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   Було темно, вогко, некомфортно… Відчинилися двері і 
вона, заплющивши очі, помчала у сліпучий простір. Хтось 
маніпулював  маленьким тілом, хтось торкався чола, слухав 
серце. Це початок чийогось продовження. Мабуть так 
треба.  
     Вона відчула, що потребує чогось такого, без чого не 
зможе жити. Як би зрозуміти, що то є? І чи можливо 
назбирати стільки дарунків небесних, щоб віддавати потім 
іншим? Якась чудна дилема… 

    Звичайно. Буде складно з тими, хто поруч. Вона ж окремо 
від них… і ніби разом. Вона разом з ними, а насправді – 
окремо. Послана Господом відчути істину земного життя 
через пізнання самої себе, через сприйняття інших в собі, 
чи себе в інших… 

     Треба триматися заради світла в темряві, тепла в холоді, 
добра в злі. Так дискомфортно і некомунікабельно 
почуватися великій душі в маленькому тілі… і бачити, як у 
великих тілах іноді буває пустка… А за рамками тіла дуже 
небезпечно… Все ж, вона спробує віддати їм часточки своєї 
душі. Можливо натомість знайде світло любові, здатне 
творити чудеса на землі і у небі. 

    Тримай її, ЛЮБОВЕ! 
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           ПОЕТИЧНА ЗРІЛІСТЬ  

                             З ОСОБЛИВОЮ ВИШУКАНІСТЮ 

      У наш час, на жаль, не все шляхетне, красиве шанується, 
не завжди   займає гідну високу нішу в мистецькому світі. 
Та справжня КРАСА світлими променями, життєлюбними 
паростками пробиває прагматичну товщу реалій і 
підіймається все вище і вище, доносячи світу цінність 
почуттів, людських стосунків, всього того, що робить нас 
людьми. Особливо хвилює доля поетичної творчості, бо 
справжня поезія – це чуттєві, судинно-серцеві порухи у 
взаємодії з вірним поводирем у світ душевного комфорту 
Розумом.  

     Дуже люблю ранки, коли на моніторі комп'ютера бачу 
нові поезії Ольги Батьковської, а потім... читаю, вчитуюсь... і 
з кожним разом все піднесеніше відчуваю, як хвилі 
естетичної насолоди миють душу, прополіскують, роблять її 
світлішою, святковішою. Познайомитися з її творчістю - це 
як серед темної безсонної ночі відчинити вікно, вдихнути 
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чисте, свіже повітря  і побачити високе небо, гаптоване 
зорями. Якась дивна, незвичайно-позитивна емоційна сила 
таїться в її творіннях. Автор книги - талановита особистість, 
справжній Майстер слова. Тематика, манера повільного, з 
наростанням щемливих емоцій  викладу, органічно 
оздобленого лише їй властивою художністю, все зачаровує. 
Що не вірш, то шедевр. Спочатку вражає бездоганна форма 
для кожної обраної теми, а в результаті - красива, 
тремтлива лірика, що дивує, захоплює –  і все це на фоні 
завжди розміреного чуттєвого  ритму.  Її поезія – то  
"найкращі слова в найкращому порядку", геніальній 
послідовності.  Вона надає невидимі крила захоплення, 
щастя, що підносить душу до сонячного світла, небесного 
безмежжя, зоряного миготіння: 

 Розмахнутись крильми,  
 Полетіти би десь аж за хмари 
 Від земної пітьми 
 У небесно-посріблені чари... 
 

      Заслуговує високого балу стиль віршотворення, а 
щирість мовлення, художність торкають найпотаємніші 
струни душі, спонукають до роздумів про вічні теми - життя 
і смерть, війну і мир, добро і зло...Щиро, з молитовними 
сльозами звучать слова: 

Місця всім під сонцем досить, 
Лад би дати в голові... 
Не руйнуйте! Бог вас просить! 
Не брудніть себе в крові! 
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  Читаєш її твори, вчитуєшся і вже розумієш, що це  не 
просто поетичні рядочки, це вже стелиться стежина до 
духовного єднання, розуміння одне одного...уже без слів... 
Працює те, що всередині дивного, талановитого 
мереживного сплетіння поетичних задумів, поетичного 
дихання. Це велике щастя спілкуватися так з поетом, мов з 
самим собою, хай подумки...на відстані... 

    Насолоджуюся поетичними перлинками, читаю, 
зупиняюся, аби зануритися в мудрість жінки зі світлою 
душею. З її творчого джерельця пульсує красива,  ніжна,  
поетична зрілість з особливою вишуканістю, естетизмом, 
проникливістю. Поезія пані Ольги, як кришталь, чиста і 
світла високою художністю та щирими почуттями. Гортаючи 
сторінки видання, розумієш, що кожна наступна поезія 
ніжніша за попередню, ніби автор привчає нас  бережно 
ставитися до красивого, вірного, справжнього – до 
люблячого Серця. Збентежена душа читача змушує пам'ять 
висвічувати щемні хвилини і вірити, що є справжні почуття, 
що навіть біль від цього почуття – то все-таки щастя. Тут 
спрацьовує її цікава  метафоричність, унікальний приклад 
завуальованого і в той же час відвертого душевного 
дискомфорту... Гарно...навіть мінор...якийсь теплий.  

Може, тому, що поруч сусідиться його величність Оптимізм: 

Впадати в розпач більше не посмію, 
В своєму серці я любов посію...  

Або: 

Ще повернеться правда.  
Ще воскресне любов... 
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     А ще тому, що поетеса володіє потужним мовним 
багатством, живе вірою у СЛОВО: 

Я не впаду, бо віритиму в слово,   
Яке тримає пульс цілодобово. 
 

    Талант  Ольги Батьковської  

Прийшов, аби бажання їй здійснити,  
Повірив її силі почуття, 
Давав натхнення жити і творити, 
Вертав із безнадії й небуття. 
 

   Він допомагає їй у зорях шукати " чари на омріяний 
сюжет".  А ще він робить її творчість особливо жіночною:  

ВеснянИм потічком змию зморшки, 
У куточках усмішку поставлю, 
Назбираю доброти… хоч трошки… 
Курс в немилість на півмилі збавлю… 

а ще: 

Приснися, на зорі мені приснися, 
У душу загорнися колисково, 
Лишися, назавжди отам лишися 
Світанком ніжним, квітом волошковим… 
 

    Жіноче серце може по-різному ділитися зі світом своєю 
печаллю засобами поезії. У автора журба то несміло стікає 
словами – джерельцем, що тільки побачило світ, то нагадує  
спалах...без надії на тепло, іноді схожа на лютневі крапелі-
сльози, частіше жіночі... А буває розіллється повінню, ніби 
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застерігаючи, благаючи людей дорожити коханням-сонцем 
...І все це у даному виданні – КРАСИВЕ!   Пишу і ловлю себе 
на думці, що всі мої оціночні слова видаються тут 
незначними, зайвими, бо її СЛОВО проситься легко, а ще 
приємно...Так пейзажні картинки створюються зримо, 
об'ємно, навіть звуково... Потихеньку припорхуючи 
крильцями із вдалих, доречних художніх засобів, вони 
розповідають про красу навколишнього світу: 

Вже весна ходить полем, лісами, 
Будить сни і зализує сум… 
Світить чорна земля телесами, 
Грає вітер з натягнутих струн… 
 

     Краса поезії пані Ольги створює свято в душі –  естетична 
насолода легким туманом покриває  усі буденні проблеми і 
навіть зменшує їх в об'ємі, болі притишує, світлішим 
робиться світ. Не намилуюся витонченістю, ніжністю, 
вишуканістю поетичного мережива, делікатністю подачі 
навіть гостро-серйозних проблем, здатністю торкатися 
серця, бентежити душу, спонукати бажання подивитися на 
себе зсередини, пізнати себе. Від доторків чистих слів душа 
набирає нових кольорів.  

     Не менш цікаве, цінне явище в сучасній літературі є і 
прозові твори пані Ольги. Здебільшого вони нагадують есе. 
Звертають на себе увагу заголовки з інтригуючим 
компонентом( "Випадкова зустріч"...), та особлива форма 
абзацної подачі тексту. Певна просторова відстань між 
абзацами схожа на зміну кадрів в кіно, певну зупинку  для 
глибшого відчуття благодатної миті високої моралі, 
небесних почуттів, що поміж рядками. Автор ніби 
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припрошує читача: "Не спіши, ти все побачив, почув, 
відчув?" 

    Яскрава образність, багата мова, цікаві  деталі тримають 
читача під враженнями  довгий час. Автор  майстерно 
користується як відомими прийомами у створенні 
вражаючих сюжетів, образів, картин, так і вдається до 
нових . 

    У "Тимка" – ефектний початок, опис осінньої природи, 
яка зазвичай спонукає до роздумів. А тут є про що 
подумати – війна і діти... Це два зовсім не сумісні поняття... 
але, на жаль, так було, так буває, так є зараз...Тимко, уже 
статечний чоловік, не може навіть відчути прихід старості, 
бо "не бачив він себе в старості ніколи. Востаннє дивився на 
себе в дзеркало шістдесят років тому". Осліп від поранення 
хлопчиком... Але як зримо постає перед ним на галявині 
берізка: "Звідки вона з'явилася серед галявини – ніхто не 
знав... Можливо, то Галинчина душа проросла на землі 
берізкою, щоб зустрітися з братом?" Дочитуєш останні 
рядки і відчуваєш, як злагоджено працюють Розум і Серце, 
настійливо вистукуючи одну важливу думку:"ХАЙ НІКОЛИ 
НЕ БУДЕ ВІЙНИ!" Як художню особливість бачимо дієвий 
початок в оповіданні " Так навчила мама".  

        Особливо приємне, щемливе враження дарує 
оповідання « Гойдалка в ластовинні мрій». Досягається це і 
завдяки делікатному використанню художнього прийому  –  
"нанизування на шампур".  "Шампуром" тут є звичайна 
гойдалка, яка бачить людей з різними долями, історіями, 
по-різному реагує на їх відвідини. Опис-порівняння веде 
нас від зустрічі до зустрічі, демонструючи багатий світ 
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людських стосунків, вказуючи стежечки, якими можна 
вийти на велику ДОРОГУ ЛЮДЯНОСТІ. 

    І лірика, і проза Ольги Батьковської сусідяться мов рідні 
сестри, бо серце Автора любить їх однаково. 

    Глибокою позначкою   Добра  вони відсвітяться в душі 
читача. Радію,що автор залишає у світі ще один друкований 
слід, випускає  зразок, який притулить до серця не одна 
особа і тихо скаже щире "СПАСИБІ!" 

 

 

                                          Надія Серажим 

                                           Відмінник освіти України,   

                                         автор книги «Ще віриться» 
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                                СЕЛО МОЄ 

 
Село моє, одне з найбільших див, 
Тягнусь до тебе як билинка в полі, 
Я відчуваю нових сил приплив, 
Як побуваю в тебе на роздоллі… 
Відроджуюсь повітрям дорогим,  
Пахучими, духмяними житами,  
Спішу на сповідь до німих могил,  
Цілую квіти спраглими вустами,  
Горнусь до прохолодних хвиль ріки, 
Вдихаю аромат п’янкого лісу, 
Між нами відстані, між нас роки – 
Зриваю ту невидиму завісу. 
Я мчу в село, спішу в обійми нив, 
Думками лину в чарівну діброву,  
Мій рідний край – одне з найбільших див, 
Відкрив зорю для мене світанкову… 
 
 
           У  СПОГАДАХ  ЛІТА 
 
Тихо літо хлюпочеться в річці  
 У сріблястих перлинах води 
 І пірнає у трави-росиці  
 Красень-місяць… такий молодий... 
 Йду до отчого рідного дому,  
 Йду у спогадах теплих снів,  
 Хай до щему стежина знайома  
 Нагада солов’їний спів. 
 Десь гойдається човник на хвилях,  
 В ритмі вальсу танцює весло,  
 Я летіла до тебе на крилах  
 В яблуневий наш сад за село… 
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 Шепотіла тривожно черемха  
 Про звабливі цілунки в ніч, 
 Лячно зіронька падала з неба  
 У обійми таємних свіч. 
 Відгули, відшуміли як літо  
 У вихрястому часі роки,  
 Мрій рожевих кришталь розбито,  
 Все з тобою у нас навпаки… 
 Йду до отчого рідного дому,  
 Йду у спогадах теплих снів,  
 Щоб побачити постать знайому,  
 Щоб твій погляд мене зустрів… 
 
 
            ПРОВЕСІНЬ 
 

                    З молодими вітрами, росами, 
Із світанками чистими 
Ти ступила ногами босими, 
Пробудилися ріки бистрії,  
Пробудилися  землі сонні, 
Що дрімали під снігом важким,  
Умивала  дощами їх, чорні 
І сушила повітрям легким,  
Килимами, мов з шовку, зеленими 
Укриваєш поля ти і луки,  
Над стрункими березами, кленами 
Промайнули невидимі руки… 
Все довкола цвіте й зеленіє 
Весняною живою принадою,  
Чисте небо таке синє-синє, 
Що синішого я й не пригадую. 
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         НАРОДНА ПІСНЯ 
 
Як нема без зірок небозводу,  
Як блакиті без сонця нема,  
Так і пісні нема без народу 
І народу без пісні нема. 
Дивосвіте мій, кревная пісне, 
Тополиного краю потік, 
Материнської усмішки вісник,  
Ти живеш в моїм серці повік. 
Вишиванкою тихо озвешся, 
При колисці журбою злетиш, 
Соловейком у грудях заб’єшся,  
Чи тривожно в похід засурмиш… 
Пахнеш хлібом та добротою, 
України моєї життя,  

                    То буваєш ти часто сумною, 
                    То звучиш як чиєсь каяття… 

Присягаю тобі я на вірність, 
У безсмерті народнім живу, 
Знову ти моя втіха і щирість 
У безмежність покличеш нову. 
То ж звучи, моя пісне, повсюди 
І веселкою душу осяй, 
Хай пісенним життя моє буде 
І щасливішим сонячний край! 
 
                       ***** 
 
Був місяць у моїх долонях, 
А вдалині блищали зорі, 
Зійшли на трон з мого безсоння 
Та й загубилися в просторі… 
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                      ЧАРИ КУПАЛЬСЬКОЇ НОЧІ 
 
Чари купальської ночі,  
Дивні вінки волошкові, 
В житі русалки шепочуть 
Казки свої колискові. 
Ватра горить полум’яно, 
Молодь веде хороводи,  
Хтось пригортає кохану,  
Тихо хлюпочуться води. 
Долю чекає юнка, 
Спів солов’їний ллється,  
Серденько б’ється лунко: 
Любить, чи може сміється? 
В полі чар-зілля рвала, 
В коси собі вплітала, 
Хлопця причарувала  
В ніч на Івана Купала. 
Папороть в лісі квітне,  
Знайде хтось щастя може,  
Нічка купальська літня 
Всім у житті допоможе. 
Чари купальської ночі – 
Срібні мелодії, звуки, 
Ось і зустрілися очі, 
Ніжні вуста і руки. 

 
 

                ЧАСТІШЕ ТРЕБА  ЗУСТРІЧАТИСЬ НАМ 
 
З роками почуття стають щедріші 
На людяність, на шану і тепло, 
А люди найрідніші, наймиліші 
Там, де дитинство барвами цвіло… 
І кожна зустріч з ними як відрада, 
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І кожне слово їхнє як бальзам… 
Святе бажання і моя порада –  
Частіше треба зустрічатись нам! 
 

 
                         ЗУСТРІЧ  ОДНОКЛАСНИКІВ 
 

Об’єднує всіх пам’ять про дитинство, 
Вона у сни приходить кольорово, 
Чарівний, юний край наш колисковий, 
Віват, шкільне далеке товариство! 
Прощалися такими молодими, 
В очах надія, щастя, трохи страху 
І хто куди із випускного класу,  
І різні долі по шляхах водили… 
Бринять сльозинки на очах тривожні,  
Вглядаюся в обличчя кожне тихо,  
Хай вбереже Господь від злого лиха, 
Хай будуть обережні кроки кожні. 
Колись до школи рідної ходили 
І мріяли про майбуття прекрасне, 
В очах той вогник і тепер не гасне,  
От тільки нас роки і час змінили. 
От тільки... Декого нема вже з нами, 
Завчасно світ покинули широкий, 
Залишивши в серцях у нас неспокій, 
Омитий чистим спомином-сльозами… 
Об’єднує всіх пам’ять про дитинство, 
Вона у сни приходить кольорово, 
Так хочеться побачитися знову, 
Моє шкільне, далеке товариство… 
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КЕРМАНИЧІ  СВЯТИХ  ПОЛІВ 
 
Ще з діда-прадіда землею 
Гордилося моє село, 
Без неї, як дитя без нені, 
Село б моє і не жило. 
Леліють руки роботящі 
Зернину й паростки ріллі,   
Свої думки й чуття найкращі 
Вертають матінці-землі. 
Встає із сонечком діброва 
І прокидаються жита, 
Про урожай турбота й мова 
Із хліборобських вуст зліта. 
І знову руки мозолясті 
Працюють скільки сил стає, 
Краплини поту аж сріблясті 
З  чола вже місяць дістає. 
О, хлібодари мого краю,  
Керманичі святих полів,  
До вас велику шану маю,  
До ваших рук і мозолів, 
До серця вашого святого,  
Що  служить правдою землі, 
До хліба свіжого й смачного, 
Він завжди в мене на столі! 
 

 
                        ***** 
 
Принеси мені яблуко з нашого саду, 
Із осіннього сонця й тепла, 
Дай відчути терпку і солодку розраду 
З найріднішого серцю села…   
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        КРАЙ  ШКІЛЬНИХ  ДОРІГ 
 
Радість тихо озоветься пташкою в грудЯх, 
Рідна школа в кожнім серці 
Наче крил розмах, 
Найдорожчі, найтепліші спогади про те, 
Як дитинство пролетіло щедре, золоте. 
Про школу завжди згадуєм 
Про милий край шкільних доріг, 
Про вчителів шанованих, 
Про друзів дорогих. 
І пам'ять об’єднає нас  
Тривогами приємними, 
Злетілись в рідний серцю край 
На наш шкільний поріг. 
Кожна доля неповторна в кожному житті, 
Відлунали звуки горна срібні, чарівні,  
Та в дитинство кличе спогад – школі п’ятдесят 
І святковий всюди клопіт 
Про шкільних орлят. 
Скільки їх вже відлетіло з рідного гнізда, 
Скільки років відшуміло – пам'ять молода, 
Поклик гордості про школу 
Нас гуртує знов 
І добром в душі озветься  
Віра і любов. 
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СЛОВА  БУВАЮТЬ  РІЗНІ 
 
Слова бувають різні: 
Пусті, сердечні, грізні, 
Фальшиві і пихаті,  
Смішні і дурнуваті, 
Правдиві і не дуже, 
Значущі і байдужі… 
Вони вбивають, ранять 
Лікують і дурманять, 
Дають надію, силу, 
А часом навіть крила! 
То ж слів вам позитивних 
Від друзів, духом сильних, 
Від родичів, коханих, 
Від незнайомих й знаних. 
Нехай у лексиконі 
Не буде слів сторонніх! 
 

 
              СВІТЛО  НАДІЇ 
 
Промінь сонячний спрагло торкнувся землі, 
Золотаво всміхаючись нивам, 
Розступилися хмари в небесній імлі, 
Розтяглися вервечкою-дивом, 
Приголубило сонце смарагдовий гай, 
Задзюрчали струмочки грайливо 
І наповнився світлом надії мій край, 
І задумались верби мрійливо…  
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                 ПОКИНУТА  ХАТА 
 
На сільському осонні мрійливо тулилась 
Хата Богом забута і забута людьми… 
А у шибках маленьких тихенько вмістилось 
Сонце, вмите росою і умите слізьми… 
Пахнуть м’ята й любисток, загублені в зіллі, 
Груша ронить додолу свої стиглі плоди, 
Рясно ж їх уродило улітку на гіллі 
Та чомусь не приходять рідні люди сюди… 
Запустіло обійстя, згубилося в хащах, 
Вже заріс полинами там старенький садок, 
Сумовито зітхає хатинка пропаща, 
Сушить сонечко сльози із маленьких шибок… 
 
 

                                 ПРИСИПАВ БІЛИЙ СНІГ 
 

Присипав білий сніг стареньку горобину, 
Прибралася красунечка на зиму! 
Великі мерзлі грона ягід червонястих 
Милують око на снігах сріблястих… 
Червоні плями ті - як вірності письмено, 
Кохаєш ти… Я знаю достеменно! 
І не шукай в своїх думках якісь провини… 
Там білий сніг і грона горобини… 
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                  БЕРЕЗУ ПОТРИВОЖИЛИ У СНІ 
 
Березу потривожили у сні, 
Вже засинала у зимових шатах, 
Шептав їй вітер казки в мрійних златах, 
Пригадувала сонячні пісні… 
Вже засинала. Раптом – люди, люди… 
Наважились красуню повалити, 
Спиляти, у вогні усю спалити… 
Стояла білокора непорушно 
В німім чеканні довгого фіналу 
І гордо так дивилася униз 
На тих, що метушились. Їх чимало… 
Гойдав легенький вітер довгі віти, 
Прощався із красунею своєю, 
То обіймав, то звав кудись злетіти… 
А віти вниз шугали, до землі… 
Услід за ними і вона впаде, 
Востаннє ясне сонечко  змигне… 
 
 
 СТОГОЛОССЯМ СНІЖИНОК ЛЕГЕНЬКИХ 
 
Стоголоссям сніжинок легеньких, мов пух, 
Небеса зазвучали чарівно по нотах, 
В хороводі граційний і лагідний рух 
Починали в казкових небесних широтах… 
І летіли, кружляли задумливо вниз… 
Так тремтливо і ніжно, літаючи в хмарах, 
Цілували в обличчя і сотні реприз 
Ще звучали в небесних задумливих чарах… 
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Новорічні сніжинки танцюють для нас, 
Рік старий заховають під ковдрою стиха, 
В передзвоні таємних зимових прикрас 
Новий рік завітає на щастя і втіху. 
 
 

               ЗАХОВАЮТЬ СНІГИ, ЗАМЕТУТЬ 
 
Заховають сніги, заметуть 
У сріблясто-холодну сповідь 
Ту житейську вразливу суть, 
Що з роками змиває повідь… 
Десь на дні, у глибоких снігах 
Заморозило частку раю 
У зелених колись лугах, 
У квітучім, як сон, розмаю… 
Схолоднілого серця печаль 
Накриває сліпучим снігом, 
В пам'ять безліч слідів, проваль 
Крижаним заліпило сміхом… 
 
 

               ЗАБУТА ПАМ'ЯТЬ ДЕСЬ В КУТОЧКУ МРІЙ 
 
Забута пам'ять десь в куточку мрій 
Пригадує дитячі сторінки, 
Чомусь не повертає нам надій 
Стареньке русло доброї ріки… 
Тече собі, дзюркоче, як тоді, 
І безнадійно манить у світи, 
Вербові сльози тануть у воді, 
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Вже спалені у молодість мости… 
Проходить повз чиєсь чуже життя, 
Сміються діти на сільськім лужку, 
Таке складне й таке просте буття 
Нам виткалось на ріднім бережку… 
 

 
      У СЕЛО Я ПРИЇДУ 
 
У село я приїду, до хати, 
Подивлюсь на стареньких батьків, 
Притулилася серденьком мати, 
Чомусь батько сльозину зронив… 
Безпорадні вони, наче діти, 
Дошкуляють хвороби і страх… 
Як теплом їх зуміти зігріти, 
Коли ми по далеких світах? 
Не чекають вже більш допомоги, 
Старість клонить додолу щораз, 
Лише тихо благають у Бога 
Про здоров’я і щастя для нас… 
 
 
    ШМАТОЧОК ЩАСТЯ  
 
Шматочок щастя з бабиного літа 
Спустилося на ніжнім павутинні, 
Золотокосо  сиплеться із вітів 
Тепло від барв пожовклих верб осінніх… 
Так спрагло ловлять наші очі диво, 
У літепла шукаючи рятунок, 
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Притулиться до серця незрадливо 
Остання нитка золота в дарунок… 
 
 
ПРИПАЛА ДО ДУШІ ОТА РОЗМОВА 
 
Припала до душі ота розмова 
Про поле, річку, затишний садок… 
Яскрава діалектом рідна мова, 
Немов дитинства давнього дзвінок! 
Згадалися дитячі забобони, 
Пісні та жарти, юності запал, 
Не хочеться від споминів полону 
Вертатися в сучасний цей «аврал»… 
Із подругою зустрічам радію, 
Кудись зникають біди і жалі 
І я душею ніби молодію, 
Як побуваю в рідному селі… 
 
 
ПАРТИТУРА ІЗ ОСІННІХ НОТ 
 
Партитуру із осінніх нот 
Вітер, підхопивши молодецьки, 
Написав останній свій акорд,  
Запросив на каву по-турецьки. 
Диригент припрошував, шептав, 
Аж від того голова крутилась, 
Переплутав безліч він октав, 
Я в його обіймах заблудилась… 
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РОЗГУЛЯЛИСЯ ТУМАНИ 
 
Розгулялися тумани, 
Покотили давній сум 
Полем, лісом, берегами, 
Через гори сивих дум… 
Заблукали в жовтих травах, 
В пелюстках  хитких надій, 
По нескошених отавах, 
Де збирали роси з мрій… 
Вдень розвіялися. Зникли. 
Сонце зиркнуло згори, 
Роси-думи всохли, згіркли, 
Заблищали кольори… 
 

 
             ПО ШИБКАХ ДОЩ ОСІННІЙ БАРАБАНИТЬ 
 

По шибках дощ осінній барабанить, 
Шукає ритм задумливо, чи сон… 
Спішу на поміч. Може поталанить 
Дуетом скласти пісню в унісон 
Про довгу ніч холодну і безсонну, 
Про мокрі тіні зламаних дерев… 
Отак всю ніч працюємо невтомно –  
Осінній дощ і кожен голий нерв. 
Отак всю ніч. А завтра сонце знову 
Засвітить несміливо у вікні, 
Я заспіваю пісню світанкову 
Про те, як ти потрібен все ж мені… 
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                 БЕРЕЗА РОНИТЬ СЛЬОЗИ НАВЕСНІ 
 

Береза ронить сльози навесні,  
Співа пташина у садочку тихо, 
Там мати ходить, ніби уві сні, 
Колише в думці застаріле лихо… 
Любов синівську втратила давно,  
А як чекала, серцем доглядала, 
З тривогою вдивлялася в вікно, 
З доріг дитину любо пригортала. 
Про щедру долю дбала, берегла, 
Навшпиньках все ходила біля нього… 
Не згледілась. Біда підстерегла. 
Перетворився син на крижаного… 
Холодний, збайдужілий погляд став, 
Немає діла до старої неньки, 
Не допоміг і навіть не спитав, 
Як хворе почувається серденько… 
Де ж схибила? Чи може перейшла 
Оту межу безмежної любові? 
На схилі літ поваги не знайшла 
В синівському відношенні і слові. 
З тривогою вдивлялася в вікно, 
Повернення синівського чекала… 
Стомилось серце. Стишилось воно. 
« Прощай, синочку …»,  –  мати прошептала. 
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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… 
 
                         ***** 
 
Ти десь далеко… Передав лелека 
Привіт веснЯний клекотом любові… 
Лети, лелеко, крилоньками легко, 
Співай життя на рідній своїй мові! 
 
 

                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, 
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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! 
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… 
 

 
                ЧИЯ ТИ 
 

                 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 казали: 
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, 
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Вміла поглядом їх чарувати… 
От душа… та – була незрадлива 
І питала в любові – чия ти? 

                 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 –  
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… 
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Раптом…холодно стало, сльоза 
Покотилася… Випустив руку, 
Посміхнувся і тихо сказав: 

                -Ще живи… Ми продовжим розлуку… 
 
                     ***** 
 
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… 
 

 
                            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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                           ПРИЙМИ УКЛІН 
 

Шумлять гаї у рідній Україні, 
Реве та стогне стомлений Дніпро, 
Ми пам’ятаємо Шевченка й нині, 
За щире слово, величі перо! 
Пророчий розум сили дав багато 
І правди дух воскресне ще не раз! 
Ходив Кобзар від хати і до хати, 
Учив любові й ненависті нас. 
Всіх об’єднала воля і терпіння, 
«Тополя», «Сон»… Козацька булава. 
Гірка недоля. Честь людська. Безчиння. 
Народ і досі вчить прості слова. 
І гине син від кулі супостата, 
Чекає мати зранку й до зорі… 
Москаль Вкраїну хоче розтерзати, 
Вишневий сад і верби у дворі… 
Ми бережЕмо край святий, Тарасе, 
Ми – України діти і твої. 
Прийми уклін. Поезія не згасне, 
Тобі щебечуть наші солов'ї… 
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                 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! 
Хай чує світ твоє серцебиття, 
Нескорена і вільна УКРАЇНО! 
 
 

                ТВОЯ ПОЛОНИЛА СПІВОЧА ПЕЧАЛЬ 
 
                 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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      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… 

 
 
                          НА СХИЛІ ЛІТ 
 
                 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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                            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!    
 
 
             І ЗНОВУ ЛІТО 
 
Шалений час несуть вітри стокрилі 
І знову літо кличе в теплі хвилі, 
Всміхнеться сонцем, весело моргне, 
У колір бронзи модно одягне. 
І знову літо остригає коси 
У пишні оксамитові покоси, 
Фарбує полуницю дітлахам, 
Мугиче пісню весело птахам. 
Привітно літо цвіринчить у полі 
Про дні гарячі в перевеслах долі, 
ПелЮстками ромашки знову й знов 
Ворожить правду про твою ЛЮБОВ… 
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 ВЖЕ ВЕСНА ХОДИТЬ ПОЛЕМ 

Вже весна ходить полем, лісами, 
Будить сни і зализує сум… 
Світить чорна земля телесами, 
Грає вітер з натягнутих струн… 
І в мені розбудила бентежність, 
Рання ніжність торкнула крилом, 
Відчуваю свою незалежність  
Від зими із розтрощеним склом… 
 
 
             ЗОРЯ ВЕЧІРНЯ 
 
Зоря вечірня затремтить трембітно, 
Приспить чиюсь притомлену жагу… 
В світанок перетвориться амбітно, 
Забравши геть самотність та нудьгу… 
Засяє сонце таїнством причастя, 
Волошками всміхнеться у житах, 
Комусь востаннє зблисне сяйвом щастя 
І намалює хрестик на літах… 
Впаде браслетом на тонке зап’ястя, 
Послуха ритм легкий серцебиття… 
І знову зірка затремтить зачаттям, 
Народиться чиєсь новЕ життя… 

 

І КОЛЯДА ЛЕТИТЬ ЗА НАМИ 

Зима. Засипав сніг поволі 
Вервечку буднів, зблиски свята… 
Я трішечки собі дозволю 
В село дитинства завітати… 
Згадалися сільські гринджоли 
І коні впряжені гарцюють… 
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В снігу копита, видноколи 
Зіркове диво намалюють… 
А запах сіна чути й досі 
І коляда летить за нами, 
І зустрічаються в дорозі 
Дівчата й хлопці табунами… 
Сміються хАтки нам вогнями 
І обійма мороз за плечі… 
А ми веселими піснЯми 
Віншуємо різдвяний вечір! 
 
