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Сергій Задорожний

ПЕРЕДМОВА
Збірка поезій “Душі джерело” Сергія Задорожного
є самобутньо-виразна в патріотичному і духовному
плані. Підтвердження є слова з його вірша…
“… Прийде час і наступить весна,
Ми здолаємо вічні морози,
Наші душі зігріє тепло,
Доки житимуть люди на світі,
Не замерзне душі джерело…”
В його поезії присутній високий дух моралі і людського добра в протидії всякому злу. Так, як поета,
який за фахом лікар-хірург, філософія і концепція його
мислення не залишить байдужим нікого. Кожен замислюється над своїм життям і збагне для чого на світі
живе. Відчуває образ поетичного духа та дух поета.
Мирон Турик
Поет. Художник.
Член Національної спілки художників України.
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* * *
Слово рідне гріє душу Твою і мою
Ех соловей, хай співає на калині в гаю
Радіє хай кожен з Богом в красі
Грім хай лунає, хай почують усі
Із Вірою в храм Біблій нині ввійдімо
Юду забудьмо, Каїна й Ірода дім
Знайдімо в душі спокій і мир
Ах не шукаймо лукавого вир
Дороговказ до правди ми віднайдімо,
О за руку з Богом в світі ходімо
Розум гартуймо до вічних вершин
О нехай нашу мудрість перемелює млин
Жорна хай перемелять гордість і глупоту
Нехай дух наш збагне Вічну красу
Очі духовні відкриймо на світ
Молімося як той первоцвіт
Учнями добрими будьмо, учімось в Природи.
P.S. Від рідного слова приймаємо ми роди!!!
Мирон Турик
м. Львів, 17.10.2015 р.
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ДУШІ ДЖЕРЕЛО
Ніч лягла на засніжене поле,
Покривалом холодним легким,
Ріже відблиском зір із далека,
Думи вкриті туманом густим.
Тишина, відпочинок і вічність,
Володіє землею в ту мить,
Куди стелиться шлях заметілі,
У далеку космічну блакить.
І під снігом холодним і білим,
На широкому полі вдалині
Розливається дзеркалом рівним
По землі джерело відтоді,
Коли річку скували морози,
Наказали стояти у сні.
Весь цей спокій, краса і безмежжя,
І Кубанські широкі лани,
По краю серця українського сумного,
Гарячою судиною лягли.
Але б’є джерело, і повіки
Ніхто не зупинить його,
Теплотою сердець підігріте,
Людям буде служити воно.
Пройде час і наступить весна,
Ми здолаємо вічні морози,
Наші душі зігріє тепло,
Доки житимуть люди на світі,
Не замерзне душі джерело.
Липень 2015 р.
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ОБІРВАНА СТРУНА
Війна – завжди погано,
Бо гине мрія, віра і любов,
Бо смерть життя стреже косою,
Є лише надія, що з бідою
Стріла нещастя піде стороною,
Впаде на голову тих проклятих катів
Пекельним градом сліз всіх матерів,
Сини яких мовчатимуть повік.
Струна життя натягнута і сильна,
При дотику бринить, співає і звучить,
І обірвати цю струну не можна,
Нехай лунає спів, нехай летить,
Це подих серця і роси краплина,
Це ранішня зоря, палітра фарби,
Це етюд кохання і краси,
Це вічність і трембітове звучання,
Лунати буде сильно і завжди.
Що є душа? – Це голос правди і страждання,
Це біль, це вічність і зізнання,
Це сповідь, і майбутнє, і прощення -,
Не продається, – це душа, вона твоя.
Не продається небо, рай, Чумацький шлях,
І зорі в небі, хмари і життя,
Любов до Батьківщини і твоя земля.
Все це – душа твоя, вона свята,
Вона безмежна і всесильна,
Вона тверда, як та стріла,
Яка стріляє в спину,
Московськими катами! Ну і що?
Душа все рівно житиме! Вона свята!
Бо вбити душу неможливо!
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За те, що посягнули на святе,
Буряти і москвіти, підрахуї, терористи,
Бабаї, лугандони, казакі і фашисти,
Кадирці, регіонці, комуністи,
Рашисти, бєси, найманці і вбивці –
Усе це має канути в лету,
У пекло і згоріти назавжди.
Щимить оголений нерв душі,
Рясно помитий гіркими сльозами,
Хочеться спокою, часу і прощі,
У мріях покинути землю стражданну.
Липень 2015 р.
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АНГЕЛ ОХОРОНЕЦЬ
Якщо довго дивитись у небо,
У безодню далеку ясну,
Вона прийде до тебе і скаже:
“Чого кличеш ти долю свою?”
Кожен вправі задати питання
В той момент як підеш ти на суд,
Чи все виконав ти, що накреслив,
Тобі Бог на твоєму віку?
Ні, ще є в мене справи,
Ще болить в мене серце, журба,
Треба дати душі своїй спокій,
Ну, а зараз, – робота важка.
Як настане гармонія, може,
Вже не буде клопот у житті,
Зарубцюються рани на серці,
Всі страждання залишуть, – тоді
Я попробую крила просити,
Крила щастя, добра і краси,
Щоб летіли далеко і близько,
Вічно бути з близькими в житті.
Щоб дивитись за ними, радіти,
Наставляти на добрі шляхи,
Щоб ніколи не дати здійснитись
Те, що сталось в моєму житті.
29.08.2015 р.
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СКАЖЕНІ ПСИ
Захід сонця яскраво – червоний
Полосаті кидає стрічки,
На залитий нещастям і горем
Край козацький мій вічний, прости.
Кров тече без зупину рікою,
І дітей, і батьків, і дідів,
Що стали на захист, собою
Кордон боронити від псів.
Собаки скажені напали
На мирних, щасливих людей,
У псів очі червоні від крові,
Як у вампірів голодні та злі.
Пошматована горем земля плодовита,
Вкрита попелом, шаром золи.
Розправляє широкі плечі країна,
Силу і волю бере в кулаки.
Ми піднімемо нашу Вкраїну,
Псів рашистських запхаєм туди,
Звідки ще не вернувся ні разу,
Жоден кат – з ешафоту, з тюрми.
Ну а старшу, найбільшу собаку,
Що покинула стойло своє,
Ми накажем ковтати довіку,
Нафту й газ, що з труби нам дає.
29.08.2015 р.
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БОЖА ІСКРА
Людське життя – це Божа іскра,
Яка дається нам лиш раз,
Нести запалену цю іскру,
Повинні ми, як воїни наказ.
Життя минає, вічність наступає,
Великий страх перед майбутнім в нас,
Срібло зірок на небі розсипає,
Наш ангел охоронець повсякчас.
Нестрашно з ним в безодню і у вічність,
В безмежний простір Божої краси,
Здолати шлях попробую натомість,
Із вірою у серці – Боже поможи.
Ніч, глибина і холод в серці,
Страждання, клопоти й любов,
Ніколи вже не будуть зупиняти,
Ні подих, ні серцевий бій, ні в жилах кров.
Ріка життя тече бурхливо і невпинно,
Змиваючи у себе на шляху
Всі біди, горе і нещастя,
Все лиється в безмежну вічності красу.
Липень 2015 р.
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КАЯТТЯ
За вікнами білий сніг розтелився,
На дворі – запах свіжості стоїть,
Небо чисте, голубе навколо розлилося,
І тишина панує, спокій аж дзвенить.
Проходить час із пам’яті ідуть деталі,
Роки беруть своє, але із пам’яті
Не пропадуть ніколи рідні:
Тато й мама, діти, сестри і брати.
Це той надійний тил, який потрібно берегти,
Завжди старатись довіряти,
Не ображати, знати, що у світі ми одні.
Ніхто не вступиться за нас – лише рідня,
Бо це є генетично вже давно у нас,
Ми є частина всесвіту, ми космос і земля.
Кобзар мелодію шукає в струнах,
Він є щасливий, це його життя,
Співає цілий день пісні козацькі,
Насправді ці мелодії – то каяття.
Народ весь кається, що був неправий,
Народ мій плаче, тужить і сумує,
Це мій народ – це українець любий,
Ця українка – Батьківщина, це моя земля.
Ми каємось, що чобіт із закордонного колгоспу,
Топтав державу нашу вже не перший рік,
Що ми мовчали, коли кат з цього ж таки колгоспу,
Державу нашу то убивав, то обкрадав.
Ми є народ і ми покаялися щиро,
Ката москвітського не впустимо сюди,
Помилок в нашій історії зробили ми багато,
Єдиним цілим стали ми під час війни.
08.10.2015 р.

