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Передмова
Людина і вічність – поняття тотожні, і на мій погляд,
співмірні. Кожна особистість в цьому світі позиціонує себе
саме з безконечністю всесвіту, в поза просторовому вимірі.
Сама поезія дає змогу автору осмислити себе, відчути час,
який трансформується в особисте. Покохати себе в поезії – на
мій погляд, це неправильно, а поезію в собі – це природно, відчути ті струни, які інколи народжують мелодію, що пливе річкою істини, але схильна до мінливості характеру, гармоніює з
навколишнім світом.
Воля, а саме це проходить червоною ниткою в творчості автора, є головним надбанням і здобутком нашим, та ще важливішим є право вибору, якого ви все таки досягли. Однак сама
людина в єстві своєму потребує постійних змін, так закладено
нашою природою.
В поезії слово стало виразником емоцій, настрою, позиції,
воно є і вулканом, градом, блискавкою з неба, вогнем, дзвінким і кришталево чистим струмком, чи морем квітів. Особливістю поезії є те, що вона завжди різна, з гранями відблиску
чи переливів, що яскраво простежується, особливо в ліричних
віршах автора.
Не можна ні на хвилину забувати, в якій нелегкій ситуації перебуває наша країна, вона бореться із досвідченішим ворогом червоним, тримає удар, відповідає на виклики. Значна
кількість поезій присвячено саме цій гострій та болючій темі
у збірці «Галицькі мотиви». Автор наголошує на своїй патріотичній позиції, що зло гнітить особистість, задимлює її розум,
вбиває душу, і тому нам не по дорозі із червоним сусідом, що
поклав око на наші території.
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Важливим в питанні філософії є матеріалізація власної думки, перемоги над ворогом. Та людина, яка вже куплена противником, до повстання навіть в собі не готова, можна вважати
вже переможена.
Слово в поезії є провісником всього, передусім, любові,
емоційного стану людини, стосунки між особистостями, філософії стосунків, зміни часу та простору. Коли перечитуємо римовані рядки, ми і самі не помічаємо, як потрапляємо
в круговерть подій, її циклічний простір, як підхоплені крила
лелечі зустрічним вітром віднесуть нас у вир самого чуда чи
природної магії. Важливим у поетичному злеті богемної ейфорії – зміна образу самої думки на різних етапах та оновлення
персонажу, його живильної енергії та сплеску емоцій.
Особливістю Сергія Задорожного є те, що монотонності в
його творах, мабуть, немає. Поезія завжди експресивна, насичена подіями, незалежно від того, чи це ліричний твір, чи такий, що поєднує смуток і радість, страждання чи патріотичні
мотиви, що і є визначальною віхою поезії, її повноти буття. Поезія, як і культура, в свій час і момент буття набуває розвитку,
вдосконалюється, але настають такі часи, що занепад особливо
яскраво проявляється, зате знову і знову відроджується, як фенікс з попелу. Наглядним прикладом є Україна, яка на наших
очах відроджується.
Чому саме називається збірка «Галицькі мотиви?» Очевидно, що створена була на Львівських просторах, на теренах західної України. Можливо, ще раз привернути увагу до
краси міста Лева, до людей, що населяють його, до природи,
яка оточує нас, і в усьому є нашим помічником. Підкреслює і неодноразово наполягає, що люди, вибираючи вектор
свого розвитку на майбутнє – не повинні керуватися сво-
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їм шлунком, чи кількістю картоплі, є дещо вище, цінніше і
дорожче.
Поезія не тільки йде в ногу з розвитком, а й випереджає
прогрес, є рушієм змін, змін на краще. Віршовані рядки у Сергія Задорожного, зазвичай, закінчуються позитивно, є лише
декілька, що пов’язані з бойовими діями, війною, або нерозділеним коханням.
Слово або є, або його немає, поет – це той, хто зв’язує нас з фізичним світом, є безпосереднім учасником руху, розвитку і життя.
Втаємничений процес написання вірша хвилює, мабуть, і самого поета, адже він не здогадується про хвилини натхнення,
коли вони його відвідають разом із поетичними рядками.
Писати на замовлення, а ще й вірші, – мені здається неможливо! Кожен поет сам собі встановлює планку, яку потім повинен подолати, та іти далі. Експертом у написанні римованих
куплетів є власна свідомість і лише потім всі інші, адже, кожен
написаний вірш можна трактувати, як поетичну сповідь, і вона
не може бути нечесною, лише може бути погано заримованою,
але це поправимо. В секунди, коли відвідало натхнення, – душу
ніщо не зв’язує та й не може зв’язати, вона вільна. Будь-який
літературний твір ніколи в повному обсязі не віддзеркалює
всього життя, яке хотів відобразити автор в ньому. Простором
у житті кожного поета є поезія, в якому він є вільний і може
наближатися до чогось значного і величного, але дати логічну
відповідь на запитання: «Що це?», мабуть, не зможе. Ідея повноти мистецького творіння не покидає багатьох, реалізувати її
на практиці важко, бо природа системна, перебуває в гармонії
і довершеності, внаслідок природних катаклізмів на планеті
Земля, що відбувались багато тисяч років тому.
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Час, який ми маємо нагоду проживати, він інакший, повернення в минуле неможливе, інколи воно відлунює в нашій
підсвідомості, адже це наша молодість, а з нею пов’язано все
найкраще в житті. Світ змінюється, з ним змінюється і людина, її естетичні і моральні цінності, незмінними повинні залишатися усталені норми: держава, сім’я, рідні, суспільство.
Можливо, саме з дитинства філософія простору краси і особистості проявилась в поетичній прив’язаності до виразу індивідуального, що в майбутньому трансформується в поезію,
яка, можливо, також є гарантом, проявом ідентифікації часу, в
якому ми живемо, його неспростовним доказом і свідком, його
рятівним колом.
У збірці «Галицькі мотиви» автор старається без пропаганди і політизації підвести читача до проблеми, залишити йому
право вибору, адже воля, індивідуальний вибір – це головна
тема цього видання. Волю потрібно захищати, для цього потрібна сильна армія. Армію потрібно утримувати, для цього
нам усім належить добре працювати, тоді кожен з нас є відповідальним за майбутнє нашого народу, за його завтрашній
день, щоб одного разу ми, прокинувшись, не опинились під
п’ятою чи копитом червоного сусіда.
Отже, у нас завжди є вибір, і ми власні над цим процесом,
це наша заслуга, за неї заплачено дорогу ціну – життя людські.
Поезія тим і цінна, що може етапувати нас в іншу реальність, не порушуючи усталеного існування в нашому вимірі і
координатах. Вона сама є лабіринтом, і ще раз підкреслюю, що
має право вибору – це невід’ємно, і назавжди. Узурпація влади
вже, мабуть , неможлива.
Хай живе Україна ще довгий період часу – вічно!

З повагою до тебе, мій Читачу.
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Галицькі мотиви
Чому скрізь чутно галицькі мотиви?
Тому, що народились уві Львові,
Тому, що світанкові сонцеходи,
А в небі ранки і бузкові, й волошкові.
Тому, що люди добрі і привітні,
Скрипаль на вулиці чарує, тріумфує,
Вальс награє, чи славить Паганіні,
Чи Штраус в гості тут мандрує.
Симфонії у серці в кожного вирують,
На замках і соборах відбиток старини.
Князі і королі з віків нам промовляють,
Наказ із мудрої і золотої давнини.
Не втрачено цієї глибини з минулим,
Зв’язок існує в образах, в самій душі,
Реальний діалог у просторі і в часі,
У внутрішньому вимірі, культурі, і в тобі.
У круговерті істини, в своєму світі
Природа розгортає правду почуття,
А ми живемо в царині моралі,
Які створило місто Львів, його Земля.
Усе, що нам є близьке, найдорожче,
Усе, що подумки дарує нам тепло –
Є рідний дім, це місто Лева вічне,
Вечірні ліхтарі горять, а всюди смеркло.
16.03.2019 р.
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Крило надії
Щоб мрії злетіли, потрібно лише
Крила розправити й мандрувати.
Із урвища темного змахом одним
Та силою волі й бажанням летіти.
В чарівнії далі пірнати у снах,
Пливти в невагомості синього моря.
У променях чистих, в далеких просторах
Дивитись, як сходить ранкова зоря.
Це дійство, яке затамовує подих,
Уява та мить – необмежені в часі.
Ти долю плекаєш свою й оберіг,
Які захищають тебе у житті.
Вдача твоя є прихильна до тебе,
Щиро любов і кохання дарує,
Від гострої фрази застерігає,
Слово – це зброя, що ранить, вбиває.
Коли розливається полем туман,
Світанок несміло ще кидає промінь,
В ріці десь далеко плескається човен,
Красі цій шлю низький уклін.
06.09.18 р.
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Зоряна надія
Ромашки в полі білі пелюстки
Скидають по одному, у пориві.
Вітром підхоплені летять вони
По небу на орлиному крилі.
Коли злітають, то встеляють шлях
Поміж хмарин, із неба до Землі.
І в заметілі білій, як у віщих снах,
Крокуємо з тобою дорогою любові.
Хіба буває, щоб повітря повні груди,
Очі твої навпроти сині, голубі,
А погляд вабить, невловимий, всюди –
Я із тобою йду в промінні долі.
А як небо з хмарами пірнає в океан,
Лазуровою блакиттю виринає хвиля,
В очах твоїх купаюсь, навкруги туман,
А в серці шало б’ється зоряна надія.
21.07.18 р.

Ореол зла
Все зло, що твориться тобою у житті,
Повернеться до тебе, так і знай.
Зроби щось доброго – дарунок сам собі,
Твори добро, ніколи не вбивай.
Даруй і усмішку, і ясний день,
Уста нехай милують грішну душу,
Яка до тебе прихилилася лишень,
Бо ти є ангелом, я визнати це мушу.
Усе вже було сказане до нас,
Із глибини віків нам щиро промовляє
Природа істинна, дає наказ,
Своє життя любити заставляє.
Воно таке чарівне, неповторне,
Наскрізь просякнуте красою дивини.
Людина жити не боїться, хоча знає,
Для всіх є лиш один кінець – туди…
Ще є портали, де зникають люди,
Мандрують повсякчас в незвідані світи,
Подорожує з ними їхня суть завжди,
Інколи в образі неправди чи гріха,
		
або із ореолом їдкого зла.
07.07.18 р.
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Сонет істини життя

Життя минає та пливуть роки,
Такі буденні, зовсім непримітні,
На жаль, мету перебування на Землі
Ми розумієм дещо згодом, аж коли…
Радість у співі, пісня солов’я,
Або у промені, що запалив росинку.
Так мало треба, щоб цвіла душа,
А ми зорю не помічаєм світанкову.
Скеля у небо стрімко піднялась,
Орел вершину гордо облітає,
Та мрія наша вище поселилась,
Разом з думками простір підкоряє.
Магічна сила всесвіту в тобі,
За існування нам боротися потрібно!
Образ нескореної вільної душі
Тепер вже поселився в нас довічно.
Слово, промовлене тобою у тривозі,
З високим змістом мудрості воно,
Заколоситься пересіяне зерно любові
У безконечній тайні, все-таки зійшло.
Рікою плине з серця пісня дорога,
Немає мій сонет ні берегів, ні часу.
То чути сплеск, як падає сльоза,
То ноти радості звучать і сміху.
Де зрада й фальш, там істини немає,
Зима гуляє навкруги і хуртовина.
Берегти потрібно правду, бо зникає
Віра людська, природа і родина.
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07.09.18 р.

Себе шукає у війні…
Брудними і немитими руками
Москвин копається в моїй душі,
Шука для себе швидкої поживи,
Себе шукає в вбивствах на війні.
Довкола горе, ріки крові,
Слина червона вся на бороді.
Іскри з очей летять яркі,
Всюди провалля, морок і мерці.
Його проклинають усі і завжди,
Це кат, який засне лише тоді,
Коли нап’ється крові, не води.
Хай розпадуться його чари на віки.
Розступиться Земля під вбивцею з москви,
Поглине його жах, пекельні муки.
Із пам’яті людської буде стертий на віки
Кривавий президент і його пута.
Весь рід його пропаде на Землі,
У небуття поглине їх розпечена лавина,
За всі гріхи, спричинені насилля,
За біль в серцях і похороненого сина.
07.07.18 р.
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Пів неба
Пів неба в вихорі, бурлить в негоді,
У вітрі з громом, блискавиці в вогні.
А друга половина в сонячній погоді
Купається в промінні літньої зорі.
По небу йде чітка, сумна границя,
Що верховодить долею, керує по житті.
Куди поверне лінія, мов чарівниця?
Кому прихильна буде в майбутті?
Ніхто не знає, куди вітер полетить,
Яка стихія прийде цій на зміну,
Може, все небо бурею затьмить,
Або весела райдуга до межі горизонту?
Може, тут спокій, злагода і мир,
Знову візьмуть над горем перемогу,
Чарівне щастя і веселий сміх
Будуть стрічати й проводжати у дорогу.
01.07.18 р.

Летять…
Пролягають в безмежжя роки,
Такі юні і ще не прожиті,
Відлітають і просять на згадку
Слова доброго уже на віки.
Погляду на прощання благають,
Материнської ласки, тепла,
Батьківської підтримки чекають,
На теренах Земних і сльоза.
Не повернуться більше ніколи
Ці роки, що у простір пішли,
Що майнули крильми, відлетіли
На світанні у барвах зорі.
А тепер вже далеко від дому,
На чужині, у вільнім краю,
Ген не видно за обрієм далі,
Там блукають в чарівнім саду.
Жаль за часом, що піснею лине,
Так нестримно у хвилі зорі,
Буває, у морі відкритому гине,
На повних вітрилах у штормі, в вогні.
21.06.18 р.
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Дороговказ душі
Краса людей, що навколо й усюди,
Така чарівна і така природна,
Не знає поки, що зустрінеться з зимою,
Зів’януть пелюстки добра і – прохолода.
Любов у нескінченості, в безмежжі,
Дух, що в колисці береже свій рід,
Сліди ведуть до вічності в прощенні,
В Раю під сонцем проростає світ.
Дорога ця, що встелена у вічність,
Диктує нам в житті прихильність
І голосом жертовності промовить,
Ще й милосердям нагородить.
А поки ми ще юні і щасливі,
Чекаємо з надією розвитку подій,
Наш образ з світом правди й волі
Ще є дороговказом в душі нашій.
22.09.18 р.
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Дух родини
Коли з гори спливає, мов сльоза,
Гірською річкою вода холодна,
Потоком, водоспадом з джерела
Бурлить, співає, хвилю підійма.
Додолу линуть думи у тумані,
Імла встеляє все, що видно оком,
І берег, що схилився на світанні,
Й ріку, яка стікає димним молоком.
Позолотило сонце голови смерек,
Верхівка сосен в небі, поміж хмар,
Вартою чинною із зграєю лелек
Обороняють свій такий коштовний дар.
Безцінною є наша матінка Земля,
Ліси і гори, ріки і долини,
Усе довкола – це мій край, це воля,
Дивлюсь на все і чую дух родини.
23.09.18 р.

Примха любові
Ми всього лиш люди, але світ,
Що створився силою простору,
Нашим є щоденним дивом
І до себе кличе на свою дорогу.
У людей він – це безмежна даль,
Це куди сягне безстрашна думка,
Це безкрайній океан бажань,
Це знання і гріх, що спопеляють душу.
Сліпа людина в виборі дороги,
Страх полоняє роздуми на волі.
Гріхопадіння зла – в скорботі на роки,
Нам Небо повертає спробу у житті.
Примха любові в гонорі летить,
Така нестримна і безкомпромісна.
З’являється у витворі містичних сил,
Коли у часі лише миттю вічна.
22.09.18 р.
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Зрада
Година найтемніша у ночі,
Буває так завжди перед світанком,
Літаєш ти в солодких снах собі
Довкола інеєм, наче п’янким туманом.
В цей темний і магічний час доби,
Коли всі сплять і бачать сни чудові,
Рогатий московіт, червоний, в усі часи,
Вбивав і арештовував невинних на зорі.
Тактика у них ще досі не змінилась,
Посунули цей раз з кремля чумного
Червоною, огидною ордою і чомусь –
До мого краю, вільного й святого.
Вони завжди – це сльози і прокльони,
Це бруд у спілкуванні, жах і вбивства,
Це муки, кров, це відчай і тривоги,
Нещастя, полум’я на серці, туга.
Душу свою бігцем і в тайні
Від самої себе миттю не сховаєш.
Несплачене слово життям у ціні –
Ще дихаєш ти, все-таки існуєш.
Грім навкруги, і вороги, й зима,
Зірки на небі хтось читати може.
Багнет у спину вставила моква,
Підступно, підло зрадила й вороже.
Але безнадії для нас не існує,
Ми вмієм боротись, ми сильні такі,
Тепер уже знаємо, де наші друзі,
«Прощай, немытая россия» назавжди.
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До побачення, ласкавий міша,
Повертайся в свій ліс, до москви,
Де гуляє у хащах біда сива,
Там спокою немає вже довгі віки.
Така філософія буття Земного,
За існування тут боротися потрібно.
Любові більшої немає поміж нас,
Як за друга душу скласти добровільно.
Причиною війни у всі часи –
Є гордість лише однієї людини.
Незмірне бажання підкоряти світи
Володіти, землею без цілі, пропасти.
А за вікном світанок прохолодний,
Зоря здалека полум’ям яскрить,
Край неба наче синьо-голубить,
Трава росою з переливами краплить.
20.09.18 р.

21

Неземна подоба
Коли весь день купається в подіях,
В метушні спливають молоді роки,
В дзвоні струмків, або в піснях,
Слова лягають стрімко у рядки.
Мелодія одна чарує душу,
Ноти у пошуку і звуку, і струни.
Камертон у резонансі магії простору
Й мотиви музики органної доби.
Ми залишаємось у вічності жити,
Бо кохаємо серцем завжди.
Грайливий серпанок проміння коси,
Сонце фарбує в світанкові тони.
Щоб не траплялось у нас у житті,
Якщо мелодія – то з чистим звуком,
Якщо написана картина від душі –
Лиш серцем, і чарівним духом.
Щоби збувались заповітні мрії,
Щоби проміння з магією в небі
Картини малювало, а в душі моїй
Спокій настав у неземній подобі.
06.07.18 р.
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Оксюморон
Нас переслідує довкола парадокс,
Оксюморон ввійшов в наше буття,
Або тиша дзвінка на повний голос,
То гірка радість виринає, наче хвиля.
Солодкий біль нам застеляє очі,
То м’яка твердь осіла у душі,
Розкіш убогого вбрання в любові
Малюють образ твого щастя у красі.
Інформаційний голод чи правда по суті,
Контент-наповнення його до крайніх меж,
Дарують нам – це провидіння долі
Та істина є дорогою у житті також.
Холодне полум’я торкається обличчя,
Крижана посмішка застигла на лиці,
Гарячим льодом серце обпікається,
Коли стою я на моїй, але ще не моїй Землі.
І дощ сухий, невпинний, дратівливий
То ноти виграє в депресії веселій,
То стелеться прозорим інієм полів,
То морем розливається в пустелі всій.
11.10.18 р.
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Ріка життя
Заговорила людським голосом вода,
Текла туди, де дівчинка втопилась.
Просила волі, бо потрапила вона
В ярмо підводне, і життя спинилось.
Колись давно, вона ще юною була,
Пішла гуляти з парубком до річки.
Стояв на дворі дивний і погодній вечір,
Та хвиля здійнялася з подихом грози.
Накрила їх обох вода буремна,
В круговерті, в непроглядній тьмі
Хлопця в небо вихором піднесло,
Забрала дівчину у воду, до ріки.
Коли прийшов до тями леґінь,
Побитий, він, лежав на березі ріки,
Дівчини поряд не було – це біль.
Тепер як далі із цим жити?
Туга невловима на серці взялась,
Немає для кого по світі ходити,
Немає для кого коханням ділитись,
І сльози вже висохли, доста терпіти.
Край берега ріки лиш голос дівчини,
Рідний та магічний, ще й чарівний,
Бажаний довіку, любимий, єдиний,
Що мрію леліє, сакральний, живий.
Говорить звичайно, як пісню співає,
І голос лунає, мов плеще вода:
«Я тут поселилась у річці, що плине,
Лелеки літають, холодна роса.
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Калина схиляє гілки на світанні,
Проміння торкається мого лиця
Тут пісня лунає щодень, як кохання,
У нотах купається спів солов’я.
На дні моє серце, але я не вмерла,
Я стала рікою, вода тут жива,
Тебе я кохаю, ти мрія моя,
Приходь, коли буде на серці біда.
А зараз я далі, повз тебе пливтиму,
Я бачу, як сльози стікають в ріку,
Як серце твоє защемило від болю,
Я знаю, ти будеш моїм – я люблю!»
Ще довго в задумі хлопець стояв,
Поглядом з берега хвилю ласкав,
Згадав, коли в губи її цілував,
Згодом під зорями довго гуляв.
Понині там десь, на окраїні ріки,
Гуляє хлопець, коханий без тями,
Свою він мрію стереже жадану,
Яка прийшла до нього назавжди.
25.08.18 р.
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Вето назавжди
Кублом пір’їним хмари розійшлися
І хвилею пливуть, мов у ві сні,
Та злегка вітер смутку наганяє,
Гойдаючи в повітрі їх туди й сюди.
А за селом, як день вже відспіває,
Як осідає димна курява доріг,
З-за обрію несміло виглядає
Місяць із вусами і шапкою на бік.
Рікою відблиски дзеркальної краси
Пливуть так загадково і чарівно,
Моргаючи калині світлом дивини,
З плеском любові, подиху Земного.
Доки волосся сріблом не взялося,
Допоки сили є, а в грудях ритми чути,
Я любуватись буду на розлогі береги,
Поки мороз не створить вето назавжди.
12.10.18 р.
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Духовний плин
Кожна палка має два кінці.
Не спіши нікого нею ображати.
Не вбивай у грішному житті,
Бо до тебе вернуться всі сльози.
Цей закон порушити не можна,
Його треба тільки з честю берегти,
Тлінний світ, в якому ми живемо,
Допоможе в собі істину знайти.
Небо схилиться до тебе у любові,
В безсмерті духу, щирої краси,
Не зрадь довіри істинної тої,
Що добротою дана Божої руки.
Дорога є одна, пряма, благословенна,
А сліпота диктує ехо, порожнечу.
Фальш у гріху – це є буденна справа,
У віщих снах – там видно стежку.
Бачу твій образ в моєму сонеті,
Я падаю із болем, знову – до вершин,
Твій голос чути з подихом на волі,
А спів величний, як духовний плин.
29.09.18 р.

