Омельчук Катерина. 11 клас 
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                                           Листопад 
 

Чарівний місяць листопад. 

Але чомусь так сумно мені стало. 

А в листопаді - листя опада, 

Його залишилось так мало… 

 

Я пам’ятаю ще минулу осінь, 

Наче тоді так само все було. 

З листя вінок уплетений в волосся, 

Й вогню згасаюче тепло. 

 

Що не роби - цей листопад пройшов. 

Йому уже немає вороття, 

А листя опада, неначе плаче то дитя. 

Таке мале й беззахисне дитя. 

 

Вдихнути би повітря повні груди, 

Сказати : ’’Люба осінь, прощавай…’’ 

А завтра вже настане місяць грудень. 

О осінь! Я знаю, ти не вернешся. Прощай. 

 

 

                                              Омельчук Катерина. 11 клас 
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Чудовий світ  
 

Я бачу світ чудовий цей: 

Троянди теплі пелюстки, 

Як хмари, пливучи, шепочуть 

Та сонце грається в воді... 

 

Мені відразу легше стане 

І у думках, і на душі. 

І люди затамують подих, дивуючись, 

Природи –матінки красі. 

 

Але ж чому не завжди бачать 

Цей світ чудовий кругом нас? 

Чому не чують спів пташиний, 

Дерев шептання, красу трав... 

 

Мабуть, усі у справах будніх, 

Не помічаючи краси, 

Летять, як вітер, на роботу, 

Бояться марно день прожить. 

 

Але ж не в цьому радість, люди, 

Не в грошах радість, ні, о ні !! 

Лиш справжня радість може бути 

У спокої крилатої душі. 

 
                                             Омельчук Катерина. 11 клас 
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             Самотній 
 

Місяць ясний над водами сходить, 

Цілую ніченьку він один бродить. 

Бродить й не знає, де його мила -  

Може, гніздечко десь уже звила. 

 

Звила й забула про зорі яснії, 

Про тії хвилини кохання чуднії, 

Про те, як до Місяця рано тікала,  

З милим своїм і горя не знала. 

 

Знала, любила та й позабула, 

Як коханою Місяця була. 

Ось тепер нехай кожен знає, 

Чом цей юнак самотній гуляє. 

 

                                       Омельчук Катерина. 11 клас 
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                                              Попутна хвиля 
 

Місяць. Верба чомусь похилилась… 

Для когось завісою знову зробилась… 

Зорі яснії хмари покрили: 

Мабуть, для коханих тінь так зробили. 

 

Все помагає серцям разом жити. 

Жити, літати й вільно любити. 

Пташки симфонію правлять в садку. 

Ніч вже виймає срібную дудку. 

 

Знов, як заграє - зупинку не чути. 

Ніч цю коханим ніяк не забути. 

Та знають закохані - скоро світає, 

Хвилина розлуки наблизитись має. 

 

І як же не плакать, себе не картати, 

Так хочеться душам кудись все тікати. 

Та знають, що буде нічка наступна 

І хвиля кохання їх стріне попутна.               

 

                                            Омельчук Катерина. 11 клас 
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               Примара 
 

Примара. Тінь. А може просто звук? 

Порожній звук заплутаних часів. 

І чути знов минулого у двері стук. 

О, як же тишу цю порушити ти смів? 

 

Між нами пролягла дорога в далечінь. 

Ні звісточки не чула я від тебе. 

З роками стала я неначе тінь. 

Пощади не чекаю я й від себе. 

 

А я все думала дорогу перейти, 

Наблизитись й постукати в віконце. 

Але все тяжче й тяжче мені йти, 

Бо знаю, що зайшло вже наше сонце. 

 

Та стала несподіванкою ця мить, 

Коли я в серці гуркіт відчула. 

І стала сльози річкою я лить,  

Про почуття твої я не забула. 

 

Я намагалась, прагнула, хотіла…  

Та все ж я не змогла тебе забути. 

І досі я закохана без меж, 

І я не знаю, як нам далі бути. 

 

 

Якби ж прийшов ти років п′ять назад, 

А може десять, краще - двадцять, 
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Коли сердечка билися у лад 

І почуття були на вісімнадцять. 

