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Передмова

У цій книжці автор у своїх поезіях намагається бути 
чесним, передовсім із самим собою, бо душа його пе-
ребуває в неспокої, переживаннях. Про це він дає чіт-
кий посил у поетичній підбірці, котра знаходить свого 
читача. Постійно підкреслює любов до навколишньо-
го середовища і насамперед, до своєї Рідної України та 
прекрасних людей, що населяють її.

Автор у своїх творах звертається часто до “Світ-
лої пам’яті” людей, що поклали своє молоде життя за 
волю України і завжди перемагали в боротьбі з гноби-
телями свого рідного народу, в боротьбі із захоплюва-
чами, “собирателями” земель.

Наша пісня і вірш має надзвичайну силу, є обере-
гом нашого українського народу.

Нехай минає нас лиха година,
Живи і буть довіку Україна,
Щоби Земля розквітла життям знов,
На добро, на щастя, на любов.

В усьому треба бачити красу,
В усьому тільки позитив.
І пісню заспівати тут живу,
Непереможним є довіку цей мотив.

Війна триває – та ми крок за кроком з усім наро-
дом упевнено йдемо до перемоги. Напавши на нас, 
наші вороги припустились великої помилки, тепер ми 
всі об’єднані і згуртовані, як ніколи до цього, ми захи-
щені любов’ю один до одного. Брат за брата.

Звільнення від пут, які були зав’язані на наших ру-
ках і шиї червоним  сусідом – це велика і значна подія. 



Я щасливий, що є свідком цього дійства, хоча багато 
моїх родичів та знайомих не дожили до цього радіс-
ного і світлого часу, головним у прийнятті рішень те-
пер є все-таки українець, який страждав багато деся-
тиліть, його вільне серце та щира душа, що тепер пе-
ремагає ворога.

Поетичні рядки даної збірки заставляють безпосе-
редньо приймати участь в сюжеті цього твору чи вір-
ша, не залишають байдужим нікого.

У виданні “Сповиті полумям” – кожен знайде свою 
правду, яку завжди потрібно відстоювати, як би це не 
було важко – говорить нам автор із сторінок своєї кни-
ги. Кожен знайде єдиного, істинного героя, чи кохання, 
чи жартівливі нотки, що підстерігають читача в бага-
тьох куплетах.

В цій поезії, над людиною тріумфує природа, її не-
зламна міць і велич, непоборна сила стихії і Божого 
промислу.

Не завжди мовчання поета – це мовчання. Це як 
правило побудова нових грандіозних планів, а отже – 
все ще попереду!

З глибокою шаною і повагою 
до Тебе, мій Читачу.
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Сповиті полум’ям

Сповиті полумʼям стоять одні,
Вони самі є стражами кордону,
Собою закривають у вогні,
Святу межу, – назад ні кроку.

Стоять на грані миру і війни,
Люди, котрі відважні серцем,
Життя своє віддали долі в руки, 
І Україну захистять героєм.

Земля світанком знову завесніла,
І сонце в небі голубому променить,
Тому, що на границі варта є всесила,
Рубіж святий собою боронить.

Закрита Україна на замок від ката,
Еліта нації обороняє нас,
Це юнаки і матері, чоловіки й дівчата,
Це ветерани воєн, бойовий спецназ.

Сповиті полумʼям у них серця,
За матір нашу Україну,
За вбите, закатоване життя,
Москвитом, що стріляє в спину.
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Рожеві окуляри

В усіх негараздах, що маємо ми,
Як правило ми винуваті,
Наївність проста і довіра, завжди,
Так вічно було в нашій хаті.

Чому між людьми поселилася зрада,
Спокуса нажитись вселилася в них,
Ми хлібом і сіллю стрічаємо брата,
Смерть насилає на нас, – він що, псих?

Життя небезпечне, є часто трагічне,
Всі боряться за виживання і все,
Дарма нас ніхто захищати не буде,
Видавати харчі всім не будуть уже.

Отже волю свою – в боротьбі здобувати,
За волю – життя тут на фронті кладуть,
Віру батьківську, єдину, як вчили,
Також захищати потрібно – це суть.

Окуляри попробуєм зняти рожеві,
Подивитись у вічі правді Святій,
Споконвічні кордони свої, Богом дані,
Захистимо від сусідів, бомжів і катів.
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Тінь

Тінь завжди стоїть в тіні,
Вона повторює всі кроки,
Плавно в русі, і у танці,
Ідуть мов ангели тривоги.

Тінь на Землю падає,
Від усіх живих, на ній,
Від предметів, що тут є, 
В мертвих не буває тіней.

Трагедії, що кояться у світі,
Нещастя, що бувають на планеті,
Клонуються, повторюються двічі,
Їх тінь всіх копіює в їхньому сюжеті.

Тінь в тандемі за всіма,
Чи добрий вчинок цей, а може ні?
Тільки в тумані вона відпочива,
Не має сліду за поступками в імлі.

Тому в тумані, чи в імлі,
Коли не світить місяць в небі,
Не лиються проміння із зорі,
Гріхи найбільші відбуваються тоді.

Гуляє, темна, вдосталь по планеті,
Адже вона буває всюди і завжди,
Не підкоряється нікому у житті, 
Вона – це рука ангела, живи.



Не буває світла, й тіні без краси,
Життя надалі щоб цвіло надійно,
Відблиски, й бліки і рефлекси,
Існують мабуть з тінями постійно.

Тінь коли лягає від людини,
В очах в неї блистить: ”Це я!”
Підійду і привітаюся щоднини
Побажаю я здоровʼя і у майбуття.

Тіні своєї боятись не треба,
Ходить вона у тебе по пʼятах,
Вона вродилася з тобою, із лона,
Супутником твоїм є темна у роках!
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Вантажний ліфт

Ліфт пасажирський 
У престижному будинку
Працює не завжди,
Тому вантажний, на світанку,
Вже на підйомі догори,
Заповнений ущерть був.
Пощастило встигнути
На цей рейс до ліфта
Дамі поважній, вже роки,
Із таксою-собакою, прийшла,
Ще відчувала щось не добре,
Крутила носом і хвостом, вела.
Пенсіонер із палицею і в пальто,
Із бородою сивою, як молоко,
Підбігла пара молодих,
Закоханих і юних.
З коляскою дитячою
Забігла стильна мама,
Та з пуделем собакою,
Сусідка, – цілком пристойна дама.
Заповнили ретельно, щільно,
Весь простір в ліфті, геть усі.
Нервово якось вів себе
Цей пасажир в пальто,
Всіх підганяв він: ”можна швидше”.
Терпіти стало важко, як в кіно.
Він кнопку натиснув,
Ліфт зрушився, поїхав, але що?
Відʼїхав ліфт три поверхи туди,
Звідки дістати всіх є важко,
Між поверхами зупинився, як завжди.
Хвостом зарухала і вити стала такса,
Хазяйка зразу підключилась, бо вона,
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Хоть вік поважний має, зате стала,
У керівництві фабрики і в органах була.
Наділа окуляри і рекомендації дала
Усім учасникам ліфтерної пригоди.
У мами стильної дитя заголосило
Памперс міняти час настав.
Про себе дала чути пані Світлани такса,
Пудель, який в сусідки дами, – він мовчав,
Мабуть породистим був, споглядав.
План стратегічного миттєвого рятунку
Директора, що в органах була –
Не спрацював, диспетчер не відповідав.
Помітно нервував цей пасажир в пальто,
Із бородою сивою, як молоко.
Він танцював на місці, і надчасто.
Пройшло години дві, а може три,
Нестерпна стала поведінка діда,
Нехотячи він наступив на пуделеву лапу,
Який що сили гавкнув на сусіда,
Став скавуліти і посунув даму.
Ніхто нічого миттю не помітив,
А дід в пальто, відразу став спокійний.
Все б нічого, якби не запах що ішов
Задушливий, їдкий, нестерпний,
І у калюжі сам чомусь стояв.
Собаки гавкали і вили до сих пір,
Допоки двері ліфту не відкрили,
Усіх звільнили, було це під обід,
Вони пішли на сходи, їхати не стали.
А дідо сам поїхав у ліфті,
Більше він не поспішав сьогодні.
Почали сходами тепер ходити:
Пара закоханих і молодих,
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Пані Світлана з таксою і стильна мама,
Сусідка з пуделем, що сама дама.
Продовжує користуватися ліфтом,
Пенсіонер і з палицею і пальтом,
Із бородою сивою, як молоко, –
Не зустрічається з сусідами тепер давно.
Майстри, що визволяли вʼязнів із ліфта
Щодня молитву промовляють Богу,
Щоб не довелося вдруге, бо душа
Не зможе пережити цю картину знову.



Злодіям

Завжди була таємна змова,
Сусідів наших, на нашій Землі,
Життя у рабство продавать хотіла,
Мріяла бути паном в нашій стороні.

Розпоряджатися багатствами земними,
Якими нас Земля обдарувала.
Все у житті своєму тільки продавати,
І Землю нашу, якби могла, внесла в заставу.

Усі що поряд, тут, мабуть забули, 
Багатством є найбільшим – люди,
Ми не торгуємо Землею і людьми,
А як потрібно – рахувати вмієм зуби.

Цю слину, що тече по руській бороді,
І по сусідських бородах держав – 
Запамʼятайте, оближіться всі злодії, 
І у страшному сні нехай не сниться вам:
Донецьк, ні Крим, ні рідний Львів.
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Рідна сторона

Я у чистім полі,
А воно безкрає
І калина в лузі,
Щастя нам дає.

А лелека білий
В стаї журавлиній,
В хмарі сивій-сивій,
Кличе в чарівній.

Тут криниця вічна,
З ручаєм батьківським,
Сила і наснага
З родом нам близьким.

Тут пісня лунає
Зоряним намистом,
Поміж гір пірнає,
Бʼє десь джерелом.

Ріки усі вільні,
З плинами стрімкими,
Що несуть криштальні
Крапельки води.

Із крила лелеки
Падає на Землю – 
Щастя, що принесли 
З рідного краю́.

Там немає горя,
Там нема плачу,
Там завжди є пісня,
Вільна як в степу.

В світі у коханні,
В трепеті любові,
Щастя є у тайні,
В миті неземній.
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Роздоріжжя долі

Полетіли білі лебеді
У заобрійні далі,
Пошукати щастя й долі
На просторах волі.

Пара білих лебедів,
Як летіли в небі,
У просторі променів
Загубились як в пустелі.

В блиску крил здалека,
В грації магічній лету
Спалах побачили крила,
Цей промінчик, мов комету.

Стая білих голубів
Полетіла вслід
І собі шукати щастя
На розходженні доріг.

І на цьому роздоріжжі,
Хто зверне направо,
Впродовж свого життя
Щасливим буде по праву.

І на ліво хто поверне,
То земне життя,
Приведе його нещасне,
До могили, цвинтаря.
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Білі лебеді удвох
Крилами махнули,
Доля поманила обидвох,
Вони вправо повернули.

Як летіли разом в парі, 
Вслід їм марево, імла,
Шлях далекий у просторі,
Встелений рукою долі.

Голуби у хмарі сивій
Загубилися відразу,
Повернули у тумані
На розходженні порталу.

Одні вправо повернули,
Другі вліво, назавжди – 
У надії там зустріти,
Мрії, що летять завжди.

Ті, що долю вибрали, 
Вліво повернули –
Темно стало навкруги,
Сум і плач усюди.

І дороги вже назад
Не знайти, безмежжя,
Лиш летіти уперед,
А внизу провалля.



Скільки стало сил у стаї,
Ще летіти в забутті,
Але впали всі у прірву,
Згинули у самоті.

В нас усіх завжди є вибір,
Що отримати, чи ні?
Бо це роздоріжжя долі
Обираємо самі собі.

Хтось, колись, згадає може,
Стаю білих голубів,
Чарівно кружляли тоже,
Як хмаринка чистих мрій.



20

Скарб долі

Ще колись, давно, у тайні,
Як гуляв тут на зорі,
Цінний скарб внизу гори,
Закопав він в юності.

Скарб у парубка був вартий,
Хвилював уяву долі,
Був захований в підніжжі,
На світанні, у скалі.

Були війни, а відтак,
Перемирʼя часоплину,
Був одружений юнак,
Мав сімʼю, дружину.

Все пройшло, минуло все,
Щастя промайнуло,
І на схилі літ уже,
Вічністю війнуло.

Пригадав про скарб великий
Що він закопав давно,
Пішов глянути старенький
Місце віднайшов, аж ось воно.

На місці скарбу де гора,
Малахітова криниця є одна,
Вода холодна з джерела,
Смак криштального струмка.

Ковтнув дідусь сивий води,
Юнаком він обернувся миттю,
Морщини всі немов у сні,
Чарами пройшли з бідою.

Криниця в Карпатах вже давно
Допомагає людям віру берегти,
Бо справжнім скарбом є добро,
Яке з криниці ллє́ться вже роки.



Різни‘й вівтар

Як іскристий промінь сонця
Падає на скелю,
Розливається он-де, по вінця,
Пісня у пустелі.

Серце геть моє, як скеля,
Вже давно закамʼяніло
І твій погляд ясний бʼється,
А воно – спочило.

Не блистять тепер вже очі,
Не горять пожаром,
Бачити не можуть, як усі,
Покрились туманом.

