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Сергій Задорожний

ПЕРЕДМОВА

П

оезії Сергія Задорожного зачаровують безпосередністю бачення навколишнього світу, органічного
зв’язку земного, людського життя з життям природи, діяннями надприродних сил.
Глибока філософія, абстрактність в його творах поєднуються з життєдайною приземленістю, природністю, гуманізмом.
В той же час в поезіях звучать веселі, жартівливі, а іноді
саркастичні нотки. Гумор поєднується з сатирою, іронія з сарказмом, веселість з сумом, переживанням за долю українського
народу, долю нашої матері–України.
Автор дає свою оцінку різноманітним явищам природи,
людським взаємовідносинам, боротьбі ідей, доктрин, особистостей і цілих народів.
Особливо гостро звучать в творчості поета громадянські
мотиви, коли ніжна лірика переростає в грім гніву до гнобителів рідного народу.
З роси та з води панові Сергієві, успіхів на творчій поетичній ниві.
Олександр Василюк, історик,
президент Українського Книжкового клубу –
книгарні “Книжкова криївка,
автор пісень та віршів.

ТИХИЙ ДЗВІН
Тиша довкола, дзвін дзвенить із хмар,
Той тихий дзвін – він душу розриває,
Його чує лиш той, хто воював, солдат,
Той, хто життя своє під кулі підставляє.
Хвилі дзвону – тихе милосердя
Відчуває кожен оборонець на війні,
Всі незгоди, стреси і страх смерті,
Все, що пережили воїни в ці дні.
Лягло нестерпним вантажем життя,
На плечі всіх героїв оборони,
Які не похитнулись, як стіна,
Прославили народ весь України.
Всіх українців, Землю цю Святу,
Майдани боротьби і слави,
Цю українську людську простоту
На всіх теренах нашої Держави.
Цей тихий дзвін звучить лише у тому,
Хто воював, хто вдома не сидів,
Лиш він відчути зможе біль, страждання, втому
Своїх найближчих побратимів, вояків.
Дзвін розійшовся по Великій Україні,
В кожне вікно заглянув, в отчу хату,
З великим сумом сповістив він всій родині
Про смерть героя,
що лежить убитий в Іловайську!
23.12.15 р.
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КАРПАТСЬКИЙ ОРЕЛ
Летить орел високо в небесах,
Крило поранене у нього,
Стріла влучила, слабкий крила мах,
Кров ллється у орла старого.
Усі простори, де орел летить,
Все рясно кров’ю окропляє,
Безсилий вже, в очах мигтить,
На землю стрімко падає, він помирає.
Останні сили покидають вже орла,
Царя птахів в навколишніх просторах,
Востаннє все він оком огляда,
Із висоти польоту в синіх хмарах.
Орел у горах, сам в захмарнім світі,
Лежить, а кров тече із рани тої,
Широкії орлині крила, вже безсилі,
Чекають долі на камені скали крутої.
Безсиле тіло гордого орла
Впало в ущелину, поряд скали стрімкої,
Обмило рану в сивого орла
Джерельною живлющою водою.
Ще дві доби в ущелині скали
Орел лежав, вода вмивала рани,
Загоїлись крила, як могли,
І він розправив їх уранці – рано.
З новою силою, з новим бажанням жити
Він знову оглядав свій простір неба.
Цей погляд багатьох міг підкорити,
Бо там життя, де жити є потреба.
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24.12.15 р.

MEMENTO MORI!1
Летять по небу журавлі, курличуть,
До себе в зграю кличуть нас усіх.
Здається нас у вирій кличуть –
Побачимо нескоро вже ми їх.
Життя – книгу мою гортає швидко,
Прошу одне – не поспішай!
Не все тут на Землі я осягнув і вивчив,
Прошу, мій журавлю, не відлітай.
Дай подивитися на все, хоч ще на мить,
Скільки чудес у світі є прекрасних,
Хай ще лелека в небо полетить,
Хай засіяє в небі промінь ясний.
Потрібно розуміти істину одну,
Що тіло тлінне – невмирущий дух,
Про смерть говоримо, як про будущину,
Потрібно жити, бо життя це рух.
Нам всім задуматись потрібно і збагнути,
Життя бо наше річкою тече в просторі.
В потрібне русло вчасно повернути,
Але приречені ми на Землі “mеmento mori!”
Лелеки гнізда знову покидають,
І всі, хто із Землею попрощались,
Разом душею в вирій відлітають,
Щоб знову завтра в Україну повернутись.
04.12.15 р.

1

MEMENTO MORI! – пам’ятай про смерть.
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РАНКОВА ЗОРЯ
Несміливо зі сходу небо вже сіріє,
Мов прожилками світлих кольорів.
Все прокидається довкола, кольоріє,
Фарбує ранок тіні парків димарів,
Будинків, вулиць, скверів і фонтанів,
Все веселіє – ранок за вікном.
Десь за ріку ховаються тумани,
Ось, ось вони і зникли вже цілком.
Ось перша пісня в раннішнім сіянні,
Її вже затягнули солов’ї,
Розлився спів в окрузі ранній, ранній,
В передчутті небесної зорі.
Ясен високий не шумить і не шепоче,
І кроною розлогою не шелестить,
Він думає, чи промінь сонця схоче
Покрити листя золотом на мить.
Дорогу хмари сонцю уступають,
Гриби у лісі шапки підняли,
Холодні роси пестять їх, вмивають
І розганяють чар нічної мгли.
Конвалії, дзвіночки підняли свої,
Сивий туман несміло відступає.
Вже пісню соловей для ранньої зорі
Все голосніше у саду співає.
05.12.15 р.
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СУСІДИ, КУМ І Я.
На грядці коло хати на кущах
У мене дозрівають помідори.
В сусіда грядка з часником,
А ще в одного з огірками.
У гості ходимо хто як захоче:
Я до сусіда зранку по часник,
Сусід за помідорами до мене.
А з кумом до сусіда брати огірок.
Цибуля – це продукт елітний,
У кожного на грядці вона є.
Жінки не люблять наші: хто огірки,
Хто помідори, хто часник, хто все.
Ще маємо сусіда, що не має грядки,
Зате у нього у коморі завжди є:
Оте що нам усім потрібне,
“Первак” жене він і сам також п’є.
Допомагаєм ми сусідові потрохи
Із господарством поратись щодня,
Захворів давно вже він, якби не ми,
Лежав би у лікарні, а так – п’є.
В селі ми налагодили співпрацю,
За цей продукт, що нам сусід дає,
Ми оремо, корови доїмо, пасем вівцю.
Сусіда на руках буває носимо уже,
Бо засипає він на місці, там де п’є,
Останнім часом у коморі, де жене.
Потрібно нам сусіда виручати,
Перепочинок треба дати вже йому.
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На зборах ми постановили, що я буду гнати,
Доки почну я засипати там де п’ю.
І так по колу. В нас сусіди добрі,
Лише жінки наші не хочуть зрозуміти:
Людей потрібно виручати,
Бо ми владнали цю проблему з овочами,
І помідорами, і часником, і огірками.
А цей продукт на нині ми вже поладнали,
Завтра буде день і будем знов ладнати.
05.12.15 р.
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ЧУТКА ПО СЕЛУ
Чутка пройшла правдива
Сьогодні зранку по селу,
Що буде “днр” тут завтра,
Що будуть всіх трясти як сливу.
Чутку понесла по селу правдиву
Тітка Параска з дідом Кирилом.
Дід бігти за Параскою не міг, роки,
Тож повернула тітка в один бік,
Ну а дід кульгаючи у другий.
Не все почув зі слів дід,
Як плела Параска всі новини,
То й сам схотів додати дещо:
Що будуть КНР тут завтра,
А може і КНДР ще.
Що краще нам усім втікати.
Всю живність треба продавати,
Як ні, то просто відпускати.
Хати дошками забивати.
З хатів, що справа від дороги
Хвилин через п’ятнадцять, двадцять
Усі стояли при дорозі в полі,
Чекали рейсовий маршрут 12²º
Що ходить раз лише в годині.
Водій побачив пів села,
Стоять усі з дітьми у полі,
А дід Кирил стоїть і плаче,
Що буде з нами там на чужині,
Якщо тут будуть вузькоглазі дальше?
Тим часом обійшла Параска всі двори,
Усі особняки, що зліва,
І бачить, що є часу трохи
Пробігтися по хатах справа.
Що трапилось? О Боже, всі святі!
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Очам своїм не вірить, страх,
Усі хати закриті і пусті,
А вікна й двері в них
Дошками всі навхрест забиті.
Інформб’юро, невже вона,
Місцевого розливу плітка,
Щось може в спішці не дочула,
А може пропустила?
Невже хтось знає більше, ніж вона,
А інформація її брехлива?
06.12.15 р.
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ВАНЬКА І ДРУЗІ – ГРОМАДЯНИ ДЛНР
Горілка ллється вже рікою
І просто це не зупинити.
Боротися потрібно із бідою
В майбутньому в житті не пити.
Цю справу кинути не просто,
Задумався Іванька й остовпів,
Бо завтра ж в нього день “по сто”,
Він завтра кинути не може друзів-пияків.
Вони без нього котенята,
Не знають дози, норми й місця,
Пропита в них давно зарплата,
Вони ж бо п’ють “на повні вінця”.
“Пікнік” планується ретельно, із смаком,
Щоб закусити, потім спати,
Хоч не завжди виходить “все путьом”,
Бо отруїтись можна, усю ніч блювати.
Бували випадки, що сам Іван
Після проведення “свинакції”
Двох їх додому притягав,
Сусіди обзивали – мали рацію.
Пес усю ніч гавкав і без перестанку,
Зате пройшло усе як має бути,
Він спав на псячій буді біля ґанку,
Оббльований, брудний і нероззутий.
Коли одні життя кладуть на фронті,
Із вічним ворогом-сусідом в боротьбі,
А інші розважаються “із понтом”,
Псують життя і людям, і собі.
06.12.15 р.
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МОСКВА В НЕБЕЗПЕЦІ
Дід Панас і дід Павло у селі, не в місті,
“Гари” прийняли по сто”,
Згодом ще “по двісті”.
Стали розробляти план
Надсекретний, новий,
Як би то завдать удар
Москві двоголовій.
За причинену біду в нас на Україні –
За розруху, горе,
Ядерний удар руїнний –
По Москві чи в Горках.
Дід Павло сказав, що треба,
Щоб здійснити напад,
Ракетоносій такий сильний,
Щоб “москаль заплакав”,
Перед тим, як будем брати
Ми Москву в полон,
Нам двигун потрібно мати
І пальне галон,
Як отой “Протон”
До ракети корпус, сопло,
Хвіст і два крила,
Щоб в далеку Рашу вільно
Долетіти змогла.
Через дві години рівно,
Десь там на городі
Все уже було готове
В найновішій моді.
До фанерної кабіни,
Де мотор кріпився,
Дві каністри з бензином
Й приціл притулився.
Але дід Панас сказав: –
“Цього буде мало!”
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Ще приніс балон із газом –
Також приєднали.
А щоб вибух був “рихтельний”
Там у комуністів,
Цілити потрібно в Кремль,
А не в люд російський.
Дід Павло в своїм хліві,
Ще знайшов приладдя,
І спідометр, і трубу,
Та інше знаряддя.
Шланг пального, клапани,
Дід Павло з Панасом
Змайстрували, як могли,
Заправили гасом.
Налаштовано в політ
На саму Росію.
Все готово, навіть шріт
По Москві посієм.
Дід Панас і дід Павло
Побігли до рова,
Вже й до краю догора
Шворка бікфордова.
Вдвох присіли і чекають,
Аж здригнулась земля
Від грому страшного
Розрослася раптом куля
Полум’я жаркого.
Все поплавилось довкола
І жара нестерпна.
Віднесло дідів обох
До сусіда Орка,
Аж до третього сусіда
В скирту покидало,
Все горіло, що довкола,
Тріщало, палало.
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Загорівся пліт плетений,
Гасили сусіди,
А на дворі стало темно
Від тої “побіди”.
Як удвох прийшли до тями
Від експерименту,
Ну причину вдвох шукати:
Як згорів дощенту?!
Що пішло не так у плані,
Аналізувати.
Причиною був несправний
Розподільний клапан
Той, що гасом і бензином
На всі боки хляпав.
Весь ракетний цей носій
Прийдеться міняти:
Та й тертя повітря
Треба врахувати.
На наступний раз, Москва
Вже зазнає лиха
Пам’ятайте ці слова
І Путлера – психа!
06.12.15 р.
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СНІГУ НЕБОКРАЙ
Снігу впало в цьому році,
Досхочу на диво.
Гори сині блиском вкриті,
Грають переливом.
Накриває все довкола –
Гори і долини,
Наче хвиль важкі покрови
Горизонти вкрили.
Птах летить, високо в небі –
Втомлений, здалека,
Хоче сісти, відпочити,
Але де дерева?
Ще йому летіти довго,
Поки стане сили,
Може менше снігу того,
Там за небосхилом?
Може там за небокраєм,
Є життя, весна?
Може щастя там, не знаєм,
В нас його нема.
Щоби щастя повернути,
Щоб було як завжди,
Небокрай треба нагнути –
Воно скотиться сюди.
Нас містерія краси
Сяйвом оповила,
Хай же буде тут завжди
Сонцесяйно й мило!
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ПОКЛИК ВІЧНОЇ ЛЮБОВІ
Цей поклик вічної любові
До всіх Тобі близьких людей,
Мені з Тобою просто по дорозі,
Я поважаю вибір цих ясних очей.
Поскільки вибір впав на мене просто,
Ми чорні лебеді на білому снігу,
Летіти нам у двох до обрію, далеко,
Ми переможемо цю снігову хугу.
Та сніг цього не знав, все падав, падав,
Все покривав довкола мов туман,
Сіяло все, о як нам добре разом,
Як гарно розпочався наш роман.
		

08.12.15 р.

ЗБОРИ В КОЛГОСПІ
Збори у колгоспі були,
Всі багато виступали,
І питання там стояло:
Чи колгосп закрити?
Бо корів не вистарчає,
Апарати зламані,
Треба щось всім нам робити,
Вже немає чим доїти.
Тут встає Іван Петрович,
Крайня хата зі села,
Пропозицію дає він вчасну:
– “А нехай наш голова,
До сусіднього колгоспу їде,
Хай домовиться за бугая,
Бо приплід від всіх корів
Дуже невисокий.
А бугай це друга справа,
І корови всі на раз,
Стануть молоко давати,
Ми закупимо корми,
Будем годувати”.
Всі задумались на зборах,
Наступила тишина,
Так! – бугай це вихід,
Збори встановили:
Якщо все бугай владнає,
В даному питанні,
То навіщо нам усе правління?
А сам голова – навіщо?
08.12.15 р.
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УКРАЇНСЬКІ ВОЛОНТЕРИ
Мерехтіння зірок в небі синьому,
Відчуття мерехтіння думок.
У різдвяну ніч над Україною
Чудеса прилетять мов із казок.
Всі дерева мрійливо задумані,
Над дорогами мов на парад,
Крони білим сніжком запорошені,
Стоять струнко, рівнесенько в ряд.
Сіло сонце, на дворі вже темно,
Зорі з місяцем в небі пустують,
Серце б’ється чудесно, приємно,
Все в гармонії в цей час існує!
Ось дівчата ідуть з колядою,
Стрій вкраїнський їм личить усім.
Все для фронту, для хлопців, для бою
Вони є волонтерами всі.
На дворі ніч, краса, ніби казка,
У спокої, у мирі й любові.
А на сході війна, там нещастя
Порятуй, волонтерськая каско!
Бути мусимо гідні солдата,
Що за нас ризикує життям.
Воювати він мусить, страждати,
Україну рятуючи нам.
09.12.15 р.
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ПРІРВА ЖИТТЯ
Нестерпний жаль, нестерпний біль,
Як люди йдуть з життя,
Не по своєму віку йдуть,
А йдуть через пиття.
П’ють люди молоді безбожно,
Не мають стримання, контролю.
Горілка ллється денно й нощно,
Розплата швидко тут, без жалю.
Невже ми є та нація, яка за “водку”,
В житті своєму все продасть,
Міняє душу на “сельодку”,
На “водочку” і бидлячу “страсть”.
То мрія, що? – піти до пекла?
Чим швидше вмерти на Землі?
Кому душа потрібна мертва?
Потрібні п’яні “москалі”?!
Дорога є пряма у вічність,
Добро зупинить часу плин.
Нам зберегти потрібно гідність,
Була щоб дітям на спомин.
Горілка – це так низько і дешево,
Не варта навіть думати про неї.
Поставим крапку і життя своє почнемо
Листком новим написаним БЕЗ НЕЇ!
10.12.15 р.

24

ЖИТТЯ – ЗАГАДКА
Не хвилюйсь, якщо в Тебе не склалось,
Хтось не чує Тебе, не біда,
Основне: всі Тебе поважають,
Буде щастя у Тебе, краса.
Серце хай не сумує в журбі,
Що птахи відлітають у вись,
Ще пісень наспівають Тобі,
Не журись, не журись, не журись.
Не страждай, що вже лист із дерев,
Землю стелить м’ягким покривалом.
Прийде час, ми щасливі будем,
Спокій в душах посіємо словом.
Клумби, квіти рясні, кольорові
Із зимою зустрінуться – осінь ось-ось,
Та весною життя їхнє знову,
Розцвіте, розцвіте, як і досі.
Любов заснула в Твоїм серці вже давно,
Бо тільки страх заволодів Тобою,
Минає біль в житті, усе пройшло,
Може в Тебе не було ніколи болю?
Як зможеш – то на шальки поклади
Усе що є в душі, думки божевільні,
На другий бік – життя, ним дорожи,
Сам зупинись у центрі і у вірі.
Свята Покрова збереже Тебе,
Знайде ту істину, в Тобі що заблудила,
Навіки щастя і Тебе знайде,
Знайде, знайде, бо ти – Людина.
10.12.15 р.
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ПЕРЕДЗВІН ВОДОГРАЮ
Водограй пісні нам всім співає,
Шум ріки на спокій навіває,
У минуле, у своє минуле,
Повертаємось, а нас вже там немає.
У подумках в минулому живемо,
Відчуття думок, що там щось є,
Синьооке – це наше дитинство,
Світло теплоти й весни – життя моє.
Теплота з минулого – тепло
Двох сердець, що обнялися навіки.
Горе розлучити їх не могло,
Бо злились в коханні ніби ріки.
Я чую дзвін у церкві. Помолись!
Молитва ця, як дзвін, що очищає,
До мене Ти устами доторкнись,
Нехай єство Твоє до мене промовляє.
З вуст Твоїх мелодія хай ллється,
Хоч проста, та люба нам усім.
Нектар Богів – мелодія ця зветься,
Нехай звучить завжди, як вічний передзвін.
12.12.15 р.
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СТЕПАМИ УКРАЇНИ
Степи України дощами умиті,
Сповиті осіннім сивим туманом,
Застелені снігом, сонцем залиті,
Ніби заснули під білим саваном.
Квіти що в полі, чарівні довкола, –
Дають цей запах п’янкий, кольоровий,
Щедро розлитий по всьому полю,
І над степами – духмяний, загадковий.
Ти є прекрасним, життя сьогодення,
Птахо-лелеко чорно-біла, доле моя,
Клин журавлиний, дум вітровію,
Летять далеко у майбуття.
Степи просторі, вільні і безмежні,
Присутній дух козацький тут завжди,
Ми воювали тут за долю України,
В боях із ворогом – перемагали ми.
І вічно буде так, як і раніш було,
Здолаємо ми ворога зі сходу.
Московський кат, що в світ приносить зло,
Не переможе нашого народу.
12.12.15 р.
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МЕЛОДІЯ СКРИПАЛЯ
Коли з довір’ям і в бажанні довіряти,
Приходиш Ти до мене, тільки Ти,
Я відкриваю свого серця плани
В надії, що свої відкриєш Ти.
Магічна ніжність глибини очей Твоїх
В полон потрапив я до них, навіки,
Мабуть назавжди, встояти не зміг,
Здаю свою фортецю – гордість чоловіка.
Коли я скрипкою щоки торкаюсь,
А другої щоки – торкаєш Ти устами,
І звук від скрипки душу крає,
І ми в цю мить зливаємось серцями.
Летіти хочеться на крилах в дивний сон,
Ноти пливуть з самісінького серця.
Душі обох співають в унісон,
А струни, струни – ніжна терція.
І наші душі в цей щасливий день
Бринять в пориві сильного кохання,
Летять у завтра на крилах пісень
По вишитій дорозі чистого звучання.
У сприйнятті цього, що пісня ця для Тебе
Звучить в моєму серці і в мені,
До Твого серця пісня йде від мене,
А з Твого серця просто до душі.
12.12.15 р.