 

 

Коли моя чорнявая коса  

Твій погляд мило чарувала, 

А на щоках була незібрана роса, 

І роси ції матінка збирала. 

 

 

Якби ж тоді… Якби ж ми знали, 

Що нам судилось разом бути - 

Кохали б ми тоді без тями, 

Та мусим ми про все забути… 

 

                                       Омельчук Катерина. 11 клас 
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        На хвилях кохання 
 

На хвилях кохання нас море колише. 

І досить зізнання,й душа моя дише. 

 

Тобою одним, а ти лише мною. 

І стелиться дим від кохання з тобою. 

 

А човни мої до берега кануть. 

Вони до твоїх горою пристануть. 

 

І будуть у купі смутку не знати. 

І горя й розлуки ніколи не мати. 

 

 

 

                                         Омельчук Катерина. 11 клас 
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                                       На крилах мрій 
 

У мрій моїх ясних виросли крила. 

До тебе давно я летіти хотіла. 

І ось я лечу і смутку не знаю, 

І лиш про одне все мрію, бажаю. 

 

 

Щоб були ми разом і серце співало, 

Щоб душенька чиста до хмар долітала, 

Щоб сонце, дерева і пташки в гаю 

Тобі промовляли: ”Тебе я люблю!” 

 

 

А роси на травах намистом зробились, 

Сердечка у такт щоб нашії бились. 

І все, що у світі, -  коханням палало, 

Щоб дня нам з тобою було замало. 

 

                                              Омельчук Катерина. 11 клас 
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             Відшуміло… 
 

Відшуміло листя осіннє. 

З ним і радість пішла в далечінь. 

Не сказали ми  слово останнє, 

В серцях сум поліг, немов тінь. 

 

Як кохала я без зупинку  

Ти не знаєш - не знає ніхто. 

Лиш душа моя плаче від смутку, 

Сльози крапнуть на ясне чоло. 

 

Ой, як важко життя це дожити  

І нести таємницю в душі. 

За кохання потрібно платити, 

Про розплату розкажуть вірші. 

 

Бо в віршах – потаємні бажання, 

Бо в віршах – розлука сердець, 

Що любились без сподівання,  

Що прийде їх любові кінець. 
 

                                               Омельчук Катерина. 11 клас 
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                   Обида 

 

Зачем меня ты обижаешь? 

Для чего мне ты изменяешь? 

Мной совсем не  дорожишь? 

Нет! Не знаю верить или это бред? 

 

Умом я понимаю,- это правда, 

Почему то не справедливая она! 

А может все же я тобой любима? 

Знаю точно - тобой я одержима. 

 

Не буду первая звонить, 

Хочу тебя забыть. 

Но как мне это пережить? 

Не знаю я,  как дальше жить. 

 

Когда с тобою в ссоре я, 

Совсем не чувствую тепла, 

Не ощущаю вкуса красного вина. 

Но все же понимаю, что только  

Ты - вселенная моя. 
 
                                                                                  Лисовенко Влада. 11 клас 
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                           Ты 

                                                                                                                   

                                                   М.Усатенко 

В тебя влюбляются, а я люблю влюблять. 

Ты любишь отдаваться, я - только покорять. 

Ты любишь целовать, я – лишь обнимать. 

Ты любишь тех, кого мне не понять. 

 

Ты свято любишь - я всегда заполучаю. 

Ты выручаешь - я подавляю, 

Ты любовь питаешь - я только играю. 

Ты это сахар - я это соль. 

 

Ты - это любовь, я – страсть и боль 

Для меня блондины, для тебя брюнеты, 

Тебе сережки и браслеты -  

Мне Гуччи и кабриолеты. 

 

И все потому , что ты –  

И несбыточная мечта, и сияющая звезда. 

А я ……..это просто я. 

 

И знай теперь, что любой 

В след тебе прокричит: 

Для тебя моря и океаны, 

Для тебя рассветы и закаты! 
 
 
                                                                                  Лисовенко Влада. 11 клас 
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                       Ты уходишь 

 

Ты уходишь прочь. Все так же, как и прежде, 

К той другой. Надолго, в ночь. 

И не из-за того ли это, 

Что не любим ты мною крепко? 