Світлом сонячним своїм янтар,
Малює в небі серця контур,
І знову в небесах різни́й вівтар
Заполонив уяву поміж сивих хмар.



22

Вітер і пісня

Листям шелестить мелодію у лісі
Вітер невгамовний, вільний,
Відпочинку він шукає тут в намисті,
Що сплела йому весна, барвисте.

Силу буйну вихровій,
Набирає в чистім полі,
А з пісень дзвінких весна
Порятунок сплела долі.

Чари із намистом в полі танцювали,
Вітер із весною подих тамували.
А веселка на просторах і дзвінкі цимбали
Небо синє запалили і розфарбували.

Закрутилась круговерть, чарівна містерія
Закружляли у танку вітер із весною.
Коромисло різнобарвне, веселка й магія,
А цимбали голосисті потекли рікою.

І на гόрі, де потік, бʼє із джерела,
І в долині де сосна виросла стрімка,
Навкруги простори видніють здалека,
Вітер пісню заспіває з чистого струмка.
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Відчуття кохання

Я хотів би знову летіти
Я хотів би жити там,
І в житті на хвилі плисти,
Де є синій океан.

Наді мною, щоби неба далечінь,
І калина в білому цвіту,
Голубінь бузку чарівна повінь,
Загубилась в серці на льоту.

Плисти я мабуть далеко буду,
Може вже тепер я втрачу силу,
Але мрію я ніколи не покину,
Я до тебе снами попливу.

Вітер з легкістю закрутить на Землі,
І в останнє запах лілії і вишні,
Піднесе і передасть у яркім світлі,
Усі надії мрії в первоцвіті.

І я тепер вже в небі, між зірок,
У хвилі я космічного проміння,
І запах роз і весняних фіалок,
Ще довго не покинуть відчуття кохання.
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Широка хвиля Дніпра

Коли я стою на березі ріки
І про себе я міркую в тайні.
Бажання – не спинятися, пливти,
Пливти, ну а потім, як в казці.

Коли знову, стою край ріки,
Ну, а небо тут синє, лазурне,
Вабить ніжністю нас усіх догори,
Ну а потім, у вальсі танцює.

На березі, я, чистого Дніпра,
Трава довкола шовковиста й ніжна,
Поля, навкруги, луки залила, 
І зелень природи Земля і вода.

Я бачу ліс, високі і стрімкі дерева,
І як з джерельних вод Дніпрових,
Розлилася хвилею – вона,
Прямує повз кудлаті сосни, що у хмарах.

Давно вже так, багато років,
На березі славетного Дніпра
Приходять люди, щоб отримати знов спокій,
На многії і благії літа.
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Перлини царя морського

Хвиля моря, в прибої, у гору,
Розбивається в бризг, на багато краплин,
А в припливі лиш гладить скалу по уступу,
Що спускається в синєє море перлин.

Там глибоко на дні, на морському,
Де розсипані перли лежать,
Чарівник обʼїзджає по колу,
Все багатство своє на коні вороному.

Хоть на морі бушує негода страшна,
Йдуть рибальські човни й кораблі всі під воду,
Веде облік багатств він ретельно, неспішно,
Бо складає він звіт потім царю морському.

А над морем стая білих голубів,
Вони вісточки принесли рибалкам,
Морська лавина погребла всіх моряків
Зробили коло почесті птахи 

і розлетілись по оселях. 
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Дзеркало душі

Я бачив твої, чисті очі душі,
І дзеркало, що заглянув туди,
В очах не побачив життя і любові,
Не видно у них ні тривоги, й сльози.

Це очі, які не хвилюють нікого,
Ці очі давно перестали плисти,
Давно не літають у чистеє небо,
І сонця не бачать, не бачать роси.

Не плачуть ці очі вже дуже давно,
І їх не турбують дівочі жалі,
Не знають вони і краси он як близько,
І щастям не світяться очі сумні.

Я мрію, щоби іскра кохання,
Що зможе в серці розвести вогонь,
Щоби душа горіла, й сподівання,
Блиснули капельками сліз в долонь.



Долина, де сходить зоря

Між уступами гір, там далеко за морем,
Там далеко, де сходить зоря,
Є долина одна, там завжди є весна,
Там завжди є любов і життя.

Я в долину казкову, в світ за гори піду,
Я її таки там віднайду,
І у Бога я там сам просити буду,
Щоби щастя він нам дарував на роду.

Ця долина, щоб була довкола, завжди,
В світі, всюди щоб була весна,
Щоб цвіли і родили у нас всі сади;
Щоб душа була чесна й правдива.
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”…а душа?”

Вітер зійде з заобрійних висот,
Всесильний, вільний і могутній,
Полями і дібровами усіх екзот,
Землею він пройдеться невгамовний.

Загляне в гості до морського дна,
Підніме хвилю, і нескорену й бурхливу,
І небо почорніє, і стрімка скала
Розколеною впаде у низину.

Дерева ляжуть як покошена трава, 
А буря буде далі вирувати,
Зигзагом блискавка у небі ожива,
Запалюючи темряву мечем булату.

Зірки ніякої в небесному просторі
Не видно вже давно, одна пітьма,
Імла і страх заволоділи розумом у парі,
Туман спустився пеленою, а душа?



Мелодія крила

Біла лебідка на крилах своїх
Весну до нас запросила,
Цвітом чарівним покрила усіх,
Ранню зорю запалила.

Всіх поцілує у серце гаряче,
Встелить туманом густим,
Чисту росу на траві похитає,
Променем сонця ясним.

І соловей у карпатській діброві
Пісню чудесну співає,
Він заливається співом любові,
Щастя магічне дарує.

Лебідка на крила цю пісню взяла,
І полетіла далеко у гори,
Мелодію вічну з собою понесла,
Надію дала нам на довгії роки.

  



30

Україна – серцем вільна

Україна – серцем вільна
Знову зазвучала,
Зграя журавлів до неба,
На свої широкі крила,
Понесла у світ далекий
Пісню соловʼїну.
Вже тепер вона летить,
Вітер дує в спину,
Не спинити вже її,
Вільну Україну.
Тут стрімкі гірські потоки,
І Дніпро могутній,
Небокрай наш український,
Сонце і Дунай,
Стануть за Вкраїну, матір,
За наш рідний край.
Тут бескиди, рідні гори,
Калина у лузі, 
Грізною сторожею завжди
Будуть в допомозі.
І козацький рід вкраїнський
Геть нікому не здолати
Ми вільний народ і сильний,
Краще тут не воювати.
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Космічні мандри

Ракета підкоряє небо голубе,
Летить із швидкістю до мрії,
До зірки білої, що мерехтить он-де,
Але до неї ще летіти у надії.

Цей океан космічний, що вирує там,
Ця нескінченність вічна у просторі,
Магічну збуджує уяву нам,
Ми летимо з Землі до білої зорі.

Там є космічний вітер на горі,
Він навіває мрії чисті, світлі.
Дорога до омріяної долі,
Лежить через роки в безмежній далі.

Ракета ця, як вічний мандрівник,
Летить у просторі, часу не відчуває,
Безмежні відстані долає мрійник,
Але вернутися до дому – обіцяє.
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Холод в серці і очах

Ти від мене є близько,
З холодом в душі.
Чую страхом війнуло,
Може ти на межі?
Але холод у тобі,
Поряд ти десь ідеш,
Розуміння маєш у собі.
В тебе очі сумні і красиві,
Холодні, байдужі, чарівні.
Льодом серце покрите у слові,
Не співає, не живе воно,
Не летить у просторі,
А болить воно так часто.
Я на спомин візьму,
За тобою на вік,
Все, що в серці я маю своєму,
Холод твій, що вогнем опалив,
Мені душу і серце довіку.
Вітер сумно смичком награвав,
Положив його тихо на струни,
І тетява, в полоні тихих вечорів,
Розлила ноти вічної розлуки.
Заграй мелодію душі,
Вітре, на скрипці, в полі,
У джерелі, де плещуть зорі,
У небі рідному, де лебеді у стаї,
Кружлять у ранньому промінні
Де холоду ніде немає,
А є довіра вічна, у добрі, в коханні.
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Кремлівська шмата

Кремлівська шльондра
Запродала Україну,
Кремлівська шмата
Прийняла вбивцю і орду,
Пішла лизати мешти окупанта,
Сама зібрала гроші і втекла,
Не по пеньках, які на дачі закопала,
Та шмата гелікоптером ”ся змила”,
А по дорозі олівці ламала,
І шпонку із собою заманила.
А шпонка та налякана була,
Зламала митний перехід сама,
Побігла аж до трапу літака.
Дві шмати втекли безсоромні,
Ні племені, ні роду, тільки встид,
Прокляті будуть у віках, як блазні,
Проклятий буде також їхній рід.
В могилах перевернуться всі рідні,
Бо завелась в роду продажна шмата,
Що зрадила Вкраїну, матір,
І на поталу почвалала до Москви.
Невже колись настане цей момент
І шмата повернутися додому забажає,
Захоче бачити тюрму де проживала
І досвід там отримала безцінний:
Як підчинятися, лизати мешти і ”стучати”,
Та перехожим норкові шапки здирати.
Ще раз реваншу, Господи не приведи
Отримати подібну шмату в президенти.
Невже ми вибрали самі це чудо,
За яке ми з вами червоніли довго?
Ти! Наша матір! Варта гетьмана другого,
І сильного, розумного і справедливого,
Твердого, не підкупного і свого!
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Появилася надія

Заблистіло вікно у квартирі навпроти,
Появилась надія, що може це ти, 
У вигнанні душі, свого таки добиватись,
Не здаватись ніколи в полон самоти.

Прийде знову до тебе найбільше бажання,
І здійсниться воно, так завжди є в житті,
На поранене тіло твоє – ліки, вічне спасіння,
Любов і симпатія в весняному промінні.

Я продався тобі, але в рабство кохання,
Хочу вічно служити, але тільки тобі,
Парус в небі пливе, горизонт закриває,
Мрії він обганяє, що летіли тоді.

Може разом удвох, може вже назавжди,
Нам летіти у променях віри,
Досягнути мети, і тоді вже завжди,
Дочекайся своєї богеми.

 



Хвиля вогню в твоїх очах

Біля скали шумлять на морі,
В підніжжі сильної гори,
Клуби пухнасто-чарівної,
Біляво-голубої, чистої піни.

Вони то миттю наростають, 
То в море йдуть, аж до води,
Скалу у плеску обмивають,
То стрімко падають із висоти.

І ця краса, що так мінлива,
У нескінченності, милує погляд наш,
Дивитись на скалу, що хвиля бʼє безсила,
Як на вогонь, що у твоїх ясних очах.
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Ніч заворожила

Ніч розтікається ніжною хвилею,
Мʼягко лягає десь тут, навкруги,
Небо підпалене вночі зорею,
Світить яскраво усім і завжди.

Зачарувала ніч пісню дзвінку
Ехом нічного звучання
І розлилися мов в сні, – наяву,
Ноти на струнах кохання.

Магія сутінків вічну мелодію,
Тихо співає на всі голоси,
Чари нічні розливаються чистою,
Кришталево пʼянкою водою краси.

Поцілунки нічні чарівної пари,
Душу молоду в часи зізнання,
Тамує подих вічної краси,
Серце звільняє від страждання.
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Лайнер мрії

У ранковому тумані
На розгінній полосі,
Піднімається у силі
Лайнер з легкістю, з Землі.

Крила розрізають вільно
У повітрі сивину,
Молоко парне розлито,
А літак пірнув в хмарину.

Над дзеркальною водою
Де верба схилилась,
Пролетів він, мов стрілою,
Віти захитались.

Як піднявся лайнер мрії
У захмарний обрій,
Став він вільний у просторі,
Мрійливий і гордий.

Літак Землю облетів
Білою лелекою,
Повертається із мандрів,
Чарівною зіркою.

Нема краще у світі,
Зірки, що вільно летить,
Шлейф за собою у небі,
Залишає ще довго у слід.

І на згадку про себе у пісні,
Ще на довгі роки поколінь,
Як летів, – то співав у польоті,
Лайнер серцем, душею, як повінь.
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Срібні коси дощові

На вікні краплини щастя
На вікні вода,
З неба падає свята,
Дощова, жива.

Я в квартирі, а вода,
Краплить, стікає,
По вікні струмки, ріка,
Просто заливає.

По квартирці, по вікні,
Срібні коси дощові,
Падають чарівні,
З блиском, кольорові.

Щоб лилась вода криштальна
Поміж гір, в діброви,
Щоби плаєм там стікала,
У гірські потоки,

Щоб вода у хмарі була,
Щоб лилась рікою,
На це мабуть воля Божа,
Світлий голос раю.

Так завжди у світі було,
Є порядок сталий,
Буде вічне синє небо,
Поки Шлях Чумацький.
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Промінь сонця

Сонця теплий промінь
У вікно влетів,
За ним світло і вогонь
З шлейфом прилетів.

Розбудило сонце казку,
Обрію в вогні,
Мелодійно, на світанку,
Прохолодою зорі.

Небо пісню чарівну,
В повені чар-зілля,
Затягнуло незрівнянну,
На всі голоси кохання.

Тут є спокій на Землі,
Тут кує зозуля,
У ранковому тумані,
Щирого зізнання.