13

МРІЇ КОЛОРИТ
На горизонті хвилі океану,
Малюють в небі щастя оксамит,
Вітрила повні мрії легко линуть,
Несуть в життя надію, колорит.
Нехай не збудуться, розчиняться у зорях,
Мої найбільші мрії на землі,
Вони мене ніколи не покинуть,
Вони страждальні, лишаться мої.
В уяві є усе, що нам потрібно,
І обрій, барви і душі тепло,
Що інколи не вистачає для горіння,
Тут на землі потрібне нам воно.
Хай буде тільки те, що має бути,
Минуле у майбутнє нам не повернути,
Не треба плакати за цим, що вже пішло,
Воно у нашій пам’яті спочило вже давно.
Серпень 2015 р.
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ОБЕРІГ КОХАННЯ
Дівчина по садочку ходила,
Віночок з ромашок згубила,
Що разом з коханим його виплітала,
В кожну квіточку душу вкладала.
Ранішня роса пелюстки напувала,
Ну а птаха білокрила щастя накликала.
Це не просто був віночок,
Зібраний у полі,
Це був оберіг кохання,
Мого щастя й долі.
Цілу нічку там шукала,
Дівчина віночок,
Та знайшла лиш пелюсточки,
Із ромашки в полі.
Як так може бути, лихо?!
Це є мій віночок!
Це є щастя, що я заплітала,
З милим у садочку.
І гірка сльоза скотилась,
В дівчини красуні,
Я тримала своє щастя,
А тепер лиш спомин.
Де мені тебе шукати,
Милий мій, жаданий?
Я з тобою щастя мала,
Серцем покохала.
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Темні хмари небо вкрили,
Сонце заступили,
Не побачитись тепер вже,
Нам з милим ніколи.
Але стало чути шепіт
З неба і довкола: –
“Ти, як любиш, то попробуй
Сплести вінок знову.”
І як тільки стала плести,
Дівчина ромашки,
Появився любий легінь,
В білій вишиванці.
І пита в нього дівчина:
– Де ти був мій милий?
– Я весь час блукав у лісі,
Я про тебе мріяв.
Ніхто не в силах розірвати
Ниточки страждання,
Якщо вони є у когось,
То це вже кохання.
27.08.2015 р.
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БОРОТЬБА
Ранкове сонячне проміння
Лягає на засніжену гору,
Відблискуючи грає переливом,
Верхівки сосен обнімаючи собою.
Знімає кожух ночі поступово,
Неспішно ніч здає свої права,
Не поступаючись ні сотою нікому,
Йде боротьба між сонцем і пітьмою.
Так кожен день, ця вічна боротьба,
Між злом і добром, між світлом і пітьмою,
Сонце завжди перемагає ніч,
Аврора ранішня стріляє жар-стрілою.
Навколо гори синьо-голубі, високі,
Із золотавим відблиском стріли,
Яка встромилась у найвищу гору
І розколола льодовий покров скали
З розломом скельного жупану,
Звідки зірвалася вогню лавина,
Яка усе змітає на шляху,
Лишаючи по собі, лиш пустир, золу.
Все плавиться довкола, все горить
Вогонь з водою в боротьбу вступили,
Сильнішим буде той, хто не загине,
У боротьбі безкомпромісній.
Життя зустріло смерть.
Хто виживе? Хто переможе?
Як довго ще триватиме компроміс,
Між розумом життя і піснею небес?
На мить усе пропало, все в імлі,
І гори, попіл, і вогонь, і дим,
Все вкрилося густим туманом,
В надії – завтра все розвидниться, а, втім:
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Сиві хмари сховали вершину гори,
На той час поки рана сочиться,
Поки ллється з гори і стріли свіжа кров,
Щоб загоїлась рана страшної біди.
Просить захисту гора і покаяння,
У своїй молитві до Христа.
Щоби рани знов творець загоїв,
Щоби щастя й силу дарував.
Вода журчить, жива вода,
Органна музика лунає,
Орел у дзьобі живу воду носить,
І лиє на розпечену скалу,
Щоб рану вогняну загоїти, натомість,
Ідилія життя, щоб знов запанувала.
Намисто сонячних зірок,
Щоб на горі високій ярко засіяло.
Рятує знов гору високу
Криштальна чистота холодного струмка,
Жива вода, що рани загоїла,
Краса життя, що там уже настала.
І буде знов усе, що має бути,
Земна гора є сильна і могутня,
Вона жива, вона ще буде жити,
Повік не розколоти цю скалу страждальну.
20.06.2015 р.
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ВІЛЬНИЙ ОРЕЛ
Орел летить куди захоче
Є вільним птахом у житті.
Ніхто кордон для птаха не будує,
Сам долю свою обирає на землі.
Цей мудрий птах, царем є у птахів
Він сильний і могутню волю має,
Оберігає сам орлиний рід свій,
Мріємо ми, коли у небі він літає.
Картини кращої немає,
Коли в негоду хвилі океану
Буря підносить їх аж до небес,
І між просторами неба темного
Та бризгу хвиль – летить орел,
Безстрашний цар птахів
Над чорним океану простором води,
Разом із блискавкою гострою, пекучою,
Що в океан стріляє раз у раз,
Крилом торкається могутнім – сивих хмар
А другим гладить океану хвилі,
Що набігають чорні і бурхливі.
Протистояння вічне у природі,
Завдання вижити святе,
Дивитись на орла і бути вільним,
Бути щасливим увесь час і все.
28.11.15р.
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ВИБІР ЩАСТЯ
Ми вибір робимо кожен день,
А доля потім лиш покаже:
Чи варто це було страждань,
Чи варто це переживання?
Квіти душі розквітають тоді,
Коли щастя приходить до хати,
Що раніше було навкруги,
Ну, а зараз прийшло привітати.
Трепіт серця – біль і незгоди,
І терпіння, турботи й жалі,
Все пройшло, залишився лиш спокій,
Всі невдачі пішли назавжди.
Що треба нам в житті, щоб музика звучала,
Щоб музика душі теплом обігрівала,
Була бронею, захищала
Від гострих стріл нещастя,
Щоб сил давала і наснагу
У боротьбі за сподівання,
Щоб дух тримала, напувала
Одвічним джерелом краси.
Зробити вибір, це так важко,
Між добром і злом, красою і бідою,
Між щирим серцем і тобою,
Що ти прийшла спасти мене,
Бо гину я, я пропадаю
У хащах мрійливих думок,
Що серце блискавкою ранить,
В терновий одягнуте вінок,
Що крила мрій горять, підпалені стрілою,
Яка влучила просто в серце,
Яке і так вже мертвим є давно,
Бо не говорить, не співає, неживе воно.
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Врятувати життя, вже може тільки чудо,
Те щастя, що постукало мені,
Воно душу мою не покине,
Воно залишиться у мене назавжди.
30.08.2015 р.

ПЛОДИ ГОРОБИНИ
Горобини плід – це жива казка –
Грона червоні вродили на ній,
Рясно покрита плодами своїми,
Красується разом із дубом віковим.
Гілки у дуба розлогі і сильні,
Крона широка, густа і висока.
Береже дуб столітній красу горобину,
Оберігає від вітру, морозу й жари.
Горобина – красива і мужня –
Всю зиму годує голодних птахів,
І снігом прикриті гілки горобини,
І стовбур забілений мужній твердий.
Струнка і красива сама горобина,
Стан її ніжний красується в нас.
Бережіть українці свою горобину,
Щастя завжди тут чекає на вас.
Хто бачить плоди горобини чудові,
Сам молодіє, душею цвіте,
Бо це є краса, це диво природи.
Хай буде так вічно,це щастя твоє.
29.09.2015 р.
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ДВОБІЙ ЖИТТЯ
Чорним стеляться туманом
Думи зболені, сумні,
Накриває пеленою спогади чутливі.
Хоча вони, ще зовсім не старі,
Небо загорілось червоним зорепадом,
На землю лиється вогонь.
Козацький край уже ніколи не згадає,
Скільки згоріло там синів і доньок.
Москвин – найбільший ворог!
Довіку він залишиться таким,
Це є орда, що хоче крові,
Це паразит, що живиться війною.
Прокляття Боже і Небесна кара,
Впаде на голови батьків,
Що породили, цих недолюдків, катів,
Які з війною кинулись на землю,
Славетних пращурів моїх, дідів і козаків.
Мозаїка і роздуми, нещастя
Турбують голови всіх матерів,
Що опинились у вогні страждання,
В тенетах заблукали, у згарищі віків,
Кладуть в пекельному двобої
Найбільшу цінність на землі –
Життя своїх дітей, коханих і братів.

