
  

                                                  

        

                             Медитую над словом письменства, 

                    В світлі рампи вишукую мить, 

                    Заряджаю добром одкровенства – 

                    Бути читаним хай таланить!
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     Астральні подорожі - це міст між звичайним світом і 

світом тонких матерій. Вихід в астрал відкриває людині 

секрети світоустрою і безсмертя душі, дає можливість 

розвитку надзвичайних здібностей на шляху до гармонізації 

особистості. 

     Позатілесно в усвідомлених сновидіннях ми можемо 

подорожувати по Землі, Космосу та у часі. Ми можемо там 

зустріти абсолютно будь-яку людину : друзів і родичів, 

померлих та відомих зірок. Ми можемо отримувати 

інформацію з позатілесних подорожей та усвідомлених 

сновидінь і використовувати її в повсякденному житті, щоб 

робити його кращим.  

   Кожен з нас робить астральні подорожі, навіть ті, хто 
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вважає все це «суцільною нісенітницею»! Вони настільки ж 

природні, як дихання. Іноді  здається, що сни – то і є 

реальний світ в якому живе  душа… 

   Дитиною мені снився сон, що я легко піднімаюся над 

землею і лечу як птаха. Здійснюючи повітряні подорожі, 

якимось чином накопичувала потрібну для мене 

інформацію… І те, що бачила уві сні, обов’язково 

відбувалося  в реальному житті, або було сигналом, 

попередженням до якоїсь значної події…  

   Але є один сон. Він періодично повторюється протягом 

життя.  Наче кудись біжу якимись лабіринтами, шукаю 

стежку і знову йду, щоб встигнути, долаю перешкоди,  в 

якийсь момент опиняюся в глухому куті. Виходу звідти 

немає і назад шляху немає… Раптом ХТОСЬ відхиляє стіну… 

я бачу велике сяйво! ХТОСЬ веде мене за руку, я не бачу хто 

це, але повільно ступаю в те сяйво! Воно огортає не 

теплом… ні. Якимось незрозумілим відчуттям легкості, що 

супроводжується дивним монотонним звуком, який не 

відтворить жоден музичний інструмент…  Звук посилюється 

і розпадається на мільйони часточок із срібними  
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відтінками. Я стою в диві рампи блукаючого сяйва у 

чарівному заціпенінні… Прокидаюся, а в мені ще звучить і 

світиться те видиво…   

      Мені було одинадцять років, мабуть, так. Я сиділа 

ввечері в своїй кімнаті. Нікого вдома не було. Я любила, 

коли батьки йшли в гості й залишали саму. Тоді  могла 

думати. Думкам потрібні самотність і тиша.  Подобалося 

думати про майбутнє, про те, який світ відкриється переді 

мною, коли  стану дорослою і вільною. Стіни впадуть, мури 

розсипляться на порох і я увійду в світ, який не буде мене 

ігнорувати, а бачитиме й чутиме. Я так замріялась… а коли 

розплющила очі, то побачила якісь тіні у хаті, а потім сяйво і 

неймовірний звук тиші…  Не можу пригадати скільки це 

продовжувалося…  Ось з того часу той сон… З того часу 

почали творитися зі мною якісь дивні речі… Іноді, 

розмовляючи з будь-якою людиною, могла відгадати, що та 

подумає, або скаже в наступний момент. Читаючи їх думки, 

раптом ставало не по собі, я ж бачила людей наскрізь… Так 

хотілося їм допомогти в усьому! Мабуть, бажання писати 

з’явилося саме тоді…   

   Часто думала про сон, порівнювала  факти, події, 

пов’язані з цим. 
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    Пройшло багато-багато років і я аж тепер зрозуміла, що 

то є сяйво душі… Сяйво душі, яке відбувається, коли людина 

робить, чи хоче робити добро. Воно дається тим, хто прагне 

любові до ближнього. Хочеться, щоб те сяйво не зникало, 

хочеться, щоб воно освітило душі всіх людей і не тільки уві 

сні… Яким світлим було б наше життя! 

 

             

                       

 



  

                                                  

 



  

                                                  

           Блукаю лабіринтовими сходами
 

Блукаю лабіринтовими сходами, 

Іду зі страхом прямо. Потім вниз… 

За сміхом і веселими пригодами 

Не встигну вже, як те було колись… 

Ведуть стежки прямі – у Мудрагелію, 

Кривою підеш – Правду оминеш. 

Бреду покірно вічністю у келію… 

І звідти не втечеш, не повернЕш… 

                              ***** 

Роздам повні жмені сміху – людям на втіху! 

Зберу повні жмені сліз – випущу в ліс.. 

Теплом відігрію душу – віддати мушу… 

Пірну в потоки холодні – в безодню… 

Роздам повні жмені миру – всім людям щирим, 

Зберу повні жмені зла – спалю дотла… 
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                 Мій настрій як хамелеон 
 

Мій настрій як хамелеон –  

Міняє колір і окрасу… 

Якщо він кислий мов лимон –  

На діалог немає шансу… 

Як сонячний – тоді услід 

Ловіть теплО. Добро лаштую. 

Задумливий душі дасть плід –  

ВіршІ, які я вам дарую… 

 
 

      Самітник-дощ  
   

Самітник-дощ зібрався спозаранку 

В новИй похід під барабан-набат, 

Осіння туга, згорбившись на ґанку, 

Повільно крутить мокрий циферблат…  

То сльози бачу у дощах самітніх, 
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То чую недоспівані піснІ… 

Ще віриться - знайду у днях осінніх 

Добра й любові врожаЇ рясні... 

                           ***** 

Сховало серце потайки клубок тривог, 

Заплуталися ниточки з вузлами, 

Не знаю, скільки ще снувати. Знає Бог… 

А я молюсь йому під куполами… 

Створила у душі своїй святий острог, 

Там свічка день і ніч вогнем палає, 

Не знаю скільки їй світити, знає Бог, 

Моя душа до неба долітає… 

Здіймаю руки-крила я за нас обох, 

Не оступися, чуєш, знов благаю… 

Хай вбереже тебе від зла всесильний Бог, 

А я віддам за це усе, що маю… 
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       В оркестрі Осінь грає першу скрипку, 

Хвилює сонце музику сумну 

Подмухав  Вітер на октави хрипко, 

Чи дихання ще вистачить йому? 

Для діафрагми ноти зависокі, 

Для баритону трохи занизькі… 

А перша скрипка кличе одиноко 

У ніжну даль, де будуть  знов близькі… 

Звучить оркестр піднесено і стрімко, 

Злітають звуки Осені увись… 

Красиво грає перша скрипка – жінка, 

Підспівує їй Вітер… як колись… 

                         ***** 

Там зорі картають місяць 

Про долю свою рулетку… 

У небі не досить мІсця 

Для тих, хто відлунням став… 

Жертовно для нього вИсять, 
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А він підкида монетку, 

Щоб кожна, мов блискавиця, 

Лебідкою впала в став… 

                                                      

 Мокре листя з дерев обліта  
 

       Мокре листя з дерев обліта, 

Простирадло лаштує спроквОла, 

Проскрипіли у хмарах літА, 

На воді залишилися кола… 

У кутку загойдалася тінь 

Від свічі. Скам’яніли аж сльози… 

Не покинь мене. Чуєш, не кинь 

На холодне в зимові морози… 

Осінь втому ховає в житА, 

Закриває ключем журавлинно… 

Вірна подруго, жур-самота, 

Ти зі мною сумуєш, причинна… 
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Одинока і вдень, і вночі, 

Супокою не знаєш нікОли… 

За вікном журавлині ключі 

І твоєї душі частоколи… 

                          ***** 

       У колір неба скромно одягнуся, 

Піду у літо з райдугою мрій… 

Я повернуся… Чи не повернуся? 

Зорій, коханий мій… мені зорій… 

Цілую квіти-сонечка у полі, 

Вони спили ранкової роси –  

Окраса оксамитової долі, 

Намисто кришталевої краси… 

ПодИхаю повітрям від любові, 

Душа росте із молодих стеблин… 

У цій квітково-польовій розмові 

Відчую часу невблаганний плин… 

Я повернуся. Звісно, повернуся… 
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З букетом пОля і красивих мрій, 

Як завше, загадково посміхнуся, 

Зорій, коханий мій…мені зорій… 

                               ***** 

       Не сполохайте щастя краплину, 

Колисаю його як дитину, 

Ніжно-ніжно, як квітку лелію, 

Я без нього і дня не зумію… 

Не сполохайте щастя, не треба, 

Я ж його попросила у неба, 

Я ж його із зорею вінчала, 

Я ж про нього усім вам мовчала… 

Не сполохайте щастя, ви ж люди, 

І у вас воно є. І ще буде! 

Не губіть свого щастя хвилини, 

Будьте з ним щогодини, щоднини… 
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        А у клена чуб вже не зелений  
    

А у клена чуб вже не зелений, 

Колористка-осінь чаклувала… 

Жовтим, пурпурово-золочЕним 

Красеня свого пофарбувала… 

Модний імідж. З кучерів листівки 

Шелестять за вітром по перону, 

Осінь надсилає візитівки, 

Поспішайте до її салону! 

                          *****                             

 Так темно надвОрі. Десь сонця нема. 

 Ще нібито осінь. А в душу зима… 

                  Так мокро і мрячно. Із неба дощить. 

                  Ще нібито осінь. А серце болить…  

           Так сіро і лячно від голих вітрів. 

            То холод невдячний торкнутись посмів… 

                     ***** 
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      Чужа серед чужих людей... 

У натовпі зламають крИла, 

А душу візьмуть як трофей, 

Щоб згасла, скніла… не світила 

Чужим... серед чужих очей... 

                       ***** 

       Вітер з моря спочива смиренно, 

Склала осінь в кошики скарби, 

Свій напружний стиль життя натхненно  

Підсумує кожної доби… 

Є врожай – старалась недаремно, 

А в душІ пустеля… а чи рай? 

Буде що згадати там, напевно, 

Обнялася з дощиком. Бувай… 

Взулася у чорні черевики. 

Полатала сукню. Одягла… 

Прощавайте танці та музИки. 

Осінь в зиму пОстриг прийняла… 
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Сонце викотилось в просинь, 

Посміхнулося привітно: 

Здрастуй, Осінь! Диво-Осінь, 

Моя панночко тендітна… 

Ось тебе скупаю в росах, 

Розмалюю золотисто, 

Як ти, Осінь? Мила Осінь, 

Моя квітонько барвиста… 

Заплету промінчик в коси, 

Одягну в казкові шати, 

Будеш Осінь, люба Осінь, 

Своє сонце пам’ятати… 

                     *****    

       Дорожчає земля, вода, 

Повітря, радість і біда… 

Дешевші  наші співчуття, 

Добро, любов і каяття… 

Дорожчим стало світло, газ, 
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Моря і яхти – не для нас… 

Дешевшає людське тепло –  

Байдужістю все заросло… 

Дорожчі ліки і курорт 

Та весь потрібний нам комфорт… 

Дешевші дружба і слова, 

Сльоза бездушна, нежива… 

Як подорожчало життя! 

І так збідніли почуття… 

 

                      Згубилася любов  
 

Згубилася любов отам за річкою, 

Заплуталася в травах-дикунах, 

Тепер шукаю я її зі свічкою, 

Що дав колись у келії монах. 