 

              ДОРОГОМУ БАТЬКУ НА 90-РІЧЧЯ 

Дев’яносто доріг протоптали натруджені ноги, 
Дев’яносто важких постулатів, високих порогів, 
Своїм дітям у світ доброти Ви ряднину поклали, 
Шлях у тернах до мудрості Божої вже подолали… 
Задушевність розмов дорога мені завше, рідненький, 
Я в молитвах складатиму шану Вам, тату старенький, 
Щоби сонце стрічали міцненький, живий, здоровенький! 
Пам’ятатиму тільки хороше про Вас, дорогенький, 
То ж із святом значущим сердечно і щиро вітаю, 
У поважний Ваш вік вмиротворення духу бажаю, 
Хай життя додає ще наснаги на многая лІта 
І… зболіла душа буде людяно, чуйно зігріта… 
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     ВПАДАЮТЬ В СЕРЦЕ РІКИ 

Ясніє в травах, мов у косах стрічка, 
Моя дзвінкоголоса диво-річка… 
Впадає в серце, змінює пороги, 
Десь там колись ходили наші ноги, 
Десь там, у хвилях пестячись, пливли ми 
Ще дітками веселими й малими 
І бігли в поле скуштувати дичку, 
А сонечко нам цілувало личко… 
Була пора, як тихо над водою 
Світанок стріла зовсім молодою, 
Пливла в човні, гортала хвилі раю, 
Тобі я шану, річенько, складаю… 
Живи рідненька, не мілій початком, 
Хай наші внуки все почнуть спочатку – 
Десь там, у хвилях пестячись, радіють! 
Впадають в серце ріки… Не міліють… 
 
 
ВЕСНА НЕВДОВЗІ ПРИЙДЕ НА ПОДВІР'Я   
 
Весна невдовзі прийде на подвір’я, 
Чутливо налаштує камертон, 
Гніздо лелечим клекотом засіє… 
У небі закружляє вальс-бостон… 
Крилом черпне водиці із криниці 
І молодо поклониться землі, 
А ми з тобою будем поодинці 
Квітчати долю спомином в зелі… 
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               ВИБАЧАВСЯ ВІТЕР 
 
Діалогу з вітром не передбачалось, 
Літо в реверансі мило попрощалось… 
Засурмив до хмарки, загорнувся цвітом, 
В монолозі вилив гнів на тепле літо: 
Буревієм мчався, рвав дерева, листя, 
Хвилями жбурлявся на людські обійстя… 
Літо посміхнулось сонечком із літер, 
Зло страшне минулось. Вибачався вітер… 

 
 
                        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, 
Село моє, сльозинку не рони… 
Ще вродить нива щастя чисто й рясно, 
Розквітне віра у НовІ Млини.
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                          БОЛЯТЬ  МЕНІ  РАНИ 

Болять мені рани – мої і чужі, 
Однаково болять – нові і давні 
І я зупиняюсь,  немов на межі 
На клапоті німім свого послання. 
Заплуталась в слові, холоднім як ніж, 
Спіткнулась об поріг такий жорстокий 
І  знову невидимий виник рубіж, 
А як не я, то хто – у вир глибокий? 
У вирі життя переплуталось все: 
І муки, і жалі, і сподівання, 
А слово “війна” і болить, і гризе 
Сумління всіх живих і рану давню… 
На рану свою і на рану чужу 
Пов’язку  накладу з живого слова, 
Яке  я крізь муки, крізь біль пронесу 
Немов святий бальзам добра й любові. 
 

    
           МОЯ  УКРАЇНА 

Сплюндрована війною люто, 
Замучена та не зігнута, 
Квітуча, щедра і відважна 
Для ворога ти недосяжна, 
Бо дух вкраїнський не здолати, 
Його подарувала мати –  
Моя земля, моя країна, 
Що зветься гордо – Україна! 
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                 МОЛЮСЬ  ЗА  ТЕБЕ,  УКРАЇНО 
 

Дивлюсь на тебе, Україно, 
І  боляче мені стає… 
Співаєш ти:  «Я не загину…» 
Й ховаєш личенько своє. 
Я вірю в пісню – ти не згинеш. 
От тільки, чи живеш сповна? 
Коли ж бідарські ярма скинеш? 
Вже строк обіцяний мина… 
За Україну я молюся 
І душу туга обпече. 
Ти шепчеш тихо:  «Не здаюся…» 
А  сльози капають  з очей… 
Я вірю в слово – переможеш,  
От тільки дивно, а кого? 
Бо у брехні ніяк не можеш  
Впізнать рятівника свого. 
Боюсь за тебе, Україно,  
Не йди на страту з-під вінця, 
Не грайся в схованки до згину, 
Виборюй волю до кінця, 
Бо кар’єристи гублять душу  
Та зазіхають на чуже, 
Отож, бар’єр поставить мусиш,  
Хай Бог тебе побереже! 
Горнусь до тебе, Україно, 
Я  вірю в святість доброти, 
Кохаю край свій тополиний 
І кращого вже не знайти. 
Хай  України рідні діти 
Не відрікаються землі, 
Хай вчаться жити і творити,  
Щоб не гнітили їх жалі.    
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      НА  САВУР – МОГИЛІ 
 

На Савур - могилі  каски зеленіють 
На німім кургані моторошно всім… 
Від біди страшної хлопці враз сивіють, 
В пекло йдуть. Під кулі. Важкувато їм. 
Моляться до Бога матері, дружини, 
Котяться сльозинки гіркоти сумні, 
А синочки їхні підставляють спини 
Під шалені кулі й «гради» ті чумні… 
Стій! Стрілять не можна! Там Росія, хлопці! 
Хоч із ТОГО боку палять в них вогнем... 
Як? Куди стріляти? Хто родивсь в сорочці –  
Відповзають з пекла. Жити ще будем. 
«Землю свою рідну треба боронити!»  
Командир надривно ці слова сказав… 
Й  куля зачепила. Хлопці, що ж робити? 
І у серці болем той наказ лунав. 
На Савур-могилі ллється кров рікою, 
На німім кургані ворон не літа 
І благає мати, щоб вернувся  з бою, 
Щиро просить, молить. Тугу огорта… 
 

                                                 ***** 
 

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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Я  ХОЧУ  ПЕРЕКРЕСЛИТИ  ВІЙНУ 

Тікаю від страшного сьогодення. 
Я порпаюсь в душі, в гіркім натхненні, 
Я хочу перекреслити війну, 
Що вперто силу сіє руйнівну. 
Я хочу перекреслити ті сльози, 
Що капають гіркою самотою, 
Що пахнуть горем, спомином, війною, 
Політику закреслить опійну! 
Хіба страждань зазнали ми замало, 
Щоб доля українська краща стала? 
Хіба ж в стражданнях, муках сенс життя? 
А ЗВІДТИ – вже немає вороття… 
Диктує час нові закони «СИЛИ» 
Всі в розпачі…Хіба ж цього просили? 
Тікаю від страшного сьогодення… 
О, Боже, дай своє благословення 
На мир і спокій в душах, на землі, 
Достаток на вкраїнському столі! 

 

           НАВІЩО 

ВІйна? Навіщо? Гріх вбивати! 
Хтось буде долю проклинати, 
У муках корчитись, стогнати, 
А хтось святиню руйнувати, 
Щоб голу правду приховати… 
Війна… Навіщо правду знати… 
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                 СОЛДАТА ВКРАЇНСЬКОГО МАТИ 

Пам’ятаємо час незабутній, 
Україна горіла в огні 
І були тоді дні каламутні, 
І страшними фашисти брудні. 
Син пішов у солдати, а мати 
Заступила дорогу біді… 
Він пішов рідний край визволяти, 
Гартувались в боях молоді. 
На вітрах гімнастерки сушили, 
Визволяли Вітчизну з оков, 
Все було – й обеліски, й могили 
І на ранах запечена кров… 
Посивіли у матері скроні 
І не бачать вже очі від сліз, 
Тільки шапка тремтить на долоні, 
Що товариш із бою приніс. 
- Сину, сину, озвися до мене… 
Їй здається , що в тиші німій 
Рідний голос шепоче: “Ой, нене…” 
А вона йому: “Соколе мій!” 
Із синочком своїм розмовляє 
Кожен день, вже й згубила їм лік… 
Тихо мати у Бога благає 
Вкоротити гіркий її вік. 
…Знов згадалась фашистська неволя, 
Той гіркий, незагоєний біль, 
І жіноча, приречена доля, 
Бо судилось прожити самій. 
Довелося і поле орати, 
І косити достиглі хліби, 
- То солдата вкраїнського мати… -  
Верховіттям шепочуть дуби. 
Схилять голови соняхи чемно 
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Мозолястим рукам трудовим. 
…В хаті стало у матері темно, 
Сон тривожний її оповив. 
Сниться син їй поранений знову 
Кожну ніч – загубила вже лік… 
Кличе мати синочка додому 
Й сльози котяться в неї з повік… 
 
 
               ЙДУТЬ НА  ВІЙНУ 
 
Карає совість «схиблених» за зраду, 
Тих, хто за чийсь рахунок хоче жити. 
Йдуть на війну із вірою за правду! 
Йдуть на війну, щоб край свій боронити 
Від лютої імперської вовчиці, 
Від ненависті покидьків холуйських! 
В окопах хлопцям мир і спокій сниться 
Під гуркіт танків, що повзуть « по-руськи»… 
Йдуть на війну нещадну і злочинну 
У вир жорстокий хаосу та вбивства, 
Ще юні – часом гинуть безневинно 
Від рук брудних сусідського безчинства. 
Та, схаменіться ж, врешті, всі причетні, 
Народжені у мирі і любові! 
Згадайте матерів! Вже досить смерті! 
Весна ж розквітне скоро! Досить крові! 
Оці слова у небо посилаю, 
Всевишнього молю за Україну! 
Дай миру, Боже, я тебе благаю, 
Дай розуму отим, що без упину 
Чиїсь життя калічать ради слави, 
Своєї влади, амбіційних статків, 
Кровавих екзекуцій для забави, 
Тиранських правил, звичаїв, порядків… 
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Від покаяння до молитви щиро 
Хай всі туди ідуть – живі і мертві, 
Дай, Боже, щастя, спокою та миру! 
Вже досить крові, ненависті, смерті… 
 
 

                               СТОГНЕ ЗЕМЛЯ 

В хаосі смертнім завмерла надривно струна… 
Темінь… Життю не судилося пити до дна… 
Все братовбивча війна навкруги спопеля… 
Стогне земля… 
Голосно плаче без мами маленьке дитя, 
Сняться жахіття в холодному смерчі буття… 
Зброя вбиває нещадно, серця віддаля… 
Стогне земля… 
Гинуть невинні, боронячи рідні місця, 
Місія правди така надважка й непроста… 
Гинуть від кулі  страшного «безумства» Кремля… 
Стогне земля… 
З’єднана волею долі в єдиний кулак, 
Зріднена кров’ю – одвічної єдності  знак, 
З вірою в правду людей до висот окриля 
Рідна земля!   

 
 

     ВИ Ж БРАТАЛИСЯ 
 
Ви ж браталися, слов’яни,  
На Великій тій війні… 
Ветерани, ваші рани 
Ще болять, тривожать дні… 
Не виважували крИлець 
На чутливих терезАх –  
Білорус  чи українець, 
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Росіянин чи казах… 
Йшли вперед , до перемоги, 
Захищали рідний дім! 
Ваші ж внуки діалоги 
Не налагодять у нім… 
Території, кордони… 
Не поділяться ніяк… 
Ще не видані закони 
Покарання злодіяк, 
Що загарбують, руйнують 
І паплюжать пам'ять знов, 
Убивають та панують, 
А невинна ллється кров! 
Озирніться…Схаменіться! 
Люди ви? А чи кати? 
Та, нарешті, зупиніться, 
Щоб нащадків вберегти! 
Місця всім під сонцем досить, 
Лад би дати голові… 
Не руйнуйте! Бог вас просить, 
Не брудніть себе в крові… 

                            

        СИТІ ПОДОРОЖНІ 
 
Ситі подорожні цього світу, 
Ті, кому блюзнірство до снаги… 
Чи даєте Богу ваші звіти 
Про безчестя вашого торги? 
Чи ховає ницість вашу совість  
В глумі над бездольними людьми? 
Вам – пошана, лаври, а натомість 
Голод Їм, нещадний дух пітьми… 
Ваші руки «чисті» і не «крали»… 
Їхні руки – в чорних мозолЯх! 
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Волею народ свій наділяли? 
Повертали землю їм… в гробах… 
Хамство вас на трон цей посадило, 
Чи ж сумління ще не дошкуля? 
У гріху вас мати породила, 
За гріхи вас прокляне земля… 
 
 
                   НАРОД 
 
Народ! Це слово честі урочисте. 
В народі – сила, мудрість, правда, дух. 
В народній мові музика барвиста 
Звучить. Хвилює глибиною слух. 
Народ – то рідний люд, який завзято 
Торує стежку, а не сіру муть… 
Народ! Почуй піднесення крилате! 
Виборюй волю. В цьому твоя суть. 
Народ! Гордись походженням від правди, 
Іди вперед, як на душі шкребе! 
От тільки ради миру, Бога ради, 
Не перетворюй в натовп ти себе… 
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       ОСІННІЙ  МОТИВ 
 
Листопад, листопад закружляв 
Зелен сад, зелен сад умовляв,  
Застеляв золоті килими 
Там, де тільки удвох були ми. 
Дощ осінній, холодний пройшов, 
Тихо місяць за хмару зайшов,   
Сірий дощ, сірий дощ, сіра ніч, 
Не прийду я туди і не клич. 
На порозі стоїть вже зима, 
Виглядаю її я сама, 
Заметіль, заметіль, заметіль… 
Не повернеться літо звідтіль… 
 

 
                  ДАЛЕКИЙ ОБРАЗ 
 

Далекий твій образ бентежить, 
Навіює спомини давні… 
Той погляд мені не належить, 
То лише відлуння останнє, 
То лише зв'язок підсвідомий 
Думок, почуттів, що сплелися, 
Твій образ такий невідомий, 
Примарився, а чи наснився? 
  
                         ***** 

 
Тихо падає дощ, тихо падає дощ мелодійний, 
Ти постукаєш в серце моє – я тобі відчиню, 
О, любове моя, смуток мій дощовий, мимовільний, 
 Я душею твоя назавжди, я ще й досі люблю… 
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                                СУЄТА  СУЄТ 

Суєта суєт. Лабіринти течій,  
Чорні пелюстки. Пелюстки багряні. 
Жовтоока ніч і розбитий глечик. 
Сива далечінь. Погляд твій останній… 
Сіра тІнь майне – то сумні печалі,  
А за ними вслід – радощі, тривоги,  
Серце стугонить сполох, як по сталі,  
Зупинилось враз, щоб спочить з дороги. 
Суєта суєт. Дзвони, передзвони… 
І молитва зве в безвість невідому,  
Тягнуть до небес клени горді крони,  
Журавлі летять з вирію додому. 
Вже давно роки посріблили скроні,  
Вже давно не ті мрії та чекання,  
Та до сонця все ж тягнуться долоні, 
Повен ще надій спомин про кохання… 
 
 
           РОЗМИНУЛИСЬ 
 
Розминулись у часі, у долі, 
В паралелях пливемо поволі, 
Я по цей бік, хоч той бік зручніший, 
В тебе інша, у мене є інший… 
Ми спізнились у простір кохання, 
Осінь пізня у нас, а не рання 
Та й зима припорошує скроні, 
Ми сторонні з тобою, сторонні… 
А душа в це повірить не хоче, 
Ніби хтось та й на неї наврочив, 
Рветься навпіл від згадки про тебе… 
Та не треба, їй кажуть, не треба… 
А душа переповнена туги –  
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Чому світ цей такий недолугий? 
Чому молодість нас не питає 
 І не ту, й не того обирає… 

 

РОЗЛУКИ ТІНЬ НА ПЛЕЧІ 

Вже пожовтіла сон-трава, 
Багряно лист кружляє, 
Тебе в моїм житті нема 
І щастя відлітає… 
Ти загубився між дощем 
У сірій порожнечі,  
На серці сум і болю щем, 
Розлуки тінь – на плечі. 
Я кожну днину, кожен час 
Веду з тобою мову,  
Та розділяє відстань нас 
І жінка незнайома… 
Ти поспішаєш знов туди,  
А на душі тривоги,  
Не забувай, не остуди 
Минулого пороги. 
Біліє неба голубінь 
Сріблястою росою,  
Хвилюється ріки глибінь 
Тривожною красою. 
Іду до тебе в дивні сни,  
В чарівну нашу казку, 
Я знов чекатиму весни, 
Відчую знов поразку… 
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ПРИЛІТАЮ ДО ТЕБЕ  В  СНИ 

Прилітаю до тебе в сни, 
Прилітаю в самотній вечір… 
Як колись, ти мене пригорни, 
Як колись, обійми за плечі… 
Поведи у казковий рай, 
Де блукають рожеві мрії, 
Заспівай, як колись, заспівай 
Про далекі  й забуті надії… 

 

       ТИ  ЧАСТО  СНИШСЯ 

Ти часто снишся в снах мені, щоночі… 
Такий близький і разом з тим далекий… 
Я відкривать не хочу свої очі, 
Щоб сни не відлітали як лелеки… 
Я мружусь, пригортаючись до тебе, 
Я відчуваю дотик вуст на скронях, 
Твій ніжний голос лине наче з неба 
І мої руки у твоїх долонях… 
Спитаєш ніжно – як ти тут без мене? 
Я пригорнусь ще ближче, я бажана… 
Віддам все найдорожче й сокровенне, 
Хоча б у снах лікуй болючі рани… 
 

 ***** 
 

Ти розгледів в мені ту сумну загадковість, 
Ніби шлейф від життя, ореол моїх мрій… 
Чи зустрілися ми? Чи була випадковість? 

                  Я вгадала в тобі щем солодких надій… 
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МЕЛОДІЙНО – НІЖНИЙ  ОБЕРІГ 
 
Як марево осіннього безсоння, 
Ти прийдеш в моє серце на зорі 
І в стомлених очах знайду безодню, 
Яку для мене ніжно приберіг… 
Я упаду у листопад багряний, 
Що стелиться хвилююче до ніг, 
Веди в осінню казку, мій коханий, 
В наш мелодійно-ніжний оберіг… 
 

 
                  Я ЗАХМЕЛІЮ БЕЗ ВИНА 
 

Я захмелію без вина 
В обіймах рук твоїх надійних 
На скронях срібна сивина, 
Та вірю в казку ілюзійну 
Про те, що вічна є любов, 
Про те, що нас не роз’єднати 
Й твоя хмеліє в жилах кров, 
Бо вмієш палко так кохати…  
Надворі осінь золота, 
Кружляє листячко кленове, 
Пливуть, як лебеді, літа, 
А ми хмелієм від любові… 
 

 ***** 
 

В думках твоїх жила я і живу, 
Це глибше, ніж торкнутися до тіла… 
Живу тобою в мріях, наяву, 
Я у тобі – як осінь звечоріла, 
Останній відблиск сонечка зустріла, 
Душа, любов'ю  збуджена, прозріла… 
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         Я  ЩЕ  ЖИВА 
 

Я ще жива… Я відчуваю 
Цей світ, заповнений ущерть, 
Свою любов як дар сприймаю, 
Йду в невідому круговерть… 
Я насолоджуюсь тобою, 
Життям – то впертим, то хитким, 
Радію дням навпіл з бідою 
Й коханню в часі нетривкім. 
 
 
  ВЖЕ НІБИ Й ВСЕ СКАЗАЛА 
 
Вже ніби й все сказала – як любила 
І як тебе ще й досі я люблю, 
І як мені обламували крила, 
А я летіла, скиглячи з болю… 
Сказала і про те, що осінь пізня 
Розфарбувала в теплі полюси 
Мої надії, мрії, гадки різні, 
Бо ти у серці місце попросив… 
Те серце я тобі подарувала 
Розбите навпіл, щире і п’янке, 
Хоча тоді вже знала, відчувала 
Твоє кохання в часі нетривке… 
Забув мій подарунок відігріти, 
Наповнити солодким почуттям, 
Тепер я, безсердечна, маю тліти 
Й боротися із сірим цим життям… 
Я все сказала… Як колись любила 
І як тебе, коханий, ще люблю, 
В тобі своє серденько залишила 
На згадку, назавжди… І без жалю… 
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                      СПІЗНЕНИЙ ДИПТИХ 
 

Журбу жіночу осінь заколише 
У листопаді килимових шат, 
Останній діалог вона допише, 
Пригадуючи безліч щемних дат… 
Огорне теплим подихом приємним 
І передбачить із високих веж 
Кохання, що відтінком потаємним 
Намалювало шлюбний свій кортеж… 
В обіймах, по-осінньому багряних, 
Розніжило, як грішників святих… 
У килимових шатах тих духмяних 
Завершить осінь спізнений диптих… 

 
 

     ДАЛЕКИЙ СПОМИН 
 
Багрянцем промайнуть літа, 
Лишивши слід осінніх барв, 
Давно на зиму поверта, 
Далеким спомин долі став. 
І закружляє листопад 
У вихорі тривожних днів 
Не повернуть весну назад 
Із юних і далеких снів… 
 

                                  ***** 

Достигли яблука в моїм саду, 
На стіл тобі їх ніжно покладу… 
Достигла осінь у моїй душі 
І я тобі пишу свої вірші… 
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    ВТРАЧАЮ  ВІДЛІК  ЧАСУ 

Втрачаю відлік часу восени, 
Пливу в туман осінньої вуалі, 
Чомусь ні слова вітер не зронив, 
Я йду за ним у ОСІНЬ далі й далі… 
Теплом наповнюсь від його щедрот, 
Зігріюсь у промінцях золотавих, 
Мелодію творю з осінніх нот, 
На струни серця сиплю величаво… 

 
 

       ВІДЛІТАЮТЬ ВІТРИ У ПЕЧАЛЬ 
 

Відлітають вітри у печаль полиново-багряну, 
Застудилися в снах, схолодилися в довгих ночах… 
Осінь знову прийшла. Огортає у тишу духмяно, 
Заблищала сльоза у твоїх надглибоких очах… 
Не скотилася вниз, залишилася там висихати, 
Але стільки у ній розтривожених спомином літ… 
Ми не вміли тоді так чуттєво… душею кохати, 
Вкрала осінь собі понад річкою витканий слід… 

 
 

 ПАДОЛИСТОМ ГОЙДАЮТЬСЯ МРІЇ 
 
Падолистом гойдаються втомлені мрії 
У палітрі осінніх ілюзій, 
З ними падають долу останні надії 
Із хмаринок, засмучених в тузі, 
Холодить прямо в душі, розніжені літом 
І мовчанки між нами частіші… 
Зігріваюся в пледі далеким привітом 
Журавлиних відльотів у тишу… 
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ВІН І ВОНА РОЗФАРБУВАЛИ ОСІНЬ 
 
Він і вона розфарбували осінь 
У полотно золототканних див, 
Ступали нерішуче ноги босі, 
Їм світ любові двері відчинив… 
Немов би діти, взявшися за руки, 
Тягнулися до ніжності крилом, 
Тікали від зрадливої розлуки 
В тремтливий сон з жоржиновим теплом. 
Їх осінь закружляла в танго злуки, 
Котила доля у багряний рай 
Та чулися тривожні перегуки 
Пташиних, вітром гнаних, сірих зграй. 
І знову намалюються проблеми 
З пилюкою від попелу життя 
І тільки пожовтілі хризантеми 
Згадають запізнілі почуття… 

 
 

            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, 
То чую недоспівані піснІ… 
Ще віриться – знайду у днях осінніх 
Добра й любові врожаЇ рясні... 
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              В ОРКЕСТРІ ОСІНЬ ГРАЄ ПЕРШУ СКРИПКУ 
 
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… 

 

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… 
Одинока і вдень, і вночі, 
Супокою не знаєш нікОли… 
За вікном журавлині ключі 
І твоєї душі частоколи… 
 



                                                                              Тримай мене, любове 

ღ   62   ღ  

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! 
 
 
ОСІНЬ В ЗИМУ ПОСТРИГ ПРИЙНЯЛА 
 
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… 
 
                          *****  
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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     ЗДРАСТУЙ, ОСІНЬ 

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… 

 

НА СТОМЛЕНІ СЛІДИ ЖАРКОГО ЛІТА 

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… 

 

              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… 
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Літає павутиннячко, а нам би 
Теплесенької осені від «баби»… 

 

             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… 

 

            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… 
               
                       ***** 

                 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… 
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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… 

 
 
           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… 
 
                     ***** 
 

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… 
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ЗАЖУРА-ОСІНЬ ПРИЙДЕ ТАК ДОРЕЧНО 
 
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…       
 

              ***** 
 
                  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… 
 
 
                                            ***** 
 

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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                 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… 
 
 
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… 
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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 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, 
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… 
 
                            ***** 
 
Понуро день осінній добігає, 
Він не зробив щасливою мене… 
Смеркає, блідне, сіро затихає… 
Шепчу собі, що скоро все мине… 
 

                       ***** 
 

Яскравість десь пропала в кольорах… 
І річка з часом в березі зміліла… 
А на колись зелених яворах 
Повисла туга, взута в чорно-біле…       
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   ЧОМУСЬ  САМОТНЬО 
 
Чомусь самотньо й зовсім скрутно, 
В душі моїй вогонь погас, 
Шукаю істину премудру  
В уламках кинутих образ 
І знову зла не помічаю 
В брутальнім світі суєти, 
Таємну я надію маю 
Дорогу вічності знайти… 
Бо що життя? Лишень миттєвий, 
Короткий спалах, феєрверк, 
Багатогранний, кришталевий, 
Солодкий келих, що завмер 
В руках Всевидящої долі, 
В якої місія одна – 
То похапцем, а то поволі 
Пить келих зоряний до дна… 
І доки келих ще іскриться, 
І доки краплі в ньому є, 
Дорога вічності насниться, 
Що прийде за життя моє. 
 

 
                 В  ДУШІ  ТЕБЕ  НЕ  СТАЛО 

 
І ніби голос віщуна 
Душа тоді вже відчувала… 
І обірвалася струна… 
Затенькала та застогнала… 
І раптом тиша. Нічичирк… 
І пустка там, де вирувало… 
І хоч до мене ти вже звик, 
В душі моїй тебе не стало… 
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               ТАК  БОЛЯЧЕ 
 
Так часом сум їдкий оповиває, 
Так часом гірко стане - до безтями… 
Чи ж твоє серце теє відчуває? 
Чи ти в своїх чеснотах дні за днями? 
Так холодно без ніжних поцілунків… 
Так боляче від збайдужіння твого… 
А ти сховався за свої лаштунки, 
За гострі стіни серця… вже черствого… 
 
 
              ШУКАЮ  СЛОВА 
 
Мов оголений нерв. Мов туга тятива. 
Я шукаю в напрузі потрібні слова… 
Загубилося в купі думок головне, 
Почекаю, допоки цей біль не мине… 
Чи мій вибір такий, чи сам Бог так велів –  
Потерпаю від байдуже кинутих слів… 
Наче голки у тіло – у душу впились… 
Я пробачу… Та я не така як колись… 
 
 
               ЗМОВКАЄ  ДЕНЬ 
 
Змовкає день. На сповідь ніч приходить. 
Солодкий трунок в серці розливає. 
Згасає свічка. На стіні заводить 
Химерні танці. Музика змовкає… 
Примарилась душа твоя тривожно, 
Заціпеніння враз підперло груди. 
Дзвонар хитає мрева струнку кожну. 
Вуглинка смутку обпече і збудить. 
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      ХОЧЕТЬСЯ  ЗІГРІТИСЬ 
 
Яку сьогодні маску одягти, 
Щоб захиститись від цинізму й зради? 
Є різні маски зла і доброти 
Від стресу, від негоди, для принади… 
Під маскою не зраниться душа, 
Безпечніше так в світі, навіть зручно. 
А хтось не має маски й вируша 
З молитвою у простір, як заручник. 
Обпечена, у шрамах, у рубцях 
Всміхається – відверта і відкрита, 
Їй не потрібна маска до лиця, 
Душа така  сльозою буде вмита, 
Засвітиться як сонце, як кришталь, 
Потягнуться до неї, щоб зустрітись. 
Як мало тих. Без масок. Навіть жаль. 
А хочеться… Ще хочеться зігрітись… 
 

  
                             ТАК НЕДОРЕЧНО 
 

Так недоречно ти пішов у осінь,  
Згубивши квіти і цілунки в просі… 
Забувши наші ночі полохливі 
І здиблені тумани мовчазливі… 
Так недолуго забрехалось щастя, 
Лизнувши блекотливого причастя, 
Вдихнувши важко від кохання диму, 
Ти в осінь йдеш, а я…вмерзаю в зиму… 
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Та й нащо тобі любов? 
Відчуття – вони ж простіші… 
Завтра будуть нові знов… 
А мені… лишились вірші… 

 
 
           ДЕСЬ  ТАМ 
  
Десь там, в сумній далечині 
Не посміхнувся ти мені… 
Не долюбив  мене, на жаль… 
Не дооспівував печаль… 
 

 
                       САМОТИНА  ДУШІ 
 

Самотина душі бува знедолена, 
Гірка, жертовна. Боляче, аж край… 
А то буває, що умиротворено 
Попросить серце стиха: «Спочивай…» 
Самотина душі буває різною 
І наодинці, і коли удвох… 
Любов буває першою і пізньою. 
Яка дорожча? Знає тільки Бог… 
 

 ***** 
 

Як пташенята тріпотіли вірші, 
Тривожні думи пропливали в римах, 
Збирали тихо в схолоднілі ніші 
Кришталики душі в твоїх глибинах… 
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У ЧАКРАХ ПРОЗАЇЧНОЇ ЗИМИ 
 
У чакрах прозаїчної зими 
Відгомін літа, осені і казки. 
В куточок до замріяної ласки 
Просились несміливо в гості ми… 
У подих заблукалих почуттів 
Пішли наосліп, закохавшись в диво 
І тихе сяйво музики цнотливо 
Манило вглиб, від сірих берегів… 
Там лагідно озвалася душа 
І забриніла струнами любові, 
Ловила спрагло ніжність в кожнім слові, 
У кожній римі щирого вірша… 
 

 
                ШВИДКОПЛИННО ЗНИКЛО НАШЕ ЛІТО 

 
Так швидкоплинно зникло наше літо… 
Пішло у ніч далеку при свічах… 
Я прагнула теплом тебе зігріти, 
Ти ж холод бачив у моїх очах… 
А то був  сум, не згоєний роками, 
А то був сумнів, випитий до дна… 
Шукали долю десь за вітряками… 
Там пустка… Йду у зиму я одна… 
 
 ***** 
 
Чи вартий хоч маленької сльозинки 
Той, що руйнує щирі почуття? 
Колись були солодкі половинки 
Вже згіркла та, що топче це життя… 
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     НА ШМАТТЯ РВУ ВІРШІ СВОЇ 
 
На шмаття рву вірші свої безжально, 
Мій шквал образ зашкалює до крику! 
Гуділи дзвони зречення прощально, 
Надривно струни били ніжну скрипку… 
Слова пекучі жалили нещадно 
І солонили  з болем свіжі рани… 
Збирав вустами сльози безпорадно,  
Але ж лишалися від того шрами… 
Укотре рву на шмаття свої вірші 
І знову муза плутає волосся 
В гнітючо-довгій, полохливій тиші 
Я слухаю душевне безголосся… 
 

 
           І КОМУ ЯКЕ ДІЛО 
 
І кому яке діло  
           До болю душі одинокої? 
Знову вперто сама  
           Залишилась в гнітючім неспокої… 
Сумно думки пряде 
            В полотно недобілене тугою… 
Про життя нагада 
             Чорна тінь із білястою смугою… 
 

 
   ТАК ДОВГО НІЧ ТОПТАЛАСЯ 
 
Так довго ніч топталася край вікон, 
Вже й збилася із безкінечним ліком… 
Завіса чорна, а за нею морок –   
Самотності загострений осколок… 
Шукаю вперто у шухляді ліки 
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Від чорної бездонної опіки… 
Аж ранок. І немає в тім потреби, 
Бо не втечеш від себе. Та й не треба… 

 
 
                    ЗАМКНУТЕ КОЛО 
 

Світає. Ранок. Знову ніч. 
Сніги, сніги навколо, 
Наступить їм весна навстріч –  
Замкнуте коло… 
Дитинство. Юність чарівна. 
І старість гне додолу, 
Дзвенить надривно так струна – 
Замкнуте коло… 
Шукають кращу долю всі, 
А в хорі хочуть соло. 
Малює сонце на росі 
Замкнуте коло… 
Хтось пнеться вгору, до керма  
Напхати собі воло. 
А іншим місця там нема – 
Замкнуте коло… 
Поволі час повзе, пливе,  
Збирає всіх до столу,  
Хтось помирає, хтось живе – 
Замкнуте коло… 
 

                                     ***** 
 

В душі щось раптом надломилося, 
Шкала довіри шепче: «НІ…» 
Чи я в тобі так помилилася? 
Чи ти зневірився в мені… 
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                      ЗА ВІКНОМ ЗИМОВА ТУГА 
 
