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Дивні сузір’я  

 

Сузір’я в небі запалало 

Яскравим вогником вночі, 

Немов то я намалювала 

На велетенськім полотні. 

І знову світяться у тьмі 

Фігури дивні, загадкові, 

Вони нагадують мені 

Дитинства сторінки казкові. 

Там Діва у танку кружляє 

І так притягує до себе; 

Немов словами промовляє: 

«Погляньте всі у дивне небо!» 

Великий Ківш спостерігає 

(Це відбувається щоночі) 

Він ніби всіх оберігає 

Від чар звабливих тих дівочих. 

А там Стрілець, їх побратим,  

Чумацький шлях охороняє. 

І Змієносець поряд з ним 

Своїх сусідів захищає. 

Красень Оріон відважний 

Про кохання знову мріє. 

Силу, мужність, розум ясний 

Довести він нам зуміє. 

А Лев у зірках знов блукає, 

В тій оксамитовій безодні, 

І за всіма спостерігає, 

Не спиться щось йому сьогодні. 
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Там нерозлучні Близнюки 

Симфонію небесну грають, 

Щоб захищати моряків, 

Вони нові пісні складають. 

Одного тільки Скорпіона 

Всі оминають стороною, 

Бо ця загрозлива персона 

Асоціюється з бідою. 

Однак славетний наш Стрілець 

Метає влучно свої стріли. 

«Всіх захистить цей посланець!» – 

У небі зіроньки раділи. 

Яскравіше сяють зорі, 

Вони дивні й мовчазні, 

Віддзеркалюються в морі, 

Шлях освічують мені. 
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Три бажання 

 

Нічка тиха, і світять зорі, 

Нам співають свою колискову. 

Віддзеркалюють блиск свій у морі 

І красу тендітну й казкову. 

Подивлюсь я у небо ясне 

На зірки, діаманти яскраві, 

І подумаю про прекрасне, 

Про майбутнє своєї держави. 

До зірок прошепчу я тихо, 

Загадаю я три бажання: 

Щоб минало людину лихо, 

Щоб не мучило хвилювання. 

Ну а друге моє бажання –  

Мир і спокій у краю милім. 

Хай панує скрізь кохання, 

Щоб народ не був безсилим. 

А третє моє бажання – 

Щасливе майбутнє країни, 

Бо це важливе питання 

Турбує усіх щохвилини. 

Почекаю я, поки зірка  

Стрімголов полетить до Землі 

І, наче чарівна сопілка, 

Здійснить всі бажання мої. 
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Космічний простір 

 

Космічний простір вабить і чарує 

Він безліччю осяяний зірок, 

Своєю таємничістю дивує – 

І в голові одразу тисячі думок.  

Бентежить серце вченим, науковцям, 

Про нього пишуть вірші і пісні. 

Космічний простір – тема для промовців, 

Цікаво все дізнатись і мені. 

Пізнати про сузір’я і планети,  

Про астероїди, комети, гравітацію, 

Дивитися на зорі і комети, 

Бажаю більше знати інформації. 

Космічний світ – безмежне поле мрій… 

Ніхто ще не пізнав його як слід. 

Живе у серці тисячі надій, 

Колись я все ж пізнаю небозвід. 

 

 



5 
 

Присвята Леоніду Каденюку 

 

Маленький хлопчик з українського села, 

Як сотні інших, космонавтом мріяв стати. 

Та віра в себе до тріумфу привела – 

Тепер у небо зможе він літати. 

З дитинства прагнув Космос він пізнати, 

Хоч народився у родині вчителів. 

А скільки праці довелось йому здолати,  

Щоб стати гордістю країни і батьків. 

Дитяча мрія все ж таки збулася: 

Космічний корабель з ним здійснює політ. 

І слава про вкраїнця пронеслася, 

І сяє й досі його зірка на весь світ. 

 

Венера 

 

Найяскравіше сяє на нічному небі 

Сестра-близнючка нашої Землі, 

І погляд наш приваблює до себе 

Краса-Венера у небесній млі. 

Але насправді ж ця краса оманлива: 

Не може існувати тут життя. 

Пекельна спека, блискавки пожадливі, 

Численні кратери, вулканів тут злиття. 

Пейзаж Венери – гори і пустелі, 

Рівнини, плоскогір’я навкруги. 

І хмари щільні, наче акварелі, 

Крізь них не проникають промені. 

Отруйні хмари небо все вкривають, 
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З’являються вмить блискавки потужні, 

І на поверхню дощ сірчаний випадає, 

Мов вихваляється, який він мужній. 

За розміром планета як Земля, 

І другою від Сонця віддалилась. 

На честь богині названа вона, 

Для відкриттів космічних народилась. 

 

Марс 

 

Червона куля в Сонячній системі… 

Ми добре бачимо її з Землі. 

Та це ж про Марс ідеться у поемі, 

І зветься він як давньоримський бог війни. 

Планета ця доволі унікальна: 

Натхнення для поетів і фантастів. 

Багато таємниць тут нереальних, 

Це дивний, загадковий світ контрастів. 

Планета ця четверта є від Сонця, 

Сезонні цикли тут подібні до земних. 

І від Землі вона знаходиться в сторонці, 

Та тільки має розмірів малих. 

Вулкани, долини, тут різні дива, 

Метеоритні кратери й пустелі. 

Існує на Марсі відома гора, 

Вона найвища в Сонячній системі. 

Дослідження учених нам доводять, 

Що не існує на Марсі життя. 

Та  досі легенди по світу ходять 

Про марсіанів та їхнє буття. 
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Планета Земля 

 

Блакитно-зелена перлина сія, 

Засліплює очі від блиску вона. 

Якщо придивитися краще здаля – 

Та це ж моя люба планета Земля. 

Блакитні озера, річки і моря, 

Зелені левади, ліси і поля, 

Там гори, рівнини, земная кора –  

То все моя мила планета Земля. 

Єдина планета, де існує життя, 

Найбільша з усіх – це домівка моя. 

В космічному просторі тільки одна 

Така особлива існує вона. 

Немов діамант, унікальна вона, 

В космічному всесвіті тихо кружля. 

І тихо шепочуть мені небеса: 

«Краса її вічна, вона не згаса!». 

І мовить у небі яскрава зоря, 

Що в неї тендітна і ніжна душа. 

Вона розквітає, неначе весна, 

Та це ж моя рідна планета Земля. 
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Моя Галактика 

 

У центрі Сонце – головна зоря, 

Без нього не було б у нас життя. 

Навкруг у танці обертаються планети, 

Метеорити, астероїди, комети. 

І кожен свою роль тут грає, 

А разом Сонячну систему всі складають. 

Вона свої закони має: 

Планети на дві групи поділяє. 

Меркурій, Венера, Марс і Земля 

Належать до групи земної здавна. 

Юпітер, Сатурн, Нептун і Уран – 

Вони зовсім інші, і мають свій стан. 

Гіганти ці знаходяться подалі, 

Вони із газу, криги, мабуть, витривалі. 

Між ними астероїдні кордони, 

І кожна група має свої зони. 

Існують й інші тут секрети: 

Навколо Сонця кружать карлики-планети. 

Маленькі крихітки поза орбітами кружляють, 

Увагу вчених так до себе привертають. 

Дивлюсь на зорі в темно-синю даль, 

Немов на полотні розсипаний кришталь. 

Це жителі єдиної родини – 

Галактикою зветься ця країна. 

У Всесвіті безмежному вона 

Існує з іншими такими  не одна. 

Моя планета  і мій дім – Земля 

Чумацький Шлях – галактика моя!  


