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С В І Т О Г Л Я Д

МОЯ ДУША,  
ЯК ЗГОРНУТИЙ СУВІЙ…

Моя душа,
Як згорнутий сувій,
Моє минуле ревно
Зберігає.
Там устремління
Напрям мій,
І кожна мисль
Ізвідти витікає…
Очистити до блиску
У трудах
Авгієві конюшні конче
Треба…
Щоб кожна думка світла –
Білий птах,
Злітала у обширний
Простір
Неба…
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БЛУКАННЯ  ЖИТТЯ

Іду,
Бреду,
Все –
Невпопад…
Сміюся,
Плачу і –
Страждаю…
Грішу
І каюсь.
Хто без вад?
Від себе геть
Тікаю…
Дивлюсь – 
Не бачу,
Не збагну,
Нічого не
Впізнаю…
Іду,
Шукаю і зову,
Куди прийду –
Не знаю…
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СПОЧАТКУ  – 
СТВОРИ  СВІТОГЛЯД

Чогось жадати – то пусте. 
Не варто і потуг робити… 
Чинити треба лише те, 
Без чого Світ не може жити.

Хоч істина всього одна, – 
Багато сходинок до неї. 
У кожного хода своя – 
Завжди дотримуйся своєї.

Навчитися розпізнавати, 
Вагу співмірностей вловити, 
Закони Божі опізнати – 
Тоді вже можна і – творити…
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ЖИТТЯ  –  ВОНО  ТУТ  І  ТЕПЕР

Буваю я веселим і сумним, 
То радісно – піднесеним, 
То згніченим… 
Ти ж з фотокартки дивишся 
Завжди 
Печальним поглядом, 
Як словом  
Незакінченим…

Тому виною –  
Волі прикра зніченість, 
Невизначеність почуття… 
Дороги перетнулись – 
І розбіглися, 
Можливість перейшла 
У небуття…
Нові події доля гонить 
Хвилями… 
Змиває – і несе нове 
Буття… 
В житті немає місця 
Запізнілому… 
І безкорисні сум 
І каяття…
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РУТИНА  ЖИТТЯ

Павук павутиння
Сплів,
У тихім куточку
Сів…
Воно павуку 
Служило –
Мошок і мушок
Ловило…
Так він і жив,
Як міг,
Їв свій нечистий
Хліб…
Довго він жив
І їв
Поки не
О-колів…
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МИРСЬКЕ  ЖИТТЯ

Мураш доріжкою
Його
Топтаною,
Билинку спиною
Штовхав
Стомленою…
Приніс в мурашник
І поклав,
Як гоже…
Та і не знав,
Що світло є
Боже…

«ЗА  ДІЛАМИ  ЇХ   
ВПІЗНАЄТЕ  ЇХ…»

Є речі великі 
Й малі;
Значущі є і
Дріб’язкові…
До чого причетні
В житті,
Отак нас і судять
Свідомі…
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ІСНУЮТЬ  ЛИШЕ  БОГ   
І  СВОБІДНА  ВОЛЯ  ЛЮДИНИ

«Наука без релігії 
неповноцінна, а релігія без 
науки – сліпа»

Альберт Ейнштейн

Все, що є –
То є бог,
Все, що є:
Кожен подих
І серце твоє;
Кожен порух
І мисль,
І сльоза;
Спека,
Дощ
І травнева гроза;
Землетрус і вогонь,
Буревій…
Тільки вибір є твій,
Вибір –
Твій…
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* * *

Відвернуся від неволі –
Заздрощів
І каяття…
І полину у світ Сонця,
В світлім, райдужнім потоці,
Радість де, де серця спів,
Де все так, – як вік хотів…

* * *

«Человек велик не тем, что 
он есть, а тем, о чем он 
воздыхает…»

Не хочу авто…
І не хочу палаців…
Не хочу коштовних
Картин…
А хочу літати…
За межі галактик,
Від неба до самих
Глибин…
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ЧИСТЕ  НАТХНЕННЯ

– Сповільни молитву
До рівня нуля…
– І в чому моє сподівання?
– Мовчазна молитва
Породить те «Я»,
Що є лиш саме
Спрямування…

ДО  ЛЮДИНИ

Забудь про невдачі
Бо ти – співтворець!
Настало твоє верховенство!
Ти Всесвіту й Світу
Тотальний вінець;
Ти – Світло, Знання
І Блаженство!
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НЕВПЕВНЕНІСТЬ,  
РОЗДВОЄННЯ ДУХУ

«Справжнє знання є те, 
завдяки чому чиниться дія; 
якщо немає дії, то немає 
і підстави говорити про 
наявність знання.»

Ван Ямін

Вагання, роздвоєність духу 
Тамує палання душі, 
Приносить покори задуху 
І падають з рук палаші…

*

Над прірвою занісся кінь –
І вже не слухає оброті…
Достойно послане зустрінь,
Як кінь над прірвою в польоті…

* * *

На вищі заміниш
Бажання земні –
Тоді і дістанешся брами.
Життя починається
Лише тоді,
Як став керувати
Думками…
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ЛЮДИНА  Є  ТЕ,   
ЩО  ВОНА  ДУМАЄ

«Який замисел людини у цьому
світі, такою вона буде у тому світі.
Хай збудеться у неї замисел.»