 

Знаю, гордость - это мой отъявленный изъян,  

Который не способен простить тебе обман. 

Уж так заведено, что я всегда заполучаю, 

Но вот тобой ни как не овладею! 

 

И лишь с тобою я вовсе не такая: 

Тебе подвластно то, что далеко не каждому дано. 

С тобою, одним тобою, я сама того не замечаю, 

Как не желая становлюсь совсем другая. 

   

Только ты способен олицетворить  

Во мне все те безумные страданья. 

И  ни как мне не понять, 

О ком твои безмерные мечтанья. 

 

А может гордость - это добродетель? 

Для меня сейчас как никогда…. 

Слишком сильно она важна, 

А для тебя неописуемо страшна. 

 

И эта гордость, как метель, 

Так же холодна и неприступна. 

Не простит она тебе ни за что и никогда 
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Твоей ошибки роковой. 

  

Однажды счастлива была с тобой. 

Ты, говорят, уже с другой. 

Но что мне делать: о тебе я все так же мечтаю, 

За тобой я б пошла и счастлива была. 

 

Но ты опять……как прежде прочь, 

И снова к той другой….. 

Как видишь: не могу смириться с тем,  

Что меня променять ты посмел. 

 

И можешь все забыть, но слезно я молю:  

Счастливого мгновенья ты  не забывай , 

Мою улыбку, идеальное творенье. 

Ведь я твою до сей поры люблю. 

 

Не смей, мой милый, позабыть о том , 

Что теперь тебе не обрести любви моей. 

И такими печальными ночами 

Я не буду озарять твой путь своими карими очами. 

 

                                                               Лисовенко Влада. 11 клас 
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Забудь ее 

 

                                 Забудь ее, как забываешь сны, 

Как счастливо вместе прожитые дни. 

Как ту секунду волнующей любви. 

И растворилась бы в тебе, 

И исчезла б стороне. 

Разве я не та? За которую… 

И жизнь готовы вы отдать? 

А тебя даже не тянет поцеловать, 

И не мечтаешь ты обнять. 

Мои глаза и губы…. 

Мои волосы и руки… 

Разве не красива я ? 

Неужели все не досконально? 

Видимо не идеально. 

Или ты не мой…..тебя мне не понять. 

Своей ошибки мне не осознать. 

По духу лишь одно тебе дано. 

Разбивать….так сладко, больно, 

Непорочно и печально. 

Земля уходит из под ног. Но почему? 

Ведь так и не было того,  

Что я могла б отдать ему. Не было,не будет. 

И не повторить и не вернуть 

И не иметь, и не отдать 

И не любить, и не страдать. 

И снова ты с другой. 

И для меня один на свете ты такой. 

                                                                            Лисовенко Влада. 11 клас 



 67

                 Наедине 

 

Не знаю, почему ко мне ты так не справедлив? 

Ведь знаешь, что мне одной так сильно мил. 

И как только тайну души  моей открыл, 

Мои глаза ты тут же позабыл. 

  

Ушел надолго, без возврата. 

Со страшным звуком града. 

И больно, что не видеть не могу тебя. 

Смотрю…и все по-прежнему люблю. 

 

И наедине с тобой по несколько часов  

Произнесла б так много важных слов. 

Страсть или любовь? 

Сначала страсть, с теченьем времени - любовь. 

 

Не знала раньше слова этого значенье, 

А сейчас пытаюсь обрести терпенье. 

Спать ложусь глаза закрыв и снова, снова ты. 

Неужели не когда не будем вместе мы? 

 

Вот она любовь…ко мне в гости зашла. 

Побыла немножко,  и дверью хлопнув  ушла. 

Неужели ошибку ты так и простил? 

Но сердце мое на веки ты пленил. 

 

Говорят,  что любишь - все прощаешь. 

Но видимо придумано не про тебя. 

Ты только коварно заполучаешь. 
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Я с болью неописуемой внутри смотрю в твои глаза! 

 

Когда же их забуду я ?. 

Ты блеск, что затмевает лунный свет. 

А я все мечтаю увидеть любимый силуэт. 

А в ответ? Я все также слышу нет и нет. 

 

Тебя люблю я молчаливо, жадно, 

Как слепой котенок любит мать. 