29

ДОЛЯ – ЗОРЯ РАНКОВА
Ліхтарі, дороги, пил, туман,
Що чекає там в дорозі, далі?
Правду нам готують чи обман,
Несподіванки тріумфи чи печалі.
Нас зустріти щастя наше зможе,
Десь далеко там від рідних місць,
Там де жити краще і заможно,
Але хто про це нам відповість?
Небо над туманом на Землі
Ліхтарі світанок запалили,
Ген дорогу видно вдалині,
Сонце і зорю ранкову розбудили.
Соловей співочий на узліссі,
Ранішній туман на березі ріки.
Чи їхати ще далі? Зупинися!
Зорю ранкову в серце пропусти?!
Зустріло щастя нас давно колись?
Та його ми просто не відчули,
Можливо нам відчути не дано?
Можливо смак його ми вже забули?
13.12.15 р.
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МОЛИТВА ДУШІ
Всі, хто молитви читають,
З Богом розмову ведуть,
Всі просять у Бога, благають,
Серце взамін віддають.
Ми обіцянку правдиву
На довгий час, на майбутні роки,
Ми порушуєм клятву вже дану,
Але Бог пробачає нам майже завжди.
Силу слова наші мають,
Сказані Богу з довірою.
Як хто в молитві благає,
Як промовляє із вірою.
Пробачив всім людям він тут на Землі
Розп’яття Христа – сина свого.
Повинні і ми пробачати в житті,
Згадати Голгофу і Бога.
Звичайні, прості, зрозумілі слова
Скажи щиро Богу від серця,
Отримаєш Ти нагороду Христа,
До тебе Христос обізветься.
15.12.15 р.
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КРАПЛИНИ РОСИ
Краплини роси ніжно з хмар осипаються,
І заблистіли в траві,
Місяць на небі блищить і купається
В хмарах, в тумані й росі.
Ніч застеляє і Землю, і Небо
Чарами ночі – нас всіх,
Місяць зоріє, всім світить далеко,
Тінню лягає до ніг.
Срібним намистом росинки-краплинки
Світять вночі у траві,
Зорі на Небі і місяць на Небі,
Краплинки роси на Землі.
Мов зачаровані пари закохані
Ділять кохання на двох.
Глибокий, безмежний це простір любові,
Ще більший цей простір тривог.
Проблиски світла на ранній зорі
Падають вниз на холодну росу.
Дивитись потрібно в майбутнє в житті,
Дивитись весь час на свій храм, що вгорі.
14.12.15 р.
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ВІТЕР І РІКА
По березі ріки біжить,
Кружляє вітерець,
Ось хвилю наздогнав – дзвенить,
Цілує – молодець!
Цей вільний танець на воді
З рікою тільки вдвох,
Давно танцюють “молоді”
Під музику казок.
Верба плакуча до води
На пару задивилась.
Вальс вітру й чистої ріки –
О, як мило танцюють.
По річці вільній, чарівній
Вода біжить стрімка,
О, як же радісно вже їй,
Бо ж почалась з струмка.
16.12.15 р.
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МІСЯЦЬ НА НЕБІ
Місяць ясний при дорозі
Пісню заспівав,
В зорянім, безхмарнім небі,
Мов човен гуляв.
Поглядом тільки окину
Неземну красу оцю,
Як наступає туман із далеку,
Хвилею стелить, вкриває росу.
Ми в полі під небом, десь біля лісу,
Біля верби з плакучим гіллям,
Твою косу у відблиску нічному,
Місяць фарбує чистим промінням.
Ми тільки вдвох, немає нікого,
Небо зоряне, місяць в човні,
Пливе по небу, гойдається плавно,
Перлинами стелить траву на Землі.
Голос чарівний із неба лунає,
Місячна аура зорями вабить,
Хвиля кохання нас ще раз цілує,
Душа полум’ям ясним горить.
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ПЕРЕМОГИ ДЕНЬ – ДЕНЬ ОДКРОВЕННЯ!
Невже не сором дерти горло
На всіх парадах? Все пройшло!
І “власть совєцька пішла в небитійо”!
А зараз, що? Який парад?! Іде війна! Ви що?
А може в бік Донецька озирнись,
І на могили хлопців, що лягли у Землю,
Які рядами рівними лежать –
Над ними матері і рідні сльози ллють.
За Українську Землю, Іловайськ,
І Мар’їнку, Дебальцеве, Авдіївку, Луганськ.
Загиблим ні кінця, ні краю, далі смерть!
А ці на всіх парадах горло деруть!
Чужа країна поневолила народ війною,
Народ мій український, справедливий.
Напала і воює з Україною моєю,
А ці “шмату” несуть – прапор червоний!
Вони співають, що це радість у них,
І сльози радості на їх очах,
А у нас біль в серцях материнських,
А у нас сльози в наших серцях.
Невже у нас на рідній Україні,
Нема кого у віках прославляти?!
Нема кому монументи встановляти?!
Невже у нас нема героїв щоб шанувати?!
Є загиблі герої молоді,
Які собою нас врятували.
Є такі, що без вісті пропали,
Кого живцем у попіл поховали.
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Або гранатами в бою порвали,
Або ще й досі, у “рашистів” у полоні,
Або є непоховані, лежать у полі,
На завойованій і поневоленій Землі.
Об’єднаймось брати, станьмо стіною,
Перед “рашою” смертельною,
бандитською москвою,
Бо ми у себе, на своїй Землі,
Ми воїни безстрашні, ми українці –
Батьківщини нашої сини.
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КОХАННЯ В ПРОСТОРІ ЗІРОК
В житті не треба іншої подяки,
Ніж та, що нам дарує світ,
Серце лежить від мене і до зірки,
В тебе від зірки, до моїх доріг.
Кохання є одне лише у світі,
Це вічне, сильне і правдиве,
Зорі у небі ледь помітні у світанні,
Але іду по них стежинкою до тебе.
Не треба нам в безмежному просторі
Шукати нас у лабіринті щастя.
Зоряні дороги – у них на перехресті,
Відбита доля і моя, і Твого серця.
У мріях наших, де небесна даль,
На рушникові вишиті всі сподівання,
Надія вічна ти моя, печаль,
Моя Земля – ти Воскресіння.
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КОХАНИМ!
Є жінки, що пішли за обраними,
До Сибіру, в Тайгу, і в тюрмі,
Співали коханим,
Накладали пов’язки в вогні.
Ви серцем своїм зігрівали,
Натхнення давали в бою,
І єдиних своїх ви ховали,
Як могли – зберігали сім’ю.
Ви страждали і часто вмирали,
У полоні ви були людьми,
Не здавались ні разу, ніколи,
Ви Державу свою берегли.
На Майдані і потім в Донбасі,
У Криму і в Луганську, в житті,
Ви завжди залишались коханими,
Ви завжди були чесні, святі.
Бог дарує вам силу у вірі,
І терпіння, й наснаги, й жалю,
Ви навік залишайтесь чарівні,
Ви лишайтесь завжди у строю.
				

08.05.2016 р.
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ЯБЛУНЕВИЙ САД
Яблуневий сад гілля розкинув,
Там чути свіжістю, росою,
Там запах меду все заполонив,
І цвіт все застеляє хвилею п’янкою.
Соловей пісні співає зранку,
У світанковій чистій прохолоді,
А ми у білій заметілі цвіту,
Стоїмо удвох мов зачаровані.
У чистих променях веселки кольорів,
У фарбах раннього туману,
Весна дарує знову крики журавлів,
А небо голубе – відлуння, ехо співу.
Усі птахи весною співом заливають,
Простори, що довкола розляглись,
Бо всі вони знову чарують і дивують,
А ми з тобою мовчки закохались.
Цей Рай, що бачили з тобою,
Ранкову гладь із спектром переливу,
Ніколи не забудеться у спокої з любов’ю –
Цей вічний поклик з плином часу.
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РІДНА ЗЕМЛЯ
Сіра хмара небо закриває,
Небо чисте, світле, голубе.
Воно промінням нас чарує,
Хмара сум за собою веде.
Дощ ледве крапає до долу,
Із сірих хмарок двох,
А ми давно чекали зливу,
Річок не стало, лиш струмок.
Криниці всі повисихали,
У місці цьому вже давно.
З місцини тої всі птахи повідлітали,
І звірі залишили всі житло.
А люди, що жили тут із дитинства,
Цю рідну Землю не здали,
В надії сподівались чуда,
Воно прийшло і ріки потекли.
Усе довкола в зелені, в цвіту,
Повернулись всі птахи і звірі.
Не треба залишати Батьківщину,
Вона вас не покине у біді.
Коріння своє, люди, бережіть,
Бережіть цю Землю, де зросли,
І Земля сторицею віддячить,
Вона є пам’ять ваша назавжди.
Не ростіть Іванами без роду,
Бо ви є козаки, ви українці.
Покажіть характер свій, свого народу,
Що ви є гідні рідної Землиці.
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ПАСТУХ НА МАВЗОЛЕЇ
Своєму брату у житті допоможи,
Сторицею віддячить він тобі.
Землю свою обороняй і стережи,
Як переможеш ворога, прости його тоді.
Нещасний і убогий люд,
Що йде війною на сусіда.
Бо свинопас народу цього – Ірод,
Який в Кремлі сидить – Іуда!
Пастух на мавзолеї з батогом стоїть,
Приймає всі паради свого стада,
Не знає сам для чого він це робить,
Мабуть якась є потойбічна влада?
Не Божа сила – це якесь прокляття,
Що нищить рід людський, життя,
Піднімемось брати, відважні українці,
Кордон закриємо в Донбасі і Луганську.
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22.05.2016 р.

КОСАРІ
Косять в полі косарі
Траву шовкову, іскристу,
Ще роса холодна на зорі,
Залишки хмарок – намисто.
Сонце, ще не вийшло в поле,
Із-за обрію, зі сну,
Вже прямий промінь кидає,
На покошену траву.
Косами трава в долині,
Стелиться, лягає,
На промінчиках в низині
Краплинами сіяє.
У косарів сорочки мокрі
Від туману сивого,
Що на покосі, в полонині,
Вільно лежить, наче марево.
Сонце ще не гріє у просторі,
Не пече воно як жар,
Роботу нині косарі закінчать в полі,
Доки сонце не вийшло з-за хмар.
Працьовитий, український, мій народе,
Невтомні руки, золоті твої,
Від царів червоних знову перейде
До рук твоїх вся влада у житті.
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03.05.2016 р.

ЧУМАЦЬКИЙ
ШЛЯХ БАТЬКІВСЬКОЇ ВІРИ
Зорі креслять небокрай
Вільного простору.
В тиші чарівній, казковій,
Летять у далеку дорогу.
Небо загорілось, як від салюту!
Таке буває навесні,
Зірки Чумацького шляху –
Є і в твоєму житті.
Нехай у серці буде спокій,
А в небі сяє зорепад.
В Країні нашій синьоокій,
Приходить і любов і лад.
По краплі, із Землі тече ріка,
З собою забирає сум і втіху.
У нас завжди була батьківська віра,
Вона у нас виховує довіру.
				

20.05.2016 р.
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ВОВІ..!
Якби ти знав, що буде із тобою,
Які знущання упадуть тобі на вік,
Як катувати будуть і тебе і душу твою,
І тіло тлінне твоє многії десятки літ.
Ще поки учень, гімназист, людина,
Живи, радій, поки ти молодий,
Обрав тебе диявол на роботу ката,
Коли свою продав безсмертну душу ти.
Тому у мавзолеї до сих пір,
Твоє нещасне тіло у тортурах,
І спокою йому не хочуть дати ті,
Кому ти при житті служив у наймах.
Найняла сила тебе темна,
Владу безмежну дарувала,
І гвинтиком в руках був ти у зла,
Цікаво? Чи була в тебе в житті молитва?
Чому все КГБ і генерал Кіріл, питаю,
Що бавиться у настоятеля святого,
Не хочуть схоронити тіло тлінне
з мавзолею,
Сповнити закон наш християнський,
Святе Письмо?
Ти помирав у муках і стражданнях,
Від сифілісу, що хворів роки,
Не каявся ти й не сповідався у гріхах,
Тому разом із мавзолеєм в пекло,
обидва Вови..!
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09.05.2016 р.

БИТВА ЗА ВОЛЮ
Пробачте всі рідні,
Пробачте батьки мені,
Пробач і ти доню,
Іду я в дорогу,
Далеку, без вістки,
Незвідану і важку.
Я прошу уклінно
Всіх рідних і близьких,
І дочку мою дорогу,
Пробачити тут, на спіху
Все, що можна простити,
А я знову до Вас прилечу.
Чи вернусь додому?
Не знаю я цього,
Можливо я буду,
Десь близько, або…?
Йду воювати,
Із ворогом вічним,
На вільні простори,
Донбасу і в Крим.
Піднімуться, знаю,
Безстрашнії люди,
На битву із смертю,
Що лізе з Москви.
Духом сильні, відважні,
Брати українці,
Щитом на кордоні,
Стояти в чоті.
Стояти за долю, свободу.
Землі не віддати, ні-ні,
Повернусь я скоро додому,
Чекайте мене дорогі.
				

07.05.2016 р.
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МУЗИКУ ІЗ СЕРЦЯ НЕ СПИНИТИ
Повний місяць з-за верби,
Колесом знов світить,
Річкою пливе завжди,
Береги їй сріблить.
Купається місяць, із неба пірнає,
Зново виринає, летить до небес.
Все в просторі навколо нього танцює,
А він споглядає на танець чудес.
Верба вночі променисто сіяє
Листям чисто золотавим,
Голубить двох і прикриває
Блиском несказанним.
Нічні відблиски кришталю,
З неба чистої сльози,
Сріблом зір, мов пектораллю,
Фокусують їх сюди.
Як місяць світить – ми в задумі,
Нам музику із серця не спинити,
Дарує він всім людям на Землі
Ті чари, що спустилися з орбіти.
				

28.05.2016 р.
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ТІЛЬКИ КОНІ ВІЛЬНІ НА КУБАНІ
Степом вільним, далеким, безкрайнім
Табун диких коней на льоту,
З-під копит аж іскру вибиває,
Ну а вітер розчісує гриву.
Цей галоп по степу – це симфонія,
А табун у долині – ручай,
Що несе по просторах мелодію,
Нову пісню, Земля, зустрічай!
Від щастя – серця у стаї вільних коней,
В резонансі б’ються і лунає пісня!
Безстрашні сильні коні у вирі страстей,
Біжать так швидко, що не чують свого щастя!
У безмежних степах України,
Де гуляє табун з рисаками,
В чистім полі, в степу, у долині,
Храм чудовий стоїть з куполами.
Довкола ні душі, а над степами,
Лиш небо темно-синє догорає,
У храмі там отець під образами,
Молитву Богу чисту вслух читає.
Звір винищив народ весь на Кубані.
Це сталося недавно, з примхи долі,
Вкраїнців вільних придушив в повстанні,
І тільки вільні коні, в чистім полі.
Молитва зробить свою добру справу,
Земля насилля не буде терпіти,
Кубань відродиться на свою повну славу,
Там люди вільні вічно будуть жити.

				

30.05.2016 р.
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СТРУНИ ДЖЕРЕЛ
Залите поле травами
Яскравих кольорів,
Все травами-муравами
У співі солов’їв.
		
Поміж гори, у долині,
		
Б’є струмок в’юркий,
		
А по ньому в полонині
		
Сміх летить дзвінкий.
Тож прийми, струмок від мене
Чари заповітні,
Стань рікою, що несе,
Людям силу в світі.
		
Стань могутньою рікою,
		
Так, щоб хвиля синя,
		
Несла чистою водою
		
Щастя в Україну.
Бо жива вода в ріці
По наших просторах,
Рознесе трембіти пісні
З вітром, в буйних водах.
		
І чому без тебе, мила,
		
Я сумний, в печалі,
		
Може ця стрімка вода
		
Шукає цимбали.
Потім нам вона зіграє
Дзвінко і правдиво,
На цих струнах з джерела,
Що дзвенять так мило.
		
Розійдеться в світ широкий
		
Дзвін тихий до неба,
		
Як заграють усі струни –
		
Потечуть джерела.
			

01.06.16р
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ЛАСТІВКА І СТРИЖ
Ластівка вільно над полем кружляє,
В грації, вічній красі,
Стрімко у небо на крилах злітає
В піруетах летить до Землі.
Стрижі недалеко летіли у зграї,
Побачили пташку-красу,
Ось один стриж у цей бік повертає –
Побачив він мрію свою.
Ластівка далі в чудесному танці,
Мріла, плила в небесах,
Крила коли доторкнулись у вальсі,
Небо цвіло в кольорах.
Райдуга щастя барвистим кольором,
З’єднала серця назавжди,
І полетіли за обрій – в простори
Райдуга, ластівка й стриж – мов у сни.
20.12.15 р.

