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  Найпрекрасніші і водночас 
найщасливіші люди ті, хто про-
жив своє життя, піклуючись про 
щастя інших.

Василь Сухомлинський
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Радісні й щасливі очі у любові
З іскорками сонця ясно-золотими,
Як в дитини, добрі, чисті і чудові.
Отже, неможливо надивитись ними.
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     Ціль освіти

Любов, а не знання
Є справжня ціль освіти.
Бо без любові світ
Зруйнють ті знання.
З дитинства мусим ми
Навчатися любити.
І маєм цей предмет
Проходити щодня.
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Життя — не зовні, а отут завжди,
Отут, у серця внутрішньому плині.
Усе мине, лиш трошечки зажди.
Але цей плин душі один не злине.

Подій і явищ зовнішніх раби
Нещасні. І нема в них сил на вище.
Живи в собі та всім добро роби.
На інше марнувати час навіщо?
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Усміхнися. Отак буде краще.
Тобі кепсько, а ти усміхнися.
Бо за прикрощі думати нащо?
Усі злигодні — просто дрібниці.

Не всміхнутися — чорна невдячність
Богові, що нас має навчати
І дарує не тільки удачі,
А й нагоди усіх вибачати.
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Не всміхнутись не маєш ти права.
Бо ти мусиш усіх надихати.
Усміхнися — така тобі вправа,
На роботу ідеш чи до хати.

Пам'ятай: ті, за кого ти дбаєш, —
Жінка, діти і люди навколо,
Перехожі, хай ти їх не знаєш, —
У серцях своїх матимуть холод,

Як вони не побачать твоєї
Добросердої усмішки, брате.
Ти народ свій вважаєш сім'єю —
Тож навчайся йому слугувати.

І служіння найперш означає
З усіма поділитися тою,
Що утілення в усмішці має,
Вірою і душі теплотою.
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      Співпланетникові

Все людство — це одна родина.
Ми — діти матінки-Землі.
І кожен з нас — немов перлина
В короні на її чолі.

Нехай ти будь з якого боку
Аж зовсім не такий, як я,
Інакше молишся ти Богу,
Не так міркуєш про життя,

На абсолютно різних мовах
Ми розмовляємо нехай,
У різних живемо умовах,
Хай різні ми цілком і вкрай,

Але за тебе, як за брата,
Готовий навіть вмерти я,
І будь-яка твоя утрата
Для мене саме як моя.

Бо людство — це одна родина.
Ми — діти матінки-Землі.
І кожен з нас — немов перлина
В короні на її чолі.
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 Композиторові А. Горкіну

Пробачте, Арсенію. Краще
Ви б іншу людину просили
Про текст на замовлення Ваше,
Бо геть це мені не по силі.

Хоч чув я, що начебто інші
Поети вигадують твори,
Невигадані мої вірші,
Як сонце, озера і гори.

Я віршів творити не вмію —
Вони в мене родяться й годі.
В них віра, любов і надія
Співають, як птахи в природі.

Замовлень вони не приймають —
Співають про те, що захочуть.
І все, що я можу і маю —
Дивитися в їхнії очі.
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Що є Вкраїна? Це земля
Улюблена моя.
Це мій народ, якому я
Служу віршами щиро,
Якому зичу, як собі,
Любові в серці я,
І ласки Божої завжди,
І мудрості, і миру.

Я — русич. І Вкраїна є
Свята первісна Русь,
Русь-матінка. Росія — це
Лише її дитина.
І, як за матінку свою,
Я Богові молюсь
За те, щоб Богові була
Приємна Україна.
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Любити й свято шанувати Україну,
Звичайно, мають росіяни всі.
До матері як треба ставитися сину,
Так русичам — до матінки Русі.

І українська, тобто справжня руська, мова
Великої пошани варта в нас,
Бо гарна, й майже кожне давньоруське слово
Є в українській мові по цей час.
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Любов — не таїна.
Це явище просте.
Із доброти вона
У серці виникає,
І, як дитина, там
Щодня вона росте.
І все, що треба їй,
Вона у світі має.

До спільних перемог
Чи спільних катастроф
Ми спільно ідучи,
В любові виростаєм,
Коли віддаємо
Оту ж саму любов,
Служіння і дбання
І завжди вибачаєм.

Чим більше ти віддав,
Чим більше ти простив,
Чим більше за любов
Ти мусив постраждати,
Тим більше ти зумів
В любові підрости
І більше щастя ти
В житті пізнав, мій брате.



15

Що для щастя треба? 
З усіма дружити,
Завжди вдячним бути, 
Пробачати лихо,
Богу і народу 
Віддано служити
Не своєкорисно,
Лагідно і тихо.

Де у цьому списку 
Гроші та машина,
І все те, до чого 
Кожний прагне дуже?
Схаменіться, люди! 
Ще ніхто грошима
Не утішив серце, 
Не вдоволив душу.
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Любов — це життя задля тих,
Кого ми у серці плекаєм.
Любов — це не прагнення втіх,
Бо втіхи такої немає,

Зрівнятися може яка
З любов'ю, що вповні байдужа
На втіхи. Так чиста ріка
Не має потреби в калюжах.