24

Очі мармурово-сині безмежно глибокі,
Споглядають у синю блакить,
Незворушно холодний, пронизливий погляд,
Журавлиним ключем відлітає в ту мить,
Неквапливо, востаннє усе облітають,
Безсмертні душі наших вояків,
Що життя своє поклали за свободу,
За народ, Україну, сім’ю і батьків.
Добровільно кладуть свої голови юні,
За завтрашній день, за довіру, любов,
За вільну людину, що тут буде жити,
За доньку, дружину, за брата, за кров.
Свобода і воля – ось наше гасло,
І щастя наше повік, назавжди,
Ми йдемо до перемоги, щоб вільно ми жили,
Ми переможемо в тій боротьбі.
07.09.2015 р.
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ОКЕАН КОХАННЯ
Океан – безмежний простір,
Межує з обрієм землі.
А в світі є ще більший простір,
Що виривається з-за обрію землі,
Летить із думкою твоєю
В космічний океан любові і краси,
Лиш там зустрітись можна, покохати,
На териконах сенсорних чуттів,
Незвіданих галактик, темних дір.
Лиш думці там під силу побувати,
І почуттям, що вирвались, летіть,
Летіть туди, де можна бути вільним,
На все життя, на всі віки,
Летіть туди і просто покохайте,
Один лиш раз і тільки назавжди,
Щасливий той, хто простір цей безмежний
Здолав у сні, а щастя наяву,
Хто знає, що таке кохання простір,
Він був щасливий, хай хоч увісні.
А сон цей віщий, Божа милість,
Кохання Афродіти вірності крило.
Що є життя? Що сон? Що мрії?
Це простір – вічності духовне джерело.
Він може бути вкрай безмежний,
А може і обмежитись тобою,
Бо ти володар власних відчуттів,
Це розум, серце і душа твоя
У боротьбі за власні відчуття.
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Ось хмари смутку знов набігли,
Долати будемо ми їх,
Щоб небо було чисте і безхмарне,
Щоб синя далечінь безмежною була.
Я бачив віщий сон з тобою,
І гама відчуттів реальною була,
Не в силах я щось передати,
Бо ця жадана мить на все життя,
Пробігла в серці, як стріла,
Залишила по собі рану, біль і каяття,
Але я згоден кожен день,
Переживати вічні почуття,
Щоб ці страждання вічного простору,
Поверталися любов’ю у вир мого життя.
05.06.2015 р.
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МІСЯЧНИЙ ВАЛЬС
Місяць по небі всю нічку блукає,
Щастя на небі собі виглядає,
Небо безхмарне холодне і чисте,
Далеко все чути і видно неблизько.
Іскристі хвости феєрверків комет,
Мозаїка пелюсток місячних зірок,
Сплелись у вальсі тіл небесних,
Священних тіней небожителів зірок.
Фонтан життя, фонтан краси
Летить у вічний простір,
Бо радість є, і є життя,
І місяць ходить в гості.
У кожній хаті він є охоронець,
Гармонію в оселі він оберігає,
У кожну хату заглядає,
Усім своє проміння надсилає.
Кого з закоханих промінням обласкає,
Довіку житимуть незнаючи біди,
І сни присняться всім чудові,
Безмежно щирі, різнокольорові.
Надворі ніч, земля щаслива.
Відблискує роса на листі, на траві,
Неподалік струмок журчить, співає,
Несе у собі код любові та краси.
Хто вип’є з джерела – той спокій втратить,
Навіки покохає серцем тільки раз,
Один лиш раз, і це кохання,
Він пронесе усе своє життя.
Конвалії ніжний чарівний дзвіночок
Мелодію вічну співає свою,
На краю струмочка дивиться у воду,
На красу свою чарівну, молоду.
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Сосна біля струмка стоїть могутня і висока,
А місяць лягає обережно між гілок,
Щоб там спочити в тиші та любові,
Накрившись сивим покривалом відблиску зірок.
Чумацький шлях спокійний сон оберігає,
Пройшов лиш час і місяць знову встав,
Пролив своє проміння чарівне
На все, що тільки око осягне.
І на чарівну молоду красуню,
З намистом із зірок, що з молодим шукала,
Фату і вельон ними прикрашала,
Бо зранку під вінець їм доля накувала.
Запряжені коні стоять наготові,
І місяць сідає в карету свою,
Букети зірок розсипає по небу,
І тихо рушає в дорогу далеку.
Морок ночі відступає за гори,
А місяць у весільну подорож в кареті,
На світанку в тріумфі аури в тумані,
Знов пливе у пелені ідилії і щасті.
Загадковість вічна, чари і краса,
Колоритність думки, вічний пошук,
Воля, ранішня зоря і бриз морський –
Усе залите місячним промінням,
Прокидається лише тоді, як місяць
Весь у кареті зникає за обрій.
Неспішно перше сонячне проміння
Лягає на сосну, конвалію й намисто,
На молодих, фату і джерело,
На все, що створює нам затишок, добро!
13.09.2015 р.
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МАКОВЕ ПОЛЕ
Поле залите краплинами крові,
Це маки багряно-яскраво-червоні,
А душі полеглих літають над полем –
В неба представлені просять покою.
Рясно маки вродились у полі,
Хоч земля кам’яна та суха,
Дикі маки – це спомин героям,
Душам, що кров за нас пролили.
Останній час на цьому полі,
Ростуть лиш маки і трава,
І довго, так, мабуть, ще буде,
Аж поки рід людський забуде,
Що розстріляли тут дідів,
Дітей, їх матерів, солдатів і братів.
Земля вона жива, по ній ходити важко,
Каміння, що лежить – все пам’ятає,
Полите кров’ю і сльозами,
Є свідком тих трагічних днів,
Як іроди вбивали матерів,
Морили голодом народ,
Тепер катують і розстрілюють його,
Не можна вбити мій народ –
Це істина, це аксіома,
Земля ця послана нам Богом,
Нам жити потім всім разом.
Народ мій був, і є, і буде
Довіку, скільки є земля,
Ми українці, ми незламні духом,
А поле макове – це є історія жива.
14.09.2015 р.
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СЛЬОЗИ МАТЕРІВ
Матері мовчать, а душі плачуть
За дітей, що відлетіли всі туди,
Звідки можна тільки споглядати,
А як хочеться ще раз обняти, Господи прости.
Діти відлетіли всі далеко,
Але у крапельках весняного дощу,
По лиці тече тепло і подих сина,
По лиці тече вся молодість його.
Кожен раз, як з неба йде гроза,
Матері та сестри, діти і кохані,
У думках говорять з вояками,
Тягнуть до небес долоні із сльозами.
Лице раптом у матері зів’яло,
Зате душа є вічно молода,
Вона запам’ятала все прекрасне,
Як діти набирались сили і добра,
Як руки материнські в трепеті любові
Оберігали всіх своїх дітей,
Завжди стояли на сторожі,
І бастіоном були для своїх малят.
Дитина виросла й закрила
Собою Україну всю святу,
Увесь народ і землю, і калину,
Що посадила мама у садку.
Обірвала лебедину пісню куля,
Із серця кров тече жива,
Вогонь згасає вже в очах блакитних,
Душа із ангелом зустрілась ледь жива.
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А в матері скувало серце болем,
Бо чує мама, що дитини вже нема
Всі сподівання, всі надії марні,
Що плекала від народження вона,
Всі хвилювання, всі переживання –
Усе пішло із кулею з життя.
Нестримний біль у матері на серці,
Ніколи не затихне з летом літ,
Бо матері воюють у всіх війнах,
Дітьми своїми до скінчення літ.
Дарують Батьківщині найдорожчий цвіт!
Знову матері мовчать,
Знову їхні душі плачуть,
А дощ іде і крапельки сльози – дощу,
Облили серце рясно матерям й щоку.
16.09.2015 р.
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ШКІЛЬНИЙ ВАЛЬС
Шкільний вальс легкий, феєричний,
Ледь помітний у погляді очей,
Пролітає повз тебе так легко,
Твоє щастя у танці сердець.
Кожен раз як у вальсі кружляє,
Твоя мрія краси і життя,
Серце в тебе постійно страждає,
З кожним колом все більше згаса.
Зараз просять до танцю дівчата,
Відвернувся ти, знаєш, що знов,
Повз тебе пройде твоє щастя,
Мимо тебе пролине любов.
Але що це? О Боже!, Не вірю,
Біля тебе стоїть лиш вона,
Озирнувся – навколо нікого,
Лиш вона біля тебе одна.
Ви у вальсі удвох закрутились,
Ви летіли на крилах, як у сні,
Ви танцювали вальс чарівний,
Це перший вальс у вашому житті.
Щоб музика ніколи не скінчилась,
Щоб ти “летів” усе своє життя,
Щоб вальс для тебе був усім,
Щоб окриляв вас довгії літа.
І пам’ятай кохана, дорога,
Що кращої за тебе вже нема,
Бо ти йому упала щиро в серце,
Як цвіт на тій калині навесні.
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Навіки в нього ти одна,
І він навіки твій,
Ти зірка сяюча одна,
В його гарячім серці.
Весела ти сьогодні дуже,
І він веселий як і ти,
Ви танцювали вальс чарівний,
Це перший вальс у вас в житті.
Містерія чарів їх двох охопила,
Танцюють усі, але в щасті – вони.
І очі щасливі – дзеркальне відлуння.
Душа заспівала – і це назавжди.
Ще довго вальс цей будуть чути,
Всі, хто кохав хоч раз в житті,
Це вічний вальс, що дав нам крила,
Любити, мріяти і вірити – лети!
19.05.2015 р.
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ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ
Волошки блакитні – це дзеркало неба,
Мозаїчний узор вишиванки,
Містерія гармонії єства,
На теренах ланів широких – казка
Сонце кладе свій лагідний промінь,
На синє поле волошкових чар,
А вітер хвилю волошкову піднімає
І запах меду всюди розливає.
Хто потрапляє в поле волошкове,
Між квітів у полон безмежної краси,
На все життя залишається у ньому,
Це подив величі і подив чистоти.
Дзвенить струмок криштально чистий,
І небо синьо-голубе, високе,
І я лежу на полі волошковім,
У серці і душі панує спокій.
І сниться сон, що знову як у дитинстві,
На крилах власних відчуттів,
Долаю я земні кордони,
В заобрійному просторі віків.
І хочеться летіти, ще далеко,
Знов подолати відстань до зірок,
Із смолоскипом у руці, ще довго,
Шукати свою гавань у просторі думок,
І знову прокинувся я в чистім полі,
На волошковім полі української землі,
Все відступило, відлягло від серця,
Лиш поле волошкове навкруги.
17.09.2015 р.
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ЗЕМЛЯ СТРАЖДАЛЬНА
Земля горить в бандитів під ногами,
Земля страждальна, вона є твоя.
Червоний чобіт став на твою землю.
Вкотрий вже раз нещастя завітало,
Укотре знов випробування впало,
На голови прекрасних цих людей.
Червоний чобіт знов прийшов топтати
Безмежний простір української землі,
Поля, лани всі надра і багатства,
Що дарували нам ще прадіди, діди.
Скільки орду терпіти можна?!
Вставай мій люд, народе, пробудись,
Єднаймось і вставай до лав борців за волю,
За рідну землю, гідність і права.
Настане час і мильна булька трісне,
Орда розпадеться і чоботи згорять,
На босі ноги лапті знов одягнуть
І будуть, “щі хлебати” ними, як завжди,
Не буде лаптя – можна париком Козона,
Але “хлебати” будете завжди.
Це дивовижна карма московітів,
Неволити народи всіх своїх сусідів,
Знущатись і вбивати, кров проливати,
Невинну людську душу катувати.
Всі люди землі неосяжної нашої,
Просторів далеких безмежних її,
Просимо захисту в Бога в молитві,
Від ката червоного, “водки” й орди.
Скидайде кайдани, скидайте окови,
Скидайте з очей пелену,
Вставайте свій край боронити козацький,
Прогнати нам треба пекельну чуму.
21.09.2015 р.
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ЩАСЛИВА МИТЬ
За вікном, мов за екраном
Все міняється, що мить,
Пропливають сірі хмари,
В лісі вогнище горить.
Режисер хто всього цього,
Яскравих перемін навколо нас?
Посадили біля хати щойно,
А вже білі гладіолуси нараз.
Білі голуби, як ангели в житті,
Символ віри, символ чистоти,
Пролітають повз, а з крил злітають
Вічні істини порозуміння й доброти.
Ще недавно було жарке літо,
Сьогодні вже мете зима.
Запорошила білим чистим з неба,
Сама, як біла королева, неземна.
Нестерпний жаль вчорашньої краси,
Яка минає, йде в архів, в минуле,
Зате проходить завтра, в небо піднімає,
Зірками падаєм на землю з неба, все!
Казка постійно за вікном у мене,
Остання моя пісня лебедина.
А може ще можливість поспівати буде?
Ця пісня може, ще не зовсім лебедина?
Там десь далеко мрії подались,
В долину, що заповнена туманом.
Є істина проста, як первозданність,
Завтра, щаслива мить – буде наш спомин.
01.12.2015 р.
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ЧЕРВОНА КАЛИНА
Червона калина рясно вродила,
Віти розлогі схилились до землі,
Сама величава, красива і вільна,
В Україні вродилась, в своїй стороні.
Кущ калини – це пісня у полі широкім,
Це витвір природи, це щастя землі,
Милують наш погляд червонії грона,
Як серце, що б’ється в тобі і в мені.
Калина у полі з вітром говорить,
Ніжно хитається листя її,
Сонце промінням вкриває плоди,
Вже дозріли, червоними стали вони.
Cили набралась калина у полі,
Вітер і сонце, сніги та вода,
Зміцнили калину, вона укріпилась,
Вільною стала, корінням міцна.
Україна моя закріпилась навіки,
Сильне коріння у неї вже є,
Коріння – це люди, народ, українці,
Це розум і діти в колисках, душа.
Плоди калини можна обірвати,
Зламати гілку можна – це біда!
Але не можна знищити калину,
Вона у кожнім серці в нас жива.
Коріння у калини є глибоким,
Твердим і сильним, і міцним,
Не вирвати з корінням Україну,
Бо Україна – це народ, це – нація, це – ми,
Калина – це є герб держави,
Це прапор мій, це моя суть,
Це боротьба з моїми ворогами,
Де зараз хлопці голови кладуть.
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Осінь пройде, пройдуть дощі,
Калини листя опаде,
Наступлять холоди, морози,
І білий сніг все вкриє навкруги,
І пам’ять зболену боями,
І душу порвану руками,
І серце вирване з грудей.
Все вкриє сніг широким покривалом,
Не струться з пам’яті лише смерті
Моїх дідів, батьків, братів,
Що захоронені лежать в могилах,
По Україні всій на просторах полів.
Лелеки знов весною прилетять,
Це душі наших вояків,
Що полягли в нерівному двобої.
Завжди лелеки будуть прилітати,
До білого цвіту калини весною,
Щоб шану віддати солдатам у полі.
20.09.2015 р.