Чхандогья – упанішада, 3, 14

Намарні наші сподівання,
Як буратиновий посів:
Уродять болісні страждання, –
Все буде так, як сам схотів…

* * *

А дні ідуть, біжать, бредуть,
А я – гуляю…
А дні ідуть, біжать, бредуть,
А я – кохаю…
А дні ідуть, біжать, бредуть,
А я – святкую…
А дні ідуть, біжать, бредуть,
А я – полюю…
А дні ідуть, біжать, бредуть,
І я – сумую…
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* * *

Бездумність…
Яка помилкова,
Підступна
Дорога життя…
Що крутить,
Несе за водою, 
Як повінь весняна
Сміття…

* * *

Життя – як свічка,
Що горить,
Горить і тане…
Спіши закони
Зрозуміть –
Хай сили
Стане…

ГРА  –  СПРАВА  СЕРЙОЗНА

Гра для дитини – 
То школа життя. 
Грайте, навчайтесь, 
Малі…
«Ігри» дорослих – 
Ведуть в майбуття… 
Вибір зроби – 
На Землі…
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БАТЬКИ  Й  МАЛЮКИ

Малечу навчають батьки –
Ті чинять усе навпаки…
Воюють з життям залюбки,
Коли вже летять черепки,
Доходить – були віслюки…

ПЕРВІСНА  ЧИСТОТА

Дівчата зап’яті
Хустинками
І очі їх світять
Жаринками;
Обличчя аж
Зніяковілі,
Чистенько умиті
І милі…
То є чи-сто-серд-на
Людина…
Для них ще настане
Година…
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КОЖНОМУ  –  СВОЄ

Багнюка вилізла з болота
І до гори прийшла.
Чому ж вона та-ка ви-со-ка,
Красива й мовчазна?
Ударю каменем її –
МЕНЕ вона щоб знала!
І не здригнулася гора,
Та й вищою ще стала…

ДУХОВНЕ  ЗРОСТАННЯ

І роковини, і річниці…
Усе іде, біжить, сплива…
Та все яснішають зіниці:
У них вже – Істина сама…

* * *

Закони гри у нього інші,
Відмінна і свята мета…
Щоб злети духу стали вищі,
Не гідна миру суєта.
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* * *

Ми вільні лиш тоді,
Коли взаємно,
У радості і щирості
Сердець,
Про себе позабувши
Щиро, ревно
В служінні свій знаходимо
Вінець…

* * *

Навіть помилкова 
активність краща за 
байдужість, інертність...

З духовного вчення

Протести, сумніви, надії;
Занепад духу, злети мрії…
Та захищай завжди добро –
Байдужість – то найбільше зло… 

*

Байдужих не беруть до Раю.
У них, як завжди, – «хата скраю…»
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ХТО  ЗВОЛІКАЄ  –  НЕ  ДОСЯГАЄ

Життя, як сполох –
Ринулось вперед,
Не милями –
Світлóвими роками…
Поля торсійні,
Всесвіту корсет,
Нові енергії постали
Перед нами…
А ті… все топчуть
Спориші,
Вже топтані – затоптані
Дідами…
Відстали,
Заблукали у глуші,
Замулились
І обросли
Мохами…

* * *

Так ідем по життю
І трудами
Устеляєм буття наше
Звичне…
До тих пір, поки правди
Не знаєм,
Що є тлінне і що є
Одвічне…
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* * *

Сірятину підчас вітаєм,
Бо так вже звикли, злидарі…
Увись очей не піднімаєм –
Не наше поле угорі…

ШЛЯХЕТНІСТЬ

Благородство душі – не купити,
Не знайти на торішній стерні…
Із руди діамантів намити,
Щоби зватись і бути людьми…

* * *

Горшками совати в печі,
За зброю мати рогачі,
Заплющить очі на науку,
Спиняти тік Святого Духу…
Така мета ції просвіти
У сьогоденні зрілі літа?

ВАКУУМ – СВІТ. 
КРУГООБІГ ЖИТТЯ

Тиша, безмежність, закручений Світ,
Живинки зринають – зникають…
Ідея зтіка, як невидимий цвіт,
Частинки її обліпляють…
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Утворене тіло, – живе і стражда, 
Чутливість душі розвиває… 
Зростає свідомість, законів канва, 
Про Бога Пустоти вже знає…

Набуто свій досвід, світліє душа, 
У тілі – немає потреби… 
Всевидящі очі до Світла здійма, 
І тихо відходить до Неба…

НЕВОЛЯ  ПОКОРИ

Начальник «має рацію» завжди,
Хоч правий він, хоч не правий…
Посада визначає вибір свій,
Чи то розумний він, а чи…
Пустий…

ЖОРСТОКІСТЬ  ЗАКОНІВ  СТИХІЇ

Правдивому – не вижити
В суспільстві, –
Як проти руху натовпу 
Іти…
Ця лава зіб’є з ніг –
І не надійся –
Потрощить почуття твої
Й кістки…

*

΄
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Я ситий подарунками скорботи –
Летять навиліт – і не ранять душу…
Потоком омину мирські турботи, -
Я бути перед небом вільним мушу…

СУТНІСТЬ  РЕЧЕЙ  НЕЗМІННА

Для мухи все одно куди сідати: 
На світле й темне, золото й лайно… 
Таких і серед людства є багато – 
Чи праведність, чи кривда –  
Все одно…

Та сутність у речах не сплюндрувати. 
Вона, як птиця-фенікс оживе. 
Дивитись пильно, правду цінувати, 
А накип нечестивий – сам спливе…

СЕРЕД  РАБІВ

Серед рабів
Не можна бути вільним…
Хоч будеш ти моральним,
Хоч святим…
Раби зведуть тебе
До божевілля…
Ніколи ти не станеш їм
Своїм…