Промінь сонця на світанні
І трава, і роси,
Соловʼїна пісня рання,
Заплелась у коси.
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Світанок у горах

Світанок оглядав свої простори,
А тепер спустився з гір,
На коні жаркому верхи,
Річкою зливною, із небесних зір.

Вітер знов приніс новину,
Із карпатських гір,
Лелеки летять в чарівну,
Землю чистих кольорів.

Тут немає напівтіней,
Це вільна країна,
Говерла тут, як Колізей,
Є ще й Верховина.

Посріблив світанок гори,
Їхні всі вершини,
Усі стали мов кичери,
Інші як бескиди.

Стануть гори в обороні,
Миттю і відразу,
І стрункі, міцні й високі,
Як військо майдану.

Сам туман зійшов з вершин,
Ріки стали бистрими,
А ліси довкола них,
Усі непрохідними.

Тут природа вся якраз,
Не пропустить ворога,
А світанок повсякчас,
Журавлів скликав до нас.
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Барви осені

Листя падає сумне,
Жовте і червоне,
А пора прийшла уже.
Листопаду вкотре.

Листя падає з берези,
Верби і осини,
Клен листя кидає,
Осінню покрите.

Зелень, що де-інде видно,
З переливом листу,
Тут килим лежить барвисто,
І мʼякий, з намисту.

В танці листя закружляло,
Пелюстками роз,
Вітер чарами, як в соло,
Застеляє вихром нас.

Шати розстеля барвисті
Осінь перед нами,
Ми крокуєм по житті,
Соловʼїними піснями.

Ми купаємось у листі,
Яке падає у вальсі,
Посміхається у щасті,
В променях, як в казці.
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Сакура

Я сьогодні у сні побував наяву,
Бачив квіти чудові, чарівні,
Серце моє боронили вони,
В житті знову приснились мені.

Там летіли лелеки і клином, у сні,
Вони сакуру ніжно хитали,
Квіти кольору біло-рожеві,
Мелодійно росу розливали.

Там фламінго па́рами, в тумані,
Піднімають хвилю чисту на зорі,
Сорочку шиє у закоханому стані
Весна на березі ріки, а дно у янтарі.

Сорочка із весняного туману,
Лягла на річку, берег, і сади,
І тільки сакура із сивого обману,
Чекає до схід сонця близ води.

Сузірʼя ще холодне рано-вранці,
І сонце маревом розлило блиск,
Сакури квіти із листом на вервиці,
Із лиском золотим гілок, – гротеск.
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Картина словом

Слова лягають фарбами,
На полотно ґрунтовне,
У стилі спокою, мазками,
І колоритне, чисте невгамовне.

Заполоняє деколи уяву,
Біль, що лягла вагою,
На душу маляра вразливу,
Який малює словом і душею.

Не просто підібрати кольори,
Якщо картина писана правдива,
Між теплими мазками доброти,
Кровʼю написані журливо.

Нестримне є бажання істини,
Не всім творити цю манеру,
Сказати правду лиш мазками, 
Словами передати цю потребу.



Догоряє осінь у вогні

Осінь загуляла в полонині,
А зима стоїть вже на чоті,
Ще теплом осіннім у тумані,
Накриває чарами у ли́сті.

В багряному, яркому колориті,
Догоряє осінь у вогні зорі,
Світанок фарбами на полотні,
Малює істину мазками на картині.

І проливає сльози вогняні,
Дерев підніжжя уже жовте і червоне,
Земля, ще подумки в осінньому вбранні,
А дух зими із вітром стогне.
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Життя секунда

Якщо ти ідеш по краю,
Ти секундою живеш,
Хочу йти завжди Землею,
Серце – потім покохаєш.

Вічна ця земна дорога,
Є важка й нестерпна,
Колесо життя – чарівна,
Радість нескінченна.

Я у вічності живу,
Мрією про тебе,
Небо я тобі прихилю,
Якщо буде треба.

Небо чисте, справедливе,
Зорями покрите,
І душа моя, для Тебе,
Є завжди відкрита.
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Попіл пам’яті

Згоряє попелом у памʼяті життя,
Яке недавно було так реальне,
А зараз сльози погасили це багаття,
У попіл догоряло, ще таке жадане.

Зола – містерія, що було, – те пішло,
Горить найкраще, неземна любов,
В вогні вже сонячне намисто,
Це істина Свята перед Його порогом.

І сторожем я в тебе, це не сон,
Рікою, що розділяє світи,
Ти тут живеш у щасті і з добром,
Я тлію, де кохання на віки.

Синім полумʼям печалі все горить,
Догоряє в забутті, скорботі,
Шаром попелу вкриває памʼять,
Вітром розносить по Землі у смуті.



Повітряний океан

Океан легкої синяви,
В повітряному просторі Землі,
Пісня лине на всі голоси,
А цимбали, струнами на хвилі.

Твої очі – це блакитне небо,
Де купаються космічні кораблі,
Голос твій – ранкове соло,
Коли плещуться у ньому дві зорі.

Журавлі летіли в океані,
І крилом торкнулися душі,
Там на віки залишили чисті
Спомини про себе на Землі.
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Львівські чари

Є у Львові чари в пісні,
Мрією горить, лунає,
Іскрою летить у серце ночі,
Струни обриває.

Тече річкою дзвінкою,
Зорями у небі,
На горі Високій Замку,
Росами у хвилі.

Синім інеєм ранковим,
Пісня водограєм,
З гори падає намистом,
А відлуння – гаєм.

Лебеді у парку,
Стрийському на крилах,
Надію роздають у руку,
Закоханим в розлуках.

А пісня, співана у Львові
Про тебе, і про неї, і про всіх,
Є морем, яке ллється у просторі,
В очах закоханих твоїх.
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Весна на Землі

Земля цвіте весною барвів квітів,
А вишня пелюстками білими мете,
Дивограєм заметілей сніжних берегів,
Запах меду вітер подихом несе.

Кохання неземне світанок пробудив, 
Аврора ніжною палітрою мазків,
Розфарбувала мрії лебединих крил,
У двох закоханих і молодих батьків.

Ця зірка, що упала он-де з неба,
І мелодія сопілки десь у далині,
Дивограєм пісню милу, ти єдина,
Заспівати зможеш, лише ти, мені.

Вишитий килим росою, у тумані,
Під ноги ліг, із сивиною, на канві,
Усе у щебеті співочої пташні,
Що серце напуває в трепеті любові.



Магія в коханні

У грудях вже і розривається, й пече,
Не покидає біль вразлива,
І відчуття нещастя знов прийде,
Якщо не буде волі, й сили права.

І біла квітка лотосу в душі,
Що так ніжно чарує на світанні,
Краплиною людського щастя, на межі,
Є міра магії у вічному коханні.

Так, я кохаю, бо в тобі живу,
Гармонія сердець звучить так чисто,
Жива вода сльозою на щоку,
Гіркою ллється, скупо, як в кіно.
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Осінь чарує

Вогнем і жаром догоряє жовте листя,
Кидає язики червоні навкруги,
Позолотилось верби чарівне намисто,
І віти вже додолу хиляться так низько.

Минають дні, години і хвилини,
Незримо час, нестримний і пʼянкий,
Проходить повз закоханих щоднини,
Не відчуває часу плину рід людський.

Обпечене коханням тут сердець гарячих,
Килимом різнобарвним, мов потоком з гір,
Листя лягає у кольо́рах теплих,
На Землю рідну, стелиться до ніг.

Осінь на конях вороних, червоних,
Душу чарує клином журавлів,
Багряним чистим променем осінніх,
Ніжних карпатських, сольних голосів.
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Гірські джерела

Тут гори сині на віки,
В полон мою уяву взяли,
У тебе серце вже вони,
Назавжди також відібрали.

Я завтра в гори, де живе душа,
Піду у сині, у високі,
Вони співають і живуть – це казка,
Леліють мрію, синьоокі.

І в буревії снігові, морозні,
І в дощові негоди проливні,
І в спеки літні, сонячно-жаркі,
Гори стоять замріяні в тумані.

Джерела, що течуть високо з гір,
З-за хмар потоки виринають,
Цілющими струмками з білих зір,
Землею ріками криштальними стікають.

Чистота гірська, правдива і надійна,
Закохує у себе серце молодих,
І магія гірського витоку всесила,
Лікує душі зболені у всіх.



Зоряні цимбали

Дзвінкі джерела, наче струни,
Із далеких і захмарних,
Мелодійно, мов цимбали,
Водограєм з гір високих.

Всі струмки, криштальний подих,
Холодом в задумі,
Зазвучали камертоном чистим,
Зоряні цимбали.

Веретена розівʼються 
Всіх струмків, джерел і рік,
Струнами прямими з серця,
Звучатимуть ще довгий вік.
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Надія покути

Війна іде на континенти
Щоб душі праведні забрати,
Невинні долі загубити,
Нещасних в пекло затягти.

Ніхто не може наказати,
Невинних на війні вбивати.
Якщо ти душу хочеш катувати,
Тобі заказано до Раю мандрувати.

Якщо не вбивця ти з Москви
І маєш віру християнську,
Не осором рід свій із давнини,
Подобу май в собі людську.

”Не вбий” – в Письмі Святому,
Зброю свою склади і йди, 
Земля ця українська є в усьому,
Не приживешся в Україні ти.

Все було вже захоплено тобою,
Та не покірна є моя душа,
Не маєш влади ти над гідністю моєю,
Бо ця Земля Свята і наша.

Все знову є моє, усі простори,
І буде так постійно і завжди,
Збіговисько твоє вже кришиться шматками,
Московія всім приказала довго жити, на віки.
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Слово – граніт

Безкрає поле хліба золотого,
Залите колосом дозрілим,
Картина неба голубого
Ескізу українського килим.

Слово фарбує кістю маляра,
Воно мазками оживляє поле.
Пшеничний лан, простори комбайнера,
І голубінь небесну слово застеляє.

Як журавлі у піднебессі
Кружляють парами в любові,
Як слово, фарбами у щасті,
Малює сни чарівні й кольорові.

Слово всесиле, є гарантом,
Є молотом у коваля невтомним,
Є іскрою гранітною, булатом,
Малює, бо є штрихом ніжним.
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Любов правдива

Втома хилить людину до сну,
Чисте поле їй сниться і небо,
Як зливається обрій в траву,
Вітер гойдає віти звабливо.

Як у сні все є дійсно правдиве,
Небо чисте є там, голубе,
І весна розквітає сильніше,
Листя в осені все золоте.

Любові під силу пробудити,
Усі найкращі почуття,
Вона спроможна покохати,
Вона дає путівку у життя.

Коли прокинувся, усе інакше,
Довкола стреси, горе і біда,
Лише любов одна не підведе,
У сні і наяву, вона правдива.
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Волошково-сині очі

Загорівся обрій неба
І зоря, що падала,
Полумʼям яскравим дива,
Свої чари видала.

Відгомін із неба ллʼє,
Мелодійно, піснею,
Просипається довкола все,
Казкою чарівною,

Волошково-сині очі,
Відблиск неба вічний,
Моє серце на зорі
Полонила чистий.

Вії цих очей чарівних
Мрійливо опущені,
Я кохаюсь серцем в них,
Із весни до осені.



Карпатські вокали

Моя кохана, мила,
Ти для мене єдина,
Ти як вірна царівна
Мені вік присягла.

За любов і щире кохання,
Що ти дарувала мені,
У горах Карпатах, з світання,
Пісню співаю тобі.

А трембіти звучання чарівне
І акорди розлили цимбали,
Всі Карпати співають для тебе,
Я у горах співаю вокали.
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Небо в океані

В океан, коли все небо окунеться,
А вода холодна в небо потече,
Хвиля в небі силою візьметься,
Під ногами вже опори не буде.

Буде тільки голубінь безмежна,
Сила, що дає наснагу в боротьбі,
Надія є у вічності всесильна,
Океан і небо будуть у житті.

Мрії знов літатимуть далеко,
Океан у просторі Землі,
Гойдати хвилями буде журливо,
Далекі відстані, де ходять кораблі.

Ще молодий, але уже у віці,
І досвід є набутий у житті,
Не так, щоб зовсім не щастило в світі,
Та все-таки є щастя на Землі.

Діти – найбільший скарб планети,
Як є вони – то щастя є завжди,
Вони надію подають, щоб жити,
Провідниками вони є, нас Господи благослови.

Шлях обирати ріки будуть по планеті,
Морями й океанами всі кораблі підуть,
А простір в небі – мрією в надії,
Уяву нашу в мить заполонить.



60

Доказ у суді

Хата журливо в селі похилилась,
Стріха сповзає з даху і тече,
Біла хатина сімʼю захистила,
Собою прикрила родину й тебе.

Дякують доси усі, що вціліли,
Від ката червоного в цьому селі,
Хатині, що прийняла кулі червоні,
Вони в ній, як памʼять і спомин – живі.

Це доказ в суді, що бандити із раші,
Зі шматою, кольору крові були,
Як тут, в наших селах вони лютували,
Людей убивали, до Сибіру тягли.

Багато кого вже немає з родини,
В Тайзі, у Сибірських лісах полягли,
Сибір весь окроплений кровʼю Бандери,
Україна є там, де її діти зросли.