Любов — не палке почуття,
Не хтивість, як людям здається.
Любов — це властивість життя,
Яке не для себе живеться.
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Щасливі можуть бути тільки ті,
Що люблять. Істинна любов свята.
У неї є всі якості святі.
Вона є абсолютна доброта.

І абсолютна мудрість є любов.
І абсолютна сила — теж вона.
Усесвіт споконвіку знов і знов
Підтримує завжди любов одна.

Воістину, світ поки ще стоїть
Лиш істинній любові завдяки.
Благайте ж в молитвах, брати мої,
Любові злата, а не мідяків,

Як-от славетність, влада та майно.
Бо справжнє щастя лиш любов дає.
Живіть у щасті, і нехай воно
Пошириться на всіх, хто поруч є.
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Світ став пустелею. А пустота
Смак самовідданості, смак служіння
Вбиває. Отже зникла доброта.
І між людьми немає розуміння.

Світ став пустелею. І вже немов
Людей ніщо у ньому не єднає.
І хтивість видається за любов.
А про любов уже ніхто не знає.

Бо їй не вчать. Не вчать уже давно,
Що справжнє щастя в тому, щоби дбати
Про інших, що в офірі лиш воно
Існує і у прагненні віддати.

Світ став пустелею. Та вірю — ми
Ще здатні ту пустелю оживити,
Як вірю — після довгої зими
З'являтимуться знов чудові квіти.
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Мій любий брате, заздрити не треба
Життю людей, що мешкають в палаці.
Бо набагато більше є у тебе:
Твоя любов до ближнього, до праці,

Твої шляхетність, доброта і гумор
І щира радість в кожній твоїй дії
Для щастя інших, лагідна, без шуму,
І безкорисливі твої надії.

Ти вільний, бо тебе не їсть жадоба,
Не мучать ні пиха, ні владолюбство,
Бо не для себе, начебто худоба,
Живеш ти, брате, а для щастя людства.
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Робити некорисливо хоч щось
Почни потрошечки та не чекай
Ні вдячності, ні шани від когось —
І в серці ти відчуєш справжній рай.

Тобі про це ніхто ще не казав,
Тебе навчили жити навпаки,
Отож ти, брате, наче мертвий став
До споживацтва звичці завдяки.

Цій звичці потурати — марний шлях,
Ніхто до щастя ним прийти не зміг.
Залиш його і вільний, ніби птах,
Лети і щось роби на благо всіх.
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Життя поганим, брате, не буває.
Ти невдоволений життям від того,
Що в тебе зацікавлення немає
Добро робити та служити Богу.

Якщо ми весь свій час на добрі вчинки
Використовуємо, нам ніколи
Від того не потрібно відпочинку
І байдуже нам — босі ми чи голі.

Той, хто отак живе для блага інших —
У світі найщасливіша людина.
Прийми це не за просто гарні вірші —
Живи так сам щодня і щогодини.
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Яке дурненьке та дрібне заняття —
Оце життя, якщо воно не є
Офірою на людськості багатті,
Коли людина служить, віддає

Тепло душі, свій час і все, що може
Усім, хто є навколо, навіть тим,
Котрі до неї ставляться вороже,
Щоб та ворожість зникла, наче дим.

Бо люди поруч нас такі самотні
І дуже нещасливі, навіть ті,
Що рухають мільйонами сьогодні.
Але ж мільйони для душі пусті.

Яке дурненьке та дрібненьке діло —
Дарма віддати все своє життя
Своєму егоїзмові і тілу,
Що вмре і перетвориться в сміття.
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Любити тих, хто робить нам приємне, —
Природна здатність будь-якого звіра.
Але людська властивість невід'ємна —
Любов до всіх, як вони є, і віра.

Бо людськість — це наповненість любов'ю
До кожного, а не лише до того,
Хто любить нас, не завдає нам болю
І ставиться до нас завжди чудово.

Бо людськість — мати віру, що єднає
Нас з Богом і всіма в Його творінні.
Якщо любові й віри в нас немає,
Ми — просто дипломовані тварини.
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Подарувати щось комусь
Нездатні ми, якщо
Цієї речі у самих
У нас, на жаль, бракує.
Чи можемо любити ми
Всім серцем гарячо,
Якщо не взяли ми любов
Там, де вона існує?

Любов — то не звичайна, ні,
То виняткова річ.
Ніде її придбати ми
За дешево не можем.
Але без неї це життя —
Холодна, темна ніч.
Отож даруй нагоду нам
Її зустріти, Боже, —

Зустріти справжню святість і
Справжнісіньку любов
І їй навчитися у тих,
Її що дійсно мають,
І розповсюдити її
У цьому світі знов.
Бо, що воно таке любов,
У світі вже не знають.
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Логічно довести
Всяк може будь-які
Концепції і їх
Усім протиставляти.
Та істина — не те,
Чому ми завдяки
Ніяк не живемо
У злагоді, мій брате.