ДНІПРО
Дніпро – ріка широка і могутня,
І береги круті, і схили чисті.
Вздовж берегів Дніпра щоденно
Закохані гуляють парами.
Душу очищують на березі Дніпра,
Клянуться в вічному коханні: “тільки ти і я”
На березі могутньої широкої ріки,
Що увійшла у їхнє серце назавжди.
Дніпро виблискує криштальною сльозою,
Проміння сонячне тече за течією,
А захід сонця різнокольоровий
Чарує погляд пар, закоханих у долю.
Верби високі край води стоять,
Між себе тихо гомонять,
Берізки нахилились над водою, листям шелестять
Красиву вроду там свою у річці споглядають.
Закохані в човнах у парах пропливають,
По воді Дніпра лунає тихий спів.
Козаки дівчат своїх в уста цілують,
А віночки вільно по воді пливуть.
Ясени поскрипують високі,
Сонце закотилось,спати вже пішло.
Синє небо потемніло,стало тихо, – враз,
Місяць ясний із за хмари виринув до нас.
Місячну дорогу місяць прокладає,
А дівчата з парубками не спішать до додому,
Човен їх до берега неспішно підпливає,
Русалки знову йдуть купатися у воду.
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Пісні мелодійні,мелодії чарівні,
Що просто душу ранять молоду,
Співають на воді русалочки граційні
І кличуть пари юні до себе, до води.
Усю нічку хороводи по Дніпру водили,
Краса і ніжність тут панує до світанку,
Аж поки промінь сонця несміливий
Ковзне по сивій бороді ранкового туману.
Під ранок втомлені від танців і пісень
Щасливі пари йдуть відпочивати,
І їм присняться віщі сни,правдиві,
І в них в житті все буде розквітати.
Ріка Дніпро – це річка України,
Це сила, велич, ніжність і добро,
Cивий Дніпро він буде вічно молодим,
І він завжди залишиться таким.
Я завтра знов піду до Сивого Дніпра
Просити щастя для народу України,
Я стану на коліна, Богу помолюсь,
І здійсниться нам воля Божа, – Слава Україні!
29.09.2015 р.
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НАДІЯ
Промінь сонця впав з самого ранку,
Через вікно на вже застелений диван,
Все просвітліло в хаті і на ганку,
Біль не проходить в грудях – це душевний злам.
Пройшов вже час, він вилікує все,
Не може тільки впоратись з душею,
Вона непідконтрольна стала вже,
Не піддається лікуванню – кличте фею.
У хаті пусто і для тебе він далекий,
Ніхто вже більше не співає,
Прощальний крок – є несподівано жорстокий,
Для них обох вже голуб не воркує.
Пройдуть роки і з’явиться надія,
Душа покличе ангела на суд,
І може він в безмежній ейфорії,
Сам вирішить за них цей гострий кут.
І буде все, як і раніше,
Загляне сонце в гарні очі сплячі,
І голос горлиці почують ніжний,
Через розкрите широко вікно у спальні.
07.10.2015 р.
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ВАТРА
Дим по полю стелиться туманом,
І білява хата в українському селі,
Спокій, тишина панує разом,
На Богом даній батьківській землі.
Всі співають, веселі гуляння,
Уже під вечір тут хрущі гудуть,
Усі красуні мають гарне вбрання,
Козаки з дівчатами до ватри йдуть.
Все є в добрі і злагоді, та мирі,
Висока ватра і кудлатий дим стрімкий,
Танцюють гопака в присядку і у колі,
Кличуть до танцю, всюди чути сміх дзвінкий.
Чудна поляна і трава шовкова,
І місяць ясний, зорі білі стеляться до ніг.
Усе танцює і співає, і дзвенить довкола,
Гуляють козаки з дівчатами всю ніч.
Батьки дітей своїх на ганку виглядають,
Біля воріт і у вікні уже на них чекають.
Ось небо вже фарбами обдалося,
І вишні білі у саду все цвітом посипають.
Аж ось з гуляння перша пара,
В дівчат усіх віночки, квіти польові,
Ідуть до хати і пісень гарних співають,
А зранку в церкву, на службу, у власному селі.
Щоб завжди так було і гамірно, й весело,
Щоб ватра у селі завжди висока і стрімка,
Щоб ватра у душі ніколи не згасала,
Щоб рідні нас чекали, і щоб любов завжди була.
09.10.2015 р.
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МАЛЬВИ УКРАЇНИ
Мальви рясно засіяла війна
Наші простори України.
Небо просить голови підняти
І шану вічним героям віддати.
Як хлопців наших вбивали,
Вішали живцем на гак за ребро,
Голови сокирами рубали,
Як в живіт розрізаний каміння насипали,
Знущались над полеглими!
За це не буде прощення ніколи,
Ми не пробачимо катам,
Прощення їм не буде на землі,
Не буде прощення і в Бога на небі.
Страшна кара чекає тих псів,
Що знущались над нашим героєм
Що поклав життя в нерівному двобої
Захищаючи усіх нас з Вами
Від нечисті “рашисткої” такої.
По всій Україні мальви цвітуть,
Прослявляють наших героїв.
Що стоять у небесному строю,
Убитих наших сотень вояків.
Ваші смерті були недаремні,
Наші козацькі землі повернемо, хоч і війною,
Псам поганим місце в клітці, у псарні,
Ну а нам у майбутнє – своєю рікою!
23.11.2015 р.
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ВІДБИТИЙ УДАР
Небо нахмурилось, фарби сумні,
Хоче спуститись на землю в вогні,
Фарби яскраві зробити у небі,
Хоче завдати тортури нестерпні.
Море похмуре – хвилі високі,
Б’ються у берега знову вони,
Човен тремтить і блукає у морі,
В молитві до Бога благає спасти.
Небо все нижче на море лягає,
Човна вже не видно – у хмарах згубився,
Реве все довкола і стогне, волає,
І вітер могутній знов хвилю здіймає.
Хвиля у штормі скалу накриває,
Блискавкою небо у гніві стріляє,
Щитом скала вогонь відбиває,
І в чорнеє небо його направляє.
Від берега хвилі нараз відступили,
Вітер поволі стихає, втомився.
Хмари розвіялись стало світліти,
Далеко з-за обрію човен з’явився.
Земля є могутня, є в неї ще сили,
Є все, щоб відбити навалу, орду.
Розряд цей пекельний направляєм туди ми,
Звідки посланий він був на нашу скалу.
11.10.2015 р.
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ПРИЙДЕ ВЕСНА!
На зелене листя випав білий сніг.
І довкола побіліли рукави доріг,
Розлоге листя просто стелиться до ніг,
Хилить молоду сосну додолу мокрий білий сніг.
Під сосною молодою, ще й біля берези,
Рясно мокрий сніг накрив там
І траву зелену, квіти лісові, поляну,
І коріння дуба сильне – снігом застелив.
Не пройде багато часу, буде дощ рясний,
Будуть змиті еполети з пліч усіх дерев.
Буде ще тепло і сонце, буде дощ грибний,
Понесуть стрімкі потоки воду до джерел.
Еталон краси у лісі – це струнка сосна,
Що росте високо, в небо тягнеться вона.
Все довкола видно в небі, що іде гроза,
А разом з грозою прийде молодість твоя.
Де є молодість, кохання, там і є любов,
Все можливе, все ще буде, хай пройде гроза,
Сніг впаде, опаде листя, вкриє все зима,
А за нею неодмінно знов прийде весна.
12.10.2015 р.
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ЛЮДСЬКА СУТЬ
Людське покоління – раса людська –
Не все зрозуміло, що це таке є?
Адже у космосі ми єдині –
Чому ми вбиваємо самі себе?
Чому в світі війни, чому є насилля?
Чому ми караємо саме людей?
Так сталось, що люди – найбільше нещастя,
Добре самому живеться – не треба гостей!!!
Щось є неправдиве, бо так не буває.
Не можем ми жити осібно – це смерть.
Це знищення раси людської, це вбивство себе,
Це голод, розруха, насилля, це все.
У нас є земля, нам її берегти,
Не можна вбивати подібних собі.
Бо вимремо ми як прості динозаври,
А могли б панувати у цьому житті.
У світі одні ми – невже цього мало,
Як вимремо ми, пропаде і земля.
Все в світі давно вже взаємно пов’язано,
Нам треба забути війну і насилля.
Повірте нещасні – не бавтесь в крутих,
Постукає в двері білява з косою,
І скаже: “Приїхали, все брат, гаплик!!!”
А мав би ти жити у мирі й спокою.
Ніколи не треба вбивати людей!
Ми зможемо жити всі разом у мирі,
Це щастя велике – не буде смертей,
Не буде насилля і вбивства у світі.
13.10.2015 р.
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ВІЛЬНА РІКА
Дзвенить ручай дівочі сльози,
Струни мелодію чарівну заспівали,
Відгомін пішов далеко у Карпати,
Лунає і звучить рапсодія краси.
Тут музика кружляє над лісами,
І листя падає із легкістю пір’їнки,
Озеро розмите, довкола незабутки,
Душа співає і танцює в вальсі.
Дзвенить ручай карпатської гори,
Чарує все довкола, навкруги,
Ліси високі і стрімкі дороги,
Якими ми йдемо до вільної ріки.
Ріка з гори – стрімка та сильна,
Несе лиш правду, магію несе,
Милує око і чарує, вабить нас вона,
Але в віках повіки вільною буде.
Вона собою об’єднала
Усі криштальні джерельця,
Зміцніла і гірською стала,
Тепер вже вільна, як і я!