ПОДИХ ЛЮБОВІ
Небо чому безмежно голубе,
Чому вода глибоко нескінченна?
Я бачу щастя у очах жадане,
Я чую пісня вічна і вселенна.
Чому я бачу те, чого немає,
Любов коли проходить рятівна,
Цвіте довкола і росою оживає,
Вічна спокуса, ранняя весна?
Чому, коли у небі журавлі,
Життя наповнюється вічним змістом,
І мрії всі нестримні, чарівні,
Летять далеко, з журавлиним криком.
Коли довкола запах вічної любові –
При подиху він груди розрива,
Він частий, мов сльоза від болю,
Нестримний, як зливна гроза.
Чому по небу хмари попливли
І промінь сонця зараз непомітний?
В душі твоїй вже паростки весни
І знову ти коханий і щасливий.
23.07.16 р.
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НІЧ ПІД ЗОРЯМИ
Під вечір, дуже гарно влітку,
У парку навкруги і спокій, і краса,
І ліхтарі вздовж вулиці на струнко,
І неба синього в кольорах пелена.
Темніє швидко в парку на природі,
І я веду розмову із Тобою непросту,
Чи зрозуміла Ти мене сьогодні?
Чи правильно відчув я в серці теплоту?
Довкола квіти, клумби і газони,
Безсмертники яскраві вздовж алей,
Запах розноситься піонів і жоржин,
Роси холодної, вечірньої, єлей.
Сосни високі, запах хвої ніжний,
Білий цвіт акації медовий, пелена,
І тільки я не бачу цього дива у природи,
Бо поряд Ти сидиш така вродлива.
І так всю ніч, до ранньої зорі, о музо,
У парку рахували ми зірки на небі.
Світанок із-за горизонту непомітно
Наклав на всю нічну красу він межі.
Ранкові солов’ї і аура добра,
Той чар кохання нашого палкого,
Це у житті в людей вперше весна,
А в нас триватиме ще ой як довго.
19.12.15 р.
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ЗОРЯНА ДОЛЯ!
Зорі ясні небо вкрили,
Зорі в небесах.
Ми долоні рук злучили,
З трепетом в серцях.
Мерехтять далекі зорі –
Мрія і надія,
Ми себе знайшли сьогодні,
А довкола нас чар-зілля.
Зорі в небі, чистім небі,
Доля йде назустріч,
А у зорянім безмежжі –
Глибина сторіч.
Ми всю ніч у чистім небі
Зорі білі рахували,
А під ранок, вже щасливі,
Долю ми свою встрічали.
26.12.15 р.
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ХВИЛЯ СОНЦЯ
Сонце яскраве світить в просторі,
Небо – геть голубе,
Озеро срібне відбилось, як в морі,
В нім хвиля дзеркальна пливе.
Із озера в небі крапельки сонця
Ллються в Землю дощем проливним.
Сонячний бриз – це криштальні джерельця,
Діамантово-срібне кольє, часу плин.
До озера тягнуться срібні стежинки,
Сонцем яскравим залиті вони,
Крапельки сонця – із неба росинки,
Навколо озера танець води.
Для кожного з нас є в житті святе
Дороговказ, як світло душі,
Сонцем у небі – дивимось вище!
Ми сонцем у світі зігріті усі.
Пливе душа у хвилі лазуровій,
У хвилі холодній із відблиском долі.
Ми є щасливі, бо чудо у плині,
Оживлює нас Воскресіння у волі.
22.12.15 р.
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МИ ЙДЕМО!
Вогонь горить у пéчі на Різдво,
В далекім, тридцять третім році,
Казан ось повний свіжої води,
Підігрівається в розпаленій печі.
Нема що покласти у казан,
Лише вода, а все забрав москаль,
Під корінь нищив Україну,
Сам жирував,
людей розстрілював – ординець.
Ординську чорну силу довго ми терпіли,
Яка приблудою вже стала світовою,
По світу вона йде жебракувати,
Та може скоро лапті простягне.
В Голодомор, усі що згинули від ката,
Оберігають наші душі від “москвіта”,
Вони померли, щоби жила Україна,
Щоби розпався
цей колгосп північного бандита.
Ми йдемо – ще останній крок зробити,
Забити цвяха в гріб кремлівський,
Народи всі,
що поневолили вони – звільнити,
Всю есесерію звільнити,
люд російський.
26.12.15 р.
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“РОЗРЯД” У СЕРЦЕ!
Загроза у житті, як та гроза,
Буває сильна і минає.
Боротися постійно із загрозою
Ми долею покликані на Землю.
Мороз по серцю і чистій душі,
Стрілою пролітає, б’є на сполох,
Але коли минає небезпека, о тоді –
Блаженства спокій, і трембіти звук.
Ми відчуваємо глибоку синь небесну,
Шум журавлиного польоту вдалині,
Голос лелеки у своєму краю
Свою дорогу ми плекаєм на Землі.
Коли я чую ніжності слова,
Які говорять очі волошкові,
Від твого серця райдуга лягла,
І ось вони знайшлись слова любові.
Буває – тиша вже зникає і гроза,
Так ранить бідне серце, що страждає,
Ніхто не чує, що прийшла біда,
І ось розряд – і серце оживає!
26.12.15 р.
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НАЙВИЩА СУТЬ
Що є моя найвища суть?
Вона ніколи не зігнеться,
Завжди страждати буде від цькувань,
Зате вона не продається!
Нескореність й непримиренність,
Ця вічна карма, що іде зі мною
Завжди допомагала мені чесність,
Душу тримати в спокої, в любові.
Не йшов я проти совісті своєї,
Тому вона завжди зі мною.
Не загубив я поки що її,
Вона вселилась вже надовго у мені.
Який є світ прекрасний, що навколо!
В уяві бачимо ми лиш добро,
І за красу боротися потрібно,
І щастя добиватися в Духа Святого!
26.12.15 р.
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СИВИЙ ЖУРАВЕЛЬ
У далеких горах синіх,
Що тримають небо,
Там, де хмари сиві-сиві,
І пливуть так близько.
А дістати хмару вільну
Тут можна рукою,
Бо вона вкриває гори вічні.
А вершини їхні сніжні
Нам не видно у тумані –
Вони невидимі.
Вище хмар, навпроти неба,
Жив юнак як в казці.
І була в нього дівчина люба,
Що жила в низині.
Щоб побачитись, їм треба,
По крутій стежині,
Що веде високо в гори,
Щоб зустрітись в самоті, на волі,
Їм удвох в скалі, де тиша.
Було це давно – в дитинстві,
Як юнак гуляв в долині,
Біля річки він зустрів
Чорну відьму чарівницю,
Що тавро на все життя його,
З легкістю наклала
На малу дитину,
Вічно жити наказала,
Тільки у горі високій.
А як ступить у долину,
Відьма загадала,
Журавлем він стане білим.
Так сказала і відразу зникла.
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Хлопець все життя прожив,
У горі, де спокій,
Як сказала чарівниця –
У горі високій.
Там зустрів своє кохання.
Він зустрів там спокій.
Вдвох пройшло життя,
Жили в щасті і любові.
Настав час життєвого вінця,
Спочила дружина з миром.
Плакав, поховав
У горі свою кохану,
Сам із гір зійшов,
І збулися чари давні –
Сивий дід у смутку й горі,
При підніжжі гір високих
Журавлем став білим, вільним,
В небо полетів, він встиг.
І до нині в горах синіх,
Вище хмар, в тумані,
Журавель літає сивий,
Він сумний, в печалі.
27.12.15 р.
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ЖУРАВЛИНИЙ КЛИН
У небі, у синім літає високо,
Білий журавель у зграї.
Прилетів він сам здалека,
Був поранений в бою.
Усю зиму жив з людьми,
Із солдатами в землянці,
Що його на полі бою підібрали,
Раненого у крило рано-вранці.
Час пройшов, пройшла зима,
Рани загоїлись швидко,
Вже весна, хоче летіти
З клином журавлиним в небо.
Над землянками солдатів,
Добровольців – над Донецьком,
Летить зграя журавлина
І курличе – казка!
Журавель, що жив в землянці,
Їх почув відразу,
Крилами махнув своїми:
Полетімо разом!
Над землянкою в прощанні,
Пролетів ще раз в журбі,
Разом з клином журавлиним
Полетів в імлі.
Все це бачили мужні солдати з АТО,
Оборонці Святої Держави.
Як нам мало для щастя потрібно –
Ключі журавлині, щоб в небі кружляли.
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27.12.15 р.

ШВИДКИЙ ВІТЕР
Їхав козак, співав пісню,
Вітер здоганяв швидкий.
Не просто він летів по полю,
Долю він шукав, відважний.
Рідне поле цвітом повне,
Грає переливом пісні,
Яку чути не далеко,
Але ще й не близько.
Вже з’явилася надія щастя віднайти
На конику вороному – у похід піти,
Полетіти, наздогнати, знищити біду,
Наздогнати вітер вільний, долю молоду.
Розіллються хай в мені кохання чари,
І печаль відступить від душі,
Серце хай покличе в круговерть любові,
В небі заклекочуть журавлі.
І щасливий вже, як у цій казці,
На воронім конику у сні,
Повертається за вітром із погоні,
Він вже в парі назавжди в житті.
28.12.15 р.
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ЛІКИ ДЛЯ ДУШІ
Душа порожня і не чути плеску моря,
Не чути сміху, радості, краси.
Душа порожня – мілина, безсилля,
Коли цей стан – здається назавжди.
Не буде так, як хочуть темні сили,
Серце підкаже, що йому робить,
Душі Твоїй потрібно допомоги,
Вона благає нас: спасіть, спасіть!
Щоб сонце сходило теплом в душі,
Лікуватись потрібно коханням.
Душу ніжну зігріти в красі,
Опікою батьківською, терпінням.
Немає в світі кращої таблетки,
Тієї, що спасає нам життя –
Твоя дитина рідна – це є ліки,
Її лиш дотик вмить оздоровля!
Я прошу в Бога щастя для родини,
Я прошу в Бога щастя для сім’ї,
Я прошу в Бога щастя, для Вкраїни,
Я прошу в Бога щастя на Землі.
01.01.2016 р.
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РОДИННІ УЗИ
Моя безмежно сильна Україна
Непереможна в неї вдача у віках,
Секрет цього ховається в простому: –
Родинні узи сильні – заповіт для нас.
Один за одного ми у випробуваннях,
Плече підставимо, ще й руку подамо.
Ми сильні духом – нас не подолати,
Знамення Боже нам звище дано.
Усі народи у протистоянні,
Усі щасливу долю обирають,
Моя чудесна, українська доля,
Це вічна і безкомпромісна воля.
Туман блукає сивий навкруги,
Це ще не виплакані сльози наші.
Щоб сонце вже пробилось до Землі,
Не плачте люди більше у житті.
Сива хмара пливе по Вкраїні,
Зупинити потрібно нам її,
Виплакані вже до краю сльози удовині,
Уже немає сліз на цій Землі.
02.01.2016 р.
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ВІЧНИЙ ЕВЕРЕСТ
Щоденні турботи нас полонили,
Не бачимо ми із-за них,
Яскравого синього неба щоднини,
У спектрі кольорів м’яких.
Не бачимо ранку п’янкого в контрасті,
Що пестить, ласкає довкола усе,
Усіх піднімає, всіх будить, бо вранці,
Заряд позитивних емоцій дає.
Не бачимо ми, ту росу на травинці,
Конвалії дзвону не чуємо ми,
Ромашки пелюстки розкритої вранці,
Що голівку в бік сонця схиляє завжди.
Ось соловейко співом заливає,
В саду жоржини, лілії, фіалки,
Піони, чорнобривці, мальви і тюльпани,
Всі слухають мелодію краси.
Все прокидається довкола у красі,
І листям ніжно шелестить в саду.
Не бачимо ми вишні на подвір’ї,
І ясенів не бачимо високих на посту.
Щоденні клопоти вже душу затемнили,
Не бачимо струмка цілющої води,
Не бачимо прекрасного довкілля, бо турботи,
Турботи – діти, родичі й батьки.
Безмежними у нас є власні сили,
І кроки до вершини – тест,
Досягнуті вершини – це до неба кроки,
Краса довкола нас – це вічний Еверест.
03.01.2016 р.
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ВЕСНЯНКА
Карі очі серце крають хоть кричи
Поглядом палким дівочим навіки,
Чорні брови, мов дві стрічки, дві ріки
А в косі квіти сині волошки.
Ну а губи – це є сонце,
Коли Ти говориш,
Кожним словом просто у серце,
Ти мене цілуєш.
Хочу чути я розмову
З вуст Твоїх коханих,
Щоби Ти у душу знову
Чар влила кохання.
Ніжний стан тонкий, дівочий
Вільна пісня, і слова
Чарівне бажання ночі,
Серце знову ожива,
Очі, серце і душа,
Все бринить в любові
У Тобі й мені – весна,
Ми зустрілись знову.
Запалало, загорілося
Серце ясними вогнями.
Це кохання, це страждання,
Це приємні хвилювання.
06.01.2016 р.

69

КВИТОК ДО РАЮ
Духовна їжа – не прості слова,
Людина має бути сита.
Не їжею мирською зі стола,
А істиною вірою в Христа.
Наука має литися із Неба
Напувати душу нашу вічну.
І берегти її потрібно, дуже треба,
А не збирати тут на Мерседес і Мазду.
Не в’їхати на цій крутій машині,
До Раю нам, або на Небо,
Крутих немає у тамтому світі,
Є Божа істина, у ній лиш є потреба.
За всі гріхи, що скоїли ми тут,
Молитися, покутувати треба.
Поки не пізно – жити по законах,
Законах Божих – це істина і аксіома.
Ще раз повірити потрібно у Святе,
Ще раз задуматись про душу,
Вона у нас – єдиний той квиток
Для подорожі в Рай на Небо, в Лету.
06.01.2016 р.
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РІЗДВЯНЕ ДИВО
В горах синіх, у Карпатах,
Де присутній дух містичний,
Чарівная квітка в скелях,
Там цвіте у ніч Різдвяну.
І ніхто не бачив дива-квітки наяву,
Не кохав ніхто так милу так як я люблю.
В гори сині, у Карпати, я піду,
Диво-квітку у Різдвяну ніч знайду.
Тільки той, хто вірить і кохає,
Може він знайти безцінний скарб.
І кохану понад все бажає,
Квітку той знайде в палітрі фарб.
Диво те цвіте лише раз в рік,
Тільки в Карпатах – синіх горах.
В ніч, коли закохані у світ,
Йшли за щастям милих у просторах.
Тремтить душа в передчутті якогось дива,
Цю квітку неземної чистоти,
Ми бачимо лише, коли щасливі –
І тільки серцем повним доброти.
Всі хто шукає диво – всі знаходять,
Душа цвіте – кохання розквіта,
Дорога ця до квітки – тим, що ходять,
Дасть їм любов на многії літа!
07.01.2016 р.
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ЗОЗУЛЯ ПРОВИДИЦЯ
У карпатських горах синіх
В лісі я блукав,
Ген високо там на скелі
Дуб стрімкий стояв.
І зозуля там сиділа
В хмарах у гнізді,
Долю там вона кувала
Десь на висоті.
Ой зозуля Ти моя,
Ти чарівну силу маєш,
Накувати можеш щастя
Скільки забажаєш.
Я не став просити в Тебе,
Щоби Ти кувала,
Може хтось на світі є
Кому років мало?
Ти ж, провидице, скажи,
Що чекає завтра?
Де закопане те щастя,
Що доля сховала?
Ти скажи куди стріляти
З лука, як високо?
І куди стріла впаде,
У чиє болото?
І чи йти мені шукати,
Цю стрілу жаданну? –
Доля може загубити
Надію останню.
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Жити в світі просто згуба,
Не маючи щастя,
Це є просто кара Божа,
Це покута наша.
Але є завжди надія,
Треба нам чекати.
Бо крім Тебе є ще сила,
Що веде до правди.
09.01.2016 р.