27

Всесвіт духу
Все, що бачимо в небі – проекція
І космосу в просторі також немає.
Наше тіло в єстві – це зоряний пил,
А душа – це є ми, що усіх нас єднає.
Сильних до себе гори кличуть,
Чия сила й характер їм до снаги,
Оберігають, молитви промовляють,
Вітер співає мелодію завжди.
Вчинки наші в світі є блаженні,
Бог поселяється не в церкві, а в душі,
Молитву щиру промовляємо в покорі
Не проповіднику, а Богові в собі.
Ріка на варті, то не сон бурлить,
Хоч зараз близька, й така далека,
Тебе не видно, але чути суть,
Правда сильніша, істина дорожча.
Зрікаю істину – вартуєш цього,
Що маєш, зберігаєш тільки в собі.
В сакральній тайні чистого причастя,
Я сповідаюсь лише сам собі.
Даром стає любов така чарівна,
Яка пройшла крізь горе і війну,
Єднає нас ще в цьому перемога,
Крила в польоті і наш всесвіт духу.
29.09.18 р.
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Насущна потреба
Накладне навчання мудрої істини,
Бажання зрікати є легше й просте.
Неправди й лихого не кажи ніколи,
А як сказав, подумай: що варте?
Людина сліпою є, що не вірить,
Немає кому довіряти в житті,
Незрячою є, коли щастя немає,
Не схильна кохати нікого в собі.
Другим зором у нього є спілкування,
Вміння відчути всю біль і біду,
Чи посміхнутися вже без страждання,
Душею радіти, в надію одну.
Читати потрібно, щоб бачити більше,
Мудрістю живлюсь, щоб дух не помер,
Прозріти потрібно не тільки очима,
А й серцем відчути братів і сестер.
І краю безмежжя прозріння немає,
Що ближче підходиш, то ген небокрай.
Наука і книга з’єднались в єдине,
Вчення – є насущна потреба, так знай.
15.10.2018 р.
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Річка майбуття
Коли дивлюся в твої очі сині –
Стаєш і сильним, і слабким,
Ніби побачив незбагненні далі,
Що стали близьким і далеким.
Із цього часу, аж до тої хвилі,
Спливло багато прохолодної води,
І недосяжним є веління долі,
Не складаю зброї, все ще я і ти.
Сила, що пришвидшує всесвіт,
Ще не відома, та вічна потуга,
Енергія темна може бути вона,
Поряд з нами – є ненависть Земна.
Озветься водограй вічністю в тобі,
Дух мудрості й любові і буття,
Більшої немає правди каяття.
І я пірнаю в річку майбуття.
14.10.2018 р.

Людське тепло
Квіти з неба падають живі,
Зорі горять, коли усе смеркає,
І запах лілії знайомий, чарівний,
В човні у грудях наче завмирає.
У гору вихором здіймається літак,
На всю потугу мчить, мов птах.
Наступний день він доганяє ранок,
Не дорікаю, не відрікаюсь – це є знак.
Наша гра минула, а мені пора,
Я побачив: ти була весела, не сумна,
Серце знову пісню тихо заспівало,
А мить щаслива, котиться сльоза.
Вогонь в душі тепер ще не погас,
Теплом зігрітий, є ще у нас час,
Усе приходить і зникає кожен раз,
Тепло людське є вічне саме в нас.
14.10.18 р.
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Страх – це ворог
Єдиним ворогом в людей завжди
Був страх, і з ним боротися потрібно.
Зі страху починали війни боягузи,
Зі страху убивали, свій – свого.
Страх змусив у підлості й зраді
Доносити на рідних й близьких,
Не вірити, не прагнути до волі,
Любов похоронити у невірних.
Ліки цьому є – це правда і довіра,
Любов і щира доброта в тобі,
І тяга до прекрасного завжди,
Іти до мудрості і віри у собі.
17.10.18 р.
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Паросток любові…
Моя любов, я хочу їй служити,
Вона на віки-вічні є одна,
В житті моїм буде обороняти,
Правду одну, вона ж бо є моя.
Одвічна істина не дармуватиме в мені
Хай проростає дією і словом,
Не згине паросток, що в мене в серці,
Подарував надію з мрією й добром.
Тихе кохання, ти завжди в мені,
Із духом щирості ти вічне, величаве,
Непереможне, ти є чисте, хоч Земне,
Ти дороге мені, бо горнешся до мене.
Відлуння в передзвоні двох сердець
Ехом розходиться у висоті лелечій,
У дзвоні кришталю, всьому вінець,
Йдемо, мов в сні, в вірі жагучій.
Не буде більше розпачу і горя,
Не буде туги навкруги, наруги.
Буде весна, довкола з квітами Земля
І щастя в хаті з щирістю поваги.
13.10.18 р.
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Скарб
За вікном триває вічна боротьба –
Думки в тривалому протистоянні,
Витають високо у небі, наче зграя
Чарівних журавлів у леті, віддалянні.
У потойбіччі, де тримається Земля,
Де ніч – не ніч, а день – не день,
Долю свою для тебе я шукаю,
Десь там, за обрієм, де світ безодень.
За краєм неба, де сходить враз зоря,
Промінь купається в палітрі фарб,
Думки мої відверті без кінця,
Життя для всіх – безцінний скарб.
Якщо добро із честю – це красива суть,
Зійтись у мирі можуть і повинні,
Цвітом лілеї душі розцвітуть,
Миром помазаними будуть вірні.
13.10.18 р.

Слід на спомин
Спіши лишити слід по собі
Та добру істину усім твори,
Бо істинне добро лише в любові,
Весна розквітає ще ген до зими.
Цей перший промінь, що дає надію,
Такий яскравий і безкомпромісний,
Летить далеко у незвідані простори,
Але він добрий, чарівний і вічний.
Коли йдемо ми в світ далекий,
Усім нам сниться рідний дім,
Думками повертаємось в дитинство,
Де небо завжди було синім.
Вода струмком тече, як пісня,
Із переливом чистих кольорів,
Така холодна, але серцю мила,
Стежку встеляє нотами до ніг.
В сивих Карпатах срібні верхи,
Смереками усюди схили взялись.
Звуком трембіт розлітається соло
Стаї лелечої. Ехом вернись!
22.10.2018 р.
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Немає вороття
Он де хатина, покинута з болем,
Вітер хитає задуману вільху,
Двері прочинені, з смутком і горем
Мати виходить та молиться Богу.
Солдат на порозі убитий лежить,
Вернувся із фронту додому на мить,
Побачитись з рідними й знову у бій,
Та куля у серці пече, аж горить.
Не вірить старенька, що сина убито,
В хатині одна ще чекала вона.
Село все згоріло, лиш курява димна,
Москвин у бінокль бачить сина.
Де ходить червоний солдат із москви,
Там всюди є голод і плач, і хрести,
Цей кат, він отримує сльози й прокльони,
Розпадається вже орда на шматки.
На місці, де вбитий боєць, там тепер
Є насип і хрест, і є напис такий:
Загинув в нерівнім, підступнім бою,
Москвином убитий у день весняний.
Ромашкове поле, зелена трава,
Довкола і щастя, і горя немає,
Розпалась московія! Це перемога!
Не існує одвічного ката, Земля є.
Це вже не сон, це все є реальність,
Розпалась орда вже давно, на віки,
Тільки вампіри, що крові смоктали,
Не мають де дітись, самі вони..!
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Московія була бензоколонкою,
Терором вона здобувала собі
Всі блага, що потім сама споживала,
Вона не трудилась ніколи в житті.
Найгірше вже трапилось з нами,
Тепер ми чекаємо добрих вістей,
І Томос, і звістку про розпад москвинів.
Тепер вже не буде безсонних ночей.
Ми з честю пройшли протиріччя і жахи,
Вступили разом в нову еру життя,
Браму часу здолали, позаду всі страхи,
Разом вийшли у простір, нема вороття.
Вітер степом гуляє, у горах шумить,
Поміж хмар і Землею у вихорі плине,
Дощ сльозою скропив все за мить,
А душа знову вільна і сил набирає.
14.10.18 р.
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Дивні твої очі
Невловима посмішка твоїх очей
Промайнула враз така чарівна,
Наче волею небес й довгих ночей,
Вона відвідала мене, як рідна.
Вода тече з дзвінкого джерела,
Несе потоки і магічні, і цілющі,
Ними омита хвилею душа,
Яку я подарую з піснею у цвіті.
Воля безсила в твоєму підземеллі,
Де є мозаїка незвіданих стежин.
Холодним обручем розлилися довкіл,
І я стою на роздоріжжі половин.
Вітер шалений розбурхує бурю,
Мов книгу гортаючи, листя з Землі,
Закрите сонце хмарою й грозою,
Протиставляючи всю силу у собі.
Бачу знову дивні твої очі,
Серце хвилюється, як на межі,
Грому й негоди не видно мені,
Немає блискавиць, а зорі ясні.
21.10.2018 р.
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Материнське слово
Десь гаєм блукає мелодія вічна,
Пісня із серця, що вирвалась знов,
І велич твоя, і духовна стежина,
Обрала мене, я іду з оберегом.
А голос лунає дзвінкий, мелодійний,
Співає так чисто, відлунням дзвенить,
По небу літає в стаї журавлиній,
Човном по ріці аж до моря біжить.
Ще летіти до обрію треба далеко,
Передзвоном розходиться ехо пісень,
На крилах ноти в промінні так плинко
Простором пливуть, ще білий день.
До болю рідне, своє, всім знайоме,
Плекає з дитинства, теплом моросить,
І на погляд воно майже є невагоме –
Материнське слово, воно воскресить.
29.10.2018 р.

Вир відчуттів
Небо синє розійшлося спокоєм в тобі,
Коли дивлюсь на тебе – зорі і річки,
Бачу гори, знялися високо за хмари,
Ти у полі, в долині, де квітнуть сади.
Вітер хвилю гойдає, квіти запашні
Встелились у низині подихом весни,
Пісню весело співають юності своїй,
Розливають чари вічністю краси.
Іній поміж гір встеляє білим молоком,
Прохолодою світання ранньої роси.
Довкола все залито солов’їним співом,
Звучить дзвін церковний чистої сльози.
Гроза пройшла в проміннях сонця,
У палітрі фарб яскравих кольорів,
Зайнялась веселкою – іскрою зірниця,
Я тебе шукаю в собі, в вирі відчуттів.
27.10.2018 р.

Картина із краплин душі
Спектри неба споглядати ці, що у житті,
І фарбами написати в тон на полотні,
Як гойдаються хмаринки весело собі,
Забавляє промінь їхній кольором в тіні.
У палітрі підібрались дивні переливи,
Світло-тіні вигравають бліками в долині,
І мазком широким в далі, перспективи,
Обрій сонця загорівся десь у полонині.
А ще тінь лягла в проміннях сонця,
В теплих, але темних барвах по Землі,
Завжди разом гуляють в просторі:
Проблиск сонця з відблиском тіні.
Золотом прибрались парки і сади,
Гарячим і холодним офарбленням зорі
Накрило всі розлогі пустині і степи.
Акорд фінальний криється в тобі.
Коли вдивляєшся в деталі на стіні,
Пейзаж написаний до тебе промовляє,
Бере за серце, щиро, як у пісні,
Картина пензлем, а в ній – крапельки душі.
03.1.2018 р.

41

Боротьба триває
В недалекій будучині, завтрашньому дні,
Коли сумніви тобою знов заволодіють,
Є неминучою твоя поразка у борні,
І вороги твої від заздрості зрадіють.
Боротьба ця є не стаєрський ривок,
А марафон важкий, безкомпромісний.
Не просто пальму першості здобути хоч разок,
А не вити по ночах на місяць круглий.
Очі бояться, але руки таки роблять,
Невпинно йдемо до омріяних висот.
Мрію свою леліяти в собі потрібно,
Перемагати, бодай у міражах казок.
Люстерце місяця таке вже миловидне
І світлом поливає, котиться, не спить,
Блукає небом чисте і криштальне,
Воно правдиве, золотом блистить.
А боротьба наша завжди триває,
Хоч навіть із самим собою, марно,
Одвічний пошук істини, він визріває,
Не бачимо цього, та це закономірно.
04.11.2018 р.
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Пісня солов’я
Десь загубився день в твоїх очах,
Таких ще юних, рідних, дорогих,
Веселка заблукала поміж нас
В сяйві джерел сріблястих, лісових.
Спів солов’я літав аж понад гори,
Поміж дубів і сосен, і смерек,
В промінні сонця, іскрами любові
Мелодія звучала голосом лелек.
Зорі несміло, що там в вишині,
Жаринки світла перші, в дрімоті –
Бо ними гори і ліси – залиті,
Немов би линуть до Землі.
Така правдива пісня і душа,
Все зрозуміло з погляду твого,
Триває дивне соло, арія чарівна,
Життя магічне щастя неземного.
11.11.2018 р.

Крила у бризках водоспаду
На крилах опускаюсь до води,
По хвилі, наче зерна засіваю,
Голублю їх, із ними промовляю,
Здіймаюсь знов і з висоти пірнаю.
Душа щаслива і співає вільно,
І сонце горизонту вже торкнулось,
Промінням по воді розлилось рівно,
Так мелодійно, мов би розчинилось.
Політ шукає подиху в повітрі,
Піднятись на льоту в тумані сивини,
І в бризках діамантів водоспаду,
Крутити піруети в істині краси.
В мріях здійнятись, думку обігнати,
Бажання наздогнати у душі,
Летіти вгору, зорі здобувати,
Не падати ніколи духом у житті.
09.11.2018 р.
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Берізка вітами гойдала
В полі чистому берізка стояла,
Вітром плетені віти гойдала,
Пісень та чарівних мелодій співала
І в силі моги долю пізнавала.
Майнуло холодом вечірньої зорі,
Полиск із відблиском листя фарбує,
Іній спускається дурманом з гори,
Засинає все довкола і дрімає.
Прохолода проникає в серце ехом,
Берізка шепче листям навздогін,
Рухома тінь гойдається над шляхом
І коси падають, схиляються в уклін.
І все спокійно, все так непомітно,
Тече роса у сні, хитається трава,
Розходиться довколами, так невловимо
Вся магія дзвінкого в полі джерела.
10.11.2018 р.
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Сон передчуттів
Морози вдарили, сніги лежать,
Ворони на гіллях стрімких дерев,
Усе дрімає у тумані, благодать,
Довкола покривало білих марев.
Вітер тонкими вітами верби
Сплітає коси, потім розплітає.
Стиха минає цілий день журби,
Лиш тихий шепіт, і трембіта грає.
Проміння падає, іскриться на снігу,
Із переливами відтінків прохолоди,
Західне сонце всілося на бережку –
Палітра фарби, море насолоди.
Нестримний поклик, сила відчуттів,
Від майстра, що картину пише.
Природа творить сон передчуттів,
Сильніше, більше, солодко, ясніше.
24.11.2018 р.

46

Природу рідну стережіть
Щоб осінь була кольорова
У барвах сонця і плодів своїх,
Не забирайте у дерев всі схови,
Усе до нитки, не грабуйте їх.
Ще є кому плодами поживитись,
Зима іде колюча, і холодна й зла, ,
Прийдуть ще лісові брати гоститись,
Перелітна птаха сяде не одна.
Усе завіє курявою з неба,
Запорошиться снігом та імлою.
Калини кущ нахилить свої грона
І яблуня, разом з горобиною.
Подякують за жолуді, горіхи,
Що впали близ своїх дерев.
В шипшини хоч колючі віти,
Зате плоди червоні, як та кров.
Зима минеться, хоч буде сувора,
Прийде весна, і потечуть струмки,
Дерева знову зацвітуть в обновах,
Усе повториться, все буде, як завжди.
Природу бережіть, в собі кохайте,
Як рідну матір, щиро полюбіть,
Не зраджуйте, пильно остерігайте,
Вона ваш захисник, її благословіть.
25.11.2018 р.
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Сила забуття
Як дивлюсь у вікно, я бачу долі
Людей щасливих, а відтак і ні,
Бачу обличчя чарівні на видноколі,
Зустріти хочу я себе, як уві сні.
Світанок перші промені послав,
Вони в тумані полем розцвітають,
Яке цвіте червоним маком,
В очах твоїх волошки виринають.
Лише себе побачити не можу,
Ще на підході мій вердикт життя.
Може, минуло все на віражу,
Надіюся ще я на силу забуття.
Небо веселкою у кольори вбралося,
Літня гроза пройшла рясна.
Думи, – що відчуття, імлою затяглися,
Одинокою стоїш у полі ти сумна.
24.11.2018 р.
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Струмок життя
Струмок життя спочатку ледь помітний,
Такий дзвінкий, криштально-прохолодний,
Стрімкий, як вітер, десь може наївний,
Але він чистий, як сльоза, прозорий.
Із плином часу потічок стає рікою,
Підчас гірською, швидкоплинною такою,
Безкомпромісною, глибокою, крутою,
Ревучою широкою, із суднохідною водою.
З великим шумом, стогоном, дивами
Скидає води свої у каскади водоспаду.
Потім порогами, крутими берегами,
До моря прокладає хвилями дорогу.
Впадає у безкрайні, у морські простори,
Там ходять кораблі під зорями вночі,
Могутні велетні, з вітрилами щогли,
Чайки проводжають криком в далечінь.
В морях і океанах стезя наша вирує,
Що джерелом текла – тепер кипить,
Розходиться вже океаном і мандрує,
Здіймається в повітря, голубом летить.
18.11.2018 р.
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Світанкове ехо
Зашморг затягнутий і виходу немає,
На серці смуток поселився і печаль,
Здається, світ покинув і не знає,
Що сили щораз менше вже, на жаль.
Обмаль всіх засобів до опору і боротьби,
Надія залишає нас завжди остання.
Отже, борися і ніколи не здавайся,
Іди тільки вперід, назад не оглядайся.
Все буде добре, вірити потрібно,
Душа твоя Свята, її не продавай,
Прийде той час, момент, так швидко,
І допоможе, а ти рук не опускай.
Поглянь, якими кольорами сонце сходить,
Палітрою якою розлились фарби,
Які мелодії нам солов’ї співають,
І зяблики, шпаки, синички і дрозди.
Дурман цвітіння яблуневого гуляє,
Проміння вранішнє крізь гілля мерехтить,
Роса з пелюстки падає, стікає,
Ехом світанку, піснею дзвенить.

18.11.2018 р.