14.10.2015 р.
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ОСІННІ АКОРДИ
Осінь сиплеться листками,
Осінь золота,
Покриває листям парки,
Сквери і міста.
Осінь йде, крокує осінь
Ніжна і прекрасна.
Вітер килимами стелить
Всі дороги рясно.
Гарячі килими розкішні,
Дорогами лежать,
Вітер все міняє в танці,
Листя вальс кружлять.
Гірлянди листя на деревах –
Колоритні аксельбанти,
Спектром осені тут на місцях
Малюють натюрморти.
В осені палітра фарби
Яскрава по житті,
Мов впряжені в карету зоряну –
Баскі, червоні.
Хвилюється довкола все,
У трепеті, передчутті,
Що зміниться довкілля вже
На сірі кольори.
17.10.2015 р.
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СВІЧА ГОРІЛА
Свіча горіла на столі,
Яскравим полум’ям,
Це вісник спокою в сім’ї,
Це вісник вічної любові.
Свічка у темній хаті –
Це зірочка ясна на небі,
Це трепет полум’я ясного,
Навіює на роздуми в житті.
Тут і дитинство промайнуло,
Вся молодість пройшла.
Особливість та, що в споминах своїх,
Щасливий, недосяжний ти до зла.
Мерехтіння світла на столі –
Це трепет серця – у передчутті,
Це магія чарів у сподіванні,
На кращі бажання у мрії в чеканні.
Листок, що тремтить на осиці,
Є зовсім беззахисний тут на гіллі.
Вогонь мерехтливий на свічці –
Провісник надій, сподівання в сім’ї.
Не гасне ця свіча вже довго,
Хоч було всякого в житті,
Вона буде горіти вічно,
У серці нашому завжди.
20.10.2015 р.
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ОСІНЬ ЗОЛОТА
Осінь золота, щаслива і багата,
Лани всі жовті з косами зерна,
Залите сонцем ледь похилилося колосся
Стоять у полі довгім край села.
Листя з дерев у вальсі несміливо
Злітаючи кружляє і стелиться до ніг.
Малюючи навкруг барвисте покривало
Фарбами золотого оксамиту – оберіг.
Ось літо в осені просило промінь сонця,
Ночей ще теплих в полі, там далеко,
Ще крон зелених у дерев і листя,
Щоб не янтарне ще, нехай зелене.
Величні журавлі курличуть десь далеко
Гаптуючи вишиваним узором чисте небо,
Мозаїка птахів останнє сольне танго
Прощальним танцем облітає все навколо.
Не таке яскраве небо – чисте, голубе,
Його закольорили осінні кольори.
Оранжева палітра – ранньої зорі лице,
Вечірній захід сонця – велич Божої краси.
Яскраві перла ранньої роси
Разом із інієм лежать на скошеній траві,
Туман ранковий густо застеляє
Все озеро широке, струмки його усі.
В усьому чути осінь, в усьому є краса,
Прийшла зима просити, бо вже буде вона,
Осінь ще нескоро віддасть свої права,
Поки засне усе довкола – тоді прийде зима!
03.10.2015 р.
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СМЕРЕКИ
Смереки високі, смереки стрункі,
На всіх споглядають звисока вони.
Оперлося небо у горах далеких
На сині смереки, на сиві ліси.
У горах Карпатах смереки ростуть,
Вони там із давна у горах живуть.
Високо у горах – їх видно здаля,
Це гори Карпати й смерека моя.
В гості у горах скликає трембіта,
Звук розливається вмить навкруги,
Смереки розкажуть про себе багато,
Як прийдуть у гості по синій горі.
В підніжжі гір стоїть білява церква,
Уся задимлена густим туманом,
Хрест золотий із куполом високим
З туману вирина, лиш він один.
Блакитне синє небо, безмежна далечінь
Шлють привітання із-за хмар.
Стрункі смереки рівні і високі,
Що виросли уже давно,
На нашій вільній праведній землі,
Вони ще з тих давних часів,
Коли голодомор тривав у нас в країні,
Вони росли, щоби молитву скласти Богу,
Щоби просити в чистих небесах
За люд прекрасний в нас на Україні.
Все сталось так, як має бути:
“Нечиста сила” щезла з нашого життя,
Розпалася “комуна”, – ну а смереки,
Ростуть і тягнуть гілля в небеса
До чистого імення й вічної опіки.
02.10.2015 р.
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НЕСКОРЕНИЙ КРАЙ
Мій Львів – Бандерівський край
Місто живих патріотів,
Що здатні себе захищати самі,
Від навали голодних москвітів.
Життя і час покаже, хто сильніший
І духом, тілом, серцем і душою,
Хто здатен жити і перемагати чесно
В безкомпромісній боротьбі з чумою.
Львів – це п’ємонт держави,
Це вільні люди, це є скарб.
Не продаються в нас за гречку люди,
І голосують тут по-чесному – за так.
Ми українці – любим волю!
За неї вічно будемо боротись!
Помремо в боротьбі за волю!
Але у наймах – ми не скоримося!
Львів – патріотичне місто,
Це сильне місто – вічний Львів.
Це віковічні замки і церкви високі,
Це сила духу, віра в Бога і батьків.
Ми львів’яни – стоїмо на варті,
І справедливість в нас – це не прості слова,
Ми є щасливі,що живемо в Україні,
І Україна для нас рідна сторона.
Мій рідний Львів – це вічна казка,
Мій Львів – це є історія жива,
Це скрипка духу і оркестр бажання,
Це – нескореність і вічна боротьба.
30.09.2015 р.
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СТРИЙСЬКИЙ ПАРК
У парку Стрийському, у Львові,
Вікові задумливі стоять дерева,
У кленів гілки рівні і розлогі
Скидають листя, вже осінь золота.
До неба пнуться сосни і смереки,
І вежа тут стоїть неподалік,
Нечасто їде потяг залізниці,
Фонтан у парку вже не перший рік.
І так спокійно,затишно і тихо,
Відпочивати ходять парами сюди,
Бо тут у багатьох пройшло дитинство,
І молодість пройшла, студентськії роки.
Тут є ставок і лебеді чудові,
і джерело криштально-чистої води,
І люди-люди всі спокійні,
З дітьми своїми всі ідуть сюди.
Білочки ручні – це диво в парку,
Живуть зозулі, співочі солов’ї,
І ластівчині гнізда є усюди,
Уся гармонія ідилії і вічної краси.
Неподалік палац подій святкових,
І я свою подію святкував колись у ньому.
Довкола виросли дуби всесильні і могутні,
І ясени високі, та стрункі тополі.
Іду по парку я, гуляю,
Назустріч мені дівчина іде,
Уся покрита смутком і в печалі,
Букет ромашок у руках несе.
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Скупа сльоза на щоку впала,
І очі сині полетіли в небеса.
Щось відбулось, – може образив хтось?
А може з милим щастя не знайшла?
Букет ромашок впав із рук красуні,
Сіла на лавку дівчина одна.
Поміж всієї тої красоти у парку –
Вона найкраща і сидить одна.
Розійшлись закохані – навіки,
І камертон душі вже більше не звучить.
Рана на серці, біль дуже глибокий
І очі синьо-голубі – вже більше не горять.
Забути треба милого – а це не просто.
Повитирати світлі дні із пам’яті своєї,
Коли ти з ним була така щаслива,
А зараз ти одна і гострий ніж у серці.
Не винести розлуки, Боже, сили дай,
Пройти одній і це випробування,
Наш Стрийський парк у Львові – він лікує,
Усіх закоханих, що втратили кохання.
Підвечір і вночі у нашім парку,
Присутня казка-містика краси,
Коли горять всі ліхтарі на всіх алеях,
Все оживає в парку аж до першої зорі.
Така краса панує в парку круглий рік,
Кожна пора тут є чудова і прекрасна.
Почула дівчина в оркестрі скрипки звук
І в серці біль минулась, і є спокій,
Букет ромашок із доріжки підняла,
По парковій алеї знов щасливою пішла.
05.10.2015 р.
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ЗАЖУРЛИВА СОСНА
У чистім полі, полі полонини,
Стоїть одна зажурлива сосна,
Вона одна – поговорити нізким,
Лише є вітер в полі і жива вода.
Струмок тече прозорий і холодний,
Із джерела неподалік сосни,
І розтікається струмок по полонині
І навколо сосни гуляє вітер в полі.
Ось небо потемніло грізний дощ,
І злива з градом знов ламає гілля.
Небо розійшлося, вогню лавина
Гострим мечем і блискавкою разом,
Сосну високу вразили у крону.
Розряд пекельний впав аж до коріння,
Спаливши землю навколо сосни.
Стоїть сосна одна зажурлива у полі,
І сльози ллються, і град з дощем іде,
Високу сосну сили покидають,
Але вона стоїть, тримається іще.
Нема у кого попросити допомоги –
Лише земля, що її зростила, дала сил,
Вдихнула душу в неї – зараз захистила,
На себе весь жах пекельний прийняла .
Вітер буйний згасив вогонь на густій кроні.
Живу джерельну воду в полонині
Струмок направив на сосну, коріння,
І закріпилась, вижила сосна висока.
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Але вона вже не одна, бо є у неї
І буйний вітер, і стрімка – жива вода,
І є у неї матінка – її земля,
Земля ця українська, що зростила Україну,
І Україна житиме тепер, вона жива,
Як ця сосна, що пережила жах буремний,
Вона стала сильніша, укріпилась,
Бо мати Україна – це жива земля!
02.10.2015р