КОЗАК-ВОЇН
В полі чистім, на коні
Вороному, білому,
Козак їхав у журбі,
Ранений додому.
Із пробитого плеча
Кров тече рікою.
Рана кулею пробита,
Кулею сліпою.
Українську Землю Руську
Захищати треба,
Щоб московит не прийшов
На наші терена.
Рана відбирає сили
В козака міцного,
На траву упав безсило
біля коня свого.
І лежить козак безсилий,
Така його доля,
Кінь вірний над ним схилився:
Уставай, герою!
Шабля гостра і мушкет,
І рушниця й спис,
Все лежить довкола нього,
А він наче спить.
Дівчина гриби збирала,
З лісу поверталась,
Знайшла у полі козака,
Живого застала.
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Воїна дівчина взяла,
В хаті доглядала,
Зіллям рани промивала,
Зіллям напувала.
Ось пройшла неділя, дві,
І піднявся воїн,
Знов окріп, набрався сили –
Готовий до бою.
А дівчину, що зустріла
Козака з походу
Доглядала важкі рани,
Взяв додому, до господи,
До батьків аж на Кубань,
У той край козацький,
На ту Землю українську,
Де мати і батько.
А дівчина дружиною
Стала козакові,
Щоб виховать діточок
В українській мові.
А як знов сусід північний
Із Москви полізе,
Козак візьме до рук зброю,
Україну захищати піде!
10.01.2016 р.
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ПАЛІТРА В ОСЕНІ
Осінь крила розпустила золоті,
По моїй вкраїнській сонячній Землі,
Всі хто доторкнувся до крила у сні,
Відізвалася вічним покликом душі.
Ось тут літає сонця птах,
Усю красу земну дерев жовтим малює,
Листя гарячих кольорів у вітражах,
На показ екібани виставляє.
Акордеон заграв яскраво у тонах,
З приспівом звуків водоспаду,
Красу дерев оранжево-багряних
Купає нотами у пісні листопаду.
Палітра фарб у осені багата,
Мазки на полотно лягають в тінь,
І лише потім вона стає сумна,
Тони підбору фарб диктує осінь.
Цей дивний пошук щастя в ідеалі
У осені присутній повсякчас,
Вона закохує у себе, на природі,
На полотні свій задум втілює у образ.
08.01.2016 р.
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ПЛАЧ ГІТАРИ
Плач гітари під балконом –
Вже втомилася струна:
Не звучить голосом чистим,
Не чує співу “Вона”.
Розгубились в душі усі ноти,
І мелодій нема і нема,
І стоїш ти немов зачарований,
Коли вийде вона?
Океан кохання біля тебе, дівчино,
Шум припливу й відпливу в ритмі уяви,
Звук ударів серця мого палкого,
Чи ти не чуєш звуки гітари,
Яка плаче в тебе під балконом?
Розхвилювалась дівчина, не спить,
І сни їй вже не сняться кольорові,
Гітари плач почути хоче хоть на мить,
У себе під балконом, тут у Львові.
І зрозуміла дівчина-краса,
Що справжнє в неї було це кохання:
Не може її серце без його,
Без нього – все життя страждання.
Прийшла красуня під балкон,
Покинутого хлопця ще недавно.
Взяла гітару в руки – в унісон,
Їх сильний спів лунав так славно.
10.01.2016 р.
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“ВОНА” У ПРОСТОРАХ ВІКІВ!
Стоїш один, ти, в безнадії,
На роздоріжжі всіх доріг
Розкинулись просторами дороги
До обраних тобою берегів.
У зорях ранішніх все небо срібне,
Милує око вічністю краси.
Чому на цьому небі непомітне
Зорі проміння вашої снаги?
Чи знов зустрінетесь у цьому небі,
В безмежжі небесних зірок?
Чи це можливо, але різне є на світі,
Зустрінетесь в коханні ви – удвох!
Зоря ранкова небо розбудила,
Яскраві промені лягли на край Землі.
Небо у зорях срібних освітило,
Дорогу, що обрав ти навесні.
Ріка, якою ми пливем у зорях,
Щаслива мрія кожного із нас.
Ріка кохання у безмежних цих просторах
Це вічне щастя – тут зупинився час.
А ще недавно – все здавалось сірим,
Один був ти на роздоріжжі всіх доріг.
Сьогодні з неба сонце світить щиро,
Прийшло до тебе щастя на поріг,
Вона вже біля, близько, поряд,
В вельоні білім, о, яка краса!
Щасливий ти і все життя, як море,
Сіяє сонце, мріють небеса.
13.01.2016 р.
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СЛІДИ ДО СЕРЦЯ І ДУШІ
Сніг креслить на льоту піруети,
І сніжинки танцюють в юрбі.
Небо снігом все сипле і сипле,
І довкола ліси покриває усі.
І мете, і мете, застеляє доріжки,
По усій Українській Землі,
І широкі Кубанські простори
Спочивають і мріють в імлі.
Білим, чистим, м’яким покривалом
Замело всі стежки, аж туди,
Де гуляли раніше ми разом,
Де гуляли у двох ми завжди.
Хто сліди свої перші і чисті
Покладе собі в серце мерщій –
Той простелить свій килим барвистий
Настріч долі своїй чарівній.
І щоб ми повертались додому
По слідах своїх перших в житті,
І знайшли знов дорогу свідому,
І любов берегли у душі.
І сніжинки знов вільно літають,
У легкій заметілі кружать,
Легким вальсом довкола танцюють,
Білим снігом на сонці лежать
15.01.2016 р.
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КОМЕТА В НЕБІ
Над Землею комета летіла
В темно-чорному небі вночі,
До Землі вона ледь доторкнулась,
Полетіла в далекі світи.
Є повітря у нас у землян,
Хто побачив летючу комету,
Загадати потрібно бажання,
Воно збувається сходу і з лету.
У мене є одне вічне побажання,
Щоби знов, як в минулі часи,
Щоб батьківська Земля Українська
Спокій мала на довгі віки.
Щоби зорі у небі яскріли,
Щоб кружляли ключі журавлині,
Відлетіли нещастя родинні
У далекі-далекі краї.
Щоб комети і зорі в природі
Прилітали до нас лиш тоді
Коли хочеться мріяти, жити
Щоб бажання збувалися всі!
15.01.2016 р.
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СОНЯЧНІ СТРІЛИ
Сонце промінням стріляє на Землю
Падає промінь, летить як стріла,
Промінчики сонця відбиті від снігу
Летять до гори і зникає імла.
Дім при дорозі замело до даху,
Світло з вікна ледь пливе,
Жовтим кольором – напевно від страху,
Що своїм променем сніг не проб’є.
Вітровій метелицю збудив, навколо,
Все яскравим, білим снігом замело,
Морозний дух повітря свіжого, п’янкого,
Наповнить і зачарував усе село.
Мороз сильнішає, вже вечоріє,
Ліхтар тремтить від подиху зими,
Як дивно, на морозі мені душу гріє
Твій ніжний, чистий образ таїни.
Слово твоє – як річка з гір тече,
Таке дзвінке, і вірне, і кохане,
Хоч вітер і шумить, і дме,
Почути зможу я завжди тебе, жадана.
15.01.2016 р.
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УКРАЇНСЬКА “МРІЯ”
Злітна смуга летовища аж сяє,
Вся залита світлом ліхтарів.
Із цієї полоси завжди злітає,
“Мрія” – цей літак із літаків.
Розігнався лайнер, йде до гори,
Вже більше не торкається Землі,
З легкістю летить він у просторі –
Он внизу будинки вже малі.
Понад лісом синім вже літак,
Із вершин дерев аж сніг злетів,
Полетів далеко, за моря,
До чужих невіданих світів.
Полетів до завтрашнього дня,
В біле молоко пірнув, у синій іній,
Хмари прийняли цей наш літак – цю “Мрію”,
Мирний і могутній лайнер України.
За надією вперед летіла “Мрія”,
У далекі на Землі простори.
Дітищем своїм – гордиться Україна,
Що здолає землі, води, гори.
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16.01.2016 р.

МІЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГОРИЗОНТ
Мій горизонт далекий і безмежний,
Де сонце сходить кожен, кожен день.
Від огляду його ховали темні хмари,
Туман і ніч ховали далечінь.
Горизонту всі тепер простори
Ретельно заповняють хмарочоси,
Весь виднокіл будинки – заступили,
Не в силах небо лиш поки що нам закрити.
Щоби побачити неторкану природу,
ЇЇ дівочу, чисту ще красу,
Далеко виїжджати з міста треба,
Із цього місця, де я тут живу.
Довкола нас, ще трохи і замкнеться
Стіна з бетону, гіпсу і вапна.
Кому щось збудувати заманеться
Ще раз, ще раз – і неба вже нема!
А тут ще московіт з захцянками своїми
Надумав горизонт мені закрити,
Загарбать Землю мою Українську,
Щоб в “раші” тій мені не дати жити.
До України приєднати можна
Землі мої навіки рідні й милі,
Бо вздовж кордону нашого Святого
Довкола Землі Українські щирі,
Які забрані були в нас недавно,
І в ті часи, які вже проминули.
Але на них живемо ми давно,
Ми на них будемо, і є, і були!
Одвічну мрію Українську – нам здійснити!
І землі об’єднати наші всі,
І після цього тільки там нам жити,
Не поступитись соткою Землі!

17.01.2016 р.
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СЛІД ДОЛІ У ДУШІ МОЇЙ
Ледь помітно Ти ідеш,
Легким, нечутним кроком.
По стежці запорошеній пливеш,
По білому, неначе полотно
Пухкому покривалу, Ти летиш.
Тут відбитки стопи невагомі,
Тебе ведуть до мене із далека, –
Від тої від найдальшої зорі.
По небу заметіль гуляє,
Сніг мете і закриває все в просторі,
Але, що ти ідеш до мене із далека,
Мені сказали в небі зорі.
Запрягаю білу заметіль у сани
І лечу назустріч долі,
Я Тебе між гір високих
Віднайду одну єдину в світі.
У вільному просторі у снігах,
На небі зірку я яскраву запалю.
Моєю станеш у віках
Усе, що бачиш Ти у блиску і красі,
Тобі одній єдиній піднесу.
І небо синє, зорі чарівні,
І місяць, що пливе у сні,
Усе дарую я одній Тобі,
На цій прекрасній рідній,
Батьківській Землі.
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18.01.2016 р.

“ЧАЙКА” КОЗАЦЬКА
“Чайка” по морю іде,
“Чайка” козацька,
Веслами воду б’є,
В Чорному морі живе душа моряцька.
Далеко по морю ходили
Через Босфор, і в Стамбул,
Міцні кораблі були “Чайки”,
В морі Егейському тоже літали.
Були баталії і війни, і походи,
Козацькі “Чайки” першими були,
Вони в боях завжди перемагали,
І побратимів із полону визволяли.
“Чайка,” як птах, що летить понад хвилі
Їй і шторми не страшні,
Козацька “Чайка” в Чорнім морі –
Була завжди у себе вдома.
Співаймо козацькі пісні.
І не потерпить господині “раші”,
А Крим – це пристань козаків була.
І Чорне море споконвіку наше,
Нас там біда ніяка не взяла.
У “Чайках” мужні вояки, козаки
Свою державу в морі боронили,
І цей кордон надійний, споконвічний
Ніяка не здолає сила.
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19.01.2016 р.

МОЛИТВА ДО “ОТЦЯ”
Полем стелиться туман
Сивою пеленою,
Мов в диму стоять ліси
Білою стіною.
Густий туман зачарував простори,
Ховає все довкола, навкруги,
Все загорнув у сиві хмари –
Ліс синій, гори, доли.
Цей дивний вранішній пейзаж,
І вічну, чисту цю красу,
Нагоду мав я споглядати
Цей Рай чудовий, Україну цю.
Густа, пухка хмарина,
Під ноги опустилась,
Все поле молоком залила,
Земля вся забілилась.
Тече дзвінка джерельна річка,
Дзеркальна і стрімка,
Поки тече, говорить і співає,
Цілюща в ній вода.
Усе що є довкола мене
Танцює і співає,
А я на Україні в себе –
Я спокою не маю!
До Отця у важливій потребі
Кожен день треба щиро молитися.
Якщо справа важлива в житті,
Все Вам дасться, як буде проситися.
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Я завтра знов молитись буду
За Україну вільну і Святу,
Край свій я боронити йду,
Ну а в молитві – миру попрошу!
Увесь цей спокій, ця природа,
Туман цей сивий і зоря,
Бог дасть: струмків цілющі води,
Всі душі людські ізцілять!
19.01.2016 р.

БЕРЕЗА НАД РІКОЮ
Берізка соком своїм чистим
Весною щиро напуває,
Усіх, і спраглих, і щасливих,
Гіллям своїм ласкає, накриває.
Напитись соку прибігають
Усі хто в лісі проживають.
Казкові мавки прибігають
На сцені тут виставу грають.
І ллється сік із білої, стрункої,
Берези із джерельною сльозою,
І чути шепіт, зорі ранньої зорі,
Й відгомін іде за срібною росою.
І соловей чарівним ніжним співом
Пишається у пісні навкруги,
Бо з джерела з березовим струмком
Постійно воду п’є цілющої снаги.
Берізка наша у діброві, над водою –
Тоненькі гілочки на вітрі шелестять,
І стовбури їх білі з чорною смолою,
Над річкою у задумі стоять.
				

22.01.2016 р.
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ЧЕРВОНИЙ ПАВУК
Всесвітня павутина захопила наші голови,
Довкола все взяла під свій контроль.
В життя впроваджувати чорні справи
Призначено Москву і Кремль – бридкого гицля –
Нечисту силу з п’ятикутною зорею.
Вони вбивали й катували всі століття,
Весь “міръ” Москви тримається на смерті,
На вічному протистоянні із життям.
Нещасний цей народ, що сатана обрав,
Катом зробив, сплів довкола нього павутиння,
І кров’ю людською навіки пов’язав,
Населення, яке живе в цій зоні –
Під пильним оком павука-вампіра,
Під пильним оком злодіїв в законі,
Під пильним оком вбивці і упира!
					

23.01.2016 р.

ВЕСНА НА КРИЛАХ У САДУ
Весна розпалює до літа потяг вічний,
Усе довкола в ніжних пелюстках,
Цвіт чистий, білих і рожевих квітів
Хвилює пахощами у садках.
Дерева, що в саду, вже оживають,
Перестояли люту зиму в сні.
Вони весною ваблять і милують –
Гілля, мов крила журавлині,
І свій танок в саду танцюють.
В передчутті, у провидінні ейфорії,
Сад знову дивувати буде нас
Плодами чистими, яскравими своїми,
Красою барвів і палітрою прикрас.
Усе минає, прийде літо,
Проміння сонячне зігріє нас усіх,
Осінь барвиста, мов у казці – у житті,
Усім плоди нам подарує чарівні.
Зима примусить все тремтіти у надії,
Що знову прийде сонячна весна,
Розкриє чари свої веснянії,
І знову запахтять цвітучі деревця.
А зараз все у білому цвітінні,
В рожевих чистих цих тонах.
Трава шовкова у саду з росинками сльози
Покрита цвітом білим лебединої краси.
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23.01.2016 р.

БІЛІ ЗОРІ КОХАННЯ
Якщо любиш то ти як у чистому сні,
Покохаєш мене під зорею.
Якщо любиш то серце твоє у весні.
Сяє в мріях летить, над Землею.
Серце вірне тобі, де летять журавлі,
Лиш тобі і мені де є спокій,
Буде вдячне за вірність в своєму житті,
Пісня лине і поклик високий.
Органна музика пливе у вальсі,
Звучить так плавно, ніби в таїні,
Так ніби вчора танцював я уві сні.
А вже сьогодні я на березі любові.
Заманило знов життя у білі зорі,
Вихровієм замело у щасті,
Музикою вічного кохання у просторі
Дарувало нам життя, як в добрій казці.
Мрія вічна завтрашнього дня,
Буде чистою, як лебединий змах крила,
В променях любові, де жадана пісня,
У хвилі чарів, де звучить струна.
23.07.16 р.
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ЖУРАВЛИНЕ ТАНГО
Журавлі у небі танго танцювали,
Там в небесній висоті,
Танго журавлиного
польоту величі й краси.
Парами, між сивих хмар, в імлі,
Танцюють в небі танго журавлі.
Усі, хто бачив в небі дійство це,
Усі, хто вражений був дивною красою,
Той ніколи у житті вже не забуде,
Як журавлі кружляли в піруетах,
Пірнали в хмари, виринали в парах.
А журавлиній вірності, впродовж життя,
Лише подивуватись можна,
Вірнішої пари подружньої немає,
Ніж пара журавлина,
Яка живе у парі і кохає.
Душі всіх полеглих у війні
Проводжають в небі журавлі.
Остання пісня журавлина в вишині,
Останні танці поміж хмарами граційні,
І журавлиний клич останній на зорі
			
небесній синяві.
30.01.2016 р.
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ЯБЛУНЕВИЙ ЦВІТ
Вертається забуте відчуття,
Чари спадають, що навіяні колись,
Не передати цього завмирання
Самого серця, що в полон здалось.
Хоч сам по віку став вже ти, в роках,
Зате душа, як в юності, цвіте,
Довкола яблуні дозріли, гілля нахилили,
Душа теж цвітом яблуневим розквітає.
Колючий дріт зникає із кордонів, рветься,
Що Україна ним уярмлена була.
Звук вільного ритму перестуку серця.
По Україні моїй звучить довкола.
Сокіл вгорі верхів’я облітає
Дерев високих, крони голубі,
На віки вічні серцем у майбутнє,
Наше життя – тече рікою,
до океану щастя на Землі.
31.01.2016 р.

ЖІНОЧА ДОЛЯ – ДОРОГА У МИНУЛЕ
Шукаю щастя у своєму я житті,
Коли іду назустріч власній долі,
Іду вночі, коли усе в тумані і в імлі,
І місяця не видно у небесному просторі.
Іду, шукаю щастя я, поміж тенет,
Те щастя, що покинуло давно усіх людей,
Змінились цінності, а його уже тепер,
Рахують у маєтках й кількості грошей.
Своє нещастя заплітаю в косу у печалі,
У сиву косу туги і скорботи.
Вже довга ця коса в моїм житті,
В ній вплетені життя роки суворі.
Й кохаю я – журба мене не покидає,
Душа, що в смутку, не співає,
По небу поміж зорями блукає,
Дорогу, щоб повернутися, назад шукає.
Дорога у минуле, в молодість мою,
Де сталося нещастя, що усе змінило,
Цей вічний поклик на моїм віку,
Це є неспокій, що вже все минуло.
01.02.2016 р.
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ОСТАННІЙ РУБІЖ
Небо чисте заполонило усю,
Уяву мою наяву,
Для України моєї, я знаю,
Добрі вісті чекають в Криму.
М’яч фортуни впаде у корзину,
Ми заб’ємо рішучий удар.
Чаша щастя до нас нахилиться,
І проллється з неї нектар.
Земля наша, що Богом нам дана,
Була хрещена Князем Святим, Володимиром
До скінчення віків, українською стала,
Із столицею в Києві – в місті з Дніпром.
Люди живуть в Україні навкруг,
Серцем наближені Богу служити,
Дарована ця Священна Земля нам,
Свій край він суворо казав боронити.
Здолаєм останній рубіж недовір’я,
У собі здолаємо подих сльози.
Не станемо плакати, візьмемо зброю,
Землю підемо від тьми визволяти.
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04.02.2016 р.

ЛЕБЕДИНА ПІСНЯ
Глибоко в пам’яті моїй слова засіли,
Широкими степами України йду,
І тіні зграї лебединої в промінні з неба
Скривалася в аврорі ранкового Едему!
Срібний відблиск чорного крила журавля,
В зграї лебединій в світанковому тумані,
Зачарував наш погляд сьогоднішнього дня,
Затамував мій подих від краси в Нірвані!
Чорний лебідь був один у зграї,
Блискавкою чорною кружляв навкруг,
Між Землею, вкритою пшеничним ланом,
Та Посейдоном зачепивши трон його крила.
Ця лебедина пісня в чистім полі,
І не потрібно слів, лиш музика звучить,
Чарівна мить, бо чорний лебідь у просторі,
Став ватажком у лебединій зграї, що парить.
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06.02.2016 р.

ХАТИНА КРАЙ СЕЛА
Стоїть закинута хатина,
Стара хатинка край села,
Ось покосилися відкоси дерев’яні,
І стріха похилилася стара.
Неначе вікна менші стали
Поріг з дверима не в тандемі,
І все подвір’я у некошеній траві.
Сад фруктами смачними був відомий,
Усе пройшло, змінилось наче щось,
І студня з журавлем неначе перестала
Черпати воду із земної глибини.
І зникла вся вода із джерела,
Яке текло неподалік від хати.
Прекрасний сад не родить стільки літ,
Увесь заріс кропивою і мохом.
А в молодості, все кипіло тут,
Родились яблука і груші дивовижні,
Завжди тут танці були до рання,
Гармошки мелодійний звук –
Усе довкола заливав і пестив.
З цієї хати, ще недавно, але так давно,
Ішли у бій з червоним катом –
Вояки у Бродівський котел,
З якого вже не повернулося багато.
Пройшло лиш часу трохи й знову котел,
На цей раз Іловайський,
І знову із червоним катом,
І знову в нас, на Батьківській Землі.
Де пам’ять зболена іще Сибірами й Гулагом,
Знов кат червоний влаштував котел.
Серця наші облиті кров’ю і слізьми,
Нам визволяти братів наших треба
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Із Ставрополя нашого і Курська,
Воронежу, Білгорода й Кубані.
Чекають допомоги нашої, підтримки,
І слова доброго у боротьбі із окупантом,
Із ворогом одвічним нашим і єдиним.
На цей раз Бог нам допоможе,
Вже скільки житиме Свята Земля
Не потурбує нас вже кат північний,
Бо зникне з карти сам уже близького дня.
						