Дух наш козацький потрібно збудити,
Прокинутись треба від сну назавжди,
Ми духом незламні і сильні солдати,
Від москвіта простори свої берегти.
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З сивиною заметілі

Як колись на долю,
Покладався гідну,
Як ішов в дорогу,
Мандрівну та вірну.

То прийшов до мами,
До неньки своєї,
З чарівними косами,
З подихом лілеї.

Голова із сивиною, 
Цвіту заметілі,
Осінь білі засіває,
Кольори любові.

Як невдача у житті,
Лиш туман розвіється,
За яким у далині
Доля і тріумф видніється.

Вірою потрібно жити,
Вічної любові,
Земне життя благословити,
В доброті, у слові.
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Мелодія осені

Пухом опалого листя Земля,
Легко вкривається знову.
Мʼягке, невагоме, яскраве багаття,
Покриває зелену траву.
 
Дерева без листу віти хитають,
Чути довкола мелодії спів.
Осені теплу палітру малюють,
Крильми небесних журавлів.

Лелеки курличуть і клином своїм,
В далеких і вільних краях,
Затягнули пісню голосом чарівним,
На безмежних її просторах.

Сонячний промінь осінній, пʼянкий,
Мріями серце лікує,
Надію дає в сподіванні, ще юний,
Що снігом, не скоро задує.
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Верни мені кохання

Знову втрачаю опору з-під ніг,
Думки розбрелись, як у танці,
Правди не має в словах, геть у всіх,
Надія одна є у щасті.

Можливо із неба гроза проливна,
Все змиє і світ обновиться,
Довіра є в мене і віра жива,
Що злива – знак Божий здійсниться.

Хай буде усе, як задумано Там,
Щоб воля відбулася Божа,
Немає гріхів не прощенних всіх нам,
Покайтеся щиро, так можна.

Може пора розпочати вже сповідь,
Зізнатись в усьому, що тайну твою,
Тепер вже повідати істини повінь,
Можна словами сказати – живу.

Верни мені моє кохання,
Любов завжди либонь права,
Верни всю щирість сподівання,
В передчутті добра є істина.
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Щастя нездійсненне

Щастя дорогу шукає,
Пробитись не може в пітьмі,
Воно молоде і не знає,
Що справді існує, лиш в сні.

Щастя гаряче, жагуче,
Нестримне, жадане, пʼянке,
Приходить, мов в небі курличе,
У мріях летить дороге.

Не бачили щастя ще досі,
Багато людей на Землі,
В бажаннях воно десь на вдосі,
Реально у сивій імлі.

Воно, мов чарівна лелека,
У небі високо пливе,
Побачити можна здалека,
Як відгомін долі правдиве.

Коли щастя, буває, приходить,
Дарує хвилину в Раю,
Зоря піднімається, манить,
Проміння розлите рікою.

А по небу хмари білі,
Мов ті коні вороні,
Знов несуть думки мрійливі,
Але тільки увісні.

А коли таке жадане,
Наяву торкне тебе,
То воно вже не здійснене,
Бо життя вже прожите.
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Різдв’яна зірка в тумані

Синій безкрайній туман,
Небо закрив до світання,
Зорі і місяць всім нам
До зустрічі, склали прощання.

Пеленою лягає на Землю,
Чарівний, легкий і в задумі,
Безмежний, казковий, немов у Раю
Різдвʼяний туман у просторі.

В заметілі зимовій, у вальсі,
В густому тумані, у самоті,
Зірка Різдвʼяна пробилася в часі,
Дорогу показує в цій стороні.

Синій туман все довкола покрив,
Літають сніжинки над лісом,
Сосни замріяні вітер гойдав,
З непокритою кроною снігом.

Саме там, де є синій туман,
Зірка в небі чарівнім гуляє,
Диво-дивне дарується нам,
Різдвʼяне, магічне, що в небі сіяє.
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Хурделиця

Проти вітру рвучого,
В заметілі синій,
В сивім небі, високо,
Птах летів безсилий.

Це орел, він сам вже гине,
В вітрі і стихії,
На горі гніздо орлине,
Там де буревії.

Там орлята з вітром,
Борються відважно.
Їхня мати з вихором,
У двобою грізно.

Цар птахів, орел всесильний
У негоді, ледь живий,
І змах крильми могутніми
В хурделиці, зробив.

Обмерзлий, в сивому тумані,
Парить у вітрі, вихровії,
Із краплями орлиної крові,
Що замерзає в буйній заметілі.

У погляді орлиному надія,
Хоть сили покидають на льоту,
В очах пісок, у серці мрія,
Побачити ще раз орлят і милу.

До гнізда високо в горах,
Долетів у хуртовину,
Цар птахів увесь у ранах,
Він накрив крилом родину.



Достатньо сили у орла,
Щоб захистити всю родину,
І не складе він свої крила,
Допоки житиме моя країна.

Моя країна житиме в століттях,
Немає сили, щоб збороти Україну,
Непереможною вона є у віках,
Вона безстрашна, вільна і єдина.

У нас у всіх є дух орла,
Непереможний ген свободи,
Ми обʼєдналися в кулак – це правда,
Ми Україна вільна – це назавжди!
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Зоря у небі безкрайньому

Вино, як ліки, на самоті,
Усе минає немов увісні,
Життя розбите – це є по суті,
На дні бокалу є чари вічні.

Вино гортає листки життя,
Була у мене лиш ти одна,
Зірки на небі і забуття,
У серці рана сочить жива.

Погасло сонце й довкола все,
Погасли в серці всі чари долі,
Терпке вино пʼянить уже,
А я чекаю ще сонця промінь.

Я чисте пʼю, я пʼю хмільне,
Вино знову нам ліки заміняє,
Земля стане на місце і усе,
Знову настане тиша, я це знаю.

Не можу я спʼяніти від вина,
У світі я бентежному живу.
Сьогодні ти для мене – це зоря,
Яка у небі світить, у безкрайньому.
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Вишиті стежки у вічності

Все місто у ярких вогнях,
Довкола радість і потіха,
І Миколай Святий вже на санях,
Скоро наступить і Різдво Ісуса.

Легкі сніжинки у своїй красі,
Стежками вишитими стеляться до ніг.
По візерунках білих, мов у часі,
Іду назустріч, кличу на поріг.

До долі йду, вона іде до мене,
Зустрітись треба хоч на мить
І небо схилиться магічне,
Красою всіх заполонить.

Вогні, ялинки і сніжинки,
І зорі в небі, і чарівна ти,
У Миколая долю попросили, 
А на Різдво, у Бога – теплоти.

Щоб крила наші були сильні,
Щоб по житті у вічності плисти,
Що в мудрості духовній нам від нині,
Ще многа літ у дружбі провести.
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За цвіт держави!

Над Україною небо у зорях,
Яскравих, променистих і сумних.
Це душі всіх, які загинули в боях,
Життя поклали у роках ще юних.

У вічність відлетіли, з болем в серці,
Червоний чобіт досі є у світі.
Головорізи там зійшлися, всі поганці,
Ось-ось вже розпадуться, нелюди нечисті.

Життя покладено за матір Україну,
За всіх дітей, за цвіт держави,
За пісню українську соловʼїну,
За честь, яку завжди ми захищали.

А Україна буде доти на Землі,
Допоки зорі світяться на небі,
Допоки в нас літають журавлі,
Не подолати нас на цій планеті.
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Високо в горах

Зима під соснами гуляє
У Карпатських далеких лісах,
Білим снігом вона замітає,
Завіює думи в віках.

А сосна, вона гордо стоїть,
В небо віти свої простягає,
Вітер ними хитає, шумить,
Стиха пісню чарівну співає.

Як у синєє небо, у мрію,
Де купаються зорі ясні,
Сосни вкриті пириною снігу,
Споглядають і манять у сні.

Вони рівними рядами,
Як у молоці парному,
Стоять красиві, над горами,
Мов у тумані чарівному.

Там ялини шепчуть з вітром,
Вітами у вальсі,
А довкола чари з снігом,
Кружляють у танці.

Там високо гуляє свобода,
І трембіта миліше звучить,
Океан там безкрайній і воля,
Серцем пісню співає, летить.
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Журавлина мрія

У повітрі високо
Щастя там кружляє,
Долітає мрія стрімко,
І в туман пірнає.

Чарівними знов стають,
Всі Земні бажання,
Що у магії пливуть
Зранку на світанні.

Є у мріях цих кохання,
Є також страждання,
І казкові сподівання,
І нажаль – прощання.

Музика залила все довкола,
Звучить для тебе, лиш тобі,
Мене ти розумієш, моя доле,
Зорею світанковою у небі.

Тому так високо, в просторі,
Журавлі парять, як увісні,
Літають парами, в любові,
Лелечим клином у красі.
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Весняна феєрія

Ти моя мелодія,
Музика моя,
Весняна феєрія,
На усе життя.

Хвилями, що плещуться,
Та й до берегів, 
Імʼя твоє чується,
Бо воно як спів.

А ще в небі синьому,
Линуть журавлі,
У тумані ранньому,
Сиві, чарівні.

Ехо над рікою
І дзвінкий ручай,
Мовлять із тобою – 
Це усе наш край.

Скрипка заспівала,
Лагідно, в журі,
Струни зазвучали,
У душі в любові.
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Перлини щастя

На сторожі, на чоті,
Де туман гуляє,
У чарівному вбранні
Дідусь гори оглядає.

І ліси стрімкі, високі,
Снігом оповиті,
Обʼїзджає до зорі,
Святий Миколай в кареті.

Заметілі, хуртовини,
Зимова негода,
Перепони не створили,
Йде чітка робота.

І дідусь, що шапка в нього, 
Вся блистить, у зорях,
Сіє щастям всім навколо,
Нам, у наших долях.

А в снігу, де слід карети,
Що із неба тягнеться,
Розсипаються перлини,
З мріями купаються.

Над Землею, у тумані,
В сивій заметілі,
Вальсом зорі в синім небі,
Танець закрутили.
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Сподівання в чистому коханні

Завжди з тобою у житті
Мрія і кохання будуть,
Тут співаються пісні,
Молодість гартують.

Скрипка – музику дарує,
Навкруги відлуння,
Всюди в просторі лунає
Щире сподівання.

Не відмовляються, коли,
Кохання ще пʼянке і чисте,
І серце, ще гаряче, а цимбали,
Струнами нам виткають намисто.

Потечуть дзвінкі потоки,
З гір, із серця та небес,
Заплетуться в сонячні струмки,
Потім з ріками земних чудес.

Так сталося в цьому житті,
Що ми з тобою не зустрілись,
Що мрія наша, думи, в заметілі,
І щастю нашому ніколи не здійснитись.

Відбулось так, обставини сильніші,
Та в світі є ще інша сила,
І збудеться мій сон, у вічній тиші,
Бо маю я у сні орлині крила.
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Чари в пісні солов’я

Тут соловей залився співом,
Музика із скрипки, аж манить.
Із струн злітає чистим звуком,
Арією опери дзвенить.

Ноти розпливаються в просторі,
Ну а хвилями в мелодію,
Тільки я з тобою на зорі,
Відчуваю серцем цю симфонію.

Коли були ми там, ще молоді,
Мелодію – душею ми співали.
Усе, що було потім, на природі,
Вже не згадати, бо коханням опʼяніли.

Трава із відблиском світання,
Густа і чиста, і росою накриває.
Як падають краплини із трави,
То дзвін лунає, наче ехо оживає.

І листя золотом іскриться,
Стіка сльозою із джерельної води,
Покрите інієм, хитається,
Трава заманює фіалками сюди.

Як ми ступали на траву шовкову 
Ногами босими і передзвін роси,
Краплинами, як нотами п’янкими
Нам дарував мелодію чарівної краси.

А соловей, таки у нотах потопав,
Серця наші тоді забрав він у полон
І магією нас усіх зачарував,
Крильми торкнувся срібла заворожених перлин.
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Синичка жовто-синьобока

Коли сосна у білому вбранні,
На краю лісу віти похилила,
Задумалась, замріялась в чеканні,
А сніг іде із неба, наче злива.

Аж синьо-жовта пташка прилетіла,
Сховалася між вітами сосни,
Від сильного морозу, та й зачарувала,
Усіх хто її бачив у вбранні краси.

Синичка жовто-синьобока, чарівна,
Знамено героїчної і вільної Землі,
Щастя й добро приносить всім вона,
Тендітна, серцю близька, у сивій імлі.

Коли сосна свій стовбур забілила,
Припорошила білим подихом зими,
Усе на вдосі зупинилося довкола,
Літає пташка наша, скрізь: туди-сюди.

Вона хоч і маленька, зате сильна,
Спроможна пережити зиму люту.
В криштально-чистому повітрі, там одна,
Вона закохана в природу українську.
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Твої очі чарівні

А в моєї дівчини, 
Очі небесно-сині,
Очі ніжно-чарівні,
Голубі, неземні.

А в очах цих глибоких
Є душа, мені вірна.
У просторах далеких,
Серцем чую – вона!

Зірка сяє на небі – 
Це кохана дівчина,
Як зоря рано-вранці,
Щастям сіє вона.

Завтра я, теж щасливий,
Знову в променях сонця,
Я зустріну твій добрий,
Чистий образ лиця.