НАТЮРМОРТ
На столі в яскравому промінні
В ранішньому спектрі кольорів
Лагідно і ніжно гладили і цілували
Сонячні куранти в трепеті передчуттів –
Вазу кришталеву, польовий букет квітів.
Стакан джерельної прозорої води
Промені світла ламає і кольорить,
Малюючи довкола як палітра фарби
Яскраві і грайливі переливи у цю мить.
Лежить перо на книзі із віршами,
І вітер зошит перелискує з вікна.
У вази бліки, тіні і рефлекси
В гармонії з букетом – раю крила.
Довкола свіжі, теплі кольори.
Через вікно весняний запах цвіту.
Трембіта десь звучить здалека,
І я шукаю полотно для натюрморту.
Весна в повітрі, чари і натхнення,
І мрії всі я завтра знов відчую.
Беру я подумки палітру в руки
Серцем на полотні натюрморт малюю.
26.11.2015 р.
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КЛЮЧІ ДО РАЮ
Горілиць я лежу у траві
І сонату я чую кохання,
Розливається срібною хвилею
Музика поля безмежна, жаданна.
Хвиля вільна, дзвінка, резонансна
І бажання є слухати вічно,
Цю мелодію поля простого,
Що іде із землі феєрично.
Дзвін коваля ритмічний іздаля
Розходиться у чистім полі,
І арія дзвінкого соловейка,
І хор усього колориту пісень.
Цей колорит і сплеск краси,
Цей вічний відгомін відлуння,
Цей трепіт струн душі і серця
Лунає, ллється, дзвенить на щастя.
Дзвіночки в полі, чистім полі
Схилились просто надімною,
Дзвенить мелодія із вальсу,
А серце наповняється любов’ю.
І є бажання тихо закохатись,
Знайти ключі до свого раю,
А може просто тихо озирнутись,
Бо рай вже є навколо.
І буде так завжди, довіку
У мене в Україні!
Моя земля свята!
Моя земля щаслива!
24.09.2015 р.
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ЗИМОВА КАЗКА
Закрутилась завірюха, падає сніжок,
А снігу намело надворі,
Дороги закурило, все вкрито снігом.
Озирнувся – а дерева голі.
Розлогі віти ясенів високих
Обсипані перлинами блискучих діамантів,
Жартівливо похитують гіллям широким.
Навіює на роздуми ця білизна полів,
Й усіх садів, й усіх гаїв,
Й усіх безмежних батьківських просторів.
Сивиною білою на сонці грає сніг,
Ейфорія від побаченого разить.
Річка під льодом виблискує чарівно,
Грація ідилії зими тамує подих,
І шлейф, що стелиться туманом заметілі,
Й морозець поскрипує, і спів лунає.
23.09.2015 р.
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ЗОРЕПАД
Зорепад зірок на небі – це не тільки мрії,
А буває так, що це усі твої надії.
Догоряє в небі чистім вогник сподівання,
Оберіг останній щирий, що тебе спасає.
Розбудити можна долю, бо вона забула, що
Оберегом в тебе є від усього блуду.
Жага щастя розбудилась від падіння зірок,
Наврочила тобі доля – будеш ти щаслива.
А сьогодні ти прекрасна, ангел був з тобою,
Серенади тут співають в тебе під балконом.
Осколком у серце впала з зорепаду зірка,
Фонтан відчуттів залишила вона.
Ідилія вічного щастя панує для двох на землі,
Й надія тверда, що все буде так, як у мрії.
Коритися долі сказав, заповів нам Ісус,
А Матінка Божа на істинний шлях наставляє.
25.09.2015 р.
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МІСЯЧНА АУРА
Місяць на небі,
Місяць в тумані,
Місяць навіює сни.
Місяць чарує,
Місяць милує,
Місяць є Твій назавжди.
Місяць ховається в хмарі на небі,
Знов немов увісні,
Щастя дарує усім на планеті,
Щастя усім назавжди.
Хтось народився, зоря загорілась,
Туман весь на землю осів.
На темному небі зорі яскраві,
Зорепадом чарують нас всіх.
Кожна дитина це зірка прекрасна,
Злітає із неба до ніг.
Місяць по небу поважно гуляє
І наглядає за всім.
Місячне сяйво, місячна аура,
Всіх нас єднає в житті.
Щастя дає нам надію і волю,
На довгі і довгі роки.
21.11.2015 р.
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СВЯТА ЗЕМЛЯ
Сині гори, сильні гори в сивій далині
Кличуть нас до себе в гості, бо вони одні,
Щастя хочуть дарувати всім, хто завітав,
Хто прийшов до гір високих, бо кохання мав.
Біля гір високих в долі стелиться туман.
Там вівчар пасе отару, ген далеко там,
Полонина, гори сині і стрімка вода,
І на березі стоїш ти, ти стоїш одна.
Ти красива, величава – ранішня зоря,
В тебе очі волошкові ранять іздаля,
Стрій у тебе український, доля ти моя,
Я іду до тебе серцем, ти моє життя.
Водопад у синіх горах пісню заспівав,
Дух кохання в полонині подих тамував.
Я зустрів у чистім полі щастя тут своє,
Ну, а кладку через річку дух нам прокладе.
Небо синє, небо чисте, гори в далині
Дарувати завжди будуть щастя на землі,
Кладка через стрімку річку – доля є моя,
Хто хоч раз ходив у гори – це свята земля!
26.09.2015 р.