Вот бы мне сейчас тебя обнять! 

Поцеловать так сладко, непорочно и печально. 

 

Милый, я не знаю, что теперь. 

Кусаешь больно, как июльский шмель. 

Ты холоден, к тебе не подойти. 

Прошу замок на сердце для меня сними. 

 

Но ты как будто огражден строгою оградой, 

А я все также губы крашу твоей любимою помадой. 

Мой вкусный яд, не отравляй меня опять. 

 

 

                                                                            Лисовенко Влада. 11 клас 
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                        Ідеал 

 

Ты, и только ты мой нереальный идеал. 

Единственный, кто огорчить меня  

Не разу не сумел. 

В тебе одном тебе не могу найти изъян, 

Твой разум все же не способен на обман. 

Твоя статура идеальна, 

А натура гениальна. 

Тебя, лишь тебя люблю я крепко, 

Ты дар богов, что затмевает солнца свет, 

И плюс еще к тому я увлечена тобою слепо. 

С тобой готова я прожить миллионы лет. 

И очаровав тебя, заполучу я все: 

И страсть, и счастье, и пылкую любовь… 

Или же еще в добавок боль? 

Мы с тобой дышать в одно мгновенье будем, 

А может мы уже сейчас друг друга  

непрерывно любим? 

Но все же я убеждена, что вскоре я таки скажу: 

«Тебе досталось все: 

Справедливость, мудрость, ум и красота, 

И мудрая жена». 

 

                                                                            Лисовенко Влада. 11 клас 
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         Утраченого не вернешь 

  

Давай попробуем вернуть? 

Ты спросишь что? 

А я посмотрю в дождливое окно. 

Чувства те, которых уже не возобновить. 

Хочу и думать, и мечтать, и, глядя, забывать. 

Вместо этого я обязана покорно ждать. 

Любить тебя волнительно,  

Как слепой котенок любит мать. 

Не знаю я, как тебя понять. 

Кто ты? Сладость или горечь? 

Бешенная страсть или чувственная боль? 

Вечность или мгновенье? 

Видимо разлука, ревность…а внутри..? 

Нежный головок любви. 

И все же я не знаю что не так? 

Перебираю все и душу и наружность  

И каждый волосок. 

Но это все не то,  

О чем мечтаешь ты. 

 

                                                                               Лисовенко Влада. 11 клас 
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                      Тени 

 

На моих глазах ты любил тени. 

Часто дарил букет сирени. 

И утопал в моих волосах. 

Ты был главным героем в моих стихах. 

Жестоко любил меня на словах. 

На моих губах ты любил ярко  

Красную помаду. 

Пел под окнами серенаду. 

Ты получил меня в награду. 

А я дозу твоего яду. 

Да, ты завоевал Владу. 

Хотел меня на всегда украсть. 

Я была твоя страсть. 

Но уже совсем нет любви. 

Сердце разорвалось внутри. 

И ты вдали…. 

А помнишь счастливые дни, 

Нежные огни, теплые дожди, 

Высокие фонари, адреналин в крови? 

Не забыл, как отплывали корабли? 

И наш яркий лучик зари? 

Знаешь, ты мой любимый цветок сорви 

И вечно его храни. 

 

                                              Лисовенко Влада. 11 клас 
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                               Зачем 

 

Зачем? Зачем ты манишь запахом ванили? 

Зачем? Зачем введусь,как будто опьянили. 

Но не вином хочу быть я пьяна. 

Видно я наивна и глупа. 

Хочу пьянеть любовью. 

Целоваться с шоколадной болью. 

Сапфирные твои глаза. 

А в снах, все по-прежнему она. 

С тобою ехать я готова в Антарктиду. 

И 1ооо миль пешком пройду. 

И не страшен мне мороз. 

Может в твоих глазах гипноз? 

Когда с тобою совсем не чувствую угроз. 

В душе и солнца яркого лучи и бушуют грозы. 

Если б на свидание…и подарил розы. 

Вот как же так бывает что у тебя  

Любимый мой мужской парфюм? 

И самый красивенный в мире костюм. 

Сейчас с другою ты. Не надолго. 

Пока не овладел ты мною. 

Просто знай…я верю, жду. 