Свій «Гітлер»
Все сталося давно, і це не вперше,
А ще тоді дозволили кров пити,
Коли немає стримання, найгірше,
Плюють всі в очі, щоби не грішити.
Довкола фальш і бруд, і зрада,
Підміна понять в усьому і завжди,
Місцевий «гітлер», далі кривда,
Баталії і війни, сварки, клоунади.
Втрачає розум, гідність і обличчя,
Перед всіма гарчить скажений пес,
З рота слина тече, з очей – багаття,
Це триває, поки ще є терпець.
Дивуюсь, доки хамство це терпіти,
У собі блазня треба знищити усім,
Підняти голову, терор похоронити,
Почати жити праведним життям.
25.11.2018 р.
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Любов в заставу залишив
Все найдорожче, що було ще рідним,
Таке близьке, чарівне і своє,
Є дивне і вражає серце жалем,
Просто у душу хтось тобі плює.
Тонка струна натягнута бринить,
Не витримає зради, розірветься.
Поки дзвенить, соло звучить,
Але не довго, все колись скінчиться.
Втрата людей близьких – болюча,
Цинічна, гострий біль, безжальна,
Вражає істину, одвічні ідеали,
Нестримний жаль і туга невимовна.
Зайнялось полум’я в душі нищівне,
Пече у грудях, серце розриває,
Можливо, припустивсь помилки, друже,
У потяг сів, який не від’їжджає.
Довірився, кому не треба довіряти,
Вічну любов в заставу залишив.
Щиро повірив, хотів наздоганяти
Долю свою, та ти її згубив.
01.12.2018 р.
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Голос ночі
Ніч має голос, коли вона мовчить,
І шепіт квітів з місяцем таємний,
Джерельний плескіт променя зорить,
І розтікається струмок криштальний.
Ніч в тиші знов вирує відчуттям,
Торкається найтонших струн у серці.
Вибух емоційний з чарами, відлунням,
Спокій у виборі проблем на блюдці.
Ніч запалила ватрою душу твою
І смолоскипом із грудей палає,
Провідником є в темряві з тобою,
Поряд крокує, бо тебе оберігає.
Ніч по ріці іде, човен хитається,
Вітер вітрило ледь стиха підганяє,
Дорога місячна водою пролягає,
Цвіркун наспівує, мелодію шукає.
02.12.2018 р.
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Примарна ілюзорність
Без страху жити, вічність прославляти,
В житті померти, потім воскресати,
Здійнятись над собою, ніколи не згасати,
Служити Вірі, тільки істину зрікати.
Піти у небуття, чи осягнути дійсність,
Торкнутись світла первозданної краси,
Реальне сприйняття – примарна ілюзорність,
А, може, правда криється лише в тобі.
Не є важливим це, що хтось говорить,
Важливішим є, що думає в цей час,
Чого навчає інших, у думках підносить,
Не заздрить, сіє добре, вічне повсякчас.
З твоєї милості плачу прозорою сльозою,
Гіркою є сама сльоза, дуже гіркою,
Миттю майнуло блиском із грозою,
Наче пробігло все життя переді мною.
06.12.2018 р.
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Розведені мости
Розвелись мости в житті твоєму,
Та й нога не вступить на цей бік,
Наче кораблі у водах океану,
Розійшлись тепер уже навік.
Не перейти у брід стрімку ріку,
Глибока і таїть гострі пороги.
Звести моста, можливо, переправу –
Немає часу, а відтак, – відваги.
Здолати біль, ще раз пливти самому,
До того берега дзвінкої і холодної ріки.
Не стане сил, мабуть, тобі й нікому,
Поринути в потоки холоду й зими.
Шукати правду, істину плекати,
Чи сивим журавлем єднати береги?
А може срібною стрілою мрію наздогнати,
Чи згинути у водах, не долетівши до мети?
23.12.18 р.
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Господар українець
І пам’ятай, гундяєв, – ти чужинець,
На цій Землі – господар українець.

Земля літає у безмежному просторі,
Дотримується істини і все гармоніює.

Небо дарує нам і волю, і права,
Володарюєм ми – це наша сторона.

За всі терпіння у віках і прикрість долі
Мудрість прийшла й визнання волі.

Є відчуття, що хтось завісу відкриває,
Світло в життя наше поволі проникає.

Небо дарує всім правдиву Віру,
Дорогу праведну, виказує довіру.

Бог не славить гордовитість,
А смиренним дає благодать.
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Помісна церква – твоє священне право,
Любов духовна є змістом життя твого.

Справедливість без чистої любові –
Неприхована неприязнь і жорстокість.

За деревами, інколи інею синього,
Лісу не видно, такого густого.

Не заблукайте часом на природі,
Поміж трьох сосен, там, на переході.

Красива жінка – це твоя любов,
Хто подивився – втрапив у полон.

Як блискавка вражає вмить,
Так серце за коханою щемить.
18.12.18 р.

57

Мереживо сніжинок
Віти смерек та завіяних сосен,
Пухом покриті стоять в тиші.
В царині білих, тканих полотен
Блиском іскриться узор на гіллі.
А ще, як у горах трембіта звучить,
Розходяться хвилями звуки надії,
І сніг, що високо на хмарах лежить,
Сніжинками-нот гуляє удолі.
Мелодію у спектрі білих кольорів
Чую магічну і таку чарівну,
Коли мереживо і чистий спів
Сплітаються у пісню журавлину.
23.12.18 р.
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Хворію істинно тобою!
Характер твій нестерпний і жорстокий –
Скалистий берег непідступний.
Зате душа, мов рай квітучий,
Тендітна, наче білий цвіт летючий.
Не підійти до тебе з берегу ніяк,
Фортецею ти можеш прикидатись.
Та пісня водограєм вказує маяк,
Куди летіти, щоби серцем доторкнутись.
Твій погляд вірний, він святий,
Любов’ю напуває аж по вінця.
Хворію істинно тобою, ще живий,
Немовби ліків дала чарвниця.
24.12.18 р.
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Волошкові очі
Очі волошкові в полі загубив,
Лазуровим небом розлилися,
Віддзеркалюють і прохолоду, і любов,
Мабуть, вони просто наснилися.
Горизонт зорею в барвах запалився,
Вальс звучить в мені так ніжно,
То зі сумом, з радістю він злився,
То у танці з вихором невпинно.
Василькове море у твоїх очах
Та тихий шепіт магії кохання,
Застеляє простір бірюзою в небесах,
Чарує пеленою голубінь світання.
Страждання застеля імлою у душі,
Синім туманом задимлює очі,
Аж поки зайнялося сонце у тобі,
Серпанок розчинивсь вітрами долі.

01.01.2019 р.

Портал бажань
Портал бажань – це вигадка чи правда?
Щастя буває у житті, чи ні?
Немає відповіді, а навколо зрада,
І питання ставимо самі собі.
Одвічна мрія, неземні бажання,
Що збуджує уяву магія душі,
Таке близьке, нове випробування
Є недосяжне, як у маренні і сні.
Ми прагнем чуда, містики і чарів,
Щоб відбувались з нами повсякчас,
Щоби Земні бажання білих магів
Були реальністю і світом поміж нас.
Правда у тім, що сонце сходить
Милістю й любов’ю серце боронить.
Небо розстелилось, барвами розводить,
Вічність поруч з нами інеєм манить.
06.01.2019 р.
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Намріяні сни
Повернутись в дитинство мрій...
Там літають намріяні сни,
Там світанки спливають у вирій,
Надвечір’я – не стримать сльози.
Усе там рідне, спомин навіває,
Таке близьке і істинно своє,
Я там себе на волі відчуваю,
Я там живу, довкола все моє.
Криниці тут з криштальною водою,
А хутори і тихі, й гомінкі.
Ключі журавлині літають весною
І роки біжать, такі молоді.
Сади цвітуть, наче в раю,
Нектаром щастя груди наповняє,
А я іду один в літню грозу,
Себе побачив. І таке буває.
Літа проходять пішою ходою,
Стається, що біжать на конях,
Інколи кулею у чистім полю,
Або зникають миттю у боях.
Але я прошу, сни! Стривайте,
Не мчіть в незвідані світи,
Мене в журбі не залишайте,
Одного у міцних руках зими.
07.01.2019 р.
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Омріяна воля
Шепіт стриманих бажань,
І темрява, і спокій, тиша
Прилітає на крилах кохань,
Тільки звідки, не знає вона.
Ця сила, що віками зростала,
Омріяна в снах і така неземна,
Скоряє не тільки у битвах навали,
А ще підкоряє любов’ю серця.
Нестримна в прагненнях і чарівна,
Отож непідвладна нікому вона,
Ця пісня у вихорі, буря, гроза,
Ця воля одна, поміж нами свята.
За це можна сміло і крила зложити,
За море емоцій, за спалах страстей,
Іти вперед, не звертати з дороги,
І досягати омріяних цінностей.
06.01.2019 р.
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Полон сердець
Поверни своїх очей вогні жаркі,
Коли вдивляєшся у небо на зорі,
Посмішка – ковток джерельної води
В піщаній і сухій пустелі.
Ніч обертається яскравим днем,
А день безсилий проти чарів ночі,
Міняється у променях із міражем,
Коли стрічаю я тебе і твої очі.
А голос джерелом дзвінким біжить,
То у долині стелиться обрусом,
То в горах ехом він поворожить,
Серце чарує й кружить вальсом.
Твоя рука в моїй руці,
Довкола мене ти одна, як в свого,
Нікого я не бачу тут на видноті,
Бо ти в полоні мого серця, а я твого.
10.01.2019 р.

64

Неземні заграви
Всі помирають, але не всі живуть,
Нема мети без болю і страждань.
Боротися за мрію і – в далеку путь.
Краще прожити без цих випробувань.
Сніги сповзають з гір високих,
Вершини оголили кам’яну скалу.
В печерах і малахітових й розлогих
Гуляє буйний, сивий вітер до снаги.
Скала заплакала сльозами кришталю,
Розбите шкло встеляє всю низину.
Не підійти до казки! Істинно молю!
Торкнутись серцем і бувати диву.
Звести мости з потоками сльози,
Які стікають із джерел захмарних,
Дійти до правди в істині грози
І врятуватися в загравах позаземних.
Кристали топляться, стікають в потічках,
Дзвінкими стрічками незлічених струмків,
Довкола квітами весняними у росах
Підніжжя встелені і чути солов’їв.
Як відступають хмари сиві і сумні,
Ехо з відлунням із печер доносить.
Лунає істинна мелодія в душі
Та виринає й з хвилею відносить.
02.02.2019 р.
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Смолоскип у серці
Смолоскип палає угорі,
Там його давно вже запалили,
Промінчики сердець в печері –
Жаром гарячим все заполонили.
Гора – є місцем, де збуваються дива,
Усі бажання, потаємні мрії,
Душа завжди там буде молода,
І сили прибувають з безнадії.
Там зцілюються рани геть усі
В передсвітанковій синяві зір,
Там полум’я відблискує у небі,
Там, на вершині, де лягає сніг.
Орел літає, він один на варті,
Вже довгі і незлічені віки.
Вогонь оберігає там в скалі,
Дарований нам Богом назавжди.
Роки спливають в істині краси,
В чеканнях, сподіваннях, в нікуди.
Гірська ріка – потоки, наче коси,
Гору обняли, немов дві руки.
Жива вода хлюпоче і блукає,
Спадає водоспадом чистої краси,
Тече в світи і звідки сил черпає?
Дарує щастя всім на цій Землі.
Ковток води із вільної ріки
Запалює цей смолоскип у серці.
Завжди тепер буде горіти,
Зорею провідною сіяти у житті.
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13.01.2019 р.

Дзвін на сполох
Церковний дзвін новину сповіщає,
У мужності і в честі, аж дзвенить,
Є справедливість, – це душа зрікає,
А мудрістю й хоробрістю зоріє мить.
Лише надвечір серце у тривозі
Шукає правди, а само не спить,
Працює в ритмі і уже не в змозі,
Повідомляє, що ось-ось згорить.
З народження не знає відпочинку,
Працює вправно і вистукує мотив,
Мелодію, котра струмить безперестанку,
Нестримної, п’янкої радості приплив.
А скільки щастя воно нам дарує,
Коли на повні груди голосить,
Пісню в житті своїм співає,
Котра так ніжно солом моросить.
Ехо сердець у кожного лише своє,
І ритми також дуже особисті,
Як ноти струнами гуляють роєм,
Сплески бувають часті, променисті.
Але на сполох таки дзвонить дзвін,
Свою новину в смутку відсилає,
Горіло полум’ям, низький уклін,
Погасло серце, і довкола все смеркає.
09.02.2019 р.
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Ми є володарі
Якщо воювати – лише за свободу,
За світлий і чистий і завтрашній день,
За волею з серця й козацького роду,
За віру, натхнення і ще одкровень.
Життя віддавати дозволено всім,
Але за високу ідею Святу!
За матір твою і за Землю, і дім,
За батька, родину велику свою.
Терпіти не можна – в війні наступати,
Відсіч давати агресору тут,
На Землі і в повітрі, на морі – стояти,
Більше не вдягнемо ми цей хомут.
Попереду ще боротьба є у зраді,
За віру вічну і за любов,
Сила наша – бо живемо в правді,
Ми чуємо дзвони наших церков.
Тепер небо чисте буде над нами,
Промені сонця нестимуть тепло,
Довкола лунатиме ехо піснями,
Бо ми є володарі, в домі добро!
17.02.2019 р.
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Весняний буйноцвіт
Так рідко щастя у житті буває,
Радіє серце, як весняний буйноцвіт,
Коли природа білим завіває,
Криштально-чистим, наче перший сніг.
Ріки застелені весняним цвітом,
Наче наповнені парним ще молоком,
В промінні сонця, ледь світанком,
Мандрують з річковим серпанком.
Далекий шлях лежить у плині,
Ще віхола гуляє і всіх боронить,
Траву зелену засипає у долині,
Наче росою прохолодною кропить.
Як молодість гуляє в дивних снах
І магія, і мрії живлять мою душу,
Милуюсь у весни в міцних обіймах
Картиною, що нам малює цю спокусу.
23.02.2019 р.
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Реальна міць – це правда
Це музика, якої нам не чути,
Це щастя, що минає нас усіх,
Це вістря, що проколює нам груди,
Не відчуваєш болю в холоді снігів.
Ми домагаємось окресленої цілі,
Шляхами ще неходженими, навпростець,
Втрачаємо зусиль невиправданих в ділі,
Ми боремось, бо увірвався нам терпець.
Ще довго рана буде в нас сочити,
Ще біль нас турбуватиме в приціл,
Ми знаємо, як долю лікувати,
Щитом закрити серце від довкіл.
За ненавистю – в тобі стоїть страх,
Непереборна жага злістю відімстити,
Помститись, аби тільки всюди крах,
Все знищити, потім крила зложити.
Стріла з отрутою уже напоготові
І тятива натягнута, і лук скрипить,
Ось-ось домчиться кулею до крові
Це вістря, що повітря ріже, і горить.
А справжню силу і реальну міць
Дає не злість, а чиста правда,
Яка народжена була з тобою, українець,
З тобою житиме, як мова рідна.
25.02.2019 р.
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Лелечі вітрила
А журавлі у небо подалися
І розмах крил осінній, як вітрил.
Іду слідами їхніми. Верніться!
Хмари наче стоять, забракло сил.
Здаля вже чути крик лелечий,
Такий вже рідний і близький,
Дивлюся, час у круговерті точний,
На серце холод ліг земний.
Ти муза, і в полоні я твоїм,
Любов’ю причащаюсь так несміло,
В очах я правду бачу над усім,
А в голосі у тебе, наче дух, вітрило.
03.03.2019 р.
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Мудрість ховається в тобі
Звернись до себе із проханням,
І запитання теж постав собі,
Чи досягнеш ти величі стражданням?
А, може, досить вже, бо суть в жадобі?
В віках нескорені жили думки,
Слова підвладні сивині століть,
А люди – це коштовні діаманти,
Знавець яких є справжня цінність.
Природа дарувала нам потугу,
Цю силу інтелекту, людську вдачу,
Якщо мораль відсутня – це істота,
Яка вбиває, знищує досхочу.
Коли життя відірване від суті,
Є аморальним в будь-якому разі,
Зв’язки навзаєм всі зіпсуті,
Залежать від суспільної моралі.
03.03.2019 р.

73

В обіймах крила лебедині
Вода синіша там, на глибині,
Блакитна чистота самого неба,
Коли тече в гармонії у далині –
І більшої краси уже й не треба.
Джерельна, гомінка, така дзвінка,
Криштально чиста, вільна, прохолодна,
Прозорою сльозою витікає із струмка,
Зливається з рікою, в тиші – стоголоса.
Вона біжить далеко, у світи чужі,
Зливається із обрієм самої сині,
А звідти хвилями блакитних заметіль
Спускаються в обіймах крила лебедині.
07.03.2019 р.

Встаємо, рідний брате…
Злива вогню незримо розповзлася,
І сила множиться тоді, як вітром загуло,
Ліси й поля зникають, лише згарища,
На місці, де колись усе цвіло.
Село, яке на лінії життям буяло,
Зрівнялось із Землею, просто замело,
Всю пам’ять сірим попелом покрило,
Та ще й у забуття гіркі поринуло.
Тепер усе диким бур’яном поросло,
У лету кануло, все наче промайнуло,
Наче його там зовсім не було,
Лише хрести довкола і буйне зело.
В міцних обіймах ця Земля в сусіда,
Ворони там літають – мертва зона,
Такий «удел», чекає всіх іуда,
Якщо не битись до останнього набою.
Ходімо разом Землю любу захищати
Від ворога, що крові п’є багато.
Гасити вогнище встаємо, рідний брате,
Щоби розквітла святом наша хата.
08.03.2019 р.
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Вища сила мудрості
Пробило вістря шпаги все життя,
І вмить майнуло все перед очима,
Так несподівано зближається Земля
Із сателітом, що зливається незримо.
А так багато треба ще зробити,
Не всіх відвідав ти в своєму сні,
Та й подарунки ще усім роздати –
Я не встигаю, не вкладаюся у дні.
Щоб досягнути мудрість на віку,
Зірки у висі щоби засіяли,
Вкладати працю треба аж до скону,
І потім щоби небеса благословляли.
Мистецтва суть досягне лише той,
Хто наполегливо його сам досягає,
Навчається і добивається – саме герой,
В душі собі на вірність присягає.
Щоби дійти до істини і суті,
Щоб зрозуміти все, що навкруги,
Знання, які надходять, їх любити,
І споживати з присмаком снаги.
Не той розумний, хто говорить правду,
Хто констатує правильні слова,
А цей, хто генерує безцінну ідею,
Хто творить сам й навчає дива.
Чи можна справедливість віднайти,
Щоби усе у правді існувало?
Це є природа! Це закон тут, на Землі.
Це вища сила мудрості, начало!
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Терпимість, доброзичливість, добро,
Бажання тільки щастя всім довкола
Відвагу поверне усім і світло,
Розбудить волю у підбитого крила.
Як самоусвідомлення і шлях вперед
Ти муза, що потрапила в окови,
Схиляюсь аж до ран твоїх, народе,
І рідній мові, чистій, колисковій.
В твоєму існуванні час спливає,
Бажання і свобода часто несумісні,
Завжди потрібно совість обирати,
Правдивий розсуд сили є у сні.
Подружжя в шлюбі – магія кохання,
Це молодість з живого джерела,
Є свідчення, що цінність правди й долі
Вогонь у вічності чарівного буття.
02.03.2019 р.

“Андрей Шептицький”, 1993.

Час в лету ще не канув
Важким для розуміння є цей факт,
Що усе зникне, все, що є довкола,
Не буде банку, де усе на депозит,
Не буде родичів, близьких, самого дому.
Все пропаде, що нам є дуже дороге,
Лиш пустота заповнить світ в уяві,
І навкруги провалля, вічна тиша,
Спокій в безмежжі часу в темноті.
Усе минеться скоро, всьому є межа,
Але уява наша зовсім не готова.
Невже ніколи не побачу я тебе?
Іти з тобою хочу по житті ще довго.
Диво трапляється у кожного в дорозі,
Цей рубікон вже неповернення минув,
Але чомусь не все ще втрачено в поході,
Не все загублено, час в лету ще не канув.
08.03.2019 р.

78

Героєм будь
Чому зникає світло у тунелі,
В який спустився ти і йдеш один.
В ньому немає сподівання і надії,
Там лише напрямок в провалля, дим.
Всі мрії, що мандрують із тобою,
Такі правдиві, чисті і ще чарівні,
Поки не знають, що ведуть з собою,
Думки, бажання і образи кровні.
Не знаєш, що в кінці тунелю тьма,
Сміливо небезпеці дивишся у вічі,
Тому і наступаєш, бо у себе вдома,
І сам перемагаєш, як колись на Січі.
Свого не упускай – доля твоя
Біжить і посміхається, встеляється тобі,
Твій шанс – один із тисячі і зброя,
Героєм будь, хоч у жалобі, і в вогні.
09.03.2019 р.