06.02.2016 р.

ІМ’Я ТВОЄ
Як подивлюсь я в даль у синю,
То бачу в хмарах я ім’я Твоє,
У житті воно разом зі мною,
Ангел-охоронець у мене є.
Як у душі в мене туга без краю,
Чи в серці сумує печаль,
Просто ім’я Твоє я згадаю,
І проходить і смуток, і жаль.
І як падає дощ, то дзвенить наче дзвін,
Як в цимбалах – по струнах дзвенить,
Краплі ім’я Твоє тут співають,
Камертон у душі аж бринить.
І як краплі роси у промінні,
Навкруги, де поглянеш – твоє
Ім’я вишите росами вранці,
Ім’я клин журавлиний несе.
Твоє ім’я шумить у прибої,
В горах, скелях, у сивих лісах,
Світ, що навколо мене – це мрії,
Ну, а ім’я Твоє вже у мене у снах.
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07.02.2016 р.

МИТЬ КОХАННЯ
Незабутня мить буває у житті,
Коли вона належить лиш коханню.
Створюйте частіше їх, бо вже сьогодні –
Мить може стати ця останньою.
Відчуття ці пережити неможливо,
Якщо сам не хворієш любов’ю.
Примхливий цей вірус кохання – це щиро,
Якщо хворіти – то тільки з Тобою.
Хто хоч раз захворів у житті,
Пережив драму в коханні,
Вакцину отримав, щеплення в долі,
Імунітет проти болів нестерпних в душі.
Нестримна і вільна буває тривога
За долю свою і за їхні всі долі,
Щоб усім пощастило з коханням у серці,
Довіряти потрібно геть усім на Землі,
Довіряти потрібно в коханні собі.
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МАГІЯ СОНЦЯ
Сонце яскравими кипить вогнями.
Шукає хмару, бо горить його крило.
Горизонт порожній, в прожилках туману,
Спектр кольорів – яскраве сяйво.
Залитий простір неба на світанні,
Промінням сонячним, ярким, гарячим,
Промінням кольору розпеченої сталі,
Промінням з покликом магічним.
Магія неба, відлуння кольорове,
Яке міняється у просторі краси,
Щомиті нові візерунки нам малює,
Цей солов’їний спів,
покладений на ноти вогняні.
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КРИШТАЛЕВИЙ СПІВ СОЛОВ’Я!
Соловей завжди один співає,
тішить слух,
Лікує душі всіх довкола слухачів,
Вмить виганяє і тривогу й сум
Вселяє впевненість, бадьорість.
Радість на очах із чистою сльозою,
Як проспіває у душі людській,
Приходить спокій, водоспад з любов’ю,
І розум розцвітає у величі своїй.
Я щиро дякую природі і діброві,
І лікарю, чарівнику у співі,
Що лікує піснею в коханні
Чудовим співом на світанні.
Коли співає соловей в моєму Львові,
В Шевченківськім гаю
Чи на горі Високий Замок,
У парку Стрийському, в діброві,
Ця пісня починається з відлуння,
Ця пісня починається з кохання,
Співом джерельним розливається,
Кришталевого звучання.
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ДИТЯЧЕ ЩАСТЯ
Є потреба в житті у дитини з Тобою
Мати щастя на своїм віку,
Тата й маму, братів всю сім’ю,
Мати просто велику родину,
Щоб життя не проходило нудно,
Жити весело треба завжди,
Треба жити життям і кипіти,
По життю треба просто летіти.
Кожне серце маленьке дитини
Хоче ласки, добра і любові,
Не спроможне ще все зрозуміти,
Та чутливе воно є до болю.
Моя Богине, дітям дай жити,
Вони не винні, порятуй, Богине,
Бо діти – це є наше майбуття,
Бо діти – це надія України!
Краплини щастя з неба полетіли,
І щебетати стали знову діти,
Як мало треба, щоб пісні і сміх
Із уст дитячих стали знов летіти.
І знов дитячий гамір і розрада
Попробують накласти шви на серці,
Яке пробила вже давно стріла,
Що ранила струни душі.
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ЗОРЯНЕ НАМИСТО
Зорі падають на небі чисті,
Розрізають синю голубінь в уяві,
Заворожують наш крик душі,
Мов до сповіді ти на Великдень.
Затамуй цю мить і збережи
Відчуття отримані від дива,
Через усе своє життя ти пронеси,
Цей вечірній подив – грації єства.
Коли падає комета із хвостом,
Ніби шлейф нестримних відчуттів
В одну мить яскравим зоряним намистом
Пролітає і дарує шанс дійти до берегів.
В цей момент розлитий океан любові,
У барвистому промінні тут зоря,
Відчуття у згадках знов весняні,
Ну а реальність є давно осіння.
						
13.02.2016 р.
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ДЕНЬ СПОЧИВ ЗА ГОРИЗОНТОМ
За горизонтом день спочив:
Десь там далеко, там за небокраєм,
Спочив у тузі, у журбі,
Бо коли сонце в зеніті було
Дівчина свого коханого, палкого,
Красеня Івана молодого
Хоронила в цинковій труні,
Спалила його “сатана” рашистська,
“Град” допалив його живцем.
У батька й матері вже сліз немає,
Виплакали всі до краю.
Лиш безсилий стогін в матері біля могили
Й обличчя кам’яне у батька, побіліле,
І скроні посивіли у обох батьків.
А кохана поклялась на гробі:
“Доки кремлівський карлик не лежатиме в землі,
Не складе вона своєї зброї”.
Кожен день прокльони буде слати,
В церкві свічки кожен день
За упокій душі не перестане виставляти.
Батько, сина вбитого московітами
Вже тепер воює в батальйоні,
І повірте, добре він воює.
Уся родина за Івана сина
Не перестане мстити до пори,
Допоки це бандитське кодло
Ката північного не розпадеться на віки.
Не буде карликів вже в мавзолеї і в кремлі,
Земля розійдеться під їхніми ногами.
Пропаде зло з цілого Світу,
Земля очиститься від нелюдів, катів.
А сонце знов піде за обрій спочивати
Крилом своїм торкаючись усіх,
Дякуючи батькам, що виростили сина,
І помолились в сина на могилі,
Віддали шану мужності і силі,
Шану віддали герою України.
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ВІЛЬНА УКРАЇНА
Безпека від Росії у Європі –
Це незалежна, вільна Україна,
Міцні кордони, що відділяють
Століття, або два, які минули,
Від сьогодення й завтрашнього дня,
Від розуміння, розвитку й добра,
Що є по інший бік кордону.
Безпека від нацистських зазіхань Росії
На територію сусідньої Держави.
Є сам народ, що може об’єднатись
В часи складні для кожної Держави.
Єдиним фронтом, по всьому кордону
Грудьми лягти, але не дати злодію і скунсу
Пролізти до Держави нашої Святої.
Я грішний є перед Тобою, Україно,
Що я Тебе так сильно покохав,
Усіх людей, що тут живуть на цих теренах,
Усю красу, що є довкола нас.
Усе є миле серцю і довіку,
Ми збережемо небо чистим, гори,
І Віру нашу в Бога і Христа,
І Україну вільну і могутню,
Яка донині зберегла себе,
І буде так завжди тепер на віки вічні,
			
Слава Україні!
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ЛЕБЕДИНІ ХМАРИ
Кочують вільно в небі сиві хмари,
Ніхто їх не обмежує простором,
Лиш тільки вітер, тільки буйний
Переганяє хмари понад полем.
Вони постійно в русі і в дорозі,
Побачили багато в себе на віку,
Буває хмари тужать у печалі,
А інколи слізьми гіркими на траву.
Ось хмари знов набігли із-далека,
Вони легкі, пухнасті, чисто білі,
Летять в ночі, і в день, як той лелека,
Милують око нам легкі і невагомі,
Мов зграї лебедині, білі і граційні,
Які летять у вирій в дорогу далеку,
Чи журавлиним клином у небесній висі,
До себе кличуть в зграю журавлину.
Завжди є небо голубе над головою,
Є білі хмари, райдуга і дощ іде,
І сонце лагідне, яке пливе по полю,
І щастя на Землі – блаженство вічне.
І далі все нехай довкола,
Триває у житті ось так – весна!
Бо чиста і Свята, джерельна і жива,
Із хмари дощова полилася вода.
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СЕРЦЕ МОЄ
Я серце своє загубив вже давно.
Я втратив його у житті, от і все –
Лежить воно десь на дорозі далеко,
Всі проходять повз нього, а серце живе.
Воно відчуває усе на шляху,
Тернистому, під час важкому,
Хто ходить по серцю моєму палкому,
Не все розуміє, що серце моє,
Також може вмерти від болю,
Або розірветься воно на шматки,
Хтось гляне на нього з сльозою гіркою,
Або не побачене буде людьми,
І зцілиться вранці росою.
Не можна дозволити серцю померти,
Усім, хто його зустрічав на шляху:
Є серце одне лиш у мене, ми люди,
Є час дати шанс, хай живе на віку.
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ЦНОТА ПРИРОДИ
Туманом ранковим застелилось озеро,
Густим, молочно-білим покривалом,
Торкаючись пологих берегів давно,
Траву шовкову інеєм фарбує, з казки гном.
Неподалік дзвенить в’юнка ріка сльозою,
Яка тече поблизу у задумі,
Накрита ковдрою пухнастою, м’якою,
Води не видно під туманом сивим в полі.
Розлилося озеро блиском дзеркальним,
Парним молоком задимлена гладь,
Цей відпар стоятиме кучерявим,
Поки сонця не торкнеться перший промінь.
Ще ранішня, безпечна, сонна ейфорія
Дівочої цнотливої душі дрімає,
Прокинулась природа навкруги світає,
І річка манить всіх до берегів, бо мріє.
Блискучим розсипом перлин по всій траві
Із переливом світять сонячні вогні,
Казкове дійство у цю мить відбилося в ріці –
Красивий журавель із лебедем стоять в імлі.
Далеко хмари розпустились на зорі,
Промінь дорогу пробиває у тумані,
Ось соловей свою заводить пісню, в лісі,
І починає чарувати на просторі.
Поля, що біля річки, берег оживає,
Гудіти починає комашня,
І серце тільки тут співає і відпочиває –
Воно відстукує ритм коваля.
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Цей стукіт правильний, ритмічний, чистий,
Як та сльоза роси, що на світанні,
Як подих чистої природи
Із журавлиним криком у високім небі.
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БЕЗСМЕРТЯ ДУШІ
Рівні лінії в житті, безкомпромісні,
Впевненість дають, гартують волю,
Та тремтить душа, як фальш у пісні,
Коли відвідала тебе біда у твоїм краю.
Обраний тобою шлях захисника,
Шлях небезпечний, часом і фатальний,
Але в житті, найкраще лінія пряма,
І воля непохитна: ти в бою – відважний.
Лише тоді у тебе є це право,
Дивитись в очі чесних цих людей,
Які на захист Неньки України сміло,
Самі пішли й взяли своїх дітей.
Хребет вони зламали слизню “янику” і кату,
Шматі, що зараз лиже п’ятки кожен день Москві,
За миску “щей” холодних, чи “акрошки” “поварьошку”,
І так усе життя він безсоромне проживе до смерті,
Бо міжнародний трибунал іде уже по п’ятах
Й досягне його разом із карликом в кремлі.
Російський люд обдурений, нещасний,
Від самого зародження – ярмо, нагайка,
Не знає, що таке є воля справжня,
Не мали вони мудрості ніколи.
Боже, дай усім нам розуму в житті і мудрого провідника,
Не повернути з обраного шляху,
Обороняти Землю Богом дану нам Святу,
І зберегти свою Безсмертну душу.
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БУРЕВІЙ
Буревій ламає,
Гне дуби додолу,
Йде гуляти в чисте поле,
Потім, аж за гору.
По дорозі вивертає
Сосни і ялини,
Й велетні – дуби столітні
Разом із корінням.
Як летить, то на шляху,
Пісню він співає,
Не дитячу колискову –
Бандуриста соло.
Як по струнах розіграв,
Буйний вітер танець,
Закохатись можна зразу
У вітряну казку.
Із землі він піднімає,
Стовпи пилу й диму,
Закрутив у вітровії
І поніс в долину.
Розійшовся вітер буйний
Там десь в полонині,
Й не помітив, що він вирвав
Квіти на калині.
У вихорі, в повітрі
Квіти білосніжні
Танцюють танго в парі,
Піруети неповторні.
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Коли вітер відгуляв,
Відспівав він пісню,
І калини квіти впали,
Білі, як сніжинки,
На дно річки, що тече,
У Карпатських горах.
І понині, біля річки,
У підніжжі сивих скал,
Чергує буйний вітер
Біля квітки юності своєї,
Калини білосніжно-чарівної.
Повітря гірської природи
Вітер носить до квітки калини,
Охороняє спокій, чистоту,
Яку у роки юності відважної, палкої,
Так щиро покохав цю неземну красу.
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ВИШНЕВИЙ САД
Вишневий сад цвіте, усюди
Розлогі гілля чарівні,
І медом пахне цвіт вишневий,
Нектаром ніжним дихаю в саді.
І я іду по саду цьому до води,
Гілля торкаються щоки,
А цвіт яскраво-білий, чистий,
І бджоли ніжно гойдають квітки.
Роса холодна, коли йду по саду,
Трава шовкова, чарівна, густа,
Униз стікають крапельки туману,
Серце стискається – навколо казка.
Я йду по саду, мовби у Раю,
І дякую всьому, що бачу я довкола,
За це, що може у далекому Донбасі,
Сьогодні кров не буде знов пролита.
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ХВИЛЯ ЩАСТЯ
Не видно нічого, обрій далекий,
Небо торкнулось Землі,
Все із далека здається не нашим,
Тільки не я і не ти.
Я тебе бачу вже рідною,
Грієш ти серцем мене,
Душу мою, ти чаруєш своєю,
Зорі безмежні – відлуння твоє.
Ти полонила мене, із терпінням,
Мене чекала і ночі, і дні,
Ти є одна, що бажаєш проміння,
Яке побачила давно в мені.
Вони для тебе є визначальними,
Світлі промені із серця мого,
А я давно вже з тобою щасливий,
Бо ти є щастя серця давно.
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НАСТУПИТЬ ЗАВТРА
Завтра знов день розпочнеться чудовий,
Завтра наступить четвер,
Буде знов сонце, а ні, – то хмаринки,
А може сніжок із дощем.
Завтра розіллється сміх по планеті,
Бо, завтра, чекають усі,
Всі безнадійні, і хворі, і босі,
Завтра – дарується всім.
Можливо хтось мріє в грозу, по асфальті,
Бігати і танцювати, в цю мить.
Можливо хтось хоче, щоб сонце світило,
Щоб просто засмагнути вдосталь.
А може поплавати в морі, в Криму,
Хоче відвідати свій Херсонес.
Я хочу купатись у морі своєму,
На Чорному морі, де вічний Форос.
Завтра – моє, і я сам контролюю,
Душа підконтрольна мені назавжди!
А ти так рідко, дуже рідко,
Заглядаєш до мене у сни.
Усе, що ти говориш рано-вранці,
Слова твої – світанки ясноокі,
Зорею ранньою посходили в мені,
І піснею летять в заобрійні краї.
Але усі бажання, мрії, наміри,
У смутку, горем оповиті і в уяві,
Бандит в Криму і треба визволяти,
Усіх братів, що у москвіта в рабстві.
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Завтра своє, нікому не віддам!
Я хочу сам прожити – завтра,
Я хочу бачити, як плещеться Лиман,
Дніпро, як хвилі все жене до схилу,
Як в Симеїзі хвилі до скали,
Як в Ялті кораблі причали позаймали,
Як Ластівки гніздо над морем височить
І як дельфіни з моря виринають!
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ЖУРАВЛІ ПРИЛЕТІЛИ
Журавлі прилетіли на Землю свою,
На Землю мою, українську.
Війна вже в минулому, – може я сплю?
Війна – це історія? Боже! Прошу!
Вся лють, яка була в людей, в житті,
Вже вилилась в тисячі смертей,
Карлик напився вже крові в кремлі,
Інші в черзі чекають гостей!
Лелеки повернулись, немов уві сні,
Ключем журавлиним здалека,
Рід продовжують свій на Землі,
Що дісталось у спадок їм здавна.
Мирний птах прилетів до людей,
Мир із собою приніс, він в Донбас.
Не вбивайте люди нікого, нехай,
Мир наступить навіки для вас.
У всіх війнах, в яких Україна воює,
Із Москвою, “сестрою” – злодійкою.
То навіщо сестра нам, що п’є
Кров із Києва-брата, рікою.
Якщо гине один хтось із пари лелек,
Гине другий від болю і туги.
В нас людей – цей закон ще не діє, але,
Перший крок ми зробили – ми люди.
Прощавай вже сестричко, навіки, москвітська,
Не почуємо ми вже тебе у віках,
Кодло бандитське розпадеться, це правда,
І лелека в Кубань полетить – мудрий птах.
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28.02.2016 р.

ВЕСНА ПРИЛЕТІЛА
Із неба синього, на крилах весняних
Весна летить після сивих морозів,
Весна, що купається в сонячних променях,
Весна, що потоком синіх cтрумків.
Потоки і ріки, ставки наповняють,
Що спали під шаром холодного льоду.
Усе прокидається, пісні лунають,
Підсніжники у лісі вітають природу.
Усе є довкола казкове і миле,
В промінні купається слави, весни,
Зима, холоди відходять у минуле,
Килим на Землі розквітне карпатський,
Бог творить казковий пейзаж Коломийський,
Вкрився травою стан широкий козацький,
Едельвейсом зацвів край верховинський.
То оксамитом небо покрилось, парчою,
То діамантом блищить, переливом разить.
То шовком в кольорах тече мов рікою,
То з неба дощем весняним моросить.
Трава вже під вітром шовкова лягає,
На яблуні цвіт білосніжний, яркий,
Землю довкола покровом встеляє,
Білим-білим, а запах який!
Весна вже настала і доля щаслива
Разом із нею до нас прилетіла,
Птахи із вирію принесли надію,
А з ними й тебе, що серцю так мила.
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04.03.2016 р.