*
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Мойсей мав рацію тоді,
Як років сорок
Рабів пустелею водив,
Щоб взяв їх морок…

* * *

Біда, як трапиться
Рабу
Дорватися до влади…
Тоді за власну простоту
Помститься без
Пощади…

* * *

Колись князів 
По батьку величали.
Батьки були особи –
Навіки…
Теперішні
Не так висóко стали…
А ми все величаєм –
З простоти…
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ІМ’Я  –  ВІД  БОГА

Коли спотворюють ім’я 
І лізуть враз на «ти», 
То не лежить душа моя 
І хочеться піти…

Шухевич хлопцям говорив 
Достойне, горде – «Ви». 
При тім душею не кривив, 
Хоч то були брати.

* * *

Пам’яті Олени Теліги

О відданість!
Початок і кінець!
Коли синхронні і слова
І дії…
Надійності і вірності
Вінець,
Де розпадаються
І сумніви,
Й надії…
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ОДА  ІДЕЙНОСТІ

Усе, що сталося –
З насильства…
І навіть людськая
Любов…
І наші слабкості,
Й невмійство –
Капкани все –
І в пастці знов…
Лише ідейність височіє,
Як острів у потоці зла.
Вона одна лише уміє
Спожити істину 
До дна…

* * *

Іду, біжу, лечу, жадаю,
Вогонь у серці бережу.
Шукаю істини, і знаю,
Якщо шукаю –
То знайду.
Що є всередині у мене,
Що ледве жевріє і тліє –
Та живе ?
То мабуть-що примарний
Просвіт неба,
Що манить світлом світлим
І веде…
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* * *

Щось сталося…
Причини ми не знаєм…
То, може, – гріх 
В минулому бутті?..
Минуле пазуром невидним
Роздирає, –
Таврує слід
В сьогоднішнім
Житті…

ТАЇНА  ВЧИНКУ  І  НАСЛІДКУ

Сумлінно зроблене –
Пусти…
Нехай іде собі з добром –
Не оглядайся…
Та сила вдячності від Духу
На тобі
Осяде,
І колись
Поможе у біді –
Не сумнівайся…
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* * *

Доцільність – це така 
Велична сила,
Її і не об’їдеш,
Не минеш…
З доцільності і успіхи,
Й горнила…
Вона не має напрямку
І меж…

* * *

Ніхто на волі 
Не працює
З надривом,
До упадку сил.
Ні птах, ні звір,
Коли полює…
Людина лиш –
Везе,
Як віл…
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МЕТАМОРФОЗИ

Розмелене зерно –
Вже не зерно,
А борошно –
Пухка предтеча хліба.
Зерно – що знов життя дає,
Воно
Бере буття своє
Від Неба…

* * *

Пусте – відразу викликає…
Наповнене – підчас і злить:
До розуму бо спонукає –
Пече, і коле, і болить…

СТРАХ.  САМОВЛАДАННЯ

Страх виринув
З холодним потом,
Тремтінням рук
І блідістю лиця…
Він – необізнаність:
Куди веде дорога –
Зненацька я 
Постав перед порогом
І вибором:
Буття,
Чи небуття?..
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*

Самовладання –
Повна дієздатність,
Наповненість
І праведність життя!
Обставини, що склалися –
Найкраще,
Що сам cтворив
Минувшини буттям…

ЄРАРХІЯ   
СВІТОГЛЯДНИХ  ЦІННОСТЕЙ

Ритуал – то відсутність довіри.
Під ним лише смута одна…
Доцільність – заложниця міри –
Жорстока і навіть
Страшна…
Гуманність – дитина страждання,
Породжує біль співчуття…
Любов – то саме віддавання –
Основа і сутність буття…
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КАРМА

Вдихаю почуття,
Та видихаю втому:
Жага горить –
Спустошує до дна…
Природи джерело
Наповнює потому…
Так хвилі котяться –
Одна… Іще одна… 

*

Думки мої торують
Рівчаки…
І дзвінко вже біжить
По них 
Моє життя… 
Душі сторожа спить…
Пливуть солодкі сни…
Блукання дим…
Та буде
Каяття…
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ЗГУБНІСТЬ ЗВИЧОК

Звички нас гублять –
Буденні, прості –
Важко боротись
З приємністю…
Їм потураєм,
І вдячні вони:
Ставлять нас поряд
З нікчемністю…

* * *

Вдихання Всесвіту –
Творіння.
І ось уже бурлить
І визріва життя…
А видих –
То руїна 
Докорінна…
Та знов у ній бринить
Нове життя – буття…
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СУД

Постану перед викликом
Любові:
Чому, кого і як я
Не любив?
Чому здавався гніву
І утомі?..
Хіба не знав, що душу 
Погубив?..