Ах да….люблю. 

 

                                                 Лисовенко Влада. 11 клас 
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                      Свидание 

 

Эйфория перед свиданием с тобой. 

Однажды счастлив был со мной. 

Терапия шоколадом после расставания, 

С тобою быть заветные мои желания. 

Мне говорят, что ты уже с другой. 

Ты ее любишь или нет? 

Сколько еще подождать мне лет? 

Через мили и века. Помни я твоя. 

Кто придумал жестокую любовь? 

А потом насмешливо назвал морковь? 

Что тебе известно о боли моей? 

Если б ты любил...любил нежней. 

Заблудилась в лабиринтах судьбы. 

Вдруг в жизни моей снова появишься ты. 

Не хочу на несчастьи, счастье строить. 

Буду вечно безответно я любить. 

А может я придумала себе, 

Что влюблена в тебя? 

Уже не знаю люблю я или нет? 

Подожду ли пару лет? 

Прошу улыбку ты мою не забывай, 

Ведь я твою до сей поры люблю. 

Слезами щеки обливаю 

Каблуками рассекаю я бульвар, 

В сердце горит пламенный пожар. 

Для тебя шоколадный мой загар. 

Тебя еще зачем-то жду. 

Прости мне разговоры в пустоту. 
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Слезно я молю: мою не трогайте любовь. 

Ведь я, наверно, все таки люблю тебя. 

Тебя люблю. 

 

                                                                                        Лисовенко Влада. 11 клас 
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               Я буду разной   

 

Знаешь, я всю жизнь тебя ждала. 

И наверно только сейчас поняла. 

Стояла у окна, и о тебе мечтала я. 

Смотрю в глубокие глаза. 

И знаю что нужна, я всегда твоя. 

Мои любимые карие глаза. 

С любимым очертанием лица. 

Разве тебе нужна она, больше чем я? 

Не могу больше без тебя, схожу с ума. 

Замету дороги все пургой, 

Что б ты не смог уйти к другой. 

Лето сделаю зимой, что б 

Греться только лишь тобой. 

Буду разной, доброю и злой, 

Грешной и святой, что б 

Ночь ты праздновал только лишь со мной. 

Я больна, больна тобой. 

За тебя плачу тройной ценой. 

Любим ты очень мной. 

Ласкаю я тебя своей рукой 

И от наслаждения замираю. 

Других в себя влюбляю. 

А о тебе больше всех мечтаю. 

 

                                                                Лисовенко Влада. 11 клас 

 

 

 



 76

            Мои мечты 

 

                                 Любимому. 

Как будто электричеством  

Ударили надменные глаза. 

Стою у дождливого окна. 

Смотрю в далекие небеса. 

 

Ты - единственная звезда. 

Уже неспокойна душа. 

Заблудилась в лабиринтах судьба. 

Все еще помню, люблю твои глаза. 

 

Любимый или друг? 

Скольких ты любил? 

Много ли сердец пленил? 

Сколько помнишь рук? 

 

Сколько страстных губ? 

Сыграем новый круг. 

В этой жизни места нету 

Не для тебя не для меня. 

 

Люблю очень я тебя. 

Об этом знает только  

Ветер, что мы чужие на планете 

С коротким именем любовь.  

 

От любви твоей я задохнусь. 

Такой несчастной окажусь. 
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Зачем с тобою я связалась? 

 

Ты так любил мое белое платье, 

Терпеливо переживал ненастье. 

Я любила любое твое одеяние. 

Ах, если б с тобою на свидание. 

 

И сбылись бы все мои желания. 

Знаешь, вовсе не страдаю. 

Просто страстно я желаю. 

Знаю, что рано или поздно 

 

Будешь ты все-таки моим, 

Любимым, нежным и родным. 

Ты знаешь, как трудно улыбаться 

И прятать чувства где-то в глубине. 

 

И лучше вовсе не встречаться. 

Ты никогда «люблю» не скажешь мне. 

Наивный взгляд, приподнятая бровь. 

Бушует сладострастная кровь. 

 

Ах, и губ незацелованных изгибы. 

Люблю я их, и брови,  и губы. 

Не нужны мне соболиные шубы. 

Лиш бы был со мною счастлив ты. 