За вікном зимова туга, 
Мов над совістю наруга, 
Наганяє сум і втому…  
Допоможе крапля рому… 
Заіскрилася в кришталі, 
Кличе в радість невідому, 
У химерні пекторалі    
Поманила крапля рому... 
Стане тепло і привітно, 
За вікном аж зорецвітно… 
Зніме біль і зніме втому 
Рятувальна крапля рому… 
Заіскрилася в кришталі, 
Мов вела кудись із дому, 
Зігрівала далі й далі 
Бурштинова крапля рому… 
Заблудилася у мандрах, 
У любові мрійних чадрах, 
У образах і почестях 
На далеких перехрестях… 
Заіскрилася в кришталі, 
По життю текла гіркому 
У короткім карнавалі 
Недопита крапля рому… 
 
               ***** 
Крижані слова і вчинки –  
По коханню це поминки… 
Ти пробачення не просиш,  
Бо не серце – камінь носиш. 
Сумно. Гірко. Поминаю. 
Бог простить. І я прощаю… 
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МОРОЗНО ТАК І ХОЛОДНО ДУШІ 
 
Морозно так і холодно душі… 
Тебе нема. Не пишуться вірші. 
Принишкла радість десь у глибині, 
Так гірко та невесело мені, 
Бо знову віра йде у небуття, 
А ми в своє далеке забуття, 
Морозно так і холодно душі, 
Вже не зігріють нас мої вірші… 
 

                                        ***** 
 

Похмурий ранок з проблиском надії, 
Вікно у світ – маленьке і тісне… 
Десь загубились виснажені мрії, 
Десь закотилось сонечко ясне… 
 

                                         ***** 
 
                                    ХОЛОДНО 
 

У сніговій і заметіль  холодно… 
Чекаю я тебе звідтіль. Холодно… 
Застигла від морозу кров. Холодно… 
Зрадлива є твоя любов… Холодно… 
 
                       ***** 
 

                 Чужа серед чужих людей... 
У натовпі зламають крИла, 
А душу візьмуть як трофей, 
Щоб згасла, скніла… не світила 
Чужим... серед чужих очей... 
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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… 
 
 
                     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… 
 

                                           ***** 
 

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, 
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Бо так у нас з тобою повелося: 
То сонечко, то хмарою печаль… 

 
 
                 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… 
 
 
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! 
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ЗАБАЛЬЗАМОВАНІ СЛОВА 
 
Забальзамовані слова 
У пам’яті лежать спокійно. 
Все розуміє голова, 
А в серці біль гіркий постійно… 
Пігулки зранку, вдень, на ніч, 
Щоб притупити гострі рани… 
І знову з болем віч на віч… 
За що знущаєшся, тиране? 
Чи я пройду, чи я стерплю 
Оте прокляття чорне долі? 
Давно не сплю, не сплю, не сплю 
Від невтамованого  болю… 
 
 
               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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Похмура ніч поглинула оману, 
Взяла аргументовні терези –  
Порівнює вагу твого обману 
З вагою благородної сльози… 
Весняний вітер шарпає за скроні, 
Вчорашню пристрасть студять знов дощі… 
Віршую сонце у твоїй долоні, 
Відчую холод у твоїй душі… 
 
                      ***** 
 
Я у твоїй душі не заночую, 
Бо пристрасті і болю вже не чую, 
Не посміхнуся ніжно тобі вранці, 
Бо там блукають зверхності підданці… 
У полудень не обійму таємно, 
Бо так чомусь незатишно. Проблемно… 
Увечері не зацілую словом, 
Бо в тебе аж занадто ґонорово… 
Твоя душа така холодна стала… 
В ній інша… Вибач, любий, я не знала… 
 
            ***** 
Та ні. Я не журюся. Я у трансі… 
Я в ступорі від твОго почуття… 
В якійсь категоричній  іпостасі 
Постав перед моїм гірким життям… 
Ти ніби був. І ось нема для мене… 
Я ніби та, але вже не твоя… 
Посіяв, розбудив щось незбагненне, 
В неспокої тепер душа моя… 
В зворотній бік від тебе так повільно 
Ступаю в неземній своїй ході, 
Тобі я не належу. Вільний. Вільна… 
Моя полудо… у моїй біді… 
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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… 
 
 

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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     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, 
Таємний шепіт  виснажених снів… 
Із ночі, по незлітній чорній смузі, 
Бреду у ранок, щоб мій дух зміцнів… 
 
 
             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 аж 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, 
Вона болем в мені виграє… 

 
                                     ***** 
 

З вином на старій канапі 
Довіра репнула нАвпіл… 
Розбите чиєсь кохання 
Гірчить вином розставання… 
Вина – у вині зневіри, 
Що часто не знає міри. 
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Лежить на старій канапі 
Довіра чиясь розп’ята…       
 
 

                  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… 
 
 
                  ЗАСНІЖЕНЬ 
 
У вікні горобинку цілує засніжень, 
Лебедино кружля в білочолому сні, 
Кожен порух крила його ніжних наближень 
Оживляє, веде в дивовижжя ясні… 
Сніжно ніжить засніжень у ковдрі із пуху 
І засніжену ласку дарує красі, 
Ноти тремних вібрацій регістрами руху 
Сніжно-біло проймУть горобинку в росі… 
То сльозинки вікна раптом росами стали, 
Затулили від чар горобинову тінь… 
Вальс повільно звучав, а вони поєднали 
Крила з маревом мрій у красі мерехтінь… 
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                     УСЕ БУЛО 
 
Усе було. Підводна пристань. Ралі. 
Отрута в душу. Зламане весло. 
Я йшла прямою. Криво. По спіралі. 
Знаходила. Губила як на зло… 
Було усе. Та не згубила згадку 
Про ті слова, що ти сказав колись… 
Не треба починати все спочатку. 
Вони у серці болем запеклись… 
І хоч той біль вже давній, та буває 
Загострюється іноді щораз, 
Як вдалині твій образ виринає 
У сні… віршах… І не лікує час… 
Усе було. Містичні каруселі… 
Пошана. Феєрверки. Визнання. 
Збирала лоти радісні й веселі… 
Повзла прямою. Косо. Навмання…  
Було усе. Та не згубилась пам'ять  
Про біль душі з великих перехресть… 
Вони взірець чеснот святих знеславлять 
Та ще зі мною правда моя й честь… 
 
                      ***** 
 

Здивувалася Зима –  
Десь подівся і нема 
Морозяки дух тріскучий… 
Спить старий. Невже не скучив? 
Виглядала у садах, 
Мовчки злізла аж на дах, 
Щось під носа шепотіла, 
Сльози з даху капотіли… 
Плакали сніги німі – 
Це, мабуть, кінець Зимі… 
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           ЗИМОВИЙ ВЕЧІР  
 
Зимовий вечір швидко наступає, 
Людська душа у спогад поринає, 
Відбілює в снігах колишні хиби 
Із глибини душевної, колиби… 
Перевертає брили сніговію, 
Від холоду душа дерев’яніє…  
Він завітав зненацька в давнє літо, 
Гнав перекотиполем, горицвітом… 
Мінливий світ. То пошуки, то втрати. 
Людська душа готова все прощати… 
Не схибити б вже більше. Не мовчати… 
Зима-зима… Як близько підійшла ти… 

 
 
               ВЖЕ ЗОРЕПАД НЕ ЛІЧИТЬ НАШИХ МРІЙ 

 
Вже зорепад не лічить наших мрій, 
Призупинилось колесо фортуни, 
В порі осінньо-зимньо золотій 
Бринять лише меланхолійно струни… 
Чаклуємо над книгою буття, 
Перевіряємо на терезах довіри 
Чиїсь довірливо-хиткі чуття, 
Чиїсь докори гострі, мов рапіри… 
Ми трохи вже інакші. А проте… 
В прозрінні часу, мудрості сплетіннях 
Ще робимо піке своє круте 
Уявою… в зимових сновидіннях… 
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            ЗАСІЯВ СНІГ 
 
Засіяв сніг на Василеве свято, 
Сріблястим птахом прилетів до ніг, 
Пухнастий килим простелив до хати, 
Сніжинками прикрасив мій поріг… 
Радію засівальнику безмежно, 
Хай буде доля! Щедро на столі! 
Хай Україна наша незалежна 
Збудує мир на цій святій землі! 

 
 
                 ЯСНА ПОГОДА НЕ ВЛАШТУЄ 

 
Ясна погода не влаштує, 
Якщо у душу – заметіль… 
Хуртеча снігом зацілує 
І літо не гукнеш звідтіль… 
Ясна погода не зарадить, 
Якщо у душу – пустота… 
Сторінки долі не розгладить 
Життя спізніла прямота… 
Ясна погода не врятує, 
Якщо у душу – повінь сліз 
Безкомпромісно занотує 
Наш спрогнозований ескіз… 
 

  ***** 
 

У кожного свої пріоритети, 
У кожного свої падіння й злети… 
Хтось почуття чиїсь на ниточку низає… 
А хтось від крижаного серця потерпає… 
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ЗАХУРДЕЛИЛОСЬ, ЗАМЕЛО 
 
У засніжених нетрях зими, 
З ліхтарями у снах завіяних 
Загубилися з осені ми, 
Заховалися в чарах зніжених… 
Захурделилось, замело, 
ЗатумАнилось сонце холодом, 
Ти подай-но мені крило, 
Буде молодо! Буде молодо… 
Подивися, як падає сніг 
І летить зорепадом вічності 
Серед білих пухнастих доріг 
У величній своїй магічності… 
Захурделилось, замело, 
ЗатумАнилось сонце холодом, 
Ми згадаємо, що було 
Серед холоду… Ой, як молодо… 
 
 
ПЕРЕД НОВИМ РОКОМ НІКОЛЕЧА 
 
Перед Новим роком ніколеча, 
Вже чекає див гучних малеча, 
Всі ялинку чемно виглядають, 
Подарунки нові замовляють… 
Загадаю і собі дарунок: 
Щоб поповнив Дід Мороз рахунок 
Та повіз в дитинство на олЕнях! 
Добру казку потримаю в жменях, 
З гірочки помчуся на санчатах, 
Там чекають хлопчики, дівчата, 
Сніжки пожбурляємо веселі, 
Прийдемо рум’яними в оселі! 
Одягнусь в Снігуроньки сукенку 
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І за вірш отримаю цукерку, 
За таночок – ляльку пречудову, 
А за пісню – хустку гарну й нову… 
От дива! В дитинстві побувала… 
А рахунок не перевіряла… 
Кажуть, буде пенсія висока… 
От би не наврочить в кінці року… 
Всім бажаю кАзок новорічних 
І рахунків більших від торішніх! 
 

 
        ЗНОВУ ВЕЧІР 
 
Знову вечір, тихий вечір 
Цілував мене у плЕчі 
І в словах купав кохання… 
Я не перша… Й не остання… 
Знову вечір, тихий вечір 
Обіймав мене за плечі, 
Нагадавши так несміло, 
Що прощати я не вміла… 
Знову вечір… Зимний вечір 
Холодом торкнув  за плечі, 
Вів сумну снігами долі. 
Замерзала я поволі… 

 
         ***** 

Уранці сонце дарувало мальви 
На шибках від колючої зими… 
Так тепло стало в грудях від появи 
Відтінку літа, що згубили ми… 
Сьогодні зимно тілу від хуртечі, 
Але у душу – мальви у вікні, 
Їх молодик гравюрою надвечір 
Подарував закоханій… мені…. 
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            СНІЖОК РИПИТЬ 
 
Сніжок рипить, аж креше під ногами, 
Мигтять магічні сиві ліхтарі, 
Вивчає грудень новорічні гами, 
Щоб передати січню на порі… 
У ноті ДО – довершення старого,  
У ноті РЕ – ремікси почуттів, 
У МІ – мінор почуємо раптово, 
У ноті ФА – фанфари звук крутий… 
А нота СОЛЬ – веде в солодкий вечір, 
Там ЛЯ – кружляє вальсом, виграє, 
У нотку СІ – сідає порожнеча… 
І знову ДО – надію додає! 
 
                     ***** 
Гули вітри погрозливо й зухвало, 
Проймало в холод аж до німотИ, 
А небо зверху снігом цілувало, 
Тулився сніг до щік. Не ти, не ти… 
Він танув від тепла, стікав сльозою 
І замерзав солоним почуттям. 
Щемлива згадка й туга за тобою 
Давила зимно в пройдене життя… 
 
                      ***** 
Наші очі сьогодні зустрілися, 
У безодні пропали кудись… 
Забарилися ми… забарилися… 
Не розгледіли щастя колись… 
Наші очі шептали приречено 
Про забуте кохання зимИ 
І у зрадженій долі схуртеченій 
Теплу мить розтривожили ми… 
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       ЗИМОВІ АКВАРЕЛІ 
 
Осінь закінчилася. Пора 
Зимні готувати акварелі… 
У вікно тривожно зазира 
Сірий пензлик з дикої пустелі. 
Він малює чорний-чорний дим, 
Сивий вечір і самотню втому, 
Світ з морозним прихистком чужим, 
Де немає затишку нікОму… 
Хочеться за мЕжі утекти, 
В безбережжя з білим-білим світом, 
Від чужої сліпо-глухотИ –  
В пригоршні із теплим сонце-світлом… 
ПроцідИть усяку каламуть 
Через фільтр сніжинок кольорових, 
Хай сніги ромашково цвітуть 
У душі… від пензлика любові… 
 
 
         СЕЗОН ЗИМОВИЙ 
 
Сезон зимовий нині входить в моду, 
Вдягаються дерева на погоду 
У білі хутра, срібні кольори, 
Пухнастий сніжень стиль новИй створив… 
Теплом у шибку хукає несміло 
Чиясь душа, що в казку захотіла. 
І манить холод в кришталевий храм  
Назустріч сивим змолоду вітрам… 

 



      

 

 
 
 

        ВІДДАЙ СВОЄ СЕРЦЕ                    

      ЛЮБОВІ 
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      ШЛЯХ  ДО  СЕРЦЯ 
 
Припаду я до землі губами,  
Прошепчу якісь чудні слова,  
Полечу думками над світами, 
Там побачу неземні дива. 
 
Огорнусь в молочні оксамити 
І туманом простелюся вдаль,  
Усміхнуся сонечком умитим, 
А з хмаринки почеплю вуаль. 
 
Засміюся срібними дзвінками,  
Жайворонком пісню заведу,  
Уквітчаюсь росами-вінками 
І до тебе в серце увійду… 

 
 

           НАШ  БЛЮЗ 
 
Ти запросив мене на блюз 
І я погодитися мала, 
Танок кохання і краси 
Я так давно не танцювала… 
Цей шарм у погляді твоїм… 
І це сплетіння тіл казкове, 
Ти був моїм, лише моїм… 
Тремтить сльозинка щастя знову… 
Той дотик губ до щік моїх… 
Він був блаженством серед раю… 
Ти також в пам’яті зберіг 
Той блюз, що серцем пам’ятаю… 
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         В  ТВОЇЙ  ДУШІ  МОЯ 
 
В твоїй душі моя душа шукає 
То прихисток, то бурю почуттів… 
Твоя душа в моєї не питає 
Чи я хотіла? А чи ти хотів? 
Єднання їх десь там, над небесами, 
Де не стриножить розум, плинний час… 
Й твоя цілує спраглими вустами 
Мою гірку й щасливу водночас … 
 
 
  В  ТОБІ  Є  ЩОСЬ ГЛИБИННЕ 
 
В тобі є щось глибинне від зірок 
І вогняне від спалаху комети… 
То уповільниш свій до мене крок, 
То піднесеш у чудернацькі злети… 
Йду за тобою в сиву глибочінь, 
У вир пірнаю сплесків стоголосих, 
А далі невідома далечінь, 
Сліди химерних міражів розкосих… 

 
 

           ТАЄМНИЙ  СЛІД 
 
Такий близький душі таємний слід 
Того тепла від рук твоїх гарячих… 
Я ладна обійняти цілий світ, 
Бо ти зі мною! Серце вже не плаче… 
Бо ти вдихнув живильне джерело. 
У душу, схолоднілу від страждання… 
Яким цілющим спомином було 
Хай пізнє, та не втрачене кохання… 
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                     ТИ  ЗАПАВ  МЕНІ В  ДУШУ 
 
Ти запав мені в душу, 
Прирік на кохання, 
Ти мій сумнів і біль, 
Одвічне чекання… 
Ти мій подих і щем, 
Солодкий дарунок, 
Тихо пройдеш дощем, 
Залишиш цілунок, 
Закружляєш у ніч 
Вітром, сповненим жАлю, 
В почуттях протиріч, 
Зі смаком мигдалю… 
Ти запав мені в душу, 
Прирік на кохання 
І без тебе нема 
Мого існування… 
                      

 
            ПОВІНЧАНІ 
 
Ми з тобою повінчані Богом 
На землі, у серцях, в небесах, 
Є вінчання небесне залогом 
На ЛЮБОВ і на вірності шлях. 
Наші душі злились воєдино, 
Вже без тебе не мислю життя, 
Я єдина у тебе, єдиний, 
До останку і до забуття… 
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                          ПРИЙМАЙ  ТАКОЮ 
 

Приймай мене такою, як я є, 
Із сумнівами, страхом, добротою, 
Амбіцій гострих зовсім не стає, 
Коли очима стрінуся з тобою… 
Я падаю щаслива в зорепад 
І піднімаюсь птахом аж до неба, 
Горю свічадом в мерехті лампад, 
Не загаси вогню того, не треба! 
І не зруйнуй любові джерело, 
Не загуби протоптану стежину, 
Життя примхливе душі нам сплело 
У ніжності мелодію єдину… 
 
 
 РОЗПЛАВЛЮСЯ  У  НІЖНОСТІ 
 
Розплавлюся у ніжності мелодій, 
У почуттях далеких та близьких,  
Сентиментальність нині вже не в моді 
В столичних барах, у кафе міських. 
Піду з тобою в наші обереги, 
Замріяну безмежну глибочінь, 
Замовимо там рятівні ковчеги, 
Попливемо в душевну широчінь… 
І хай не в моді щирі сентименти,  
Та ми удвох знайшли сердець тепло, 
Ті ніжні, найщасливіші моменти, 
Де любо так у парі нам було… 
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Як полонянка вишитого раю, 
Твої слова і почуття збираю, 
Переплітаю навпіл із думками –  
Виходить пісня, складена роками… 
В ній про тепло сердець, що не згасає 
І про любов, яка не відцвітає… 
 
 
               ТАК  ЯК  УСІ 
 
Так як усі, сумую чи радію, 
Так як усі, любити я умію, 
Так як усі, осінній щем зустріла, 
Та вірю, я для тебе особлива… 
Так як усі, живу. Чи одживаю… 
Так як усі, життя це відчуваю, 
Так як усі –вже не чекаю дива, 
Та знаю, я для тебе ОСОБЛИВА! 
Так як усі – всміхнешся, підбадьориш, 
Так як усі, розумні речі мовиш, 
Так як усі, буваєш норовливий, 
Але для мене – дуже ОСОБЛИВИЙ! 

 
 

           ВІД  СЕРЦЯ  ДО  СЕРЦЯ 
 
Від серця до серця іду, посміхаючись квітам, 
Радію життю, зустрічаюся з тими, хто жде… 
Буває образа накриє, немов динамітом, 
Відроджуюсь з часточок світла. Біда відійде… 
Живу як усі. А чи може не так як годиться? 
Живу як умію. Злітаю на поклик душі! 
Вона часом плаче від болю… Та все ще іскриться, 
Щоб вам дарувати тепло і осінні вірші… 
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    ТИ  СЕНС  МОГО  ЖИТТЯ 
 
Побачила тебе і вся душа                           
Наповнилася затишком і святом, 
Не від’їзди, побудь, не поспішай,  
Тобі сказати треба так багато… 
Про всі мої страхи і почуття 
І про буденні клопоти проблемні,  
Про те, що сенсом є мого життя, 
Без тебе пустка. Та й буття даремне. 
Без тебе замикаюся в собі, 
Не бачу світла у кінці тунелю, 
Безсила зовсім я у боротьбі 
З недугою, що вклалася в постелю. 
І  тільки ти вселяєш дух життя, 
Заради тебе ладна виживати, 
Кохатиму цей світ до забуття, 
Щоб далі йти, що ти зі мною знати… 
 

 
              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… 
 
                      ***** 
 
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… 
 
 ***** 
Твоя уява тягнеться до тіла, 
Я ж ДУШУ навстіж смутку відчинила, 
Єдиною лишитися хотіла... 
Облудою рубці собі змастила... 



Ольга Батьковська 

ღ   101   ღ  

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… 

 
 

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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ЗАЧЕРПНУ ТРОХИ НОЧІ ІЗ ЗОРЯМИ 
 
Зачерпну трохи ночі із зорями 
І твоїми палкими обіймами, 
Місяченьку всміхнуся змовницьки, 
Що підморгує вдалині… 
То кохання  від щастя зморене 
У  серцях із ліричними римами, 
У романі своїм пригодницькім, 
В недопитім терпкім вині… 
 
 
               НЕ  ПЕРЕПИШЕШ 
 
Як в душу заповзе той невимовний біль, 
Здається чорним-чорним білий світ 
І сіра пелена застеле звідусіль, 
В очах вогонь обернеться у лід… 
Сховається душа, заб’ється у куток, 
Холодним лезом аж проймає жах… 
Гортає, як блокнот печальних сторінок, 
Події нещасливих днів-невдах… 
Не перекреслиш і не перепишеш 
Того, що нам судилося прожить… 
І доки на землі живеш і дишеш, 
Допоти треба це життя ЛЮБИТЬ…  
 
                           ***** 
 
В тобі я, моя доле, заблудила, 
Втопилась, спалахнула, зледеніла… 
Пірнала, пізнавала, обпікалась, 
Літала, забувала, зізнавалась, 
Хотіла, шаленіла, закохалась, 
Ридала від образи. Відцуралась. 
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І знову тими ж стежками блукала, 
А доля  мені туги додавала… 
 
 
      Я ЗВИКАЮ БЕЗ ТЕБЕ 
 
Я звикаю без тебе. Боляче… 
Але так навіть краще, любий, 
Гіркий мед від твоїх цілунків 
Обпікає солоні губи 
Від сльози, що упала з болем, 
Від думок, що малюють стиха 
Поневірену серцем долю 
Та розбавлену сумом, лихом… 
Нічогісінько більше на згадку, 
Десь поділися дні найкращі, 
Лише маю страшну здогадку, 
Що ти був із гіркої фальші… 
 
 

                 ТИ НЕ ЗМОЖЕШ ЗАБУТИ ТІ НОЧІ 
 
Ти не зможеш забути ті ночі, 
Де так пахнули звабно цілунки… 
Палко зорями сяяли очі, 
Я шукала у них порятунку… 
Я чекала, благала, просила, 
Щоби вічністю стали ті миті, 
Їх збагнути не в змозі, не в силі, 
Як не зможемо ми й розлюбити… 
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                 ЗБАГНИ СЕБЕ 
 
Збагни себе, людино, в знаках Неба, 
Відчуй єство своє в контакті з ним, 
Тікай від темношкірого Ереба, 
Звільнись з малих, гірких земних провин… 
Ярилом світу помилуйся зранку, 
Розкрий обійми… Душу роздягни! 
Скупайся у прозорому серпанку 
І кожну мить Творця свого храни … 
 

 
                 НІ З КИМ ТЕБЕ Я НЕ ДІЛИТИМУ 
 

Ні з ким тебе я не ділитиму, 
Бо тільки я тебе любитиму, 
Бо тільки я умита зорями, 
Бо тільки в мене серце зморене 
Твоїми правдами й неправдами, 
Пекучими, як жар, порадами 
І ними я тепер уквітчана, 
З тобою назавжди повінчана… 
Ні з ким тебе я не ділитиму, 
Бо тільки я тебе жалітиму… 
 
 

                 ГІРКЕ ЗЕРНО СОЛОДКОЇ ІРОНІЇ 
 

Гірке зерно солодкої іронії 
Смакую наче каву дорогу.. 
Той дивний присмак пізньої симфонії… 
У нашім віці має він вагу… 
В душі перемелю як зерна кави 
Твої слова і паузи прозрінь, 
Пишу вірші свої не для забави, 
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Це щира сповідь. Ти її зустрінь…  
Перечитай, перегорни сторінки 
І зупинися там, де защемить… 
Кохання вірне зрадженої жінки 
Зігріє серце може хоч на мить… 
 
 
     МЕНІ ЗДАВАЛОСЯ 
 
Мені здавалося, що ти 
Беріг в душі кохання наше,  
Що в тобі стільки доброти, 
Насправді все було інакше… 
Здавалось, осінь поверта 
Відтінки почуттів багатше… 
Зникали відстань і літа, 
Насправді все було інакше… 
Я думала, що ми повік 
У парі будемо, як завше, 
Що ти є справжній чоловік, 
Насправді все було інакше… 
 
 
             ВІДПУСТИ 
 
Відпусти мене, відпусти 
У самотність печального трепету, 
За жертовне кохання прости 
У таємній мелодії шепоту… 
Відпусти мене, відпусти 
У далеке безмежжя вразливості 
Без любові, тепла, доброти, 
Без раптової з часом мінливості… 
Відпусти мене, відпусти 
У тривогу вечірньої скутості, 
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Буду вічну покуту нести 
Схолоднілими сходами мудрості… 
 
 

                 ВІДЛУННЯМ ТИХОГО ЗВУЧАННЯ 
 
Відлунням тихого звучання 
Озвалася струна надії, 
Непрошене, терпке кохання 
Прийшло у сни мої і мрії… 
Зігріло золотом осіннім, 
В зимові мандри запросило 
І ніжним, сонячним промінням 
Весною дихати навчило! 
Звучить струна – тонка як диво, 
Солодким трунком пахнуть коси, 
Мені всміхаються грайливо  
Найперші  чисті в полі роси… 
 
 

             СТЕРНЯ РОЗЛУК 
 

Стерня розлук пекуча, аж до крові, 
Впивається у душу колючками, 
Десь там, на дні стражденної любові 
Товсті рубці із чорними нитками… 
Забула все. Образи біль шалений  
Вже відболів, лишивши осад муки, 
Згадалося далеке, сокровенне 
І твої сильні чоловічі руки… 
Ми мовчимо, але в мовчанні тому 
Гарячий подих туги за минулим. 
Я від розлуки відчуваю втому, 
Вітрил надію пам'ять повернула… 
Не витравиш з душі сердець єднання, 
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Воно живе і проростає знову, 
В отих рубцях забутого кохання 
Червона нитка взята за основу… 

 
 
                    НЕРОЗГАДАНЕ СЯЙВО 
 

Нерозгадане сяйво чудес, 
Спопеляючий погляд кохання, 
Найсолодший дарунок  небес, 
Моя світла надія остання… 
Не згасай, не зникай, а гори 
У душі полум’яно і чисто, 
Розбуди почуття на зорі 
І нанизуй корали в намисто… 
Нерозгаданий сполох сердець, 
Спопеляючий біль не забула. 
Мій колючий терновий вінець 
Повернув загадкове минуле… 
 
 
ЧИ Ж Я ТОБІ НЕ ДАРУВАЛА 
 
Чи ж я тобі не дарувала 
Солодку радість у вінку, 
Коли черемуха скидала  
Свій цвіт у биструю ріку?… 
Чи ж я тобі не говорила 
Найсокровенніші слова, 
Коли чарівна ніч на крилах 
Несла казкові нам дива?… 
Чи може ти забув свій голос, 
Що аж тремтів від почуттів, 
Як в полі  наливався колос, 
Ти так додому не хотів… 
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Далекий сон наснився знову 
І ми – такі ще молоді! 
Таємну ніч і ту розмову 
Сховали зорі у воді… 
 

 
               НЕПОВТОРНІСТЬ ТВОЯ НЕ В ТОМУ 

 
Неповторність твоя не в тому, 
Що обожнюють всі довкола: 
Їх блюзнірства неправда гола 
Розіллється як пляшка рому… 
Неповторність твоя не в тому, 
Що ніколи не хизувався, 
Від байдужості не зламався, 
Не згубився у світі цьому… 
Неповторність твоя у тому, 
Що проникливу душу маєш 
І в такому житті складному 
Неповторну – мене кохаєш… 
 
 

                 БУЛО БАГАТО ПРОТИРІЧ 
 
Було багато протиріч 
У нас з тобою віч-на-віч, 
Хоча серця і йшли навстріч, 
А думи наші – врізнобіч, 
Немов би сили потойбіч 
Стояли грізно пліч-о-пліч. 
Не в тому річ, не в тому річ, 
Що вже не згадуєм облич, 
Лише зове курличний клич 
В осінню жовтооку ніч… 
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         ЧИ ЗАТИШНО ТОБІ 
 
Чи затишно тобі в моїй душі, 
Блукаючи вразливими стежками? 
На кожнім кроці сльози і вірші 
З  пекучими, солоними  рядками…  
Там світиться омріяна любов, 
Засіяна тривогами розлуки, 
З молитвами церковних хоругов 
Під мелодійних дзвонів поцілунки, 
Там сонцеликий, щедрий водограй 
Із проблисками чистого світанку, 
То є душі моєї справжній рай – 
Поема про кохання до останку… 
 
 
            З ТВОЇМ ІМ'ЯМ  
 
З твоїм ім’ям розпочинається світанок, 
Твоїм ім’ям живу в полоні мрій, 
Благаю знову – посміхнися наостанок, 
Не йди з моєї пам’яті, не смій… 
Твоє ім’я шепочу тихо серед ночі,  
У снах солодких ніжно обійми, 
Палкі вуста я зацілую й твої очі, 
Ти теж… Хоч в спалах дум мене прийми… 

 
                                        ***** 
 

Подай мені надії хоч шматок 
І хоч окраєць від черствого щастя, 
Хоч крихту одкровення від думок, 
Хоч крапельку цілющого причастя… 
Я милості благаю. Я грішу… 
Подай мені. Подай мені. Прошу… 
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                 ТВОЇ СЛОВА ПОГІРКЛИ ПОЛИНОМ 
 
Твої слова погіркли полином, 
А  я у них, шукаючи родзинку, 
Від почуття солодку хоч краплинку 
Ковтну жалю з терпким, сухим вином… 
І попливу в рожеві кольори 
Своїх ілюзій, в полум’яні ватри, 
У наші дивні, незбагненні мандри, 
Чуттєві романтичні вечори… 
Твій образ вже розтанув вдалині, 
Сльоза з вином, поєднані в кришталі, 
Покотять хвилі  сивої печалі 
Й зупиняться на мить у полині… 
 
 

                                   БІЛИЙ ТАНЕЦЬ 
 

Загойдається світ ностальгією в звуках повільних, 
Закружляє листком у липневому вечорі страх, 
Запросила тебе я на білий танок наш весільний, 
Повела мелодійно. А ти в моїх танув слідах… 

Білий, білий, білий танець, 
Липи пахне п’янко глянець, 
Серед ночі твої очі 
Маряться мені… 
Ми кружляємо з тобою, 
Пливемо, як за водою, 
Летимо у білих хмарах 
В наші літні дні… 

Біло стелиться дим нам під ноги в чарівному вальсі, 
Загадково зліта у безодню далеких чудес, 
У долоні твоїй відігрілися руки і пальці, 
У обіймах твоїх відчувала послання небес… 
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   ВИХЛЮПНУЛО ЛІТО БАРВИ 
 
Вихлюпнуло літо барви вечорові, 
Зорями засіяв місяць молодий, 
Розкуйовдив вітер кучері в діброві,  
Стежкою котився з гірки до води… 
Зажурилось літо в лузі під вербою, 
Згадкою майнула молодість у сні, 
Як любились палко ми колись з тобою, 
В пам’яті лишились ніжності пісні… 
Голос твій далекий, що лягав на струни, 
Лився прямо в серце, сяйвом обручав, 
Ковдрою вкривала ніченька-чаклунка, 
Сонячний промінчик ранком розлучав… 
Вихлюпнуло літо барви вечорові, 
Зорями засіяв місяць угорі, 
Де ти зараз, любий, де ті чорні брови, 
Що мені наснились вранці на зорі… 

 
 
                ЗАПИШАЛИСЯ В ПАХОЩАХ КВІТИ 
 

Запишалися в пахощах квіти, 
Сумно дихає в груди весна, 
Щотижневі далекі привіти 
Вже не гріють, не тішать сповна… 
А колись завмирала на троні 
Скособочених, марних надій, 
Виглядала на дикім пероні 
Невтамованих, втрачених мрій, 
Поринала у хвилі глибокі, 
Заблукала в нічних міражах, 
Десь згубилися в безвісті кроки, 
Десь не світиться вогник в очах… 
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     ЛЮБЛЮ – ТО Є ЖИТТЯ 
 
Хтось скаже: «Невиправна мрійниця! 
Життя ж просте, без викрутас…» 
Та у мені ще й досі світиться 
Любов, мов той іконостас… 
Із нею все в житті проміниться, 
П’є сонце крапельки роси, 
Любов, свята моя провидице, 
Вогонь Венери не згаси! 
Палай задумливо у спогадах, 
У пристрасті передчуття, 
В благословенні мудрім Господа,  
ЛЮБЛЮ – то є саме життя! 
 