ОДИНОКІСТЬ

Поодинокий дуб стояв
Розлого
На пагорбі,
Серед широт полів…
Другий тулився в сутінку,
Убого, 
У натовпі і друзів,
Й ворогів…

*

Задумливих, зажурних
Не вітають –
Ізгої і чужі серед своїх…
Усміхнених в історії
Не знають –
Ні праведних Його,
Ані святих…
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ПАСТИР  ХРИСТОВИХ

Проникливий погляд глибоких очей,
Постами утягнуті щоки,
Сліди молитовних безсонних ночей –
І паства шукає в нім спокій…

Я  –  ЄСМЬ

Течуть річки,
Озера мріють…
Стоять ліси
І луки
Зеленіють…
Бринить життя
Від краю
І до краю…
І в ньому я –
Своє завдання
Маю…
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П А Т Р І О Т И З М

МАТЕРИНСЬКІ  ПІСНІ  УКРАЇНИ

Скільки щирих пісень,
Що звучать в Україні
Надихають дітей,
Споряджаючи в путь…
Материнські серця, 
Як колись, так і нині,
Засівають добро,
Та й біду відведуть…

ДІТИ  УКРАЇНИ

Тут мама й тато
І душі світання…
Поживний дух 
Від хліба
Простоти…
Тут наша Трійця,
Рушники й клечання…
Куди ж з цієї святості
Іти ?

*
Співають діти – «…нене – Україно…»,
Благословення просять навіки…
Ми вдома тут, і наша пісня лине –
Не маємо ми іншої мети…

΄
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ЕКСТАЗ  БАТЬКІВЩИНИ

О, Боже, тут я вдома,
Україно!
Я вилітаю в простір –
Подивись… 
О, мамо, тату, діти
І дружино!
Ми вдома,
Як і предки,
Тут,
Колись…

* * *

На Івана, на Купала
Купина палала…
Пливли вінки за водою –
Дівчата гадали…

ДУША  –  МОВА

Усі не рідною гудуть…
Та є закваска 
В Україні…
Від Бога ми –
І в тому суть!
Коли вже тіло
Не убили,
Тоді і душу
Не уб’ють!

΄
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* * *

Суди їх Бог,
Коли проживши
По тридцять літ
На праведній землі,
Пудами хліба й солі
З неї з’ївши,
Трьох слів промовити
Тутешніх
Не змогли…

БЕЗКРОВНА  ОКУПАЦІЯ 
(стратегічний роздум)

Окупантські війська
Не ввести…
Муравйов не в пригоді тут
Знову…
Технологію нову 
Знайти:
Усього лише – винищить
Мову…
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ЯК СВОГО ЧАСУ  
МОЛОДЬ ПРАГИ ВІДРОДИЛА  

ЧЕСЬКУ МОВУ, МАЙЖЕ ВИТІСНЕНУ  
АВСТРО-УГОРЩИНОЮ

Як младочехи у Празі
Мову свою рятували?
Тільки й всього, що наразі,
Нею вони розмовляли!..

ХОХЛИ

Чужу біду
Ще кой-як поважаєм…
Поспівчувать,
А то й – допомогти…
От успіхи…
Трагічно зустрічаєм: 
«Корова б здохла…»,
«В полум’я б хати…».

ПАРАДОКСИ   
ДІАЛЕКТИКИ  ЖИТТЯ

В Америку із Африки
Везли собі рабів.
Та згодом роздивилися –
Привéзли хазяїв…

΄
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«КОМУНІЗМ» В  УКРАЇНІ   
1932-33  РОКІВ. ОРДА

Синку, рідний,
Дивись…
Не заплющуй
Очей…
Я дістану зерна
У польóвих мишей.
Розітру у руках,
Як у кращих
Млинах…
Тільки не
Помирай…
Їх – поглине хай
Прах…
Згине ця
Солдатня,
Згинуть більшо –
вики,
Зійде нова 
Зоря,
Буду я,
Будеш ти.
Ми молитву
Здіймем
І іще
Поживем…
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Синку!!! Синку…
Бі – да…
Що ж ти робиш?!!
О - р - д - а…

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Із серця кров,
Сльоза
З очей…
І біль душі,
І серця щем.
Народе мій…
Голодомор –
Душі терор,
Ти переміг –
Себе зберіг,
Народе мій…

*

Не вистріляли,
Не виморили,
Не вигноїли
І не здолали
Народ мій…

*
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Безсмертні ми –
Нас Бог
Зберіг…
І наш поріг –
Наш
Оберіг.
НАРОДЕ мій…

КРОКИ  КРУТІВ

Дорога на Крути крута 
І востаннє… 
  Раз-два…Раз-два…

Недоля підмогу убік відвела, 
До нас не дійшла… 
  Раз-два…

Ми юні, нас мало – нависла біда, 
Насунула хижа червона орда…

Скінчились набої, нема чим стріляти, 
Ординці все лізуть… шляхетна їх мати…

Тріпоче серденько, спасіння немає… 
Ворожа шаблюка скаженно рубає– 
  Раз!.. Два!..

Позаду наш Київ і рідная мати, 
І нікуди… Нікуди нам відступати…
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Пробитії груди, порубане тіло – 
Свободи ідея щоб вічно світила!

Дорогу торує не натовп – еліта! 
Не темрява світить народу – просвіта!

З боями ми вийдем з лихої руїни, 
Відновимо славу і честь України! 
  Раз-два! Раз-два!

В.ЧОРНОВІЛ  НАВЧАВ   
СВОЇМ  ЖИТТЯМ

«Ми – українці! Це наша 
земля!»