 

А не с той, другой. 

Я действительно не знала, 

Что любовь бывает жестокой. 
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Просто молча, терпеливо ожидала. 

 

Что все же стану я твоей судьбой, 

Красивой, нежной и родной. 

И полюбил бы ты мои ресницы, 

И глаза мои зарницы. 

 

Темными ночами, как будто фонарями, 

Я буду освещать твой путь 

Своими карими очами. 

 

 

                                                                                    Лисовенко Влада. 11 клас 
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     Вера. Надежда. Любовь. 

 

Вера. Надежда. Любовь. 

Любовь твоя - американские горки 

Стоит только отворить мне створки, 

Как ты уходишь от меня. 

И я так долго не могу забыть тебя. 

 

Это опасный был аттракцион. 

Так еще не кто не любил, как я и он. 

С совершенно неведомых мне сторон 

Ранил больно любовный купидон. 

 

Прости мне мою любовь, 

Такую сладкую морковь. 

Не обижайся за причерченную боль, 

Прошу, не сыпь мне на рану соль. 

 

Скажи, похожи ли ее поцелуи на мои? 

Нежные,шоколадные и только твои. 

Так же ли, как я, зовет она тебя? 

Знаешь, в глубине души я тоскую. 

 

Полечу с тобою к небесам. 

Буду благодарна твоим глазам. 

Неужели никогда не сбыться мечтам? 

В мыслях я несу весь мир в своих руках. 
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Преподнесу его к твоим ногам. 

Прости за то что я тебя люблю. 

Надежду все еще храню. 

Тебя по прежнему жду. 

 

Ты ограненный бриллиант 

Самый желанный в мире вариант 

Как будто тамариндом ослепленный 

Ты судьбою мне даренный. 

 

Сапфирные глаза,больна душа - 

И катиться селеная слеза. 

Я верю, что разочарование не наступит 

Новым днем, душа не сгорит огнем, 

 

Слеза не польется дождем. 

Почему так путаются мысли? 

Почему так часто меркнет свет? 

Зачем оставил на моем пути ты след? 

 

На сердце глубокий шрам. 

Дай любви своей хоть грамм. 

Ах, ясный свет в глазах твоих. 

Прости что я любила их. 

 

                                                                                  Лисовенко Влада. 11 клас 
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            Мышка 

 

Она просто мышка 

Твое сердце ледышка. 

Разлуки яркая вспышка. 

От любви уже задышка. 

 

Просто отблеск, тень. 

Как обычный будний день. 

На шее шаль, как жаль. 

Смотрю печально в даль. 

 

Она ведь мышка, как жаль. 

Что не чего уже не будет. 

Он жизнь мою погубит. 

Врятли он меня полюбит. 

 

А вот я вся такая мадам. 

Лучше чем Айседора Дункан. 

И изысканная прям шарман. 

Положи на душу мне бальзам. 

 

На улице туман, ты дурман. 

Подай мне вина стакан. 

Вино бы со вкусом твоих губ 

Ты со мной не нежен и не груб. 

 

Спасибо за баранки и за чай. 

Своей любви чуток мне дай. 
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Вот бы снова вернуться в рай. 

Ты как ледяной холодный  Кай. 

 

Да спасибо  за кофе и за торт. 

Ты мой любимый сорт. 

Прости мне за письмо в 3 строки. 

За напоминание о нашей любви. 

 

Мои слова в душе их нет в письме. 

Твой уходящий силуэт в окне. 

Храни мой снимок на столе. 

Не бойся я не скажу твоей жене. 

 

Прости что открыла я тебе секрет. 

На тебя все равно стоит запрет. 

Ты моей любовью согрет? 

Нарисуешь нежный мой портрет? 

 

                                                                                     Лисовенко Влада. 11 клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83

              Ожидание 

 

Ты знаешь, я императрица. 

Сердца твоего зарница. 

Так печально упала ресница. 

Зачем мне парней вереница? 

 

Если вовсе не любима я тобою. 

Разве не был счастлив со мною? 

Погладь меня своей рукою. 

Лето сделай для меня зимою. 

 

Ты самое любимое мое пироженное. 

Сладкий, холодный как мороженное. 