 
               МИ ЗАРУЧЕНІ СОНЯЧНИМ СМУТКОМ 
 

Ми заручені сонячним смутком, 
Підперезані  поясом злуки, 
Прикололи в серця незабудки –  
Обереги від злої розлуки… 
Обручилися в любощах чаші, 
Освятилися зелом кохання 
І милуються ангели наші 
В неземному польоті єднання… 
Затремтіли повіки в тумані –  
То перлинка котилася з раю… 
Я так хочу, щоб це не востаннє, 
Я тебе на любов обираю… 
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    ДЯКУЮ, ЩО ТИ У МЕНЕ Є 
 

Дякую, що ти у мене є, 
А могло би і не бути навіть… 
Вірші смутку силу, певно, мають 
На чуттєве серденько твоє… 
Розтопився лід нашарувань, 
Він роками холодив нам душу, 
Я тебе оберігати мушу 
Від невдало зроблених старань, 
Від життєвих сірих ілюстрацій, 
Що недбало прогортав годинник – 
Схиблений, незаперечний чинник 
Недовершених кимось новацій… 
Дякую, що ти у мене є, 
Так і мало бути волі Божій, 
Ми ж такі з тобою дуже схожі, 
Чує справжніх серденько моє… 

 
 

                РОЗБИЛИСЬ МРІЇ ОБ СУХИЙ АСФАЛЬТ 
 
Розбились мрії об сухий асфальт, 
Відлунюючи тонко каблуками, 
Шептав спекотний вітер щось вустами, 
Читаючи рядки газетних шпальт… 
Спонтанно літо в осінь відійшло, 
Кружляв курличний журавлиний клекіт, 
Із юності дзвенів гітарний бренькіт, 
Пірнало в річку стомлено весло… 
Не сталося… А може й не було. 
У наших долях стогін спочиває, 
На струнах смутку осінь виграває, 
Примарне літо з розуму звело… 
Ранкові роси виїли з очей 
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Останні сльози відчаю і болю, 
Туманом покотилася по полю 
Задума загадкових тих ночей… 
Пливли троянди гордо по воді 
Як символ нерозгаданої миті, 
Чи то росою, чи сльозою вмиті, 
Блищали трави ніжні й молоді… 
 
 

            ДЗВІНКА ЖУРА 
 

Дзвінка жура, о загадковий світе, 
В любові таїну стрімкий політ… 
Ті очі долі можна ще зустріти 
На схилі довгих-довгих зрілих літ… 
Неспокій втоми в погляді глибокім, 
Він душу всю пронизує теплом, 
Та іскорка, що через стільки років 
Хвилює полум’яним джерелом… 
Життя складне, немає в ньому правил, 
А «святість» перетворюється в «гріх» 
Як раптом хтось когось… за щось… позбавив 
Тих штучних грат, що звались «оберіг»… 
Блискучі, зазомбовані сторінки, 
Несправжні, нечуттєві почуття… 
Жила, чи грала роль «успішну» жінки? 
Завіса… Сльози… Оплески… Життя… 
 

                                           ***** 
 

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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     ТАК МРІЯЛОСЬ 
 
Так мріялось, що ми удвох 
Збудуємо життя 
Та розлучило нас обох 
Твоє невороття… 
В гірких сльозах згорьованих 
Втопився давній сум, 
В літах своїх змарнованих 
Втомилася від дум… 
Я не чекала холоду, 
Хотілося тепла… 
Моя душа ще змолоду 
Вразливою була, 
Шукала вірність і любов 
В сум’ятті почуттів, 
Ти ж зледенілу свою кров 
Зігріти не схотів… 
В зневірі моє серденько, 
Покинув назавжди, 
Ой, вишенько-черешенько, 
Всю правду розкажи, 
Чому так віє холодом 
Без сонечка й тепла, 
Тебе кохала змолоду, 
Зігрітись не змогла… 
 

                                    ***** 
 

Та нічого ж не сталося, 
Просто щастя бажалося, 
Я чомусь посміхнулася 
Загадково услід… 
Бути з ним захотілося, 
Серце швидше забилося, 
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А душа розмахнулася 
Й подалася в політ… 

 
 

КОВТАЮ МОРОК ВІДЧАЮ І СМУТКУ 
 
Ковтаю морок відчаю і смутку, 
Густу печаль з волошками в житах, 
Навпомацки шукаю порятунку 
В твоїх, жаданих долею, словах… 
Іду наосліп до чужого раю, 
Тікаю від нав’язливих думок, 
В колючих тернах зіроньки збираю, 
Поржавіли вони від помилок… 
Вкривалися хмариночками ночі, 
У полум’ї горіли в зорепад ,,, 
Гасили їх в зволоженості очі 
І ранній шурхотливий листопад… 
 

 
                     ЯК МАЛЕНЬКА КРАПЕЛЬКА 
 

Як маленька крапелька дощу, 
Падаю до ніг легким цілунком 
У захмарне диво полечу, 
Напоївши найсолодшим трунком… 
Доторкнуся спрагло вуст твоїх, 
Розіллюся ніжністю по тілу, 
По слідах кочуся нічиїх 
У дорогу нашу запізнілу… 
Ти моє бажання в нікуди, 
Грішний сон замріяної ночі, 
Хочу там лишитися… Веди 
У свої ясні, глибокі очі, 
Стиха пригорнувши, прошепчи 
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Про блакить безмежну та високу… 
Тільки не зникай  і не мовчи, 
Не лишай мене ти одиноку… 
  

 
      ЩЕ Б ЗІГРІТИСЯ ТРОХИ 

 
Ще б зігрітися трохи в твоїх запізнілих словах, 
Утопитися б ще у глибокій, як світ, загадковості… 
Сиротливо душа покотилася каменем в страх, 
Порятуй, пригорни, захисти від тавра одинокості… 
 
Ніби й люди навкруг, ніби й зичать добра і тепла, 
А душа залишається пити напругу самотності… 
Все шукає твого, сповідального Богом, крила, 
Порятуй, пригорни, захисти від тавра одинокості… 
 
Як по совісті жити, долати незгоди й біду 
Щедро вчили, тлумачили, радили нашій свідомості, 
А про душу ні слова. Навпомацки в безвість бреду, 
Порятуй, пригорни, захисти від тавра одинокості… 
 
                                    ***** 
 
Розбираю тривожні думки на сухі епіграми, 
В них дошкульності зміст перетне часом нашу межу… 
Завмираю у трепетнім злеті  з твоїми словами, 
Розбиваю на друзки. Й кудись позаочі біжу… 
Перетру. Передбачу. Сховаю. Чи раптом заплачу. 
Замету. Огорну. А чи може всміхнуся услід… 
Векторальні  мости в недописаних крапочках бачу, 
Ніби кинутий трап у новий епіграмний політ… 
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ТВІЙ ГОЛОС ДАВНО НЕ ЧУЛА 
 
Твій голос давно не чула,  
У спогади загорнула… 
Фатальна помилка зникла, 
Не вірю вже в почуття. 
Забула тебе, забула, 
Вважай, що любов минула, 
Остання надія згіркла, 
Любила ж… до забуття… 
 
 

                 НЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ ЧАС 
 
Не повернеться час, той живильно-солодкий і  щемний,                                     
Де розбіжності в долях латала  ранкова зоря, 
У тумані буття  сприйняли як дарунок богемний 
Наш осінній дует задушевності … Вже догоря 
Золотавості блиск в попелясто- засніжених римах, 
Задубілі слова, а у поглядах зношений сум, 
Щастя впало  згори побувати в запрошених приймах, 
Поділитися злетом старих і непроханих дум… 
Доки пильне життя ще рахує прожиті деньочки, 
А у сни повертає упевненість у почуттях, 
Попрохаємо в Бога на декілька років відстрочку, 
Щоб побути у приймах…чи, тобто, в поважних гостях… 
 
                                      ***** 
 
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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              В ПЕРЕДЧУТТІ  
 
В передчутті свого страждання, 
В передзимовий свій політ 
Кохання я знайшла останнє 
За стільки довгих-довгих літ… 
Глибоким, незрівнянним дивом 
Це почуття перейняло, 
Та все ж… яким воно зрадливим 
Як і багато літ було… 
Зраджена, обпечена 
Гіркотою слів, 
Одинока й зречена, 
Ти так захотів… 
Гірко мені, гірко ж як, 
Солодко тобі, 
Я, мабуть, недолі  знак 
Вибрала собі… 
І знову хочеться до тебе, 
В туман бреду, у НІКУДИ, 
Мій розум каже:  «Так не треба…» 
Душа волає: «Йди вже, йди!» 
Глибоким, незрівнянним дивом 
Пульсує пізнє каяття, 
Стіна-розлучниця незримо 
Нам перекреслює життя… 
Зраджені й обпечені 
Гіркотою слів, 
Одинокі й зречені, 
Бог так повелів, 
Солодом і холодом 
Душі огорта, 
Нас кохання з осені 
В зиму поверта… 
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          Я ЗМОГЛА 
 

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? 
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… 

 
 
          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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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, 
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… 

 
 
                                   ТИ КАЗАВ 
 

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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       НІЧНІ ВОГНІ ПЕРОНУ 
 
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, 
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… 
 
 
                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… 
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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, 
Серцем жаданий, 
Раю в блажен-ясі 
Мій довгожданий… 
Ти ж не такий як всі, 
А чи здалося… 
Котишся у сльозі 
В моє волосся… 

 
 
    ГЛУХА ПЕЧАЛЬ 
 
Ця подвійна глуха печаль 
У безмежжі німих питань… 
Давить зверху стара мораль, 
А всерЕдині вир хитань… 
Хтось зі мною. Не ти чомусь… 
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А з тобою, на жаль, не я… 
Знов до тіні я притулюсь. 
Тягне дно... Й «нелюбов» твоя… 
 

 
                          СУМУЙ ЗА МНОЮ 
 

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, 
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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          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... 
 
 
           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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                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… 
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?... 
 

 
                  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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           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… 
 

 
              НЕЗРАДЛИВИХ  НЕМАЄ 
 

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… 
 

 
              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… 
Те диво, схоже, трапилось не з нами 
В прадавні дні. В задавнені часи… 
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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… 
 
 
                  ЗАПІЗНО 
 
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… 
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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? 

 
 

          БУДЬ ЩАСЛИВИЙ 
 
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... 
 
                      ***** 
 
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…                        
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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… 
 
 

                 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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            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… 
 
 
РОЗМОВУ НАШУ МОВЧКИ ПОВЕДУ 
 
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… 
 
 ***** 
 
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! 
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Обійми мене хоч думками, 
Чи краєчком душІ…обійми… 
 
 
      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… 
 
 

       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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         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, 
Нотами смутку причарувала… 
Капали сльози на струни долі, 
Там дві журбинки стрілись поволі,  
 
          Плакали, плакали, плакали, 
          Щем слід солоний лишив, 
          Знакові, знакові, знакові 
          Сльози моєї душі…  
 
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… 
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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! 
 
                             ***** 
 
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… 
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       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… 
 
 
             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… 
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                СПИ 
 
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… 
 
 
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… 
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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… 
 
 
    ВЕСІЛЛЯ СРІБНЕ 

 
Подвір’я наше заліпило цвітом, 
Так пряно пахне вишня під вікном… 
Весна в саду вінчається із вітром, 
Нам «гірко» шепче келих із вином… 
Весілля срібне просурмило дату, 
А ми такі душею молоді… 
Ще хочеться цілунків аромату 
Вдихнути п’янко, глибше… як тоді… 
Ще хочеться за райдугою мчати, 
Вишневим цвітом заквітчати сум… 
Нам гірко починає вигравати 
Оркестр життя із витончених струн… 
 



                                                                              Тримай мене, любове 

ღ   138   ღ  

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… 
 
                         ***** 
 
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…       

 
 ***** 
 

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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         МІЖ  НАМИ 
 
Між нами ніч. Між нами день. 
Осіннє золото. 
Між нами холодно лишень 
І вже не молодо… 
Між нами сутінки крилом 
Десь перетнулися, 
А ти зігрій душі теплом, 
Щоб повернулися… 
Щоб повернулись барви днів, 
Вином розхлюпались 
І щоби небо в хмарах снів 
На нас не супилось… 
Любисток пахне під вікном 
Так п’яно  ласкою… 
Зігрій душі своїм теплом, 
Я буду казкою… 
Між нами ніч. Між нами день. 
Осіннє золото… 
І ми співаємо пісень, 
Нам знову молодо… 
Любисток пахне під вікном 
Так п’яно  ласкою… 
Зігрілись ми душі теплом, 
Все стало казкою… 
 
           ***** 

 
Серця сурмили в унісон 
І було чути над просторами  
Дует високих молитов, 
А небо шелестіло зорями… 
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       СКЛАДНІ РІВНЯННЯ 
 
Весняне небо в зоряних рівняннях, 
Вирішується доля там, вгорі… 
А відповідь в коротких запитаннях 
Шукаємо в математичній грі… 
Один додався серцем до одної… 
Їх буде двоє. А буває й так, 
Якщо в одну сім’ю злились обоє 
І знають почуттів солодкий смак, 
Їх стане троє, четверо й так далі… 
А потім відлітають із гнізда, 
Примножаться розлуки і печалі, 
Поділяться частинками на два… 
Складні рівняння і прості завдАння 
Вирішуються знову невпопад… 
Весна прийшла! На зОрі споглядання 
Перевертає душу нам стократ… 
 
 

                       ВАС БЕЗМЕЖНО КОХАЮ 
 
Імпульс  зроблених пОмилок 
В діях недругів бачу… 
Посміхнуся по-доброму 
І востаннє пробачу… 
В сірій, зношеній повісті 
Не залишусь нізАщо… 
Для людей! І по совісті! 
Бо… життя тоді нАщо? 
Щирі душі довершені 
Як поему читаю… 
Люди, святістю хрещені, 
Вас безмежно кохаю! 
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ПОБУДЬ ЗІ МНОЮ НА МОЇЙ ЗУПИНЦІ 
 
Примари смутку лізуть зусебіч, 
Торують стежку в змові із чеканням, 
Побудь зі мною в цю безсонну ніч 
У холоді зболілого  мовчання… 
Обіймемося стогоном душі, 
Заледеніло зціпивши тривогу… 
Побудь зі мною… Чуєш, не спіши 
Вертати на самітницьку дорогу… 
У холоді… та все ж тепліше вдвох… 
У мОроці… та все ж не поодинці… 
Хай не росте між нас чортополох, 
Побудь зі мною на моїй зупинці… 
 
                    ***** 
 
Нанизує намисто на хмарки молоді 
Господар осяйнистий в нічній своїй ході… 
Невизбирані зОрі лишилися на дні –  
Сліди чужих історій… і наших не одні… 
Запінилося небо вершками з давніх мрій… 
Так холодно без тебе. Зігрій мене, зігрій… 
 
 
                КОВТОК ТЕПЛА 
 
Ковток тепла. Лише ковток тепла 
Із ніжних слів любові і добра 
І жменьку ласки в душу від душі… 
Ми не чужі з тобою. Не чужі… 
Зігрій мене теплом свого тепла, 
Щоб я твоєю довго ще була… 
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                          ДУША ЗАТЕРПЛА 
 

Душа затерпла, скована без волі, 
Думки плетуться в замкненому колі 
І знов чомусь для тебе мимоволі 
Я підсвідомо граю свої ролі… 
Виходжу із магічного полону, 
Знімаю неіснуючу корону… 
Усупереч закону -  аж до скону 
Твій образ берегтиму  як ікону… 
 
 
     ЦІНУЙМО, ДРУЗІ, ВІРУ 
 
Як холодно буває нам обом 
У просторі німих болючих зречень… 
Злетіли думи важко над чолом 
І втрапили в клітковину приречень… 
Там вогнище жонглює словом злим, 
Й холоне від морозу перевтілень… 
Меланхолійно студить ноти зим 
Мелодія засніжених знесилень… 
Як тЕпло нам буває від очей, 
В яких душа іскриться при розмові, 
Зігріє світлом чистоти свічей 
І впише в зиму ноти кольорові… 
Як добре нам буває від чуття, 
Яке засвітить сонечком у слові… 
Цінуймо, друзі, віру, сенс життя 
Й теплО від життєдайної любові… 
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       Я ВІД ЗГАДКИ ЗАХМЕЛІЮ 
 
Гостинно грало молоде твоє вино 
Захрип в кишені виклик телефону… 
А я хмеліла знов від погляду твого, 
Й солодкого медового полону… 
Чарівно лився голос ніжний  скрипаля, 
Іскристо, малиново, соковито… 
Твоє вино! Тікала десь з-під ніг земля, 
Було по вінця щастям перелито… 
  
Смакували, молоділи, щось шептали… 
Наші руки наче лебеді кружляли… 
Наші очі утопилися в безодні… 
Я від згадки захмелію ще й сьогодні… 
 
Звав листопадом-золотом осінній сад, 
Багряний солод душу розтривожив, 
Звабливо-спіло хвилювався виноград, 
Він краплі щастя спраглого примножив… 
Твоє п’янило терпке молоде вино, 
Носило мрію десь над небесами … 
Було це так недавно ніби. Й так давно. 
Як молодо колись було із нами… 

              
                                           ***** 

Хмеліти від вина – простий сюжет… 
У рідині спокусливій, принадній 
Побачиш свій воістинний портрет –  
Розпливчастий… і досить непривабний… 
Хмеліймо від любові! Від життя! 
Краси природи, творчого початку… 
Примножуймо високі почуття 
Без спокушання на звабливу чарку. 
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    ЗАПРОСИ МЕНЕ НА ТАНГО 
 
Запроси мене на танго чистих мрій, 
В пристрасть подиху холодної печалі, 
У глінтвейні свого погляду зігрій, 
Серпанково закружляй все далі й далі… 
 
В небі тихо грає янгол 
Про засніжену любов, 
Танго, танго… наше  танго, 
Розімліло нашу кров… 
 
Поведи, заворожи, заполони, 
Спопели, шепчи слова, спали на порох… 
У очах моїх глибоких потони, 
Очі в очі, дай відчути кожен порух… 
 
В небі тихо грає янгол 
Про омріяну любов 
Танго, танго… Наше танго, 
Ще гаряча наша кров… 
 
Бачу виклик-блискавицю у очах, 
Поєднає, розгойдає хвиля танцю, 
Гнеться тіло у твоїх чутких руках, 
Мій коханий, мій жаданий, мій обранцю… 
 
В небі тихо плаче янгол 
Про засніжену любов, 
Танго, танго… наше танго 
Зимно піде в згадку знов… 
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            ТИ ТІЛЬКИ МІЙ 
 
Ти тільки мій. Нікому не віддам. 
Настільки мій, що душу відчуваю 
Коли ти десь. І всупереч літам 
Життя твоє з тобою проживаю… 
Ти тільки мій. Ні з ким не поділю, 
Настільки мій, що чую твої болі, 
Твоє до свого серця притулю 
В безмежній і окриленій любові… 
Ти тільки мій. Без правил у житті, 
Один-єдиний, випроханий в долі, 
Плекаю мрію в раї-небутті, 
Про себе забуваю я поволі… 
 
 
    Я ХОЧУ ДОТОРКНУТИСЯ 
 
Я хочу доторкнутися руками 
До рук твоїх збентежено не раз, 
А нас, за швидкоплинними роками, 
Суддя величний судить – містер Час… 
Як скульптор, ліпить зморщечки обличчя, 
Як писар, пише долю на обох, 
Як математик, дні нам лічить… лічить… 
Мені ж – століть не вистачить кількох, 
Щоб доторкнутися до твого суму, 
До рук, до вуст гарячих, до чола… 
Від доторку проймає ніжним струмом, 
В душІ у тебе вчора я була… 
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              ВІДДАЙ СВОЄ СЕРЦЕ ЛЮБОВІ 
 
Пройдено безліч доріг, 
Разом у буднях і свЯтах, 
Чуємо пульс- оберіг   
В тихому ритмі багаття.. 
 
Хай знову цвітуть матіоли, 
Не гасне багаття ніколи, 
У кожному ніжному слові 
Віддай своє серце любові… 
 
Стиха шепочеш мені 
Наші таємні три слОва, 
Їх підхопили вогні 
Світлої пісні-любові… 
 
Хай знову цвітуть матіоли, 
Всміхаються ніжно віоли, 
У нашій таємній розмові 
Віддай своє серце любові… 
 
Пристрасть розпалює знов, 
ДУші єднає ще ближче, 
Наша всевишня любов 
З нами злітає все вище… 
 
Хай знову цвітуть матіоли, 
Не гасне багаття ніколи 
У кожному вірному слові, 
Даруй свою пісню любові… 
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                 ЩО  Є  ЖИТТЯ 
 
Що є життя у вимірі вселенської мети? 
То лише зміна 
Планет, героїв,знаків світла й темноти… 
Бездонна піна… 
Що є життя у вимірі вселенського буття? 
То лише спалах! 
Яскрава мить, жага, болюче каяття… 
Цього замало... 
Що є життя у вимірі людської доброти? 
То лише мрія… 
Щасливий шанс разом з терпінням гіркоти 
Жива надія… 
 

 
            БЛУКАЮ 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… 
 
   ***** 
 
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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              ХАЙ ВБЕРЕЖЕ 
 
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… 
 
 

                      ЯК ПОДОРОЖЧАЛО ЖИТТЯ 
 
Дорожчає земля, вода, 
Повітря, радість і біда… 
Дешевші  наші співчуття, 
Добро, любов і каяття… 
Дорожчим стало світло, газ, 
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… 
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       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, 
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… 
 
 
        ВПЛЕЛАСЯ КАРМА 
 
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, 
Не змиє дощ, не заметуть сніги… 
Лише освітлять рампи для душі, 
Очистять добрих помислів ковші…  
 
                      ***** 
 
Глухих ілюзій невідоме завтра, 
Яскравих тіней міфи позавчора… 
Сьогодні мить зігріє душі-шатра, 
Збере у сон невидима покора… 
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             ЖИТИ 
 

Жити, жити, жити! 
Як хочеться всіх захистити! 
Сили, сили, сили 
У неба відваги просили… 
Жити, жити,жити! 
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… 

 
 

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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    ЗНОСИЛОСЬ ЩАСТЯ 
 
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... 
 
 
    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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             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… 
 
 
    КУДИ СПІШИШ, ЛЮБОВЕ 
 
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… 
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 В ПІТЬМІ ГЛИБОКІЙ ЗАБЛУКАЛА 
 
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… 

 
                                          ***** 
 

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… 

 
 

   БАЙДУЖА ТА ЧЕРСТВА ДУША 
 
Байдужа та черства душа –  діагноз 
Невиліковний, впертий і  страшний… 
Тепла в ній не примножиться й на градус, 
Бо там гуляє Демон зловтішний… 
Лиш про нутро своє невпинно дбає, 
А біди інших – то чужа печаль 
І хто оту страшну хворобу має, 
Того, нажаль, мені безмежно жаль… 
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БІЛЯ ЦЕРКВИ СТАРОЇ 
 
Біля церкви старої 
Притулилась душа, 
До споруди святої 
Помолитись прийшла. 
Острах сковує волю –  
Як спокутувать гріх? 
Той, що змінює долю, 
Заповза в оберіг… 
Чи навколішки стати  
У поклоні німім? 
Чи у Бога благати 
Всепрощення живим? 
Притулившись, стояла 
Як розп’ята в хрестах, 
На Голгофу рушала 
З покаянням в вустах, 
У пекучих горнилах 
Закипала сльоза… 
Полетіла на крилах 
Янголям в небеса… 
 
 

                              НЕВПИННИЙ ЧАС 
 

Невпинний час над обертом мудрує, 
Летить, спішить кудись – і не вженешся, 
Хтось не встигає вчасно, хтось марнує. 
Як не крути, а з часом схаменешся… 
Ті, що спішили – треба б зупинитись, 
Ті, що марнують – треба б поспішати, 
Сердечно й щиро Богу помолитись, 
Щоб доленосний шлях свій врятувати.   
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   СНІГОМ ПРИПОРОШЕНА 
 
Снігом припорошена розлука, 
Схолодніли шибки у вікні, 
У серця дрібнесенько постукав 
Острах. І сховався вдалині… 
Чом так думки кволо сновигають 
І дрімотно хилиться чоло? 
То літа на зиму повертають, 
А, здається, й літа не було… 
Пролетіло, птахом промайнуло, 
Залишило по собі сліди, 
Невгамовна молодість минула, 
Маємо врожаї і плоди… 
Вже зима… Та інколи нам сниться 
Зелен сад і росяний туман, 
Сонце у душі запромениться 
І запахне солодко дурман… 
Заворожить, зніжить, зачарує, 
Задурманить, розхвилює кров, 
В літо серце знову повальсує, 
Щоб знайти там приспану любов… 

 
 

ЯКБИ ЗМОГЛА ПЕРЕПИСАТИ 
 
Якби змогла переписати долю… 
Замислилась… А як би написала? 
Шкода, туди не маємо  паролю… 
А що б в житті своєму поміняла? 
Мабуть би не зробила помилок 
Тих непоправних. Що болять постійно… 
Засвоїла б свій головний урок: 
«Я не обслуга, не раба… Я вільна!» 
Багато б що змінила і не раз, 
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Але собі признатись чесно мушу, 
Не поміняла б, справжні друзі, вас 
Й свою таку зболілу в ранах душу… 

 
 

В ЖИТТІ ЗУСТРІЧАЛА НЕМАЛО 
 
В житті зустрічала немало людей, 
Що камінь носили з собою, 
Не раз убивали безглуздям ідей 
Та я воскресала з любов’ю, 
Та я забувала  образи і зло 
І з вірою чистою в казку 
Добро дарувала, а те, що було 
Міняла на щедрість і ласку! 
І камінь зникав десь далеко в пітьмі, 
Натомість – довіру стрічала, 
То ж, будьмо достойними в світі людьми, 
Щоб совість нам не дорікала… 
 

                                         ***** 
 

Душа блукає вічним пілігримом, 
Молитвою у небеса сягає, 
Горить гріховно полум’яним димом, 
Про волю вічну Господа благає. 
Іде наосліп, прихисток шукає 
Там, де тепло іскриться від надії. 
Іде… Допоки віру в друзів має, 
Допоки є любов та щирі мрії… 
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                                ПРОСТИ 
 

Серце золоте прощення святе 
Прийме і відпустить назавжди, 
Зло тримати гріх, ще ніхто не зміг 
Ним відгородитись від біди… 
То ж, подаруймо свою усмішку приємну, 
Перегорнемо чорні сторінки, 
Нам Бог звелів життя прожити недаремно 
І прощення нести через віки! 
Сила у тобі! Побажай собі 
Теплоту душевну і любов! 
Пробачай усіх, хто у серці зміг 
Залишити слід від молитов… 
То ж, забуваймо раптом кинуті образи 
 І щоби Бог гріхи нам відпустив, 
 Давайте вивчимо одну чарівну фразу: 
 «Прости мені, прости мені, прости…» 
 То ж не тримаймо у своїй душі образи 
 Цінуймо шанс, не спалюймо мости, 
  Кажімо один одному щоразу: 
 « Прости мені, прости мені! Прости…» 

 
                                        ***** 
           

Чимало нами в світі втрачено 
І не почуто, й не побачено, 
Перед  близькими заборговано, 
Забуто, знищено, зруйновано, 
В засіках пам’яті заховано... 
Не повернути, не побачити, 
Фінал життя не передбачити, 
Не перекреслити вже зроблене, 
Не ощасливити знедолене... 
Чим лікувати серце зболене?... 
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   ВИТАЄ  НАД МОГИЛАМИ 
 
Витає над могилами смиренно 
Тягучий щем сердець, безмовний сум, 
Поховане болюче й сокровенне 
Під супровід тяжких солоних дум… 
Немає з нами тих, кого любили 
І з ким ділились долею роки, 
Уроки болю добре ми завчили, 
Щоб повторити їхні помилки… 
Йдемо стежками пам’яті людської, 
Свою стезю шліфує пильний час… 
Забуті й свіжі рани непокоїть 
Ця пустка… Що в безмов'я  манить нас… 
 
 

                ТРИВОГОЮ РОЗВІЯЛИСЬ ТУМАНИ 
 
Тривогою розвіялись тумани, 
З надії розпочався новий день, 
Ідуть до храму Божого прочани, 
Щоб доторкнутись праведних знамень. 
Молитва очищає споконвічно, 
Прохає, прославляє, береже, 
Пливе у небеса ясні велично, 
Милує дух яскравим вітражем… 
Із вірою, здіймаючи правицю, 
Молімося серед церковних брам 
Про мирне небо, сонце і травицю, 
Про свій духовний, благодатний храм… 
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        В ТУ БЕЗКІНЕЧНУ МИТЬ 
 
В ту довгу, безкінечну мить в астралі 
Зірки котились небом звідусіль… 
Пішла в безодню світла – далі й далі, 
У скроні стукав дикуватий хміль… 
Кричали сови – віщуни тривоги, 
Надривно скрипка зазвучала десь… 
Ступала лячно. А мені під ноги 
Стелився килим з витканих сердець… 
 
 
      ШЕДЕВРАЛЬНІ МОЛЬБЕРТИ 
 
Шедевральні мольберти в пастельних тонах, 
Духотворно премудрістю свячений слід, 
В душах пращурів мир і подоланий страх, 
У століття прийдешнє – розколотий лід! 
Розстебнулись серця! Задурманених слів 
Вже не чують, крилато злітаючи ввись, 
Гордо гідність несуть, щоб ніхто не посмів 
Перекреслити світ, як бувало колись… 
Щоб ніхто від приниження сліз не ронив, 
Не згинався, не корчився всупереч мрій. 
Волі доброї знак вже вікно відчинив: 
З протоформою зла переможе двобій! 
 