В. Чорновіл

Сподвижники звуть генералом… 
У битвах минуло життя: 
Ходив із відкритим забралом, 
Не знаючи мук каяття…

Лікуючи мріями рани, 
В ідеї тамуючи біль, 
Усміхнений в запалі брані 
Героєм пройшов Чорновіл…
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ВТРАТА

Що тут скажеш, коли вже сталося…
Що тут зробиш, коли пройшло…
Що подієш, коли – обірвалося…
У бездонне минуле пішло…

* * *

Гадюці наступив на хвіст –
Ядуче укусила…
Якби на голову ступив –
Пропала б її сила…

СУТНІСТЬ  ВОЛІ

Пташенята голі,
Жовтодзьобі
Цвірінькають,
Роззявивши роти…
Неволя –
У залежності й сваволі…
А вільний 
Має сам і все
МОГТИ!..
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* * *

Минувшини коріння глиб
І стовбура міцна надія,
І сьогодення квітів цвіт,
І майбуття солодка мрія…

* * *

«Чуття єдиної родини» –
В столиці і в глухій глуші –
Від діда, батька і до сина
Іде від спомину душі.

СЛАВА  УКРАЇНІ!

На вітрі тріпотить наш –
Синьо-жовтий!
Ще вчора скаженіли вороги…
Що мовлене Творцем –
Те не замовкне,
Нам воля й перемоги –
До снаги! 
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З А Т Е М Н Е Н Н Я

ТРЯСОВИНА

Коронна риса –
Заповзятість.
Лінивих серед них
Нема…
Богатим хочеш стать?
Старайся!
Затратиш силу
Не дарма…

Ознака часу – божевілля.
На прапорах – лиш відчуття…
Паркан, басейн, нагі повії –
Ось філософія 
Життя…

Невігластво – оте свавілля…
Що ви святкуєте? – Чуму…
А як же стати справді вільним?
– В служінні óдин – одномý…
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* * *

Світогляд, спрямування
Визначають,
Чого здобути прагнемо
В житті.
Фашисти, комуністи,
Демократи…
Душа у всіх стримить
У животі…

«ПРИНЦИП»  СВІТОГЛЯДУ

Добро не владне
Наді мною..
Жонглер я Правдою
І злом…
Сьогодні – з Правдою
Святою,
А завтра – 
Із гадюк 
Кублом…

*
Так все було,
Так є,
Але не буде…
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Із часом зміниться свідомості
Політ…
Утямить людство –
Велич всюди…
Для нас написано
Завіт…

ЗАБЛУКАННЯ
«Не можливо, щоб спокуси 
не мали прийти; але горе 
тому, через кого приходять 
вони.»

Єв. Св. Луки 17:1
Культ тіла і чувань –
Капризи,
Забобони;
Шиньйони, макіяж,
Прозорії попони…
Культ тіла…
А душа –
У приймах,
На задвірках…
Безправна і чужа…
Причина є –
Зневіра…
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* * *

Селекція жінок була і буде.
Красунь хапали турки ще дітьми…
Приманюють тепер багаті люди
Будинками, комфортом і грішми…

ЖІНКА

Сором’язлива, тиха, мирна;
Усміхнена і мовчазна;
Бажана, незлоблива, мила,
Те, що відоме, як – 
ВОНА…

АНТИГЕРОЙ  НАШОГО  ЧАСУ

Він зібраний, 
Як лев перед стрибком…
І лютий, 
Як вовчина у кошарі…
Пожадливий,
Як бомж перед столом…
Похітливий,
Як шлюбний кіт
У парі…
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* * *

Де є напруга і жага – 
То не від Бога… 
А де  до милості снага – 
Отам дорога…

Все добре робиться тоді, 
Як серце мліє… 
Спокою тихий вітерець, 
Душа світліє…

ВОВКИ

Хребет у вовка – вовчий,
Не гнучкий…
Вовків не люблять
І тварини, й люди.
Хто ж хоче скуштувать
Його зубів?
Вовків стріляти треба –
Краще буде…



�8

ВОВЧИКИ – БРАТИКИ
Вовки всьому вовчат навчать:
Як бігати і їсти;
Як обхитрити, обійти
І як в засідку сісти;
Як нападати гуртома,
Як з ніг поживу збити;
Як зуби шкірити
В злобі,
І в глотку як встромити…
Одне невідоме вовкам –
Вітчизну як 
Любити…

КІЛЕРСТВО
Коли вирує непогода,
Тоді у кілера – нагода…
Все склалося.
Все дуже просто:
Рука тверда
І око гостре…
Він вицілив.
Гачок натиснув,
Пішла віддача –
Постріл блиснув…
– І вам прівєт,
І нам прівєт…
Всьо сдєлано…
– Базара нєт…

΄
΄
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ТА  НЕ  ВСЕ   
У  НИХ  СХВАЧЕНО

Злочинці є в простеньких хатах,
Злочинці є в «крутих» палатах…
Нема злочинців тільки в Раї,
У Рай злочинців не пускають…

МИЛІСТЬ  БОЖА

У Бога просять всі:
І на добро,
Й на зло;
І на народження душі,
І на убивство…
Та Бог дає не всім,
І завжди так було –
На те, що визріло в тобі,
Не на безчинство…

* * *

Всім треба –
Вперед!
Нікому – назад…
Веде нас –
Автопілот…
Тягне – магніт,
Штовхає – цейтнот,
Та де ж він – маршрут
«Зет»?..
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МИ  РІВНІ  ТІЛЬКИ   
ПЕРЕД  БОГОМ

Не рівні перед Миром –
Перед Богом!
В собі шукай причини –
Виправляй…
Дають таланти сильним
І убогим –
Не заздри,
Не проси,
Не віднімай…
Бери своє,
Радій своїм дорогам.
Трудися,
Мудрим будь –
Не зволікай…

ГІЄНИ.  ЗГРАЯ

Якщо гієни 
Зберуться в зграю, 
Тоді і леви 
Від них тікають…

Лишають здобич 
Отим плямастим… 
Хоч так чинити 
І не по-царськи…
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РЕЦЕПТ  –   
ПРЯМА  ДЕМОКРАТІЯ

Чому би нам
Одразу всім
Своїх зусиль не об’єднати?
Щоб був закон
Для всіх – один,
А зверхприбутки –
Скасувати!!