69

НЕВИЧЕРПНА КРИНИЦЯ
Людська душа – невичерпна криниця
За допомогою приходять всі –
Щоб не загинути від спраги щастя,
“Вода” тече постійно із душі.
Душі криниця вічна і потрібна
Усі нещастя, біди, війни, голод і все зло,
Все через наше серце прокотилось
І відгомін душі до серця донесло.
Є люди, що душею зачерствіли,
Засохло в них в душі те джерело,
Що наповнює невичерпну криницю
Звідки черпають люди все своє добро.
Ми люди, повсякчас ми просим допомогу,
Щоби “дощі” наповнили нам джерело,
Яке несе живу цілющу воду,
Душі тамує спрагу вже давно.
Бувають сильні болі й гіркі розчарування,
Глибоко ранять душу, серце у людини,
Але не було ще ніколи так, щоби криниця
Напитись спраглому не дала води.
Криниці душ у кожного із нас
Завжди глибокі, дна не видно,
Душі криниця врятувала геть усіх нараз,
Коли біда, нещастя вже були так близько.
Щоб ця криниця вічною була,
Щоб люди жили у любові,
Нещастя щоби зникли із життя,
І щоби знов душа не була у полоні.
03.10.2015 р.
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ВІДЛУННЯ ДУШІ
Очі – дзеркало душі, гірського кришталю,
Вони малюють образ людини – чудо.
Очима ти говориш, що люблю,
І я люблю очима дуже сильно.
Це доля – вічна і безмежна,
Найменший трепіт, чи іронія, чи фальш,
Душі дзеркального відлуння,
У миті погляду летів і згас.
Усе життя за мить у погляді летить,
Перед дзеркальними очима,
Які навпроти мене споглядають,
Мені у вічі істина печальна.
І хочу я ще довго в них дивитись,
І спокій на душі, тепло…
Я хочу у цю душу щиро закохатись,
Бо бачу я перед собою лиш добро.
Не факт, що та душа відчула біль,
Коли дивилася у дзеркало зрачка,
Який навпроти неї – щасливий Лель,
Що вже наміряв був собі добра.
Життя жорстоке і несправедливе,
Карає нас постійно і завжди,
Але щастить окремим парам дуже,
Які знайшли відлуння погляду душі.
28.10.2015 р.
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КАТИ
Птах пролітав високо у небі
Він вільний у виборі місця свого.
Ми люди обмежили рух по планеті
Чому ми це робимо – нам вже відомо?
Границі, дроти, рови і кордони,
Усе, що обмежує рух до сусіда,
Ходити ми в гості уже перестали,
А в гостях бувати – традиція наша.
До себе ми кличемо в хату завжди,
Ми любимо друга, частуєм його.
Не любим коли засиділись надовго,
Вже 70 років ми його терпимо.
Ми будем просити покинути нас,
Щиро будем просити,
Може дамо жменю солі в дорогу,
З рушниці в сідницю, щоби пам’ятали.
Просто дамо прикурити, як треба,
Сильно дамо прикурити,
Щоб довше у пам’яті була гостина,
Вернуло, щоб з думки у гості ходити.
Отже бувайте навіки “рускі брати”,
В нас крові напились, забрали життів,
Жодне коріння моїх українців
Вам не пробачать довіку смертів.
Ідіть! Не вертайтесь ніколи сюди,
Цю рану, що ви нам завдали
Сочитеме довго, віки.
Не хочемо знати вас – ви є кати.
31.10.2015 р.
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ВІЛЬНИЙ ВІТЕР
Вітер віє, вільний вітер,
Вітер України.
Я горджусь тобою, вітер,
Бо ти є всесильний.
Ти летиш далеко в гори,
Потім в океани,
Хмари розганяєш в небі,
Ти є ангел сильний.
Головне – ти справедливий,
Ти є чесний вітер.
Ти зроби в Москві там зливу,
Щоб на “день победы”
Покропи дощем зі снігом
Їх на “майськіє” – хоч раз,
Щоби знали, що природа,
– Це є наш наказ.
Все залежить від природи,
Бога і людей.
Не від карликів, які керують
З цвинтаря із “мавзолею”
Вже самі себе давно там
Вони “забальзамили”,
При житті вони вже мертві,
Лежать у “мавзолеї”.
Благаю, вітер вільний, всемогутній,
Спаси нам Україну від орди,
Збери у небо танки рашистської голоти
І журавлиним клином хай летять туди,
Звідки прислали їх на землі наших козаків.
Нехай падуть на цвинтар – “красну площу”
І хай горять там “вічним пламєнєм”
Разом із “мавзолеєм” клятим.
28.09. 2015 р.
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ЯСЕНИ
Ясени високі, сильні і красиві
Вже давно стоять на варті край села,
Оберігають край свій на узліссі,
Вони – це є історія жива.
Багато було вже на їхньому віку:
І війни, голод, і життя, і смерть.
Усе минулось, все пройшло і рани загоїлись,
Але осколки в них – це є життя і смерть.
Прийшло нещастя, знов біда настала,
Знов як тоді гранати рвуться, ранять кулі,
І у пекельному бою – відкрита свіжа рана,
З корою вирвано кусок живої плоті.
І ясени похмуро в смутку похилились,
Сочиться з рани життя історії сумної,
Високе гілля опустили до землі,
Не вижити в цей раз в жорстокій боротьбі.
Але схилились ясени, своїм розлогим гіллям,
Не дали впасти обороні рідної землі,
Час знов пройде, сочитись з рани вже не буде,
Загоїться, затягне рану свіжою корою.
Але ніколи шрам отриманий в двобої,
Не зникне вже на тілі історії живої.
26.09.2015 р.
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МІЙ ЛЬВІВ
Львів вечірній – містерія чарів,
Усі будинки – це витвір краси.
Старовинні двори і високії храми,
Бруківка, хідники, тротуари і арки.
На Вернісажі – продається все красиве,
Толерантність характерна для львів’ян,
Тому манери вишукані всюди:
На львівській каві, у театрі і музеї.
Львів’яни люблять своє вічне місто
За красоту, за старину і за любов
До всіх львів’ян – самого Львова.
За велич охоронців мужніх левів,
Які оберігають Львів від злого ока,
За грацію тих чистих відчуттів,
Якими щиро нас частує древній Львів.
Вечірні ліхтарі відблискують усюди,
Торкаючись лиця закоханих львів’ян,
До глибини душі, порушуючи спокій
Тих ніжних струн, що грають їм щодня.
Фонтан дзвенить у місті Лева,
Журчить і ніжно гомонить,
Що це є вільне місто і симфонія душі
Лунає ніжно, але вже давно – роки.
Львів закохав у себе всіх.
Король Данило величаво на коні
Спостерігає день і ніч за спокоєм людей,
І бути цьому вже на довгії віки.
Мій Львів красивий, мій Львів чарівний,
Мій Львів – це молодість моя.
Це гордість і краса усього краю,
Це гордість України – флагман корабля,
Що гордо плине по просторах
Демократії, свободи і життя.
23.09.2015 р.
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ВЕСНЯНИЙ БУЗОК
Бузку весняного розлито навкруг
Спокою весняного запах.
Квіти кольору лілії білої звук,
Та неба синього кольору птах.
Квіти чарують запахом нас,
Феромони кохання довкола,
Красою своєю дивують весь час
Букети бузкові, спокуса казкова.
Летіти у мріях з букетом квіток
Далеко нестримно і вільно.
Бо радість дарує щасливий квиток,
Що витягнув ти несподівано, чесно.
Бузок в Україні – не тільки краса,
Є символом сили і віри,
Здаємось! – бузок у полон узяв наші серця,
Скорив нас надовго, навіки.
03.11.2015 р.
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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
Нестерпний жаль і біль нестерпний
За цим, що сталось з нами у житті,
Колись ми незалежність загубили,
Але здобули її знову у війні.
Важка ціна заплачена за волю
Людських життів велика тьма,
Ми воювали за свободу і за долю
Усіх майбутніх поколінь, сповна.
Випробування випало на покоління
На ділі доказати вірність Україні.
Не посоромимо ми честі і сумління
У боротьбі із ворогом північної країни.
Земля тремтить, гуде земля
Ми йдемо боронити край
Нехай горить земля в “кремля”,
Красної площі, мавзолею. Прощавай.
05.11.2015 р.
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МІЙ КРАЙ
Мій ранок, що чарує кольорами
Мій край величної краси,
Куточок самобутньої природи
Хвилює мене з трепетом завжди.
Тут, де пройшло моє дитинство,
Світанок має магію свою.
Бажання тут збуваються постійно,
Одвічні мрії, що турбують душу молоду.
Вертаюсь я щораз в минуле,
У вир прожитого життя,
І відчуття всі йдуть зі мною у майбутнє,
Я хочу знов відчути ці пережиття.
Бажання бачити світанок як в дитинстві
Де куполи в соборів золоті,
І стіни рівні, аж до хмар високі,
Це юність, молодість і зрілість у житті.
Мій дух кувався з малолітства,
Переконання в щирості і правоті,
Навіяв рідний край мій, сторона моя,
Це вічна правда – у мелодії любові,
Це вічна правда в істині буття.
01.11.2015 р.
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ВОГОНЬ В САДУ!
В саду горить опале листя
Зникає в полум’ї, вогні.
Димить трава, пожовкле листя,
Все гине просто на землі.
Моя земля, ти є багата,
Ти зможеш нас усіх спасти
І від вогню, багряного намиста,
Що мали нам на шию одягти.
Вогонь не гасне, дує вітер,
Дерева гнуться і скриплять,
Ось полум’я охопить стовбур,
Та тільки дощ рясний не дасть.
Моя земля знов є спасенна,
Гроза увесь вогонь звела,
Сади і парки сильно всі залила
Поля й ліси і сквери і міста.
І знов вогонь похоронив надію,
Спалити все довкола, аж до тла.
Він сам згорів і став золою,
Тепер вже попіл став. Розвіяло. Нема.
Ніколи “ті” не зможуть нас здолати,
За нас природа, Бог і вся земля.
Ми сильні духом, ми солдати,
Не будемо ми в наймах у бомжа.
02.11.2015 р.
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РОМАШКОВЕ ПОЛЕ
У чистому полі ромашки біліють
Серце стискає від красоти.
Простинею білою низини застеляють,
Ромашки білі – квіти польові.
Запах ніжний наркотичний і п’янкий,
Розливається довкола, навкруги.
Щасливий той, хто йшов до річки
Ромашковим килимом до води.
Квітка надії – це ромашка,
Дає один лише нам шанс
В житті своєму покохати,
Свою єдину Афродіту тільки раз.
Роса блистить на пелюстках під сонцем
Вітер обережно киває тонким стеблом
Граційної ромашки, що чекає під вінцем,
Бо одягла вінок свій вже з фатою разом.
Усе довкола в клопотах весільних,
В приготуванні церемонії вінчання.
Неподалік поляни пара молода гуляла
З ромашок плетений вінок на голову вдягла
Останнім пелюстком, коли вона гадала,
Була пелюстка, що кохання в них нема.
Дівчина мовчки підійшла до річки,
Вінок впустила по стрімкій воді,
Сама сидить на березі і плаче,
І сльози падають до бистрої ріки.
Що трапилось? Юнак сам не збагне?
Боїться слово мовити, торкнутися боїться.
А очі, очі голубі всі повні сліз,
І смуток на лиці глибокий, не розрадний.
Питає в дівчини коханий на колінах:

82

“Що трапилось? Образив я Тебе?”
“Не бути разом нам з Тобою у житті” –
Відповідає дівчина коханому своєму,
“Так пелюстки ромашок напророчили мені”.
“Але кохаю я Тебе. Повік любити буду” –
Клянеться хлопець на колінах і цілує руку,
Ти зірка сяюча одна навік
В моїм гарячім серці назавжди.
І губи Твої ніжні і солодкі,
На дотик рози пелюсткової,
Роси цілющої ранкової краплина.
“Я доведу Тобі моя чарівна, дорога,
Що тільки я на світі є твоїм”.
На руки взяв свою красу земну,
По полю встеленим ромашками поніс.
Ромашок пелюстки приносять щастя,
Але також бувають і розчарування.
В нас на поляні диво-дивне сталося,
Бо все готове було до вінчання.
11.11.2015 р.