    ***** 
 
Ця суєтність душі, ця реальність буття, 
Ненаписані вірші… 
Це прозріння сліпе і оце каяття… 
А мені б… тільки ТИШІ… 
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                 Я ЗАЛИШУ ПАМ'ЯТЬ ПО СОБІ 
 

Я залишу пам'ять по собі 
В хороводі зорепадних зблисків,  
У осіннньо- дощовій журбі, 
У глибокім сумі обелісків, 
У грайливій, сонячній ясі, 
Що здається дивовижним раєм, 
В молодій, хвилюючій росі, 
В райдузі-дузі над небокраєм… 
Я залишу згадку у синах, 
Житом половітиму у полі, 
Закружляю пташкою у снах, 
В мрійних горах ген на видноколі… 
В спогадах про пісню та вірші, 
Писані з молитвою, несміло, 
В зболеній, загубленій душі, 
Що сльозою омиває тіло…   
 
 
ТОЧКА ВОРОТТЯ В НЕВОРОТТЯ 
 
Точка вороття в невороття, 
Відлік часу, що ятрить нам душі… 
Недостатньо, мабуть, і життя 
Зрозуміти сутність цю й грядущу… 
Прорахунки долі на чолі 
Збуджено пульсують віражами, 
Доки живемо на цій землі, 
Доти ми йдемо за міражами.. 
І тьмяніє щире каяття 
Як душа возз’єднується з раєм! 
Точка вороття в невороття 
Вирине на мить за небокраєм… 
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Я НЕ ХОЧУ У ДУШУ ВПУСКАТИ 
 
Я не хочу у душу впускати 
Випадкових для мене людей… 
Ставлю брами із каменю, грати 
В еліптично-святий апогей, 
Перекриється вхід мудрим словом, 
Натякнувши – душа не для всіх 
Відкривається так кольорово… 
В ній високий чуттєвий поріг… 
 
 

                ОЧИСТИТИСЬ ВІД СКВЕРНИ І ГРІХА 
 
Очиститись від скверни і гріха, 
Злетіти ввись, смиренно склавши руки, 
Від святотатства знахабнілих круків, 
Земних утіх полуди. Все вщуха… 
І там, згори, побачити весь світ: 
Який же він несправжній, показовий… 
Назовні - ніби різнокольоровий, 
Нутро ж збирає сірий пустоцвіт… 
Всі люди метушаться в хорі слів, 
Вчорашні вже забулися і зникли, 
У лицемірстві порпатися звикли, 
В душевних ранах запал весь зотлів… 
Очиститись від хамської брехні, 
Розмов не чути зречених і босих, 
В жовто-блакить розфарбувати роси, 
Ще мить до волі. Фальш згора в огні… 
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МОЯ ДУША МОВ СИРОТИНА 
 
Моя душа, мов сиротина, 
Іде по світу манівцем, 
Летить над полем як пташина, 
Де пахне рідним чебрецем… 
Заплаче від образи гірко, 
Помолиться за вівтарем, 
Уловить всі нюанси зірко 
Солодких та гірких дилем. 
Моя душа грішить буває, 
Щоб каятись до хрипоти, 
У сні тихенько промовляє 
Любові мантру й теплоти… 
Моя душа – вона ж як ехо 
Відлунює в твоїх словах… 
Ховає власне alter ego 
І поринає в вічний страх… 
 
 
            О, ЦЕ ЖИТТЯ 
 
О, це життя! Із безліччю колізій, 
Воно хитке, мов кладка через рів… 
Творець готує  неповторні візи 
Для кожного, кого у світ привів… 
Ці витончені, дивовижні грані 
Виблискують, заманюють, горять… 
Як інколи, втрачаючи останнє, 
У вир оманливий хотять… Летять… 
Калейдоскоп буття такий мінливий, 
Розгледіти б, устигти б, зберегти б, 
А час чомусь занадто поквапливий… 
У візерунках бачаться…хрести… 
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   БЛУКАЄМО ПО ЦІЙ ЗЕМЛІ 
 
Блукаємо по цій землі такі всі різні, 
Ховаємо свої жалі і ранні, й пізні... 
Шукаємо в душі тепла іскринку Божу, 
Краплинку райдуги з чола на сяйво схожу... 
Збираємо скарби людські у добрі скриньки, 
Та розбиваються в друзки хрусткі частинки, 
В калейдоскопний передзвін складеться диво, 
Нам нагада таємно він  як все мінливо… 
 
 
             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… 
 

                                           ***** 
 

А що життя? Живемо й годі…  
Вдягаємося по погоді, 
Чи в моді одяг, чи не в моді… 
Улітку раді прохолоді, 
А взимку гріємось в господі, 
Спілкуємося при нагоді 
І залишаємо насподі 
Думки, що всім на перешкоді… 
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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… 
                    

 
                 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… 
 
 ***** 
 
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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                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… 
 
 

                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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                 З БОГОМ 
 
Вся якась в нереальному світі, 
Наполохана. Скута. Німа. 
Відкидаю полуду в лахмітті, 
Бо реальність жорстока й нудна… 
Одягнуся в тонкі оксамити, 
Загорнуся у мрійний поплін… 
Хтось захоче, чомусь, зупинити, 
Засміється мені навздогін! 
Не почую. Лишіть за порогом… 
Я без вас відлітаю. Одна… 
Не візьму із собою нічого. 
Хтось помолиться: « З Богом, чудна…» 
 
 ***** 

 
Митарство сповідальної сльози 
Бунтарством думи грішні відсвяткують… 
Церковних дзвонів тихі голоси 
Умиротворять. Втішать. Полікують… 
 
  ***** 
 
Вуалюю неминучу старість 
Хрестиками захисту щоднини, 
Філігранно витончену радість  
В душу запрошу на іменини… 
ВеснянИм потічком змию зморшки, 
У куточках усмішку поставлю, 
Назбираю доброти… хоч трошки… 
Курс в немилість на півмилі збавлю… 
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            В РИТОРИЦІ 
 
В риториці одвічних запитань 
Є прояви знецінених бажань… 
Концептуальний загубивсь закон, 
Тріскучий безлад захопив в полон. 
Стиль риторичний втратив аргумент, 
Духовна красномовність – інструмент, 
Інвенцію звели аж до небес, 
В доцільності не бачиться прогрес. 
Тактичності повчитися б всерйоз, 
Щоб мовний  не спіткав колись курйоз… 

 
 
ЩЕ ВОСКРЕСНЕ ЛЮБОВ 
 
Голос виринув з тиші,  
Пролунав як псалом, 
Хрипко в нотах святіших 
Відчувався надлом… 
Прислухалася страхом, 
Придивлялася в сон, 
Помолилася щиро  
До стареньких ікон: 
«Хай покине нас зрада 
У хітонах обмов…» 
Ще повернеться правда, 
Ще воскресне ЛЮБОВ! 
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Затулюся руками від болючих спотворень, 
Підсвідомо затерпну в будяках із безсоння… 
Вартові моїх дум повтікали ганебно 
В чорну ніч, в дикий глум… В білий ранок хвалебний… 
Загорнуся холодним простирадлом чекання 
І крізь пальці узрію сірий шлейф від світання. 
Ніч холодна, пуста, довга, мокра минула. 
Слава Богу, втекла. І про мене забула… 

 
      ***** 
 

Фінал життя у всіх один… 
Залишить сяйво із глибин 
Не кожен зможе… 
Життєповчальний часу плин 
З умиротворених сльозин 
Даруй нам Боже… 
  

       ***** 
 
Великий піст – чистилище душі і тіла, 
До храму міст, щоби молитва дух зцілила… 
Великий піст – терпіння має за основу 
Й великий зміст – відродження ЛЮБОВІ знову! 

 
        ***** 
 

Люблю лишень удвох з тобою 
Порозуміння найгучніші… 
Я вкотре душу заспокою, 
Розправлю зморщечки найглибші, 
В твоїх обіймах порятуюсь 
І стану трішечки мудріша… 
В тобі відвертою я чуюсь, 
Моя свята молитво – тиша… 
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Просити блага я не вмію… 
Хіба що – трішечки надії, 
Хіба що – трішечки любові 
Та доброти у кожнім слові… 
 
                    ***** 
 
Ідуть з життя за днями ночі…дні… 
І знову ночі… виплакані очі… 
Думки кудись повзуть якісь складні, 
А серце кровоточить, кровоточить… 
За днями дні міняється душа, 
Невпинно жде великого причастя. 
З молитвою навпомацки руша 
За браму знівельованого щастя… 
 
            ***** 
 
ВолОчиться туманами по травах, 
Мереживами тулиться до ніг 
Й зникає десь у відблисках-загравах 
Наш відчайдух – колишній спомин… Гріх… 
А хто не грішний в цьому білім світі? 
А хто не спив спокусницьких щедрот, 
Заплутавшися в дикому суцвітті 
Із стрАху, ласки, зверхності, «турбот»… 
Щомиті озираючись на небо, 
Шукаємо розради, каяття… 
Навчитись дарувати є потреба. 
На те душа. На те воно життя… 
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         ПРО  ЩО  МОВЧИМ 
 
Про що мовчим у скрежеті  думок, 
В польоті некерованих ілюзій? 
Життя диктує кожному урок… 
Як приземлитись у потрібній смузі? 
Як упізнать свою стезю лише 
Безпечності польотів і падіння, 
Дипломатично, ніби аташе 
У якості трампліну провидіння? 
Політ думок…Ілюзія чи сон… 
Реальність почуттів чи інтеграцій… 
І фонограму пише диктофон 
Найтонших, найтаємніших  вібрацій… 
 
 
 
           МАНЯТЬ ЗОРІ 
 
В чорних крилах нічних макіяжів,  
В міражах між сліпучих зірок 
Тихі мрії блукали вояжно,  
Що втекли зі своїх комірок… 
Манять зорі в далекі простори, 
В світ ілюзій без чорного зла 
І вони наче справжні актори 
Мельпомени, що з неба сповзла… 
Грають ролі життя фантастичні 
Перевтілюють грацію в міф, 
То як зорі блищать феєрично, 
То застигнуть скульптурно як скіф… 
Чарівниченька-нічка колише 
Думи стомлені, лагідний сон, 
А перо зачаровано пише 
Колисковий сюжет в унісон… 
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                 МІЖРЯДДЯ 
 
Про що мовчать міжряддя у віршах? 
Чи може не мовчать, а промовляють? 
А між рядками всі хіба читають? 
То ніби знати правду по очах… 
Там, у міжряддях білих, вся душа, 
Яку впізнають тільки надчутливі, 
У кого білі душі теж вразливі, 
Хто осудить когось не поспіша… 
Бо в нього біла-біла є душа, 
Так схожа на міжряддя у віршах… 
 
 
          НЕ  СІЙ  НЕСПОКІЙ 
 
Не сій неспокій у моїй душі, 
Не рви серденько, зранене тобою… 
Блукають думки зранку, вдень, вночі 
Про почуття, забарвлені журбою… 
Ти не буди в мені сумну печаль 
З тривогою поєднану навіки… 
Не зрозумів, не вислухав, на жаль… 
І знов думки шугають мов шуліки… 
 

      ***** 
 
Життя таке безцінне і сліпе, 
Кудись біжить, штовхається, пророчить, 
А я за ним, захекавшись, проте, 
Не доганяю, осінь паморочить… 
Зупинить погляд, золотом майне, 
Окута в павутиння ненароком, 
Життя тим часом в космосі гайне, 
А я застрягла в сонячнім барокко… 
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ВІЄ  РАННЬОЮ  ПРОХОЛОДОЮ 
 
Віє ранньою прохолодою, 
Світ чекає нових починань 
І кодує нас Космос за згодою, 
Щоб відкрити реальності грань. 
Ми лиш Всесвіту часточка зоряна –  
Нас єднають шляхи до добра, 
Зло і згуба, сльозою згорьовані, 
Найжорстокіша, грішна то гра.. 
 
 
РОЗМАХНУТИСЬ КРИЛЬМИ 
 
Розмахнутись крильми, 
Полетіти би десь аж за хмари 
Від земної пітьми 
У небесно - посріблені чари, 
Від байдужості й зла 
Полетіти б на крилах любові, 
Там, де мрія сплела 
Перевесла крилато-шовкові… 
 
 

             ТАМ ЗОРІ 
 
Там зорі картають місяць 
Про долю свою рулетку… 
У небі не досить мІсця 
Для тих, хто відлунням став… 
Жертовно для нього вИсять, 
А він підкида монетку, 
Щоб кожна, мов блискавиця, 
Лебідкою впала в став… 
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       ЗОРІЙ, КОХАНИЙ МІЙ 
 
 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… 
З букетом пОля і красивих мрій, 
Як завше, загадково посміхнуся, 
Зорій, коханий мій…мені зорій… 
 
 
    НЕ СПОЛОХАЙТЕ ЩАСТЯ 
 
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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             КОЛІР ЛІТА 
 
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... 
 

 
                ЗОРЕПАД 
 
Там миготливі зорі шепотять 
Про спалах і розлуку зорепадів, 
Галактики таємності киплять 
В гравітаційно-круговертній владі… 
Згубилися в меридіанах ми 
І, ніби зорі,світим миготливо, 
Не хочемо холодної зими,  
А в зорепад чекаємо на диво… 
 
                        **** 
 
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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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… 
 
 
      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… 
 
   ***** 
У хмарках із крихких мікроілюзій 
Пливу уявно в райський дивосвіт… 
Протонами душі свої конфузи 
Впишу в довгостроковий макрозвіт… 
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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, 
А раптом в сузір’ї знайдЕться десь зірка поштива, 
Що компасом буде в омріяну світлу надію… 
 

 
                 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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                 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 
Його відновити як нОвий, 
А пензлі від фарби на згадку лишили 
Минулого сплеск кольоровий… 

 
 
                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… 

 
           ***** 
 

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, 
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Прохаю я у доброї чаклунки 
Фантазії акційних подарунків… 

 
 
               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… 
 
 
          ДЕНЬ В ПОЧАТКИ ВЗУВСЯ 
 

                 Четверта ранку. День в початки взувся. 
Гортає ще новенький календар… 
Не згледівся, не втрутився, незчувся, 
Як плани вмить поцупив орендар… 
Спішить кудись часопис невблаганно, 
Затримує продовження чекань… 
Вже й сутінки в очах звучать органно 
Глибоким сумом ніжних доторкань… 
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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…        
 

 
               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, 
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ОбіймИ і поцілуй вустами… 
Теплі хвилі знов твої ловлю 
І літаю десь над небесами… 
 
 

                 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… 
 
                        ***** 
 
Іноді по-доброму позаздриш 
Тим, хто просто й весело живе, 
На таких, буває, як натрапиш –  
Безтурботно час кудись спливе… 
Ті, веселі, кажуть дуже часто, 
Що життя дається тільки раз! 
Все так просто, зрозуміло, ясно. 
Складно там… всередині у нас… 
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                 ПРИСНИСЯ 
 
Так довго в міражах тебе шукала, 
Так довго по самотності брела, 
У зграях хмар вечірніх заблукала, 
У плині часу молодість втекла… 
 
Приснися, на зорі мені приснися, 
У душу загорнися колисково, 
Лишися, назавжди отам лишися 
Світанком ніжним, квітом волошковим… 
 
Відлунням у житті моїм з’явився, 
Чеканням всю мене заполонив, 
Коханням в мої очі задивився, 
Солодку тугу в серденько зронив… 
 
Приснися, на зорі мені приснися, 
У душу загорнися колисково, 
Лишися, назавжди отам лишися 
Світанком ніжним, квітом волошковим… 
 
В молитві я до тебе посилала 
Оспівану любов аж до небес, 
Не відала, не знала, не гадала, 
Що в холод перевтілиться Зевес… 
 
Не снися, на зорі мені не снися, 
У душу не горнися колисково, 
Лишився, назавжди отам лишився 
Світанком ніжним, квітом волошковим… 
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                       НУ, ЯК ТИ 
 

           Ти часто будуєш між нами свої каземати, 
Я ж хочу лише про любов, про любов запитати, 
Я хочу лише доторкнутися поглядом ніжним, 
У мріях тебе цілувати. Шалено і грішно… 
 
ШепОчу бентежно, приречено, тихо: «Ну, як ти?» 
Спитаю і голос залишу в тремтінні зорІ… 
Впусти-но у душу, в холодні свої каземати… 
Я сонечком буду! Весна ж бо, весна надворІ…  
 
Ти часом блукаєш зі мною стежкАми крутими, 
Словами дивуєш, буває, не тими, не тими… 
Я ж мрію побачити знов твої стомлені очі, 
«Люблю тебе…» чуєш, почути так хочу. Так хочу… 
 
Шепчи мені тихо, приречено, ніжно: «Ну, як ти?» 
Спитай і свій голос залиш у тремтінні зорІ… 
Навчи мене ніжно, шалено, бентежно кохати… 
Люби мене! Чуєш? Весна ж бо, весна надворі… 
 
 

                ДЕНЬ ЯК ДЕНЬ 
 
День як день… Минув. Пішов за обрій. 
Схолодив, зігрів, заполонив… 
А тепер ось споглядаю зорі 
В загадкових зблисках кольорів… 
День як день. Минув собі безслідно, 
Залишивши суєту суєт… 
Я у зорях пошукаю плідно 
Чари на омріяний сюжет… 
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ЯК НА ВЕЛИКОМУ ПЮПІТРІ 
 
Як на великому пюпітрі –  
У нотних знаках геть усе… 
І я метеликом в повітрі 
Танцюю ніжно балансе, 
Батман до неба посилаю, 
Кручу замріяно шене… 
Ця музика в регістрах раю 
Кудись припрошує. Жене… 
Шпагат. На релеве спинаюсь, 
Спішу у плавне рандеву… 
Десь у повітрі розплавляюсь… 
Вмираю… Дихаю… Живу… 
 
 
     АЖ ДОПОКИ 
 
Я кричатиму болем, 
Заповзатиму смутком… 
Йтиму скошеним полем, 
Пригорнуся цілунком… 
Посміхатимусь тихо 
У мелодіях щему, 
Подарую утіху 
У лаштунках едему… 
Я летітиму в небі, 
Закружляю вітрами, 
Аж допоки до тебе 
Не зачиняться брами… 
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         З ІМ'ЯМ ПРОСТИМ 
 
Прийшов, аби бажання їй здійснити, 
Повірив її силі почуття, 
Давав натхнення жити і творити, 
Вертав із безнадії й небуття… 
Носив на хвилях радості несміло, 
В овації чарівності купав, 
Реставрував зболілу душу й тіло 
І віддано у шані проростав, 
Ділився з нею нотами блаженства, 
Вишукував найкращий варіант… 
Бо тільки з нею справжній в одкровенстві 
Коханець, друг з ім’ям простим – ТАЛАНТ! 
 
 
               ПОЕЗІЯ ТИШІ 
 
У холоді  й темряві власної спальні 
Я слухала трепетну тишу… 
Там ноти пливли у вуалі смеркання, 
Торкали струну найніжнішу… 
Вони делікатно вкривали собою, 
Тягнулися шлейфом з повітря, 
Втішали невтішну тонкою журбою 
У лагідних фарбах-палітрах… 
Поезія тиші небесних мелодій 
Проймала теплом, дрімотОю 
У кожнім спливаючім мело-акорді… 
Душа зажадала спокОю… 
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               НЕ МАЛЮЙ МЕНІ СВІТ ЧОРНО-БІЛИМ 
 
Не малюй мені світ чорно-білим, 
Дай до спектру новИх кольорів, 
Помани зранку яблуком стиглим, 
Зачаруй оксамитом полів, 
Колисай у блакиті прозорій, 
Заведи мене в сонячний рай 
І букет із ЛЮБОВІ червоний 
У душі у своїй назбирай… 
В чорно-білому строгому світі 
Є ще й інші життя кольори… 
Доки сонечко зверху нам світить –  
Підбери їх мені! Підбери… 
 
 
           ЛЕЧУ НА СВІТЛО 
 
Лечу на світло мОроку причастя, 
Шукаю там химерне своє щастя… 
Метеликом душі у твою душу 
Я крилами достУкатися мушу… 
Затріпотіла маревом видіння, 
Шукаючи у сяйві тім спасіння, 
У полум’ї  кохання мерехтіла, 
Вже вкотре обпалила свої крила… 
І знову марю в мреві кольоровім 
Відчути мить блаженної любові, 
Метеликом до сонця долетіти, 
В промінні злету крила відновити… 
Чи вщент…  згоріти… 
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             З ПРИЙДЕШНІМ 
 
Вже протягом кількох нових сторічь 
Чекає людство новорічну ніч, 
Перетворити хоче кожну ноту 
У передзвін щасливого польоту! 
І прийде вчасно новорічна ніч 
У світлі рампи романтичних свіч… 
Чарівності блаженство нас чекає, 
Як добре знати – хтось когось кохає… 
Хай здІйсняться бажання неземні! 
Вже загадали ви своє? Чи ні? 
 
 
 ***** 
 
Меланхолійно музика звучала, 
Минулий день повільно заховала, 
У ноти суму виливався вечір, 
Сповна зібравши від свого предтечі… 
Меланхолійно, ніжно, мелодійно 
Вела кудись у спогади осінні, 
Вкривала пухом сніжно-лебединим, 
Мій день тривог у ніч згортала зимно… 
 
                            ***** 
 
Ввіллюся  в душу на новИх частотах, 
Шукаю тембр, співзвучність резонансів… 
Ми часом модулюємо в польотах, 
Втрачаємо в синкопах мить балансу… 
І пауза адажіо з акцентом 
Відпустить шлейф мелізму у загравах… 
Ти вже стомився бути диригентом, 
Я розгубилася в твоїх октавах… 
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                         ВИПУРХУЮТЬ  ВІРШІ 
 

Випурхують вірші з мого пера, 
В широкий світ їх чемно проводжаю 
Нести добро, служити вже пора 
Тим людям, що їх інколи читають. 
І може в кого радість забринить, 
Чи серденько пташиною затенька, 
А може хто задумається вмить 
І скотиться сльозиночка маленька… 
Шикуються в рядки мої вірші, 
Що йдуть, спішать до вас найпершим кроком, 
Прийміть їх, друзі, щиро, від душі, 
Добро не обминайте ненароком… 
 

 
                 МУЗА 
 

До мене Муза завітала 
І розбудила почуття, 
У вірші я переписала 
Її натхненне відкриття! 
Красу описую душею, 
Добро несу в серця палкі, 
А ще озвучую ідею, 
Формую в декого смаки… 
Ім’я тій Музі є Евтерпа, 
Я вдячна за її прихід, 
Щоб не сполохати – потерплю 
Й чекатиму на супровід… 
Бо Муза серце надихає 
І піднімає в небеса, 
Вона чарівну силу має 
І творить з нами чудеса… 
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                         ВІРИ,  НАДІЇ, ЛЮБОВІ 
 

А страх у серці – як приблуда, 
Веде у безвість, у нікуди… 
Веде у пропасть та гнітючість 
І одягає нерішучість… 
У шатах жити цих не варто, 
Усім нам ВІРИ, друзі, й гарту! 
НАДІЇ нам, ЛЮБОВІ,миру 
І посмішку від щастя щиру! 

 
 
     СТОРІНКА  ДНЯ НОВОГО 
 
Сторінка дня нового посміхнулась, 
Незаймана і чиста як роса 
І скотиться непрохана сльоза 
За втраченим, яке ще не забулось… 
Що день новий до скриньки принесе? 
Чиїсь слова і клопоти щоденні… 
Чи постріли в такі слабкі мішені? 
Чи може в злеті духу вознесе 
До тих висот, що кожен з нас малює 
Уявою яскравих кольорів 
Десь там – за сто земель, за сто вітрів… 
Життя оті малюнки коректує… 
Що день новий до скриньки покладе? 
Твій теплий погляд чи твоє прозріння? 
У Господа прошу благословіння 
Хай дух святий на нас усіх зійде! 
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                                    ДАРУЮ 
 

Дарую в римах всенький білий світ. 
Свою любов – колишню і прийдешню… 
Злітаймо у незвіданий політ, 
Ходімо в мандри щирі та сердешні,  
Дивуймось разом осені, весні, 
Всміхаймось травам, сонцю і коханню, 
Погляньмо на солодкі дивні сни 
І помилуймось на пташину ранню… 
Добро сприймаймо щедро, без жалю,  
Наповнюймось надією і миром! 
Як я прекрасне це життя люблю! 
І Богу вдячна за його довіру! 

 
 

               МОЄ ПЕРО 
 
Моє перо посвяту із небес 
Перейняло на перехресті долі, 
Танцюємо душевний полонез 
У парі з ласки Божої і волі. 
Живу, пишу, виводжу ніжні па, 
Чи перекреслюю помилки давні, 
Коли любов, як музика сліпа, 
Зіграє на важкій струні моралі… 
То зупиняюся в думках і снах, 
Схвильовано гортаючи сторінки, 
А то, тримаючи перо в руках, 
Ламаю в безпорадності за вчинки! 
Болить душа – пишу задля сльози, 
Радіє – теж пишу. Задля цвітіння. 
Кладу перо на вічні терези 
Любові, світла й віри провидіння! 
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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… 
 
 
            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… 

 
 ***** 
 
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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                                   Я ПРОСТО ПИШУ 
 
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… 
 
                              ***** 
 
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!       
 
       ***** 
Замовкла муза. З неба виглядаю 
Її глибокі втоптані сліди… 
Ведуть вони до раю? Чи до краю 
Пекельної стражденної біди? 
Повернеться, чи може заблукає 
В незвіданих, загублених світах? 
З тривогою і віддано чекаю 
Порадницю мою на трьох вітрах… 
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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…    
 

 
      В ДУШІ ЗНАЙДУ КУТОЧОК 
 
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…      
 
 

                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… 
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                 БЛУКАЮТЬ ВІРШІ ІНТЕРНЕТОМ 
 

Блукають вІрші інтернетом… 
Хтось почитав, хтось посміхнувся, 
Хтось збайдужіло потягнувся… 
І тільки 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… 
 

 
   Я ПИШУ 
 

Я не складаю вІрші, я пишу: 
Душею, болем, пам’яттю, любов’ю… 
У полум’ї  творю, горю, грішу… 
То навперейми мчу, то за тобою… 
Я не малюю радість, я пишу, 
Тобі вкладаю в душу кожне слово, 
В твоєму серці знов своє лишу –  
Візьми його… не викинь випадково…     
Не плАчу долю – я її пишу 
Поезією, витканою з нИток, 
Те полотно-реліквію ношу 
Без шовку, без принад і без блискІток… 
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                      ПОЧУЙ 
 
Почуй, як задзвенить в прозорій тиші 
Солодкий трем душі десь на узвишші… 
То з неба благовісник нових вІршів  
У Янгола на крилах прилетів.. 
Не наполохай таїнство творіння, 
Май трішечки великого терпіння… 
І ти відчуєш магію сплетіння 
Із глибини цілющих почуттів… 
 
 
                  Я НЕ ВПАДУ 
 
Впадати в розпач більше не посмію, 
В своєму серці я любов посію, 
Хай зійде зерня, увібравши силу, 
Напишеться добро в душі курсивом, 
Прикрасять пелюсточки із магнолій 
Одну сторінку стомленої долі, 
Переплетуться мрійними ниткАми, 
В поезію простеляться рядками… 
Я не впаду, бо віритиму в слово, 
Яке тримає пульс цілодобово… 
 
 ***** 

  
Мовчить моя муза… втомилася певно… 
Та все ж працювала колись недаремно, 
Людські почуття розбудила у слові, 
ТеплО дарувала у щирій розмові… 
Вклонюся Евтерпі до самого долу. 
З молитвою стиха прийму до престолу 
Дарунок небесний, освячений дивом –  
Поезію світла! З любові мотивом… 
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             ЗАРИМУВАЛАСЬ  
 
Заримувалась римами удосвіта земля, 
Захмарилося прозою півнеба… 
Хтось вхопить зачудовано пір’їнку журавля, 
У когось в наріканні є потреба… 
Хтось чує в кожній пташечці симфонію століть, 
Над кожною дрібничкою мізкує… 
А хтось в скептичній зверхності своє нутро таїть, 
Зашорено,  безлико так існує… 
Заримувалась римами удосвіта земля, 
Захмарилося прозою півнеба… 
Хтось пише зачаровано про весни журавля, 
Комусь читати це нема потреби… 
 
 
              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… 
 
 
 ***** 
Навіщо вІрші? Вже відкриті істини, 
Описані всі гами почуттів… 
Але ж… від доторків словами чистими 
Душа набрала нОвих кольорів… 
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То не біда, якщо впадеш ти низько, 
Біда, коли в душі буває слизько… 
 
                         ***** 
 
Глибокий біль дає душі прозріння...  
заглиблення у  сутність НЕБУТТЯ... 
 
                         ***** 
 
Якщо ЛЮБОВ буває грішна, 
Тоді у світі що ж святе? 
Де істина?.. Мабуть Всевишній 
Не дасть нам відповідь на те… 
 
                         ***** 
 
Забитий криво цвях ще виправить не пізно, 
Бо цвях залізний… 
З людьми ж буває навпаки –  
Не виправляють і роки… 
 
              ***** 
 
Блукаємо у красномовстві  слів, 
А істину не бачим, чи не хочем… 
Ховаємо, щоб хтось ще не уздрів… 
Не вкрав, не посміявся, не зурочив… 
 
                         ***** 
 
У пишні фрази вбралися слова 
В політиканстві, пресі, інтернеті… 
Ведеться підкуп тих, де голова 
Із серцем щирим більше не в дуеті… 
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Зізнатись – то очиститись від мук, 
Зазнатись – в двері чванства впертий стук! 
 
                         ***** 
 
Щось не виникає із нічого, 
В щось є щось, надіслане нам Богом… 
 
                         ***** 
 
Римують всі – хто так, хто для душі, 
І тільки в обраних – поезія, вірші… 
 
                          ***** 
І зупиниться все, що колись так невпинно 
крутилось… 
І закрутиться все, що колись зупинилось для нас… 
 
                          ***** 
 
Якщо дешевий фарс цінніший почуттів, 
Тоді що ж я роблю в нікчемному житті? 
 
                           ***** 
 
 В житті - воно по - всякому буває: 
 Хтось любить, хтось кохає, хтось бажає, 
 А хтось лише усе це поважає... 
 
                           ***** 
Хто волає щодуху про совість, 
Той своєї не має натомість… 
В кого чиста – вона не кричить, 
Совість тихо про себе мовчить… 
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У молодості виростали крила, 
Їх осінь трохи згодом вкоротила... 
Зима ж підкоректує до основи, 
Готуймось до безкрилої обнови... 
 
                       ***** 
 
Життя – то є спалах яскраво- червоний 
Із чорними плямами горя й образ, 
Тече і минає… Свій шлях починає 
І знову у морок заманює нас… 
 
                        *****   
  
Якщо не щирий із собою, друже, 
Всі інші й поготів тобі байдужі… 
Якщо на себе час лише марнуєш -        
Ти не живеш, а просто так… існуєш…    
 
                          ***** 
 

Замрячилось. Легка негода. І краплі суму на крилі. Слухаю 
печальний сонет вечірнього дощу… 
 
                                            ***** 
 
    У небі повільно повзуть сірі хмари   безнадійного 
смутку. Десь там стовбичать чорні дерева в німому чеканні 
на модний весняний сезон, в передчутті  змін.  Оновлення 
зовні тільки прикрашає справжню суть… Хочеться сонця! 
  
                                             ***** 
            
Стомлено падає останній сніг важкої зими. Скоро весна. 
Вона напише маленький етюд моєї долі трохи чіткішим і 
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яскравішим пензлем любові. Мені ніхто не потрібен. Тільки 
ти… 

                                        ***** 
 

 Корчиться в муках зранена душа. Табун здичавілих думок 
промчався над степом. Небо струшує сльози… 
 
                                                ***** 
 
Стишились кроки. Задерев’янів погляд. Завмерло серце. 
Тьма. 
                                                ***** 
 
   Похмуро та насторожено запахло талим сіруватим 
снігом. Це жалюгідне, приречене шурхотіння під ногами…  
Дай руку, бо загублюся в тому чорному місиві.  Понеси на 
твій краєчок неба, де зорями дихає свіжий весняний вітер… 
 
      ***** 
 
  «Колись світ стане іншим …» – часто думала вона. І світ 
перевернувся… 
 
     ***** 
 
  Кудись зникає тужлива туга. Натомість наповнює 
пустельна пустка. Ще блукаю по глухих закутках твоєї 
душі… 
 
    ***** 
 
Його поезія її причарувала. Автор лишився поза нею… 
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       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 
втупилися на розкриту долоню правої руки, де лежала 
обручка… в один голос вигукнули: « А може ще раз?» 

 
                                           ***** 

                                                      
Мене до прози спонукаєш тихо? 
Поезією марю, сню і дихаю… 
 
       ***** 
 
Якщо нема взаємодії з духом, 
Тоді вперед не буде твого руху…         
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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… 
 
              ***** 
 

                 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… 
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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… 
 
                         *****         
 

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…  
 
                         *****  

 
Ти вкрав менЕ у мЕне незворотньо… 
А я, сліди шукаючи свої, 
Бреду туди навпомацки самотньо, 
Де плакали й сміялись соловˊї …    
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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… 
 
                           ***** 
 
Одягнути б мІні, як колись… 
Вік не той. І колір помиливсь… 
Модельєр диктує вже згори 
Одягати сірі кольори… 
 
                ***** 
 
Хоч наші почуття давно схололи, 
НікОли не скажу тобі «нікОли»… 
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Є в тиші мудрість найтонкіша -  
                                                       піднятись вище.. 
 