У  НАРОДУ  ВЛАДА,   
БО  У  НЬОГО  –  СИЛА

Барабани відгули, 
Сурми відсурмили, 
Синьо-жовті прапори 
Знов замайоріли…

Завойовані права, 
Час би нам радіти… 
Та от – радості нема – 
Важко в світі жити…

Якби дружні ми були, 
В душі Бога мали, 
То ніякі «сили злі» 
Нас би не здолали…
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ПАСТИРІ  ДОБРІ  І  ЗЛІ

Одні – попереду ідуть,
Ведуть отару за собою…
А ті – позаду, і женуть –
Свистить батіг над головою…

* * *

Правдиві, щирі, співчутливі…
Від Бога, з Божої снаги…
Хай холод падає донизу,
Тепло струмує – догори!

* * *

Якщо ми виграли,
То знаймо –
Ми програли…
Бо виграшів нема
У цім житті.
Яку б заманливу задумку
Ми не склали,
Все – бумеранг…
І ми вже –
На землі…
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В І Й Н А

БАТЬКІВЩИНА

Тут народилось, диха, розквітає;
Тут плід дає, старіє і вмирає…
Батьківщина,
  Батьківщині,
   Батьківщиною…
Україна,
  Україні,
   Україною…

ДИТЯЧІ  СПОГАДИ 
(сучасним дітям)

Не випало вам чути,
Як скажено
Реве фугас в польоті
До землі…
Як розривається у вухах
Оглашенно,
І ви не знаєте – чи мертві,
Чи живі…
У лихоманці страху,
У судомі,
У ступорі чуттів,
А чи життя?..
Хотілося сховатись
В несвідомість…
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У саме у далеке
Небуття …
Від переляку очі,
Аж на лобі…
Язик став колом,
Що ні зойкнуть,
Ні гукнуть…
Та раптом стало тихо,
Як у полі…
І не згадати все те,
Й не забуть…

«РОЖЕВА»  МРІЯ  МАТЕРІ  ДВОХ  ДІТЕЙ

У сорок першім тут, на Україні, 
Коли бомбили нас у гриву і у хвіст, 
У мами народилася та мрія: 
Якщо накриє нас, – то разом, щоб усіх…

Щоб не лишились діти наодинці 
Зі світом, із війною, і з людьми, 
Собою затуляла від ординців 
І нервами, і слізьми, і грудьми…

Щоб не пішли по світу із торбами - 
Голодні, безпритульні і малі; 
Не маючи ні тата ані мами, 
Беззахисні і зайві на землі… 
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Мамі, брату Анатолію

«НЕУЧАСНИКИ»  ВІЙНИ

Бігла жінка з двома хлоп’ятами 
Трьох і п’яти років… 
Бігла – падала…Бігла і падала… 
Коли німець завод бомбив…

Бігла з дітьми, у вирву падала, 
Де ще дим із землі курів… 
Була біла від жаху, плакала, 
Жити кожен із них хотів…

Било в голову, страшно гупало… 
Страх нелюдський… Жах зсатанілий… 
Дитяче серденько тріпало, 
Чубчик хлопчика став посивілий…

Знову вибух – упала, притиснула 
До своєї – голівку хлоп’яти, 
І у вухо дитина спитала: 
– Мамо, скоро вже будем вмирати?!

Я і досі живу – понівечений… 
І не можу ніяк збагнути, 
Чим пишається нагороджений 
І не прагне війну забути ?!
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ПЕРЕМОГА?
Пам’яті Василя Скрипченка

Ні, не поразка це,
Не перемога…

*

Я йшов у бій
Уперше 
І востаннє…
Наказ лунав обривчасто
І строго…
Моя атака
Перша
І остання…

*

Хто ж то знав,
Що вготована смерть
У сімнадцять годків
На світанні…
Що безглуздо впаду
Шкереберть
Без гвинтівки
І в батькових
Штанях…
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СПРАВЖНІ  ВОЯКИ 
(такими можуть стати приблизно  

25 відсотків чоловіків)

Стріляючи – не кліпають
Очами…
Не думають в атаку
Ідучи…
Впе – ред  ідуть,
Гукнувши «їхню маму»,
За глотку окупанта
Беручи…

КОЗАК  –  РОЗВІДНИК

Летить козак,
Як шуліка,
На стременах
Стане…
Через бугор
Та крізь хащі
Ворога спогляне…
То розвідник.
У розвідку
Пластун вилітає,
І нема йому
Кордонів,
І спину
Немає… 

΄

΄
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ВОЛЯ

Козак волю захищає 
З шаблею в руках, 
Долі кращої шукає 
На семи вітрах…

Козак волю тільки знає, 
З світом всім воює, 
Характерником 
Замежним 
Долею керує…

У козака штани скіфські, 
Бойовий гопак, 
У бою козак літає, 
Як шуліка-птах.