79

Навіваєтсья мрія
Твої губи такі бархатисті, м’які,
І на дотик губами – солодкі вони,
Прохолодні, як вишня, та ще й молоді,
Чарівно-прекрасні, чуть вологі, хмільні.
Торкаючись, згадую рози бутон,
Тюльпан із росою, світання зорі,
Чи лілію білу в саду за вікном.
Чи цвіт яблуневий в ранковій імлі.
Коли доторкаюсь губами до тебе,
Моє серце 120 ударів дає,
А може ще більше, та хто їх рахує,
Як тільки згадаю тебе – шаленію.
Як кіт до сметани ласий лизати,
В губи бажаю тебе цілувати.
Вірним тобі довіку служити,
Ніколи про волю не забувати.
Торкається серця ця дивна пора,
Квітами всіх засипає вона,
Запах весни, навівається мрія,
А за вікном блискавична гроза.
14.03.2019 р.
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Не продається кохання
Залишайся у того, в кого твоє серце,
Хто покохав уже тебе і назавжди,
Чи добрий вибір був? Життя покаже,
Не продається у ларьку кохання на віки.
Щастя трапляється лише єдиний раз,
Його відчути треба, потім зрозуміти,
Щоб не проспати ексклюзивний шанс
В чеканнях й сподіваннях – жити і любити.
Надія не вмирає, є ще в тебе мрія,
Прийде так несподівано, хоч уві сні,
Ця казка в тебе залишається навіки,
Цей сон ще вернеться і на твоїй стезі.
16.03.2019 р.
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Квіти жінкам
Щастя бажаю усій Україні,
Усім жінкам, дівчатам і дочці,
Всім матерям і сестрам, і бабусям,
І берегиням мудрим, і красі.
Щоби не знало Ваше серце
Ніколи болю, зради і скорбот,
Любов’ю щоби було оповите
Із теплотою материнських рук.
Щоб Ви кохали і були кохані,
Щоби палало серце на віки
Вогнем: і віри, щирості, і волі,
Вроди природної, нескореності на віки.
Благословення вічне в устах Божих
Схиляю аж до Вашої душі,
Будьте незламні, відданими долі,
Яка обрала Вас на цій Землі.
Дарую квіти і, мабуть, вам, любі,
Де ходите Ви, там цвітуть гаї,
Не відчуваю болі, коли очі волошкові,
Кладу я серце на алтар Вам всім.
07.03.20198 р.

Весна настала
Пробудила у серці кохання,
Бо на струнах солодких співаєш в красі,
Душу мою полонили страждання,
Я освідчитись хочу одній лиш тобі.
Ти прекрасна, як фея, чарівна така,
І голос у тебе дзвінкий, як струна,
Сама неземна, наче точена амфора,
Личко біленьке, мов цвіт мигдаля.
А очі – волошки, мов з неба упали,
Ступаєш ногою – там квіти ростуть,
Життя наче мальвами знов розцвітає
Й пісні довкола солов’ї несуть.
Так, до нас в гості домчала весна,
Це вона стоголоса, це дзвін джерела,
Де поле встеляється тільки любов’ю,
Маком червоним, й сива пелена.
09.03.2019 р.
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Чорні лебеді
Фотографії жовті в альбомі моїм,
Там всі родичі дружні, веселі,
Посміхаються, щастя бажають усім,
Але вони незворушні, мов скелі.
А зіниці у них заніміли в усіх,
І не дивляться в очі тобі і мені,
Де ви тепер? – у всевишнях людських?
Чи повернетесь з вирію в стаї лелечій?
Де ви зараз живете, чи ви молоді?
Коли зможу побачити всіх, обійняти?
А може, лебеді чорні – це ви?
Прилітаєте свої літа розміняти?
Нічого не знаю про вас, ви мої,
Де ночуєте? В небі живете?
Поміж зорями ясними, десь у просторі?
Літаєте там і життя там знайдете?
16.03.2019 р.

Плями на сонці
Плями на сонці бувають сумні,
Але вони таки темні бувають.
Сильні тепер ми, душею нескорені,
Нас вороги усі поважають.
Також бувають на серці каміння,
І гіркота поселилася там.
Не допустимо нелюда, бо провидіння
Нам дарувало спасіння і вам.
Воля у нас – це єдина мета,
З нею вертається суть і повага,
Життя починається з нею і слава!
Не повернемось в стойло до ката.
17.03.2019 р.

85

Грайливі переливи
Грайливі переливи струмків та потічків
Із гір у пісні таки падуть додолу,
І ноти сплесків й мелодійних передзвонів
Розходяться відразу ехом видноколу.
Вода несе в собі довічну пам’ять,
Схиляється до ніг та вихором у небеса,
Дощем із хмари краплі струменяться,
Землю вмиває сила стоголоса.
Вона скоряється, коли Земні простори
Дарують людям істинне добро,
Собою захищають від лихої непогоди,
Стають в нагоді та вбивають зло.
Туман встеляє потім всі долини,
Траву зелену, чи фіалку-матіолу.
Над ріками клубиться, ягід калини,
Крапля спадає в світанкову млу.
Завтра знову усе в хронології часу
Неодмінно покриє намистом роси.
Проблиск сонця запалить красу
І всі краплі, що сяють в траві.
17.03.2019 р.
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Повертаються з тіні
Передмова любові – це віра, таїна,
Ти зробиш цей світ в доброті яскравішим,
Тебе буду шукати, доля єдина,
У житті амулет, називається віщим.
Світ наздогнати, а може бажання,
Думку спіймати, а може й свою,
Стримати всіх від людського страждання,
Руку і серце своє дарувати тобі.
Може, ще сонце підніметься вранці,
Може, залиє промінням усе,
Може, ще вранішню пісню почую,
Як соловей своє соло веде.
Може, побачу тебе ще в житті,
Літню веселку, в грозу проливну,
Як сонце сідає – кольори на небі –
Красу невимовну, таку чарівну.
А може вже ти є давно біля мене,
Не бачу, не знаю, не чую тебе,
Можливо, усе повертається з тіней,
Стою я один, там де темно іще.
17.03.2019 р.
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В пам’яті – квіти життя
Схиляються в поклонах сиві матері
Над мокрою, гранітною плитою,
Зорі падають вниз і згоряють в грозі,
Наче душі солдатів, розстріляні нею.
Війна схоронила героїв, синів,
Вона забирає їх праведні очі,
Скорбота, яка не поверне батьків,
Є спомином вічним усім іще досі.
В пам’яті юрбляться квіти життя:
Кохані жінки, матері і дівчата,
Розстріляні катом, – немає прощення,
За карії очі, чорнії бровенята.
Усі, хто живий, стаємо до бою,
Знищимо хистко всю нечисть і біль,
Не вірю, що житимемо із журбою,
Ганьбою, яка називається кремль.
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16.03.2019 р.

Прапор та герб України
Прапор океану синього у небі,
Ланів пшеничних, сонця у душі,
Немов із вітром крила лебедині,
Здійнялись для польоту в вишині.
І волею народу, символом мети,
Гербом навіки тризуб укріпився,
Така історія у здобутті свободи,
Благословенний люд мій знову відродився.
Гордість за націю, свою державу,
За власну силу, волю і потугу,
За непокірність, долю нездоланну,
Тобі складаю я свою присягу.
23.03.2019 р.

89

Душа вклоняється
І часоплин, і сплеск душі в промові,
Дороговказом правда є у слові,
Твоє життя у часі – промені ранкові,
Слова сплітаються в вінок любові.
Спів солов’я розходиться відлунням
У світанковій тиші, аурі, у сні,
Ехом дзвенить, немовби хвилюванням,
Хитає крапельки роси такі рясні.
Проміння лагідно встелило Землю,
Не сміло, ледь помітно, барвами весни,
І серце б’ється так спокійно, без контролю,
Душа вклоняється і лиш шепочуть ясени.
26.03.2019 р.

90

Книга!..
Степом застелю далеку дорогу,
На узбіччі присяду, а може засну?
У майбутньому – не прочитану книгу!
Роздуми над собою туди віднесу.
Хай присниться життя мені наяву,
Хоч просте, але істинне і моє.
Може, в покуті я шепчу в півголосу?
Нелегко мені, а вже доля надвоє.
Де ти, вісточка мого майбуття?
Я прокинутись хочу, але поки в сні.
Я не бачу доріжки, лише забуття,
Не забудьте мене на перехресті.
Чую вальс кружляє так чарівно,
Мелодію знайому серцем затягнув,
У танок благословляє трішечки наївно,
Бо на вірність я довічно присягнув.
01.04.2019 р.
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На роздоріжжі
Людям від Бога талант низпосланий,
Даровані милістю блага Земні.
Потреби, які виникають і запити –
Від мавпи до нас перейшли назавжди.
У спільноти людської слова ціпеніють,
Без людей – люди дикі, нещасні стають.
З людьми навпаки – звіріють, дуріють,
Пустіють душею, серцем черствіють.
Любов і віру завжди ми даруєм,
Ми створені бути свічею в житті,
Ми сильні разом, і ката здолаєм,
Зможем дорогу знайти в забутті.
05.04.2019 р.

92

Реальність наяву
Земля лише травою зеленіє,
Онде в полях серпанок моросить,
Лунають співанки, коли завечоріє,
У вишиванках люд гуляє в дивну мить.
На серці спокій, а в душі тривога,
Так не буває, коли йде війна,
Або ми всі в передчутті облоги,
Або святкуємо в негоді – там біда.
Землю втрачаємо у себе під ногами,
Реальності не чуєм наяву.
Грошей багато хочемо ввірвати,
Вмирають хлопці, всі у прірву.
Із ворогом потрібно розібратись,
Границю вирівняти і в Криму,
Лише тоді на сонці засмагати
І думати за спокій й пахлаву.
А поки кат у нашій хаті,
Не може бути добре нам усім,
На цій Землі, де нас вродила мати,
Не буде карлика на просторі отім.
07.04.2019 р.
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Мости
Мости здіймаються в блакитне небо,
Блукають там в повітрі поміж хмар,
Понад дорогами й ріками, і отож-бо,
Вертаються на Землю, де шумить бульвар.
Мости надії і останніх сподівань
Будуємо, коли все несподівано пропало,
Але ще мрію чарівних бажань
Здійснити можна, поки не приспало.
Мости ще можна знову навести,
Немов-би їх ніколи й не зникало,
Але довіра у стосунках між людьми
Є головним, що зв’язує в собі чимало.
14.04.2019 р.
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Секрет солдатський
Сіллю посипана дорога у солдати,
І «свіжий огірок швидко солоне».
Стежину важко істинну обрати,
Так буде! В цьому сіль усього буде.
Тяжко життя своє комусь віддати,
Удвічі важче, коли знаєш, що дарма.
Реально існував та сліду не залишив,
Ніхто не пригадає, і твоя рідня.
Секрет солдатський – зберегти себе,
Рідню велику, вільну Україну,
Та ворогові – солі з дробом у штани,
По ньому справити сороковину.
06.04.2019 р.

95

Богемна ейфорія
Не стріляй у себе, вільний українець,
Не вбивай в собі життя на злеті,
Покликаний до віку ти літати,
Доки ще стане в тебе духу на планеті.
Стадний інстинкт нехай нас обминає,
Тебе, моя Вкраїно, обходить стороною,
З роси й води лише нам сила прибуває,
А ми на варті стоїмо разом з тобою.
Нас не зігнути, не здолати і не осідлати,
Це нація відважних, мудрих козаків,
У боротьбі, зі славою завжди перемагати,
Долати ворога: шакалів і вовків.
Не стріляйте в журавлину стаю, люди!
Це курличуть в небі наші степовії.
Там на крилах щастя звідусюди,
Там кохання і Амура гострі стріли.
Розлітаються замріяні, сумні етюди,
У запалі вічної богеми ейфорії,
І надії, що не покидають нас повсюди,
Мрії романтичні, просто неземнії.
06.04.2019 р.

96

Слова, музика й думки
Слова усі лягають на мелодію:
Одні із настроєм, в віщому сні,
Інші бояться завести дискусію,
Що є самі у гніві і сумні.
Пісня звучить так гордо і по своєму,
Музика вишукана, але ще одна,
Оркестр вступає згодом, та без образу,
Скрипка ще довго соло награва.
Думки відкрили простір для польоту,
Незвіданий ще досі він ніким.
Там, у галактиках, гуляють в насолоду,
Ховаються у чорних дірах, знявши грим.
Вони, як світлячки, чи як метелики,
В безодні правди – свавілля мерехтить,
Свіча невпинно догоряє істини,
Таїна мудрості у безконечності – це мить.
21.04.2019 р.

Зоряні річки
А за вікном туман гуляє,
Сам прохолодний, хуткоплинний,
То сивим молоком заполоняє,
То млою сипле невблаганний.
Розпорошився світанковий іній,
З-за обрію проглянулись вони,
Проміння, що торкнулись тіней,
Як вартовії істини й краси.
Довкола всіх дорожніх ліхтарів
У світлотінях і рефлексах догоряють
Магічні кулі яскравих кольорів,
Високо на стовпах у самоті палають.
Гойдаються поміж опорами дроти,
Покриті краплями холодної роси,
Що раз по разу падають із висоти...
Мелодію встигай писати в ноти.
Машини перші виринають з глибини,
Зникають в димній куряві імли,
І лиш по собі – слід розлитої уяви.
Світлі мазки вертають нас у сни.
Не випускає обрій, поки сонце,
Дороги встелені іскринками роси,
Із блиском перших променів, ще ледве,
Лише моргають зоряні річки.
20.04.2019 р.
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Місяць і зорі
Гуляє місяць за вікном у вальсі,
На підвіконнику стоїть духмяний чай,
В чашку гарячу знов пірнають зорі,
А у підніжжі гір біжить ручай.
Горнятко з димним чаєм зігріває,
Наповнюється зорями криниця.
Проміння місячне на хвилях засинає, –
Коштовні діаманти у скарбниці.
Гроза пройшла на диво проливна,
Вікно покрилось крапельками сліз,
Стікають кришталеві іскри, бо весна,
Із підвіконня падають на Землю, вниз.
14.04.2019 р.
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Роки, що летять
Поверніться, роки, ви літали у сни,
Бачили там і щастя, й негоду,
Ви шукали себе, але ви вже мої
Мрії, вистраждані замолоду.
На конях немов летите стрімголов,
Аж до хмар – і зникаєте в сині,
Кличете зі собою чарівну любов,
Гідні «цеглини» у сім’ї і родині.
Не минайте, літа, не зникайте у далі,
Ще даруйте нам радість, надію, тепло,
Де щаслива рідня, посміхаються діти –
Завжди буде спокій, вічне добро.
Навертайтесь на службу із марафону,
Багато ви бачили в різних світах,
В перегонах важких здобули перемогу,
Вороні! Постривайте, бодай у серцях.
Мости знову зведено і всі шляхи,
Вихором не відлітайте в провалля,
Ще будьте з нами, «перелітні птахи»,
Не покидайте на поталу свавілля.
04.05.2019 р.

100

Весняний дурман
Небо всіяне зірками білими,
Ніч цілунки збирає міцні,
Зацвіли яблуні пелюстками рожевими,
Але сумно на серці одному мені.
Заворожує якось смеркання дотемна,
Місяць, що ходить на службу щодня,
Котиться колом повільно, таємно,
Висвітлює блиском вночі ліхтаря.
Усе завмирає у спокої тихому,
Вітер хитає весняну траву,
Цвіт яблуневий сніжинками пуху
В іскринках встеляє стежину ясну.
Навіть цвіркун із глибокої темряви
Дещо несміло сій голос дає,
То він затягує пісню в мінорі,
Або співає та миттю стихає.
Час промайнув, наступає світання,
Здалеку чути арію солов’я.
Річкою, вихором скрізь розливається
Рання аврора – яскрава зоря.
В саду яблуневому сивий туман,
Ноги скропила холодна роса,
Перше прозріння, яскравий дурман,
Падав на Землю краплинками променя.
30.04.2019 р.
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Свій храм
Храм розбудовуємо ми в собі,
В якому потім жити будем,
З дитинства закладаються в тобі
Всі норми, привілеї, також згуби.
Коли життя втрачає зміст,
Як нам здається у безвиході,
Завжди боротися, це як протест,
Змагання – сили добавляє, міцності.
Ніколи не здаватися злим ворогам,
Коли ти в тупику – приходить мислення.
Нас не злякати на Землі нічим,
Діти свого народу, в нас єднання.
Ікону намалюємо лише одну,
Якій ми поклонятись будемо.
Безмежну, волелюбну Україну,
Її народ, його ніким не скорено.
Окрім повного шлунку і грошей,
У цьому світі є ще дещо інше:
Душа і серце, чистота страстей,
І воля – вона всього вище.
28.04.2019 р.
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Підпалені сни
Тільки людям хочеться всього,
Зірки, що літають, – це все вони.
Щира цікавість, є безмежне диво,
Незмінно лине в обійми таїни.
Миттю згорає природа в тобі,
Як ти підпалюєш сам свої сни,
І позбавляєш себе в цій подобі,
Був нагороджений двома крильми.
Ти підкоряєш високі вершини,
Та ще далекі, безмежні краї,
Не долітаєш лише до лавини,
Що зберігається саме в тобі.
Не в силах її осягнути у спробі,
Лише заглянути в простори усі.
І намагаєшся зняти всі пута,
Що не давали співати душі.
29.04.2019 р.
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Сліди правди
Я слідами іду, озивається правда,
Це знак даний, щоби не звертав нікуди,
Через ліс, де ховається пряма дорога
В непрохідні, небачені хащі облуди.
Лише йти по слідах, що накреслила доля,
Вірити, що вони до добра приведуть,
Не спинятися навіть з вимоги кремля,
Домагатися свого, переміни грядуть.
Фундамент закладено нами надійно,
«Томос» і армія, мова й Земля.
А по слідах, що прокладено відчайно,
З лісу виходить стежина одна.
01.05.2109 р.
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Душа – це Божа іскра
Тайни з Землі піднімають покинуті,
Із дна океану, мов в сні – кораблі.
Пролежали в спокої, всіма забуті,
Золоті пекторалі, Завіту Скрижалі.
Із глибини, від надр земних
До неба тягнуться з середньовіччя.
І піраміди, вежі, і усі хрести,
На банях церков, у споконвіччя.
У підземеллі, де скорбота є, на жаль,
Де повеління жовтого металу,
Народжується все, навіть Грааль,
Сховається колись у надрах порталу.
Лише душа дається нам у тайні,
Це Божа іскра, духу джерело.
Заявляється у муках на Світ Божий,
Зникає, коли ранене крило.
01.05.2019 р.
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Вибір без волі
Чому у нас минають роки,
Чому немає вічної нагоди,
Щоби укласти поміж нами навіки
Могли би ми братерської угоди?
Щоб не торкались нас сумні часи,
Страждання, що вселяються довіку,
Серцеві болі, що не мають давності,
Душі переживання, аж до крику.
Щоб обминали з легкістю крила
І загубились високо в просторах.
Щоб не торкалися думок вітрила,
Коли ідемо в океанських водах.
Співає вітер пісню навмання,
То з вихором нестримної любові,
Піднесення емоцій і зачарування,
То стелить сплесками води Святої.
Чому не помічаємо, здавалося б прості,
Без сумніву, ймовірні, очевидні речі,
На біле кажем чорне, потім – навпаки,
Щоби прикрити гріх в шкірі овечій?
Для чого обираємо ми проти волі,
Без розуму, лише на відчуттях,
Щоб все життя прожити у неволі,
Згодом свободу здобувати в кандалах?
Чому сакральне, істинно своє –
Таке далеке, в суті недосяжне,
Коли, здавалося б усе вже є твоє,
Надходить виклик, – все несправжнє?
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Жити у боротьбі з самим собою –
Вибір важкий, реальна суть.
Чи досягнемо ми жаданого спокою?
Побачимо, свого поганці розіпнуть.
Не в силах більше бачити біду,
Як ми самі себе ж і продаємо.
Подумайте! Не пхайте голову в петлю!
Наступить завтра, опісля згадаємо!
За цей шматок клейкої ковбаси
Продати Україну, рідну матір!
Одумайтесь і схаменітеся, невігласи,
Іще недавно етаповані в Сибір.
27.04.2019 р.
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Покриваєм «ганьбою Пилата»
Час минув, і на голову сиву
Україна вдягнула хустину,
Чорну, із вишитим на ній узором
Гіркими нитками смутку.
Знову горе і знову загиблі
У нерівнім, підступнім бою,
Із сусідами, вбивцями підлими,
Що захоплюють Землю чужу.
У скорботі за всіма загиблими
Бійцями, безневинно полеглими,
На теренах своєї держави,
У моєму Донбасі й Криму.
Ми сумуємо разом з тобою,
Рідна мати, Вкраїно Свята,
Неприкритою вже ворожбою
Покриваєм «ганьбою Пилата» –
Вбивцю правди і правосуддя,
Що мордерцем є люду довкіл,
Називається гномом і карликом,
Людські сльози течуть звідусіль.
04.05.2019 р.