Веде вона до Бога прямо й праведно, 

Горить і плаче воском у мені, 
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Шепчу молитву щиро, тихо, лагідно, 

Відмолюю свої гріхи земні… 

У небеса душа колись летітиме 

І знайде там свою любов відтак, 

А свічечка моя іще горітиме 

За вічну віру. І любові взнак… 

 

        Так ластилось колись  
 

       Так лАстилось колись в долонях сонце… 

Питалася у нього: « Хто це? Хто це?» 

Тепер кудись побігло поза хмари. 

Пливуть по небу сонячні примари… 

Нема в долонях ні теплА, ні сонця, 

Лиш осінь тулить щоки до віконця… 
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                          Жебрачка-осінь  
 

Жебрачка-осінь трохи лІта вкрала 

І «бабиним» чомусь його назвала… 

Зібрала в полі павутинок срібних –  

Позначила отак собі подібних… 

Літає павутиннячко, сріблиться, 

Ще літо нам… ще літечко нам сниться… 

Літає павутиннячко, а нам би 

Теплесенької осені від «баби»… 

                            ***** 

На стомлені сліди жаркого літа 

Лягла осіння виснажена тУга, 

Повисла мокрим сном на довгих вітах, 

Розвіялася по крутих яругах… 

Застигла при долині на калині, 

В червоних гронах зблиснула росою, 

Змішалася у сонячних краплинах 

Солодким міксом з болем-гіркотою… 
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                            Тинявся вітер  
 

Тинявся вітер десь понад болОтами 

І трави пожовтілі  цілував… 

Мінор вечірній крапельками-нотами 

Печально джаз розхристаний  заграв… 

Він лився в осінь жалібною зливою, 

Звучав так розтривожено в мені… 

Мелодією стильною, красивою 

Запрошував  у чари неземні… 

                          ***** 

Вплелася карма боса, як сльота, 

У посивілі, стомлені літа… 

Малює несподівані штрихи, 

Розмножує колючі реп’яхи… 

Вимолюю покинути мене, 

Але, що звідти – мабуть, не мине… 

Вплелася карма за чужі борги, 
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Не змиє дощ, не заметуть сніги… 

Лише освітлять рампи для душі, 

Очистять добрих помислів ковші…  

 

                   Приходив дощ  
 

Приходив дощ ранкової пори, 

Ще ніжилось у сні захмарне сонце… 

Зашелестів плащем своїм старим, 

Тихесенько постукав у віконце... 

Щось нагадав про себе там згори 

Байдужому нічному охоронцю, 

Чарівний настрій краплями створив 

Осінній вже знайомій незнайомці… 
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Обабіч шлЯху розляглись тумани 

В сумній своїй агонії-красі… 

Чи то стомились, а чи може сп’яну 

Ще сплять у прохолоднішій росі… 

А ось і сонце вийшло у віночку, 

Умилося в молочних берегах, 

Жовто-блакитну одягло сорочку 

Та й покотилось золотом в лугах… 

           ***** 

Зажура-осінь прийде так доречно… 

І кольоровий листопад у душу! 

Ще до зими далеко, безперечно, 

В осінній лейтмотив вслухатись мушу… 

Огорне златокосими думками, 

Гукне зажурно викошеним полем… 

Ця мудра осінь вже не буде з нами. 

Вона окремо. Без любові. З болем…       
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                     Літо крутить із Вітром  
 

       Літо крутить із Вітром останній м’який пірует, 

Граціозно дарує красивий уклін-реверанс… 

І впадає так звично в чарівний багрянцевий транс 

Кожна хмарка небесна і кожен земний силует… 

Підкрадається осінь на жовтих пуантах своїх, 

Розпрощається з літом, а вітру кивне просто так, 

Той їй щоки цілує, робити приємне мастак…  

Та й забув, що він вітер. У осені в косах притих… 

                             

 Жити, жити, жити 
 

       Жити, жити, жити! 

Як хочеться всіх захистити! 

Сили, сили, сили 

У неба відваги просили… 

       Жити, жити,жити! 
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Як хочеться щастя зцілити!  

Сили, сили, сили 

Безслізно, надривно тужили… 

Жити, жити, жити! 

Як хочеться далі любити! 

Сили, сили, сили 

Завчасно мене зсиротили… 

Жити, жити, жити! 

Як хочеться вже відпочити! 

Сили, сили, сили 

В безсилля чомусь запросили… 

               ***** 

У фільтр життя втрапляємо зненацька, 

Воно фільтрує дУші недарма: 

Є споживацькі, хвацькі, чудернацькі, 

Простацькі, недовірливі, козацькі, 

Хижацькі, молодецькі та добряцькі… 

От тільки єдності між них нема…  
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                Кудись лечу, вдихаючи зорю 
 

Кудись лечу, вдихаючи зорю, 

Кудись спішу до тебе краєм неба, 

Заплуталася наче в диких стеблах 

В слідах твоїх… Я полум’ям горю 

В любові, пошматованій колись… 

За наше «вчора» завтра помолись… 

Молитву ту  ураз перетворю 

У дивне сяйво вистражданих мрій… 

Побачити оте хоч раз зумій! 

Захочеш – знову й знову повторю… 

Кудись лечу, вдихаючи зорю… 
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                        Зголодніла душа  
 

Зголодніла душа без живильного теплого слова, 

Без ласкавого погляду щирих, як правда, очей, 

Їй потрібна прозора буденна й святкова обнова 

В загадковому світлі святіших, ніж віра, свічей… 

Так чекала теплА, а сама скам’яніла в печалі, 

Загорнула в туман гіркотою розведений  сум, 

Виглядала журУ на осінньо-зимовім причалі, 

А натомість приплив знахабнілий, зачовганий глум… 
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            Зносилось щастя до дірок 
 

       Зносилось щастя до дірОк, 

Прикритися б від злого вітру, 

Полинути б аж до зірОк, 

Щоб відновити мрій палітру... 

       Змарніло щастя від нудьги. 

ОдухотвОрити б піснями! 

Тривожна тиша навкруги 

І пустка в душу дні за днями... 

       Втомилось щастя від журби. 

Йому б теплО людське відкрити, 

Від лицемірної хвальби 

Добро сердечне відрізнити... 

       Заснуло щастя в темноті... 

Йому б у сни у кольорові, 

Йому б не бути в самоті. 

Йому побути б ще в любові... 
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         Сховала в коморі пам’яті 
 

       Сховала в коморі пам’яті  

Маленькі клаптики щастя… 

Зійшлись на високій паперті 

Міфи святого причастя… 

Тихенько знаходжу схованку, 

Дивлюсь феєрію раю, 

Тримаю крихку солОминку, 

Живильний спогад вбираю… 

Я чула: минуле не вернеш, 

А в мене там клапті щастя… 

Хоч серце туди не завернеш, 

Та душу зцілити вдасться… 
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           В очах застигло сонце вечорове 
 

       В очах застигло сонце вечорове 

Без блиску від проміння, без тепла… 

Куди ідеш? Куди спішиш, любове? 

Так мало на гостинах побула… 

А я  ж приготувала щиру сповідь, 

Відкрила всі сердечні острівки… 

Відкланялась з розлукою у змові, 

Пішла тихенько берегом ріки… 

Та як же, як без тебе буду жити? 

Де ж крила, іскру в погляді знайду? 

Не зможу… Ні! Не зможу не любити. 

Чи знов злечу, чи зовсім пропаду… 

      

                                

 



                                           33     
 

                           Старий сюжет  
 

      Старий сюжет про вірність і любов  

      Круті піке, солодкі поцілунки… 

Побачення без довгих передмов, 

Зав’язка, кульмінація, стосунки... 

Нові права, обов’язки. Життя… 

Конфлікти, передбачення, нюанси, 

Гіркі раптові сльози. Каяття… 

Гостросюжетні крапки… Резонанси… 

Ще й епілог напишеться згори: 

Комусь – щасливий, а комусь – похмурий… 

Чекатимуть осінньої пори 

Потерті ноти вальсу з партитури… 
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                          Не дряпай душу  
 

      Не дряпай душу гострими словами,  

Бо відболіла, тільки ледь щемить… 

КопИтами, нагайками, ногами 

ЇЇ топтали, били, щоб зарить… 

Вона ж – добром, сльозинками, віршАми 

Ще світиться, дарує і зорИть…  

                          ***** 

І задзвеніла тиша вдалині, 

Густим туманом сонно розлилася, 

Сполохано захлюпала в човні, 

Сріблясто на долоні розповзлася… 

У чтиві тиші лопнула струна, 

Тоненько схолодила у тривозі, 

Не задзвенить, як досі, вже вона, 

Впаде росою десь у верболозі… 

                           *****      
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                   Куди не кинеш оком  
 

Куди не кинеш оком - стільки фальші 

В подарункОвій, приторній оздобі... 

Неначе нафарбовані султанші 

Змагаються в своїй отруйній злОбі... 

Куди не кинеш оком - стільки бруду, 

Оздобленого зверху цяцянкАми... 

Не всі знімають із очей полуду... 

І моляться не всі душІ вустами... 

Куди не кинеш оком - стільки дИва, 

Добра, любові, честі і шанОби... 

Життя... Воно по-справжньому красиве, 

Коли ми ЛЮДИ, не якісь там зомбі... 
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Колись в пітьмі глибокій заблукала, 

Між трьох вогнів світліший вибирала… 

Та не змогла. Яскравість не проймала… 

Я іншого – теплішого шукала… 

Горять вогні задля свободи й блиску, 

В них стільки ґоноровості і лиску… 

У темряві і досі сновигаю, 

Я для душі – теплішого шукаю… 

                          ***** 

Небо грає сонними сонетами 

У величній хмарній філармонії, 

Декламує ніжними куплетами 

Колір літа у кущах півонії... 

Дощова завіса легко дихає, 

Булькає асфальтовими ямами, 

Землю заливає й заколисує 

Мокрий сон з високими октавами... 
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Глухих ілюзій невідоме завтра, 

Яскравих тіней міфи позавчора… 

Сьогодні мить зігріє душі-шатра, 

Збере у сон невидима покора… 

                          ***** 

                            Човгає старість  
 

      Човгає старість глухими провулками, 

Живиться пам’яттю серця свого… 

В ніч заглядає з гіркими пігулками –  

Чи ж дочекається ранку того… 

Квилить вдовицею, молить правицею, 

Тихо підходить глухим манівцем … 

Мружиться сонечком попід віконечком, 

Губиться в зморщечках теплим дощем… 
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                     Залишаюсь одна  
 

       Залишаюсь одна у безсонному царстві фантомів… 

Залишаюсь одна у людському потоці буття… 

Прокидаюся раптом від пазурів диких грифонів, 

Чую звук свого серця, що рветься від передчуття… 

Спорожніла душа. Вже любові не стало. Пропала… 

Десь гайнула у простір безмежності без вороття… 

Я за нею летіла, бажала, кричала! Мовчала… 

А мені у свідомість впивалося лезо життя… 

Чи це сон, а чи справді? Не знаю. Було, а чи буде? 

Чи реальність, чи міф, що доповнює суть сприйняття? 