У неволі кріпак стогне… 
Забери все прах!!! 
Волі-вольної шукаю 
На усіх вітрах!..
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КОЗАЧАТА

Козачата – хлопці браві –
 Ши - куй - ся!
Спадкоємці честі й слави –
 Го - туй - ся!
Норовистий кінь – в покорі –
 Му - жай - ся!
Бойовий гопак – до бою – 
 Вправ - ляй - ся!
Хрест і сварга – зброя наша –
 Гей, будь - мо!
В праведних боях звитягу –
 Здо - будь - мо!
Синьо-жовтий прапор волі –
 Не - сі - мо!
Україну – нашу Матір –
 Сла - ві - мо!

ЮНІ  ЗАХИСНИКИ  ВІТЧИЗНИ

 Сонце й зорі силу нам –
 давали!
Вітер ми у розвідку –
 послали!
 Ватажок навчає нас –
 двобою!
Бойовий гопак у нас –
 за зброю!
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Добре м’язи тренував –
 є сила!
Наша сотня ворогів –
 зломила!
Бойовий гопак нам дав –
 майстерність!
Батько нам заповідав –
 шляхетність!
Ворогам твердий заслін –
 ставімо!
Батьківщину ми свою –
 славімо!
Гей - гей - гей!!!!

* * *

Козаки ви, козаки,
Білі – білі гусаки…

*

Вільні люди,
Вітром віють,
Лягають туманом…
Сонцем світять,
Волю сіють,
Падають дубами…

*

Козаки ви, козаки,
Білі – білі гусаки…
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ЗАГИБЕЛЬ

Ослаб.
Не маю сили,
Відступаю…
І шабля
Вниз,
І тиснява
В грудях…
Щось надломилось…
Тихо
Поринаю…
Нема
Опори,
Пружності
В ногах…

КРІРИ

Занепад духу –
Не опора!
Зневіра –
Зрада у собі!
А радість в дусі –
Наше море!
А кріри –
Корок
У воді.
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Ж И Т Т Я

ВИМОГА  ДО  ПОЕЗІЙ

Я можу говорити
Про кохання…
Еротику…
Про вільний лет
Віршів…
Про сенс життя,
Про сум
І розставання…
Та ці слова,
Як перли досконалі,
Низати
На піднесеність
Душі…

До  Н.А.К.

Легкі вірші –
Про «небо синє»…
І дісно, –
Що іще бажать?..
Якби свідомість
Не воліла
У майбуття
Позаглядать…
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КАЛАЧІ

Як розвиднілось, бабуня 
Принесли соломи з клуні, 
Затопили у печі 
І вчинили калачі…

Тісто пухнуло, зростало, 
Із макітри виповзало… 
На жаровні калачі 
Побували у печі!..

Вся скориночка засмагла, 
І у хаті маком пахло… 
Ой смачні ж ті калачі, 
Що спеклися у печі!..

ЖИТТЯ

Розвиднілось.
Сорока прилетіла…
Тривожилась, скакала,
Скрекотіла…
Ворона тихо приземлилась.
Пройшлася чинно,
Щось там з’їла…
А по паркану 
Кволий кіт
Іде по шпильках
До воріт.
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Він одинокий…
Він не знає,
Чи має діток,
Чи не має…
Та, мабуть, має,
Та не знає,
Чи хтось тих діток
Доглядає…
Може, лежать собі
В оселі –
На килимках,
А то – в постелі.
Тихéнько – тихенько
Соплять,
Блаженно – лагідно
Мурчать…
А він іде собі, ступає,
Своєї долі він шукає…
Тече життя.
І ранком – раннім
Кожен іде
Своїм парканом…

΄
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ДИКИЙ  СЕЛЕХ 
(Полювання)

Лечу я висóко
І бачу далеко,
І вітер у крилах
Свистить…
Та раптом – як сполох,
То вибухнув постріл
І все закінчилося
Вмить…
Вода й суходоли
Крутнулися колом,
Остання іскрина
Тремтить…
Я плюснув у воду –
Забудь мою вроду…
По мене собака 
Біжить…

ОЧІ

Очі бувають веселі, 
Добрі, задумні, журні; 
Сором’язливі й лукаві, 
Стомлені і мовчазні…

Очі бувають зухвалі, 
Бездушні, брутальні і злі; 
Хижі, пусті і безжальні – 
В них не дивитись мені…
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Бувають бездонно – провальні, 
Глибокі, жагучо – сумні; 
Безмежно, нестерпно бажанні, 
Спасіння в них лише – на дні… 

БІДА

А як радіти матері
Святій,
Не проливати сльози
Незліченні?
Як народилося дитя –
Як грім на сніг – із вадою,
Сльозами
І в стражданні…

* * *

Не пийте, жінки,
Не куріть…
Вас очі дитячі
Чекають.
Кохайте, любіть
І любіть…
Терпіння й любов
Не минають…
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ЖОРСТОКІСТЬ  ПОРОДИТЬ   
ЖОРСТОКІСТЬ

Негайно встав!
Ану!!! – Мовчати!
Руки назад!
Не верещати!!
Обличчям в стіну!
Будеш знати!..
Вперед пішов!
І не пищати!
Стояти!
Тут тепер сідай!
Сльозу утер!! –
І борщ з’їдай!
Поїв?!
Вставай!
Ступай писати!
Бо можу й вуха
Обірвати!..