108

Хвиля-царівна
Хвиля падає вниз і здіймається ввись,
В піруеті бурхливому пісень співає,
Коли плещеться море, то стій і дивись,
Двох однакових сплесків води не буває.
А проміння із дна пробивається ледь,
Із відтінком лазурі та іскрами сонця,
Прохолода ще рання, купається лебідь,
І туман неквапливо гуляє в сторонці.
Там звивається знову у вихорі танцю,
У короні блакитній і білій фаті
Чарівна, незрівнянна, сама білолиця,
Хвиля-царівна в світанковій зорі.
05.05.2019 р.
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Близькі друзі
Близьких ношу у серці й в душі,
Я звіряюся з ними думками,
В радості подарую цвіт черемоші,
В горі поділюсь гіркими сльозами.
Звичайні прості, але мудрі слова,
Сказані щиро, без фальші, облуди,
Є саме цим, життєдайним нектаром,
Що ми шукаєм рятунку, геть всюди.
Друзі – це дар, благословення від Бога,
Поряд завжди є надійне плече.
Слово замовить, прикриє від кулі,
Пораду надасть, коли треба – спасе.
Ось чому є важлива порука,
В бій, не вагаючись йти за добро,
А коли вбито твого побратима –
До смерті не спатиме вбивця його.
Ми віднайдемо цього душогубця,
Отримає кат таки кару заслужену,
І виконавець, замовник і вище,
Всі, хто в ланцюгу цьому брудному.
Саме для цього є вірні друзяки,
Щоб істина й правда у світі була,
Вбивствами доти грішать московіти,
Єдині у світі – расисти й орда.
04.05.2019 р.
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Їм буде гаряче
Доля нас часто залишає
Одних, наче сліпих котят,
Вона нам шанс дарує,
В руках тримає автомат.
Ми захищаємо родину,
Бронею стоїмо на варті,
За Землю і свою дитину,
Крим і Донбас, і не лише на карті.
Ми не торгуємо Землею,
Вона для нас є золота,
Життя складається за неї,
А окупантові – Землі нема.
Загарбникові риєм ями
Ракетами, «на їх прохання»:
Нищимо танки, або літаки,
А інше в вінігрет і шинкування.
Ми не захоплюєм земель,
Але свою – вже боронити будем.
Тут гаряче їм буде і загибель, –
Усіх катів в могилу покладем.
05.05.2019 р.
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Горить свіча
Чорвоні комісари, пам’ятаєм, все палили,
Кров невинну нашу з серця пили.
Щось в диявола вони таки забрали?
Бо червоні очі, ненависть і скрізь гроби.
І нетерпимість до всього живого,
Насолода відчуття безкарності для них.
Бажання убивати від лукавого.
Непереборна жага монументів кам’яних.
Усе в тонах є холоду могильного,
Немає місця проблиску душі,
Відсутня мова, є вожді минулого!
Грядущі зміни! Паради і товариші!
Усе в тумані для люду простого.
Усі в страху, безвихідь і тюрма.
Немає права навіть думати про вищого,
Бо є “святим”! На мавзолеї що дарма?
Тут віє духом партії і леніна,
Самого сталіна і енгельса і маркса.
Обох: і рози люксембург і клари цеткін,
Ще неприкаяні гуляють душі – гола й боса.
Ще віє сифілісом від ульянова,
Який був тим ще лавеласом,
Загинув в працях, в поті чола,
Як відпускав гріхи своїм путанам.
Це є червона влада, золоті зірки,
І «люес»1, що під саркофагом в ілліча.
Є чим гордитись на усі віки.
Гори розстріляних, убитих, і горить свіча!
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21.05.19
1. «люес» – сифіліс.