Твій безмежно-магічний
Погляд зірки на небі,
Миловидно-казковий,
Погляд цноти зорі.

Ти прекрасна у мріях,
Незрівнянно-жадана,
Промениста у барвах,
Незбагненна така.

Я на віки слуга Твій,
Моя іскра небесна.
Вечірній ти вітровію,
Крига, що ще не скресла.

Тож хай буде так вічно,
Очі ніжно-чудові.
Хай чарують щоденно, 
Мої мрії земні.



Віщий сон

У сні бентежному, у віщій заметілі,
Що кожну ніч спокушує й болить,
Немає в образі своєму протиріч,
А серце чистим спогадом щимить.

І воля наша – це безмежна сила,
Дарує спогади мрійливі і жалі,
У вихровії, білім цвіті, бо весна,
Ромашки застелились кѝлимом в траві.

У сні, любов, ніколи не згасає,
У серці вільному вогнем горить,
У заметілі сивій пристрастю палає,
Бентежне серце і душа не спить.
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Це моя Україна

Коли воїни з криком:
”Це моя Україна”,
Це колиска з дитинством,
Це моя сторона.
Йдуть на звіра, він в танку,
На північного вовка,
На голодного ”рашу”,
На продажну свиню,
Що воює у мене,
У моїй Україні,
На Землі патріотів,
На безкрайній і вільній,
Серцю милій мені.
Ми воюєм відважно,
Захищаємо матір,
Прорватись не даємо,
Перцю сипем на хвіст.
Ми збираєм по крихтах
Землі, втрачені всі,
Бо свідомість проснулась,
Вже тепер назавжди.
Я тепер їду верхи,
На коні вороному,
По безкрайніх просторах,
Аж до отчого дому.
Це моя тут Вкраїна,
Вся полита сльозами,
Кровʼю рясно вся вмита,
Горем зболена, Ти!
Ми тепер на сторожі,
Не дозволим бандитам,
Щоб у нас на кордоні
Пахло ”рускім” лайном.
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А кордон наш ген, в дáлі,
Ми ще будемо шукати, 
У ворожій державі,
Що забрали голі кати.
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Час настав

Терпіння наше не безмежне,
Це стиснута пружина в кулаці,
Розкритись може він необережно,
Вона розпрямиться і вже не буде у руці.

Ніхто в кулак не стисне волю,
Вона непідконтрольна стала,
Свобода ними тут опанувала,
І крила щастя нам подарувала.

Пролито крові вже багато,
За свою долю треба воювати,
Щастя для рідних здобувати,
На полі бою, але виживати.

Свого добитись ми повинні в ката,
Звільнити Курськ, Воронеж і Кубань,
Від жебрака Івана, від ярма,
Від чорної орди і марних сподівань.

Прийде цей час, Земля вся наша,
Що послана була нам Богом,
Розпрямить сильні свої крила,
Летіти нам ще довго над простором.

Ми українці, ми народ терплячий,
Але в усьому є своя межа,
Настав той час, коли цей біль нестерпний
Терпіти сил немає, ріжуть без ножа.

А мишам сірим – ”во своей глубинке”,
Довіку повзати, не бачити добра,
Завжди шукати будуть порятунку,
Їм жити у каналізації, де морок і біда.
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Невидимий погляд душі

Я добре памʼятаю це, чого не було,
У снах чарівних ти приходиш знов.
Жар-птиці прилітають, так казково,
Надію нам дарують із дзвоном церков.

Коли дивлюсь я поглядом здалека,
Усе, що поряд – серцем відчуваю,
Не видно зблизька у душі багнету,
Біль, що пронизує наскрізь, я знаю.

Запамʼяталось це, що нездійсненне,
А це що було, я не памʼятаю.
Життя, яке проходить поряд, біля мене,
Можливо є щасливим, але я не знаю.

До вічності кличе усіх краса духовна,
Де молодість – там є мораль і сила й воля,
Дороговказом служить мудрість, бо вона,
Показує дорогу в світі вічного буття.

Дивуюсь я донині, сам собі й тобі,
Як у дзеркалі душі – очі ті прекрасні,
Донині ще не бачив я їх у житті,
Тому приходять вони часто увісні.

Дорога десь у мандрах, біля прірви,
Настане час, із розмахом крила,
Над вічністю із глибини віків летіти,
У світ увінчаний любовʼю і добра.
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Омиті сумом сни

Не часто ти приходиш в сни до мене,
Чому це так, я поки не збагну.
Адже у мріях доси – тільки ти лише,
Ніхто не в силах замінити правду.

Давно відбулось це все поміж нами,
Земля крутилась у зворотній бік,
Довкола все було немов у тумані,
Коли мов тихий дзвін лунає оберіг.

Життя ішло вперед своєю колією,
Нестримне, мов стріла запалена, в вогні,
Світанки зоряні з холодною росою.
Омиті сумом вечори – ховалися в мені.

Життя, воно таке чарівне і нестримне,
Поклін красі твоїй благословенній.
Прошу: “Ти тільки совість свою – це Святе,
Не продавай нікому на Землі цій грішній”.
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Чари престолу

Якщо на власному престолі
Гуляють чари, мовби неземні,
Якщо на вічному престолі
Довкола лише сни пʼянкі.

То може ти прийдеш за мною,
Бодай хоть раз, хай тільки в сни,
То може ти прийдеш з любовʼю,
До мене, може раз і назавжди.

Коли безмежне море, океан кохання,
Заволодіють мною у цю мить,
Коли безмежне щастя, океан кохання,
Ще довго в мене на сторожі будуть.

Тоді прийдуть в життя всі віщі сни,
Я знову довіряти зможу, навіть у неволі.
Коли прийдуть в життя до мене віщі сни,
Лише тебе побачити я зможу на престолі.
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У пошуках щастя

У саду, поміж яблунь та вишень,
Зажурилась ворона одна,
Подивилась, як кіт цілий день,
Їжу з миски ковтав, всю до дна.

Там і сир, і сметана, й котлетки,
Відбивна, молоко й галушки.
Миші бігають поряд, як мухи,
Під’їдають за котиком крихти.

Він, муркіт, має статус високий,
Полюбила хазяйка мʼягкого мурка,
Він хвостом виляє, сам чарівний,
А буває мʼявчить, як знеслася вже курка.

Надивилась ворона такого життя,
Як купаються в сирі і в маслі,
Одягнула на себе циганське вбрання,
І просити пішла наче в казці.

Дарують вороні блискучі копійки,
Хто харчі, хто і сира шматок.
Налагодилось все, лиш немає тарілки,
І того, хто кладе туди ласий кусок.

Не купається наша ворона в басейні,
Загоряти не їздить на море вона,
Не буває на званих вечірках, не в тренді,
Каву зранку не п’є, а вже є сивина.

Гадає ворона: ”роки то летять”,
А щастя у мріях поки не знайшла.
”Куркою стану? Бо тоді все виходить”.
В курнику між курми, вона є головна.



Почала нестися щаслива ворона,
Хоч яйця калібром ще трохи дрібні,
Зате закохалася в півня по вуха,
Квоктати навчилась, сидіти в гнізді.

І все би нічого, та курка одна,
Хазяйці усе розквоктала про неї,
Бо півня також покохала вона.
Ворону прогнали вночі і закрилися двері.

Знов літає усюди, як раньше,
Знову бачить мишей і кота.
Знов шукає де краще їй буде,
Нектару святого благає вона.
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Ворона там горіх клювала

На галявині, тут біля дуба,
Близько вʼюркого струмка,
У траві знайшла ворона
Невеликого горіха.

Примостилася на гілці,
На сосні стрімкій, гіллястій,
Дзьобом прийнялась клювати,
Цей горіх ребристий.

Клюв у неї, аж червоний,
Чуть не розлітається.
А вона в туман ранковий,
Все клює, нервується.

Ось обід уже настав,
Усі звірі забавляються.
А вона високо там,
Все клює, аж піниться.

Тут на дворі вечоріє,
Сонце вже ховається,
А вона, із стуком дятла,
Потом вся зливається.

Ну не може бути так,
Думає ворона,
Щоби я простий горіх,
Та й не розколола.

Не відомо, скільки часу
Ще горіх вона товкла,
Та раненько, на світанку,
Її швидка забрала.



Ворона в цій лікарні,
Як прийшла до пам’яті,
Що? Спитала у палаті:
”Де горіх?” І чому я в халаті?”

Після виписки з лікарні,
Кардіореанімації,
До струмка знов полетіла,
Для реабілітації. 

Там до нині, на сосні,
У гущі гіллястій,
Хтось довбає і вночі,
Щось тверде, без санкції.
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Калина на сторожі України

Коли листя у калини,
Таке рідне, серцю миле,
А плоди – червоні грона,
Нам дарують більше сили.

Ми стаєм на захист віри,
Що ростила нас до нині,
Ми закриєм Батьківщину
Серцем і життям навіки.

А калина – мати рідна,
Для всіх українців,
Символ нації – це пісня,
Вільних козаків.

А дівчата – всі красуні,
Вони берегині.
Стережуть сімʼю, родину,
Незрівнянну Україну.

Бережуть серця відважні
Воїнів і отаманів,
Адже ми є на кордоні,
Інколи і без пагонів.

Зради ми не відчуваєм,
Бо її таки немає,
Лише ворога ми бачим,
Який зі страху стріляє.

Не в силах нас вони зламати
П’яними рашистами,
Бо воюють ці бандити
Без душі, продажними.
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Продають життя своє
Карликові рускому,
– Що ви потім скажете,
Ангелові Божому?

На суді, що там розкажеш?
Що служив ти гному?
Що вбивав людей, – чи збрешеш?
Чи заплатиш Богу?

Забирай матрьошку звідси
І лапті плетені,
Духу щоб не було чути,
На Землі Священній.

А калина розцвіла
Цвітом знову пишно,
Усім нам подарувала,
Надію безмежну.



Пісня в океані

Заспіваю пісню в океані
На шляху, де ходять кораблі,
Зірка, що вела мене в тумані,
Показала шлях до рідної Землі.

Коли рифи в штормі та імлі,
Корабель минаючи, вночі,
Попри скали і на гребні хвилі,
Обходили лайнери у шквали на воді.

Хмари чорні дотиком корми,
Закривали простір в буревії,
І зигзагом вогняним стріли 
Промайнула блискавка надії.

Все довкола з вихором і громом,
Усе гуде, волає і бурлить,
А я співаю своїм голосом,
Про Землю рідну і про що болить.
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Образи космічної любові

Коли заходить сонце, там далеко,
За обрій, що закрили нам смереки
І цілу ніч в безмежній круговерті
Спостерігаєм в небі чарівні моменти.

Ці зорі, що гуляють у просторі,
Котрі у небі створюють казки,
Малюють образи космічної любові,
Ще неосяжної, цнотливої краси.

Якщо ти близько, зовсім поряд,
Біля сосни високої, стрункої,
Десь на вершині місяць у гостях,
У сутінках нічних в неї одної.

А ще, коли в галактиці далекій
Є щось незвідане, магічне.
У небо вільне погляд неземний
Скерований побачити все вічне.
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Соло ворони

Над лісом ворона кружляла,
Вже довший період часу.
Чарівну мелодію співу почула,
Заздрість пройняла її геть всю.

Пісні такої в своєму житті,
А в неї життя вже є довге,
Не чула ще поки, магічне звучання,
Не бачила доти, що пісня пливе.

Присіла ворона спокійно на гілку,
І мріяти стала – співає вона:
Що вийшла на сцену у чорному фраку,
Арію вічну заводить жаданна.

До тями прийшла, а сидить на гіллі,
І каркає сильно, без міри.
Всі збіглися зразу, птахи прилетіли,
Ворона читає заяву у спорі.

Вона присяглася, що краще співає,
Аніж соловей, що до цього співав.
Сказала чорнява – що голос тренує,
Таки переможе в змаганні птахів.

Грамоту нотну ворона муштрує,
Вчителя співу найняла собі,
Гами і ноти, дієзи й бемолі,
З камертоном літає і спить з ним у сні.
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День наступив, всі вмостились довкола,
Соловей відспівав, чари вилив на всіх.
На сцені у фраку ворона, вся чорна,
Розставила крила і голос потік.

Усі з переляку птахи розлетілись,
Розбіглися звірі усі, хто-куди.
Ворона все каркає, в спів закохалась,
Сама вже не чує, як хибить вона.

Коли відспівала всі пісні свої,
Нікого не було вже поряд,
А місце, де було поважне жюрі
Спустіло на перших же нотах.

Образилась на всіх, полетіла далеко,
Осокори зустріла в дорозі.
На гілці у смутку, сиділа ще довго,
Допоки ідея не визріла знову.

По світі, коли ще літала доволі,
То чула, що добрий заробок на нині,
Де різні курорти, де море, готелі,
Масажні салони, де сауни, бані.

Подумала добре і зважила все,
В масажисти подалась ворона,
Терапевтом мануальним ще підробляє,
Голки вколює, ставить пʼявки чорнява.



 

Вона знайшла себе в медицині
Але співу не покидає, а вчить,
Над вечір вже чути у даній місцині,
Хтось волає і каркає, сильно хрипить.