 
                 ***** 
 
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… 
 
                             ***** 
 
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… 
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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! 
 
                           ***** 
 
Чекання має присмак полину… 
А хтось когось завжди чомусь… чекає…    
          
                            ***** 
 
Завихристою мовою розхрИстаю дУшу, 
Зацілую солодкими порівнЯннями слів… 
Я для тебе гіпербол з древа часу обтрУшу, 
Я для тебе накрапаю з крапок вир почуттів… 
 
                             ***** 
 
 Над прірвою між мною і тобою 
 Німе мовчання сповимо журбою... 
 Моя любов до тебе є сліпою... 
 Ти підеш далі - я ж іще постою. 
                   
                            ***** 
 

Прошу в життя я про одне: 
Не розчаруй в мені мене… 
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У мотлосі, буває, знайдеш перли… 
А перли в мотлох загортать не слід… 
 

                                          ***** 
 
Незручно так зручнОю бути в кОгось, 
А чи зручним робити будь-когО. 
Як хочеться тепла! Хоча б якогось… 
Чи іскорку від попелу його… 
 

                                           ***** 
 

Звільняю розум від стереотипності, 
Тримаю крилами уламки прАва… 
Унаслідок концепції причинності 
Я хочу жити з правилом – без правил… 
 

                                            *****   
 
Не демонструю вІршами свій розум, 
А душу повертаю з небуття… 
І кожне слово як метаморфозу 
Записую в метафорі життя… 
 

 ***** 
 

Болюче вже давно загаптувала, 
Тонка тривога рветься кожну мить. 
Як мало радості собі наткала… 
Не таланИть мені. Не таланИть…  
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Він схожий на тебе… Вогонь у каміні.. 
Дивлюсь безкінечно… Відчую теплО… 
Вже знов догорає. Залишаться тіні, 
Щоб тіло зігріти…Щоб душу пеклО… 
 
                          ***** 
 
Записую нудні свої нотатки 
В пошарпаний сірЕнький записник… 
Мої думкИ – моїх віршів початки 
Хай зберігає вірний мій ключнИк… 
 
                          ***** 
 
Кружляти в помилковому безмежжі, 
Заламувати руки злому лиху… 
Дивитися на Ейфелеву вежу 
З картинки мрій. Й вертатися під стріху… 
 
                           ***** 
                       
І що ж я маю в підсумку життя? 
Облуду із м’якесенького плюшу, 
Гірко-солодкий дим  від почуття 
Та жменю смутку, кинутого в душу… 
 
                           *****   

 
Натягнута зимова тятивА, 
Морозний вітер вивітрив словА… 
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Чи маю право я судити 
Отих, хто оступився раптом? 
Їх совість знає, що робити… 
Моя ж – у мене є редактор… 
 
                      *****   
 
Я знала – тільки ти в душІ у мене, 
Я вірила – нема в любові дна… 
І раптом… провидіння незбагненне –  
Одна… Сама у себе я одна… 
 
                       ***** 

 
Відновитися б заново 
В тілі, в пісні, у мові, 
Чи прийти позапланово 
У народження нОві… 
Жити згадкою вічності, 
Жити в доброму слові, 
Вчити правила гідності 
У великій ЛЮБОВІ… 
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         Дуже занедужала стара Вдовенчиха. Сама не пам’ятає, 
як опинилася в лікарні. Це вже  потім їй сказали, що 
допомогли сусіди. Прийшла до тями, а над нею молода 
дівчина в білому халаті стурбовано клопочеться. Дякувати 
Богові і добрим людям – діло пішло на краще. 
          А лікар Володимир Петрович жартома повідомив: 
 -Після такого героїчного терпіння ще сто років проживете! 
     Вдовенчиха прискіпливо подивилася на лікаря. Не часто 
вона бачить Володю, хоч той з їхнього села, працює в 
райцентрі хірургом. Все ті ж бісики в очах, от тільки сивина і 
глибокі зморшки на лобі роблять його трохи соліднішим. 
Гарний, ввічливий, міг би стати їй зятем, та не судилося. 
Вдовенчиха важко зітхнула… 
        В далекій юності покохали обидві її доньки Володю. А 
той, щоб не образити жодної, проводжав обох, або по черзі 
когось з них, дарував нехитрі подарунки, приходив в гості. 
Доньки спочатку напружено чекали розв’язки, а потім 
врешті-решт посварились. 
        Сварка була настільки серйозною, що вони не 
спілкувались між собою. Щоправда, живуть зараз доньки в 
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різних містах, рідко навідуються до неї, а коли й 
навідуються, то не разом. Обидві мають свої сім’ї, але оте 
почуття розбитого кохання живе з ними й по цей час. 
       Як не намагалася Вдовенчиха помирити їх, та все 
марно. Недавно попрохала медсестру, щоб та відправила 
донькам телеграми. Хай би приїхали, провідали, бо хто зна, 
чи й побачить потім. Молила Бога, щоб доньки приїхали 
разом і дали врешті матері обітницю помиритися 
назавжди. 
       Наступного дня вранці  до палати несміливо зайшла 
старша донька з пакунками в руках. 
    - Мамо, - тихо мовила Віра і зайшлася слізьми, - як ти, 
мамо? 
    - Нічого, доню, мені вже краще. Як доїхала? 
       Цієї миті до них зайшов Володимир Петрович, щоб 
дізнатися про самопочуття пацієнтки. 
     -Добрий день! Відвідувачів прошу вийти, - діловито 
промовив та хвацько прочинив двері. 
      Віра хотіла було вийти,  раптом стала, як вкопана. 
Володя теж зупинився. Вони закам’яніло дивилися одне на 
одного, здавалось, цілу вічність. В прочинені двері влетіла 
ще одна донька Вдовенчихи – Ліда. Вона була не сама, а зі 
своїм чоловіком та сином.  
       Гамірливо розмовляючи, хотіли пройти до матері, та 
побачивши німу сцену і собі замовкли… 
     - Володя? – в один голос спитали сестри. 
     - От так зустріч! – вигукнув і собі Володимир Петрович. 
        Вони забули про все на світі, кинулися одне одному в 
обійми. Віра, як завжди плакала, а  Лідонька весело 
щебетала. Сестри нарешті  зняли важкий тягар душі, який 
не давав їм спокою вже багато літ. А Вдовенчиха 
умиротворено дивилася на своїх доньок і радісно 
посміхалася: 
    - Ось тепер варто жити хоч сто років!.. 
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    …Володимир Петрович зайшов до свого кабінету, 
похапцем витер спітніле чоло і, глянувши на себе в 
маленьке люстерко, по-новому відчув приплив енергії. 
        В сімейному житті йому не пощастило. З колишньою 
дружиною прожив три роки та й розійшлися. Ніщо їх не 
тримало разом: почуття давно  минули, бо виявилися 
несправжніми, спільних інтересів та дітей теж не було. 
Словом, благородна лікарська професія, що вимагала 
повної віддачі сил, була його справжнім життям. Та ще ті 
далекі спогади юності… Згадуючи безхмарне минуле, 
Володя не раз питав себе, кого із сестер він кохав – Віру чи 
Ліду? Вони здавалися йому єдиним цілим, бо так вміли 
гармонійно доповнювати одна одну, Володя просто 
розгублено захоплювався обома. 
      Час  випробовує, час коректує, час лікує і розставляє все 
на свої місця. Сьогоднішня зустріч перевернула всю його 
душу. Віра, Віра, Віронька – стугоніло серце… Йди до неї – 
кричала душа, бо це твоя доля, твій шанс… 
     - Віро, можна тебе на хвилиночку? – прочинивши двері 
палати спитав Володимир Петрович. 
       Коли вони зайшли до його кабінету, Володя більше не 
зміг стримати своїх почуттів. Він з острахом, ніжно 
торкнувся її руки. 
     - Віронько, виявляється я так довго чекав на тебе?.. 
         Їх губи спрагло злилися в довгому жагучому цілунку. В 
цю хвилину обоє забули про все на світі. Приспані почуття 
вибухнули з такою силою, що, здається, самі небеса 
здригнулися від того. 
        Не чули як в небі пролунав перший весняний грім і 
рясний дощ щедро напоїв землю, а потім яскраве сонечко 
посилало свої промінчики закоханим, лукаво підморгуючи і 
щиро радіючи. 
       Володя і Віра розповідали одне одному про свої 
митарства, радощі і тривоги в  житті одне без одного. А 
зараз почався другий етап справді щасливого життя. 



Ольга Батьковська 

ღ   217   ღ  

  Віра покинула свого чоловіка зовсім недавно через його 
пиятику та виснажливі дебоші. В неї дванадцятирічна 
донька, а працює  кореспондентом обласної газети… 
        Дві долі, яким через стільки років судилося бути разом, 
нарешті зійшлися. 
      …Той день зробив щасливою всю родину. Через рік у 
Віри та Володі народився син. Вдовенчиха тепер живе у 
доньки, тішиться онуком, та і їй лікарський догляд дуже 
потрібний… 
         Ліда зі своєю родиною теж часто навідується до 
сестри. Вона щиро радіє  новоствореній сім’ї. 
       Варто жити на світі хоча б для того, щоб зняти з серця 
важкий тягар, який іноді так недоречно псує стосунки між 
рідними людьми.  
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       Коли душі моїй стає тривожно, коли хочеться відігрітися 
від цього суєтного, сповненого стресами сірого буденного 
життя,  прямую на автостанцію, сідаю в автобус і їду в край 
мого дитинства, своє рідне село. Серце радісно стугонить 
від передчуття теплої зустрічі з колискою мого початку. 
      Соняшниковим нектаром пахне земля і навіть чути як 
грають літню симфонію листочки на сонячних струнах. 
Привітно схиляють ніжні голівки гарненькі ромашки, про 
щось сперечаються бешкетники-горобці, здійнявши куряву 
на дорозі. Паморочливо пахне  м’ятою і любистком. 
        Я прямую до рідної хати. Так склалися обставини (на 
жаль вони бувають сильнішими від нас), що довелося 
покинути своє рідне гніздечко, змінити місце проживання. І 
тепер оселя стоїть пусткою, сумує за господарями, чужих не 
хоче приймати. Заходжу у двір і не можу стримати сліз – в 
дикому чагарниковому королівстві стоїть яблуня. Вона 
простягала свої обважнілі від плодів віти і просила: 
“Скуштуй моїх яблук, це для тебе такі виростила. 
Пам’ятаєш, колись ти їх любила”. А хата з гірким докором 
дивиться на мене чорними вікнами. Хочеться перед нею 
впасти на коліна і просити прощення. Отак, в німому 
побаченні я спокутую свою вину, зігріваю давніми 
спогадами серце. 
- Що, дочко, болить душа? 
  Це підійшов сусіда, Іван Трохимович. Я й не помітила б 
його присутності, якби не обізвався. Він співчутливо 
запрошує до себе перепочити з дороги. 
      Іван Трохимович – взірець справжньої людини для своїх 
односельців. Мене завжди вражали його спокійна вдача, 
розсудливість, мужній вигляд вольового обличчя. Він не 
любив багато говорити, тому часто для оточуючих був 
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загадкою. Самотньо жив у затишному добротному будинку, 
збудованому своїми руками. Івану Трохимовичу вже за 
сімдесят, сива паморозь вкрила густий його чуб, а глибоко в 
очах затаївся незагоєний біль. 
  - Життя прожити – не поле перейти.. Всього на віку буває .  
Я знала, що Іван Трохимович учасник Великої Вітчизняної 
війни та ніхто ніколи не зав’язував з ним про це розмови, 
не любив він ділитися спогадами. Може хоч сьогодні зможе 
розповісти про себе? Відчула, що між нами виник якийсь 
незримий місточок, що його серце відкриється, бо хіба ж 
можна носити в собі такий важкий тягар пам’яті? 
     Вісімнадцять літ було йому тоді. Жив тільки з мамою, 
батько давно помер. Іван беріг свою матусю, допомагав в 
усьому, мріяв здобути належну освіту, щоб стати лікарем, 
сам хотів лікувати свою хворобливу неньку. Та війна 
перекреслила все. Йшов на фронт з передчуттям гіркоти 
вічної розлуки… 
        З  фронту надсилав додому листи дуже часто, 
намагався писати тільки про хороше, щоб мати не дуже 
турбувалася: “Здрастуй, мамо! Я живий, здоровий. Мрію 
швидше побачити тебе. Ми переможемо фашистів і тоді 
заживемо як і колись. Бо правда не може не перемогти…” 
Тільки тепер Іван Трохимович знає, що правда не завжди 
перемагає. А тоді він був бійцем і, мабуть, непоганим, 
нагороди просто так не давали. Орден Слави заслужив у 
битві за оборону Москви. Вперше поранило його там. 
Лежав у госпіталі, тільки матері не писав про це. Брав 
участь у звільненні рідної України. Потім довелося побувати 
в Угорщині, Румунії.  
“Здрастуй, мамо! З кожним днем все далі і далі від тебе, 
зате ближче до кінця війни. Вже скоро закінчиться ця чорна 
розлука і ми знову будемо разом..” То був останній лист до 
матері. 
     В одному з боїв у Румунії його тяжко поранило. 
Опам’ятався в якійсь селянській хаті. Страшно боліла права 
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нога і нічого не чув, тільки бачив як співчутливо дивляться 
на нього очі старенької жінки. 
     - Спасибі, мамо! – сказав їй і не знав, що в той же день 
його мати десь там, на Україні, одержала похоронку на 
сина. 
Не витримало материнське хворе серце такої страшної 
звістки. Через три дні померла. Поховали її чужі люди. 
       …Ось-ось мала закінчитися війна.  Молодість і сила волі 
допомогли Івану побороти недугу. Ледве став на ноги і 
заходився збиратися в дорогу. Не знав, не відав тоді, що 
поспішати не було до кого. Дорогою мріяв про зустріч з 
мамою, в думках підбирав  найтепліші, найніжніші слова, 
що скаже їй. Цікаво, чи впізнає, адже роки війни далися 
взнаки – її син змужнів, постаршав, особливо турбувала 
фізична вада – накульгував на праву ногу. 
         Доки доплентався з найближчої станції до села, була 
вже ніч. Голосно калатало в грудях серце, здалося, що мама 
почула його биття і біжить назустріч. Та то лише здалося, 
мабуть, вона спить.  
 Тихо постукав у вікно – ні звуку у відповідь. Він постукав ще 
раз, та лише глуха зловісна тиша стояла навкруги. 
Спробував відхилити двері і вони легко піддалися. 
       - Мамо, мамо, це я, твій син. Де ти, рідна? Чому не 
зустрічаєш? – Присвітив.  В хаті нікого. На столі лежав його 
останній лист, літер не можна було розібрати, вони 
розпливлися від материнських сліз,  поряд була похоронка: 
“ Ваш син пав смертю хоробрих…” Потемніло в очах. 
Страшна здогадка шпигонула в саме серце. 
  - Мамо, я живий, чуєш, живий! 
Не  чує мати. Тільки душа її витає над синочком, чайкою 
кигиче, плаче… 
Та чорна ніч була роковою для Івана Трохимовича. Вранці 
люди не впізнали його. Сивий як сніг стояв непорушним 
привидом над могилою матері… 
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     Не склалося сімейне життя. Не знайшов такої щоб 
неодмінно була схожа на маму. Так і прожив самотиною. 
Працював бригадиром у рідному колгоспі, омріяна 
професія лікаря була вже ні до чого.  
      Ось вже скоро п’ятдесят років буде відтоді, а  пам'ять не 
дає зажити роз’ятреним ранам війни. 
      На могилі матері завжди свіжі квіти, навіть взимку. Він 
доглядав її дуже ретельно, годинами сповідався перед 
святинею із святинь. 
       Прийде на рідну землю п’ятдесята весна Перемоги, 
прийде до нього п’ятдесята весна вічної розлуки з 
ненькою… 
      - То добре, дочко, що болить душа, значить не 
зачерствіла вона в тебе. Бо хто забуває своє коріння, тому 
не буде щастя на цьому світі. 
   … На охайно прибраному столі стояли дві склянки з 
холодним чаєм. Я зачаровано дивилася на вольове обличчя 
ветерана з добрим і трохи гордим поглядом і думала, чому 
доля така жорстока до нього?  
      Минають  роки. Час невблаганно віддаляє нас від тих 
вже далеких подій. Але так хочеться, щоб не віддаляв він 
нас від тих людей, що захищали рідну землю.  
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      Монотонно накрапав весняний дощ, умивав землю 
після довгого зимового сну. Тетяна Іванівна полюбляла 
дощ, бо в таку погоду можна побути наодинці зі своїми 
думками, спогадами. Але чому ж наодинці? Ні, вона 
завжди подумки розмовляє з ним… 
     Гай, гай… Пролетіли роки… Важка праця пригнула 
додолу. І хоч ноги не хочуть слухатися, як колись, та руки 
ще сильні. Її руки працювали за двох, бо чорна смерть 
вирвала з життя чоловіка, бо залишилося трійко діток, яким 
треба було дати раду. Хіба про таке життя мріялось? Але 
іншого й не уявляла для себе. Тільки б  ним бути. Попри 
все. 
    Пам’ятає Іллю ще з дитинства. Подобався Тані високий 
русявий хлопець з розумним, теплим поглядом. А він, 
мабуть, спершу не помічав її, була дуже замкнутою. На 
вечірках майже не з’являлася, а коли й прийде та 
зустрінеться з його поглядом – одразу ніяковіє… 
     Війна чорним крилом зачепила і їхнє село. Хлопці йшли 
на фронт. Проводжали їх матері та дівчата, плакали. 
Прибігла в центр села й Тетяна. Шукала серед натовпу Іллю, 
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вдивлялася в сумні обличчя земляків. І раптом хтось 
торкнувся її руки. 
- Чекатимеш, Таню? 
- Я не знаю… 
    Пробелькотіла зовсім не те, що хотіла б сказати… Потім, 
по війні, повернувся Ілля в рідне село. Все такий же теплий 
погляд, тільки обличчя бліде та більше суму в очах. Відразу 
ж взявся до роботи. Треба було відбудовувати колгосп та 
про своє житло подбати. Ілля Петрович теслею був 
неперевершеним. Працював, не покладаючи рук.  Про 
війну не любив згадувати. 
    Тетяна подумала, що забув про неї хлопець. Та й що 
зрештою було між ними? Хіба оті слова… Дівчат в селі було 
багато, не одна цікавилася Іллею. Він, кажуть, орденів 
привіз… Щоправда ніколи не хизувався ними, як дехто із 
фронтовиків. 
      Але якось одного святкового дня прийшов до неї 
додому і запитав: 
- Підеш за мене? 
- Піду… 
Так і побралися. 
… Рипнули двері. До хати зайшов Василь. 
- Мамо, чому такі сумні? Вам недобре? 
Який уважний та чуйний в неї син. А як схожий на батька… В 
селі шанована людина – фельдшер, живе неподалік. Отож, 
є кому доглянути старість. 
- Нічого синку, все добре… 
   А сама знову там, в далеких повоєнних роках. Ілля був 
дуже добрим до неї, ніжним. Вона теж віддавала тепло 
своєї душі коханому. Обоє сором’язливі, тихої вдачі. 
Щасливе подружжя – так говорили про них в селі. Вони й 
справді були щасливими. Трійко діточок нажили, хату 
побудували. А як любив Ілля своїх дітей! Бувало, таким 
стомленим повертається з роботи, а защебече Катруся, 
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заспіває Василько, пригорнеться теплим клубочком Олечка 
– втома куди й подінеться. 
      Йшли роки, а далі… Далі не хочеться й згадувати. В 1966 
році тяжко захворів чоловік, а через рік помер. Не бачила 
нічого перед собою від горя, лише пам’ятала його останні 
слова: «Подбай про дітей, Тетяно». 
     Ледь не все село зібралося провести Іллю Петровича в 
останню дорогу. Тодішній голова колгоспу згадав епізоди 
його бойових подвигів. 
   25 квітня 1945 року сержанту 203 стрілкового полку Іллі 
Яременку з групою воїнів довелося відбити декілька 
запеклих атак ворога біля населеного пункту Трожебовці в 
Чехословаччині. 
Німці мали великі втрати, але не дивлячись на це, не 
відступали. Відділення Яременка відбило вже декілька 
контратак. Сили ворога помітно танули. І в цю мить 
пролунала команда: 
  -    В атаку! 
     Радянські воїни лавою пішли на ворога. Попереду йшли 
бійці відділення сержанта Яременка. Аж раптом з флангу 
вдарили два ворожі кулемети. Воїни залягли. «Звідки вони 
стріляють?» - думав сержант, оглядаючи місцевість. А 
ворожі кулеметники розташувалися біля невеликої висотки. 
Відважні воїни оточили кулеметні гнізда і ліквідували їх. В 
цьому бою відділення сержанта Яременка знищило 39 
ворожих солдат та офіцерів, захопило два кулемети. 
Сержант І. П. Яременко за хоробрість, мужність, вміння 
бити ворога нагороджений орденами Червоної Зірки, 
Слави трьох ступенів та багатьма медалями. 
        -   Ми ніколи не забудемо бойових подвигів нашого 
земляка,  -  підсвідомо  чула уривки  фраз Тетяна Іванівна.   
      …Не забули. Це правда. Вулицю, на якій жив, назвали 
його іменем, в сільському будинку культури помістили 
портрет. От тільки про неї забули. Тридцять років 
вдовиного згорьованоо хліба… 
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   Та, дякувати Богу, виростила дітей, вивчила, благословила 
у самостійне сімейне життя, бо й зараз пам’ятає останні 
слова свого Іллі. Працювала, аби подбати про них. А коли 
особливо було тяжко, нікому не жалілася. Йшла на могилу і 
плакала…   Він мовчки теплим поглядом дивився з 
фотографії  і ніби промовляв: « Заспокойся. От побачиш, все 
владнається. Ти сильна, я вірю в тебе».                                                                                                                      
… Сірі сутінки огорнули хату. Монотонно накрапав весняний 
дощ. І снився Тетяні Іванівні її Ілля – молодий, вродливий. 
Вона щасливо посміхалася йому… 
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       ДЕЯКІ епізоди людського життя залишаються в пам’яті 
назавжди, щоб потім відігріти трепетну душу в період 
заледеніння чи викликати нові й нові роздуми над сутністю 
буття, накласти безліч ніжних штрихів і відтінків на зранене 
долею серце.  
        Заворожуючий погляд великих сірих очей ще й досі 
згадується Олені в години самотності. 
        Зустрілися вони випадково. Олена перебувала на 
черговій сесії. Того теплого весняного вечора, коли 
закінчилися заняття в інституті, поспішала на міжміський 
телеграф. Як завжди, зайняла чергу і чекала. Механічно 
набрала номер, почала розповідати матері про успіхи на 
екзамені, житейські проблеми. Якось непомітно для себе 
обвела поглядом тих, хто терпляче очікував своєї черги. 
Раптом спіймала на собі гіпнотизуючий погляд молодого 
чоловіка в очах якого світилися зацікавленість і романтизм. 
          Короткі гудки в телефонній трубці, стук в дверцята 
телефонної кабіни повернули до дійсності. 
         - Вибачте, я знаю, нетактовно знайомитися у 
громадських  місцях. Повірте, я це роблю вперше, боюся 
втратити шанс дивитися на вас. 
      Не помітили, як вийшли на гамірливу столичну вулицю. 
Він був таким романтичним, ніжним, лагідним і водночас 
веселим, дотепним, що аж паморочилася голова. Його 
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авторські ліричні вірші заполоняли душу, читав їх з якимось 
внутрішнім хвилюванням. Вона здатна була лише слухати 
чи коротко відповідати на запитання. Такого незвіданого 
стану душі Олена не відчувала ніколи. Місто дихало 
вечірньою живою прохолодою, знову цвіли каштани, 
миготіли різнокольорові вітрини, чувся приглушений шум 
автомобілів. Двоє блукали містом взявшись за руки… 
        Чому, чому вона йому відмовила у зустрічах? Чому не 
дала адреси, телефону? Не вірила у випадкове знайомство? 
Чи вже не раз обпікалась на солодких чоловічих чарах? 
       І досі не знаходить однозначної відповіді на ці 
запитання.  Але кожен раз, коли приїздить у місто, Олена 
йде до того переговорного пункту і довго блукає вулицею, 
пильно вдивляючись в очі перехожих… 
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          Сонце  низько схилилося на захід – і прозорі хмарки 
над похилим небокраєм засяяли золотавою, мов розлитий 
жовток облямівкою. Роздмухавши вогонь під нанизаним на 
дерев’яний прут салом, Василь Кирилович підвівся. 
 Сало швидко вкривалося рожевою скоринкою, 
зашкварчало, поволі скапуючи пахучими крапельками на 
вогонь. 
           Федір Микитович ретельно перевертав картоплю, яка 
от-от мала спектися. Кожен пильно слідкував за стравою, 
повагом виконуючи нехитру роботу, чаклуючи над 
маленьким вогнищем. 
           Василь Кирилович високий, ставний чоловік з 
прибитим  сивою памороззю колись чорним чубом. Його 
масивне  спокійне обличчя  світиться внутрішньою 
врівноваженістю, як у людей, що мають природний хист усе 
робити не поспішаючи, ретельно й впевнено. І тільки  чорні, 
зверху посаджені очі – жваві  і неспокійні, наче двійко 
пташенят. 
           Федір Микитович – повна протилежність своєму 
свояку, фронтовому побратиму. Кругловидий, невисокий на 
зріст, з лагідними, глибоко посадженими очима, що 
світяться добротою і вічною тривогою. 
            Щойно завершивши домашні справи, в погожий 
недільний вечір зібралися вони разом трохи перепочити і 
поринути в спогади за шістдесят і більше років. Вони 
лаштувалися повечеряти просто неба, вибравши місцинку 
за кілька метрів од садиби Василя Кириловича на галявині 
серед пахучих пожовклих трав. 
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             Василь Кирилович простелив газету, щедро нарізав 
хліба і з вдаваною таємничістю дістав солдатську флягу. 
  - От халепа, чарку забув прихопити! 
        - А навіщо? Нам і цього посуду вистачить, - тихо 
промовив Федір Микитович. 
      -  Як бувало в окопах перед атакою, пам’ятаєш?  
        …На мить в пам’яті кожного промайнули найболючіші 
епізоди війни. Федір Микитович, дивлячись на вогнище, 
раптово побачив ту страшну картину. Микола Дідковський, 
його товариш, підірвався на міні. Не тямлячи себе, підбіг до 
нього, тягнув по землі половину згорілого тіла свого 
побратима, зціпивши зуби, ковтаючи гіркі чоловічі сльози 
розпачу. 
       - Добий мене!!! – волало скривавлене напівтіло, - 
благаю, добий! Не зміг, не мав права… Врятував заради 
життя на землі… 
         А Василь Кирилович згадав переправу через Дніпро 
під прицілом мінометів. Яскравий, як сто сонць, спалах 
заярів на мить в очах і все провалилося в пітьму… 
        Вони, намагаючись  відігнати ті страшні спогади, 
непомітно змахнувши непрохану сльозу, заметушилися біля 
імпровізованої “скатертинки”. 
       - Це просто королівська страва! Скільки пам’ятаю  себе 
– смачнішого, ніж печена картопля з салом прямо з 
вогнища, нічого не куштував. 
       -А колись про таке могли тільки мріяти… 
        Їм було лише по вісімнадцять років, коли почалася 
війна.  Усе, що тоді захоплювало – мрії про літаки і небо, 
радіотехніку – враз посіріло, стало далеким, ніби ніколи в 
житті нічого цього й не існувало. 
        Першим бажанням Федора Микитовича було 
поступити в Конотопське льотне училище, адже нещодавно 
закінчив аероклуб, агрошколу. Та, пройшовши медичну  
комісію, був розчарований. Підвів зір. 
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        Додому повертатись не хотілось, почав думати, як все 
ж таки потрапити на фронт. Через Батуринський 
військкомат був призваний в армію. Доки група молодих 
призовників дійшла пішки до Конотопа – військкомат 
розформували. Конотоп вже захопили фашисти. Хлопцям 
не залишалось нічого іншого, як швидко повертатися 
додому. 
       Минали дні, перші тижні війни. Напруження в селі 
зростало. Разом зі своїми однолітками-односельцями 
копали окопи, але їх не залишала думка про фронт, де вже 
палахкотіла війна. 
      - Гарна картопелька, як у тебе на весіллі! – Василь 
Кирилович лукаво посміхнувся. 
      - Та яка там картопелька, мені навіть “гірко” ніхто не 
закричав. – Знову на мить замислився. 
       …Літо 1942 року не приносило втішних новин. Радянські 
війська з боями відходили до Волги. Фашистська 
пропаганда, захлинаючись, галасувала: “Доблесна армія 
фюрера вже на порозі Сталінграду. Попереду Москва.!” 
         Почастішали випадки вивозу молодих хлопців та дівчат 
до Німеччини. Щоб врятуватися від рабства ( бо одружених 
до Німеччини не брали), в селі одного літнього дня 
зареєстрували шлюб шістнадцять пар молодят. Серед них 
був і Федір Микитович зі своєю нареченою. 
         Не про таке весілля мріяв. Та, мабуть, щастя не 
обійшло їх стороною. Понад п’ятдесят років прожили разом 
в мирі та злагоді. Сім років тому померла Пелагея Яківна, 
залишивши його, чотирьох дітей, онуків такими одинокими 
без неї. 
       …Василь Кирилович одружився трохи пізніше з рідною 
сестрою дружини Федора Микитовича. Ось так і 
поріднилися. Мовчки випили по ковточку, зважаючи на вік, 
почали вечеряти. 
          Сонце майже сховалося і хмари звисали над обрієм, 
мов закривавлене ганчір’я. Легенький вітерець ворушив 
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трави, десь вдалині в селі верескливим дзявкотом 
заходився собака. 
         Не часто випадає нагода літнім чоловікам – обидва 
розміняли по вісімдесят років, ось так посидіти разом. І чим 
мудрішими стають їхні роки, тим частіше згадується бойова 
молодість. 
        Федір Микитович Прощенко все таки потрапив на 
фронт у 1943 році. Служив в артилерійській розвідці. Скрізь 
довелося воювати за рідну землю. Всього довелося 
побачити, натерпітися. 
         Пам’ятає  як неподалік Житомира йшов із двома 
розвідниками на завдання. Відійшли від бази кілометрів на 
два і раптом надибали на поліцая, озброєного і в формі. Ця 
зустріч була настільки несподіваною, що всі на мить 
розгубилися. Поліцай, видно, теж злякався, відсахнувся 
вбік, а потім зняв з плеча гвинтівку і скрикнув: 
      -Лягай, бо застрелю! – і пальнув у небо. 
       В ту мить, коли він опустив вниз гвинтівку, наче  
змовившись, усі троє шуліками накинулись на поліцая, 
звалили на землю, скрутили руки за спиною. 
       Ніколи не забуває  Білорусію з криницями, забитими  
мертвими тілами замордованих дітей. Тоді з потроєною 
люттю били клятих фашистів. Отак дійшов аж до Берліну. 
На власні очі бачив прапор Перемоги над Рейхстагом, має  
безліч нагород. 
         Були тяжкі поранення, ледь не ампутували ногу. Не 
дав… Понад усе на світі боявся залишитися калікою. 
         Василь Кирилович Колесник починав свій бойовий 
шлях з Чорнобиля, в 129 танковій бригаді. В його першому 
бою танкову бригаду було розбито, потрапив до піхоти. 
Недовго воював, а натерпівся за десятьох. Не раз йшов у 
постолях по крижаному болоту, не раз стояв в дозорі. Та на 
одному із завдань тяжко поранило в ногу, контузило, 
втратив дуже багато крові. Більше року довелося лікуватися 
в різних госпіталях. 
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       …Багаття дотлівало невеличкою купкою жарин. Сонце 
вже зовсім зайшло і над землею розметалися темні, з  
пурпуровим відблиском тіні. Верхівки кущів вдалині 
вимальовувалися рухливими обрисами. 
      Сиділи у вечірніх сутінках, забувши про картоплю з 
салом, що вже зовсім захолонула. Два ветерани війни 
вкотре згадували подробиці свого фронтового життя. Цієї 
ночі їм будуть снитися важкі бої і їх рідні здригатимуться від 
нервових збуджених стогонів – далекого відлуння війни. 
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            В лісі пахло осінньою прохолодою, соснами і мохом. 
Сонячні промені радо завітали до маленької лісової 
галявини, освітлюючи стару білокору березу, яка стояла 
гордо і одиноко, мрійливо гойдаючи довгими вітами, 
гостинно запрошуючи до споконвічних філософських 
роздумів про всесвіт, природу, сутність людського буття на 
землі. 
          Листя злякано зашурхотіло під ногами, пробудившись 
від осіннього сну лісової симфонії, але пересвідчившись, що 
то свій, умиротворено лягало спочивати далі.  
         Йому було десь за сімдесят. Маленький, худорлявий, 
трохи згорблений, з глибоким відкритим поглядом дуже 
виразних очей. З-під старого сірого кашкета виглядав сивий 
чуб. На зморшкуватій щоці виднівся глибокий шрам, який 
робив обличчя загадковим і вольовим. 
         В селі кожен звав його Тимком. Може, тому  
здавалося, що не приходила до нього старість. Та й не 
бачив він себе в старості ніколи. Востаннє дивився в 
дзеркало шістдесят років тому. 
      …Було тоді  тринадцять років. Жив у селі з мамою і 
двома сестричками. Батько воював під Сталінградом, звідти 
отримали на нього похоронку. А потім в село прийшли 
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фашисти. Тимко кожного дня слухав по радіо зведення 
інформбюро про розгром німців під Сталінградом, про 
перші визначні перемоги радянських військ і сподівався, що 
окупаційний режим швидко закінчиться.  
           Він був тепер найстаршим чоловіком у хаті. Мама 
зовсім занедужала після похоронки, тому вся 
відповідальність по господарству лежала на ньому. Тимко  
часто спостерігав за німцями зі своєї схованки на високому 
розлогому дереві, досконало знав про їх боєприпаси, 
розташування танків, кулеметів, штабу німецького 
командування. 
           Одного разу в небі низько пролетіли радянські 
розвідувальні літаки. Німці відкрили вогонь, почали 
стріляти , а селян поспішно зганяли в школу. Моторошно 
стало Тимкові від того, він зрозумів, що треба тікати в ліс. 
Не встиг про це подумати, як побачив двох здоровенних 
фашистів, що зайшли до їхнього двору. Вони оскаженіло 
розглядалися довкола. 
          - Ховайтеся! – крикнула мама, а сама не може 
зрушити з місця. В неї на руках плакала маленька Настуня. 
            Тимко разом з Галинкою сховалися у печі, тремтячи 
від страху і ледве стримуючи сльози. 
            Маму з малою Настунею погнали до школи… Коли в 
хаті все стихло, першим з печі виліз Тимко, витягнув ледь 
непритомну Галинку і сказав: 
         - Іди за мною і не оглядайся. Так треба! 
        Стиснувши зуби, він повз до лісу. Стривожено-
напруженим єством відчував, як за ним повзла сестричка, 
чув стрілянину, страшні зойки з боку школи. Вони давно 
були в лісі, але Тимко продирався далі, міцно притискаючи 
до себе Галинку. Аж ось – його галявинка. Вони сіли 
перепочити, злякано дивлячись один на одного і не 
промовивши жодного слова. Не пам’ятає Тимко скільки 
часу був у них  той шоковий стан… 
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       Прокинувся від гучної стрілянини десь неподалік. Поруч 
спала Галинка і нічого не чула. Зрозумів, що то наступають 
“наші”. 
     - Галинко, вставай, наші вже близько… Сховайся під 
деревом і посидь трішечки, а я миттю… 
        Тимко  біг на гуркіт стрілянини. Кожна стежинка в лісі 
була знайомою, тому він швидко зорієнтувався. Вилізши на 
лісовий пагорбок, хлопчик хотів було роздивитися хто 
стріляє, як позаду почув суворе: 
     - Стій! Хто іде? 
      Озирнувся і побачив молодого солдата, що наставив 
дуло гвинтівки прямісінько на нього. 
      Згодом їх нагодували, заспокоїли. Хлопець розповів усе, 
що знав про німців. Їм наказали поки що пересидіти 
стрілянину. 
        Діти повернулися на свою галявину. Раптом в небі 
пролетів німецький бомбардувальник і зовсім поруч 
розірвався фугас. Повітряною хвилею Тимка відкинуло на 
скошені снарядом дерева. В голові шуміло. Не міг 
зрозуміти, чому так темно стало в лісі, нелюдський біль 
пронизав голову і все тіло, далі нічого не пам’ятав, бо 
втратив свідомість… 
       Прийшовши до пам’яті, почув стогони, запах крові, 
метушню. Темнюка. Навкруги – зловісна темнюка. 
        Згодом він дізнався, що Галинку знайшли мертвою біля 
нього, на галявині. Маму із Настунею розстріляли фашисти. 
        Після госпіталю Тимка забрала до себе рідна тітка. 
Спочатку водила до школи, згодом навчився сам 
орієнтуватися в просторі. Ліс був його другою домівкою. 
Майже кожного дня приходив на свою галявину, щоб  
побути наодинці з природою. 
         Люди знали про священну галявину і тому Тимковою 
стежиною старались не ходити до лісу. 
Живе сам, але не відчуває самотності. Односельці його 
поважають, допомагають, хто чим може. Не розгубився він 
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в цьому житті. Захопився грою на баяні, довгий час 
працював художнім керівником у клубі. Та й тепер в 
ансамблі ветеранів незамінний акомпоніатор. 
       Сьогодні річниця того страшного і разом з тим 
переможного дня. Останні події в країні сколихнули 
спогади… Тимко підійшов до берези. Звідки вона з’явилася 
посеред галявини – ніхто не знав… Можливо то Галинчина 
душа проросла на землі берізкою, щоб зустрічатися з 
братом? 
          Притулився щокою до білокорої красуні і відчув 
гарячий подих осені сорок третього. В ясній уяві незрячими 
очима виразно побачив як на вітах берези майорить 
переможний прапор України. 
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Невимовний сум за втраченим огортає 
Надію тоді, як випроводжає свою 
донечку до школи. Непрохані сльози 
котяться з очей, завмираючи 