Хтось з бідою живе, хтось радіє чомусь безрозсудно, 

Хтось до кола збирає фантомів і п’є забуття… 
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                         Сувій журби  
 

Сувій журби колись подарував 

З мереживом оздобленого смутку… 

Їй стрілась кинута у вуха чутка, 

Що він на розі долю чатував… 

Братався з вітром, в сестри тугу брав, 

Перешептався з місяцем в дорозі, 

Ловив зірки очима на порозі 

Й серця жертовні холодно топтав… 

Перевернув доверху дном їй світ, 

Перезакреслив, що було до того… 

Не залишИв нічого їй. Нічого… 

Лиш згадку про нечуваний політ 

Душі, що розхристАв з оскалом злОби 

Без стрАху, без любові, без жалОби… 

Печальну пам'ять п’є примарний слід… 
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                        Проста собі смертна 
 

Так. Проста собі смертна 

В переході між  ґратами… 

Хоч від болю нестерпно, 

Але я не кричатиму. 

Так. Проста перехожа, 

Йду ходою пустельною, 

Я ніколи не зможу 

Називатись богемною… 

В переході заграви, 

Між колючими гранями, 

Хід самотності збавив  

Спектр ілюзій з печалями… 
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                Господи, прости нас грішних 
 

       Господи, прости нас грішних: 

Кволих, вбогих та невтішних, 

Розкошуючих, зловтІшних,  

Духом слабших та свавільних, 

ЗапальнИх, безжальних, сильних, 

Всіх рабів твоїх невільних… 

Дай нам шлях смиренний, тихий, 

Вбережи від зла і лиха, 

Дай терпимості, любові, 

Втіхи в кожнім добрім слові. 

Сили дай свій хрест нести! 

І за все. За все прости…  
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                       В хитросплетіннях долі 
                   

       В хитросплетіннях долі з перевеслами 

Є ніша для сторінки з вітражем 

Із назвою: «Давай не перекреслимо 

Оте, що звалось нашим віражем…» 

Крутий віраж. Наверх вже не піднімемось, 

Але ж триматись треба за ребро… 

Колись на перегоні ще зустрінемось 

У спогадах про те, що вже було… 

«А буде що?» -  спитаємо піднесено 

В надії на подій тих крутизну… 

Міраж… Давай його не перекреслимо 

І мрії подаруєм новизну… 
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                                В мирі з собою  
 

В мирі з собою в світі тривожному 

Бути собою хочеться кожному, 

Гнати від себе все нечестиве, 

Взяти з собою тільки красиве… 

Будь же собою, тобто людиною, 

В Божому світлі сонця краплиною, 

Будь же собою всюди! До крапки… 

Будь неповторним! Це твої статки! 

                    

                      Міняю дні на ночі  
 

       Міняю дні на ночі неохоче, 

У сірій тиші плутаюсь в думках… 

Блукають хаотично мої очі 

З кутка в куток, по долі сторінках… 

Глухі кути серед гірких ілюзій, 

 



                                           44     
 

Таємний шепіт  виснажених снів… 

Із ночі, по незлітній чорній смузі, 

Бреду у ранок, щоб мій дух зміцнів… 

                             

                             Бігла хвилька 
 

Бігла хвилька, маленька хвилька 

Серед хвильних великих хвиль… 

Зупинилась лише на хвильку – 

Скільки ж пройдено мокрих миль! 

Наполохалася об човен, 

Хвилювалася об весло… 

Хлюпав човен водою повен. 

Хвильку хвильно кудись несло… 
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                     Земля впивається снігами 
 

      Земля впивається снігами, 

Там, за крутими берегами, 

Залихоманило вітри, 

Скуйовдилося щось згори… 

Десь проганяє сиві хмари 

Рогатий місяць золотавий, 

Спідлоба зиркають зіркИ – 

Журні чомусь, неговіркі… 

Передвесняною ходою 

Повітря мжичиться сльозою… 

Повільно тане у снігах 

Заледенілий сум і страх… 
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                           Добрий Янголе 
 

Добрий Янголе, з білими крилами втіхи й надії, 

Із очима, що мають сріблястого кольору сум, 

Підбери мені клаптик із най…найсолодшої мрії, 

Полатай мою душу, наповнену римами дум… 

Поєднай кольори від блакитного неба і сонця, 

Від палкої любові іскриночку не загаси, 

Загаптуй посіріле і зношене в мандрах суконце 

Та у Бога прощЕння за все… і за всіх попроси… 

                  

                  Шукаю себе  
 

       Шукаю себе на далеких орбітах галактик, 

Гукаю у простір німою струною печалі… 

У відлік систем додається мій зоряний клаптик 

Із гранулок слів. Гравіює у бік вертикалі. 

Пером проектую фантастику кратності дива, 

Динаміку сил, що ведуть до любові, в стихію, 
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А раптом в сузір’ї знайдЕться десь зірка поштива, 

Що компасом буде в омріяну світлу надію… 

                                      *****                                

 

Різкий ривок у душу не свою 

Робили всі не раз в житті. Даремно. 

Свої помилки ЛЮДИ визнають, 

А ті, що ні… не вИзнають, напевно… 

А ті, що ні… топталися не раз 

В довірˈї  почуттів  як на пероні… 

Їм не боліло серце раз по раз, 

Нахабно почувалися на троні! 

На троні хамства, підлої брехні 

Сидять і досі. А чи душу мають? 

Ви думали образили їх? Ні! 

В своєму бездушів'ї розквітають… 

Такі бувають… ЖалЮ не знають… 
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                 Зачепилась за погляд Зима 
 

      Зачепилась за погляд Зима… 

За вікном розгулялася, сива, 

В сніжки з Вітром! Жбурляє красиво! 

Він цілує її жартома, 

Віє холодом, плечі трима. 

Не пручається відьма німа, 

Посміхається Вітру грайливо… 

Владарює сьогодні вона! 

 

                          У колір душі 
 

У колір душІ пофарбую дерева 

І сніг, що лежить на дорозі, 

Шукаю зелений, червоний, рожевий… 

Проблискують! Взяти не в змозі… 

Мольберт поламався. Не вистачить сили 
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Його відновити як нОвий, 

А пензлі від фарби на згадку лишили 

Минулого сплеск кольоровий… 

                                          *****              

Перевернуте  світобачення  

В загадковості хибних речей. 

Та яке тепер має значення 

Зорепадність таємних ночей… 

Під зимовими вкрито кригами 

Ті сліди, що заплутали ми… 

Чи побачимо за відлигами 

Відступ штучної тітки Зими? 

Чи відчуємо щедрість осені, 

Наші стиглі, спізнілі плоди? 

А чи прийдемо незапрошені 

У замерзлі, зів’ялі сади…  
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                                Бувають дні 
 

Бувають дні, як сонечко, яскраві, 

Теплом зігріють, долю приголублять, 

А ще бувають (днів таких не люблять) 

Похмурі, злі, безликі та лукаві… 

Як шахмати – то білих коронують, 

То чорним хід показує невірний. 

У днів сумних так час повзе повільно, 

Він нищить білі смуги, що існують… 

Вмикайте світло! Швидше проганяйте 

Отих безликих, чорних днів судоми, 

Звільняйтеся від болісної втоми 

І сонечко з душі не відпускайте… 
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       Краєм світу кохання блукало  
 

       Краєм світу кохання блукало, 

Забарилося, застудилося… 

Ейфорії від долі чекало… 

Притомилося. Не судилося… 

Розпалило багаття жертовно, 

Щоб погрітися. Помолитися… 

Мандрувало за місяцем повним 

Ще й на зіроньку задивилося… 

Попливло у човні через хвилі 

Переливами, міріадами… 

Побувало у тихому штилі 

З перепадами та зі зрадами… 

Краєм світу кохання ходило 

Непромовлене  та не зношене… 

Сумовито  надію будило 

Білим інієм припорошену… 

 



                                           52     
 

               Так не люблю цю метушню 
 

Так не люблю цю метушню : 

Святкову чи буденну… 

Мені б вже зАтишку в меню. 

Старішаю напевно… 

Додати б ласки, доброти, 

Тоді й душа озветься, 

Захоче ніжність зберегти. 

Мудрішаю, здається… 

Впаде дощем тобі рясним 

Живильно, плідно, плинно… 

Засвітить променем ясним! 

Щедрішаю невпинно… 
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       Утомлений осінній сплеск  
 

Утомлений осінній сплеск веслА. 

Пливем. Несила швидкість набирати. 

Ввірвалась в серце справжня віхолА, 

Жбурляє в душу снігові дукати, 

Щоб відкупитись холодом розмов, 

Щоби забути почуття минулі… 

Схолола і засніжилась любов, 

Згубилася в байдужості намулі… 

Осінньо-зимній в часі перехід, 

Жовтаво-чорний колір безнадії… 

Колишні мрії наші – урозбрід  

І дУші стали наче лицедії… 
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Вогко. Прілим пахне листям. Ми по ньому йдем. 

У нічних вогнях імлистих зблиски діадем… 

Шарудять осіннім смутком клени тихо вслід. 

Огортає сивим згустком пам'ять наших літ… 

 ***** 

 

Подякуй Богу за свою дорогу, 

Вона одна така. Більш нічия. 

Десь схибив, десь отримав перемогу, 

Десь понесла за вітром течіЯ… 

Не забувай душі пересторогу! 

На все є воля Божа і твоя… 
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                             Дивний сон  
 

       Дивний сон я бачила сьогодні, 

Снився образ Янгола у тиші, 

Наче в серці стало на погоді,  

Наче він гортає мої вІрші… 

Пильно-пильно дивиться у очі, 

Я читаю в погляді повільно: 

«Відпусти його, бо я так хочу. 

 Не тримай у себе біль постійно…» 

Огорнувши крилами м’якими, 

Прошептав слова ще наостанок… 

Я запам’ятала  їх такими: 

«Зустрічай завжди ДОБРОМ світанок!» 

Янгол відлетів так непомітно… 

Серце з ночі широко розкрилось, 

Посміхнулась я йому привітно, 

Дивно… Отаке мені наснилось…        
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                        Той ілюзорний світ 
 

Той ілюзорний світ, без віку й часу, 

Де мріями розплавиться реальність, 

Де не існує чорного альянсу, 

А є лише щаслива ідеальність… 

Ховаюся частенько за лаштунки 

В солодкий сон химерного рятунку, 

Прохаю я у доброї чаклунки 

Фантазії акційних подарунків… 
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                                   Почуй мене 
 

      Почуй мене,  мій погляд каже правду 

      Ту, про яку тобі не говорю… 
Шукай в очах сполохану розраду, 

Бо дихаю тобою і горю. 

Зійди з човна на сивому причалі, 

В тумані мрій, розкиданих з висот, 

Почуй мене і попливЕмо далі 

В ілюзію звабливих, ніжних нот… 
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                                 Якби не ти 
 

      Якби не ти, хіба б цвіла черешня, 

Всміхаючись веснянкою в вікні? 

Хіба б лягла ота любов справдешня 

На ткану нитку в дОлі полотні… 

Якби не ти, хіба б ловила хвилі 

Сліпучих зблисків літньої пори? 

