                     
        Встала весна
Встала весна!
Чорну землю сонну розбудила.
Уквітчала її рястом,
Барвінком укрила.
І на полі жайворонок,
Соловейко в гаї,
Землю, убрану весною,
Вранці зустрічають.
                     (Т.Г.Шевченко)

Надійшла весна
Надійшла весна прекрасна,
Многоцвітна, тепла, ясна,
Наче дівчина в вінку.
Зацвіли луги, діброви,
Повно гомону, розмови
І пісень в чагарнику.
                               (І.Франко)
Весна 
Тепле сонечко пригріло,
Розтає увесь сніжок.
І несміло перші квіти
Виглядають у садок.
І далеко в синім небі
Линуть перші журавлі.
І на землю посилають
Свій привіт – «Курли! Курли!»
                    (Катерина Перелісна)

Березневе свято
У березневі дні приходить свято,
Яке святкуєм разом ми усі.
Це свято всіх жінок, це свято мами
Із найніжнішим сонечком в руці.
Це свято розпуска вербовий котик,
Пробудить першу квітку весняну,
Торкне ледь промінцем ласкавий ротик
Й закрутить в вальсі кралечку весну.
                                           (Л.Лук’янець)



Матусині очі
На мене звернені очі:
Великі, карі, жіночі.
В своїй любові бездонні
Магічні, як у Мадонни.
Добром налиті до краю.
Я з них наснагу черпаю.
За них я Богу молюся –
Кохані очі матусі.
                       (Олеся Мамич)
        Вклонімося героям
Пливуть по Дніпру пароплави,
Над хвилями чайка ячить,
І пам’ятник Вічної Слави
На схилах крутих височить.
Горіти вогню, не згасати,
Трояндам довкола цвісти,
Тут сплять наші мужні солдати,
Вклонись їм зі мною і ти.
                               (Г.Демченко)
Для мами. 
Сказав мені мій тато,
що скоро в мами свято.
Я ж так його чекаю
й хустинку вишиваю
шовковими нитками,
для рідної, для мами!
(Грицько Бойко)
Моя матуся
Найкраща  у  світі  у  мене  матуся,
До  неї  я  серцем  дитячим  горнуся.
Про  що  не  спитаю  –  все  вміє  і  знає,  
І  словом,  і  ділом  мені  помагає.
Як  я  захворію  –  швиденько  лікує,
Якщо  засумую  –  прийде,  поцілує.
Працює,  як  бджілка,  швиденька,  як  пташка,
 Як  сонечко  світла,  як  квітка  ромашка.
Буває  весела,  буває  сумна.  
Така  в  мене  мама,  неначе  весна.
Люблю  тебе,  нене,  і  щиро  молюся:
Дай  Боже,  здоров’я  і  щастя,  матусі!
(Галина Демченко)
Писанка
Українська писанка – 
як дитяча пісенька,
як бабусина казка,
як матусина ласка.
Сяду собі скраєчку,
розмалюю яєчко:
Хрестик, зоря, віконце – 
стане воно, мов сонце.
(Анатолій Камінчук)

Великдень!
Великий день! Великий день! 
Ясний Великдень на землі! 
Багато радості й пісень 
приніс нам янгол на крилі...
Веснянку діти хороводять – 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Сьогодні й сонце не заходить, 
а сяє й сяє із небес.
(Микола Щербак)

Великдень
Завела нас веснянка у коло,
Красне сонце веде всіх за руки.
І квітки, наче струни, навколо
Таємничі розхлюпують звуки.
І земля – ніби писанка світла –
Кольорова, весела сьогодні.
В церкві люди – святкові й привітні.
Воскресаєм у дні Великодні.
(Христина Білоус)

На могилі героїв 
Я пам’ятаю вас, мої герої! 
Я принесу конвалій навесні, 
І чорнобривців літньою порою, 
Калини кетяг у осінні дні. 
Залишу стигле яблучко на Спаса 
І крашанку у Великодній час. 
Щоб поминальна свічка не загасла, 
Завжди я пам’ятатиму про вас! 
(Леся Вознюк)




Війна залишила сліди 
Пройшла війна стежками долі 
Там, де тепер цвітуть сади, 
Де хліб росте на мирнім полі, 
Війна залишила сліди. 
Вогонь війни спалив чимало 
І юних доль, і чистих мрій. 
Лише надія не вмирала, 
Коли солдати йшли у бій. 
Вітчизну рідну захищали 
Вони від хижих ворогів, 
Життя любили та вмирали 
За рідний дім, за матерів. 
І пам'ятник бійцю-солдату, 
Що височить в моїм селі, 
Нагадує травневу дату – 
ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ в тій війні. 
(Павло Сорокопуд) 