маленькими сріблястими кришталиками на русявій дитячій 
голівці.  
  Плачеться Надії, бо не пам’ятає лагідних маминих рук, а у 
вухах і досі дзвенить сухий сварливий бабусин наказ: 
“Тікайте від неї, не підходьте, вона не мати, а відьма…” 
    Вони з сестрою були доглянуті, але завжди із заздрістю 
дивилися на однолітків, яких випроводжали до школи 
щасливі  матері. Це зараз, маючи свою доньку, Надія 
розуміє яка життєва трагедія трапилася в її родині. 
     А сталося таке – невістка не сподобалася свекрусі. Вони 
часто сварилися, син закривав на все те очі. Врешті-решт 
вигнали невістку, а дітей залишили собі. Чому так склалося? 
Чому мати не забрала їх? Мабуть з матеріальних 
міркувань… 
    Дівчатка виростали відлюдькуватими, так їх виховувала 
бабуся. Хоча іноді тягнулися до веселих розваг, щоб хоч на 
мить забути про свої життєві прикрощі. Отак, граючись на 
перервах, не раз чули: 
  - Он ваша мама прийшла! 
   А мати й справді стояла за шкільним парканом, 
прикипівши червоними від сліз очима до своїх донечок. 
Вона тримала пакунки з цукерками, якісь дитячі обнови, 
благала донечок підійти ближче. А вони бігли подалі, 
пам’ятаючи бабусині слова, ховалися в якомусь глухому 
закутку, часто й на уроки не з’являлися. 
    Як витримувало материнське серце отакі тортури? Що 
відчувала жінка, дивлячись, як тікає від неї остання надія 
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хоч на хвилинку побути справжньою матір’ю. Понад усе на 
світі їй хотілося пригорнути рідних дітей до серця, 
послухати їх туркотливий щебет.  Мабуть лише безодня, 
чорна страшна безодня стояла перед очима у Галини. Жила 
і снила дітьми, подумки голубила їх ніжні голівки, пестила 
лагідні рученята. А жорстока реальність гірко ятрила душу. 
Так тривало довго. Так тривало вічність. 
  …Надії на мить стало зовсім кепсько. Вона міцно стисла 
Оленку, дивлячись затравленим поглядом у своє минуле. 
       Підростали дівчата. Батько їх і не помічав майже, а 
бабуся раптом занедужала. Весь клопіт по домашньому 
господарству, по догляду за нею ліг на тендітні дитячі плечі. 
       Похорон відбувся невдовзі. Шкода було бабусі, та 
чомусь не плакалось. Здавалось, що разом з нею померло 
лихо, що ховалося в усіх куточках їхнього обійстя.  
Прийшла весна. Вперше дівчата відчули світлий подих 
чарівної юності. І хоч роботи по господарству вистачало, 
працювали із завзяттям, щоб увечері піти з подругами до 
клубу на танці. 
        Якось дві доби батька не було вдома, а потім прийшов 
не сам і сказав:  
   - Діти, ось ваша мама. Віднині ми будемо жити разом. 
     Дівчата не знали  радіти їм чи плакати, але що вже не 
треба тікати – про це знали напевно.  
      Чимало часу пройшло відтоді. Звичайно сестри 
поважають і цінують свою матір, та не можуть викреслити із 
свого життя сторінки зраненого дитинства. 
      Галина Іванівна давно пробачила чоловіку, пробачила 
вже покійній свекрусі, а материнське серце і досі тужить за 
втраченими марно літами, за нерозділеною дитячою 
любов’ю.  
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      Найстаріше дерево в нашому селі – то корчаста груша, 
що росте на колишньому обійсті моїх покійних дідуся та 
бабусі. Міцний кривий стовбур важко зводиться над 
землею, а потім стрімко сягає  вгору, завершуючись 
розлогим верховіттям. 
       В усі пори року груша по-особливому принадна. Вона як 
наречена вбирається у білу сукню  весною і своїми 
пахощами аж забиває дух, літом – як щедра молодиця 
обдаровує всіх перехожих медовими плодами. Восени – 
задумлива і спокійна, ніби вдоволена своєю тяжкою 
працею, а взимку – сувора і неприступна, вся в німому 
чеканні дивовижних снів. 
        Мої дідусь та бабуся були довгожителями. Скільки їх 
пам’ятаю – ніколи не сварилися. Якесь маленьке 
непорозуміння завжди перетворювалося на вдалий жарт і 
конфлікт зникав сам по собі. 
         Мабуть, над усе в світі любили вони приймати гостей. 
О, мої дідусь та бабуся робили це із знанням  справи і 
великим задоволенням. Такі вечори часто 
перетворювалися на імпровізовані вечорниці чи 
театралізовані вистави. А скільки старовинних пісень там 
лунало! Ми, діти, теж не були обділені увагою. Знаходились 
і для нас ролі в тому незвичному дорослому шоу.  Скільки ж 
то років спливло… А й досі до найменших  подробиць 
пам’ятається той далекий затишний світ з маленькими 
віконцями та рожевими фіранками. 
          Дідусь дуже любив всіх повчати в доброзичливій, 
ненав’язливій формі, тому на нього ніхто ніколи не 
ображався. А бабуся полюбляла робити подарунки для 
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своїх онучат. Бабуся та дідусь… Вони були такими  милими. 
Мене завжди вражали їх душевний спокій і доброта. 
Ставши вже давно дорослою та провідуючи своїх 
стареньких, я себе відчувала такою ж маленькою 
дівчинкою, як багато років тому. 
          Потім їх раптом не стало. Вони майже разом покинули 
цей світ, втомившись від повсякденних  турбот. Дідусь так і 
не дожив кілька місяців до своїх ста літ, бо першою 
померла бабуся. 
           А стара груша, наче сумуючи за ними, вже не так 
щедро обдаровує своїми плодами перехожих, її розкішні 
віти безсило опускаються до землі, сохнучи з нудьги. 
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        З роботи Марія поверталася з тягарем на душі. Серце 
стиснули безжальні лещата смутку і безвиході. Нічого і 
нікого не помічала довкола. Хтось привітно всміхався до 
неї, хтось намагався поговорити, але Марія не зупинялася. 
Вона затуманено дивилася вперед і думала, думала… 
Перед очима крутились кіноролики її одноманітного життя. 
Те, що колись було щастям чи успіхом – тепер здавалось 
жалюгідним і нікчемним. То були лише щасливі миттєвості, 
заради яких вона, Марія, жила та працювала. Може й не 
треба так перейматися своїми й чужими складними 
болючими проблемами. Може  треба виходити із 
жорстоких реалій сьогодення трохи простіше, як от її деякі 
друзі-співробітники. Вони живуть аби вижити, йдуть до 
мнимого ореолу слави, купаючись в брехні й розпусті. 
       Ні, Марія так не могла. Вроджені почуття жалю, вміння 
критично оцінювати ситуацію, загострене відчуття 
справедливості, нервова збудливість, незахищеність в 
цьому жорстокому світі – зробили її замкнутою і надто 
вразливою. Та й характер був досить мінливим. Іноді 
знайомі просто дивувалися винахідливості та розв’язності, 
дотепності, веселому почуттю гумору. Такою була дуже 
рідко, мабуть, лише тоді, як почувалася затишно і впевнено, 
окрилена якимось успіхом. 
        Не пам’ятала, як прийшла додому. Вечірні сутінки 
дбайливо огорнули кімнату, ніби доповнюючи тривожний 
стан душі. Заснути і забути про все – стугоніло втомлене 
серце, плутаючись в ритмі страшного передчуття. У вухах 
дзвеніли слова, кинуті їй із злорадною, нелюдською 
посмішкою. 
   …Крізь важкий дрімотний сон почула як хтось зайшов до 
хати. Двері були відчинені. То сестра привела  п’ятирічну 
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донечку. Вони трохи пошептались і маленька Надійка 
клубочком пригорнулася до мами, міцно обійнявши за 
плечі. Марії на мить стало легко-легко, потім провалилася в 
сіру безодню… 
        Вранці Надійка прокинулась і, як завжди, пригорнулася 
до мами. Але чому в неї такі холодні вуста і вона не 
відповідає на Надійчин поцілунок? Швиденько  вкрила 
ковдрою і ще міцніше обійняла маму. Так вони пролежали 
довго. Надійка чекала, що мама от-от прокинеться, 
всміхнеться, приготує сніданок, а потім вони разом 
пошиють для улюбленої Надійчиної ляльки святкову сукню. 
Сьогодні вихідний і вони підуть купатися на річку… Мама 
була такою холодною. Їй би погрітися на сонечку. Так 
думала Надійка і не помітила як знову заснула. 
          Прокинулась дівчинка від настирливого телефонного 
дзвінка. Обережно, щоб не розбудити маму, вона побігла 
до телефону. Якийсь неприємний жіночий голос 
роздратовано питав Марію Павлівну. Але ж мама ще спить, 
- тихо відповіла Надійка. 
  - Як?! Вона ще й досі спить? Негайно розбуди її і поклич до 
телефону! – аж захлинався хтось на тому кінці проводу. 
       Надійка обережно підійшла до ліжка і ніжно взяла маму 
за руку.  
   - Мамочко, вставай, тебе кличуть до телефону… Мамо, 
чуєш, прокидайся… 
         Руки у мами теж були холодними і  не згиналися. 
Раптом Надійка почала гірко плакати. Вона забула про 
телефон, бо дуже хотіла розбудити свою любу матусю… 
          Той страшний день був цілою вічністю для малої. 
Голосний плач дитини почула сусідка. Вона влетіла до хати 
з переляканим обличчям, побачила малу Надійку, що 
обіймала маму і плакала. Навіть не підходячи до ліжка – 
все зрозуміла. 
         На третій день відбувся похорон. Зібралося стільки 
багато людей, що якби Марія хоч на мить ожила, була б 
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вражена чисельною процесією. Так, її поважали і любили в 
невеликому селищі. А тепер були  всі в розпачі, надто 
боліла душа за Надійчину долю. Дівчинка лишилась 
круглою сиріткою. 
       Батька в неї не було, трагічно загинув в автокатастрофі 
два роки тому. 
      Надійку забрала до себе тітка Олена, єдина мамина 
сестра. В тітки Олени було троє своїх дітей та чоловік 
п’яниця. Тому особливої уваги до себе дівчинка не відчула. 
Опікуватися небогою тітці не було коли, вона була 
дратівливою та сварливою, хоча Надійку ніколи не 
ображала. А дівчинці так не вистачало маминої чуйності і 
ласки. 
      Мабуть, доля у людей визначена заздалегідь і ніщо в 
житті не відбувається випадково. Втрата мами у ранньому 
дитинстві зумовила неабиякі Надійчині обдарування і вибір 
життєвого шляху… 
      Час не стояв на місці. У постійних клопотах, неспокої, 
злиднях виростала напрочуд гарна, добра, тихої, але 
впертої вдачі дівчина. Впродовж усіх років її не залишала 
думка: як могло так статися, що мама надто рано померла? 
Тітка Олена говорила, що то від нервового стресу 
зупинилося хворе серце. Але чому так буває? Щоб дістати 
відповіді на безліч «чому», вирішила вчитися на лікаря. 
        До медичного інституту поступила відразу, бо дуже 
ретельно готувалася здійснити мрію свого життя. 
       І от Надійка вже лікар. Як приємно відчувати себе 
потрібною людям, допомагати їм в найкритичнішу  
хвилину, рятувати життя.  
      Перед призначенням в столичний кардіологічний центр 
приснився дивовижний сон. Серед ночі кімнату осяяв 
потужний промінь яскраво-золотого світла, з’явилася мама 
в блідо-рожевому вбранні, сяюча і усміхнена. Вона ніжно 
торкнулася Надійчиного чола і сказала: “Благословляю 
тебе, доню в самостійне життя. Іди до людей з відкритим 



                                                                              Тримай мене, любове 

ღ   244   ღ  

серцем, і ти зможеш те, чого не можуть інші. Ти будеш 
лікувати людську душу!” Зазвучали малинові  дзвони… 
Надійка простягнула мамі обидві руки і … прокинулася. 
Дивно, але в руках вона відчула якусь незрозумілу енергію. 
Хоч до ранку  було ще далеко, та спати вже зовсім не 
хотілося. 
      Обережно, щоб не розбудити подругу, що мешкала 
разом з нею в кімнаті студентського гуртожитку, Надійка 
підійшла до вікна. Місто спочивало, набираючись сил 
перед новим трудовим днем. Під спів нічних вітрових 
колисанок тихо погойдувались дерева, подекуди втомлено 
миготіли вогні. Відчула в собі стільки сили, тепла, любові, 
що неодмінно захотілося поділитися цим з іншими. Знову 
лягла в ліжко, та до ранку  так і не заснула. 
        Вранці  подруга Люба пожалілася на сильний головний 
біль. Пігулки не допомагали. Надія, сама не знаючи чому, 
торкнулася руками до Любиного чола, і відчула як тисячі 
невидимих голочок пронизали її тіло. Люба здивовано 
глянула на подругу і повідомила, що біль раптово минув і їй 
стало добре. 
         Потім схожих випадків було безліч. Надія не надавала 
цьому особливого значення. Але до неї тягнулися люди. 
Вони відчували випромінення якоїсь доброї енергетики. 
Після візиту до Надії Анатоліївни ставало легко на душі, 
хвороби кудись зникали, по новому відчувався сенс життя. 
Коли друзі чи знайомі запитують про її екстрасенсорні 
здібності і про те, як вдаються їй такі чудодійні контакти, 
Надія без вагань відповідає: “Я просто лікую людську душу. 
Так навчила мама.” 
        З маминою наукою прямує своїм життям. А воно, як і у 
всіх – з тривогами, радощами, бува, сльозами. Та  завжди 
допомагає щедра криниця пам’яті про маму, вистачає її і на 
те, щоб цим скарбом ділитися з іншими. 
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       Павло Сергійович втомлено вдивлявся в базу даних на 
моніторі. Був погожий осінній день, у вікно грайливо 
зазирнуло сонечко і наповнило простір затишного офісу 
таким блаженним теплом, що на якусь мить він стулив 
повіки. 
        А вже за чверть години на власному авто мчав у 
напрямку  свого рідного містечка. Столичне напружене 
життя, швидкоплинний ритм роботи іноді страшенно 
виснажували і тоді відновлював сили у рідних серцю 
місцях. 
      Перш ніж завітати до батьків, Павло Сергійович вирішив 
завернути на базар і купити гостинців рідним. 
Ринок вирував розмаїттям різних товарів на будь який смак.                   
Продавці  гостинно запрошували купити  товар, 
розхвалюючи його на всі боки. 
       Він швидко купив все потрібне і хотів було завернути 
далі та увагу привернули розкішні букети квітів. 
«Куплю щось для мами, ото зрадіє!» – подумав він і 
попрямував до квіткового ряду. Від легенького подиху 
вітерцю квіти грайливо кивали голівками, дивували 
різновидами форм. Павло Сергійович навіть розгубився – 
що ж вибрати? Потім став прислухатися до квітникарок, 
може  щось порадять.  Погляд ковзнув по жінках, яким так 
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пасувало  розмаїття живих кольорів, що здалося ніби і вони 
є часточкою чарівної осінньої композиції. Жіночки були 
втіленням тої краси, яку випестили своїми руками. Вони 
благали купити  квіти, запевняючи, що кращих він не 
знайде ніколи. Лише одна не брала участі в тих репліках, 
задумливо дивилася вдалечінь, мружачи лагідні очі, а  
чутливі пальці гладили білі айстри, що ніжно тулилися до 
грудей. Щось до болю знайоме  промайнуло в рисах 
обличчя  жінки. Так і є, та це ж Юлія Петрівна, його перша 
вчителька. Враз стільки добрих почуттів наповнило душу. 
Захотілось привітати, обійняти і низько схилити голову, але 
якийсь внутрішній голос заперечував – ні, не тепер, не час, 
треба не подавати виду, що впізнав, адже так можна дуже 
збентежити її. Звичайно, Юлія Петрівна не впізнала його, 
перше на що спромігся, сказав: 
  - Будь ласка, чи можна купити Ваші айстри? 
  - Мої? – здивувалася Юлія Петрівна, - беріть, віддам не 
дорого? 
  - Мені всі квіти…  
 Павло Сергійович дістав купюру, вартості й сам не 
розгледів, якось розгублено втиснув в суху, натруджену 
долоню вчительки і обережно взявши лише один букет, 
пішов геть.  
      Якусь мить жінка з подивом дивилась на гроші, потім на 
квіти, що залишились… 
   - Молодий чоловіче, стривайте, ви забули квіти і здачу! – 
кричала вона навздогін. Але він вже не чув її слів.  
        Їхав до матері, а перед очима стояв образ першої 
вчительки.    Чомусь наче яскравий спалах промайнув 
перший урок у першому класі, перші літери, написані за 
допомогою вправної і такої лагідної руки. Вона вміла бути 
неповторною на кожному уроці, вміла так зацікавити 
вивченням матеріалу, що її учні були завжди на висоті. 
Скільки ж це років пройшло відтоді? Із здивуванням 
підрахував – тридцять. То що ж виходить ювілей? Треба 
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зібратися всім класом і запросити Юлію Петрівну! Від цього 
відкриття і такої прекрасної ідеї стало легко та весело на 
душі, непомітно для себе почав мугикати якусь дитячу 
мелодію. 
      Кілька адрес однокласників у нього було, отож створили 
свій штаб, налагодили зв’язки майже з усіма. Зустріч 
призначили на День вчителя в рідному класі рідної школи. 
Надіслали красиве запрошення і Юлії Петрівні. 
Він чекав того дня з особливим трепетом в душі. Хотілося 
вшанувати свою першу вчительку, підтримати матеріально, 
мабуть сутужно живеться одинокій жінці. 
       І ось той день настав. Всі були радісно збуджені від 
зустрічі, навперебій розпитуючи один про одного. Та коли 
прочинилися двері класу і зайшла Юлія Петрівна, на мить 
зупинившись на порозі, всі як один встали. Запанувала 
урочисто-хвилююча тиша. 
Вона була в старанно випрасуваній старенькій сукні з білим 
святковим комірцем, який так пасував до сріблястої зачіски. 
Трималася впевнено, ніби підготувалася до уроку. 
    - Сідайте! – сказала після короткої паузи і попрямувала до 
столу. Почала зачитувати список, який дивом зберігся в 
домашньому архіві. 
     - Стеценко Павло… Вона затримала на ньому свій 
лагідний погляд, згадавши про випадок на ринку. 
    - Павле, ти забув забрати свої гроші, підійдеш потім.  
    - Дорогі мої, справжня вдячність не купується і не 
продається. Вдячність – це особливий стан душі, що 
випромінює добро від добра, зробленого тобі. Як і раніше, 
слова першої вчительки прозвучали досить переконливо. 
Павло Сергійович назавжди засвоїв ще один життєвий урок.   
    
 
 
 
 



                                                                              Тримай мене, любове 

ღ   248   ღ  

                        
 

                                       
        Модерний автомобіль хутко мчав асфальтівкою 
сільської вулиці. 
      Люди довго дивилися йому вслід, намагаючись 
зрозуміти – хто приїхав до їх забутого долею рідного села. 
Чи довго довелося б здогадуватись, чи ні – ніхто не знає. Та 
всюдисуща тітка Явдоха була тут як тут. Якимось чином 
вона дізналася, що на тому автомобілі приїхав Юрко 
Кандиба, колишній односелець, а тепер відомий столичний 
бізнесмен. Що привело його сюди? Вже давненько не 
бачили Юрка в селі, мабуть з тих пір, як одружився. 
        Тим часом Юрій Іванович хвацько під’їхав до обійстя 
свого брата, оглянувся довкола – ніхто не зустрічає. Він 
полегшено зітхнув. Чомусь саме тепер захотілося побути 
наодинці. Несподівано для самого себе повільно пішов до 
старого верболозу, який спрагло тягнувся до води, роняючи 
краплі роси. 
       Тихо підійшов, присів на березі. Згадалася далека 
юність, щасливі епізоди далекого минулого. Раніше якось 
нечасто випадало замислюватись молодому, вродливому 
чоловіку про колишній вчинок. Він вважав своє одруження 
вдалою партією, кроком у великий бізнес. А почуття? Та чи 
був час про це думати? Ну, не кохав він свою опецькувату 
Людмилу. Зате в нього завжди були коханки. Якось легко 
йому жилося з простою філософією у душі : маєш гроші – 
маєш славу і щастя. 
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         Чому ж тепер він раптом зрозумів, що просто 
марнував літа? Невже стара, як світ, істина має хоч якийсь 
сенс у житті? Вперше за стільки років Юрію захотілося 
зустрітися з нею. З тою єдиною, неповторною, коханою. 
Жанна… Чи впізнала б вона його? Чи пробачила б? 
        Того пам’ятного вечора навіть не набрався мужності 
сказати їй, що  зустрічаються востаннє. Боявся говорити ті 
рокові слова, адже Жанна кохала його до безтями. Її 
вразлива душа не могла не помітити змін в поведінці Юрка. 
Нічого не питала, чекала  сповіді. 
        Якою гарною та відданою була Жанна. Витонченість її 
філософських міркувань іноді бентежили Юрка.  Відчував 
себе трохи невпевнено, бракувало потрібних слів, щоб 
висловити свої думки. Тому знайомство з донькою 
генерала, що приїхала до рідні на гостини, розцінював як 
подарунок долі. Людмилу не цікавили стан його душі та 
інтелектуальний розвиток. Вона захопилася його вродою, 
спортивною статурою. Так і одружилися – він на її грошах, а 
вона на його зовнішності. 
        Скільки часу пройшло відтоді? Так, чималенько… Юрко 
не помітив як повернувся до автомобіля. Сільські дітлахи 
юрмилися біля нього, про щось сперечалися. 
        - А де зараз Жанна? – вперше поцікавився за вечерею у 
брата. Весь напружився, готуючись почути щось неприємне 
чи трагічне. Але брат спокійно повідомив, що Жанна якраз 
приїхала з донькою у відпустку до матері. 
       Юрій боявся тієї зустрічі, та все ж хотів зустрітися з нею 
саме тепер. Невже не захоче з ним навіть поговорити? 
       Переодягнувшись з дороги, пішов сільською вулицею. 
Він не забув їхньої таємної стежки, повернув ліворуч і 
попрямував квітучим лугом. Щоправда, стежки вже не 
було, якась надокучлива трава плутала йому ноги, та він 
вперто топтав стежку у свою квітучу молодість, зриваючи 
полуду з очей, тремтячими руками витираючи спітніле від 
хвилювання чоло. 
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       Аж ось і хатинка її матері, така ж чепурненька, ніби 
щойно побілена. Серце стугоніло як навіжене. Щоб хоч 
трохи заспокоїтись, присів на лаві. Невдовзі рипнули двері. 
Той звук розтанув у паморочливій тиші. На порозі стояла 
Жанна, ще вродливіша, ще прекрасніша, ніж в юні літа. 
Тільки очі… ЇЇ погляд на мить зупинився на ньому, потім 
ковзнув кудись удалечінь. За мить промайнули всі етапи  
життя. У день його одруження вона мало не наклала на 
себе руки. Дуже болісно сприйняла тоді його огидний 
вчинок. Як він міг не сказати їй правду, як міг розтоптати їх 
святе кохання? Втім, чи кохав він по-справжньому? Це 
питання не давало спокою впродовж життя без нього. 
Подумки часто уявляла їхню зустріч… Вирішила для себе, 
що так і мало бути. 
Чи була б вона такою сильною духом, чи досягла б в житті 
таких висот, які має тепер? Є улюблена робота, недавно 
захистила докторську дисертацію, має гарного, люблячого 
чоловіка, доньку. Але той неспокій в душі вона понесла 
через роки… 
       - Здрастуй, Жанно, а я ось прийшов поговорити…  
 Юрій переминався з ноги на ногу, простягнув було руку, та 
збентежився від її пронизливого погляду. 
         Жанна повільно підійшла до нього, уважно дивлячись 
в очі. В тих очах не змогла прочитати нічого. Лише безодня, 
сіра безлика безодня стояла в них. І раптом Жанна 
зрозуміла, що цей чоловік для неї чужий. Вона кохала 
колись вимріяний нею образ. Полегшено зітхнула і 
промовила: 
       - Запізно прийшов. Нам нема про що говорити, Юро… 
Ніби уві сні слухав ті слова, ніби уві сні прошепотів: 
        - Прости…  
Стояв, аж доки знову не рипнули двері. Цього разу вони 
зачинилися для нього назавжди…  
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      Ігорко – худорлявий, вертлявий і дуже допитливий. 
Безліч “чому” крутилося в нього на кінчику язика зранку й 
до вечора. Іноді батькам доводилося заглядати до великої 
енциклопедії, щоб правильно відповісти на запитання свого 
єдиного синочка.         
       Його розумні, маленькі, трохи примружені очиці 
споглядали на світ з таким здивуванням і захопленням, з 
такою непідробною дитячою цікавістю, що дорослі аж 
бентежилися від того погляду і ламали голови над далеким 
прекрасним майбутнім розумного хлопчика. 
         Батьки  шановані в селі люди – вчителі. Їх поважали, 
навіть трохи побоювались за строгу вдачу. І кому як не 
Ігореві потрібно було бути взірцем і прикладом для всіх 
дітей села. Наука малому давалася легко. Він знав майже 
все наперед, тому іноді на уроках було нуднувато, але 
старався це приховати. Навпаки, Ігорко вдавав, що дуже 
уважно слухав пояснення вчителя, під настрій навіть трохи 
доповнював, а в поводженні з однокласниками був 
сухуватим і трохи педантичним. 
       Його дратували гості, що приїздили до них, чи великий 
ремонт, коли все не на своєму місці.  Цінував стабільність, 
затишок та врівноваженість. 
       Мама й тато так любили свого Ігорчика, що саме таку 
атмосферу і створювали для нього, хоч це коштувало їм 
чималих зусиль. Вони часто стримували свої емоції, аби не 
зашкодити дитині, а відтак ставали один до одного дедалі 
холоднішими. Всепоглинаюча любов до сина затьмарила 
все. В домі був спокій і затишок, а в їхніх душах почалося 
затемнення колись неспокійних та гарячих сердець. 
           Якось Аркадій Володимирович спробував поговорити 
з дружиною на цю тему. Але та зробила вигляд, що нічого 
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особливого не сталося, що вони живуть так, як і мають 
жити. 
           Довго тягнулося це взаємне непорозуміння. Вони 
звикли бути рабами свого єдиного хлопчика. 
    Та ось у сільську школу приїхала працювати нова 
вчителька російської мови. Антоніна Петрівна мала двох 
дітей, була розлучена. Невисока на зріст, чорнява, з 
великою пишною косою, викладеною поверх голови, 
худорлява, з дуже витонченими рисами обличчя, вона була 
живим взірцем високої інтелігентності. Ніколи не 
підвищувала голосу, говорила тихо, розважливо, 
переконливо. Може тому на уроках російської мови в 
класах завжди панувала тиша. Антоніна Петрівна ще мала 
неабиякий хист до малювання та співу. Словом, цією 
непересічною особистістю зачарувались всі, хто спілкувався 
з нею.  А у декого із колег з’явилися  заздрощі – 
невиліковна хвороба, яка знищує  добрі людські взаємини. 
       Не дивно, що нова вчителька сподобалася Аркадію 
Володимировичу до глибини душі.  Відкрито милувався її 
ходою, мовою, голосом, малюнками, вишуканими 
манерами. 
     Одного разу влітку, повертаючись увечері берегом ріки з 
рибалки, помітив маленьку постать, що сиділа на березі. 
Підійшовши ближче, впізнав Антоніну Петрівну. Присів і 
сам біля неї, не порушуючи дивної музики звуків розкішної 
природи. Здавалося, що вона його не помічає, 
заглибившись у якісь далекі, сумні спогади. Потім 
непомітно для себе розговорилися. Кажуть, кохання не знає 
меж, а холодна розумна розсудливість зникає перед 
зливою почуттів. Так сталося і з ними. 
        Аркадію Володимировичу було страшенно соромно 
перед дружиною, сином учнями, односельцями. Але він не 
міг нічого з собою вдіяти, він по-справжньому покохав. А 
Євгенія Костянтинівна втратила над собою контроль. 
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Приспаний неспокій в душі раптом прокинувся і вибухнув із 
страшною руйнівною силою. 
        Не тямлячи себе, бігала селом, плакалася людям на 
свою гірку долю, навіть була спроба фізичної розправи над 
справжньою “відьмою”. Ігорко мовчки спостерігав за тим, 
що діється в сім’ї. Вразлива натура увібрала в себе стільки 
негативних емоцій, що, мабуть, оті личинки недовіри до 
цього незрозумілого світу поселилися в кожній живій його 
клітинці. 
        Закохані виїхали з села, життя продовжувалося. Євгенія 
Костянтинівна самотужки виховувала сина. Після 
закінчення школи Ігор легко вступив до університету на 
фізико-математичний факультет. Навколишнім життям не 
цікавився, з головою заглибився в науку. Та на другому 
курсі навчання з ним трапилася велика біда. Ігор захворів 
на шизофренію. 
         Живучи з хворим сином, спілкуючись з ним, Євгенія 
Костянтинівна заслабла й сама. Вона дуже постаріла, 
змарніла, по кілька тижнів майже не вставала з ліжка. 
Згодом померла… 
        Ніщо не буває вічним. Не було вічним кохання двох 
загублених душ. Антоніна Петрівна знову розчарувалася в 
цьому складному житті і покинула свого благовірного. 
         Аркадій Володимирович кликав сина до себе, щоб 
жити разом, але той не пробачив давньої зради. Отак і 
живуть, кожен зі своїм горем, страхами, образами, бідами, 
хворобами. А могла б бути гарна, щаслива сім’я, якби не 
захисна оболонка від справжніх почуттів. Зберегти довіру, 
не згасити багаття тепла і любові – ось місток до 
збереження радості спілкування, взаєморозуміння і 
злагоди. Долю не обирають, її творять. 
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     ВРАНЦІ хмари грубою поволокою 
прослалися над землею, здавалося, вони от-от 
поглинуть верхівки дерев за рікою. У повітрі 
висів мокрий пронизливий туман. Відчайдушно 
кричали півні, гавкали собаки… 
       Того літнього ранку Василь прокинувся з 