Жива вода
Жива вода із хмар біжить щодня,
Життя дарує нам безцінне,
Усім озерам, океанам і морям,
Таки є істинно своєю, і благословенна.
Без неї, вірте, ріки не течуть,
Струмки холодні і дзвінкі джерела,
Дощі із грозами і градом не підуть,
Веселка в полонині обручем не стане.
Не заспівають ні шпаки, ні солов’ї,
Лелеки не розкриють крила на весні,
Не буде цвіту яблуневого в саду,
Калина вишиту сорочку не покаже.
І мальви, дикі мальви під вікном
Не зафарбують переливами світанку,
Синню волошок і червоним маком,
Не закраплиться поле врано-вранці.
Наш подих – це також вона,
І рідна, наче як сльоза криштальна,
Коли спадає, то вкриває і обороняє,
І оберегом рідним всіх нас захищає.
22.05.19
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Роздуми на тему…
Ми не задумуємось над тим, що наше життя – це і є Рай на
Землі, також воно є справжнім скарбом, яким наділена будь-яка
людина. Цінувати дане нам диво Боже, на жаль, ми ще не вміємо.
Дорогоцінною є кожна мить нашого перебування тут і тепер.
Верхом, або вершиною майстерності кожної людини є можливість та вміння підпорядковувати обставини, які складаються, на свою користь, чи перетворювати несприятливі умови на
щось нове і прекрасне, чи отримати нові знання.
В нашому сьогоденні, впевнений, пересічні люди не раз задумувались над тим, як добре бути високопосадовцем чи самим
президентом, не підозрюючи, що це колосальна відповідальність,
постійні стреси і переживання. Хоча, переконаний, ВІП-персони
замислюються повсякчас над цією свободою, що має кожен з нас.
Ніхто за нами не спостерігає, ми не маємо приватних охоронців,
ніхто не полює на нас, і ми не несемо колосальної відповідальності за державні та комерційні справи. Ми схильні більше до критики зі сторони, не задумуючись над глибинними процесами,
особливо в політиці, оскільки вона, зазвичай, надає, окреслює
вектор подальшого розвитку державного устрою.
Людина, котру ми з вами вибираємо державним головнокомандувачем нашої держави, не повинна відпочивати на лаврах,
навіть маючи вагомі досягнення, адже, це є служба – процес
постійний і стояти на сторожі потрібно завжди, бо наші вороги не сплять. Ми повинні судити людину, яка обійняла високу
посаду не строго, особливо на початку служби, адже, обійняти
чи розв’язати всі проблеми відразу – неможливо.
Наше життя складається з дрібниць, і ми повинні бути у своїх вчинках передбачуваними і системними, тоді все, що ми задумали, обов’язково вдасться, а проблема перестане нею бути.
Ідеї, які вирують в нас самих, не дають спокою ні нам, ні, по-
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декуди, людям, які нас оточують. Хоч ідеї і пропозиції корисні і
могли б слугувати спільній справі, але керівництво закладу чи
підприємства не знаходить вільного часу, а радше є упередженим тим, що вказівки до виконання повинні надходити «згори», а не інакше, і бути джерелом збагачення еліти. Поступово
відходять в минуле такі твердження. Коли нам до рук потрапляє стаття, або нова книга – це завжди змагання між автором
публікації та нами – потенційними читачами. Хто переший
розкриє суть тексту, ще не дочитавши його до кінця, чи автор,
який приховав розв’язку твору буквально в останніх реченнях?
У будь-якому тексті, прочитаному нами, зажди сховане
зерно, яке автор хотів донести до серця чи душі кожного з нас.
А тепер настає момент істини, – чи зможемо ми знайти його
і збагнути суть сказаного, котре інколи буває прихованим, а
деколи лежить на поверхні і є очевидним?
Наші вчинки впродовж життя у багатьох людей можуть
викликати здивування, нерозуміння, заздрість, відвертий осуд
чи критику, а надалі – рекомендації та цінні поради, бо збоку
чуже життя здається виднішим і зрозумілішим.
Відповідь криється, мабуть, у тому, що всі ми не можемо
бути зачесані одним гребінцем і не в змозі ходити строєм, як
це було за «червоних братів і сестер».
Незрозумілим для багатьох є той факт, коли людина ділиться останнім хлібом із нужденними, або на фронті підставляє
своє тіло, закриваючи собою свого побратима від ворожої кулі,
або коли з дитячого будинку забирають до себе в сім’ю дитину,
усиновлюючи її.
Ми зобов’язані усіма доступними засобами охороняти наших дітей, людей, які населяють нашу територію, насамперед,
від «братів»-сусідів, саме вони є захоплювачами наших земель.
Ми зобов’язані стати грізним і надійним щитом, скелею на
їхньому шляху, яку подолати неможливо. Брехливі гасла про
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братерство не варті виїденого яйця, не варті паперу, на якому
вони надруковані.
Міф про любов і братерство між народами потрібний лише
для поневолення сусідньої держави, в чому неодноразово в
своїй історії ми переконувались. Але будь-які протистояння,
будь-яка війна завжди закінчується миром, і пропонує його
першим завжди наймудріший.
У кожної людини є свої цінності, які вона сповідує. Для одного дорогим може бути воля, яка є незамінним даром, але для
іншої людини жменька дорогоцінного каміння є альтернативою свободи і незалежності, хоча по суті – це жменя звичайного каміння, хоч воно блискуче і дороге. Разом з тим ера великих
можливостей для України починається. Настають епохальні
зміни, котрі ми повинні підтримувати чи заперечувати, але в
жодному разі не стояти осторонь і думати, що якось станеться
само-собою. Коли відсутня ініціатива знизу, тоді завжди виникають горе-бізнесмени, які нашими руками заробляють собі
на хліб з маслом і з чорною ікрою на нашій біді чи проблемах.
Інколи буває так, що людина потрапляє у безвихідь, залежить від свого керівника вже тривалий час і не може знайти
відповіді на гостре питання, яке турбує її зараз, не знає виходу з цієї ситуації, якого, мабуть, немає. Тоді вона, мабуть,
відчуваючи вищу силу, умовно віддає себе в руки фортуни чи
випадку: «Хай буде, що буде»...
Я хочу сказати, що підсвідомо ми покладаємось на вищий
розум і все таки сподіваємось на краще. В нас на рівні інстинктивному є відчуття, що за нами хтось стежить і скеровує в правильне русло, відслідковує наші вчинки. Стається подекуди так,
що людина загнана в глухий кут обставинами, які склались, і
тоді важко прогнозувати, як вона себе поведе. Трапляється так,
що людина інтенсивно починає шукати виходу з проблем, інші
впадають у крайнощі, істеричний зрив, закінчують життя само-
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губством, а є й такі, що з міцними сталевими нервами і волею
до життя – досягають своєї цілі, інколи ціною власного життя.
Ми живемо в героїчний час і довкола нас – герої. Ми стаємо
великим і сильним народом. На початку 90 років побутувала
думка: «А що держава дала мені? Чим вона мені догодила?»
Настає трансформація суспільної свідомості – якщо буде держава, буду існувати і я. Держава – це безпековий фактор, який
ми захищаємо ціною власного життя, бо потім вона захистить
нас, буде представником моїх інтересів у суспільному житті та
на міждержавному рівні.
Образ часу, в якому ми живемо, мандрує разом з нами,
інколими до кінця не все розуміємо – не можемо дати відповіді самі собі, а коли помираємо, образ цієї епохи помирає
разом з нами. Природою в нас закладений потенціал, який
ми повинні реалізувати впродовж свого життя, але люди чомусь помирають молодими – ми говоримо, що це доля така,
чиєсь пророцтво, так написано на віку. А може ми самі і наші
родичі беремо безпосередню участь в своєму сьогоденні і
завтрашньому дні своїми вчинками, бо нам дароване Небом
право вибору. Окрасою буття на Землі є людський рід, його
нетлінна краса, нескінченна любов, що леліється Раєм Земним. Кожна людина по собі залишає слід як вічність духу в
безмежній красі. Наставником нашим в житті завжди була
жива природа, ми безмежно любимо її, милосердно та жертовно ставимося до навколишнього світу.
«Помста – це двосічне лезо, і коли ти знищуєш ворога –
ти знищуєш свою душу» (Конфуцій).
Трапляється в житті і таке, що для імітації свого рейтингу
безвідповідальні політики користуються простим і неодноразово перевіреним методом: витягування полум’я з нашої історії
і роздмухування його в сьогоденні, не підозрюючи, що потім в
масштабах цивілізаційної трагедії вогонь знищить і їх самих.
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Окремі події нашого життя мандрують, линуть, пролітають, лише деякі залишаються з нами назавжди. Істинну правду
краще видно на деякій відстані та ще й з плином часу.
Рідко хто зможе зразу віддиференціювати добро від зла.
Такі люди на вагу золота і є національними провідниками,
живуть в тисячоліттях, і народ їх пам’ятає і поклоняється їм.
В історії України можна знайти багато яскравих постатей, що
поклали життя своє на алтар свободи рідного народу, держави,
які честю служили їй і були увіковічені славою.
Сама істина по суті своїй є правдою. Суть її не зменшиться, якщо її не будуть приймати такою, якою вона є насправді. Велике мистецтво і відвага в того, хто вміє визнавати свої
помилки. Підтвердженням власної сили характеру і величі
духу є вміння підтримати у скрутній ситуації в житті, або
захистити від необґрунтованої критики чи фальшивих звинувачень, які інкримінуються особі.
Коли трапляється буденна суперечка, передусім, ми сперечаємось не за правду, а за власний імідж, відстоюємо свої права чи право власності, часто забуваючи про істину, до якої веде
лише одна дорога, а до неправильної, фальшивої думки – всі
інші шляхи.
Всі прописні істини чи моральні закони в цьому житті вже
були сказані, прийняті і написані, задекларовані в тому чи іншому обсязі – тепер чи багато сотень, тисяч років тому. Отже у
кожного із нас є совість і мораль, щонайменше, повинна бути.
Тому мораль є провідником в цьому житті, на яку рівняються і всі інші якості нашого буття. Без вчинків важко встановити моральні якості людини, її внутрішній світ, чи вона
межує зі совістю, чи є тим смолоскипом, лампадкою, що вказує
дорогу в темряві вперед, не озираючись назад, у минуле.
Так сталось, що природа наділила особистість інтелектом,
подарувавши їй сильну зброю, якою вона користується часто
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не за призначенням, втамовуючи свої тваринні інстинкти. Війна – це один із таких тваринних інстинктів, адже, будь-які протиріччя розв’язуються переговорним шляхом, а сторона, що
розпочала збройну агресію – є такою твариною. Всі конфлікти
із територіальними претензіями все одно закінчуються миром,
невже про це не можна подумати, здійснючи анексію чи збройний напад, чи «Голодомор 1932–1933 рр.», свідомо органзований
червоними комуністами на чолі з головним нечистим «сталіном» на території України – акт геноциду українського народу.
Лілі-пу хоче бути подібним на диктаторів: гітлера, сталіна,
він все для цього робить, але кінець один. Усі диктатори гинули не своєю, а насильницькою смертю. Війна – зло, а людське
життя – безцінне. Вони не змогли зрозуміти цієї простої істини.
Святістю на Землі прийнято вважати можливість людини
заступитися за беззахисного, обездоленого, бідного і нещасного, і передусім, бути чесним із самим собою, своїм внутрішнім
світом.
Чеснота є у серці і в душі кожного із нас, якою ми повинні
користуватись за кожної кращої нагоди і володарювати повинно: або царство совісті, або нічого.
Як говорить нам Біблія, Святе Письмо – завжди потрібно
говорити Святу правду, якщо навіть вона веде до загибелі. В
Земному житті лише Той із людей є гідним, хто світ, в якому
живе, робить кращим і світлішим.
У будь-якій полеміці, суперечці чи протиріччях існує невимовний пафос подання своєї позиції, в своєрідному «перетягуванні канату»,зазвичай, є дві позиції: перша – це коли існує
моя думка, то вона правильна, а інша думка – безапелятивно
неправильна, навіть, якщо вона єдино правильна. Це неправильно і так не повинно бути.
В такій ситуації ліками є діалог, який заліковує рани, а не
монолог. Коли людина діалогує, вона стає Особистістю з вели-
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кої букви. Інколи звичайні спори переростають в протистояння між нами, що послаблює нас, а для нашої перемоги необхідна сила і незламний дух, чого не мають наші вороги. Це наша
сильна сторона.
Існує істина прописна, хоча, на мій погляд, вона не має права на існування. Помічено: якщо для співрозмовника є дорогим і пріоритетним не ваше питання, з котрим ви прийшли до
нього, а, наприклад, поїздка в екзотичну країну, чи коштовності, які є у нього, то потрібно проти вашої волі пробувати підтримати розмову саме в цьому руслі, тоді згодом ваше питання,
можливо, буде розв’язано позитивно. Це сумна статистика. Я
прихильник того, що говорити потрібно завжди правду, якою
би гіркою вона не була.
Будь-яка прочитана книга є цією посудиною, глеком з водою, який напуває нас, до якого ми постійно приходимо за
доброю порадою, інколи за відповідями на питання, які турбують нас. Книга повинна бути цим концентратом, акумулятором, який нас постійно забезпечує енергією, яку черпаємо з
цього кришталево-чистого, невичерпного джерела.
Поезія є цим вбранням, в який одягаються мрії, роздуми,
думки, бажання людей, котрі занурюються в світ, пропонований автором.
Чим більше людина прочитала книжок, тим більше вона
розуміє: як мало вона прочитала і як мало вона знає про життя, світ, всесвіт, космос і про самого себе.
Пропаганда є доволі ефективним інструментом правди,
який може всіх нас навчати об’єднувати або навпаки, вносити
чвари у взаємини, розбрат, сіяти паніку. Ми змолоду повинні
вчитись відрізняти зерно від полови і відчувати правду, популяризувати її у всіх сферах життя, обороняти всіма можливими методами, стояти твердо на сторожі свого завтрашнього
дня, у разі потреби вступати в бій і, беззаперечно, виходити
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переможцем із протистояння. В собі відкривати ті чисті, гірські, кришталеві джерела, які несуть повсякчас воду прозору,
як сльоза. Правда повинна бути в нас самих. Дорога, яка веде
до істини розуміння навколишнього світу, його співіснування
в багатьох аспектах навколишнього середовища, всесвіту, космічного виміру – є вузькою стежкою, яка вистелена тернами і
розпеченим камінням, котрою потрібно постійно підніматися
догори, щоб досягнути висоти. Йдучи думаєш, що легше знайти хибу, неправду, ніж правду, до якої веде лише одна дорога.
Істинних знавців дорогих прикрас, золота, діамантів, перлів тощо – розвелось дуже багато, зате знавців душ людських –
одиниці, вони і є справжнім багатством, надбанням людства.
Отже все сказане мудрими людьми є лише краплею у великому океані думок, які ми з Вами додумуємо та висловлюємо,
отже, пошук істини цього скрижалю в наших руках і саме нам
обирати правду, звичайно, опираючись на мудрі слова провідників, знавців людського генію. І якщо ми задумуємось над
суттю людини, її розумом, душею, призначенням на Землі –
значить істина буття досі не розкрита. Пошук філософського
каменю буде тривати вічно, також пошук істини нескінченний.
Керівництво державою, президент, курс, який обраний,
ідея нації, якщо не ведуть людину вперед – неодмінно штовхають її в минуле. Будь-яка промова, котра в свій час не буде
підкріплена практичною складовою, тобто реальними справами – залишається лише декларацією, або пустою балаканиною.
Слово – це зброя, і коли була винайдена мова, методи спілкування, було зроблено великий прорив – слово стало посередником в налагодженні стосунків. Можна провести аналогію
між чіткістю у висловлюваннях і мислення людини. Коли людина є мудрою, мислячою, вдумливою – говорить своєю душею,
серцем, а нерозумна, зазвичай, – своїм гарячим язиком, до того
ж не перестаючи. А ще краще менше говорити, а більше діяти.
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Для досягнення своєї високої мети, мрії потрібна надія,
сподівання, що вона, попри все, збудеться. Та часто трапляється так, що людина сама собі не довіряє, не вірить, що її марення стануть реальністю, безглузді сумніви знищують її, не
дочекавшись злету.
«Де помирає надія, там виникає порожнеча» (Леонардо
да Вінчі).
У час, коли ми воюємо, а смерть межує із життям, люди перебувають в стані стресу, великої небезпеки, відчаю, і саме в
цей момент душа мріє і має велику надію і сподівання на краще
розв’язання цього конфлікту.
Потенціал наших можливостей збільшується, коли ми не
самі, коли ми в колективі, який сприймає нас, підтримує і допомагає. Самотність, відособленість людини не є чимось позитивним, навпаки, пригнічує особистість, адже, вона є членом
суспільства, яке повинно також підтримувати індивідуума,
коли настають скрутні часи. Але ми забуваємо про одне: завжди потрібно, за будь-яких обставин – залишатись людиною.
Деколи трапляється в житті так, що навколо вас немає друзів, близьких чи інших людей, котрі могли б поспівчувати чи
допомогти вам чимось – це цілком ваша провина, але не потрібно падати у відчай, все поправиме, адже ми стаємо тим,
ким є впродовж всього нашого життя, підчас надзвичайно
складного.
Відкривати свою цнотливу душу перед незнайомими тобі
людьми, щонайменше, нерозумно, адже це може бути твій прихований ворог, який вдало маскується, а потім використає все,
що дізнався, проти тебе самого. Потрібно довго приглядатись,
аж поки не зрозумієш, поки не підкаже серце, що ця людина бажає тобі щастя і добра, не має злого наміру чинити гірку образу,
або вороже ставитися до тебе. Оголювати свою душу перед невідомими тобі людьми – неправильно.
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Відомо, що індивідуальне сприйняття процесу старіння є
динамічним явищем, а отже, змінюється думка про свій вік разом із психологічними змінами своєї особистості. Тому думка
про вік, особливо його істинні границі, змінюється з наближенням до цих меж. І люди в старшому віці почувають себе
щасливішими, ніж коли вони були молоді. Як говорив Франсіс
Бекон: «Я ніколи не буду старим. Для мене старість завжди
на 15 років старша від мене.»
Завжди цікавою мені була правда про Службу Божу, сам
процес якої втаємничений і зводиться до двох головних понять:
жертви і тайни. Навколо цих понять існує ціла догматична наука про природу Служби Божої, який її характер і завдання. Це є
незалежне поняття, без якого не приступають до екзегези (викладення, роз’яснення, вказівок) її тексту й обрядів.
Служба Божа, в перекладі – літургія, розшифровується як
«всяке діло одиниці – для добра цілого загалу, для цілого народу», або «приналежний до народу», вчинок, діло, служба, що
йшли на користь держави, всього народу.
Служба Божа є тим «спасінням», яке Господь приготував
усім людям і є пам’яткою нашого відкуплення. Це нове Боже
одкровення, об’явлення Божої любові, доброти і милосердя
родові людському, це новий прихід Христа на Землю з добром,
любов’ю і ласкою.
Якщо людина в єстві своєму є великодушною, то вона повинна мати бодай декілька недоліків, щоб її друзі при спілкуванні з нею не засмучувались, могли почувати себе на рівні з
нею, комфортно.
Людина, яка в бою є безстрашною, проявляє чудеса героїзму,
витягує з поля бою своїх побратимів, закриває від кулі собою
свого друга, зазвичай, саме такі люди здатні на великі компроміси в житті, за вдачею є добродушними, мають м’який характер
поряд з чудесами мужності, які вони показують в житті.
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Коли людина проявила себе в одному ділі як фахівець,
професіонал, маючи хист до цієї справи, або талант, то вона
обов’язково є віртуозом, універсалом в якійсь іншій справі,
просто кажучи, має вроджений талант.
Завжди поганою ознакою є той факт в нашому повсякденному житті, коли перестають розуміти твою іронію, жарти, анекдоти, гумор, люди не сприймають твій оптимізм і твою життєрадісність, сміх.
Справжнім оберегом для нас з Вами є щира і правдива Віра,
якою ми себе захищаємо і просимо допомоги. Саме Віра здатна
творити чудеса, перемагати навіть непереможного ворога, бо в
нього немає істинного переконання в своїй правоті і щирості
своїх вчинків. Саме мобілізація внутрішнього ресурсу самої
людини, її внутрішнього сакрального світу творить чудеса, допомагає здолати неосяжну висоту, чи подолати проблему.
Наша думка – матеріальна. З огляду на сказаного, можна
подумати ще про одну закономірність. Та людина, котра була
поневолена, переможена, завойована – може повстати, зібрати
в собі сили і домагатись таки свого, в кінцевому сенсі перемогти. Цей, що був куплений, продався – ніколи. Він не знайде в
собі тієї кількості енергії для досягнення своєї мети.
Сила нам надається лише тоді, коли є безапеляційна і непохитна Віра і велике бажання для здійснення своєї, хоч і недосяжної мети, а, отже, і перемоги.
Нерозумно є кидати каміння в когось, коли сам стоїш на
скляному балконі. Або «обпльовувати» всіх довкола, тоді, здається, сам на тлі інших виглядаєш дещо краще – це хибна думка,
оскільки це довго тривати не може, а наслідки катастрофічні.
Шлях до прощення та примирення складний, інколи непередбачуваний, але завжди він кращий від нагнітання та безкомпромісної, непоступливої боротьби. Потрібно не забувати, що
все починається з малого. Так і бурхлива та швидкоплинна ріка
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спочатку була малим струмком, який починався з кількох крапель. Вода точить камінь. Важливо обрати правильний шлях для
досягнення мети. Позиція, яка обрана – не менш важливий аргумент, який комунікує з волею та відповідальністю за доручену
справу, або за свою країну, як у нашій ситуації.
Для досягнення реальних цілей ми швидше схильні вірити
у містичне, щось надзвичайне, недосяжне, коли розв’язок є набагато простішим, лише треба докласти зусиль.
Чи варто доводити свою повагу та приязнь цій людині, якій
вона не потрібна, яка зверхньо сприймає вас та і робить велику
ласку, розмовляючи з вами. Я думаю, що час розставить все на
свої місця, і ця людина, яка була надмірно недосяжна і самозакохана своєю величністю, ще буде гордитись знайомством
з вами. Для цього, щоб перемогла душа, потрібно не насилля,
війна, чи «гра м’язами» – потрібна поступливість та велика і
добра душа, схильність до розуміння і прощення.
Рушіями прогресу і завтрашнього дня завжди були оптимісти, їх непереборна тяга до незвіданого, а все нове – це завжди доля ризику та переживань. Поганим симптомом є те, коли
тебе перестають розуміти та сприймати, довіряти. Гумор і сатира є великою потугою сьогоднішнього дня, перед ними безсилі
інколи і «всесильні».
В житті своєму потрібно бути вдячним цьому світові за те,
що отримуємо від нього нові емоції, які підсилюються новими
враженнями, за посмішку і радість в сім’ї, за злагоду і довіру, за
прекрасну природу, що оточує нас і дарує нові сподівання і надії, старатись помічати тільки все хороше, акцентувати увагу на
цьому, і бути щасливим.
Займатись самоїдством, чи картати себе за можливо помилковий проступок, який минувся вже давно і був скоєний
без злого умислу, на мій погляд, – неправильно. Потрібно змусити себе перегорнути сторінку і рухатись далі, йти до переду,
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можливо, там криється розгадка невдач і тимчасових невдач.
Розум людини завжди повинен залишатися холодним, хоча
якої би складності питання на цю мить не вирішував, вміти
пристосуватися до обставин, що довкола нас, бути спокійнішим, коли довкола кипить і вирує віхола.
Великий талант і працелюбність породжують в людині мудрість, хоча недостатньо бути мудрим, треба вміти користуватись
цим талантом – це також талант. Розумна людина завжди планує,
обмірковує, обдумує свої вчинки чи наміри наперед, а дурні – висвітлюють свої окреслені перспективи. Краса довкола нас, і вміти
її побачити – це особливість людей, що мають талант мудрості.
Вища ідея життя, його правда і непідкупність полягає в
справедливості самої природи, адже кожен індивідум має написаний свій шлях і повинен робити свою справу – в цьому
полягає мудрість, істина існування і буття.
Професія, якої ми набуваємо, часом впродовж всього часу,
є стилем нашого життя і добре, якщо проходить постійна трансформація нашої думки. Адже як ми, так і оточення довкола
нас, так і сама професія, постійно змінюються, набувають іншого змісту, вдоскона люються тощо. Знайти місце праці в наш
час доволі складно. Тому, як рекомендують психологи, треба
не зациклюватися на досягнутому, постійно вдосконалюватися і бути готовим до перемін, оскільки кожна зміна оновлює,
стимулює і подає надію на краще.
Володіти словом потрібно так само вправно і вміло, як і мечем, адже слово буває гостріше і твердіше від сталі і ранить просто в серце.
Для справжніх чоловіків потрібні почуття без обмежень,
без фільтрів, рух без зупинку і відчуття, що нам все вдалося,
тоді можна очікувати позитивних результатів.
Булава, котра вручена вищим керівництвом, начальством
чи народом – не означає остаточну перемогу, перевагу над кон-
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курентами. Завжди потрібно бути готовим до «спарингу» чи
відкритого протистояння, боротьби за владу чи відстоювання
своєї правоти, навіть в судах. Тому всі королі України чи князі
в період княжої доби Руси України – були справжніми воїнами, героями, у переказах – богатирями, особисто брали участь
у звитяжних війнах та протиборствах, не боячись загинути за
рідну українську Землю, а, отже, заробити вічну та велику славу на віки. Не боялись вперто і наполегливо домагатись свого,
своєї правди, яка була єдина і призначалась лише для свого народу. Неспроста легенди та перекази живуть дотепер і є
справжнім золотом, безцінним спадком, історичним надбанням вільнолюбного, героїчного українського народу, його легендарних представників, провідників української ідеї, полководців.
На владу можна впливати, беручи до уваги українські «майдани». Величезна маса народу змогла нав’язати попередній
владі свою волю, ба більше, повалити владу бандитів, олігархів і замовних убивць, досі змушені займатись демоскалізацією, дерусифікацією. У нас багато «мух», які звикли сидіти на
«відходах» і користати з усього – здатні на все, навіть почали
розмовляти ненависною їм українською мовою з екранів телеканалів, а зміст промов залишається як за «червоних братів і
сестер». Щоби їх не відганяли від корита, згідні продати навіть
рідну матір. По суті своїй – це люди-флюгери: куди вітер повіє, туди і хиляться. Це люди без принципів і переконань, вони
не мають своєї життєвої позиції. Та вона їм і не потрібна. Такі
люди безліч разів перебігають з партії в партію, не боячись,
що скажуть виборці, електорат. За своєю суттю вони нещасні
і глибоко обмежені, адже ціллю їхнього життя є гроші – вже
давно досягнута. Іншої цілі для них немає, вони не здатні піднятись над матеріальним. Для них: чи золотий унітаз, чи золотий батон – результат один – зона і «понятія».
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Ми забуваємо, що в дзеркалі можна побачити лише власне
відображення, не можна побачити своє минуле і, тим більше,
завтрашній день. На жаль, дзеркало не в силі спростувати чи
підтвердити природний чи набутий талант, чи схильність людини до прекрасного, чи буде вона в майбутньому творцем, чи
провідником правди, або навпаки?
Можна також побачити своє власне відображення в хорошому сенсі цього слова, коли хтось хоче наслідувати вас, чи
ваше ремесло, хоче бути подібним на вас, захоплюється вашими досягненнями і йде по ваших стопах. Але трапляється і
навпаки, коли відбувається сліпе мавпування вашого таланту,
хтось привласнює ваші досягнення, або видає їх за свої. Рано
чи пізно це буде викрито з наслідками.
Впродовж свого життя ми шукаємо своє власне щастя, яке
обов’язково знайдеться та відвідає нас, в яких скрутних обставинах ми б не знаходились. Ніхто не в силі заборонити мріяти
про прекрасне, бажати щастя собі і людям, котрі знаходяться
поряд з нами. З відпусткою ми завжди пов’язуємо щось прекрасне, яке обов’язково станеться з нами. Але чомусь так є,
що відпустка, проведена в пошуках щастя, за збігом обставин,
завжди є за власний рахунок.
Упевненість в завтрашньому дні – ми схильні розуміти під
цим висловом: достаток в сім’ї, заможне життя, коли матеріальна складова переважає, а сама людина та її родина не відчуває скрути ні в чому. Але, як вчить нас релігія, щастя в житті
можна досягти в гармонії з самим собою та світом, навколишнім середовищем. Адже ми існуємо не тільки завдяки їжі,
яку можна придбати в магазині чи на базарі, а ще й духовним
харчам, котрі ми здобуваємо, замислюючись над істиною, над
правдою існування вищого розуму, всесвіту, його безконечності, вічністю буття.
Велика кількість талановитих і унікальних людей не були ви-
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знані за життя, адже вони випереджали час, в якому жили. Вони
не могли вільно ділитись своїми думками з навколишнім світом,
тому що були революційними, багатьом вони були незрозумілими, отже заходили в протиріччя з існуючим ладом і владою.
Наше життя – це мить перед вічністю. Задаємо собі вічне
питання, на яке ніхто немає відповіді: «Що далі?» Неможливо,
щоби це був кінець. А ці безкраї поля ромашок, маку червоного, синіх волошок? Або цей незабутній колір сонця, що виходить з-за гір і дарує всім цей спектр кольорів, або веселку? Ні,
мусить бути продовження, щасливе продовження після нашого перебування на планеті Земля.
Як говорив Вселенський Патріарх Варфоломій, – «той,
хто воює в ім’я церкви – воює проти церкви». Глибокий зміст
закладено в цю фразу, кожен розуміє по своєму, інтерпретує на
власний розсуд, але незмінним залишається суть цього вислову, що церква кожна хоче спокою, миру, любові, закликає всі
конфліктні сторони до порозуміння і дружби.
Будь-який конфлікт можна погасити на переговорах обох
сторін. Непоступливою, а від цього і в програшній ситуації,
залишається московська церква, яка своїми заявами і аргументами радше розсмішила весь світ, протиставляє себе світовому
Православ’ю та є наодинці сама з собою.
Сьогодні вона залишилась одна біля розбитого корита. Отже
силою не можна заставити когось любити, тим паче, бути вірним
цій релігії, якої, як показують факти, апріорі не існує. Адже ту
грамоту отримала росія за соболині шкірки – як мінімум незаконно і є неканонічною.
Вселенський Патріарх своєю сказаною вище фразою хотів
лише наголосити, підтвердити єднання Землі і Неба, і всі конфлікти на цьому поприщі призведуть тільки до загострення
ситуації, до нагнітання. Потрібно пробувати розвести конфліктні сторони і спробувати розпочати переговорний процес.
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Як підказує практика, це єдино правильне рішення, говорять:
церква на Землі стоїть ногами, хоча сягає головою неба. Мудрості нам усім бажаємо, передусім, Україні – миру на своїй
Богом даній Землі.
У нашій розмові доречним стає вираз Степана Бандери.
Він говорив: «Неможливо зупинити ідею, час якої настав».
Потрібно вміти довіряти Богові, прийняти в своє серце і
жити за Його законами, тоді й саме життя зможе змінитися
на краще для вас і всієї вашої родини. Українці в прагненні до
прекрасної мети завжди її досягають. Прикладом є «Томос»,
він зараз вже навічно в Україні – це любов, єдність, духовність
і воля. Автокефалія – це основа нашого власного шляху розвитку. Церква земна об’єднується з церквою небесною. Тепер
це незалежна і визнана усім світом і Богом церква.
Важливість отримання визнання – в цьому процесі брали
участь багато церков, тепер сестер єдиної родини православного світу. Задуматись над сенсом свого життя, наслідувати
вічне і прекрасне, бо Господь дарував нам те, про що ми благали. Поцілунок Неба і творця злились у серці в голоси цілющих
джерел й обійми.
Багато людей, і я таких знаю, витрачають свої роки, положення в суспільстві і на своєму робочому місці безпосередньо
на приниження людської гідності іншої людини, на обпльовування, обплітковування своїх колег, з якими самі працюємо,
на яких колись в скрутну хвилину доведеться покластися, попросити допомоги, адже ми всі люди, ми є смертні, скоро предстанемо на вищому суді, бо людське життя – це мить. Люди
такого складу характеру і вдачі, на великий подив, знаходять
прихильників своєї «діяльності» і цілими днями тратять свій
робочий час, за який між іншим, держава сплачує із своєї кишені, в пустих пересудах, маючи в єстві своєму деструктивний
характер, проходять години, дні, роки таких людей, котрі нічо-
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го не виробляють, нікому нічим не допомагають, бо не вміють,
лише переплітковують один одному на іншого.
Звичайна пересічна, середньостатистична людина вже давно зійшла б з розуму, але такі люди, на превеликий жаль, ще
трапляються в колективах, на виробництвах, об’єднаних громадах. Таких людей дуже важко зразу розгледіти, адже вони
вдало маскуються, стають найближчими «порадниками» в біді
чи горі, завжди першими стають на «допомогу», звичайно, не
зі своєї кишені, а з кишені колег, але потім видають це за власні
досягнення та напрацювання.
Такі люди вміють швидко переналаштовуватися, щойно
посміхаючись тобі щиро у вічі, та через хвилину обливаючи
брудом тебе, твою родину, переповідаючи це безглуздя, вигадки другому, хоча на цього іншого також заготовлено компромат, і це вже інша буде серія – справжня «Санта Барабара». Так
і кінця цьому не видно.
Розумний керівник такі речі бачить і: або дозволяє таке
безкінечне перемивання брудної білизни, або зразу після свого приходу накладає вето на подібні речі. Дозволити він може
лише в одному випадку: коли потрібно весь негатив від власної
діяльності перекласти на когось іншого, тобто на такого «сірка», який не встидаючись, в якого абсолютно відсутня критика, та є відчуття безкарності, повної захищеності від зовнішніх
чинників (рука руку миє).
Розумні люди, звичайно, бачать це болото, стараються бути
осторонь цього, не брати безпосередньої участі в цих «серіалах»,
стараються не помічати цього, але у всьому є своя межа норми,
етики і толерантності, за які нікому не дозволено заходити, існують норми моралі, звичайно таким людям, на жаль, вони невідомі. Ця людина забуває, що всі ми ходимо під Богом, і може не
залишитись часу, щоб покаятись і попросити пробачення за скоєне, бути готовим до Сповіді та відповіді за свої гріхи на Землі.
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Все це дріб’язкове і настільки нікчемне, мізерне, що розвивати цю тему мені видається, щонайменше, не правильно.
Час розставить все на свої місця. Все одно буде так, як має
бути. З іншого боку, як би ми не проявляли ініціативи, не намагались захистити свою молоду державу, пливли за течією, то
на даний момент нашу Україну вже було би давно втрачено і
поділено поміж «найближчими нашими друзями» – сусідами,
адже кожна країна має свої територіальні претензії і амбіції.
Найбільші, звісно, має наша найрідніша сестра – москвинка.
Здорові сили в кожному колективі знайдуться і зможуть
поставити все на свої місця. Ненависть і злоба породжує ще
більші протистояння, потрібно звертати увагу завжди на ті
дрібні крихти правди і любові, які об’єднують усіх нас і ми стаємо розумнішими, виваженішими, кращими і добрішими.
Людина, яка пробує в своєму житті створити: чи віршовані
тексти, чи, будучи художником не тільки літературного слова,
а і звичайних художніх полотен, чи прози, на мій погляд, якщо
вона відверта і правдива, передусім із самим собою, то не може
бути аполітичною і залишатись осторонь цих політичних процесів, які відбуваються довкола. Вони повинні, на мій погляд,
підтримати якусь із сторін – так буде чесно.
Багатопартійність веде в нікуди. Ідеологічних партій, партійних платформ повинно бути, вочевидь, дві, від сили три, які
і повинні повести за собою нашу молоду країну, яка зараз особливо високо піднялась на міжнародному рівні і почала вести
свою політику як рівна серед рівних.
Ще недавно ми «розвивались», умовно кажучи, по спіралі.
Але це була спіраль в нікуди, ми падали в безодню, хоч і не як
в крутому піке, але наближено до цього. Тепер ми знаходимось
в стані постійного руху по спіралі не вниз, а догори, поступово вилазимо з цієї ями, в яку падали довгих 70 років, чи більше,
перебуваючи під ігом москви. Ми втрачаємо цвіт нації на війні,
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ми захищаємо свою Батьківщину, щоб діти розмовляли українською, були вільними і щасливими.