Вже листя опало, до осені йде,
Довкола усе потихенько стихає.
Не може змиритися тільки ворона,
Збирає усіх і концерти дає.
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Ворона у лелечому ключі

Якось одного разу по сніданку,
Щоб розімʼяти крила на льоту,
Ворона вилетіла з позаранку,
Щоб наздогнати стаю журавлину.

Життя, яким жила вона,
Чомусь не дуже до душі лягало.
Не вистарчало екстремального мазка,
Тому вже зовсім, не задовільняло.

В хвості, у журавлиного ключа,
Який ще довго намір мав летіти,
Прилаштувалася ворона молода,
Махала сильно крилами, щоб наздогнати.

А журавлі у небо потяглися,
Високо від Землі, у спокої пливти,
У вирій із лелеками ворона подалася,
За обрієм надумала помріяти.

Очі закрила наша мандрівниця,
Потоки теплого повітря понесли,
Через моря, далекі гори, швидкі ріки,
В незвідані простори вічної краси.

Очі коли розплющила і бачить,
Що острів недалеко в океані, сам,
Землі не видно іншої і сонце палить,
І втома, слабість, в далині туман.

Ворона тут обрала свій притулок,
Хоть клину журавлиного не видно,
Зате є спокій і краса, і вічний поклик,
І те, що так шукала тут безмежно.

Можливо зараз вона є далеко,
Можливо у дорозі пережила, як у сні,
Мить у житті була, немов лелека,
Летіла вільно, в журавлиному ключі.
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Любов, що кличе у дорогу

На днях ворона у салоні була,
Зачіску на бігудях собі зробила,
І манікюр на нігтях обновила,
І вії рівно на очах підвела.

У фітнес клуб стала ходити,
Щоби свою фігуру зберігати,
Стала продукти тільки ці вживати, 
Які корисні є для організму мати,
Котрі не містять різні концентрати,
І ГМО, стабілізатори і емульгатори.

Коли виходила ворона із салону – 
Шарму її тоді не було меж, 
Вона вся сяяла чарівною красою,
Суперниць в неї не було також.

Життя своє звичайної ворони
Змінила на блискучий шик,
Причина – є кохання карло-примадонни,
Від хвилювання і не їсть, не спить.

Вона тепер є зіркою на сцені,
Усе життя бомонду – це вона,
Любов до ворона сусідського – в полоні,
Тримають її чисте серце, й два крила.

Можливо принц її зверне увагу
На чисте серце, що в грудях горить.
Сам на коліно стане, виявить відвагу,
Забере з собою, ген в далеку путь.
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Що було далі – тільки мріяти, гадати,
Чи викрав ворон свою карооку?
Чи полетіли разом в світ шукати
Це щастя, що покликало обох в дорогу?
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Вічний скрижаль

Буде правдивий геній той,
Хто скинув пута розуму
І залишив собі вічний скрижаль
На відплату у житті своєму.

Двобій іде в мені самому
Де бореться добро з одвічним злом,
Коли весь день перебуває в смутку,
То ніч міцнішає із силою у двох.

Із джерела цілющого вода,
Така жаданна спраглому вона,
Це віра, що іде з душі, жива,
Спасіння святості, кохання і добра.

Як відгомін пішов з душі,
Правдивий поклик вічної любові,
Не зрадити до смерті на Землі,
Слова, якими клявся тільки Богові.

Фортуни колесо минає знову
Твої всі мрії і всі сподівання.
Нестерпний меч в батьківському роду
У ножнах на сторожі вічного зізнання.



Місяць в театрі ролей

Сонце на небі, місяць у просторі,
Зорі запалають сни чарівні.
І у ранковій тиші, в тумані,
Чути відлуння, ехо плеску в човні.

Місяць купається просто у хмарах,
Там десь високо, де мрії парять,
Де розливаються іній, між зорях,
І колискової ноти дзвенять.

Там буревії гуляють, танцюють,
З вихором в коло блиснула гроза.
Там розливається дзеркалом повінь,
Сонячних променів – чиста сльоза.

Як не помітити цього театру,
Як не зіграти у ньому ролей,
Бути комусь живучи в ролі вітру,
Або терпіти усе, як терпить Прометей.

 



Адоніс весни і кохання

У міфах Адоніс – це символ кохання,
І сильного духу, любові Діани.
А квітка адоніс – передвісник чекання,
Приходу весни, зізнання і правди.

Коли весна хвилює душу – це є суть,
Слова всі сказані лишаються без змін,
Емоції в людині верховодять та ведуть,
А в промені зникає біль перемін.

Адоніс квітка вірна, екзотична,
Вона є символ честі і добра,
Залишиться такою, як Земна та вічна,
У вирі нескінченості, як два крила.
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Гірка правда

Не було правди на Землі,
Немає зараз і не буде.
Кати давно киплять в смолі
І ленін, сталін й путін буде.

Якби на правді світ стояв – 
Все було б тоді добре.
А світ стоїть – де є туман,
За правду – є серце хоробре.

Обороняти правду – це наказ,
Який нам посланий у генах
Це суть людська, одвічний образ,
З колін піднятись і покаятись в гріхах.

А перед ворогом своїм не гнися,
В очі дивися чистою любовʼю,
В душі за свого ворога молися,
Завжди іди за правдою Святою.

Воюй за правду, ворога карай,
Якщо він йде на тебе із війною,
Свого добийся і не відступай,
Як у коханні, завжди будь собою.
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Апогей життя

Кількість прожитих днів не є апогеєм,
Життя – це щасливі моменти у ньому.
Живи завжди в красі твоїх очей
І не клянися святістю самому Богу.

Будь вірним у служінні і в любові,
Правду шукай за покликом добра.
Тепер твій гріх – це моя плата на Землі,
В якій і я несу покуту. А в душі – зима!
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Ріка життя

Ріка життя несе надію в небо,
Ріка із памʼяті стирає час,
І кличе у дорогу, мов лелеку,
В безмежний простір океану – нас.

Вона стрімка, бурхлива, наче пісня,
Берегів уже не змінює своїх,
По житті незламна, вірна і могутня,
Нестерпна у бажанні, в мужності усіх.

Все що минулось, його вже немає,
Думати треба про завтрашній день.
А погляд застережливий лякає,
Вернутись хочеться – де співано пісень.

Зайти не можна двічі в одну річку,
Але кохання, що з минулого турбує,
Воно є перевірене і силу має,
До нас у двох з тобою промовляє.
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Безодня очей твоїх

Голуба безодня, очей синява,
Мене так сильно пройняла,
В себе вірно, дивно закохала,
Обняла, та ще й поцілувала.

Я в очах твоїх купаюсь
Коли їх тільки побачу,
Там себе знайшов і каюсь,
Що в тобі відчув кохану.

У безмежній хвилі океану,
Лазурно-малахітовому вирі,
В безкрайній простір я пірнаю,
У глибину очей твоїх – води Дніпрові.

Напитись я не можу чистоти,
Яка в очах твоїх мрійливих,
Спрагу, яку я маю у житті,
Кудись зникає у твоїх чарівних.



Впущена стріла

Над океаном впущена стріла,
Летіла стрімко і далеко.
Це крик душі і змах крила,
І вірність лебедина, пісня лелеки.

Надія, що летіла із стрілою,
Упала в океан, на саме дно.
В підводний простір із собою
Забрала мрії, де панує сон.

Не долетіла в пошуках кохання,
На крилі хвилі грозової мли.
Сховала тайну із собою в небуття,
На вістрі гострої, чарівної стріли.

Можливо у майбутньому, де віра,
На березі безмежжя океану,
Знайде колись стрілу свою магічну,
Закоханий в казкову і одвічну мрію.
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Велич душі

Ти поклоняйся духу,
А не образу в подобі.
Ти поклоняйся Святості
І величі в душі.

В собі шукай ти
Істину правдиву,
Себе знаходь у чистому,
В безсмерті неземному.

Життя своє ти довіряй
Криштальній істині і Богові!
На силу Творця, покладайся,
Буть відданим воїном честі.

Буть чоловіком, буть героєм,
Безстрашним буть і назавжди,
”Не відступай, хіба що з боєм,
Не переходь червоної межі”.



Вихровій весни

Букет весни розкрився на світанні
Ранковим спектром, прохолодою зорі,
Палітра чистоти у подиху, в зітханні,
Чарує ніжністю в пташиному просторі.

Вертаємось немовби у своє минуле,
І руки материнські теплоту несуть,
І погляд батьківський неначе промовляє!
А я у вихровії в вічності, де суть.

І все моє, все рідне, серцю миле,
І дзвін конвалії і незабудковий вінок,
Краса підсніжників і пролісків милує, 
З туманом світанковим, образом думок.
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Мандри в океанах неземних

У небі мандрують літаки,
І слід у небі є чумацький.
Так само десь мандрують і думки,
У просторі космічному галактик.

Високо в океанах неземних літаєм,
Багато знаємо і бачимо в житті.
Не бачимо одного – що душу втрачаєм,
Вона є скарбом істинним в тобі.

Нестримна тяга до пізнання
Цікавість вроджена і жага знань,
Не можуть подолати ці страждання,
Що ношею лягли на плечі нам.

Всі війни, і насилля, і терпіння,
Не в силах зупинити розум наш.
Дай Боже волі твоєї, в чеканні
Суду Святого над нами! Пробач!

Ми грішні Боже у слові,
Ми грішні у справах, в житті,
Ми каємось щиро, у сповіді,
Україну просимо нам зберегти.

Дай Боже державі нашій
Ще довго жити й цвісти.
У муках своїх, у терпінні,
Це право здобули ми! Ти нас прости!

Проклинаємо війни, царям на поталу,
Всі смерті і горе, нещастя! Завжди1
Щоб в небі мирні літаки літали,
І зорі у заобрійному просторі пливли.

 



Висока мета!

Жити заради мрії – це важливо,
Якщо її не буде, то і щастя теж,
В собі здолай барʼєри і відважно,
Меті не зраджуй, бо вона без меж.

Вона одна у тебе і завжди висока,
Захмарна й чиста, вічна мов життя,
Вона нестримна і палка, правдива,
Серцем закохана, палає мов багаття.

Жорстоким буть у боротьбі за правду,
І не вдягай плаща безсилля на віки,
Воюй за честь, за вірність, за свободу!
За своє завтра певним буть на довгії роки!



Не відступай

Висота, якої не дістати
В мріях у твоїх – тривога.
Ти на коні, тебе вже не здолати
І ти один у лігві ворога.

Безкомпромісна боротьба триває,
Характер твій знайде тобі дорогу,
Битва безжальна не стихає,
Не відступай же не поталу ворогу.

Відважна є душа твоя,
Незламна сила волі у віках,
Перемагай за себе, за життя,
Не поступайся катові, бодай в думках.



113

О море, море

О море ”Чорне”,
Хвилі припливу
Стиха турбують
Душу мою.

Там де є пісня,
Небо чарівне,
Зорі сіяння,
Плескіт човна.

Як на світанні,
Хвилі туману,
Сонця проміння,
Вільно в танку.

Хвилю лілеють,
Ніжно цілують,
Серцем кохають,
Казку малюють.

Як у просторі
Обрій згубився,
Море із небом
В пісні злились.

”Чорнеє” море
Стало багряним,
В тузі із горем,
Хмурим, сумним.

Море волає,
Палає вогнем,
Поливає градом
Усе зоряним.
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З піснею від серця

І з жалю затремтіло,
І в душі звело.
А з піснею, що линула,
Від серця відлягло.

І так вільно стало,
Знову річку понесло,
І ромашкове стебло
Із колін диво підняло.

І на дереві листок
Без сил гойдався,
А тепер волі ковток
Життя вернув, не здався.

Заіскрилася трава,
Зеленню рясніє,
І роси жива краплина
Променить, аж сяє.

Соловей світанком нині,
Чарами своїми
Водограєм ллє безкрайнім,
Піснями дзвінкими.

Це і є моя надія, 
Цей запал нестримний.
Світ в магічній круговерті,
Довго ще…! Він вічний!



Випробування

Життя буває інколи минає,
Обходить стороною, зраджує.
Насправді – це випробування є, 
То захищає доля, то провокує.

Життя, що тут – це вічна боротьба,
Частіше із самим-собою.
Нестримна тяга до гріха –
На неї сила є із чистою любовʼю.

Життя завжди перемагає сміло,
Хоч при падінні боляче і гірко.
Буває сніг іде в душі давно,
Але є фаворитом істинне добро.
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У пошуках зорі своєї

Промінчик сонця пробивається між хмари,
На Землю падає і лагідно парить,
Запалює і спопеляє усі чари,
Вічним вогнем палає в серці і болить.

І скеля, що тверда, висока,
У сонячне проміння одяглася,
В палітрі фарб ранкового мазка,
На полотні картиною наснилася.

У світанкових білих зорях,
В іскристому мигтінні кольорів,
Вона магічна і прекрасна,
Лише моя у величі усіх часів.

Знову один в безмежних я просторах,
В незвіданих безкрайніх, неземних,
У пошуках зорі своєї, не у марах,
В душі і серці, у людських вселенних.
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Великодній дзвін навесні

В кінці ми будем пам’ятати,
Не слово наших ворогів,
Мовчазну згоду друзів поважати,
Терпіння й розуміння всіх товаришів.