Хіба б пірнала в очі незрадливі, 

В той рай, що ти для мене сотворив… 

Якби не ти, хіба б пізнала осінь 

В цілунках смутку, зОлоті чуття? 

Хіба блукала б думкою і досі 

В твоїй душі до самозабуття… 

Якби не ти… Хіба б не зимно стало, 

Хіба б росли сухі очеретИ? 

Хіба б моє так серце калатало, 

Чи плакало, якби… Якби не ТИ… 
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                  Задовго до останньої розлуки 
 

      Задовго до останньої розлуки 

Нам осінь дарувала коровай… 

Побрались наші очі, наші руки 

Та й побрели кудись за небокрай… 

Обтрушувала золотом кленовим, 

Приколювала айстри до сердець, 

Обручки приміряла  бурштинові… 

Нас осінь повела під чар-вінець… 

Пили із чаші щирої любові 

Цілунками розбавлене вино, 

Вгорі хмеліли зорі вечорові, 

Які щасливі ми були  давно… 

       Зненацька небо хмарами взялося, 

Повіяли зневіри холоди… 

Уберегти кохання не вдалося, 

Забрав осінній дощ його сліди… 
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                   Осінні вогнища-дими 
 

Осінні вогнища-дими 

Плетуться спогадом у долю… 

Вони танцюють там, де ми 

В цілунках плавилися в полі… 

Вдихали неба синій світ, 

Збирали  мрії на хмаринці… 

А листопад незваних літ 

Дощем упав нам поодинці… 

              

                  Гойдає вітер яблука в саду 
        

       Гойдає вітер яблука в саду, 

Виблискують червоними боками… 

В наш райський сад сьогодні я прийду, 

Там осінь зустрічає килимами… 

У мене часу обмаль, а проте –  

Як заворожена стаю на килим, 
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   Щоб надкусити диво золоте 

З моїм колись… тепер уявним милим… 

По тілу розлилося знов теплО  

І гіркота терпкА у душу струмом… 

Колись солодким яблуко було, 

Тепер – із винним, спілим, райським сумом… 

 

            Я змогла не бачити твій лик 
 

       Я змогла не бачити твій лик, 

Я змогла не чути голос навіть… 

Та з душІ і пам’яті не зник, 

Вже не в силі час оце поправить… 

Ти живеш постійно у мені, 

Радиш, посміхаєшся, лукавиш… 

Не кохаєш, знаю, більше. Ні… 

То ж коли й мене цього позбавиш? 
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Хочу на безлюдні острови 

Відіслати всі думкИ про тебе: 

Вийди з серця, вийди з голови, 

Я молю у сонця, Бога, неба… 

Не катуй німими рандеву, 

Не чекай мойого супокою, 

Краще душу на шматки порву, 

Ніж в байдужість разом із тобою… 

 

                 Запросив ти мене на гостини 
 

Запросив ти мене на гостини, 

На осіннього сну іменини, 

Я дарунок піду вибирати, 

Мені є що сказати… 

Пригорнусь до твоєї печалі, 

Щоб відкинути тугу подалі, 

Я повинна душі нагадати, 
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Мені є що сказати… 

Обійму пелюсткАми букету, 

Зачерпну трохи слів із буклету, 

Хочу радість тобі дарувати, 

Мені є що сказати… 

В твоє свято із мрій завітаю, 

У очах у осінніх скупаю, 

Будем довго і ніжно мовчати, 

Бо нам є що сказати… 

 

              Так розчулив осінній пейзаж 
 

Так розчулив осінній пейзаж 

Золотаво-червоних дарунків… 

Ніби наш таємничий міраж 

Незабутніх, хвилюючих трунків… 

Ось і зараз цілую… люблю… 

У думках долітаю з послАнням… 
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І твій погляд у душу ловлю, 

Щоб світив… розтривожив чеканням… 

Відстань – наше мірило чуття, 

Вона є і нема поміж крАпок… 

Дотик душ не іде в небуття, 

Воскрешає їх осені ранок… 

Ти вдихни моїх слів аромат, 

Закружляй лебедино на крилах, 

Щоб примножилось щастя в стократ 

І пливло на осінніх вітрилах… 

Ти почуй мою музику снів, 

Там сердець наших щире єднання, 

Хочу, щоби сьогодні прозрів 

Від осіннього вальсу кохання… 
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                    Ти казав – не буває любові 
 

       Ти казав – не буває любові, 

Бо любов наче звичка для двох… 

Є закоханість, враження нові, 

Є життя, що дарує нам Бог… 

Та… дозволь не погодитись знову. 

Бог дарує ще й душу обом… 

А ЛЮБОВ він вкладає в основу, 

Не інстинкт, де буваєш рабОм…  

І якщо тебе все ще хвилює 

Гра природи і спів солов’я, 

То на подіум продефілює 

Міс Любов! Тобто…звичка твоя… 
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                Блакиттю переповнюється подих 
 

       Блакиттю переповнюється подих, 

У зОлоті купаються словА 

І сумнівів в чуттях немає жодних, 

Співає серце, крУгом голова… 

В польоті забуваються канони, 

Летять душа з душею – наче в рай… 

У небі ще не писані закони 

Про ту любов, що аж туди… за край… 

Йдемо за нею як сліпці на звуки, 

Хоч плутають полин і спориші… 

Підносимо до неба наші руки, 

Там є місця для купелі душі… 

Загорнемося в простирадла-хмари, 

Полинемо з тобою в чари снів, 

Поженемо своїх думок отари 

Туди, де Ангел ніжно задзвенів… 
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                        Пожовклий лист впаде  
 

Пожовклий лист впаде зненацька з клена, 

Зворушить давній спогад про побачення… 

Та осінь… теплим дивом незбагненним 

В душі лишила слід свого призначення… 

Гукало небо там, за видноколом, 

Летіла зірка на долоні спалено… 

А ми неначе над святим престолом 

Пили осінній мед в очах розбавлений… 

                            ***** 

Твого життя не перетну кордони, 

Табу наклало вето для душі. 

Зиґзаґи, спектри, ринги, перегОни… 

Зелене світло лише для віршів… 

Байдужість зверхня поневолить серце, 

Карає тиша, губляться словА, 

Дивлюся в твої очі як в люстерце, 

А там…похмура осінь дощова… 
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                                   Геть з душі  
 

       Геть з душі виливаю свій біль, 

А його чомусь більше стає, 

Як гіркого розлучення хміль, 

Давню рану мою дістає… 

       Геть  із себе жену самоту, 

А її так занадто стає…       

Не забуду хвилину оту 

Про твоє почуття і моє… 

       Геть зі сну я жену ніч сумну, 

А вона ще сумніша стає, 

Чую й досі гітарну струну, 

Що порвала серденько моє… 
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                     Фіалкою пахучою цвіла 
 

       Фіалкою пахучою цвіла, 

У квітці-звабі полоскала коси, 

Любистковими чарами звела… 

А він хмелів і вів кудись у осінь… 

Люби мене – читав в її очах, 

Люби мене – казали її руки 

І пахнули любистково у снах 

Їх почуття осінні і цілунки… 

Вже й до зими – як поле перейти, 

В самотності не стане їм прихИстку… 

Згадають літо, осені мости 

І пахощі зів’ялого любистку… 
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                             Так, наче й не було  
 

       Так, наче й не було між нами лІта – 

Пекуча днина й горобина ніч… 

Легким теплом я не була зігріта 

На перехресті згорблених узбіч… 

Так, наче й не було між нами іскри 

Від полум’я згасаючих зірок, 

Не зазвучали високо регістри, 

Замулив їх розвіяний пісок… 

Так, наче й не було між нами суму, 

Тече ріка у осінь, як завжди… 

За течією понесе задУму  

І лІта нерозгадані сліди… 
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                   Знавісніло гримить громовиця 
 

       Знавісніло гримить громовиця, 

Розбиває в друзкИ наші кроки.. 

То останні небесні уроки 

Про любов, що нам іноді сниться… 

Замаскує дощем наші сльози, 

Розкуйовдить вітрами волосся… 

Десь блукала любов, чи здалося? 

Залишилися метаморфози: 

Перекручення слОва у здогад, 

Перевернення фактору нахил, 

Перекреслення чистого нАвпіл, 

Перетворення дійсності в спогад… 
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                        Ти ж не такий як всі 
 

       Ти ж не такий як всі, 

Серцем жаданий! 

Я у твоїй красі 

Згоюю рани… 

Я у твоїх очах 

Вже потонула, 

В темних солод-ночах 

Душу забула… 

Ти ж не такий як всі, 

А чи здалося? 

Мию в сльозі-росі 

Своє волосся, 

В травах купаю слід 

Твого дурмАну, 

В слові холодний лід, 

Чую оману… 

Ти ж не такий як всі, 
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Серцем жаданий, 

Раю в блажен-ясі 

Мій довгожданий… 

Ти ж не такий як всі, 

А чи здалося… 

Котишся у сльозі 

В моє волосся… 

        

              Не тебе я, мабуть, виглядала 
 

Не тебе я, мабуть, виглядала, 

Про любов не казала, мовчала, 

А вона пронеслася над світом, 

Гнана зрадою, підлістю, вітром… 

Десь блукає,  довіру шукає, 

Моє серце її не впускає. 

Тільки доля гірка промовляє –  

Незрадливих немає. Немає… 
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                                У кав’ярні  
 

       У кав’ярні мелодійні звуки, 

Так нам добре й затишно обом, 

Чашка кави зігріває руки, 

Тихо п’ю ковточок за ковтком… 

Очі в очі… Кава зупиняє 

Час, що вже крізь пальці перебіг… 

Відчайдушно щастя замовляю, 

Ще ж лишився нам один поріг… 

      

           Як сонце зійде 
 

Як сонце зІйде в небі золоте 

І перший промінь стрінеться з тобою, 

Згадай сердЕнько – любляче й просте, 

Сумуй за мною… 

       Як трави скошені до ніг впадуть 

І жайвір защебече над рікою, 
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Згадай слова оті – їх не забудь. 

Сумуй за мною… 

       Як хвиля прохолодою проймЕ 

І понесе віночок за водою, 

Згадай обІйми наші. І мене… 

Сумуй за мною… 

       Як ніч огОрне крилами пітьми 

І душу щиру розтривожиш свОю, 

Згадай цілунок наш за ворітьмИ, 

Сумуй за мною… 

       Як сили вже не стане сум нести 

Й зустрінешся, буває, із бідою, 

Згадай. Прийми. Візьми. Перехрести. 

Іди за мною… 
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                             З вином  
 

      З вином на старій канапі 

Довіра репнула нАвпіл… 

Розбите чиєсь кохання 

Гірчить вином розставання… 

Вина – у вині зневіри, 

Що часто не знає міри.. 

Лежить на старій канапі 

Довіра чиясь розп’ята… 

 

                                  Минулося 
 

Минулося. Нема про що й згадати… 

Десь зникло все. Згубилось в бур'яні… 

І хочеться до хрипотИ мовчати, 

Чесати поле чорної стерні, 

Брести в пітьмі кудись очеретАми, 

Збивати перли свіжої роси… 
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Те диво, схоже, трапилось не з нами 

В прадавні дні. В задавнені часи… 

                 

             Ця подвійна глуха печаль 
 

Ця подвійна глуха печаль 

       У безмежжі німих питань… 

Давить зверху стара мораль, 

А всерЕдині вир хитань… 

Хтось зі мною. Не ти чомусь… 

А з тобою, на жаль, не я… 

Знов до тіні я притулюсь. 