ТРИДЦЯТЬ СРІБНЯКІВ
Дорога така рівна і гладка,
Вона веде до роздуму, до дії,
Потрібний шлях, що йде із неба,
Куди іти? Направо, чи наліво?
І так на роздоріжжі все життя мина,
Ось враз пробігло в пам’яті усе,
Та вибір у житті робити треба,
Куди іти, доля сама підкаже.
Є шлях тернистий, правильний, складний.
А є дорога легка, хоч і крива,
Де не потрібно тратити ні сил, ані зусилля,
Дорога зради – шлях “стукача”.
Це дорога є людини, що погодилася зі злом,
Що не буде мати спокій, цвіт калини під вікном,
Ні батьківської хати, ні гнізда свого,
Ні задушевної розмови, ні слова рідного.
Життя складне і треба вибирати,
Мій шлях свій є вічна боротьба, це щиро,
Тому не все на моєму шляху так поки –
Воно часто проходить рядом, як в кіно.
Не міг ніколи я іти проти істини,
Бо правда – це воля у житті,
Де правда – там простір свободи,
А воля – це найбільший дар тобі.
Не продавайтесь люди за копійки,
І будьте непідкупними, у вас є діти,
Не загубіть замолоду душі Святої,
Щоб у віках потім у пеклі не горіти.
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05.03.2016 р.

ВОДОГРАЙ У ГОРАХ
Ручаї течуть в Карпатських горах
Дзвін далеко чути ген за небокрай,
Рідна ти моя природа-матір,
Дякую, що ти створила нам цей край.
Тут Земля лікує всіх своїм корінням,
Чистим духом рідної Землі,
Треба серце нам відкрити людям –
І нехай течуть потоки, сині ручаї!
Щоби душу чисту в горах, мирно,
Ліками загоїти, спасти,
Треба у Карпати закохатись, щиро,
Полюбити гори назавжди.
Водограй в серці, щоб постійно,
Викликав найкращі почуття,
Щоб любов текла із серця не рікою –
Водоспадом, щоб лилась у вир життя!
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05.03.2016 р.

“ОРАНТА” УКРАЇНИ
Ген України – це рідна мова,
Ідентичність її золота,
Хай красується рідна, щаслива,
Наша мова – людська доброта.
Рідна мова – це щит Держави,
Вона захистить нас завжди.
У бій пекельний ідуть із нами
Мова рідна й прапор наш синьо-жовтий.
Ідуть завжди попереду в житті
Приймаючи удар в бою на себе,
Собою прикриває, нас, дітей у світі,
Від ворогів, що іклами шматують небо.
І смокчуть кров нашу москвіти,
Катують мирний наш народ.
Мою Вкраїну, матір рідну,
І мову ніжну, колискову –
“Ані ідут вперьод”.
Оберігає українців добра карма,
Від азії, агресії і зла,
Розколу “русского” лихого слова,
Від “водки русскої”,
матрьошки і “сєльодки”,
“Оранта” українськая Свята.
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06.03.2016 р.

ЛЕБЕДИНІ КРИЛА
Поясни, що сталося, в чім біда,
І чому морози вже настали,
З неба чом не ллється вже вода,
Озеро й ріка позамерзали?
Чому уже тепер ніколи не розтане,
Лід, що є стіною поміж мною і тобою,
Чому разом ми не відчуємо уже,
Єднання душ, яке текло рікою?
Але життя мудріше і підкаже вчасно,
І доля знову вибере когось,
Не було ще ніколи так, щоби ніяк не було,
Є завтра день, і може, – я? Надіюсь!
У мене мрія є одна, надія досі,
Щоб смерть померла назавжди – в собі,
Щоби не турбувала більше люд у світі,
Щоб не вмирали більше люди на Землі.
Бодай у війнах щоб не гинули ніколи,
Бо велич і краса людської суті –
Завжди усяке зло будуть перемагати,
Кохання і любов творити в собі.
Ніколи щоби Юдою в житті не стати,
Не зраджувати люд, не продавати,
І двері перед Хамом закривати,
Бо ти живеш і мусиш правду у собі шукати.
Можливо завтра знов на крилах полечу,
У подорож далеку, хоч у часі,
Твоє кохання – лебедині два крила візьму,
Вони мене підтримують в мріях і у щасті.

						

125

08.03.2016 р.

СИГНАЛІЗАЦІЯ У ТРАМВАЇ
Сьогодні у трамваї, так буває із розгоном,
На ногу наступив сусід сусідці, випадково,
У лакових осінніх туфлях з каблучком,
Із ремінцем кольору маку червоного.
Реакція не забарилась, бо в ту мить,
Сигналізація ввімкнулася відразу.
Виск у вагоні був такий потужний,
Родили жінки дві між кріслами трамваю.
Роди стрімкі були і в обидвох дочасні,
Протверезів один п’яниця, що сидів,
Далеко у кінці вагону між сидінь,
Вікна потріскали довкола.
Слово промовити сусід не міг іще неділю,
Швидка забрала до лікарні
Не ту травмовану сусідку,
А нашого сусіда пана Мілька,
Який до пам’яті прийшов не скоро.
Бабцю, з переймами у животі,
Двох породіль із родами стрімкими,
І злодія, що грабував у той момент,
Жіночу сумочку неподалік сусідки.
Його бригада інша забирала,
Поліція із слідчим, протокол складали.
Заборонили лікарі сусідові в лікарні,
В трамваї їздити як мінімум пів року,
Бо рецидив можливий у захворюванні,
А ще, не дай Бог, побачити сусідку,
Десь на маршруті, у Львові.
Життя розмірене в сусіда, все гаразд,
Але, як бачить він червоні мешти, то – “екстаз”,
Ікота починається нестерпна, в такт,
Яка минається в Милька кожен раз.
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12.03.2016 р.

ВОДОГРАЙ ПІСЕНЬ
У високих горах,
Де стрімкі потоки,
Пісня розцвіла.
Розбудила серце,
Пробудила душу,
А сама у небо потекла.
Там у хмарах чистих,
В сонячних проміннях,
Розлилась вона.
І над чистим полем,
По горах високих,
Поміж берегів,
Лине пісня люба,
Лине пісня мила
Водограєм кольорів.
Срібний дощ на Землю,
Ллє ноти пісень,
Що дзвенять в душі,
А чисті потоки
Поміж гір високих
Співають пісні.
Незрівнянно-казкова, чудова,
Ця мелодія вічна, Свята,
З неба просто до мене прийшла.
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12.03.2016 р.

ЗОРЯНИЙ ТУМАН
Туман ранкової зорі
У спектрі незабутнього сіяння.
Та у ранковій аурі весняного зізнання,
Картину бурштинового проміння,
Малює нам природа на світанні.
Океан палітри фарб розлився,
Мазки кладе смарагдово-прозорі,
Ця муза вічності у чистоті звучання,
Туманом сивим з переливом в сонці,
І флейти звук нестримного кохання.
Ще трохи часу і туман зійде,
Розвіються розводи і рефлекси,
Залишиться надія в пам’яті на те,
Що зараз на очах міняється усе,
А завтра знову дивувати буде.
				

13.03.2016 р.

ВИХРОВИСТИЙ ВІТЕР З МОРЯ
Як повіє вітер з моря,
Дужий, вихровистий,
З Кримських гір і узбережжя,
Здує всіх ворон нечистих.
		
Буде дути, доки сили
		
Вистарчить, довіку,
		
Доки “русскіє” ворони
		
Відлетять в “глубінку”.
Їсти хочуть, розумію –
Це не їхня хата.
Власними руками їжу
Треба вдома здобувати!
		
Всі ворони, що злетілись
		
Поїсти до Криму,
		
Розвертайтесь, забирайтесь,
		
Общіпаєм крила!
Не вертайтесь вже ніколи
Коршуни, шакали,
Не летіть сюди ворони,
Не їдьте вандали!
		
Заберіть ворону цю –
		
Двоголову, ненаситну,
		
Нехай там клює пшеницю,
		
Як знайде на ринку.
Бо пшеницю зараз ми
Перестали поставляти.
Двоголові ті ворони
Сюди стали прилітати.
		
В нас вільна Україна –
		
Для людей, свобода,
		
Повертайтеся в “расєю”,
		
Там дешева водка.
			

03.06.2016 р.
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ТЕРПІННЯ – ДОРОГА ДО РАЮ
За долю у житті своєму
Боротися потрібно, бо засне,
Не опускати руки, і взаємно,
До Тебе іскра щастя теж прийде.
Прийде, ідею подарує,
Почути треба лиш себе,
В душі кохання заспіває,
Тривога, страх Тебе мине.
Дорога в Рай – це є терпіння,
На дворі все у плині божевілля,
І тільки віра у Твоє спасіння,
Дає наснаги жити далі, милосердя.
Кожен з нас грішний, в океані зла,
А ми сліпі до стрілки часоплину,
Повз нас життя минає, від добра,
Байдужими стаєм, нажаль, у цю годину.
Незрячий дух кохається із серцем.
Чи можна крила у любові обрізати?
Як серце вже надірване рубцем,
Терпіти нам ще довго муки?
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03.06.2016 р.

КАЛИНА БІЛИМ ВБРАЛАСЯ
Обрусом білим, вишитим
Вбралася калина,
Цвітом вкрилась променистим,
Мов легка хмарина.
Пелюсточки квітів білих,
З легкістю пір’їни,
Вітер в парі вороних,
Носить цвіт калини.
Він літає і танцює
З сонячним намистом,
Радість нам усім дарує
З добротою й блиском.
Ці коралі – парам шлюбним,
І на сонці з переливом,
Вітер стелить молодим,
Сонцесяйним цим килимом.
А калина щовесни –
Вбрання молодої,
Одягає для краси,
Своєї чарівної.
			

03.06.2016 р.
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ЛЮДИ Є СКАРБОМ ПРИКРАС
Зірка в небі чарівному
Прадревнього Львова,
Зорю зустріча ранкову
На пагорбах знову.
Бачу в небі світання,
Схили Замку старі,
В мріях тільки кохання
Тільки подих зорі.
Тільки промінь надії
Йде із неба, з душі,
Тільки чисте зізнання
Лиш самому собі.
Храми Львівські і замки,
Круті вежі й церкви,
У тумані ранковому сльози,
В краплях перли роси.
Бруківкою вкрито дорогу,
З-під шини авто чути стукіт коней –
Ще недавно, століття – два тому,
Тут карети кружляли весь день.
Таїну Львів зберігає,
Скарб у місті є в нас,
Щастям всіх зачаровує,
Люди є скарбом прикрас.
				

04.06.2016 р.
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ЖИВА ВОДА СРІБНОГО ДЖЕРЕЛА
Стежки у лісі заблукали,
Ходив я ними ще колись,
Тепер стежками вже своїми
Блукають в лісі знов якісь.
Незвідані стежки у світі,
Вже ними хтось давно ходив,
Я джерело шукаю вічне,
Щоби набратись з нього сил.
Як тільки джерело у лісі
Я вічне, чисте віднайду,
Я вип’ю сам води живої,
І людям воду піднесу.
Тобі, моя кохана, в лісі,
Де тече струмок,
Кришталевої води в долоні,
Піднесу ковток.
Подивись, як ця стрімка
Поміж трав і сосен,
З срібним переливом стрічка
Утікає в спомин.
До скали у чисті сльози,
Розбиває срібні коси,
Що течуть стежками,
Поміж берегами.
			

04.06.2016 р.
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ЧАРИ ДОЛІ
Я повірю Тобі,
Коли правду розкажеш.
Чари снились мені,
Що зробила – покажеш?
Ти на віки на мене
Карму долі наклала,
Ти згубила себе,
Ти нещасною стала.
Я в Карпати піду,
Я молитву промовлю,
Знову в долю свою
Я повірити зможу.
Буду в вітру я проситись
І сонця ясного,
Щоби доля повернулась
В житті у кожного.
І за Тебе помолюся,
Щоби Бог пробачив,
Щоб гріхи Твої, нещастя,
Щоб ніхто не бачив.
			

04.06.2016 р.
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СОНЯЧНІ ДОРОГИ
Як заходить сонце в брами,
За обрій одвічний,
Сіє в небо променями
У простір космічний.
І летять вони в імлі
Доки стане снаги,
А у нас тут на Землі –
Сонячні дороги.
Все фарбується нараз
в неземні кольори,
Золотом покритий сад,
Перламутром гори.
Ця вечірня тиша тут
І чарівний спокій,
Оксамит барвистий неба
Стелиться за обрій.
І дороги всі іскристі,
Як шляхи до волі,
Аж до краю небосхилу
Стелять рушники долі.
				

08.06.2016 р.
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ВЕСНА ГУЛЯЄ ВЕЧОРНИЦІ
Ніч взяла в обійми Землю
Ніжними руками,
Огорнула млою небо,
Всіяла зірками.
Білі зорі з місяцем
Парами у вальсі,
В небі темному бігцем,
Танцюють у щасті.
А під цими зорями,
Й місяцем у казці,
По Землі весна садами
Гуляє у танці.
Пари в обіймах щастя
Звечора до рання
Під промінням місяця
Мріють у коханні.
			

09.06.2016 р.
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ПІСНЯ ДЖЕРЕЛА РАННЬОЇ ЗОРІ
Поглянь з гори високої –
Який стоїть туман,
Не видно ген нічого в полі,
Лиш саван сивий там.
На горі високій, стрімкій,
Де хмари чарівні,
Джерело в тиші ранковій,
Грає ноти мелодійні.
На цимбалах розіллється
Навкруги ця пісня,
Водоспадом нот торкнеться
Струн вільних серця.
У ранковій пісні з зорями,
В горах і в долині,
Солов’ї заллють піснями
В гірському тумані.
			

10.06.2016 р.
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ВЕЧІРНІЙ ЛЬВІВ
Місто моє у спокої, у сні,
І ліхтарі довкола ясноокі,
Оберігають дрімоту у тишині,
У старовинному моєму Львові.
Усе тут як удень, але у світлі ночі,
Всі вулиці чарівністю горять,
Вони в безмежній тій красі й любові,
Вони нас магією вічності манять.
І храми Львівські в величі й красі,
У світлі ночі випромінюють тепло,
І аура вечірня у нічній імлі
Тут особливо неповторна – соло!
Весь Львів закутаний нічним туманом
І світло ліхтарів у різнобарв’ї кольорів
Спектром веселки розфарбовує мазком,
І арки, і бруківку, і дерева скверів.
Щоб подивитися на мій вечірній Львів
На витвір з каменю усіх будівель, міста,
Туристи приїжджають із усіх сторін,
Щоб залишилась в пам’яті
краса одвічна Львова.
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13.03.2016 р.

МОВЧАЗНИЙ СПІВ
Моя Україно безмежних берегів;
Нескорена кохання сторона,
Твоїх безкраїх просторів, ланів
І я торкнувся кінчиком пера.
Не можна просто споглядати
На віковічну цю красу,
Її потрібно записати,
І пісню заспівати неземну.
Душею мовчки заспівати щиро,
Свою любов до України довести,
І серце щоби вільне не боліло,
Співати треба вічно і завжди.
Я хочу ще пізнати цього щастя,
Співати хочу довго мовчки я,
Але усе що є, не в силах нотувати,
Та хочу все, що буде, душею відчувати.
І зливою рядки кидати на папір.
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16.03.2016 р.

БЕЗХАТЬКО У МАРШРУТЦІ
У маршрутці рейсовій у Львові
У час пік, не проштовхнутись просто,
Місця вільного, де стати, не знайти,
Як і ковточка свіжого повітря.
Заповнювали люди цей автобус густо,
Водій неспішно довго і ретельно, пакував,
Щоб голці впасти було ніде, й ніяк,
І місця вільного щоб в ньому не було.
Заповнилась ущерть уся маршрутка,
Як кільки у консерві всі стояли щільно,
Тут вирішив водій ще взяти пасажира,
Що доганяв автобус мовби божевільний.
А пасажир, щоби гроші не платити,
Забився в центр салону непомітно
І тихо, мовчки їде, не шумить,
Можливо так проїде – без білета.
Ще часу не пройшло багато,
Як стали з підозрінням люди
Дивитися на всіх, хто поряд,
І носа закривати рукавами.
І виявляється, що пасажир останній,
Безхатченко місцевого ґатунку в дії,
Одежі не міняв з народження свого,
Й потребу він справляв вже не знімаючи її.
Не минуло дві хвилини, може три,
Як весь автобус був уже порожній,
Покинув вмить кабіну сам водій,
Мотор продовжував гудіти у салоні.
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Ще довго цей автобус в рейс не їздив,
Тримало в карантині керівництво,
Водій устиг побути у відпустці,
Свою пригоду він забув не швидко
Коли вернувсь він до роботи в автопарк
Його вернуло, ще не раз в дорозі,
Нюх загострився в нього, та аж так,
Що став чути те, чого й не було!
Роботу він свою покинув,
Пішов в міліцію служити,
Бо чув злодіїв ще до того і бандитів,
Як вони злочин лише скоїти хотіли.
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17.03.2016 р.

СВІЧА
Свіча мерехтіла відразу,
Полум’ям вічним своїм,
Вогонь не міняється з часу
Як був подарований він нам усім.
Він служить людині одвіку,
Як тільки створилась Земля
І далі він буде горіти й горіти,
Вогонь – це є вічність моя.
Він нас переносить в минуле,
Надію дає у житті і права,
Він серце нам гріє гаряче,
Душа розцвітає, мов мрія свята.
Вогонь нищівним може бути,
Він може палити міста,
А може чутливо зігріти,
Ця істина дуже проста.
Вогонь що горить у тобі,
Є ехом душі передзвону,
Є факелом серця в коханні, в журбі,
Він кличе в дорогу, додому.
Ще довго свіча за вікном мерехтіла,
Шлях правди й добра на Землі,
Вогонь очищає і душу, і тіло,
Відгонить страхи і жалі.
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19.03.2016 р.

НА СВІТІ Є У ТЕБЕ Я!
Життя не завжди справедливе,
І правду в ньому знайти важко,
Тож кожен має шанувати те що має,
В житті хай ідеалу довго не шукає,
Бо може щастя й не знайти.
Немає в світі в тебе вже нікого,
Але на світі є у тебе я!
Ми доторкнулися долями один одного,
Відчули теплоту порозуміння,
І велич сповіді зізнання.
Тремтить Земля у мене під ногами
Від розуміння цього, що війна у нас,
Що завтра може в когось не настати,
Що завтра хтось зорею може стати,
І в вічності по небу над хмарами сіяти.
Любове вірная моя, безмежне море,
Озвись в мені відлунням щастя,
Бо сніг до неба падати не буде,
Небу на Землю опуститися не вдасться,
Я мудрості прошу тут на Землі, любове.
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23.03.2016 р.

