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Все почалося з філіжанки кави, 
вона була гаряча та п’янка. 
Ми з Вами трішки фліртували,
гадали, то всього лиш гра. 
Мені хотілося хвилинного безумства, 
кілька секунд, хоч раз на все життя, 
Вам було сумно і моя присутність 
наче десертом кавовим була. 

Ми фліртували, потім розмовляли 
і не могли вже погляд відвести. 
Давно остила в філіжанці кава,  
ніхто нікуди вже не мав іти.
Секунди розтягнулись на години, 
години пролетіли, як життя, 
І сталось так, що від простої кави, 
в душі вирують нові почуття.







…Твої доторки рук,
Твій цілунок найперший, несмілий.
І найкращі слова.
Ні. Не зміг би я іншій віддать,
Але є ще одне, що належить одному мені лиш,
Тож прошу, поверни,
Поверни мені той листопад.

Анатолій Рекубрацький



І як тепер тебе забути?
Душа до краю добрела.
Такої дивної отрути
я ще ніколи не пила.
Такої чистої печалі,
Такої спраглої жаги,
Такого зойку у мовчанні,
Такого сяйва навкруги.
Такої зоряної тиші.
Такого безміру в добі!..
Це, може, навіть і не вірші,
А квіти, кинуті тобі.

Ліна Костенко



Знайди мене у цім шаленім світі,
Хоча б на мить, що вічністю стає.
Знайди мене в осіннім верховітті,
Знайди мене таку, яка я є.

Катерина Кособлик



Я відцвів весною рано,
Я без полум’я згорів,
І тому-то так багряно
Я в останній раз розцвів.

Володимир Шпирко



Задзвеніли струни ще ніжніш-ніжніш…
Мабуть, ти до мене думкою летиш,
Мабуть, ти це в’єшся у душі моїй
І крилом черкаєш срібні струни в ній.

Олександр Олесь



Спить земля щедро золотом вкрита,
Шлях чумацький над нею зорить.
А душа для любові відкрита
По найвищій орбіті летить.

Надія Красоткіна





Красива осінь вишиває клени
Червоним, жовтим, срібним, золотим.
А листя просить: – Виший нас зеленим!
Ми ще побудем, ще не облетим.

Ліна Костенко



Загусне промінь в 
гронах перегрітих…

…жагучий сон
закоханого літа.

Ліна Костенко











Восени сповільнюється час…
На утриманні думок багряних ритми.
Доки лист останній не погас, 
Буде музика у шелесті горіти.

Серафима Пант
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