Саме слово «поразка» – це тимчасове явище, за яким обов’язково іде ремісія, виздоровлення і успіх. Той, хто не вірить у
свою перемогу із самого початку, то подолати ворога йому буде
складно, тому потрібно бути впевненим у собі, в своїх друзях і,
головне, – довіряти своєму народові, своїй Україні, що у відповідний, важкий момент вона зможе захистити вас, стане на ваш
рятунок, прикриваючи вас собою від стріл ворога.
Кожна нація в нашому світі має свої звичаї і культуру, котра
використовувалась і формувалась протягом довшого періоду часу. разом з тим, культура – це технологія до виживання.
Із запропонованих методів, зразків в асортименті є цілий
спектр, які додаються до кожної нації і народності загалом.
Є держави, які себе знайшли в постійній конфронтації
з близькими сусідами, насильницьке демонстрування своєї
сили з меншими державами, зазвичай, слабшими, наприклад,
коли це було з Грузією, чи з усіма іншими країнами, які оточують росію. В той чи інший період ця держава мала конфлікти:
збройні або інші, з метою захоплення, поневолення цих народностей для власного збагачення і панування.
Усе, що стається довкола нас, вже давно нікого не дивує
і стало прописною істиною, на яку ми чомусь не звертаємо увагу, а якщо і помічаємо щось, що ріже око чи вухо, забуваємо про
цю колізію дуже швидко, бо майстри цих вистав засвоїли одну
прописну істину: клин клином вибивають. Тобто, якщо замовлено резонансне вбивство, яке скоєне з особливою жорстокістю та цинізмом, через короткий проміжок часу підпалюють
якусь свиноферму, чи, як це було після виборів путіна на початку його каденції, йому загрожував імпічмент і було знайдено
ідеальну схему, щоб відволікти увагу людей від нього самого –
підпалили Останкінську вежу, але умовно кажучи, що підпа-
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лили, звісно, вона не горіла, зате вогні різнокольорові мигали.
Людям в телевізорі дали інформацію, щоб вони перетравляли,
а самі думали, що робити далі. Це трапилось, коли затонув підводний човен з ядерною зброєю на борту і було чути азбуку
Морзе, якою старались передати інформацію через металічну
обшивку ті, хто були всередині на підводному човні.
Коли ми перебуваємо в цьому просторі і вимірі, ми всі впевнені, що все ще попереду і головна наша пісня чи мелодія ще не
виконана. Хоча якраз все навпаки, і більша частина життя вже
прожита нами, а коли дивимося в дзеркало – з жахом помічаємо невідому вам особу, яка чомусь підтверджує, що це і є ви.
Інколи не зрозуміло змісту прожитого нами життя, його
сенсу чи потреби. Тільки пригадайте, яка велика кількість
людей довкола нас померли, пішли в небуття, або були вбиті:
чи на замовлення, чи загинули випадково. Це були дорогі нам
люди, і досі не віриться, що такого не може бути, адже ви встигли прив’язатись до них, полюбити їх, вони були вашими родичами. Це був особливий світ, до речі, який постійно змінюється, адже, на світ з’являються вже ваші діти, яких ви любите,
можливо, навіть більше, ніж тих, які пішли у небуття.
Парадокс полягає в тому, що все сприймається ніби так і
має бути, і такий розклад речей всіх влаштовує? Всі звиклися
з думкою, що помирати потрібно і піднятися над цією темою
ніхто не в силі. Ніби табу накладено на цю частину існування людини – її безсмертя. Це чомусь для нас стало буденною
справою, хоча я впевнений, що втаємничення цього процесу
повинно все таки розвинути в нас самих здоровий інтерес,
і відповіді на ці непрості запитання повинні бути знайдені.
Людина – це істота, в котрої мабуть не існує границі уяви
і в своїх думках ми здатні долати великі відстані навіть і в позаземному просторі, адже межі містичних подорожей не існує.
Справа інша, що матеріалізуватись наші марення, мабуть, не
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зможуть. Хоча говорять, що думка матеріалізується і колись
таки стане реальністю.
Парадокс також полягає в тому, що до нашої цивілізації існувало вже декілька розвинутих цивілізацій на планеті Земля,
але чомусь зникли. Інстинктивно ми відчуваємо страх, небезпеку, деякою мірою володіємо даром передбачувати події. Цей
дар віщування наданий нам кимось, ми повинні розвивати
його та вміти ним користуватися. Невже апогеєм нашого розвитку буде застосована кимось атомна зброя, яка і буде цією
розгадкою, над розв’язкою якої б’ється людство вже довгий час,
і все знову почнеться з бактерій.
Сенс прожитого нами життя повинен бути в чомусь, чого
ми поки що не знаємо. Звичайно, можна пафосно говорити про
ідею та сенс прожитих років, яка криється у вищій цілі існування
людини на Землі, що ми знаходимось у соціальному ланцюжку
розвитку на вищій ступені і це повинно бути моральною сатисфакцією в досягненні ваших мрій, або повинно бути насолодою
у соціальному співіснуванні із собі подібними. Але смію запевнити вас, що це не так. Змісту нашого життя, кінцевої цілі, або
наукового обґрунтування цього явища мабуть досі немає. На мій
погляд це сміливе твердження заперечити буде важко. Якщо не
звертатися до містики, або до магічних стверджень, то пояснити апокаліпсис, а потім відродження людства – неможливо. Це
загадка, на котру ми разом з вами поки-що відповіді не маємо.
Посіяне зерно вагань чи недовіри схоче прорости. Ми повинні
надати цю Землю, на котрій зійдуть сходи, а потім і плоди.
Якщо людина багато говорить, або запам’ятовує багато інформації, або багато цитує класиків – це ще не означає, що вона
сама є розумною, що є талановитою, що здатна сама генерувати
ідеї і що це за ідеї, чи не закликають вони нас до фашизму і, як
говорили червоні сестри і брати, наприклад, все підлягає націоналізації в ім’я комунізму? Потрібно визнати, що значна частина
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людей щиро вірили в цю ідею і йшли до «світлого майбутнього»
на чолі з леніним, підтримували ці прагнення. На мій погляд, не
можна оцінювати за одними і тими ж критеріями людину з 90-тих
і сьогоднішнього громадянина, вже не кажучи за 40-ві роки.
Люди постійно еволюціонують, застрягла тільки росія в часах
«ВОВ» і пропаганда залишилась тодішня: піонери і комсомольці, галстуки, значки, стрічки, ордени тощо, – нічого не змінилось. Світ розвивається, вдосконалюється, а вони переспівують
вкотре «Дєнь побєди». Вже ветерани цієї війни мають близько
60-ти років і з кожним роком молодшають, як і їхній керманич.
На кожне явище, яке відбувається на нашій планеті, як виявляється, кожна людина має свій погляд, своє трактування
явищ і кут погляду на ту чи іншу подію може бути істотно змінений. Як підтвердження сказаного є вибори. Всі мають право
висловлювати свою думку, але це не означає, що вона правильна, чи буде узаконена. Якщо ми щось можемо пояснити, це не
означає, що воно є істиною і чи існує воно в природі, чи матеріальне, здатне на переміщення в порталах?
Ствердно відповідати, чи існує життя в позаземних формах
і неземних цивілізаціях? Мабуть, уже можна з великою долею
вірогідності погодитись із таким висновком, оскільки ця маса
фактів, які демонструються з року в рік, вже нас майже переконали, хоча ще деякий відсоток скепсису залишається. Але,
знову ж таки, твердження базуються на власних відчуттях
і висновках, порівняннях. На біле говорять чорне і навпаки.
Отже можна констатувати, що будь-який висновок чи твердження проводяться лише, або з власної вигоди – тоді чорне
може бути білим, думка може змінитися від зацікавленості
особи в кінцевому результаті. На жаль, це факт.
Містика в нашому житті все-таки існує, бо інакше як можна пояснити віщування Ванги, які дійсно підтверджуються.
Минуло багато часу, а сказане нею збувається. Ми також не
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можемо закривати очі на людей, які мають надприродні здібності – це маги, астрологи, віщуни, проповідники, мольфари,
цілителі, чарівники і багато інших, хто має, на наш погляд,
силу чи вміння, які нам не зрозумілі, і ми схильні таких людей
обожнювати чи, навпаки, демонізувати.
Можливе і таке, що наша багата уява створює собі образи:
як ворогів, так і друзів, яких нам раніше підказували з екранів телевізорів і періодичної преси в часи радянської доби. Не
мають права вибору, або альтернативи наші північні сусіди,
вони залишились в часах застою, в прагненні побудови світлого майбутнього шляхом привласнення чужих земель, хоча
їхня територія захоплюється «повзучим інфільтратом» з боку
Китаю. Не бачити цього може тільки сліпий.
Думка людини, вочевидь, матеріальна, «Томос» – цьому підтвердження, а колективна думка, чи бажання мають значну дієву силу, силу, яка спрямована на створення, відбудову. Тому
люди здавна в думках формували свої бажання, образи, мрії в
надії, що вони збудуться. Творчість землянина є безмежною.
Космос захищає і зберігає енергетичні коди всіх людей, мабуть
і тих, хто покинув Землю в різні часи. Тому астральний зв’язок
з нашими предками все-таки існує і переселення душ, перевтілення, привиди, подорожі в астральному вимірі, карма і енергетичний зв’язок – це реальність.
Якщо людина з тих чи інших обставин знаходиться в стані афекту, чи злиться, бо в неї щось не складається, щось не
«сходиться у спільному знаменнику», – є надія, що правильний вихід з цієї ситуації буде знайдений і все нормалізується.
Набагато гіршим є стан людини у відчаї, коли виходу з ситуації не було знайдено. Отож, висновок один, що злість корисніша за відчай, а здорова злість у своєму єстві навіть корисна,
бо вона веде до створення здорової конкуренції, генерування
свіжих ідей. Ще одне! Коли в житті втрачаєш своє майно – це
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велика втрата, але вона терпима, майно можна набути. Якщо
в своєму житті людина загубила честь – це також велика
втрата, але коли людина немає мужності, чомусь її втрачає
або губить – вона втрачає усе в своєму житті. Однією із найважливіших, найпереконаніших проявів власної нескореності є нескореність, непоборність і в кінцевому етапі – перемога в думці, можливість мислити як вільна, нескорена людина.
А колективна мужність, непереборність мають вдвічі більшу
силу і можуть бути задіяні вже як військовий стратегічний
план і брати участь у наступальних чи оборонних діях.
Коли людина, як фахівець, ще себе ще не реалізувала, зате
є відважною, приймає інколи авантюрні рішення, котрі потім
приводять до перемог – то ці якості компенсуються саме великими лідерськими якостями, котрі надані вам з народженням.
Пихатість і надмірну зверхність однієї людини, також її
природну нерішучість можна пояснити тим, що особа не володіє інформацією в достатній кількості, є необізнаною в цій
справі чи ситуації.
Не кожен зможе відкрито, відверто глянути із холодним
розумом на суть проблеми чи небезпеки, корінь зла, адже, це і
є один із дієвих методів, щоби себе убезпечити від суті проблеми, яка виникла і потребує негайного втручання.
В людини є багато прихованих можливостей, про які вона
навіть не здогадується. Вони можуть розкритись чи проявитись при збігу відповідних обставин в житті. Левом може стати дика тварина, поміщена в клітку, або прикута на ланцюг.
Можливо, це і так зрозумілі речі, але вони є визначальними.
Завжди складним у житті і в протистоянні, боротьбі, на
війні – є перша агресія, з якою ворог пішов в атаку. Важливою
є власна спроможність, або імітація своєї потуги в можливості зупинити недруга, або відбити його наступ. Якщо навала
стримана – відкриваються можливості для наступу чи контр-
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наступу. Командир, котрий в бою переоцінює свої сили, інколи підставляє воїнів під невиправданий ризик – це не стратег!
Отже потрібно подолати в собі прояви страху, оволодіти ним,
не піддаватись паніці і думати про небезпеку, яка реальна.
Відчуття страху в тобі самому, а не в обставинах, які виникли. Адже якщо людина відважна, вона повинна залишатись такою протягом всього життя. Справедливим є таке твердження,
що відвагу можна тренувати і вдосконалювати. Тренуючи силу
волі, ми тренуємо власну відвагу. Добре і влучно сказана фраза – це якомога менше тексту, а більше самої суті, яка є визначальною. Правильні вчинки людини, на мій розсуд, не можуть
її характеризувати як моральну особу, лише повсякденне життя
може підтвердити цей її статус. Моральні засади нашого народу, народу України виявились куди сильнішими, ніж сподівання
нашого одвічного ворога – москвина. Константована подія – дія,
яка відбулась в минулому, в історії і замінити її неможливо – це
факт. Хоча наші сусіди стараються постійно змінювати та переписувати історію, адже це країна-агресор і захоплювач земель.
Ідейні переконання, за якими людина живе, повинні бути
визначальними та такими, що не підлягають корекції, адже,
тоді ці якості доцільно буде застосувати лише для комфорту та
зручності, якщо ними можна маніпулювати.
Якщо подумати, то моральні вчинки керівництва наших
москвинських сусідів залежать не від території, яку вони сьогодні заселяють, адже всі імперії рано чи пізно розпадались, а
залежать безпосередньо від народу, який населяє цю територію. Саме цей народ дає змогу своєму керівництву витворяти
подібні реверанси, вони дають карт-бланш у вигляді голосування на виборах і підтримують цього головоріза реально, надають йому фінансову допомогу. Отже, це народ, хоч і зомбований, але він прагне нашої крові, а путін тільки промовляє від
імені цього народу, сам є яскравим його представником. Здо-
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рові сили, які ще не встигла з’їсти імперська зверхність «наших
братів» – також існують, але цей прошарок інтелігенції у відсотковому співвідношенні не є вирішальним і значним.
Поезію, на моє тверде переконання, неможливо міряти одним аршином, вона не може бути правильною чи не правильною, адже, це емоції, це сплеск душі, прояв відчуттів, це сукупність факторів і обставин, завдяки яким і народжується твір.
Вона, як природа, постійно змінюється. На мій погляд, вірші з філософським підтекстом повинні обов’язково бути, адже,
вони, як повітря, віддзеркалюють світ, в якому ми живемо.
Антична філософія підкреслює, що на кожного праведника
є свій грішник, це є вічний плин матерії. Наш світ постійно
змінюється і ніколи не зупиняється. Коли складаються поетичні рядки, я думаю, що якихось обмежень у фізичних величинах, наприклад, безконечності простору, чи виміру в часі
для поета не існує. Головним із завдань в поезії – спробувати
спровокувати людину до відчуття, до творчості, до обдуманих,
але імпульсивних рішень, які в свій час зароджуються в свідомості кожного із нас і повинні бути усвідомлені.
Людина в єстві своєму схильна відчувати час, його плинність, відчуття минулого, моменти з життя, вона здатна вкотре
переживати і відчувати реальність, тому жага до знань невичерпна. Вкотре, коли ми наближаємось до закінчення вірша,
завжди є відчуття, що ще щось не було сказане. Ми кожен раз
є ближче до чогось великого, але з чим маємо справу, пояснити
досі не можемо. Мабуть, велику роль в цьому відіграють моральні і цивілізаційні якості: як людини, так і групи людей чи
народності, в якій перебуває ця особистість. Про сказані моральні якості можна робити висновок не за окремою справою,
а за способом мислення і життя. Образ людської подоби, індивідуум, який виховала твоя рідна держава – може називатись
моральністю особи, або її цивілізаційними якостями.
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Власні роздуми і міркування повинні бути переконливими
у своїй правоті і мусять бути беззаперечними, безапеляційними, що стосуються істини чи правди. Авторитет чи досвід твого наставника не може тебе змусити, апріорі, вчинити «так, як
потрібно», якщо факти вказують навпаки і є беззаперечними.
Люди заглиблюються в суть кожної нерозв’язаної проблеми все глибше і глибше. Відкриття можуть бути несподіваними, ми можемо докопатись до істини, суті буття самої людини
на планеті Земля.
Тому я впевнений, що кожен автор вірша буде рекомендувати своєму читачеві, у разі, коли слова чи тема, чи прочитана
фраза здадуться на перший погляд незрозумілими, або недоречними – прочитати цю фразу чи куплет ще раз, і вам відкриється справжній задум автора. У вірші інколи і рима не є головною чи обов’язковою – адже суть сказаних слів є важливіша.
Особиста відповідальність, власний авторитет, імідж людини визначальні і повинні бути у всіх людей.
Кожну людину можна судити за її зробленими справами,
не вірити побрехенькам, які так вільно лунають з екранів. На
жаль, чим більше зроблено добрих справ, тим більше ворогів
реальних, бо всі хочуть зайняти твоє місце.
Інколи буває важко побувати в думках на планетах, які ще
не відкриті, назвати їх іменами, яких ще немає, не існує також і
сюжетів, котрі були придумані, але події, які там розгортаються – цілковито правдиві, тому що вони мають походження Земне, були написані автором, який мав велике бажання за період,
що дарований нам Богом, – подорожувати не тільки Землею, а і
в позаземному просторі. На нашій планеті є багато людей, і кожен має свою історію, свої проблеми, свої трагедії в житті – на
жаль, таке трапляється. Враховуючи трансформування думки
в людини, яка пройшла через випробування – народжуються
люди із своїм баченням подолання проблем. Воно не завжди є
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правильним, але воно є, рахуватись з ним також потрібно. Цей
симбіоз думок і рішень, очевидно, задіюють якісь вищі сили, є
рух, плинність енергії і матерії, мабуть, постійний. Для цього,
щоб увести людину у вже існуючу систему взаємин між людьми, наприклад, таку, яка була в СССР (у), або таку, яка зараз є
в росії, – це неможливо, тому що кожна людина мислить, отже,
потік енергетичної матерії іде постійно і не тільки від цієї людини, а від усіх на Землі. Отже результат може бути несподіваний, не спрогнозований.
Для того, щоби нав’язати комусь свою думку – в своїй державі, це майже неможливо, тому що має бути тотальний контроль над усім, а зробити чи домогтися зміни влади чи устрою
в демократичній державі, де не побудовані тюрми, табори
смерті й інше – вважається неможливим, тому що я завжди
буду мислити, як вільна людина, отже, мене підкорити чи поневолити – неможливо.
Земля наша – це крихітна пилинка в світовому, космічному
просторі, де немає границь і будь-яких обмежень його, це важко
зрозуміти, бо все, що оточує нас – матеріальне і має свої межі.
Приємно вражений був розповіддю одного студента, який
стверджував, що розвиток України надалі буде залежати винятково від нас самих. Для цього потрібна мобілізація всіх сил,
тим паче, що велику дорогу нами вже пройдено, щодо стабілізації зовнішньо-політичного курсу та ВВП, стабілізації нашої
економіки, росту заробітної платні, а головне, утвердження самої мови і релігії, котрі є головним чинником перемоги в будьякій війні. Патріотизм і націоналізм – дві нерозривні ідеї, які
тісно пов’язані між собою і доповнюють одна одну. Виходить,
що ми маємо реальну змогу уникнути кривавих конфліктів із
здачею України сусідові за вигадані якісь борги. Вже були борги за газ, кабала, в яку нас загнала кандидатка в президенти
минулих скликань, наша колишня екс прем’єрка. Цими гроши-
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ма за такий газ можна було зігріти всю Європу. Вона таки хоче
віддати нас путіну за копійки, і ми станемо «сырьевым придатком к великой и могучей».
Отже, ми реально можемо уникнути війни, протистоянь,
мітингів і революцій, прийшовши на вибори та проголосувавши за розумну, толерантну, освічену людину, знану в усьому
світі як ідейного натхненника і провідника нації.
Саме цей студент вразив своєю обізнаністю в політиці та
креативним мисленням, вмінням спрогнозувати ситуації, яких
ще не було, своєю передбаченістю та особливим відчутттям і
володіням даними обставинами, суттю проблеми, вмінням дивитися в корінь її, мало того – і вирішувати, а не тільки займатись константацією фактів.
Попробую повторитись. Якщо ми колективно будемо бажати добра для України – воно буде. Але якщо ми всі разом
будемо бажати лише кожен для себе, і лише матеріальну сатисфакцію, то нічого доброго з цього не вийде, як не вийшло тоді,
коли ми всі були роз’єднані в минулих століттях, кожен тягнув
ковдру на себе, а ходили «хто в ліс, хто по дрова».
Знову повторюся, що об’єднювальним фактором і щитом
для України є мова і релігія, армія – це вже похідне від двох попередніх. Якщо хтось вам говорить, що все буде добре, висока
зарплатня, дешевий газ, або ковбаса за 2.20 і ні слова за мову,
за релігію і за шовініста і вбивцю – нашого червоного сусіда,
який прославляє культ Сталіна – повірте, що це перший крок,
щоб забрати від вас природні багатства, якими наділена наша
країна, а людей зробити рабами, щоби працювали на алкоголіка-сусіда, щоб поставляти регулярно «Бояришнік» в магазини.
Отже, голосування – це простий і дієвий засіб, щоб втримати нашу молоду державу, дати їй змогу стартувати і набирати обертів, незалежо від усіх, хто бажає нашій молодій країні
«щастя і добра», завжди стояти на своєму, не коритися, як би
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не було важко, ніколи не вірити дешевим обіцянкам дешевої
їжі. Ми вже переступили цю сходинку в своєму розвитку і готові поголодувати, але щоби бути вільними і незалежними,
насамперед, від росії і від їхнього патріархату. Ми звертаємо
увагу спочатку не на того кандидата, що обіцяє дешевий газ і
дешеві продукти, а на цього, хто веде нас незалежним шляхом
розвитку і звертаємо увагу на його справи, які він вже зробив,
перебуваючи на відповідальних посадах в парламенті, в кабінеті міністрів та інших посадах. Ніколи український народ не
змириться з рабством – це народ, який генетично має тягу до
волі, свободи, незалежності. Як говорив В. Симоненко: Народ
мій є! народ мій буде! Ніщо не перекреслить мій народ!
Пропоную абстрагуватись від політики, перенестись в іншу
сферу розмірковувань.
Кожна наша дія, навіть якщо вона здійснена подумки, чи
несе окрасу мрії, або бажання, все одно не залишається непоміченою для вселенського розуму. За всі наші дії, навіть за бажання, ми так чи інакше відповідальні.
Ми думаємо, що можемо приховати якусь інформацію, результати від когось – це не так, оскільки за нами цілодобово
спостерігає: міф, дух, матерія, чи ще хтось – але результати
спостережень вражають. Давайте пригадаємо, адже в кожного
із нас було так, коли ми йдемо, майже в мільйонному місті і зустрічаємо саме цю людину, про котру щойно думали, або наші
бажання, лише ми задумали, відразу збуваються, або передбачення, що були напророчені – збуваються неодмінно в цей
самий термін. Або органічний зв’язок людського земного життя з природою, з гармонічним поєднанням надприродних сил,
який ми також не можемо заперечувати, бо він реально існує.
В страху перед майбутнім ми не можемо не визнати, що
наші мрії матеріалізувались, цінності та ідеї сучасної України
стали реальністю. Зберегти свою національну ідентичність і
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пробувати рухатись вперед – стимулом для цього є ідея, єдине ціле, що зможе об’єднати країну. Точками дотику повинна
бути національна ідея, щоби зцементувати наш народ, всі партії, все суспільство, не допускати мімікрію в наші стосунки. Не
допустити до керівництва пройдисвітів.
Головне в напрямку розвитку країни – це зрозуміти правильно, – так завжди бувало, бо ми повинні зрозуміти себе і
стати єдиними, як нація, не розмінюватись на дешеві гасла. Не
пустити в парламент чужинця, що хоче розвалити державу.
Коли іде боротьба між справжніми державними претендентами на пост керівництва даржавою – то в боротьбу може вскочити медійний, телевізійний персонаж і тоді – знову революція, і знову ставати на ті самі граблі. Але якщо проаналізувати
останні роки перебувння при владі – демократична коаліція
змогла зорганізуватись та об’єднатись навколо демократії та
державницької позиції.
Записане на папері бажання, та ще й візуалізація автором
вислову, бажання чи ідеї, придуманої вами моделі, наприклад,
майбутнього нашої держави – обов’язково збудуться з великим
відсотком імовірності, в декілька разів, чи десятки разів швидше, бо іде реальна матеріалізація вашої думки.У ваших роздумах і мріях присутня глибока філософія, до якої приєднуються
життєдайність, істинна природність та гуманізм. На першому
місці в наших людей завжди стоять взаємини особистостей та
цілих народів. Мій народ завжди ставився з нетерпимістю до
насильства, зверхності, приниження однієї людини іншою. Живемо ми, інколи не розуміємо, що коли настане наш час і нас
покличуть в інші світи, – ми повинні зробити усе, щоб образ
часу, в якому ми жили, не зник: як в тобі, так і в пам’яті, яку ми
залишаємо по собі. Дарована любов і краса є на спомин, повинна повстати в пам’яті красою неземною. Квіти, які саджали ви
впродовж вашого життя, повинні дати сходи і зацвісти. Жер-
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товність й милосердя є складовою любові і буття вічного. Дороговказом для кожного із нас є світло в душі, яке горить яскравим
сонцем і освітлює нам шлях.
В кожному із нас в душі живе любов, вона повинна себе проявити тією чи іншою мірою, тобто вона не повинна бути безсердечною та повинна реагувати на реальні обставини. Закохані
ніколи не повинні вибачатись, каятись, адже все відбувається
на відчуттях та спонтанно, не повинно бути страху перед обставинами і врешті не думати, адже, нас на кожному кроці підстерігають гіркота у стосунках, зрада, несправедливість, підлість,
підступність, лукавство, божевілля, відчуття провини... Тому –
не піддаватись на провокації, йти своїм наміченим шляхом!
Мабуть, абсолютної істини в природі не існує і дорогу до неї
не знайти. Можливо, як і філософський камінь. Людина ще не
придумала ліків від смерті, але у майбутньому – хто його знає?
Як не себе, то свій дух можна залишити в безсмерті. Усе, що
було знищено колись часом, обов’язково відновиться і оживе
з новою силою в любові. Говорять, що ворон воронові око не
виклює, а людина чомусь це робить із задоволенням, знищує
собі подібних на шляху до мети, хоча, якщо потім подивитися
з висоти прожитих літ – не так то вже було важливо, і точно не
вартувало людського життя, але повернути нічого не можна.
Війна в наш час – це жах. Скільки покладено життів заради
чого? Обов’язково! Хто розпочинав цю бійню – буде проклятий у віках, як Гітлер. Щастя для його народу не буде, лише
одні втрати, і обов’язково йому буде заплачено за все аналогічною монетою.
Завжди так було, є і, мабуть, далі буде, коли полярні почуття
любові і ненависті переходять одна в одну, тоді кохання – стає
неприязню, і навпаки. Інколи говорять, що любов – це квіти
зла. Мабуть, це не так, оскільки любов возвеличує, відновлює
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смак життя, надихає на щось велике і, як здається на перший
погляд, нездійсненне.
Карликами духу прийнято вважати тих «людей», котрі за
спинами інших готують каверзні, недобрі справи, вбивства, винищення чи поневолення цілих народів, пробують утвердитися
в цьому світі і компенсувати природні вади. У віках залишаються катом, звіром і недомірком – мабуть, зрозуміло про кого мова.
«Діла добрих оновляться, а діла злих – загинуть», – говорив Т. Г. Шевченко. Звичайно, що в недалекому майбутньому це штучне зчленування розпадеться і залишиться одна
московія – за гнилою річкою Москва. Здоровий глузд завжди
перемагає. Землю українську і саму державу потрібно любити
завжди, а не тільки тоді, коли це нам вигідно, або тоді, коли
це нам подобається, або коли це модно чи круто, кохання має
бути справжнім і беззаперечним, самовідданим. Коли людина потрапляє у безвихідь, коли обставини заганяють у глухий
кут – починаємо мислити та відчайдушно шукати вихід. Головне – ніколи не впадати у відчай, рішення прийде, тільки потрібно вірити і надіятись. Любов і віра рятувала багато народів.
Серйозним чинником і аргументом у політиці є рідна мова, її
потрібно підтримувати і розвивати. Як говорила Ліна Костенко:
«Нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм віднімає мову».
Стати на захист свого рідного – це наш з вами обов’язок. Адже
єдиним аргументом путіна щодо вводу військ було те, що він захищав «русскоязычное население», – напередодні була роздача
двоголових паспортів. Тепер він планує поширювати паспорти
двоголових курей на всю Україну. Якщо ви берете такий паспорт,
якого ніхто не хоче в цілому світі, ви насамперед зраджуєте собі,
своїм рідним і стаєте запроданцем України.
Розуміння того, що існує невідворотність покарання, приходить лише з роками, коли можеш аналізувати вчинки і події,
що стались довкола тебе. Чини саме так з людьми, як би ти хо-
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тів, щоб з тобою поводились. Ніколи не переступай червоної
лінії, завжди залишай за собою право останнього ходу, деколи
це рятує життя.
Інколи через незрозумілі політичні перипетії, або якоїсь
іншої мотивації, зазвичай, це банальні гроші, можна втратити все, що було по крупинках зібране протягом останніх століть і загубити незалежність, свободу, волю і ще багато чого
іншого. Бажання захопити булаву і помахати нею засліплює
очі багатьом претендентам на престол. А що потім? Адже завтра настане завтра, потрібно керувати державою. А ось тоді
з розгону бігти до кордону і ставати на коліна, і просити милостиню в сусідньої держави або «зчленування червоного». А
народу кинуть кістку з барського столу, за яку ще будуть битися, розказувати байки, що зараз важкий стан і винуваті «папередніки», знову бандитизм, грабунки, рішали тощо. Ще будуть
говорити, що переміни вже не за горами, лише потрібно трошки потерпіти, але через півроку все стане зрозумілим. Знову
в дитячих садочках будуть салют віддавати, на шиях червоні
шмати носити, в москві біля гробу ленінового марширувати
і честь віддавати кату всіх народів – сталіну. Знову вчити напам’ять уривки роману Островського «Как закалялась сталь»,
бути юними корчагінцями, і все знову повториться спочатку.
Але мені чомусь не віриться, що ми, хто зробив дві революції,
можемо так низько впасти, знову наступити на ці самі граблі
і в своєму розвитку застрягнути ще на років 50, ба й більше,
пити «бояришнік», зате ковбаса за 2 рублі 20 копійок (з клеєм і
плісенню). Ми знову біля розбитого корита? Чи ні?
Дух завтрашнього дня, його вічний порив, там і дух всесвіту,
на моє глибоке переконання, пускає своє коріння, з якого в майбутньому мудрість проросте і навічно поселиться в моїх віршах.
Хочеться забути про війни, протистояння, смерті молодих
солдат, сльози матерів за «небесну сотню» і жити звичайним
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життям, пробачити росіян за ці вбивства – ну з ким не буває,
помилилися, забути все і жити знову, як брати і сестри. Але це
вже неможливо з багатьох причин. Однією із таких є більше 10
000 смертей та їхні родичі. Навряд чи, люди зможуть пробачити вбивць своїх рідних. Крім того, територія Криму і Донбасу
досі захоплена, а еліта росії і все населення – від Владивостоку,
аж до Кубані мовчки підтримують дії своєї влади. Ніби це ми
напали на «великую и неделимую».
Ще однією із причин є те, що погрози і спроби захоплення, реваншу, продаж паспортів і постійні бойові дії продовжуються. Я думаю, що люди мають розуміти, з якої причини
продаються паспорти – це захоплення вашої рідної України,
вашої держави. Ви нічого не робите, не протестуєте проти
цього звірства і відвертого втручання у внутрішні справи,
ваші дії будуть розцінені як співучасть та підлягають кримінальній відповідальності за кримінальний злочин.
Ще раз повторюсь: «Неправда не має остаточного слова.
Правда завжди буде сильнішою і буде останньою». Також вперше з часів Хрещення Володимиром Великим ми маємо свою
власну церкву, її автокефалію, про що свідчить наданий «Томос» – до віку. Світло переможе темряву. Саме з цих багатьох
нюансів складається сьогодення і прогнозований завтрашній
день для жителів України. Нам добре саме так, ми нічого не хочемо міняти, особливо на «руський мир» чи «русскую весну».
Їм цього не зрозуміти, а ми такі.
Проти нашого «Томосу» у росіян лише грамота, підписана
сталіном. В нашому православному світі більше 30 мільйонів
віруючих, а це, повірте, велика кількість. Отже навіть після
розп’яття на Голгофі – життя все одно переможе. Нам всім допоможе молитва щира, душа, сповнена світла і любові. Раджу
не втрачати оптимізму ніколи, іти завжди до своєї мети, перемагати і ніколи не здаватися – хочу вкотре наголосити.
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Наше серце українське й сила козацького роду – завжди
були в теплоті, у щирій любові – філософія молодості нашої
і невичерпного таланту. В природі не існує дороги до храму,
якщо цей храм не збудований в тобі, потрібно спішити творити добро. Велике видно здалека. Ми чомусь починаємо цінувати тих людей, які, на жаль, вже не з нами.
На цю мить найбільш незбагненим в нашому світі є факт,
що він все таки, як би комусь не хотілось іншого, таки залишається збагненним. Людина в стані контролювати багато процесів, інші – розуміти, до розуміння ще деяких – наближатися.
Характерна і явна збалансованість усіх процесів на Землі, яка
наштовхує на роздуми, чи хтось не керує цим процесом зовні –
Вищий розум? Ми стоїмо перед великим викликом, загибелі
людства, припинення його існування через геофізичні і геокосмічні виклики, а ми розв’язуємо нові війни, кидаємо бомби,
бажаємо один одному зла, не прислухаємось до прогнозів науковців, їхніх рекомендацій.
Найважче в політиці – тримати діалог повстання і влади –
це тихий протест, який захищає нас від першої краплі крові.
Партія яструбів готова в будь-яку секунду красти, клювати,
пити кров. Довіра творить консенсус, але демократію потрібно
захищати. Самоврядність – один із кроків демократії. Ми живемо в унікально-дивній красивій країні – Україні. Нас вивозили на Соловки, в Сибір, а зараз в нас своя держава європейська, і ми розвиваємось. Наступний етап у нас – НАТО і я вірю,
що через декілька років це буде дійсність, мрії наші збудуться.
А сусід наш обов’язково розпадеться на ще дрібніші часточки, ніж розпався СРСР. Контроль над цією територією, яка залишилась – втрачається через відсутність фінансування, ресурсів і
людського фактору, який в них не безмежний, от вони і лізуть в
Європу. Зі сторони Китаю інтеграція прилеглих територій колосальна, і паспорти роздають китайські, кордони повзучим інфіль-
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тратом підсовуються в сторону москви, і це не турбує теперішнього очільника влади. Йому Крим, Донбас подавай. Розумію, що
він боїться з ядерною державою починати, адже ця країна зможе
захопити цей колос на глиняних ногах, закидавши їх шапками.
Процеси децентралізації, які запущено в Україні – вже
незворотні. Очевидно, що розвернути країну в іншу сторону
вже неможливо, до речі, на що розраховували старі комуністи,
соціалісти, регіонали та ін... в надії на портрети леніна, сталіна,
маркса, енгельса, яких знову дозволять носити по Хрещатику та
малювати все в червоний колір.
Коли люди зможуть терпиміше ставитись до свого сусіда, з
розумінням, поважати його право на вибір, бажання та мрії не
мають мати окрас шовінізму, несприятливості та радикалізму з
тероризмом? Неспроможність москвинів конкурувати на світових економічних форумах з виробітку будь-чого, розвивати свою
країну, виводити на світові ринки, продаж своєї продукції, занепад власної економічної стратегії, крім продажу нафти та газу,
пробує компенсувати згадані вище прогалини зброєю, смертями, нападами, захопленням інших держав, що вони завжди робили, будучи ордою. Ніщо не змінилось, тільки тепер поміняли
вивіску – вони зараз росія, придумане слово ще Петром І, яке
означає зчленування, збіговисько різних народів за інтересами.
І це є їхня суть. Не потрібно бути Касандрою з пророцтва, щоб
передбачити швидкий крах цього анклаву під згаданою назвою.
Ця ахінея, яка сходить з екранів телевізорів сусідньої червоної
сестри, якраз є яскравим підтвердженням багатьох експертів
світу щодо швидкого некрозу цього неприродного утвору, який
роз’їдає зсередини злоякісний процес, підлягає негайному симптоматичному консервативному, та хірургічному лікуванню.