Вододіл, що розділяє два світи,
Держави розмежовує і континенти,
Потім обовʼязково в завтрашньому дні – 
Усіх зʼєднає разом, будьте певні.

Великодній дзвін лунає навесні,
Природа вся рясніє в вишиванках.
Цвітом засипає сніжно-білим
У світанкових, прохолодних ранках.

Хурделицею весняною замело,
Зачарувало мрії і всі сподівання,
Кохання оберегом розцвіло,
Як ти мене колись поцілувала.
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Висота злету

У кожного із нас тут на Землі,
Є мрія чарівна, що мотивує.
Реальним світ сприймається в уяві,
І колесо фортуни, часто дивує.

Природа матінка є кухарем тобі,
Вона пиріг для тебе випікає,
В безмежному, космічному просторі
Душею і крилом своїм оберігає.

Довкола тебе крутиться Земля,
Сьогодні вдача у твоїх руках.
І небо є прихильним, і рання зоря,
Що розливає сонце у довколах.

Струна яка натягнута – дзвінка,
Або співає, а як ні, – то рветься.
А тетевою впущена тонка стріла – 
Летить і долетить, серця торкнеться.

Ми вдячні Богові за наші мрії,
Усіх нас доля у житті обрала.
За здійснення мети високої надії,
На висоті злету пташиного крила.
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Весняні сльози

Сльози берізки навесні струмком,
Течуть прозорі і солодкі,
Із забіленого стовбура, криштальним потічком,
Стікають соки запашні, медові.

Життя тече, також невпинно,
І стрімко, піснею, з грудей,
Невагомим подихом, безмежно,
У тихім відчаї, із полиском очей.

І ця Земля, що скрізь, благословенна,
Що породила диво неземне.
Вінцем природи є людина,
Її творіння, а серце – вселенна.

Всі сльози, що пролиті у віках,
На цій Землі барвистій і чудовій,
Сплетуться в ріки й ручаї в довколах,
І понесуть все горе, ген за обрій.

Що зроблено було тобою на віку,
У вічності відлунням відізветься,
Сповна отримаєш і за підступний лепет,
Найбільш за зраду, постріли у спину

і удар багнету.
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Велич добра

Вечір тихо тане у дворі,
І зникають сутінки усюди,
Ніч летить на крилах, мов у сні,
Опускається туман, на Землю, люди!

Місяць променем малює гори,
Зорі вже на небі, розійшлись.
Темні ночі, що довкола, на простори,
Накладають тут клеймо, дивись.

І знов у сні, немов би на яву,
Довкола містика і музика звучить,
Душа у чарах, в лебединому танку,
У небі поміж хмар, танцюючи летить.

Буває так лише в чарівнім сні,
А на яву – на Землю пелена упала.
Дуби стоять задумані, мовчазні,
А сосни у царині, тиші, величі добра.



Безсмертя душі полеглого

Життя майнуло синім феєрверком,
Коли довкола ніч гуляє,
У небо блискавкою полетить, немов,
Всіх на Землі у смутку залишає.

Недавно ще тримала свого сина,
Як пеленала, сльози з радості текли.
Тепер це сльози втрати, вже дитини,
Лежить убитий ворогом з орди.

Піднялась хмара з рідної Землі,
Вогнем покрита і уся в сіянні.
Душу понесла полеглого в війні,
По ньому слід закарбувала в пам’яті останній.

Цей ”гвинтокрил”, який підняв,
Крилом потужним, змахом обійняв,
Безсмертне серце вояка узяв,
Надію материнську ангелу віддав.

Пройдуть літа, а материнська біль жива,
Пробачити не можна ворогові вбивства,
У мріях подумки за обрієм сльоза,
Лелечим, журавлиним криком стоголоса.
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Трембіта і цимбали

Там у горах Карпатах у ранковій зорі,
Де купається сонце у барвах,
Розливається спів чарівної струни,
Це співає душа у цимбалах.

А трембіта сестра розповіла всім нам,
Як верхівками сосен й смерек,
Промінь перший лягає, немовби вогнем,
Заливаючи гілля могутніх дерев.

А трембіта співає соло вічне своє,
Пісня лиється мʼягко й магічно.
Так завжди було й буде, це щастя моє,
Оберегом вона є довічно.

А мелодія вічна за хмари летить,
У далекі комічні пригоди,
Нездоланне тепер сподівання манить,
Ще і ще знов знов почути трембіти простори.
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Народжені вільними

У своїй Батьківщині, не в приймах,
Ми всмоктали з грудним молоком,
Що були ми народжені вільними,
У козацькому роді, з Хрестом.

Мати рідна для нас є не тільки,
Що підняла, скормила і вивела в світ,
Рідною стала також Україна,
Де зростав я і виріс в просторах твоїх.

Живемо́ ми в тузі, за минулим,
У мріях і в ілюзіях в чеканні,
Ми іти повинні в майбуття,
Лише крізь призму сьогодення.

Захищати будемо храм цей довіку,
Адже це є історія, наша Земля,
Не дамо тут нікому васалом ходити,
По безкрайній і вільній Вкраїнській Землі.

Історію сплюгавити ми не дозволимо.
Козацький славний рід в своєму серці
Вже виніс атентат, народ весь український,
Кату кремлівському, недомірку і вбивці!
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Зозулині яйця

Зозуля літала по лісі, шукала,
Гніздо десь у лісі, бодай хоть яке,
Бо яйця підкинути там де обрала,
Продовжити рід і потомство своє.

Зозуль розвелося у нас прибагато,
Не тільки розносять потомство своє,
Стараються ще скористатись немало,
Пʼють кров живу з тіла відверто уже.

”Кліщем-кровосісьом” – москва у нас є,
І кров українську без сорому пʼє,
Зозулею світом літає, мандрує,
Підкидує яйця у гнізда й гуляє.

Не хоче вона годувати маля,
Немає синів, ані дочок своїх,
Ніколи не було там правди ковтка,
Не було там щирості, істини – ”пшик”.

Свої зозулі також є у нас,
Які співають в унісон з сусідом,
Бувають там на консультаціях весь час,
І не воюють з ворогом – ”москвитом”.

Зозуля подумки літала в лісі,
Ще довго, в намірах знайти гніздо.
Застала ніч її в дорозі, десь у хащі.
Таке життя у неї генетично – це клеймо.

Не зміниться москва бандитська,
Адже народ там хоче це ярмо.
Не може жити в спокої ”расея”,
Якщо сусіди вільні вже давно.
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Сльози на траві

Падають з обличчя
На траву росисту,
З жагою чекання,
Сльози на ходу.

Як думки на спомин – 
Вії у полоні,
Кришталевих ро́син,
Плеску у човні.

Доля все змінила
Блискавкою в серце,
Мрію обірвала, 
Це мабуть вже все!

По щоці ще котиться,
Променем іскриться,
А як серця доторкнеться,
І тоді все збудеться.

Ще не віриться мені,
Що колись здійсниться.
Спокій знову у житті,
І доля прокинеться.
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Корабель самоти

Сонце ви́соко в небі
Де хмаринки пливуть,
Сяє промінням обрій,
І чарує й летить.

Ген веселка у барвах,
Від Землі до небес,
У безкрайніх просторах,
Фарби з пісні чудес.

З переливами долі,
З колоритом в красі,
Ніжно стелиться пісня, 
В океані, в човні.

Як далеко у горах,
Де літають думки,
Вони зникли у марах,
З кораблем самоти.

Не знайти вже до віку
У галактиці всій,
Серце вільне і щире
У коханій твоїй.

Не зустрінуться в небі
Зоряні кораблі,
Лише падають зорі
У далекі світи.
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Краплина роси

Краплина роси на пелюстці троянди.
В тумані, в саду, у ранковій росі,
Листок, що гойдається вітром свободи
І спів, що розноситься дзвоном душі.

Знову рікою вічних берегів,
Стрімкою хвилею магічного чекання,
Нестримна пісня й соловʼїний спів,
Не сон твій, це твоє кохання.

Корабель, що пливе у далекі світи
І на віях твоїх є краплинки сльози,
У далеких просторах, дощах самоти
Ми зустрінемось знову на поклик струни.

Я вернусь ще до тебе, це мрія в душі,
Це бажання розтанути в нотах, на спомин,
Ти пробачиш мені, я дарую тобі, 
Цей місток між тобою і мною з минулим.

Сльозами твоїми пелюстки у росах,
Зустрілись ми знову, немов уві сні,
Я чую твій голос у житніх покосах,
Де обрій ховається, небо в зорі!
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Карпатські сльози пісень

Чуєш, здалека, з цих піднебес,
Пісня доноситься вільна, іскриста,
Немов із гір, із Карпатських джерел
Рікою кришталю, сльоза містична.

Коли пісня летить серцю мила,
Все що інше – вже є не важливе,
Поряд скелі відлуння, із крапель роса,
Я пригортаю хвилю, бо вона жива!

Неначе коні баскі’ по степу пронеслись
Краплинки табуном дзеркальної роси,
Від пісні серце миттю загорілось,
А душу защемило холодом зими.

Негода небо затягнула все,
Проміння сонячне з душі рікою,
Квіти цвітуть довкола рясно і уже,
Ген пісня огортає чарівно собою.
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Життя і доля!

Глянь, життя твоє із долею крокує,
Обнялись тепер на довгії роки,
Буде так: що в небі хмари віє,
І дощі, й негода, гуляють вітри.

Ніч на дворі, ще й зима на носі,
Все можливе, тільки не пливи.
Не пливи в безмежному просторі, 
Не іди, де барви, в висі чарівні.

Не ступай у вічність – ти єдина,
Промайни хоть іскрою в моєму сні,
Ти прийдеш на спомин жартівлива,
Подаруй ще мить троянди у росі.

І уста твої медові в прохолоду,
Не дають вже спокою здавна,
Доторкнися серцем в небі зорепаду,
До мого серця, як згорить до тла.
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”Світлої пам’яті” Отцю Миколаю! 

Ти пішов у далеку дорогу
На світанку, як сонце встає,
Залишивши про себе народу –
Вічний спомин, що полумʼям льє.

І цим променем чистим, ярким,
Запалив ти серця наші й душі,
Не забудемо ми, як ти сам нас учив,
Жити з брехнею не можна – ми люди!

Ми пораду у тебе шукали завжди,
Допомогу свою надавав ти нужденним,
Слово Боже від тебе лунало роки,
Віру й надію в серці сіяв ти людям.

Ми далі благаємо: ”допоможи”,
Силою віри своєї у слові,
Україну нашу заступи і спаси!
На віки вічні буть з нами у щасті і в горі!
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Шлях по житті

В полі чистім журавель,
А під ним криниця,
Вода в ній холодна, ”загибель”,
Ще й криштально – чиста.

В давнину, на цьому місці,
Курінь був козацький,
Близько ліс, ранкові роси,
І туман кудластий.

По дорозі кам’яній,
З курʼявою й пилом,
В горизонт, де сяють зорі,
Неземним намистом,
Шлях веде нас по житті,
Вірний і правдивий,
Йдемо ми у чистий світ,
Впевнений, щасливий.

Там далеко на просторах,
Де табун коней гуляє,
Там, де сокіл у лісах,
Де весна тепер мандрує –
Є безкрайній океан,
Небо там купається,
Зорі падають, як в сон,
Гори піднімаються.

Звук трембіти десь у хмарах,
І цимбали струни,
Я прийду в сивих віках,
Прилечу з вітрами.
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Промінь кохання

Красиво коли поцілунок пʼянкий,
Нестерпний, жаданий, у серці палкий,
Кохання, коли не згинається в ноги,
Не просить сльозами, а йде до свободи.

Кохання завжди, це промовиста правда,
Це істина, що виривається з уст,
Летить над тобою стрілою сіяє,
Летить над Землею, у хмарах, ось тут.

Кохання – це промінь, що дав Прометей,
Вогонь, він ще досі палає у грудях,
На віки за це він до нині прикутий,
За щастя, що було дароване людям.

Нестримна любов, це коли до зорі,
Всю ніч зустрічаєш промінчик у небі,
Коли ти сидиш на високій горі,
А подумки, ти вже мандруєш в едемі.

Дарована нам індульгенція Богом
На наше безхмарне й щасливе життя,
Але право вибору долі – з народом,
Належить сьогодні тобі, це буття.

Апріорі в самому житті на планеті,
Вкладається думка – кохання, це Рай.
Хто любить – спасен, в чарівному сюжеті,
Месія дарує свободу, лише памʼятай…
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Зізнання у коханні

Під балконом гучні серенади
Як за обрієм сонце заходить,
Чути знову чарівні вокали,
І зізнання в коханні приходить.

Обіцяють кохати до віку,
Називають пелюсткою рози,
Пропонують небесні мандрівки
Між зірок, де є вічні морози.

Цей момент є чарівно-магічним
І Земля йде з під ніг у житті,
Покривається дзеркалом рівним,
Океан десь далеко у сні.

І цей час, там джерела і дзвони,
І струмки, й ручаї, і річки,
Переливом голосу, й цимбали,
Заливають піснями зірки.

Але з часом міняються люди,
Не співають чарівних пісень,
Не звучать так магічно цимбали,
І трембіта не кличе вже в день.
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Квіти неба

Квіти літають в синім океані.
В небесній, неосяжній тишині,
Коли стоїш у чистім полі – 
Волошки й незабудки у лазурі.