И с неповторимой изюминкой своей. 

Ну целуй меня целуй уже скорей. 

 

Запомню вкус твой на мгновение. 

Я полностью твое творение. 

Ты такой любимый и манящий. 

Но все же желанный, уходящий. 

 

Не говори, меня он все же любит 

Просто пока что с другою будет 

Он меня бесчеловечно губит. 

И так сладко однажды поцелует. 

 

Ты моя несбыточная мечта. 

Больна очень сильно моя душа. 

Ах, твои любимые карие глаза. 
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По тебе с неба ударила гроза. 

 

Покатилась бриллиантовая слеза. 

Поверь, вовсе не нужна тебе она. 

Я страшно тобою одержима. 

Ведь я как рожд. утро красива. 

 

Преступив через гордость я напишу. 

И даже если нужно позвоню. 

Хотя ты и так знаешь что люблю. 

Тебя все так же терпеливо жду. 

 

                                                                                    Лисовенко Влада. 11 клас 
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            Ты должен  быть 

 

Ты должен был быть моим октябрем. 

Спрошу, будешь ли сладким ноябрем. 

Осенняя ночь манит черным шелком, 

В сердце застыла ледяным осколком 

 

Ночь нежная, безграничная и пустая, 

За горизонтом любви не видно края. 

Когда, наконец, сниму розовые очки? 

Отпущу ли навсегда сладкие мечты? 

 

Зачем глупая вера, смешная надежда. 

Ты  - моей души очень теплая одежда. 

Луна – роскошная нежная  красавица. 

Завтра будет дождь – небо сжалиться. 

 

Верная, молчаливая подруга – звезда. 

Никогда не подведет, не предаст она. 

Молча глазами, прошу луну о встрече 

Чертовая любовь становиться крепче. 

 

Но луна остается, холодна к мечтам. 

Искушенью себя больше не поддам. 

Она освещает путь одиноких сердец. 

Огоньком горят камни чужих колец. 

 

А мне бы виски со вкусом твоих губ. 

Ледяной и нежно-ласковый душегуб. 

Кофейно-шоколадного цвета глаза. 
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Падает с ресниц хрустальная слеза. 

 

Не знает ограничений, правил душа. 

Произнесут, холодное «нет» мои уста. 

Особенно чувственно, не преступно.  

Именно когда буду слишком нужна. 

                                                                                       

                                                                                   Лисовенко Влада. 11 клас 
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                 Письмо 

 

Пишу тебе душевный, главный стих. 

Ночью чарующей, нежной и тихой. 

 

Наш беспокойный город давно стих. 

Ночью ласковой, черной и безликой. 

 

Я давно хочу сказать. Поверишь, что 

Сложно тобой таким чужим дышать. 

 

Давно хотела бы очень сладко спать 

В любви. Любимый, ты нежно люби. 

 

Фонари – такие родные и только мои. 

Зажги огни свечей только моей души. 

 

Еслиб знать, о чем ты думаешь в ночи.  

Ее помани. Кого глазами прожигаешь? 

 

Я знаю, что по кудряшке ты страдаешь. 

Ты, конечно, прав, я вовсе не златовласка. 

 

Я нежная помада, мармелада, шоколада. 

Но зачем тебе? Тебе бы только ее ласку. 

 

Ванильную лишь я подарила бы сказку. 

Я переживу. Нет, не так. Уже пережила. 

 

Тебя окончательно отпустила моя душа. 
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Зачем тебе карие? Люби ее серые глаза. 

 

Уже произношу, что любимая твоя – она. 

Так не хватало твоего «Хай. Как дела?» 

 

Милый, я была больна. Но жива моя душа. 

Напрасная мечта. Тебе совсем не нужна я. 

 

Теперь ты будешь чужими любим, как и я.  

Вовсе не люблю тебя, печального октября. 

 

Я поцелую кого-то не родного, как  тебя. 

Когда по горло буду, влюблена в ноября. 

 

Чувства мои не принял, отверг. 

Должны были гулять в четверг. 

 

«Давай вернем все, что было у нас?» - скажешь. 

Но, ты же знаешь, моему сердцу не прикажешь. 

                                                                                       

                                                                                     Лисовенко Влада. 11 клас 
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