БЕРЕГ, МОРЕ, ЛЮБОВ!
Любов на березі Чорного моря
Малюю серцем на піску,
Хвилі набігають і змивають мою долю,
Мої найбільші намагання наяву.
Чайка безсила до суші летіла,
В скалі високій є гніздо її,
Вона змогла здолати неблизький простір,
В надії оселитися в безпечній стороні.
Всі мої мрії хвиля забирає із собою,
У відкрите море вільної землі.
Там усі надії зберігаються на дні морському,
Коралами покриті в тишині, у сні.
Там море синє і гора висока,
А хвиля б’є скалу могутню
Вертаючись піною у морську безодню,
Яка змітає на шляху усе і вічну долю.
Можливо краще там на дні морському
Оберігати свої мрії від усіх.
Наступить час і знов по морю Чорному
Вітрила понесуть бентежні мрії на парах усіх.
Розлиються мрії по морю моєму
Далеко за Крим, і за всі острови,
Ми знову здобудемо силу й потугу,
Любов від коханих, любов назавжди.
07.11.2015 р.
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ПРОМІНЬ В ОКЕАНІ
У морі синьому і океані
Надією завжди для моряків
Маяк розсіював проміння,
Яскраві промені до власних берегів.
Доріжка місячна від маяка
Спасінням є у водяному темному просторі,
Що вказує єдино правильну дорогу
Для суден, що гуляють у водному кордоні.
Кораблі проходять милі водяні,
У хмарах, що впали на воду
Заснули там у своїй сивині,
У пелені густого туману.
Бентежно, нічого не видно в пітьмі,
Кораблі по воді, мов діти малі,
Блукають в безсиллі, у відчаї вони,
І зорі на небі сховались в імлі.
Не можна у відчай і в паніку впасти,
Із всіх ситуацій є правильний хід
Всі нерви і волю в кулак нам зібрати
І впевнено йти до мети крізь приціл.
Блиснув в океані цей промінь в надії,
Є берег свій, люди і корабель,
Пливти нам не довго одним без Месії,
Вже повні вітрила і світло на березі скель.
Променем спасіння Україна вже буде,
Змогла протидіяти у боротьбі,
Обрала вірну дорогу в майбутнє,
Є дзвоном, що кличе до храму в душі.
24.11.2015 р.

85

БІЛІ ЛЕБЕДІ
Білі лебеді в небі кружляють
Ніжним цвітом калини парять.
На землю парами сідають,
Пісню лебедину чарівну співають.
Крила широко розкриті міцні
В бажанні обняти всіх на землі.
Не літайте білі лебеді туди,
По території, що “рашою” кличуть її.
Там вбивають, стріляють, калічать,
На цій території всіх і завжди,
Гени смерті в крові в них лютують,
Це орда споконвічна, убивці й кати.
Не позбутися зла їм ніколи,
І серце в них затихло давно.
Це народ, що утримує в собі все зло,
По житті без душі йде, невірним шляхом.
Пусті слова для них Кара Небесна,
Сповідь Свята для них просто слова,
Не вірять у Бога, у Небо, у Вічність,
Є святим для них водка і ленін. Москва!
Махнули лебеді широкими крильми,
Дух смерті літає у цій стороні,
Покружляли і клином журавлиним
Полетіли до щасливої землі.
Де у дітей блакитні очі,
Де сонце сходить в ранішній зорі.
Хліби й лани, поля широкі,
І в храмів куполи блискучі і високі,
І люди там в гармонії душі.
15.11.2015 р.
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МАТИ ПРИРОДА
Природа матінка нас любить і шанує,
Подарки вона дарить нам завжди:
То сонцем ясним нас обігріває,
Дивує проливним дощем,
То сніг мете, то вітром сильним дує,
То спілі вишні у саду мов кульчики висять,
То у Криму в нас гарбузи дозріли,
І соняхи мов охоронці у саду
Охороняють спокій і красу.
Скільки прекрасного природа сотворила
Руками Божими дарує нам добро.
А ми будуєм хмарочоси в небо,
Обмежуєм природу нашу – ось і зло.
Птахи і звірі хочуть лісу і простору,
А риби – гладі водяної навкруги.
Усе існує у взаєминах в природи,
Лиш тільки люди, у протистоянні – ми.
Аврора ранішня засяяла на сході,
Небо вогнями обдалося в кольорах.
Сонце прокотиться орбітою на захід,
Дивуючи красою магії небес,
Зайде за край землі і піде спати
У покривалі фарб оранжевих, засни.
Моєму серцю снитись будеш Ти,
Лиш Ти одна для мене – тільки Ти.
28.11.2015 р.
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СНІГОВА ФЕЄРІЯ
Снігом білим, пухким покривалом
Застеляє довкола зима,
Стелить гори, ліси і дороги,
Покриває хати і пороги,
Покриває і села й міста.
Сипле білим, як стовбур берези,
Снігом чистим із неба, легким,
Ще й кружляє, танцює, співає,
Як у казці, в дитинстві моїм.
Все прекрасне, чарівне і миле,
Все минає колись, але ні,
Залишається в пам’яті казка.
Цього вічного і доброго в житті.
Ну, а сніг все сильніше літає,
Вітер крутить кружляє, краса,
Все вертається знов у дитинство,
І мрії щасливі, чарівна зима.
Зима лютує, віє і кружляє,
Навіває снігу навкруги,
З тобою серце залишається моє,
Моє дитинство, молодість на довгії роки.
23.11.2015 р.
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ОЧЕРЕТ І ЛІЛІЯ
В неглибокому ставку, що біля річки
Милують очі чудові білі лілії плавучі.
Усі цвітуть і запах літньої пори
Розноситься довкола, аж до тихої ріки.
В заплаві, що на правім березі ріки,
Неподалік ставка, де лілії цвітуть,
Стоять мов охоронці очеретини стрункі,
Рядами рівними в строю, нам квіти бережуть.
Очерет і лілія, мов пара молодих
Чарують образом своїм, довкола іній.
Шепіт лілії – туман несе до очерету,
А він шумить у відповідь своїй коханій.
Гармонія кохання в них на відстані душі,
На відстані палаючого серця.
Хоч не зустрітися їм у житті,
Зате у мріях їхніх еталон кохання.
18.11.2015 р.
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ДІВОЧА ПРИРОДА
Тече ріка, журчить, дзвенить,
Неба краплини плещуться в воді,
Тепер по гладі річковій течуть,
Ховаються у закутках крутих, у гирлі.
Ожила діброва після проливних дощів,
Небо синє в річці посилилось,
Сонце малює пензлем райдугу фарбів,
За обрієм далеким гори розcтелились.
Сонце проміння кинуло у річку,
Дихнуло із галявини свіжим медком.
Сосни стрункі з берізками на тому,
Ростуть свобідно, на березі гуртом.
Трава шовкова із краплинами роси,
Довкола берега стрімкої вільної ріки.
Літак блиснув у небі голубому,
Табун диких коней під лісом до води,
До водопою білі й вороні, червоні.
Над лісом відпар, хмари білі і туман,
І стая білих лебедів у далині.
Все це картина дівочої природи на землі.
29.11.2015 р.
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МІРОШНИК1
У чистім полі за селом,
Млин стояв на пагорбі,
День і ніч молов муку він
У людей, що в цій окрузі.
Муки багато намолов
На віку життєвому,
І добра створив немало
У кутку квітучому своєму.
Мірошник є шанована людина,
Він добрий чарівник,
Бо з вітром у стосунках добрих,
Вітер крутить млин.
І в день і в ніч робота йде,
Нема перепочинку.
Підвода повна зерна їде,
Щоб тільки вітер на хвилинку
Не зупинив вітряк млина,
І все зерно, що на підводі
Перетворилось магією млинаря
На білосніжну і пухку муку.
Нехай цей млин, що в нас на Україні
І вітер вільний, що допомагає нам
Не зупиняючись дає нам чари, мрії,
На все найкраще, що мірошник чарував.
А він чарує вже давно,
І має добре серце й душу
Він знає істину нам невідому,
Яка відкрилася лише йому одному.
27.11.2015 р.
1

Мірошник – власник млину.
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СКРИПКА
Скрипка тривожить усіх на концерті,
То вона плаче, то сильно сміється,
То воду криштальну п’є з джерела,
Страждання нестерпні із неї струмляться,
Смичок по струнах літає дзвінких,
Він творить мелодію вічну, чарує!
А скрипка все плаче, бентежить усіх.
Кожен в мелодії бачить своє:
Хто горе і щастя, хто вічне й просте.
Чарівною мелодією, майстра скрипаля,
Звучання нот, які складає у намисто,
Дарує всім захоплення і забуття,
В океані магії вже створеного дива.
Кружляючи танцює мелодія у вальсі,
Веселкою лунає весь спектр кольорів,
А скрипка – сенс життя, самій собі
Сповідь складає як на Страшному Суді.
Ці відчуття прекрасні і правдиві
Тривати будуть ще у залі до пори,
Коли торкатися до струн на сцені
Не перестане сам маестро тайни і краси.
А зараз знов лунає казка скрипки,
Ця дивна музика прозорої сльози.
Здається серце перестало битись в грудях,
Але я чую, що не можу без теплоти,
Гармонія панує довкола, навкруги.
У полонезі чути перші такти.
І серце стало битися частіше в ритмі,
А скрипка вабить і страждає від вини.
Ідилія чарівності в безмежному просторі,
Усе вертається до вічного – краси.
08.11.2015 р.
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