Тягне дно... Й «нелюбов» твоя… 
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                      Що ж, тепер нічия 
 

       Що ж, тепер нічиЯ, прости… 

Й не була я чиєюсь зроду! 

Я сама по собі. А ти 

Перейняв божевільну моду. 

Я сама по собі пливу 

Течією по Божій волі, 

У замріяних снах живу, 

Ти – у примхах своєї долі… 

Я тебе обмину чомусь… 

Обіймуся навік з журбою. 

Не належиш і ти комусь, 

Нічиї ми удвох з тобою… 
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                                  Знову дощі 
 

Знову дощі...дощі... 

Плачуть хмаринки вже вкотре... 

Знову моїй душі 

Якось тривожно. Недобре... 

Зливою почуттів 

Хлюпає сірий світанок, 

В безладі крапель-слів 

Чую гірке наостанок... 

Чи солонить сльоза, 

Чи то дощинка безсонна... 

Згадую, що сказав 

Під супровІд монотонний... 

Знову дощі...Дощі 

Літом мандрують невпинно, 

Знову сумні вірші 

Просяться в гості невинно... 
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Відболіло, відшуміло, не пече... 

А життя кудись тече собі, тече... 

Стала іншою - черствою, без жалЮ... 

Я зникаю з твого світу... не люблю... 

Відболіло, відшуміло, відгуло... 

І кохання наше терном відцвіло... 

Не чекатиму я більше. Й ти не жди. 

Будь щасливий! Будь здоровий! Будь завжди... 

 

 

          Мої думки до тебе долітають 
 

Мої думки до тебе долітають? 

Чи губляться гуртОм на півшляху? 

А може підсвідомо десь щезають, 

Зустрівши дипломатію суху? 

Правдиві, чемні, ніжні, незрадливі, 

Стривожені польотом неземним… 
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Замріяні, щасливі, полохливі –  

Далеко линуть з поглядом ясним! 

У рампі світла душу полікують, 

Розвіють темінь, проженуть нудьгу, 

Прислухайся… Чи ж серце твоє чує 

Моїх бажань неприспаних жагу… 

 

 

 Веснянковими зорями  
 

ВеснянкОвими зорями вишивала я небо, 

Візерунки складала дивовижні для тебе, 

Прикрашала трояндами поцілунки шовкові, 

Ткала килим червоний із палкої любові… 

Десь стежкАми далекими ти блукав у задУмі, 

Милувався зорею з вишиванкою в сумі, 

 Пелюсточки із ніжності  прикрашав полинАми, 

А любов, наче привид, тихо кралась за нами… 
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                       Я тебе сотворила  
 

Я тебе сотворила із мрії і музики днів, 

Із струни, що звучить переливами трепетно й ніжно, 

З подарУнкових променів лагідних посмішок, слів, 

Із хмаринок журби, що спадають на лик білосніжно… 

Я тебе малювала, ліпила із казки весни, 

Із осінніх листочків гербарій у душу ховала, 

Забирала в полон в нерозгадані розумом сни, 

Влітку в сонячних хвилях ловила і подумки крала… 

Я хотіла з тобою пливти в забуття від пітьми 

І писала задумливо прозою, щиро віршАми, 

Закружляла у вальсі холодного смутку зими, 

Розтопила вогнем! Погасила сльозами-дощами…  

Я тебе сотворила… Навіщо? Ти ж зовсім не мій… 

Я тебе малювала… Згубилися контури ліній… 

Згадка гріє бентежно… Не треба зникати. Не смій! 

Ще лишились ілюзії, відблиски полум’я, тіні… 
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                Випав пречудовий світлий день 

   
       Випав пречудовий світлий день, 

Зустрічає квітами світанок, 

В безлічі неспіваних пісень 

Ловимо омріяний серпанок… 

Нас кружляє вихор з почуттів, 

Огортає млістю неземною… 

Ти зі мною… Бог так повелів!  

Я з тобою… Чуєш, я з тобою! 

І якщо у хаосі життя 

Роз’єднає доля наші руки – 

Ти почуй моє серцебиття! 

То найкращі ліки від розлуки… 

Дотиком душі відчуй мою, 

ОбіймИ і поцілуй вустами… 

Теплі хвилі знов твої ловлю 

І літаю десь над небесами… 
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ЗапІзно повінь почуттями грає, 

Вихлюпує останню дику кров… 

На берегАх душІ нас роз’єднає 

Вдовина туга, на ім’я любов… 

У стогін долі струсить свої сльози, 

Щоб заблукати в повені життя, 

Згадати жовті перли від мімози, 

Як символ смутку та невороття… 

                              ***** 

Так весняно в повітрі пахне, 

У душі зазвучали піснІ! 

Справжня сила чуття не чахне, 

ОбіймИ мене хоч уві сні… 

Не вженЕмося за роками, 

То ж торкнЕмося мрії крильми! 

ОбіймИ мене хоч думкАми, 

Чи краєчком душІ…обіймИ… 

                        ***** 
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       Останнє кохання ковток свій жаданий 

Зробило так спрагло… немов би востаннє… 

Відчуло бажання польоту щемливе 

Останнє кохання моє милостиве! 

Літало, обпечене сонцем в зеніті, 

Останнє кохання в зрадливому світі… 

У ніч рикошетом скотилося тінню, 

Втекло, пригинаючись десь попідтинню… 

                                                

       Моя доза наркотику, 

Моє сонце з омАну, 

Шаленію від дотику 

Слів твойого дурмАну… 

НевипрАвний романтику 

З невлаштованим раєм, 

Свою душу по клаптику 

Я тобі відриваю… 
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                    Та чи серце твоє схолодніло 
 

       Та чи серце твоє схолодніло? 

Та чи снігом весну замело? 

Кровоточить, а чи відболіло? 

Те кохання…Чи що то було? 

Та чи рученьки в горі ламати? 

Та чи плакати й далі без сліз? 

Закричати? А чи промовчАти? 

Скільки ж болю мені ти приніс… 

Та чи вЕсни повтОряться знову? 

Та чи висушить літо печаль? 

Чи останню з тобою розмову 

Заховав десь у нотах рояль? 

Гірко пустку  відлунню чекати 

В звуках дзенькоту наших оков… 

Не судилося нотам звучати 

В пІсні про нещасливу любов… 
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                           Втомився день 
 

Втомився день. Пішов за сотні миль. 

Лишив одну на невідоме завтра… 

Змахну сльозу, пірну у безвість хвиль, 

Зітхну. Вже догоряє наша ватра… 

Вже догоряє уночі свіча, 

Малює віск пекучу невідомість… 

Мовчала я. А подих мій кричав! 

І душу роздирав мою натомість… 

 

 

        Нічні вогні перону миготіли 
 

Нічні вогні перону миготіли, 

Ми розминулись. Хоч і не хотіли… 

Ти взяв квиток у молодість буремну, 

А я чекала в осені даремно… 

Був не для нас вокзал для двох, 
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Він роз’єднав навік обох, 

Відчувши скрегіт самоти, 

Придумав нОвий лейтмотив… 

Сумна зволоженість очей лякала, 

В шовкових зморшках крапелька блукала, 

Шукала стежку схрещену вітрами, 

Ціловану гарячими вустами… 

Вокзал для двох кудись зникав, 

Не встигла я, ти не чекав, 

Туманом вкрило силует, 

Писали нОвий свій сюжет… 
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       Розмову нашу мовчки поведу, 

А ти промовиш відповідь очима… 

Чи згладиться мовчанка нерушима?  

Чи ще тугіше стягнеться в узду? 

На себе не тягни її. Порвеш… 

Прислухайся до тиші. Раптом лопне… 

Не перервалося б життя синхронне. 

Відпустиш – і важливе проминеш… 

Наш діалог полинно загірчить 

Солодким медом ґречного посіву. 

Із паузою думи-переспіву 

Надривно рветься найтепліша мить… 

                                                ***** 

Мені б краєм ока дивитися на тебе і вдень, і вночІ… 

За тебе невтомно молитися! У Бога благати ключі 

Від справжнього раю небесного…  

Не треба зітхання. Мовчи…                               

                                                 ***** 
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                                   Повзе міраж  
 

     Повзе міраж на горизонті смутку, 

За гранями спізнілого набутку 

Моя журинка в срібній сивині… 

Ти ж не забудеш мене, любий? Ні? 

Як навіжЕне серце калатає, 

В душі то злива, то вогонь палає, 

Звучать прощально вІрші та пісні… 

Ти ж не забудеш мене, любий? Ні? 

Думки плетуться павутинням ночі… 

Чиїсь із потойбіччя манять очі… 

Стрибає тінню вогник на стіні… 

Ти ж не забудеш мене, любий? Ні? 
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             Я досконалості своєї прагну в слові 
 

      Я досконалості своєї прагну в слові, 

У вишуканість форм лечу увись! 

В міцні обійми йду до вічної любові… 

Я ж краща! Я твоя! Ось, подивись! 

Злітай скоріш зі мною мріями у простір, 

Прозоре світло фібрами сприймай! 

Пухка хмаринка влаштувала білу пОстіль, 

Легку вуаль печалинки впіймай… 

Солодкий дим твоїх прозрілих світобачень 

Окутує крихкий подвійний сум… 

В тих інтегралах траєкторних нових значень 

Заплуталися подихами дум… 
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                   Якщо життя це тільки гра 
 

Якщо життя це тільки гра 

І все у світі тимчасово, 

Мені признатися пора: 

ЛЮБЛЮ – сказала випадково,  

Я просто грала гарним словом… 

Не переймайся й не блукай 

В моїх думках посеред ночі, 

У слові правди не шукай, 

Бо правду скажуть тільки очі… 

Не хочу гратися, не хочу… 

Іди від мене, прОшу, йди, 

Бо й ти несправжній. Тимчасовий… 

Піду і я, де є сліди… 

У ВІЧНІСТЬ… Це надійне слово. 

Життя є гра… А там чудово… 
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       Як не дивно – живу  і в думках кожну мить обіймаю… 

Десь у трепеті мрій спопеляю очима жаги… 

Як не дивно – пишу… Бо кохаю тебе я! Кохаю! 

Хоч між нами невпинно з’являються й тануть сніги… 

Як не дивно – твоя… Бо душа незрадлива у мене. 

Спрагло сонечка просить,  цілує ясний промінець… 

Чи побачу тебе? Вже весна скоро з листям зеленим 

Нам пришле від надії останній малий пагінець… 

                                                     ***** 

       Ритм свого дихання чую щоночі, 

Значить живу! Я розплющую очі.. 

Ночі бувають довгі й нудні, 

Значить живу… Ще тривожно мені… 

Слухаю ритм твого серця невпинний, 

Значить живеш! І за мене спокійний… 

Будемо вірити доки живеться! 

Доки є дихання… Й серденько б’ється! 
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                                    Це все 
 

       Це все? Куди ж поділися жалі 

І почуття із присмаком осіннім? 