Довкола голубінь чарівна, неземна
І я у цій магічній круговерті,
Лише один із поглядом у небо,
А квіти, що літають – це душа у щасті.

Колір очей твоїх і спогадів моїх,
Колір насиченого моря,
Злились в єдине у думках минулих,
Злилися в істині життя, без горя!

Бачу сльоза скотилась по щоці,
Намочила вії незрівняно-красиві,
Але із краплею сльози, я бачу горе,
Гірка сльоза у тебе падає в надії.

Очі сумні твої, вогню не має в них,
Немов у забутті і допомоги просять
Душа твоя у тузі за минулим,
Сама стоїш у полі, а волошки манять.
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Наше коріння

Хилиться вітром до долу,
Клен, що стоїть на горі.
Листям і гіллям у небі благає,
Корінь і стовбур незламні, міцні.

Тільки тому він стоїть до сих пір,
Бо не схильний коритися долі.
Здавна іде війна з буревієм,
Із вихором, шквалами, грозами досі.

У затінках крони могутнього клена,
Вже підростають ще юні сини,
Навчені бути не схильними вдома,
Стануть на захист своїми грудьми.

В нашому краю – могутнє коріння,
Кордони свої стержнем, на віки,
Куля, що впущена катом червоним,
До нього вертає крізь довгі роки.
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Розсипними росами

Розсипними росами бісером з небес,
Проливні джерела стоголосі,
Щедро напувають грози повсякчас,
На Землі – простори і покоси.

Криничною, дзеркальною водою, 
Із неба чистого, із проливним дощем,
Дитинство згадуєм і свою долю,
Мрію шукаємо із чистим серцем.

Коли із неба хвилею вода,
Така жадана і така нестерпна,
Здається в цей момент у тебе крила,
Життя у мріях, як таке, що відбулося.

Нехай із неба ллʼється чарівна,
Вона усіх очищує і напуває,
Незрівняна вода – неземна,
Благодатна, бо молодість вертає.
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Осінь на скронях сивини

Коли на скронях перша сивина,
В житті Земному ще й весни не було,
Осінь гаряча вже й червонокрила,
Опалим листям у душі війнуло.

І захід сонця в небі не такий,
Який в дитинстві споглядав у мріях,
І жайворонок вранішній, дзвінкий,
Але співав він голосніше у серцях.

В небі вільна стая журавлів,
На роздуми схиляє і манить з собою,
Можливо я вже подумки летів,
Але не було місця в небесному строю.

У трепеті, в передчутті зими, що буде, 
Ковток криштального повітря і пʼянкого,
Що напуває на світанні груди,
В дитинстві, як у сні, ще молодого.

Життя у вихорі, торкнулось і пройшло,
Вітром могутнім, буйним пролетіло,
Спомин по собі яркий залишило,
На конях вороних у мандри понесло.

Вже не догнати юності своєї,
Яка майнула гордо на зорі,
Пробігла хвилею десь по росі ранковій,
І попливла у магії в далекії світи.

Можливо десь у сивій заметілі,
Я дожену себе і всі свої роки,
Відроджусь знову у своїй надії,
Пройду свій шлях, як після довгої зими.
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Ти – це мрія!

Ти подібна на мрію,
Казка в тобі живе,
Небо сходить зорею,
А Земля під ногами пливе.

Бачу я тебе в зорепаді,
Місяць в небі на чатах стоїть,
Світить променем чистим надії
І любовʼю у щасті іскрить.

Полонила навіки мене,
Неземною красою зманила,
Зазвучала струна чарівна,
Скрипка пісню свою заспівала.
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У космосі думок!

Не можу опуститися із космосу думок,
Бувають інколи вони нестримні і пʼянкі,
Але засвоїв я цей істинний урок,
У мріях крила нам дані стрімкі.

Між правдою і мрією різниці не буває,
У сні ми інколи живемо істинним життям,
Коли воно реальне – мов у сні стікає,
Не залишає по собі душі творцям.

Події, що минаються, так звично і буденно,
І грань, що в вочевидь стирається нестримно,
Поміж життям і магією сну – давно,
Тому і справи наші всі – двійне добро.

І на горі високій, вище марева і хмар
Стою один у роздумах і чистих мрій,
Достатньо сили подолати злет – це дар,
То стане сил у сні в політ, не втрачених надій.

А ще сокіл сивий тут, он-де він літає,
Так високо, що аж дух у страсі тримає,
І питає у всіх нас, у людей, запитує:
”Чому ви самі себе і дітей вбиваєте?”

Бережіть свою сімʼю і свою родину,
Захищайте від біди, голоду й розрухи,
Допомогу надавайте у скрутні години,
Щастя й радість поділяйте, доглядайте внуків.

Чому скрізь воюють – тільки одні люди?
Сенсу я не бачу в цьому зовсім ніякого.
Думати потрібно, мир прийде вже скоро,
На Землі, планеті нашій, буде все чудово!
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Вища ідея!

Не народженою є ця ідея,
За якою ніхто не повстане,
Свою кров проливати не йде,
І життя своє не складе.

Не іде на ворога з мечем,
Щоби волю свою захистити,
Владу в руки не бере бігцем,
Бо боїться ката розізлити.

За своє, забуте в боях,
Пращурами нашими в віках,
За покликом серця у грудях
Бо найцінніше є у наших людях.

За вічну ідею держави Святої,
Завтрашній день і дітей, і рідню,
Не пропустимо слизня з ”есесерії”,
Вето кладемо на ”сестру расею”.



Джерела Карпат

У горах Карпатах, де стрімкі потоки, 
Де джерела бʼють чисті і дзвінкі,
Русло там прокладено гірської ріки,
Що в собі несе надію, віру на віки.

До ріки ішли немов, до Святого Храму
Матір Божа там стояла, сумувала, плакала.
А вода була живою і завжди цілющою,
Захищала, стерегла від нещастя, чарів, зла.

Богородиця молилась, за нас всіх, за долю,
За зцілення душі твоєї, волю і свободу,
Мир і спокій, за добро, що несе з собою,
Незрівняної любові, для всього народу.



Львове – це ти!

На одвічних просторах сонце пісню несе,
Обрій кличе до себе, ген далеко туди,
Львівський ”Замок Високий” в промінні пливе,
Незрівнянно чарівний, Львове, це ти!

У підніжжі високої вежі гори, 
Там мандрує кохання, неземної краси,
Калиновії грона, краплини роси,
Вічний і найгарніший, Львове, це ти!

Як зоря запалає, у вечірній порі,
Стиха місто пірнає, в мріях як уві сні,
Ліхтарі скрізь у древньому часі, в вогні,
Незбагненно казковий, Львове, це ти!

Як у трепеті тихо, вітер листям шумить,
І бруківкою мовби, вулицями біжить,
Залишаючи спомин, по собі на мить,
Всім любимий, жаданий, – Львове! Ти мій!
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Ти моя у житті!

Не буває, що сніг, літом падає білий,
А зимою гроза, блискавкою не йде.
Вишиваний рушник, не встеляється гордий, 
А іскриться сльоза, падає і пливе.

Сніг невпинно іде, хоч довкола ще літо,
Засипає усе, що я бачу і сни,
Але снігу немає і мабуть ще не було,
Він лише у мені, поселився в душі.

Твоя врода мене, заманила до віку,
Засинаю у мріях і в надії встаю,
Я шукаю тебе, в просторах зорепаду,
Поміж блиском роси, неземну, лиш мою.

Я знайду ту ріку, що тече поміж гори,
Де джерела співають мелодійні пісні,
Очі чисті твої, голубі, як простори,
У дзеркальній воді, бачу їх, геть сумні.

Погляд свій подаруй, що палає коханням
На роки, на віки, в космосі й на Землі
Водоспадом кришталю і джерельним звучанням,
Ти зі мною завжди, ти моя у житті.
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Лелечий ключ у вирії

Вітер хмари поганяє, 
А вони – всі білі,
В висоті над ними стая,
Журавлів на волі.

Мов лелечими ключами
Хмарки пропливають,
Все летять в далекі мандри,
Нас всіх звеселяють.

Журавлі летять у вирій
У далекі простори,
Над морями, в світ чужий,
Де високі гори.

Знов не скоро до Землі,
Лелеки торкнуться,
Океан у них в дорозі!
Щасливо вернуться.
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Львів у тумані

Львів ще вкритий туманом, у ранковому сні,
Просипаються парки, замки всі чарівні,
Прокидаються вежі, церкви і двори,
Промінь бісером сипле, мов увісні.

Стіни древнього міста перед нами встають,
Камʼяні і високі, з вежами й вартовії стоять,
Дзвони з Ратуші містом лунають, пливуть,
Ген далеко за обрій, з ехом ідуть.

Тут калина червона з гронами у красі,
Віти горді схиляє, до своєї Землі,
Шану вічну складає героям в вогні,
І на спомин співає мелодійні пісні.

Тут старими шляхами в промінні, в зорі,
Світло падає мовби, дотиком у душі,
Бруківкою з нами крокує історія й ти,
Аврора світанку фарбує палітру у сни.
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Верба гіллям вальсує

Верба гіллям вальсує, заплітає й манить,
Весна їх напуває, з місяцем гомонить,
Хилить коси до долу в вечірній порі:
”Вийди дівчино гарна, смуток є у мені.”

Заспіваю, бо серце просить тепла,
Ти кохана послухай, ти вже є не одна,
Я завжди біля тебе, як віти верби,
Буду оберігати, любити, нести.

Чую голос кохання, вічний голос краси,
Під вербою стоїш ти, віти в твоїй косі,
Лозою вітер підносить до неба пісні,
Ноти лягають на віти, соло весни.

Місяць тобі коралі, наймилішій дає.
Буси зібрані в небі, – це зорі чисті, ясні,
А намисто із Шляху Чумацького, те,
Що наблизив я серцем, воно є твоє!
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Сивий туман

Сивий туман, хвилею пролітає,
На самоті, лиш один в небі він.
Мрію мою, тай про тебе співає,
Очі сині твої піднімає до зір.

В них я бачу твою, волошкову безодню,
Що над нами пливе у безкрайній імлі,
Доторкнутися дай і разом із собою,
У тумані, як в сні, полетіти в світи.

Я торкаюсь тебе, тільки серцем гарячим,
Я не бачу нічого, але очі сумні,
Чую пісню в тумані, голосом полумʼяним,
Хтось співає так ніжно, ніби щастя в мені.

Може ти не лети, залишайся на віки,
З незабутковим полем очей голубих.
Сивий туман над рікою мов сльози,
Що течуть із очей синіх і чарівних.
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Стрімкі крила мрії

Вітер, ти всюди літаєш і вдивляєшся ти,
Знаєш дуже багато, де рояться думки,
Де є щастя краплини, де літають вони,
Ти на крилах широких його принеси.

Окропи нашу Землю, всі простори її,
І присілки й дороги, і ліси, і гаї,
Всіх людей, що живуть тут, моря і річки,
Океани всі в світі дощем окропи.

Люди щоби щасливі довкола були,
Вітре буйний буть ангелом – в нас тільки ти.
Бережи наші душі – безцінні вони,
Коли сам відлітаєш у мандри Земні.

Небо пісню співає на усі голоси,
Ти вертаєшся знову крапельками роси,
Ти у душу пірнаєш промінням зорі,
З музикою у чарах, на хвилях в човні.

На стрімких крилах мрії, у забуті світи,
Летимо з вітром в гори, у далекі степи,
В океани безкраї, де космічні стежки,
Там шукаємо серце, може й щастя своє.



Мамине поле

Пшеничне поле, золоте,
Заколосилось рівними рядами,
Розкинулось під небом, дуже рідне,
Дозрілими, розлогими хлібами.

Пшениця полем колоситься,
В колір дозрілого снопа,
І запах свіжого колосся,
Над полем котиться містерія пʼянка.

Над полем, де літають журавлі,
Де лебедина пісня чарівна,
Ген-ген здалека, у тумані,
Я бачу серце твоє, мама.

І руки, що підняли ці покоси,
І колір сонця, що дзвенить усюди,
Хліби, які стоять налитими відколи,
І серце материнське чарівне, немовби.
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Віщий сон! Відродження!

Мені наснився до світання
Правдивий і щасливий віщий сон.
Життя моє звичайне і Земне,
Немає тільки воєн і туман.

Коли зоря світанку розсвіла,
Розвіялась ранкова дрімота,
Побачив я, що всі мої простори,
Війною були в нас раніше взяті,
Тепер повернені усі мені,
І нашому народу, на моїй Землі.

Там є Кубань і Краснодар, Орел,
Воронеж, Курськ, Ростов і Таганрог,
І Брянськ, І Белгород, і Ставрополь,
Ці наші Землі зараз – в неволі тривог.

Це віщий сон, це правда, це є суть,
Цвітуть сади, ключі лелечі і кохання.
Настане час, і велич наша, і могỳть,
Займуть пости на рубежах безсмертя,

згодом і відродження.
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Задорожний, Сергій Степанович.
Сповиті полум’ям : поезія / С. С. Задорожний. – 

Львів : СПОЛОМ, 2017. – 156 с. : іл. – ISBN 978-966-
919-281-3. 
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Автор старається звернути увагу на дрібниці, з яких починається зра-
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