ХРАМ У ГОРАХ КАРПАТАХ
Там на полонині,
Де потоки сині,
З гір течуть стрімкі,
Там дівча гуляло,
Коси заплітало,
Пісню заспівала
Козацьких часів.
По високих горах,
По стрімких потоках
Ноти розійшлись.
Повернулись співом,
Солов’їним соло,
З гір високих, синіх,
З гір цих чарівних.
Пісня розлилася
Вільна, наче море,
Чистими струмками.
Вона кличе в танець,
Кличе до польоту
Цей трембіти звук,
Що далеко чути –
Серця перестук.
В горах, у підніжжі,
Ватра догоряла,
Камінці намистом розляглись,
Дно все бірюзове,
У воді холодній,
Відблиском дзеркальним
Вся вода горить.
Босими ногами,
Там дівча гуляло
По воді холодній,
Синій бірюзі.
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А на зустріч з гір високих,
Йшов юнак її коханий,
Він на руки взяв її –
Дівчину-красуню
І поніс по гірській річці
У гори високі, сині,
У гори Карпатські сиві.
І живуть вони там досі,
Де орел літає,
Де постійно сонце світить,
Там де сніг кружляє.
Там де звичаї правдиві,
Де немає зради.
Там життя інакше, люди,
Там за небокраєм.
Храм високий в горах синіх,
В храмі дух живий.
Він бажає всім спокою,
Хто прийшов у храм з бідою.
Щастя, віру і надію,
Він любов дарує, волю!
З серцем із своїм відкритим,
Хто прийшов до храму –
Він отримає прощення
У житті земному.
			

27.03.2016 р.
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ВЕСНЯНИЙ ВАЛЬС
Швидким кроком, мов у вальсі
Стеляться хмари в просторі,
Різнобарвні колоритні,
Оксамитові в кольорі.
А довкола цвітом ніжним,
В кришталевих росах ясних,
Сад залитий білим – білим, –
Запах меду, дух весняний.
Берізки повні соку вже
В дивній аурі магічній,
А бузок втопив в собі все,
Що ми зовемо Раєм.
Знов тихий дзвін у серці,
Знову біль, що просить: “Пригорни!”
Спогади, що смутком оповиті,
Щастям треба змити назавжди.
Весна цвіте в палітрі фарб, ось подивись,
Яскраві і грайливі кольори,
За нею йти і знову народитись,
Співати пісню свою знов почни.
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26.03.2016 р.

ПРОКЛЯТТЯ
Своє життя потрібно захищати,
Навчитись ворога карати,
Ніколи не здаватись, завжди протистояти,
Обороняти Землю, мову і родину,
Простори послані нам Богом,
Історію свою, що написали кров’ю,
Славетні пращури мої Святі.
І волю нашу українську,
Москвітові не продамо у рабство –
Він хоче панувати в мене в хаті?!
Збіговисько червоне розпадеться,
Так завжди було, буде і тепер.
Всі поневолені народи Азії і Сходу
Що ще не вийшли з Се Се Сер,
Об’єднуйтесь, боріться за Свободу,
За свою волю, не грішіть у змові
З найбільшим Іродом на всій Землі,
Народом, що тримає в мавзолеї,
Не захоронене прокляття всіх людей.
Ірода й ката всіх народів світу,
Вождя всіх голих, босих і бомжів,
Живішого від всіх живих москвітів
Ульянова з кличкою табірною Ленін.
Нещастя, що керує там в Росії,
Не знає, що вже сам давно лежить,
Разом з кумиром хворим Леніним своїм,
Бо для людей усіх помер давно,
Не буде згадки після смерті про вампіра,
Що висмоктав людської крові море,
І люди проклянуть весь рід його в 10-му коліні,
Всі попелом покриються у пеклі і смолою.
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30.03.2016 р.

ЕЙ! НАЧАЛЬНИКУ!
Не знаю, що сталось з людьми на Землі,
Всі злі, непривітні, недобрі вони,
Усі шапку ламають, навколішки лізуть,
Чолом до асфальту свій лоб розіб’ють,
Щоб тільки начальник запримітив раба.
Рабом хоче кожен побути хоч мить –
Хоч поглядом кине на тебе: лиш зирк –
І раб вже щасливий, що погляд зловив
Начальника свого, такого значного,
Такого великого, тепер незамінного,
“Любимого” всіми і дуже “простого!”
Насправді це кат і тиран є жорстокий,
Бажання у нього одне – гроші, гроші!
Побільше грошей і коштовностей взяти.
Хоч сам ще недавно був сірою мишею,
Недавно своїм господарям лизав,
Холяви і чоботи, мешти й сандалі,
Коліна до крові і лоб розбивав.
Щоб собі на посаду вступити і людей змусити,
Йому, продажному такому, чоботи лизати.
Ідентичність і гордість, і чесність – навік,
Чомусь зникли слова в їхній мові зовсім.
Не маєм ми права на думку свою.
Є стадний інстинкт – куди всі, туди я.
Замість бути собою, мати думку свою,
Старатись захищати її в суперечці.
А може потрібно і в пику вцідити бандиту,
Не треба боятися цього – це теж аргумент,
Якими старається він керувати.
Ще року немає, як він з’явився,
А пика червона, вже ніжна і пишна,
Живіт у штани не вміщається вже,
Ходити вже важко, завжди на авто,
Персону важливу його перевозять.
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Навчився розмови розумні балакать,
Завжди він буває де треба, в панів,
У Раді Верховній навчився мовчати,
А потім вже голос прорізався, млямле,
Усе, що йому написали пани,
Які йому лапу дають облизати.
Буває, що скажуть у спину – “не бійсь”,
І він не боїться своїх оббирати,
А ще стане бити і копати: – “геть!”
То все, що він скаже бідаці простому.
В самого чотири машини, гараж,
І хата – як замок, квартира, басейн,
Рахунок у банку і друзі умовні,
Та тільки біда – їх нікого немає.
Це мильна кулька, мильна булька,
Це є ніщо, це просто міф,
Таких людей вже не повинно бути,
Бо ми вже дозріли, піднялись з колін.
Тепер ми можемо себе захистити,
Від нечисті червоної такої,
Яка сама не знає, що ще вкрасти,
Їй – шнур на голову і з моста в воду!
Але продовжує він бути “справедливим”,
Безмежно “чесним” і “правдивим”,
Старається увагу до персони своєї
Завоювати будь яким шляхом.
Не вірить в Бога, бо не став би так чинити.
Звільнити йому треба вже себе від рабства,
Блюзнірства, лицемірства, брехні,
Покаятись у церкві, рятувати душу,
Котра, ще трохи, буде вже на дні.
Звідки підняти її буде неможливо.
Позбутися йому потрібно вдачі крадія,
Бо гіршим від нього, раб є тільки.
Кличуть його “баригою” у житті,
Задуматись потрібно над цими словами.
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Постійними словами істини в душі.
Хочемо наздогнати й сісти в потяг,
Який давно без нас поїхав, ще тоді,
Коли від істини неправду захищали,
Від правди щирої, але сумної,
Невтішної, бувало і гіркої.
Коли то стане так, що пропадуть злодії,
Всі брехуни і зрадники, і слизні,
Усі нещасні від брехні, покинуті особи,
Забуті Богом, усіма людьми?
Презирство до людей цих виражаємо,
В емоціях своїх ми, у житті,
Ми їх на крапельку не поважаємо,
На всі віки, у душах – назавжди.
					

12.11.2015 р.

СТРІЛА У СЕРЦІ
Стріла у небі пролетіла,
Це просто так, чужа стріла,
Вона без імені летіла,
Тобі надію подала.
Одного разу у турботах,
Стріла, не знаючи жалю,
Проб’є тобі коханням серце,
І ти опинишся в Раю!
Усе життя яскравим стане,
Туман, в якому ти ішов,
Розсіється за мить і знову
Життя зануриться в любов.
Якщо є хвилювання у душі,
Переживання за кохану і дитя,
Життя іде, не бійтесь, руслом долі,
Яке обрав ти сам собі у майбуття.
				

02.04.2016 р.
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МАНІПУЛЯЦІЯ ДОВІР’ЯМ
“Поклявся я тобі, невинний я,
Клянусь, що правда не гидка брехня”
					
Вільям Шекспір
					
Переклад: Олесь Дудин

Колись заглянула в кохані очі ти
І не побачила нічого крім очей,
Не було там ніякого зітхання,
І ні тремтіння струн, ні музики зізнання,
Не було правди, покаяння,
Земної віри, що у церкві при вінчанні,
Заприсяглась – до смерті у любові,
Життя покласти, а довіру зберегти.
А правда в цьому, що в довір’ї правди
Не може бути правди і брехні,
Або за правду голову клади на плаху,
Або… Маніпуляція довір’ям – це гидка брехня.
						

02.04.2016 р.

ПРОЩАЛЬНА ЦЕРЕМОНІЯ
Львів знову в смутку і печалі,
Стрічки жалобні, попереду портрет,
Хода печальна – море квітів,
Солдата поховали із АТО.
Простого хлопця, із села з-під Львова,
Коли, здається, кулі не свистять,
Не рвуться, як раніше, міни,
І крові менше ллється у боях.
Але убила куля із тамтого боку
Хлопця з тризубом на мундирі і у серці,
Ім’я записане буде його навіки,
Ім’я героя, що загинув за Державу.
По вулиці Личаківській, Пекарській,
Героя несли в домовині на плечах.
Похований тепер на віки вічні,
У домовині на кладовищі спочив.
Не все ще розуміє його син,
Якому щойно виповнилось два,
Дружина його також ще не вірить,
Що смерть забрала чоловіка назавжди,
Що вже ніколи він не поцілує,
Вже слова не промовить у віки.
Але коли син виросте і сили набереться,
Повірте, він згадає їм усе,
Згадають його внуки, покоління,
Обов’язково відімстять за воїна солдата
Загиблого в Донецьку, у Луганську,
За цих загиблих тисячі в боях,
За Україну вільну, за Державу.
Всі сльози, що пролили за убитих
Прокльоном вічним впадуть на Москву,
І там Земля під нею розійдеться,
Всі московіти впадуть в небуття,
У пекло, в забуття, імлу!
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02.04.2016 р.

СЕРЦЕ ЩО ПАЛАЄ
У лісі вічному, стрункому,
На висоті вершини, на горі,
В розкішному вбранні своєму
Сосна красується у сірому тумані.
Високо в горах сосни і смереки,
Є господинями і правлять бал,
Стоять по берегах гірської річки,
Яка несеться вниз біля високих скал.
Смерека і сосна – красуні із краплинами роси,
В міцних обіймах разом прожили,
Завжди одна одній допомагали,
В скрутну хвилину вітровію і посухи.
Довкола встелено тут хвоєю сосни,
А поряд голки, смереки навколо.
Повітря чисте з запахом смоли,
Що вільний вітер понесе далеко.
Ось знову хмари до гори доносять
Те відчуття грози, яка іде,
І войовничий блискавки вогонь,
І зливи, що ось-ось прийде.
Життя триває, буде завтра день,
Зоря світанком кольоровим,
Вершини сосен і смерек, і скель
Знов розфарбує сонячним промінням.
Красу побачити, оцю – вона гірська, небесна,
Можливо з висоти польоту журавля,
Або відважного і сильного орла,
Чи з висоти людського серця, що палає.
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03.04.2016 р.

ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ
Трава зайшлася в степу хвилюватись,
Довкола завитки зелені, що у сні,
Уяву збуджують шалену: подивись –
Плетуться коси русі, чарівні.
Трава у росах ранішніх сповита,
Хитає вітер стеблами її,
Гойдаючись, ось падають росинки із стебла,
Гойдаючись, співають пісню навесні.
Довкола трави розляглись немов покоси,
Як після праці в полі відпочити.
А тільки вітер хвилю підіймає сонної трави,
Зелену хвилю в полі заколисує у сни.
Зелене море чистого кохання
Блищить у променях ранкової зорі,
А завтра знову буде ранок і світання,
Прийде, можливо, щастя у житті.
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01.04.2016 р.

РІДНІ ОЧІ!
Доля моя уклінно дарувала
Мені усе, що маю на віку, ї мрії,
І ці щасливі два крила:
Любові і надії,
І це правдиве слово у печалі,
І душу, яка в тебе є жива,
І хвилю, яка б’є у Черемоші.
У сни чарівні ти приходиш
Водограєм струн дзвінких,
Що розлилися поміж гір високих
В Карпатах, сивих і стрімких,
Потоками джерел дзвінких,
В проміннях сонячних і чарівних.
Мрію плекаю у житті,
Що зорі знову дощем з неба,
Дорогу вистелять, як в сні,
На довгії роки – ще жити треба!
Мати надію ще від долі,
Що очі рідні збережуть,
Тебе побачать у просторі,
Ніжно за обрій проведуть.
					

156

16.04.2016 р.

НАЙМИЛІШІ В СВІТІ
Українська пісня розлилася вільно,
Українська доля у житті одна,
Закохатись можна в українське небо,
В очі українок, личко і уста.
Хата українська сонцем оповита,
Мальви, що довкола, захищають нас,
Береже наш спокій червона калина,
А вінок барвистий – то кохання час!
І сорочка біла – ця краса незнана,
Вишивана доля – код із давніх літ,
Оберегом буде тому, хто одягне
Вишиванку рідну, як піде у світ.
А дівчата наші, милі, синьоокі –
Стрій їхній милує очі – юні, молоді!
Завжди будуть серцю наймиліші в світі,
Чарівні, казкові на рідній Землі!
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16.04.2016 р.

МЕЛАНХОЛІЯ ДИВОГРАЮ
Зима сніжком усе запорошила,
Довкола холодом взяла,
Усі озера льодом застелила,
А в пам’ять меланхолію вселила.
Багато днів минуло в забутті,
Нема надії на щасливе завтра.
Невже нема ні ранку, ні зорі,
Ні дивограю в пам’яті, живого слова?
Проснись, надіє завтрашнього дня,
Прокинься, музо серця, відгукнись,
Невже весь час, що залишився,
Це лиш зима і ніч, що в серці поселилась.
Ось вже із-за гори світліти почало.
Жива надія на схід сонця є єдина?
Що все таки аврора – ранішнє світло,
Живлющим променем освітить все із неба.
Усі сніги, які зима створила, білі,
Розтануть з льодом навесні,
І літо прийде, тепле літо,
На наші довгі роки у житті.
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17.04.2016 р.

БРАТ ПО ДУХУ
Україна вічна й сильна
І Свята в віках, одна,
Її воля непохитна,
А душа – захисника.
Мрії, як сльоза, прозорі,
Хай це знає цілий світ –
Ми не будемо в покорі
Доки співають солов’ї.
Шабля і тверда рука,
Серце мужнє і хоробре,
Душа вільна і незламна,
Кінь вороний і поле чисте!
І ніколи, ще ніколи,
Нас сусіди не здолали,
Наш народ непереможний,
Дар життя ми захищали.
Війна – це смерть, біда й тривога,
Руйнація простору й часу,
Віра і церква благає у Бога
Врятуй брата свого по духу.
Горе тим, які брехнею,
Святу правду називають,
Віримо в життя з любов’ю,
Сусіди з “раші” смерть жадають.
Хіба не мертва є душа,
Позбавлена добра й любові,
В любові істина одна,
Ми віримо у сили Божі.
				

03.05.2016 р.
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КУДИ ІДЕШ ТИ У ЖИТТІ ?
Ставок засипаний стоїть в задумі,
Весь вкритий білим снігом – в тузі,
Крига скувала воду у ставку,
Мороз надвечір набирає сили,
Пізніше буде ще сильніший.
Темніє швидко-швидко в полі,
Хати стоять поодинокі,
Світло з вікна проб’ється де-не-де у темряві,
Місяця не видно поки – тільки морок.
У сутінках нічних розгледів я в імлі,
Зірку яскраву в небі лиш одну,
Яка світила й серце зігрівала в мріях.
Надію на добро мені подарувала,
Не все ще втрачено і є надія!
Завжди бути щасливим можна,
В житті своєму вірити потрібно,
Не тільки цьому, що ти бачиш,
А ще і в цьому, що відчуваєш серцем, щиро,
В важкому виборі, у боротьбі з собою,
У дружбі з совістю своєю, де добро,
Вона завжди підкаже і де брехня.
Дорогу вірну, щоб страждання відійшло,
Не мучило у виборі питання.
Зірка, що в небі світила на щастя,
Зникла кудись, полетіла – нема!
Місяць не світить, не видно нічого,
Все оточила пітьма.
Снігом у полі іти ще далеко,
Скрізь ні слідів, ні стежок.
Треба послухатись власного серця
Воно гаряче, підкаже дорогу,
Куди ти йшов у житті вже так довго?
Ти далі прямуєш, куди?
І куди хочеш прийти ? Це можливо?
Все є можливим! Іди!
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23.01.2016 р.

ЯСНИЙ МІСЯЦЬ В ГОСТЯХ
Місяць ясний хоче в гості –
Він шукає пари,
Як летітиме в дорозі,
Загляне до хмари.
Як летів, то зачепився
Рогом за перину,
Що йому приготувала
Хмара – господиня.
Другим рогом за сосну,
Що росте високо,
Ріг аж ледве не зламався,
Ледь не вийняв око.
Зачепився за гілля
На сучку сухому.
І не злізе відтіля,
Не втече додому.
Ворон на сосні сидів,
З переляку того,
Сир, що він зі смаком їв,
Вилетів у нього.
Став він місяць визволяти,
І всю ніч, до ранку,
Клював сук сухий, сохатий,
Визволив бідаку.
Місяць швидко, як завжди,
Полетів до неба знову.
Службу треба вже здавати
Сонцю і зорі ранковій.
Завтра місяць знов захоче
В гості завітати,
Та на цей раз буде краще
Місце обирати.
				

10.06.2016 р.
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МОЛОДІ ПОКОСИ
Як ішов я колись рівним полем,
У далекі-далекі світи,
Поміж трав, і духмяних і з хмелем,
Мов покоси навкруг прилягли.
Просто неба спочити у лузі
Ліг на чисту, шовкову, зелену,
Бархатисту на дотик, як в сні,
Соковиту, магічну траву.
Сон приснився чарівний,
Що устами небесними, Ти,
Знов цілуєш безмежно-палкими,
Мене в серце, лиш Ти.
І від дотику тільки душі
Загоїлися рани на серці,
Знову співати почали в житті
Мелодійні, дзвінкі солов’ї.
Як прокинувся, – в полі веселка,
І тебе біля мене нема,
Лиш барвисто-п’янка, запашна,
Промениста і ніжна трава.
Але мрія, коли прилітала,
Вона з лука у серце стріляла,
Вона душу мою зчарувала,
Вона сили мені додала.
			