Те яблуко з тарілки на столі 

Десь покотилось в спогади причинні… 

Це все… А втім, нічого й не було… 

Хіба що вітер висушив сльозинку… 

Хіба що коси снігом замело… 

Хіба що серця вкрав ти половинку… 

Це все… Хіба що… сенсу вже нема, 

Хіба що припорошена стежина… 

В душі зима… Холодна і німа. 

Я вже чужа… Колись була єдина… 

                                                   

 

 



                                           96     
 

                             Плакала скрипка 
 

       Плакала скрипка про дві журбинки 

Душі чиєїсь дві половинки… 

Перша журбинка – струни любові, 

Друга журбинка – стежки тернові… 

       Плакала, плакала, плакала, 

       Щем   слід солоний лишив… 

       Знакова, знакова, знакова 

        Музика ця для душі… 

       Ридала скрипка, душу порвала, 

Мої сльозинки причарувала… 

Капали сльози на струни долі, 

Там дві журбинки стрілись поволі,  

                 Плакали, плакали, плакали, 

          Щем слід солоний лишив, 

          Знакові, знакові, знакові 

           Сльози моєї душі…  
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       Сумно у спогад скрипка позвала, 

Звуками ніжно поцілувала… 

Плакала скрипка, ридала гірко, 

А з неба впала стомлено зірка… 

                Падала, падала, падала, 

         В краплі осінніх дощів, 

         Вабила, вабила, вабила 

         Скрипка піснями душі… 

 

                       

 

 

 



                                           98     
 

                           То був прощальний 
 

      То був прощальний, довгий поцілунок 

Із ніжністю щемливої жаги… 

Смак почуття… Солодкий звабний трунок 

Обом припав бажанням до снаги… 

Кудись летіли, обійнявши небо… 

Десь приземлились – в звабі, чи в раю… 

Шептала раз по рАз оте «не треба…» 

А ти мовчав… і пив любов мою… 

Блукало щастя попід берегами, 

Нічна сорочка вкрила спориші… 

Тепер туман між долями і нами 

Із присмаком цілунку для душі… 
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             Насправді, так багато передумано 
 

Насправді, так багато передумано 

Про те, що є… А що могло б не бути… 

Всевишнім, мабуть, так було задумано, 

Що я тебе не зможу вже забути… 

Чиєсь обличчя і не пригадається, 

Чиясь образа йде собі за плином, 

А твої очі в душу задивляються, 

А твоє серце чую безупинно… 

Насправді, так багато переплакано, 

У тих сльозах втопилося б і небо… 

То доля бігла геть кудись налякано, 

То я кудись тікала геть від себе… 

Чиїсь зітхання гнала, не жаліючи, 

Чиюсь любов не помічала вперто… 

З тобою ж, від кохання шаленіючи, 

Писала своє віддане libretto… 
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               Раз по раз холод душу обійма 
 

Раз по раз холод душу обійма… 

Чи скоро вже закінчиться зима? 

Чи скоро якнайдалі утече? 

І ти торкнешся за моє плече, 

Щоб струм по шкірі… А душі теплО… 

Щоб це для мене казкою було…     

                         ***** 

Життя мого коштовний талісман… 

В твоїх очах я бачу іскру Божу, 

У почуттях прихованих знаходжу 

То щиру суть, то стомлений обман… 

Буття мого коротке рандеву, 

В палких обіймах затулюсь від снігу… 

У забутті чуттєвого розбігу 

Уривками від спалахів живу…       
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                     За гранями німої суєти 
 

За гранями німої суєти 

Згубилися питання десь у просторі… 

Ти в мене є? Чи, може, ти – не ти… 

А лиш міраж в розпливчастому контурі? 

Ти мій, а чи належиш сам собі? 

Сумуєш? А чи так мені здавалося? 

Гукаю в простір, зраджена, тобі! 

І знову тиша. Суєта. Не склалося… 

                          ***** 

         Я так тебе ненавиджу… до болю! 

За твою впертість, взуту у кайдани, 

За те, що розтривожив давні рани, 

Мінорний лад вписав у мою долю… 

Терплю, бо так давно на це чекала, 

Замріяно, без права на кохання, 

Гірке моє й солодке покарання, 
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Пекучий сон і грішна моя слава… 

Я так тебе ненавиджу! Шукаю 

Холодну істину, тому й страждаю… 

Гукаю. Відчуваю. Відпускаю… 

Кохаю чи ненавиджу? Не знаю… 

                       ***** 

Якщо тобі стане самотньо раптово, 

А небо поволі у сіре напнеться –  

Згадай найкоханіший погляд і слово 

Й чутлива струна у душі озоветься… 

Згадай. І теплО розіллється по тілу, 

Проблисне серпанок в душевному храмі, 

Закутає вдячно любов запізнілу 

Осіннім цілунком, що згоює шрами… 
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       Це як вибух від бомби сталевої, 

Сліпить очі зорею миттєвою! 

І дивує своєю окрасою… 

Це як сонце столикою масою! 

Це як диво із див ще не вивчених, 

Із відтінками барв ще незлічених! 

Це ВОНО огортає неволею… 

Від КОХАННЯ немов божеволію… 

                              *****       

А серце знову кригою взялося 

І не тому, що холодно зимі… 

Бо так у нас з тобою повелося: 

То пристрасті, то гори дум німі… 

Ще спить зима. Чи може так здалося… 

Крижинку смутку плавить щемний жаль, 

Бо так у нас з тобою повелося: 

То сонечко, то хмарою печаль… 
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                              Люблю віршами 
 

       Повіяв вітерець і дав хмаринці крила –  

То я тобі ЛЮБЛЮ віршами говорила… 

Конвалія в саду голівоньку склонила –  

То я тобі ЛЮБЛЮ віршами говорила… 

       А  літо в сяйві мрій так річку засріблило –  

То я тобі ЛЮБЛЮ віршами говорила… 

Осінній листопад кружляв печально й зріло –  

То я тобі ЛЮБЛЮ віршами говорила… 

Засніжилась зима і холодом зустріла –  

 А я тобі… ЛЮБЛЮ… віршами говорила… 

 

                                 

  

 



                                           105     
 

                 Заморозило від страждання 
 

Заморозило від страждання, 

А у серці вирує кров, 

Я помру без твого кохання… 

Тобі личить моя любов… 

Тінню падаю у тривогу, 

Зойк душі заспокоять сни, 

Помолюся тихенько Богу, 

Я з тобою, мій любий, спи… 

Із небес  прилетіла дивом 

Казка давньої вже весни… 

Шепочу тобі полохливо: 

Ти зі мною, мій любий? Спи… 
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  Формула любові 
 

      Формула любові 

У жаданім слові, 

У палких обіймах, 

У полоні дум.. 

У гарячій крові, 

Пісні вечоровій, 

Віршів нових римах, 

Де зникає сум… 

Формула любові – 

Там, де тільки двоє 

В погляді з’єднались 

Й полетіли десь… 

Формула в основі! 

Почуття чудові… 

Двоє додавались 

Сумою сердець… 
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               Сердите зранку віє заметілля 
 

Сердите зранку віє заметілля, 

Не склалось знову як хотіли ми, 

Нас жалюгідне знищило безвілля… 

Чекали… до холодної зими… 

Колись дороги наші розійшлися, 

Надії білим снігом замело, 

У спомин літ примарно подалися 

Й п’ємо цілюще молоде вино… 

Між нами ті, кого колись голубив, 

Їдка задума з гіркотою слів, 

Та ми з тобою, певно, однолюби, 

У зиму слід натомлений привів… 
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     Я хотіла бути 
 

Я хотіла бути 

    сонечком тільки для тебе… 

Я хотіла бути 

     зіркою в синім небі! 

Я хотіла чути 

     голос  твій щохвилини... 

Я хотіла бути 

      кожну мить і щоднини… 

А мене немає 

     ні в тобі, ні у світі… 

Все, на жаль, минає… 

      Сонце сліпить в зеніті! 

Я ж… хотіла бути… 
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«Колись світ стане іншим …» – часто думала вона. І світ 
перевернувся… 

                                            

       Він безпідставно звинувачував її, кудись зникав… «Це 
все?» - питала вона у нього з надією почути негативну 
відповідь… Вперто не відповідав. Одного разу спитав: « А 
щось було?». Тепер він іноді питає у неї: «Це все?». Вона 
мовчить. А одного разу спитала: «Ти хто?» 

                                               

       Він шукав її скрізь. Попід берегами, поза лісами, в 
містах і селах. Він задивлявся в очі кожній і мнимими 
чеснотами возвеличувався над ними в своїх очах… Він 
шукав її, а натомість всім дарував недовіру і холод. Вона 
приречено блукала за ним, але так і не підійшла. То була 
любов…        

                      

     Їх життя сплелися в занадто заплутаний вузол зневіри і 
надії. Вони не знали як бути… Вирішили поворожити на 
обручку. Треба було вгадати в якій вона руці. Якщо вгадає, 
то одруження, а ні – розлука назавжди. Він сховав за 
спиною в правій руці обручку і наказав їй вгадати… Довго 
думала, а потім вказала на праву… Вони з подивом 
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втупилися на розкриту долоню правої руки, де лежала 
обручка… в один голос вигукнули: « А може ще раз?» 

                                                   

 Його поезія її причарувала. Автор лишився поза нею… 

                                                   *****                                            

   Кудись зникає тужлива туга. Натомість наповнює 
пустельна пустка. Ще блукаю по глухих закутках твоєї 
душі… 

                                                         ***** 

       Яскравість десь пропала в кольорах… 

І річка з часом в березі зміліла… 

А на колись зелених яворах 

Повисла туга, взута в чорно-біле…       

                              *****                     

       Журавлине «курли» шле осіннє замріяне небо, 

Долітають сумні перегуки в далекі світи… 

Залишилася я у безсонному чтиві без тебе, 

Без любові, теплА…  І без мене залИшився ти… 

                               ***** 
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Мене до прози спонукаєш тихо? 

Поезією марю, сню і дихаю… 

                          ***** 

Понуро день осінній добігає, 

Він не зробив щасливою мене… 

Смеркає, блідне, сіро затихає… 

Шепчу собі, що скоро все мине… 

                          ***** 

Якщо нема взаємодії з духом, 

Тоді вперед не буде твого руху… 

                          *****      

Життя – це не поезія, а проза… 

Це будні, спроби, сторінкИ невдалі… 

Тривоги, стресів чималЕнька доза… 

Роблю ковток поезії… Йду далі… 

                            ***** 

Бо у світі все просто… Тільки зморена осінь 

В зИму… мружачи очі… І з мосту… 
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       Подаруй мені крила-вітрила, 

Незбагненний, замріяний рай… 

Я ж тобі своє серце відкрила, 

Хочеш – душу мою забирай… 

                     ***** 

       Та все ж надія жевріє в мені, 

Що я для тебе в світі щось та значу… 

Цить! Не кажи гіркого слОва «НІ», 

Бо я собі ніколи не пробачу… 

Ні, не кажи нещадне слово «НІ»… 

          *****  

       Спішать хвилини і рокИ – тік так, 

І з ними серце не встигає в такт… 

Завмерло десь у паузі… Щемить… 

А час крізь мене мчить собі та мчить… 

                        ***** 

Хоч наші почуття давно схололи, 

НікОли не скажу тобі «нікОли»… 
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       У равликову хижку заховалась 

Душа моя,  що часто обпікалась… 

Тремтить в тісній, холодній оболонці 

І знов крізь панцир тягнеться до сонця… 

                          ***** 

       Знов рясний серпанок 

Манить свічку: 

То у світлий ранок,  

То у нічку… 

То у світ перлинний, 

Де померкло… 

То у вир крижинний, 

То у пекло… 

                           *****         

       Я утверджуюсь в сонці, допоки живу! 