Сергій Задорожний
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Народні перекази
Сніданок у потязі
Одного разу їдуть у потязі, в одному купе українець з якимсь багатим та хитрим чоловіком. Його чорні очі постійно шукали якоїсь вигоди у спілкуванні з попутним пасажиром. Настав
час сніданку. Українець виклав сало, буханець чорного хліба,
поставив на стіл тюльку та інші продукти. Питається пасажир:
«Що це у вас таке?», – вказуючи на тюльку. «Це маленька риба,
дуже корисна для розуму. Там багато фосфору і ще й смачна
яка». «Дайте попробувати». «Проба коштує грошей, – відповідає українець, – п’ять гривень». «Якось дуже дорого», – відповідає хитрий пасажир. Та робити нічого, хочеться спробувати,
бере.
Минуло трохи часу, сніданок завершився, пасажир вийшов
погуляти на черговій станції, де зупинився потяг, потім забігає
у купе і говорить: «Ви мене обдурили, така тюлька на зупинці продається за ціною одна гривня за один кілограм». На що
українець відповідає: «Ось бачите, чудодійні властивості цієї
рибки вже почали діяти».

Чиста муштарда
Приїхали близькі родичі на запрошення господаря до села,
щоб допомогти скосити траву на великій площі і висушити сіно.
Хазяїн Іван кожному виділив ділянку для роботи і сам пішов косити. Сонце вже припікало, і один запропонував переміститися в холодок, і зазирнути в торбину господаря, з якої
смачно пахло. Там знайшлася плящина горілки, кільце ковбаски, шмат копченої яловичини, цибуля, часник, байда чорного
хліба та шмат сала копченого.

152

Не довго думаючи, родичі сіли їсти. Коли все було з’їдено з
превеликим смаком, якраз повернувся з косовиці втомлений
господар. Родичі змушені були признатися, що все, що було в
торбинці, їм дуже засмакувало, і вони все з’їли.
Іван сказав, що нічого страшного, адже, це тільки їжа, і запхав руку в торбину, щоб дістати звідти сало, але сала там не
було. «Сало ви також з’їли?», – запитує Іван. «Саме так», – відповідають родичі. «А це ви дарма зробили, це був шматок сала,
який я прикладаю до хребта та сідниць – тоді біль проходить.
Вже біля двох років я так рятуюся від болю».
Каже один із родичів іншому: «Я тобі говорив, що чути потом і фекаліями, а ти мені заперечив, що сало з муштардою, що
це чиста муштарда на присмак, їж бери».

Завбачлива скупість
Помираючи, один чоловік висловив своє передсмертне побажання – випити стакан кави із двома ложками цукру.
Надзвичайно просте бажання для виконання, – сказали родичі та близькі, що зібрались, – але просимо, щоб ти пояснив.
Коли я бував в гостях, – говорить чоловік,- завжди клав до
стакану три ложки з міркувань жадібності, коли робив каву
вдома, через скупість – клав одну ложку. А по-справжньому
завжди любив із двома ложечками цукру. Отже зараз маю таку
нагоду здійснити свою мрію, своє бажання, яке здавалось мені
при житті – нездійсненим.

153

Післямова
Найбільшою нашою з Вами помилкою, мабуть, є те, що ми
не вчимося на власних помилках та не виправляємо їх, коли в
нас з’являється така нагода. Про це говорив Конфуцій.
Надзвичайно боляче ранить в серце той факт, що ми мали
таку можливість змінити перебіг історії нашої країни, та не
скористались цим, але все, що не вбиває – робить нас тільки
сильнішими. Саме цьому присвячені численні поетичні рядки
автора, адже, справедливість – це найвищий закон всесвіту і
природи, дякуючи йому, встановлений паритет у світі, справедливість нашого існування. Треба вміти віддиференційовувати наші мрії від істинної свободи, для досягнення якої інколи потрібно іти на жертви чи самопожертву.
Наше єство інколи противиться істинній свободі, але більшої насолоди немає, ніж визнання перемоги над собою і ворогом. І, як говорив Ніколо Макіавеллі, – що для досягнення
мети всі засоби добрі. Як виявляється, ці люди, які не зовсім
володіють собою, їм інколи в житті бракує саме рішучості,
вони не впевнені в правильності обраного рішення, вагаються, то, вочевидь, таким людям бракує кількості знань для прийняття рішення, вони невпевнені в собі. Але свобода чи воля
не повинні інтерпретуватись як свавілля, бо це нічого доброго
не дає.
Людина може бути «в’язнем» сильних бажань, власних уподобань, з якими вона сама не може впоратись, подолати їх, є
їх заручником, бранцем. Остаточним діагнозом є слабка воля,
але з цим також можна боротись, змагатись і перемагати, не
опускаючи рук. Наше життя – це вічна боротьба.
Впевнений, що збірка «Галицькі мотиви» знайде свого шанувальника, того, хто захоче зануритись у світ ніжної та самовідданої любові, в теплоту стосунків і розуміння, нестримного
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прояву бажань, на варті яких стоїть свобода як заручник вільної української душі.
Змальовані словами пейзажі різних пір року, що поєднуються з духовним наповненням людини, її настроїв і переживань, прогулянка під місячним промінням, падінням зірок з
нічного неба та світанковою усмішкою ранньої зорі, – змушують нас задуматись, що все це може бути втрачено з приходом
червоних братів і сестер, які сплять і бачать себе на наших теренах. Патріотична тематика цієї збірки не залишить без емоцій навіть вибагливих і прискіпливих читачів, адже ідейне розмаїття героїчного сьогодення присутнє.
Хочу завершити на позитивній ноті: скільки би не тривала
наша боротьба, протистояння, війна – перемога буде за нами,
адже всі імперії розвалювались, особливо ті, які побудовані на
крові і насиллі, як в нашого сусіда. Аналогією істини завжди є
добро.
До скорого побачення на сторінках нових збірок.

Щиро висловлюю подяку всім,
хто брав участь у виданні цієї книжки.
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