11.06.2016 р.
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КІНЕЦЬ ЗАВЖДИ ОДИН
Важко збагнути душу людини,
Що гроші бере за вбивство людей,
Хто у найми іде в нашу країну
Вбивати жорстоко невинних дітей.
Іуда був зрадник, продав він Ісуса,
Отримав платню за роботу цю свою,
Коли зрозумів, що запродав Христа,
Повісився він, суд вчинив над собою.
Ті гроші, що взяв він за зраду Месії,
Ніхто не хотів їх підняти з Землі,
Площу купили на кошти ось ції
Для захоронення самогубців в житті.
Задумайтесь, “русскіє”, і схаменіться,
Покайтеся, в Бога прощення просіть.
За все вам прийдеться в суді відповісти,
А потім у пеклі горіти й горіть.
Невже за ті гроші, облиті слізьми,
І кров’ю обмиті невинних людей,
Ви можете пити горілку “расєйську”?
Ти зможеш ростити невинних дітей?
Рід твій проклятий навіки вже буде,
До коліна десятого всі пропадуть,
Смерті твоєї ніхто не осудить,
А ти, як Іуда, вчиниш самосуд.
Якщо не вбивав ти у нашій країні,
І руки у тебе не в крові сусідів,
Збирайся, втікай із Святої Вкраїни,
Що Бог дарував нам на віки-віків.
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11.06.2016 р.

ВИШИТА КАЛИНА
На вишитому щастям рушнику –
Грона калини рясні,
Спокій домашній, його теплоту,
Калина стереже на полотні.
Калина – це лад є у домі,
Калина – це спокій в душі,
Калина – це мрія у долі,
Калина – це мир на Землі.
За вікном вже осінь золота,
А у серці, ще літо, краса,
В хаті рушники і весна,
Там калина вічно молода.
Вишита калина на стіні,
Вишита калина на обрусі,
Вишита червоними в житті,
Нитками гарячими у серці.
			

12.06.2016 р.

СТРІЛА
Летить стріла високо і далеко,
Летить стрімка, не знає, може в сни?
Вона летить в простори так швидко,
А падати – не знає ще куди?
Стріла потрапити мріє у серце,
Закоханого юнака без тями,
Або у серце юної царівни, може?
Яке страждає від кохання й туги.
Стріла далекий шлях вже подолала,
Але влучає в ціль вона,
Фонтаном, вибухом любові і весна,
Попала і горить у серці юнака.
Не зрозуміла юна і прекрасна
Всього моря кохання юнака,
Стріла вразила тільки серце хлопця,
Мелодія в душі у неї – не рання весна.
Отже долаючи незвідані простори,
Друга стріла із чарами, ще більшого кохання,
Потрапила в страждальне серце молодої,
Зайняла полум’ям її зізнання.
Всі квіти, що в цю мить для них
Розквітли кольорами вірності й краси,
Лягли до ніг закоханих і юних,
Лягли на рушник щастя їхній, навіки.
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14.06.2016 р.

БЕРІЗКА У ПОЛІ
Вітами в полі гойдає звабливо
Берізки такий стан чарівний.
На вітрі вона мов шепоче, так мило,
А пісня – є поклик магічний.
Зачісує коси щодня вітер вільний
Берізці, що в травах стоїть,
По волоссю її мов смичком, невгамовний,
В долині мелодію ніжну бринить.
Перебирає струни чистого відлуння,
Крилатого коня сідлає вітер,
Несе мелодію весняного кохання,
В далекий і співочий простір.
Стоїть у білім – горда королева,
Гіллям погойдується у хвилі вітрів,
Травицю гладить, мов крилом лелека,
Берізка тихим шелестом листків.
					

17.06.2016 р.

МЕДОВА ЛИПА
По гірській ріці й довкола
Запах меду тут п’янкий,
Липа тут цвіте духм’яна,
Цвіт чарує запашний.
Довкола бджоли рояться,
А липа цвіте і цвіте,
Спека бродить все літо, мов п’яна,
Жарким воно довго буде.
У світанні роса мов гірлянди,
На травах усіх на зорі,
Краплинками блиску гірської сльози,
Плавно мігрують стеблом до Землі.
А липа розлога із медом своїм,
Дарує, чарує і вабить,
І в затінку листя, під кроною всім,
І затишно, любо й дурманить.
Ріка вздовж берегів і далі,
Несе на водах цілющих своїх,
Цей жаркий подих вірної любові,
Медове, ніжне щастя для усіх.
				

18.06.2016 р.
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ВЕРБА НА БЕРЕЗІ ДНІПРА
Верба схилилась над Дніпром,
Віти свої в воді за течією,
Як дівчина в човні з вінком,
Косу впустила у ріку, шукає долю.
Віти із берега верба в ріці купає,
У воду, як у дзеркало вона,
Поглядом красуні споглядає,
На вітрі вітами, а в серці спокій і краса.
Дніпро бурхливо точить береги,
Дніпро у косу заплітає віти,
Ріка могутня стогне і вітри,
Вербу схиляють гіллям до води.
Коли ріка знову у спокої й любові,
Дівчата знов вінки пускають по воді,
Своїми вітами верба в молитві,
Дніпрове дно встеляє відтоді.
				

19.06.2016 р.

168

СХІД І ЗАХІД СОНЦЯ
Сьогодні знову був схід сонця,
Все небо в чарівних кольорах,
Щасливий той, хто бачити мав щастя,
Як промені лягають у зелених горах.
Як промені в ранкових росах,
Купаються у полі на зорі,
І як птахи в весняних луках,
Співають вранішнє пісенне попурі.
Сьогодні бачив я і ауру заходу,
Як сонце в різнобарв’ї кольорів,
Прощається до раннього світання сходу,
На полотно кладе палітру заходу мазків.
І долі кращої в житті не треба,
Щоб кожен день з світання до заходу,
У мріях всіх людей була потреба,
Було сіяння ранньої зорі і щастя для народу.
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20.06.2016 р.

КРАПЛИНИ ЧИСТОЇ РОСИ
Тремтить листок з краплиною роси
На вітрі з переливом, мов в імлі.
Краплина з блиском сонця і води,
Немов перлина у човні, в тумані.
Повітряні простори океан хвилюють
Й листки з росинками води,
Як ті човни, що біля берега гойдають, –
На хвилях у повітрі попливли.
І цю краплину пам’яті, що там,
Десь у далеких і заобрійних висотах,
Несе в собі лиш коди в оберегах
І вічну неземну любов на крилах.
Хай ллє́ться дощ, хай у промінні сонця,
Усі росинки блиском засіяють,
І благодатну Землю аж по вінця
Рясним дощем рідненьку окропляють.
І краплина та літала
У захмарний простір,
Повернулась чиста, мила,
До землян у гості.
І хто вип’є воду цю
З джерела п’янкого,
Душу оросить свою
З струмочка гірського.
І вода, яка дзвенить,
У струмку в’юркому,
Завтра знову полетить,
В просторі Земному.

170

Із дощем, з туманом, з снігом,
З хмарами мрійливими,
Повертатись буде разом,
На Землю краплинами.
				

07.07.2016 р.

МЕЛОДІЯ ПРОСТОРУ ВІЧНОСТІ…
Хма́рки чарівні й кудлаті,
В спокої в небі ідуть,
Мов коси дівочі білясті,
Над Землею ніжно пливуть.
Клином із-за хмар, на висоті,
У зграї птахи чорно-білі,
Летять мов стрічки увісні,
Над головами журавлі.
На льоту в співі чарівному,
Що в журавлиному летить ключі,
Пливе мелодія простору,
Звучить у нашому житті.
Клич журавлиний, що з душі у співі,
Розходиться довкола, навкруги,
Несе цей вічний спомин у просторі,
За всіма тими, що невинно полягли.
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РУШНИКАМИ ХАТУ ЗАСТЕЛИЛА….
Стіл обрусом застелила,
Рушниками хату прибрала,
Мати жде додому свого сина,
Але сина вже в живих нема.
Він віддав життя за маму
Без вагання на війні,
Він Державу Україну,
Захистив собою на Землі.
Пригадалось мамі, як у сні,
Як він перше слово промовляв,
В перший клас за руку йшов у школу,
Як на випускному вальси танцював.
І на сиву голову – в роках
Опустилась пелена нещастя,
Перестала розмовляти, діти на фронтах,
Чоловік також чужим в полон не здасться.
Страшно стало жінці, бо одна, –
Сина меншого сама в житті веде.
Бог в стражданні матерів не покида,
І рушник весільний мати вишивати буде́.
До життя вже сина не вернути,
Йти потрібно далі, не спинятись,
Сміло, впевнено перемагати,
А душа повинна посміхатись.
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НЕСКІНЧЕННІСТЬ ЩАСТЯ Й ДОЛІ
Стоять мрійливі і задумані ялини,
В пухнастому, зеленому вбранні,
Поважно проводжають всіх щоднини,
Усіх, хто йде і їде на світанні.
І клени вже в роках поважних,
Крону в палітру різнокольорову
Розмалювали ближче осені в кольорах,
І око всім милують при дорозі.
Стрімкі і кучеряві ясени,
До неба пнуться на природі
Здалека видно – охоронцями в ліси,
Завжди стають високі ясени.
Навколо стук розходиться від дятла,
Який на дубі вже вмостив дупло.
Не гнеться дуб, як йде гроза,
Дуб не ламається, як свище буря.
В гаю горіховому спокій,
Лише нагнулись гілля від ваги,
Горіхи, що юрмляться по два боки,
Гілки не в силах їх до неба піднести.
Давно вже пух тополі тут літав,
І листя вже на ній не є весняне,
Після нічної варти місяць ще гуляє,
Промінням її лагідно ласкає.
Забілений стовбур берізки видніє, –
Одна, як красуня у цноті стоїть,
Соловей чарівним голосом співає,
На вітах, що гойдаються аж до Землі.
І місяць, і небо і подих зорі,
І ця нескінченність у всьому,
І пісня, яка нам всміхається в долі,
І щастя, що нас супроводжує знову.
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ПОВІНЬ ЛЮБОВІ
Щастя у світі треба пошукати,
Воно присутнє, має свій ліміт.
Найбільше щастя – це здорові діти,
В житті дарують нам многая літ.
Це сенс життя усіх людей,
Це впевненість, що завтра буде,
Це жа́йворонка пісня, Прометей,
Це журавлиний клин, що нас чарує.
Собор Премудрості Святої,
Собор Софії – вічний оберіг,
У Києві – Орантою стоїть Софія,
Для мене є донькою весь мій вік.
І промовляє серце до нас всіх,
Травмоване нещастям, сильним горем,
Спасіть його, нехай працює цілий вік,
Хай не применшить щастя своїм болем.
Повінь любові вічної, п’янкої,
Вогонь душі людської навесні:
Упала в серце іскра, що з любові,
Очистить наше ім’я на Землі.
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ЖАЙВОРОНОК І ВІТЕР
Із зорею в небі яснім
Жайворонок пісню ллє́,
Мелодійний і чарівний
Чистий голос подає.
Звук дзвінкий, летить далеко,
До Карпатських гір
Розливає чисте соло,
Що летить до зір.
Ця мелодія звучить
У заобрійних висотах.
Все довкола аж тремтить, –
Білі зорі в чистих нотах.
Вітер могутній по струнах дзвінких
Хмаркою ніжно торкає,
Кличе у гості друзів близьких,
До себе усіх закликає.
Жайвір із вітром у полі
На вільних просторах своїх,
Летять і танцюють доволі,
Летять і співають у двох.
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ГОРЕ ВОЯ́КА!
Нехай хтось зробить добре діло,
Нехай хтось встане на зорі,
Нехай хтось підставляє своє тіло,
Нехай хтось, а я буду в тіні.
Я потім, як вже всі поляжуть,
Я потім, буду лагодити це,
Я потім, як бандити повтікають,
Я потім прийду на готове все.
Я на дивані захищаю Україну,
На телевізор гнів висловлюю весь свій,
В квартирі в себе лаю хунту московинську,
Путіну в екран скажу у очі: – “ти не смій”.
Якщо всі будуть ось такі вояки,
По закутках, як миші “воювати” –
То Україна – наша рідна мати,
З ярма Москви ще довго буде вилізати.
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ЗЛИВА ЩАСТЯ
Під вечір небо затягнулось
І хмари ось набігли знову.
Довкола скрізь жура взялась,
І смуток кличе на розмову.
Он-де птахи вже зовсім не літають,
І вітер в небі бурею ганяє,
Ріка холодна, зовсім не блищить,
Землі простори дощ із градом поливає.
Очі Твої вже зовсім не веселі, –
Вони у задумі, в тузі і жалі,
Але в надії і у сподіванні,
Світанок ранішній не буде весь в імлі.
Ось ранок зазирнув ласкаво у вікно
І Ти сьогодні зовсім не така.
Щаслива посмішка засяяла яскраво,
Купається в проміннях відблиску роса.
І хвиля з гір паде дзвінка
Із водограєм передзвону – ода,
Під небом голубим із чистого струмка,
Тече могутня і стрімка ріка.
А з неба синьо-голубого у цей час,
Проміння сонячне прорвалося рікою,
І злива щастя, що чарує усіх нас,
І їй в майбутньому немає ні кінця, ні краю.
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СВОБОДА!
Свобода у всьому,
Свобода в житті,
Свобода у виборі слова,
З свободою в наступ іду на зорі,
Свобода! Свобода! І Мова!!!
Ми вільні у виборі долі,
Ми вільні на вічні віки,
Ми вільні – ми є українці,
Ми знаєм, що поряд раби –
Сусідами в нас є кати!!!
Прийде розуміння святого єства
І всі ми разо́м, як брати,
Здолаєм північного ворога вічного,
Соборною силою власної віри,
Та силою мужності і правоти.
Свобода – це Я,
Свобода – це Ти,
Свобода – це ми в себе вдома,
Свобода – це армія сильна свята,
Свобода – це міць, сила права.
Свобода – це Рідна Мова.
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ЩЕ ЛІТО НА ДВОРІ
З неба падає лист,
На високу траву,
На траву, що мене так милує.
Він без шуму летить,
Він танцює, бринить,
Наді мною кружляє, вальсує.
Піруети складні,
Вдвох у парі, легкі,
Із поверхні трави знов у небо як в сні.
Прокидаюсь, а в полі гроза,
І веселка стоїть кольорова,
І так хочеться жити, ще літо надво́рі,
А у серці давно вже зима.
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СЛОВО ГОСТРІШЕ ВІД СТАЛІ
В боротьбі, на дуелях, у війнах,
Шпага ранить, можливо як ніж,
Й гинуть люди в борні, в поєдинках,
І каліками стали такі ж.
Слово сильне, сказане у злобі,
Ранить серце у сто крат міцніше,
Біль душі загоїти у собі,
Щоб її не згадувати більше.
А серце з душею в союзі,
В житті разом, поряд ідуть,
Рятують себе, бо є друзі,
За друга на плаху підуть.
Шпага довга і рівна, сталева,
Загартована у боротьбі,
Але слово – сильніше від сталі,
Може вбити надію в Тобі.
І рука вже давно не тремтить,
Й шпага знов у руці, як отруйна змія,
Проклинаєм війну, що і досі болить,
І бандита, що нею керує з кремля.
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СЕРЦЕ, ЩО В ТУЗІ
Сонця проміння на Землю не сяє,
Небо не синє, не так голубе,
Більше простори далекі не манять,
Річки не чути, хоть поряд тече.
Без тебе Земля перестала крутитись,
Хмари набігли – туман і імла,
Й туга на серці, не в силах дивитись,
Як в небі ранковім зайшлася зоря.
Зоря запалила верхів’я дерев,
Розводи по небу яскраві розлила.
Не бачу у небі я зграю лелек,
Не бачу усе, що природа створила.
Не чую нікого, настала зима,
А серце все льодом покрите.
Я вірю, що скоро прийде вже весна,
І серцю, що в тузі – усе буде миле.
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МРІЯ І СКРИПАЛЬ
Моя мрія у небі літала,
На крилах любові й краси,
Мрія щастя тут, долю шукала,
Все, що рідній Землі віддаси.
Чарівна музика полилася рікою,
Скрипаль торкнувся мрії, мов сльозою.
Й на березі ріки, де мрія та кружляла,
До крил її летіли звуки, як вона літала.
А скрипаль смичком на струнах,
Мов той раб своєї долі,
Мелодію цю вічну в рунах,
Творить натхненно в чистім полі.
Й над берегом ріки там, де вода швидка,
Де ноти по воді пливуть, далеко й близько,
Наздоганяють мрію, бо вона прудка,
Вже одягнула і коралі й зоряне намисто.
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РАВА-РУСЬКА
Славний мій козацький край –
Місто вільних патріотів,
Працьовитим людям – рай,
Боронились від Москви й фашистів.
У боях за Раву-Руську,
Склали голови свої,
Вояки ОУН, УПА з народу,
Герої рідної Землі.
“Петро” у мене в Раві також побував
Він “парихмахер” вічно пʼяний,
Той, що боярам бороди рубав,
Усе, що тут навколо, мріяв він завоювати.
Москвітів тут навічно поселити думав,
Але зібрався, та поїхав в Пітер “в освоясі”,
Бо бороди ніхто з равчан тоді не мав.
Ніхто б йому не дав брити чуби козацькі наші.
І кличку мав “Петро”, був перший гангстер,
Раву-Руську мріяв в тайні грабувати,
І захопити із москвітами цей простір,
Бо місто це було торгове і багате.
Та ні гестапо, комуністи, турки і татари,
Москвіти, і всі інші, і орда
Не подолали мій народ, а всі равчани,
Є горді з цього, що історія у них така!
Вежа у місті древня, історична,
Що на сторожі бу́ла повсякчас,
Завоювала славу охоронця міста,
Тепер красується, гостей приймає довгий час.
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Горджусь я цим, що мав нагоду
Там народитися і жити там із малих літ,
Спостерігати захід сонця і природу,
І гору Вовковицю, і зорі політ.
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ГОРА ВОВКОВИЦЯ
Є гора Вовковиця у нас,
Чудеса відбуваються там повсякчас.
Густий ліс є із сосен, смерек,
І дубів, і ялиць, і білявих беріз.
Щойно сонце проміння кидає,
Як на всій Вовковиці горі,
Всі на схилах її відчують,
Про що мріють і хочуть в житті.
На світанні, хто прийде до диво-гори,
І складе сповідь чисту, правдиву,
Буде щастя йому назавжди,
Бо гора всім дарує надію.
Тут є все, що потрібно душі,
І вона наповняється змістом,
Ця гора – твої мрії усі,
Є космічним між зоряним містом.
Земля тут є багата й плодовита,
І люди мирні, щирі і відкриті,
До неї йдуть немов до джерела,
Щоб сили набиратися й добра.
Хто тут живе, або прийшов сюди,
Імунітет отримав на весь вік,
Від всіх нещасть і зради, і біди,
Вас вбереже вона не один рік.
З дитинства я отримав тут вакцину
Від хижого москвинського розбою,
Я сильно люблю мою Україну,
Я серцем люблю Землю свою.
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