Йду життям, обіймаючи промінь свободи! 

Відкриваючи істину, хоч не нову, 

Та свою, що затверджена духом народу! 
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       Ти вперто не кажеш НІ, не чула й бажане ТАК, 

Пливемо в хиткім човні кудись в нікуди… Навзнак… 

                         ***** 

В дитинство захотілося далеке, 

Де сни дзвінкі і теплі руки мами…  

                        *****  

Чекання має присмак полину… 

А хтось когось завжди чомусь… чекає…             

                               ***** 

      Ти вкрав менЕ у мЕне незворотньо… 

А я, сліди шукаючи свої, 

Бреду туди навпомацки самотньо, 

Де плакали й сміялись соловˊї …    

                        ***** 

      Одягнути б мІні, як колись… 

Вік не той. І колір помиливсь… 

Модельєр диктує вже згори 

Одягати сірі кольори… 
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Чекаємо чогось...когось...чомусь... 

Приносить щось і хтось...надію...хоч якусь... 

                            ***** 

          Зоряницею шлях повертає 

За висОкості силу незламану! 

Та не кожен туди потрапляє, 

Легше йти по дорозі з оманами… 

                            ***** 

Колись про почуття мовчала, 

Душі і досі це болить… 

А зараз – як би не кричала, 

Душа твоя… чомусь мовчить… 

                            ***** 

Я не боюся щезнути  безслідно, 

Щоб не завдати болю і проблем… 

Боюся, що згадають, вірогідно, 

По фото під пилюкою з віршЕм… 

                              ***** 
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Є в тиші мудрість найтонкіша -  

                                                       піднятись вище.. 

                                ***** 

Кружляти в помилковому безмежжі, 

Заламувати руки злому лиху… 

Дивитися на Ейфелеву вежу 

З картинки мрій. Й вертатися під стріху… 

                                ***** 

В обіймах світлих дум зігрію, 

Ти наче Бог в уявнім раю –  

Заполонив усю до краю, 

Без тебе дихати не вмію… 

                                ***** 

 А я летіти буду до зірок, 

Сріблястим попелом розвію вірші з крил, 

Допоки хтось натисне на курок 

Та й перетворить крила з мрії в чорний пил… 

                                 ***** 

 



                                           118     
 

Вже й день минув… А ненависть минає? 

Чи нових лайків злоби набере? 

Той, хто прокляття іншим посилає –  

Свою біду у долі підбере.. 

                           ***** 

Не горять у вогні ні обрАзи, ні сльози 

І звучать дисонансом на майбутнє прогнози…  

Пошматовані дні запеклися у грудях, 

Як же боляче часом помилятися в людях… 

                           ***** 

Чому сумні такі мої вірші? 

 То – сльози для очищення душі… 

                           *****                        

В любові сила, мудрість і пізнання: 

 Чи перша є вона, а чи остання … 

 Найгарячіша, найтепліша тема!  

Любові всім і кожному зокрЕма! 

                                              *****  
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               Збуди раненько, сонце золоте 
 

Збуди раненько, сонце золоте, 

Зігрій теплом, даруй промінчик силі, 

Світи мій шлях і зерня проросте, 

Здіймай натхнення і любові хвилі… 

Додай снаги в осінні береги, 

Милуй, як завше, вдосвіта красою, 

Твій схід на землю серцю дасть снаги, 

Обійме душу радістю святою… 

        

         Моя країно, страднице моя 
 

Моя країно, страднице моя, 

У непокорі  виплекана воля, 

Молитва незахищена твоя, 

Гірка, але славетна щира доля… 

Іди вперед під прапором життя, 

Виборюй мир, не ставши на коліна! 
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Хай чує світ твоє серцебиття, 

Нескорена і вільна УКРАЇНО! 

        

          Твоя полонила співоча печаль, 

З тобою зустріла  омріяну даль, 

З тобою навіки кохання моє, 

Я чую як б’ється серденько твоє! 

Ти вабиш красою лісів і лугів, 

Морями хвилюєш пшеничних полів, 

Блакиттю небес перехоплюєш дух 

І мова дитинства ласкає мій слух… 

Живи, Україно, моя журавлина, 

Плекай свою волю і диво-калину, 

Впаду на коліна тобі я до ніг, 

Ти доля, мій шлях і життя оберіг… 
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             Народилося чудо маленьке 
 

       Народилося чудо маленьке, 

Не натішаться мама і тато, 

Їхня донька така чепурненька! 

Все питали у неї –  чия ти? 

      Підросла. До бабусі помчала, 

Нове платтячко щоб показати, 

По дорозі дорослі питали: 

Ти куди це біжиш?… А чия ти? 

       Дитсадочок та школа позаду. 

Так багато в житті треба знати… 

Задивлялися хлопці бравадо: 

Гарна дівчина… Хто ти? Чия ти? 

       А вона просто вірила в диво, 

Вміла поглядом їх чарувати… 

От душа… та – була незрадлива 

І питала в любові – чия ти? 
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       Осінь… Осінь прийшла так зненацька… 

Їй би долю свою обійняти… 

І вона на питання простацьке 

Хоче відповідь врешті… Чия ти?.. 

Закружляли літА листопадом, 

Вже не можуть її упізнати… 

ЗапитАння впадуть зорепадом: 

Звідкіля ти? Чия ти? Чия ти… 

 

   Нащо, брате, покинув мене 
 

       НАщо, брате, покинув мене? 

Землю кинув, де ти народився… 

Не лишає цей біль. Не мине… 

А сьогодні мені ти наснився… 

Наче зОвсім іще я малА 

І ведеш у дитинство за руку.. 

Та дорОга красива була –  
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З добрих посмішок, сонячних звуків… 

З ніжних мрій про братерську любов, 

З гідних правил про нашу родину… 

Бачу образ твій знову і знов, 

Бачу рідну для серця стежину… 

Ти ведеш мене. Як і тоді… 

В світ якийсь невідомий, жертовний… 

Ти красивий і ще молодий, 

Повен сил. Чую дзвони церковні… 

Раптом…холодно стало, сльоза 

Покотилася… Випустив руку… 

Посміхнувся і тихо сказав: 

-Ще живи… Ми продовжим розлуку… 
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                         Кружля лелека  
 

       Кружля лелека понад хату чинно, 

ОберігА гнІздА свого тепло, 

Лелеча пісня вабить так дитинно, 

Зникає втома, сУєтність і зло… 

Красивий хіт в родинні обереги 

Наклекотів весняну зриму суть 

Про рятувальні для сердець ковчеги, 

Що по життю сімейному пливуть… 

Зігріє й нас своїм теплом гніздечко –  

Той незрівнянно-мерехтливий світ… 

Хай чується із кожного крилечка 

Лелеча пісня на багато літ! 
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                               З осінню в серці  
 

       Дівчинка з осінню в серці красивому 

Слухала музику вальсу, 

В дивному сяйві зорІ мерехтливому 

Бачився дух ренесансу… 

Мріялось, марилось щастя у золоті, 

Принц з королівства ЛЮБОВІ! 

З віком кришталь подрібнився розколотий  - 

ЗмИли сльозинки тернові... 

Мріялось бути коханому  вірною 

Парою, мов та лебідка, 

У королівстві його – королівною … 

Де ж виглядати? І звідки? 

Плакала скрипка у серці тривожному, 

Вальсом кружляла в задумі, 

ДІВЧИНА-ОСІНЬ всміхалась не кожному, 

Личко ховала у сумі… 
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Зимно душі в цьому світі зрадливому, 

Вкуталась в мрії тепліше, 

ЖІНКА із осінню в серці чутливому 

Слухала вальс найніжніший… 

 

              

   Як не комизилася б Зима 
 

Як не комизИлася б Зима, 

А для неї місця вже нема… 

Відступати треба, ще й в обхід, 

Готувати нОвий свій візит. 

З Лютим станцювати гопака, 

Поклонитись. Та й була така… 
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                   Жито спіє, колоситься нива 
 

      Жито спіє, колосИться нива, 

Кожен рік чекаємо врожай, 

Матінка – старенька, я – вже сива… 

Молодіє мій чудовий край! 

Так, в житті бувають весни й зими, 

На душі – тривоги і теплО, 

Промениться піснею незримо 

Рідне серцю чисте джерело. 

Пролітають дні сумні й безпечні, 

Ночі тягнуть зоряну печаль, 

Ти приходиш спомином сердечним 

Тихо й загадково на причал… 

Все минає… Та живе надія, 

Сповнена жаданням кревних мрій, 

Променем ясним вона зігріє, 

Тільки віру дати їй зумій! 
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Хто живе в ім’я добра й любові, 

Не здається лицемірству й злу, 

Бережімо паростки здорові, 

Засіваймо ниву молоду! 

Хай заколоситься добрим словом, 

Стиглим зЕрням в серці пророста, 

Жити на землі таки чудово! 

Істина життя, як світ, проста… 

                 ***** 

Хто ж нас затягнув у цю війну? 

Нелюди чи люди, гірші звірів? 

Має слово – рід і однину… 

Із жіночим родом? Не повірю… 

Однина… А скільки ж то життів 

ПоглинУла схиблена й  сувора… 

Швидше б судний день її зустрів 

І навіки знищив цю потвору! 
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                                Добрий ранок 
 

       Добрий ранок! Нумо, прожени 

Чорну тінь болючого зітхання… 

Кольорів веселих добери 

Для душі! Не залишай вагання… 

Добрий ранок, день свій починай 

Із сріблястих ноток на бандурі! 

Посмішок у кошик назбирай 

І роздай усім, хто ще похмурий… 

Сонечком тепліше зігрівай, 

Розкажи, яке життя чудове! 

Нумо, Добрий ранок, привітай 

Всіх на українській добрій мові! 
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             Я народилась там 
 

Я народилась там, де пахне м’ята, 

Де сонце посміхається лугам, 

Де пам'ять про дитинство не прим’ята, 

Де річечка дзюркоче берегам… 

Село моє, там зорі світять ясно, 

Село моє, сльозинку не рони… 

В душі нікОли іскорка не гасне 

Й зоріє згадка про НовІ Млини… 

Рідніших серцю місць не зустрічалось, 

Рідніші душі тільки там знайду 

І як би моя доля не складалась –  

В думках до тебе, рідний край, іду! 

Повітрям насолоджуюся вволю, 

Теплом сердець відроджуюся знов, 

Благословила щиро мою долю 

Твоя земля і віддана  любов! 

Село моє, там зорі світять ясно, 
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Село моє, сльозинку не рони… 

Ще вродить нива щастя чисто й рясно, 

Розквітне віра у НовІ Млини… 

               

       Вітаю, друзі, скоро й НОвий 

Млином закрутить, як завжди, 

Намеле щастя хай раптово, 

Щоб відступили холоди… 

Добра і злагоди вам, люди, 

Мої шановні земляки! 