* * *

Чоловіки жіночу простоту
І відданість одвіку полюбляють.
Поставу рідну і тугу косу,
І серцем і руками пригортають…
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ТІЛЬКИ  ТИ,  ТІЛЬКИ  ТИ,   
ТІЛЬКИ  ТИ…

Не карай мене, Боже, любов’ю – 
Я порину у дзвін пустоти… 
Якщо ні, то мій жереб – з тобою – 
Тільки ти, тільки ти, тільки ти…
Ні спастися мені, ні пропасти, 
Не лишитися і не втекти, - 
Всюди ти, як чарівне напастя – 
Всюди ти, тільки ти, тільки ти…
У далекі податися мандри, 
Щоб забутись – край світу піти… 
Сподіватися тільки намарне –  
Всюди ти, тільки ти, тільки ти…
Чи згоріти, зітліти, пропасти, 
І свій попіл у простір змести, 
Та свідомість душі не приспати – 
Тільки ти, тільки ти, тільки ти…
У звучання, у звуки вдягнутись, 
Розчинитись у вічність мети,  
Щоб у муку свою повернутись… 
Тільки ти, тільки ти, тільки ти…
Полетіти за зорі, у простір, 
Розпластатись, у вітер врости… 
І повітря шепоче і Космос – 
Тільки ти, тільки ти, тільки ти…
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Я у пісню вплетуся, полину 
І збагну найдавніші світи, 
Із тобою я, мабуть, загину – 
Всюди ти, тільки ти, тільки ти…
Я вже бачу – спасіння немає, 
Так гори ж – і пали, і світи… 
Я цю муку собі – обираю… 
Тільки ти…Тільки ти…Тільки ти…

КРАЄВИД

Там гречки лан
І льон, і сонях…
Зелений луг
І річки сполох…
Пшениці хвилі,
Хвої шум…
І серця щем,
І думи сум…

РАДІСЬ  ДУХУ

Посміхайся, коли щасливий, 
Коли міцно сидиш на коні. 
Посміхайся, коли зрадливий 
Смуток вкрався у душу тобі…
Посміхайся, коли пекельна 
Мука зради тебе пече, 
Посміхайся, коли  провалля… 
Де раніше було плече…
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Посміхайся, коли удача, 
Посміхайся, коли жура, 
Посміхайся, коли всі плачуть – 
Радість Духу усе здола…

КОЛИСКОВА

Вже стомилось сонечко 
І пішло за обрій, 
Дивляться в віконечко 
Світлоокі зорі…

Пташенята у гніздечку 
Полягали спати, 
Кошенята у куточку 
Почали дрімати…

І звірята в темнім лісі 
Поховались в нірки, 
Рибка засинає в річці, 
Сплять у дуплах білки…

Засинають береги, 
В гніздах – чорногузи, 
Задрімали на воді 
Лебеді і гуси…

Ліс поринув у туман, 
Випадають роси, 
Задрімали на ногах 
І дуби, і сосни…
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В теплі ліжка діточки 
Полягали спати, 
Оченята закривай – 
Я буду співати: 
Люлі-люлі, люлі-бай, 
Спи, дитино, засинай…

Святий ангел над тобою 
Тихенько літає, 
Колискову тобі пісню 
Лагідно співає: 
Люлі-люлі, люлі-бай, 
Спи, дитино, засинай…

КОЛИСАНКА

На жердинку півник сів, 
Півник спати захотів. 
Почав котик муркотати, 
А матуся (бабуся) примовляти: 
Люлі-люлі, люлі-бай, 
Спи, дитино, засинай…

Стануть зорі мерехтіти, 
Засинають наші діти… 
Тихо вітер їм співає, 
А матуся колисає… 
Люлі-люлі, люлі-бай, 
Спи, дитино, засинай… 
Люлі-люлі, люлі-люлі… 
Засинають діти й гулі…
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* * *

Змиває час життя моє 
Частину за частиною… 
Я тільки щойно вигравав 
Маленькою дитиною…

Чи визрів я, чи може є 
Старенькою дитиною?.. 
А невблаганний час пливе 
Останньою краплиною…

МЕДИТАЦІЯ…

Я говорю все менше,
Скоро змовкну…
І задзвенить у вухах
Пустота…
Я мовчки мовлю
Ноту
Саму повну,
І забринить одвічна
Красота…
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ЖИТТЯ  БЕЗСМЕРТНЕ  –   
НА  ВСІХ  ОДНЕ

Життя із Неба сюди тече, 
Приємно поряд чути плече,
Радість і сила в мені бринить,
Горіть натхненням – ловіте мить…
Життя прекрасне – на всіх одне,
Живіть в любові – і не мине…
Життя безсмертне, святкуйте мить…
Живіть безстрашно, живе ловіть…

Нашим синам

ВСЬОМУ СВІЙ ЧАС.  ЕВОЛЮЦІЯ

Що відіграло, що пройшло –
Не вернеться…
Вже нове зерня проросло –
Хай стелиться…
Що відшуміло, відцвіло –
Забудеться…
Вже мріє молоде зерно –
Хай збудеться…  

*

Життя іде, як всюди – все –
Кругами…
Хай знову прийдемо в цей світ –
Ми з вами…
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* * *

Бринить життя у просторі –
Далеко…
На заводь, он, спускається
Лелека…
Слова пливуть і стеляться
Думками,
І невимовне світить
Між рядками…

МОНІЗМ  ВСЕСВІТУ

І дзвону дзвін,
І тиші дзвін…
Життя політ
І всюди – Він…



��

ГЛИБИННЕ  –  ВІЧНЕ

Насичусь Духом
Під склепінням
Старих церков,
Старих фортець
І надихнуся
Божевіллям
Хоробрих воїнів
Сердець…
Тут поринаєш
У одвічне…
Гармонія –
Буття вінець…
Глибинне все –
В собі – довічне…
В нім і початок,
І кінець…
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