МІЙ КОТИК
В мене котик. є маленький,
Жовтий, чорний і біленький,
Мов з барвистих квіточок.
Гарно складений пучок.
Вдень воджу йоzо zуляти,
А на ніч - в коробку спати,
А він дряпає й нявчить,
А тут мама ще кричить;
"Він сьоzодні вже від ранку
Нам подер нову фіранку,
Пляшку оцету розлив,
Вазу з квітами розбив.
Десь затяz кільце коштовне,
Сплутав сім клубочків вовни,
Й так. невинно поzляда...
З ньоzо ціла нам біда!.. "
Що ж робити? Він маленький,
Повний сили і дурненький,
Сили в ньоzо стільки є,
Що до неба дістає...
Я сказала; ,,Мамо, бачиш,
Ти від ньоzо майже плачеш,
А за двоє-троє літ
Скажеш; ,,Що за мудрий кіт!"
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ОСІНЬ
Не кує блакитним ранком
Вже зозуля на вербі.
Все туманом, як серпанком
Огорнулося в журбі.
Вранці роси на отаві,
На калиновім кущі.
Хмари плинуть понад ставом,
Верби плачуть на дощі.
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ЛИСТОПАд
Осінь, осінь золотиста!..
Скільки листя, скільки листя
У гаю і край доріг!
Вітерець війне - повіє Так і сяє, щедро сіє
Із дерев червоний сніг.
Нум, ходімо ж, гей, до гаю, Там я квіти гарні знаю:
Червінькові, золоті.
Зайчик вибіжить, зустріне,
Аж на спину вушка скине...
І втече в кущі густі.
Там побачиш жваву білку,
Що із гілки та на гілку
Знай плига, плига, плига...
Пахне сосна там, живиця.
У кущах шмигне лисиця
Хитра-хитра, як Яга.
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