якимсь тривожним передчуттям лихого. Довго ходив 
подвір’ям, знічев’я перекладав свої інструменти, гладив 
улюбленця Тузика, а серце калатало як навіжене. Раптом 
йому захотілося неодмінно зустрітися з братом. Саме тепер, 
хоча ще й зарано. 
           Забув навіть замкнути двері, поспішив непривітною 
вулицею. Чим швидше він йшов, тим повільніше плинув 
для нього час, адже брат мешкав в іншому кінці села. Крізь 
морок туману у повітрі потягнуло смердючим димом. 
Швидше… Швидше ж бо… Тільки б добігти до господи 
брата і пересвідчитися, що все гаразд. Тільки б добігти. 
         Вибігши за ріг вулиці, з жахом побачив, як полум’я 
охопило дах будинку, де жив брат. Люди вже бігли на 
пожежу, ревла худоба, брязкали відра, лунали страшні 
зойки. 
      - Павло там… Твій брат повісився. Ще теплий був. Якби 
хоч на десять хвилин раніше… 
          Страшна трагедія сколихнула все село. І говорили не 
про пожежу, не про мученицьку смерть Павла Соцького. 
Говорили про інше. 
     Світлана у матері була єдиною донькою, єдиною втіхою 
та надією. Світланиного батька мало хто пам’ятав. Приїхав 
якийсь чужинець та й оженився  на Ганні, а через декілька 
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місяців забрали його. Кажуть на совісті Міщенка (за чужим 
паспортом) було багато невинних жертв. Впізнав його 
колишній партизан. Відразу ж заарештували поліцая, який 
так і не побачив своєї доньки. 
       Ганна заміж не виходила. Жила з донькою в невеличкій 
хатині поблизу річки. Відомо, що жінці багато клопоту по 
господарству, та ще коли живе без господаря. Отож на 
виховання дівчини мала обмаль часу. Та вже як виховувала, 
то не обходилася без помічниці – лозини. 
       Дівча  вдалося досить хитрим. Ще змалку Світлана була 
заздрісною, часто ловилася на дрібних крадіжках.. Але з 
нею охоче дружили дівчатка-однолітки, бо вміла 
зацікавити, заінтригувати. Вродою Бог не нагородив, та в її 
великих сірих очах світилася якась таємничість, що як 
магнітом тягнула до себе. Світлана привчилася жити 
дволиким життям. Одне – щоб догоджати матері, інше – на 
втіху собі, на зло іншим.  
         Ганна була практичною жінкою. Через чотирнадцять 
років подумала собі, що хатинка в них маленька, а дівка 
підростає. Треба б знайти приймака роботящого, щоб і нову 
хату сам збудував і коштів за це не взяв. Накинула оком на 
вдівця Павла Соцького… Звідси й бере свій початок ота 
сільська трагедія.  
        Павло років на десять  молодший за Ганну, дітей не 
мав. Веселої вдачі, непосидючий, роботящий, він легко 
згодився на пряму пропозицію Ганни. Чом би й не 
допомогти молодиці побудуватися? І сам буде з дахом над 
головою, доглянутий, нагодований. 
     Люди в селі дивувалися. Так швидко Павло будує нову 
хату! Наче в казці виконує всі забаганки господині. 
     Василь не раз застерігав брата про те, що Ганна обманює 
його. Та де там, Павло і слухати не хотів. 
     - Нічого ти, Василю, не розумієш. Я стараюся для 
Світланки, бо люблю її як рідну доньку. 
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       А донька тим часом росла, підростала. Їй було цікаво з 
новим батьком. Він то історію якусь розповість, то 
підморгне, то обніме, аж серце зайдеться. Світлана 
сприймала всі дії Павла Соцького як залицяння. 
       Матері слід би зауважити на зміни в поведінці Світлани. 
Але хіба до того? Зранку й до вечора на роботі, потім 
догляд за господарством, приймак. Внутрішній світ доньки 
– то пусте. Лише б допомагала вдома та в клуб не ходила. 
       - Світлано, ходімо сьогодні в кіно. Потім на танці 
залишимось, - кликали подружки. 
     - Мати не пускає. Та й не хочу, краще поспати. 
       Ганна працювала на місцевій фабриці. Часто бувала у 
вечірній зміні – от і боялася, щоб донька кудись ходила. Ще 
й приймаку наказувала берегти дівчину. 
       В один з таких вечорів Світлані чомусь не спалося. Десь 
на луках співав соловей. У вікно заглядали яблуньки, 
шурхотливо розповідаючи про чари зоряної ночі. У тому 
шурхоті було щось збуджуюче, загадкове, незвідане. 
        Похапцем увімкнула світло, з-під матрацу дістала 
засмальцьований рукопис порнографічного оповідання. 
Вже вкотре читала подробиці таких дурниць, вони її 
збуджували ще більше. Як привид блукала по хаті, уявляла 
себе на місці отих щасливих путан. Потім зойкнула від 
несподіванки. То до хати зайшов її названий батько. Він 
допізна щось майстрував, а це, мабуть, йшов відпочивати. 
Не пам’ятаючи себе підбігла до нього і міцно притислася до 
грудей. 
       Павла пройняло немов електричним струмом, коли 
торкнувся її трошки вологої руки. Її очі раптом загорілися, 
руки затремтіли. Далі було щось неймовірне… 
        Тої ночі вони майже не розмовляли. Та й навіщо слова, 
коли в них так по-весняному грала гаряча кров і обох 
поглинула ненаситна жадоба похоті. 
          Вранці  пройняв холодний жах. Те, що вони накоїли, 
перевершувало всі грані пристойності, мучила триклята 
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совість. Вона розпікала  зсередини, вона дорікала за 
скоєне. 
          Минуло кілька днів. Світлана спіймала себе на думці, 
що знову чекає їхньої ночі. І безсоромна ніч повторилася. 
Свою совість вона приспала з батьком. 
          Тепер їх єднала страшна таємниця. Павло не міг 
залишатися наодинці із собою. А надто болісно було 
дивитися в очі Ганни. Не витримав, розповів про все 
братові. Василь порадив покинути Ганну з донькою, виїхати 
з села. Але Павло був не в силі міняти щось у своєму 
нікчемному житті. Він жив лише по інерції. 
       Ганна не могла не відмітити холодного мікроклімату в 
своїй сім’ї. Світлана стала надто замкнутою, а Павло надто 
сумним. 
     - Ну то й що – думала вона собі, адже хату вже 
добудовано, а донька стала такою серйозною. Пора дівці і 
за розум братися. 
      Одного разу Ганну розбудив якийсь звук у сусідній 
кімнаті. Довго прислухалася. Неохоче опустила ноги на 
підлогу, закуталась в ковдру.  
      За стіною знову щось зашаруділо. Ганна босоніж рушила 
в коридор, смикнула двері і увійшла до кімнати Світлани. В 
ліжку Світлана була не сама. Ганну шпигонуло в саме серце. 
Хто це з нею? Хто б це міг бути? Рвучко увімкнула світло і 
всі застигли в німому заціпенінні… 
      Світлана все ніяк не могла одягти сорочку. Павло 
заплутався у штанях. Ганна, похитуючись, вийшла з кімнати. 
Пекельна мука поселилася в її душі. Як же це? Чому так 
сталося? Як тепер жити разом? 
     Спочатку розмовляла з донькою. 
   - Мамо, матусю… Пробач мені, - шепотіла пересохлими 
губами Світлана, - я не хотіла так чинити, це все він. 
      Ганна відчула нещирість, навіть презирство в тоні 
Світлани. Не могла зібратися з думками. Перед очима стояв 
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той огидний нічний епізод. Презирливо зіщулила очі і 
сплюнула. 
    - Сучка! Геть з очей моїх! 
       Кажуть, що село має великі вуха і довгий язик. Це свята 
правда. Невідомо звідки, хто міг дізнатися про цей 
таємничий трикутник, але селом пішов поголос. 
      Світлана деякий час жила в своєї тітки, Павло мучився в 
докорах сумління, в чарці топив свій сором та 
безпорадність. 
       А до Ганни помалу поверталася холодна розсудливість і 
материнські почуття. Якось увечері зібралася по свою 
блудну доньку, а Павлу сказала: 
   - Щоб і духом твоїм тут не пахло, інакше пожалієш, що 
живеш на білому світі. 
     Навіщо вона так говорила. Він давно вже надумав 
покинути цей світ. Сьогодні нарешті здійсниться задумане. 
      …У тремтливому світлі свічки на стіні чудернацько 
вимальовувалась його тінь. Павло сидів на ліжку, 
обхопивши голову руками. Йому було надзвичайно сумно. 
Той сум був дужчий, ніж страх. Доки будував цю хату – 
мріяв про спокійну сімейну ідилію, йому було добре у 
Ганни, серце співало. А тепер кінець, виправити вже нічого 
не можна. На стіні з’явилися якісь привиди. Вони 
заманювали його в безодню, у чорний морок. Якийсь час 
лежав у забутті. 
       Заспівали перші півні. Вийшов у двір, обійшов хату. Для 
кого він збудував її? Старався ж, думав, що й для себе. Та 
що тепер думати, треба діяти. Мимоволі відгвинтив газовий 
балон, заніс на горище. Поголився, перевдягнувся у 
найкращий костюм, запалив цигарку. Його пройняв різкий 
досвітній холод. Знову  поліз на горище, кинув сірника біля 
відгвинченого газового балону, а сам поспіхом приладнав 
мотузок на драбині, встромив голову у зашморг і 
відштовхнувся. Якийсь час дивився на танцююче полум’я і 
прислухався як б’ється його власне серце. 
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         Ганна та Світлана прибігли додому, коли люди вже 
загасили пожежу. Ганна заламувала руки, бігала по хаті, по 
подвір’ю, господарським оком прикидаючи всі збитки. 
      -Ой, людоньки, та що тепер нам робити? Допоможіть 
нашому горю… 
      Похорон Павла Соцького зібрав майже все село. Ховали 
як і належить, пристойно. 
       Ганна голосила для годиться, щоб люди бачили, що не 
винна вона у смерті Павла. Світлані наказала робити те ж 
саме. 
      -Тату, на кого ж ви нас покидаєте? А  заберіть же і нас із 
собою – голосила біла, як смерть, Світлана. 
       Часто втрачала свідомість, а тоді знову припадала до 
чорного гробу і кропила непідробними сльозами горя, 
сорому і приреченості. 
     Селом ще довго блукали плітки.    
                                  
        ВОНА стояла над прірвою безтямно дивлячись на 
чорну воду, що вирувала і грізно попереджувала про 
безповоротність людських жертв. Йшов осінній холодний 
дощ. Пронизливий вітер шарпав  тонку сукню, зірвав з 
голови хустку, яка теліпалася на шиї. Світлана нічого того не 
помічала. Вона раз по раз поглядала на небо. Велика хмара 
саме проковтнула місяць, стало темно і похмуро. Погляд 
губився у сірій каламутній імлі, в якій не видно було , де 
кінчається, а де починається земля. Подумки зверталася до 
нього, прохала забрати до себе її молоду, але вже таку 
грішну душу. 
       Прийшла сюди, щоб втопити своє горе і безпорадність. 
Ні, мабуть, це їй не під силу. Але що робити? Як сказати 
матері про свою вагітність? 
      …Відтоді, як не стало Павла Стоцького, пройшло 
небагато часу. 
     Світлана не любила з’являтися між люди, бо були й такі, 
що не соромилися спитати прямо про колишні стосунки з 
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батьком. Мати всім затикала роти, говорила про людську 
заздрість, розхвалювала свою доньку на всі боки. А тепер? 
Як бути тепер? Ні, треба сказати матері про все. Мовчки 
повернулася спиною до річки, постояла ще з хвилинку і 
почвалала до хати. 
      Вдома дала волю сльозам, що лилися на холодне не 
розстелене ліжко. Вранці мати сама почала розмову. 
      - Світлано, в тебе не повинно бути від мене таємниць. 
Невже ти й зараз цього не розумієш? Віднині ти будеш 
жити так, як я захочу і робити те, що я тобі скажу. Я давно 
вже здогадуюсь про твій стан. Сьогодні ж підемо до Насті. 
     Настя, літня, одинока жінка, жила неподалік, була відома 
всьому жіноцтву села та й поза його межами обізнаністю в 
сердечних справах, зналася на чарах, ворожінні, а кому 
потрібне було таємне оперативне втручання – бралася й за 
це. До неї часто жінки стояли в черзі, щоб почути про свою 
долю, причарувати коханого, позбутися таємного плоду. 
    Настя мовчки оглянула Світлану і сказала Ганні, що краще 
б їм поїхати до районної лікарні. Але Ганна й слухати не 
хотіла. 
    - Роби те, що вмієш. Сама знаєш, нам не можна до 
лікарні… 
      До вечора Світлана не могла підвестися. Вона стогнала в 
Настиному ліжку і корчилася від болю. А ввечері Ганна 
городами потягла доньку додому. 
     Через десять діб ледве оклигала. Змарніла, схудла і в 
школу більше не пішла. Так звеліла мати. Вона влаштувала 
Світлану на фабрику поряд з собою. Дівчина швидко 
навчилася всім тонкощам нехитрого ремесла.  
         В повсякденних турботах вервечкою пливли дні за 
днями, такі схожі один на одного, сірі та непривітні.. 
         Якось йшла з роботи, а назустріч Володька Кривенків. 
Зупинив, посміхнувся і запитав чи зможе вийти на вулицю 
увечері. Він сподобався Світлані відразу. Прийшов з армії 
змужнілим, подорослішав. Та, мабуть, треба йому лише 
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одного – посміятися з неї. Сказала, що не зможе вийти, а 
серце мало не вискочило з грудей. 
     Тоді він сам прийшов до хати. Ганна зміряла його 
оцінюючим поглядом з голови до ніг. А що, нехай походить, 
треба вже й про приймака для доньки подбати. Тільки 
вибиратиме вона господаря – непитущого, роботящого, 
покірного. 
      Володька ошаленів від кохання до Світлани. Він і слухати 
не хотів про її минуле. Та й Світлана помалу розквітала, 
ходила з високо піднятою головою і з презирством 
дивилася на всіх, хто шептав їй услід принизливі прізвиська. 
      Але те щастя продовжувалося недовго. Ганна 
роздивилася, розпитала, усвідомила, що Володька не пара 
її доньці. Доброго господаря з нього не вийде, адже гонору 
більше, ніж треба, та й кохання оте ні до чого. Постійним 
воно не буває, все скороминуще. 
    - Дочко, хватить гратися в кохання, - сказала вона якось, - 
не пара він тобі. 
      Даремно Володька оббивав пороги, даремно просив 
Ганну дозволу женитися на Світлані. Відповідь була 
незворушною. 
       Заприятелювала Ганна з Настею, потроху вивідувала в 
неї всі секрети ворожіння. Знала, що це їй неабияк 
знадобиться. 
      Якось на базарі зустрілася з колишньою подругою, що 
жила в сусідньому селі, запросила до себе в гості. Євдокія 
милувалася їхньою хатою та все примовляла, що в 
Ганниному обійсті справжнього господаря не вистачає. 
       - От і допоможи моїй Світлані. Я для неї давно шукаю 
жениха. 
      - Та є в мене один на прикметі. Приходь на тому тижні в 
гості, влаштую тобі оглядини. 
      Михайло – невисокого зросту, чорнявий, кругловидий 
хлопець, з теплим і трохи  хитруватим поглядом, 
сором’язливий прийшовся Ганні до душі. З нього можна 
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виліпити кого завгодно. Тільки треба б  його запросити в 
гості… А далі вона знає, як залишити в себе назавжди.  
На допомогу прийшла Євдокія. 
     - Михайле, ми оце збираємось з Ганною Тихонівною 
перевезти дещо до неї. Та ось з транспортом сутужно. 
Може підсобиш з мотоциклом? 
     - Авжеж, чого й не підсобити. Довезу, куди скажете, тітко 
Євдокіє. 
        Тієї холодної осінньої ночі вони засиділись за чаркою, 
за розмовами допізна. Світлана підносила закуску, 
спідлоба дивилася на хлопця. А той і уваги не звернув на 
неї. І чого б на неї дивитися? Бліде, аж зелене обличчя, 
вирячкуваті безбарвні очі без брів, миршаве, солом’яного 
кольору волосся. Сміхота та й годі. 
    А Ганна все підливала Михайлу горілку, тишком 
нашіптувала якісь слова. Не пам’ятає як і заночував в 
чужому селі, у чужих людей. 
       Сонце вже підбилося високо. Михайло розплющив 
повіки. Спочатку не збагнув де він, тоді побачив улесливу 
Ганнину посмішку і такою вона видалася доброю та рідною.   
     На кухні накривала стіл Світлана. Така привітна і осяйна!  
Чому вона видалася йому вчора негарною? Досить таки 
гарненька білявка! 
        Смачно пахне смаженою яєчнею та салом. Павло 
проковтнув слиню. Ганна принесла якийсь чудернацький 
напій. Спочатку випила сама, потім передала доньці, а та 
подала Павлу. Той швидко випив все до краплі і мовчки 
взявся до сніданку. 
       Невдовзі Ганна справила доньці гучне весілля. Вигравав 
баян, звучали весільні пісні, здіймалася снігова завірюха від 
запальних танців. 
    І зажила собі господиня з молодятами у своїй хаті. Тепер 
було кому і дрова рубати, і сіно косити, і за худобою 
доглянути. Приймаком не могла нахвалитися людям: 
роботящий, уважний, слухняний, покірний, непитущий. От 



Ольга Батьковська 

ღ   263   ღ  

тільки горе – не дає Господь внучаток. Пройшло майже 
чотири роки від весілля, а дітей у Світлани з Михайлом все 
не було. Ганна з донькою почали часто зникати з дому – то 
на день, то на два. Куди вони їздили – ніхто не знав. Та 
через рік Світлана народила хлопчика. Назвали його 
Михайликом, як і батька. 
     Ганна із задоволенням тішила онука. Тепер вона була 
певна, що приймак нікуди не дінеться. 
        Йшли роки… Ганна посивіла, зігнулась, зморшкувате 
обличчя почорніло від часу. Вона мала аж п’ятеро онуків. 
Часто плутала їх імена. Тільки Михайлика пам’ятала і 
любила більше за всіх. Відчувала втому, спустошення після 
всього, що пережила. Ось тепер і справді нічого вже не 
треба. Вона навчила доньку жити по-справжньому, а не 
перейматися якимись там почуттями. 
          Поволі займався день. Скоро, як завжди влітку, стало 
видно. Верхівки берез, вкриті липким ясно-зеленим листям, 
зарожевіли в ранковому світлі. Світлана вийшла на ганок. 
Вона не могла прийти до тями від того страшного сну, що 
снився їй щойно. Знову перегортала в пам’яті сторінки 
втраченої юності. Як то повернеться життя до її дітей? 
Михайло вже он який виріс, скоро в армію піде. Кмітливий, 
розсудливий хлопець, весь в бабуню. А чоловік – слухняна 
іграшка в руках її матері. Хіба про такого мріяла?               
Прийшов на думку сон. На мить задивилася на блакитне 
небо, тихо зійшла з ганку, зірвала трохи квітів, сіла на 
велосипед і помчала на кладовище. 
      Довго стояла над могилою названого батька. З 
пожовклої фотографії докірливо дивились його очі і ніби 
прохали приходити частіше. Вже двадцять шосте літо 
замітає далекі сліди безсоромної ночі. 
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      Стара Олександра втратила лік  дням і ночам. Вони 
тягнуться довгою чередою, немов примари. Прислухається 
до пісні вітрів, що шугають повз її хату, сльози печалі і 
смутку котяться на кострубаті руки. В кімнаті холодно і 
непривітно. 
      У сліпому мороці самотності Олександрі знову являвся 
Ангел. Розмовляє з ним вже давно. Ангел застережливо та 
докірливо хитає до неї головою, бо гріхи, непоправні гріхи  
стоять між ними глухою стіною. Вже вкотре шепоче 
пересохлими чорними губами: “Прости мене, грішну, 
покарай і прости. Не хотіла я, не хотіла”. 
    В партизанському загоні була улюбленицею земляків. 
Чорні як вуглинки очі, чорне, з срібним відблиском волосся, 
стан гнучкий, як тополя. А засміється – то наче хто в 
дзвіночки задзвонить. Подивиться на кого – аж мурашки по 
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тілу підуть. А що веселої і неспокійної вдачі була… Хлопці 
жартома прозвали її Шурун-Бурун. 
       Все було б добре, якби не та рокова зустріч. Визволяв 
їхній загін сусіднє село. Запланована операція вдалася на 
славу. Забігла в якусь хатинку води напитися, а там 
старезний дід лежить на лежанці і корчиться від болю. 
Підійшла, щоб поправити голову, яка безсило звисала – та 
аж заціпеніла від страху. Старі руки, наче обценьками, 
схватили її за пальці, примусили сісти поряд. Сила 
життєдайності влилася в немічне тіло і дід заговорив. 
Непомітно для самої себе пішла з ним у дивну країну чар. 
Вона запам’ятала все, що передав їй Панас-ворожбит. 
      З того часу Олександра стала ворожкою. Спочатку навіть 
гордилася своїми фантастичними здібностями, тільки 
далеко пізніше зрозуміла – це важкий тягар для душі,  
Зрозуміла й інше – цей тягар нести їй до скону днів… 
      По закінченню війни виїхала з рідного села до іншого. 
Воно полюбилося їй привітними людьми, красою природи, 
швидкою течією срібної ріки, що іскриться на сонці 
невловимими гранями і нагадує швидкоплинне людське 
життя. 
       Олександра знала собі ціну, впевнена була, що люди 
підуть до неї. І люди йшли з горем і радістю, з надією і 
тривогами, сподіваннями і втратами. Вона не лікувала їх від 
фізичного болю, бо не вміла. Лікувала їхні душі, знала геть 
все про кожного, хто стояв перед нею. Вона знала про 
втрати, читала долі, а бувало знала таке, про що не 
наважувалась і сказати. 
       В особистому житті  молодій Олександрі не пощастило. 
Так, вона вміла кохати, вона безтямно була закохана в 
свого чоловіка, але той не зрозумів її.  Не подобались вічні 
черги біля їхнього обійстя, не подобалось, що хазяйнують в 
хаті якісь чужі жінки, а його дружина – ворожка. Якось 
зібрав свої пожитки і пішов, залишивши на згадку донечку-
красуню. 
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       Так і жила – не собі, а людям, була приреченою на таку 
тривожну долю. Заміж більше не виходила. А люди йшли, 
їхали здалеку, щоб заспокоїти біль свого серця, загоїти 
невигойні рани. 
        Олександра побудувала нову хату, видала доньку 
заміж, гроші водилися в неї завжди. Вже б наче й досить, 
відпочити б від нервових стресів, людського горя. Та де 
там… Не відпускає її ота страшна дідова рука та його наука. 
        І знову пливли дні, схожі один на одного, знову не було 
часу на своє господарство, знову чужі люди робили все 
поспіхом, аби швидше дізнатися про свою гірку долю. 
        Якось завітала до ворожки жінка з сусіднього села. Як 
глянула на неї і мало не закричала: «Біжи швидше додому, 
з чоловіком твоїм біда, біжи, бо чи й зарадиш йому». Так і 
вийшло. Чоловік той наклав на себе руки. 
       Часом Олександра дивувалась самій собі, а потім 
звикла. Любила повторювати, що від долі не втечеш. Отож, 
переймалася чужими бідами, дедалі частіше нарікала на 
свої. 
      Невблаганна старість непомітно торкнулася Олександри. 
Її тіло часто трясло мов у лихоманці, ноги не слухались, 
зраджувала пам’ять, а люди потроху стали забувати стару 
ворожку. 
     «…Прости мене, грішну, покарай, - шепоче беззубим 
ротом, - прости, Господи, що не твоїми молитвами 
благословляла людей. То він. То все він. Я не хотіла…» 
     У дворі загавкав пес Левко, в унісон йому заскавучав 
Пірат. Ворожка миттю зрозуміла їх: до неї прийшов якийсь 
чоловік. Чого йому треба, чого? Ні, не передасть вона своєї 
сили. Нехай вмирає та чорна сила з нею. Вона витримає, 
витримає справедливий Божий суд.     « Прости мене, 
грішну. Покарай і прости. Не хотіла я. Не хотіла…» 
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       Стара гойдалка старанно вмилася дощем, заблищала 
ластовинням від сонячних блискіток-мрій. Як же тепло улітку! Хоч 
би трішечки прохолодного вітерцю, щоб розгойдати хвилі 
спогадів… Куцохвостий горобчик, весело вистрибуючи на ній, 
цвірінчав про свої гороб’ячі клопоти. Йому і невтямки , що сюди 
приходять з мріями поважні і не зовсім, веселі і не дуже, дівчата 
й хлопці, старенькі  й дітлахи. І всіх треба прийняти, вислухати, 
заспокоїти…  
     Цікаво, сьогодні хтось прийде, чи ні? Влітку приходять… Вона 
радіє кожній зустрічі, прислухається до кожного серця. Хоч стара, 
а міцненька. Такі викрутаси може зробити! Ого-го! 
    А ось і перша мрійниця підійшла. Молода, некваплива жінка 
ніжно обхопила поручні і повільно, заплющивши очі, почала 
розгойдуватися. Її думки блукали поза хмарами, миготіли 
яскравими спалахами і знову губилися десь далеко… Жінка 
мріяла про народження дитини. Гойдалка заспокійливо скрипіла 
в такт її думкам. Через два роки жінка прийде сюди знову… з 
маленькою донечкою… Хоч би швидше побачити те янголятко! 
Гойдалка загадково заховала ще одне ластовиннячко з мрії… 
-Ой, не треба так злітати! Куди ж ти? Тримайся! 
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Мале хлоп'я хвацько розгойдувалося, високо підіймаючи ноги, і 
весело сміялося від задоволення.  Майбутній льотчик, мабуть 
так! Що ж, треба тренуватися, щоб голова не крутилася від 
запаморочення. Не втримався, зістрибнувши, впав… 
     -Не плач, малий, все добре. Синець загоїться, а мріяти треба й 
далі… Прибігай ще, допоможу! 
    До гойдалки йшли двоє закоханих. Які ж гарненькі! Він ніжно 
обіймав її за стан, цілував та шептав паморочливі слова. 
Тримаючись за руки, мріяли про майбутнє весілля. Обоє загадали 
бажання і прив’язали золотаву стрічку… Закохано дивилися одне 
на одного, весь світ помістився в їхніх очах!  
    Здалеку наближалася інша пара. Він віз її в інвалідному 
візочку… Чорняве волосся  акуратно зібране в товстий вузол, на 
щоках вигравав рум’янець, світилася щастям від підтримки 
коханого чоловіка… Він бережно приніс її на сидіння та, дбайливо 
притримуючи, легенько гойдав туди-сюди. В такт рухам злітала 
одна єдина мрія – ходити… ходити… ходити... 
       Раптом  гойдалка здригнулася від удару ногою. Якийсь 
вайлуватий молодик з нахабним поглядом сплюнув додолу: 
   - Що за дурнЯ? Допотопна яка… Оце б на металолом! Стільки 
бабла буде на бухло! 
     Гойдалка тремтіла від кожного руху знахабнілого «мрійника». 
Невже таким мріям є місце в чиїйсь голові? Якими жорстокими 
бувають деякі люди!  Від них з’являються тріщини зла… Треба 
вистояти. Бо ще ж гойдати та гойдати – поважних і не зовсім, 
веселих і не дуже, дівчат і хлопців, стареньких та дітлахів… І всіх 
треба прийняти, вислухати, заспокоїти… 
      Сюди частенько приходить одна мрійниця зі своїми новими 
поезіями. Читає вірші, ділиться спогадами і пише… З кожним 
роком в косах з’являється все більше сивини, зморщечки на 
обличчі глибшають та добрішають. Вона дарує людям красу, а ті 
насолоджуються словом і наповнюються новими добрими 
бажаннями, які обов’язково мають здійснитися… 
     Незабаром осіннє листя вкриє стару гойдалку  простирадлом і 
та задрімає в ластовинні безлічі людських мрій, іноді 
здригаючись від пронизливого вітру, чи скрипу старих ялин… Гой-
да, гой-да… 
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