Не забуваймо зАвжди й всюди 

Із роду вашого гілки… 

Чи близько ми, а чи далеко. 

Чи доньки, чи чиїсь сини –  

Хай зробиться в душі нам легко 

Від згадки про НовІ Млини! 
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          Боляче і сумно 
 

Рідні люди…Боляче і сумно 

Зазирати в ваші помилки. 

Іноді жорстоко та бездумно 

В душу забиваєте гвіздки… 

Наслідки лишаються горіти 

У безглузді слів, пустих причин, 

Всіх хотіла сонечком зігріти –  

Заблукала в злості з павутин… 

А життя не вернеш, все минає 

Й залишає пам'ять десь на дні, 

Зранена ж душа не спочиває 

Від гвіздків з павуттям в боротьбі… 
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  На схилі літ зима знайде 
 

        На схилі літ зима знайдЕ 

І серце буде порожніти… 

Захочеться погомоніти, 

Але дорожній обійде… 

Захочеться  душі тепла 

Заколисатися  думками, 

Але затулиться руками 

Світ, як чужинець, спрокволА… 

І закружляє віхолА 

У чорних звуках порожнечі, 

Обійме холодом за плечі, 

Розправить зморщечки чола… 

А так хотілося тепла… 
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       Я просто пишу, щоб собі і усім нагадати 

Про сутність буття і про щемну  хвилюючу мить, 

Про зорі вгорі і про те як прекрасно кохати! 

Я просто пишу, бо душі так нестерпно болить… 

Не треба жаліти, бо жалість лікує не дуже, 

Бо жалість ще гірше сльозою чужою пече… 

Я просто пишу, бо читають вірші небайдужі, 

Бо там моя правда рікою бурхливо тече… 

А потім в дебатах знаходжу чиєсь розуміння, 

Бо там, у віршАх,  хтось частенько себе впізнає. 

Я просто пишу. І я дякую всім за терпіння. 

Хто все це читає – тому шанування моє… 
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       Солодка рима. І як мед словА, 

Все злиплося і так від того нудить… 

Душі потрібна іскорка жива, 

Щоб дихати могла на повні груди… 

Душі краса потрібна, не «зефір», 

Не треба слів лише заради рими… 

Хай рветься у оновлений ефір 

Поезія з відкритими очима!       

                          ***** 

І раптом ламаються стереотипи, 

Ще ненароджені словА… 

Я чую ридання, прокльони і схлипи… 

Паморочиться голова.       

Ховаю углиб безпорадність розколу, 

Струшую цвіль і полуду… 

Ходить тінню спроквОла по ореолу 

Рима. Блаженна приблуда…    
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                    Для кожного в душі  
 

Для кожного в душі знайду куточок, 

Прикрашу візеруночком із слів, 

Дарую той чуттєвий образочок, 

Щоби серця всім широко відкрив… 

Когось у світлий храм  чомусь впускаю, 

Комусь біля порога постелю. 

Усім є місце. Двері відкриваю 

Й свічадо поетичне запалю…      

               

             

Завихристою мовою розхрИстаю дУшу, 

Зацілую солодкими порівнЯннями слів… 

Я для тебе гіпербол з древа часу обтрУшу, 

Я для тебе накрапаю з крапок вир почуттів… 
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  Блукають вірші інтернетом 
 

Блукають вІрші інтернетом… 

Хтось почитав, хтось посміхнувся, 

Хтось збайдужіло потягнувся… 

І тідьки у душі поета 

Переворот чуття відбувся! 

І тільки здатні відчувати 

Усю поетику любові –  

Шукають сонце в добрім слові, 

Щоб і собі подарувати! 

Хоч проза давить щохвилини, 

Так прикро іноді буває… 

І часу геть не вистачає… 

Читай віршІ, бо ти ж людина! 

Душа сліпа хай прозріває… 

                                  



                                           140     
 

              Прислухайся  
 

       ПрислУхайся до стомленої тиші, 

Там жалюгідно скиглять мої вірші, 

Нікому не потрібні, одинокі. 

Їх обминули. Їм дали вже спокій… 

Отак і люди… Як комусь потрібні –  

Аж світяться від щастя! Наче рідні! 

А потім їх частенько обминають. 

Як вІрші… Коли похапцем читають… 

                         *****                          

Без поезії сумно і дико, 

Сірий день порожнечу наклИкав.... 

Чорним листям киває осика, 

Щось наврочила осінь безлика... 
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          Мої книжки не ради слави 
 

Мої книжкИ не ради слави, 

І не піар задля реклами, 

А сповідь чистої сльозинки, 

Що до душі знайшла стежинку 

І стоголосо б’є в литаври! 

Там не віршІ заради вІршів, 

А слово задля почуттів, 

Воно малює барвінкОво 

Вкраїнську поетичну мову 

В серцях шановних читачів… 

                          ***** 

Навіщо вІрші? Вже відкриті істини, 

Описані всі гами почуттів… 

Але ж… від доторків словами чистими 

Душа набрала нОвих кольорів… 

                           ***** 
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Тим, хто здатний 
 

Тим, хто здатний відчути 

                 біль чужої душі, 

            Всім єством осягнути 

                          мої щирі вірші –  

            Вдячна золотом  мови, 

                         вдячна силою слів! 

             Задушевні розмови 

                         найдорожчі з скарбів… 
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Оксана трохи захворіла і не пішла до школи. Не часто 

випадає нагода залишитися наодинці зі своїми думками, 

що аж занадто бентежать душу, вриваються непрохано в 

самісіньке серце і жодного разу їй не вдалося протистояти 

атаці безладних, хаотично-нав’язливих аксіом, що 

провокують на безпідставні дії. 

Взагалі, всі, хто знає Оксану, вважають її веселою та 

безтурботною, хоча це лише захисна реакція від 

надокучливих запитань оточуючих. Навіть мама не 

здогадується про стан душі своєї доньки. Та й Оксана не 

наважується говорити з мамою про занадто делікатні речі. 

У хвилини розпачу дівчина просто торкається струн 

маминої бандури і жмені ніжно-сріблястих звуків діють як 

чарівний бальзам: заспокоюють, лікують, заворожують. 

Надто ж любить Оксана як часом мама грає на бандурі. 
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Подружки сміються з неї: “Не сучасна ти, Оксанко. Бандура 

це пережиток минулого”. 

А може Оксанці й хочеться зазирнути в мамине минуле, 

щоб докопатися до розкриття істини про свого рідного 

батька. Чому він відмовився від них ще задовго до її 

народження? Мамина приятелька тітка Надія якось дала 

його адресу і сказала:  

 - Я б на твоєму місці поговорила б з ним, ти вже 

доросла, маєш право… 

Оксана подивилась на годинник. Якщо дуже 

постаратися, то можна встигнути на електропоїзд. Вона 

зрозуміла, що тільки сьогодні здатна на такий вчинок, якщо 

не поїде – картатиме себе все життя. Миттю схопилася, 

вдягнула найкращу сукню, швидко знайшла фотографію яку 

мама ховала від свого чоловіка у старій скрині, 
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нашвидкуруч написала записку, що буде тільки увечері і 

чимдуж помчала на електричку. 

Тільки зайшовши до вагону, усвідомила, який 

серйозний крок робить у своєму житті. У вагоні було 

гамірно, раз по раз ходили продавці дешевих товарів, як 

роботи вигукували завчені фрази. Оксана оглянула 

присутніх і вирішила примоститися біля охайно вдягненої 

літньої жінки, що задумливо дивилася у вікно. 

Зручно вмостившись на сидінні, почала складати план 

зустрічі з “батьком”. Нарешті вона знайде всі відповіді на 

безліч “чому”, які кожного дня крутилися в голові, нарешті 

вона скаже все, що думає про нього. 

Не згледілася як і доїхала. Спитавши в кількох 

перехожих про місце знаходження офісу, швидкою ходою 

пішла у потрібному напрямку. 
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Ось і його кабінет. Навіть здивувалася своєму 

душевному спокою, стукаючи в двері. Сміливо зайшла 

всередину. В кабінеті сидів підстаркуватий на вигляд 

чоловік, розв’язно розмовляючи з кимось по телефону. На 

мить він ніби занімів, потім мовчки вказав на стілець, а сам 

продовжив розмову.  

  Якийсь нещирий був у нього вираз обличчя. Крадькома 

блискав на Оксану затуманеним поглядом. Очей взагалі не 

можна було розгледіти. Тільки червоні набряклі повіки 

нервово сіпалися час від часу.  

Знову прочинилися двері і до кабінету забігла молода 

жінка з розпашілим обличчям. 

- Михайле Михайловичу, а я до вас, не звертаючи увагу 

на дівчину, продовжувала: 

- Сьогодні обов’язково підемо туди. Я вже домовилась,  
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ось тільки підпишіть цей папірець… 

- Підпишу, голубонько, підпишу. Я вже в думках 

насолоджуюсь твоєю винагородою… 

     Грайливо ущипнув  молодичку, дурнувато хихикнув… 

Потім до кабінету не зайшов, а вкотився набундючений 

начальник, перед яким отой Михайло Михайлович аж 

вивертався навиворіт, згодом несміливо зайшла 

техпрацівниця з віником в руках, яку все той же Михайло 

Михайлович чомусь вилаяв. Знову задзвенів телефон і він 

комусь рапортував про роботу, плутаючись у цифрах, 

червоніючи ніби рак. Похапцем витягнув з кишені 

невеличку бляшанку і заплющивши очі, забувши про все на 

світі, видудлив до дна, звично витерся рукавом і втупився в 

стелю, насолоджуючись “допінгом”. Оксана мовчки 

спостерігала все те. Їй давно перехотілося спілкуватися з 

цим дивакуватим дурнем, тихенько встала, зробила крок 

до дверей. 
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- Молода, симпатична, ти до мене? – улесливо 

підморгнувши, спитав господар кабінету. 

Він хотів пригорнути Оксанку, та вона різким порухом 

руки дала гарного ляпаса недолугому залицяльнику. 

- Блазень! – гукнула щосили і вискочила з кабінету, 

обливаючись сльозами розпачу. Лише ковтнувши свіжого, 

пахучого повітря,  полегшено зітхнула. 

      Нарешті вона стала зовсім дорослою і впевненою в собі. 

Подумки подякувала Всевишньому за те, що оберіг її 

життєвий шлях від такого “батька”.         
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Старого фото незабутня мить… 

Ця дівчинка колись чекала дива… 

Змінились очі. Стала майже сива… 

А мрію ще свою не залишила, 

Душа і досі згадкою щемить… 

 



                                           151     
 

            
 

             

       В плетениці хвильного часОпису 

Закриває свою книгу Осінь… 

Там вона писала догми прописом, 

Ноти малювала безголосі… 

Там вона любила безнадійливо, 

Прикрашала всіх уявним літом, 
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ВикликАла сонечко настійливо 

Для тепла над виснаженим світом… 

Хтось колись згадає. Хтось поквапиться 

Все забути з новим товариством… 

Щоб там не було, а може й трапиться 

Сяйво тіней Осені від дійства… 
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