Ні, істина — не те,
Що можна довести,
А чистим серцем що
Ми здатні відчувати,
Що з нею світ завжди
Щасливий і простий,
Не посварити нас
Що може, а з'єднати.
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Навіщо сперечатися про Бога?
Ми просто маємо Його любити
І маємо молитися до Нього
За те, щоб цю любов не загубити.

Людина вірить в те, у що спроможна,
На що у неї серця вистачає.
Отож нехай собі. Бо віра кожна
Свої підстави й певну слушність має.

Всяк розвиток свій має персональний.
І все, що вас хоч трошечки підносить,
Все, що для вашої душі є пральня, —
Це добре і для вас, можливо, досить.

Свої поняття іншим доказати
Звичайно прагне в цьому світі кожен,
А я не хочу, просто не писати
І вірші в серці стримати не можу.
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Не теоретик я. Мені байдужі
Доктрини ті, що вас переконали.
Якщо це живить вас, я радий дуже,
Що по якомусь з безлічі каналів

На вас тече з небес Господня ласка,
Така, яку ви можете сприйняти.
Бо існування Бога — це не казка.
Та що ми можемо про Нього знати?

Лиш те, що нам любов Його відкрила
У відповідь на молитви до Нього.
Бо лиш вона дає нам наші крила
У подорожі нашої до Бога.

Усі ідеології — дурниці,
І сперечатися про них не треба.
А мої вірші — просто поклик птиці,
Яка летить і кличе всіх до неба.



28

Світ змушує щомиті нас
Залежати від нього,
Дарма що незалежність ми
Вславляємо всякчас.
Але ж якщо в житті цілком
Залежні ми від Бога —
Ми незалежні, і цей світ
Не поневолить нас.
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Своїх заклятих ворогів 
Жорстоко підкорити
Не є геройство і не є 
Велика перемога.
Звитяга справжня — ворогів 
Своїх перетворити
У друзів добросердістю,
Що маємо від Бога.
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Хіба ж настільки різні ми на цій землі,
Щоб один одного ніяк не зрозуміти?
Ні. То сучасні князеньки та королі
Нас люто сварять — і панують в цьому світі.

Не новина це, бо це вже збагнули всі.
Отож втямляймо й починаймо вже робити,
Що каже Бог нам з незапам'ятних часів:
Ось будьмо добрі та навчаймося любити.
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Хіба є гірший гріх,
Ніж сіяти ненависть?
Який такий народ
Твому народу ворог?
Якщо в колишні дні
Когось хтось мучив навіть,
Від лиходіїв тих
Лишився тільки порох.

Злочинцям та катам —
Ганьба на віки вічні.
Проте народам всім —
Любов і привітання.
Простий народ завжди
В подіях історичних
Лиш іграшка. Які
До нього є питання?

Пробачмо, брате мій,
Пробачмо все, що сталось
Колись. Не судді ми.
Любити — наша справа.
Я хочу, щоб любов
У світі розросталась,
Як квіти повесні
Та пишні, буйні трави.
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Життя просте і гарне, якщо ти
Його таким, як є воно, приймаєш.
Але життя не має простоти,
Як ти претензії до нього маєш.

Як хочеш, щоб по-твоєму було,
Бо знаєш, як в житті все мусить бути,
Тобі ввижається усюди зло,
Що геть з нічого в розумі роздуте.

Змінити інших і змінити світ —
Це мрія нерозумної людини.
Бо не у цьому Божий заповіт,
А у любові лагідному плині.

Сенс в світі мають явища усі,
Бодай вони тобі не до вподоби.
Це всмішка на Господньому лиці,
Це вічної гармонії оздоби.

Роби добро і будь щасливий тим.
Життя збагачуй власною любов'ю.
Тоді життя є гарним і простим.
Тоді життя вдоволене тобою.
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Бо мусиш вдовольнити ти його,
А не чогось від нього вимагати.
Життя тобі не винне. Та чого
Ти невдоволений життям, мій брате?

Чого ти невдоволений людьми?
Чого ти їх постійно критикуєш?
Як вони є, отак їх і прийми —
Це від незадоволення лікує.

Тому що не повинен навіть Бог
Підходити під всі твої вимоги.
Вони того не варті. Лиш любов
В твоєму серці варта перемоги.

Любов — це безумовне прийняття.
Любов все робить гарним і щасливим.
Живи, мій брате, все своє життя
Під безумовної любові впливом.

Скінчи в безглузде бойовище гру
З млинами вітряними і наповни
Своє життя й життя усіх навкруг
Любов'ю — і всередені, і зовні.
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Українська, напевно, найкраща між мов
Для пісень, молитов і віршів,
Що народжуються у глибинах сердець —
В царстві щирої віри й любові.
Виразиста, велична, співуча вона,
Наче голос самої душі.
Адже вічне звертання до Бога є суть
Будь-якої великої мови.
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Вмирає мова, як безглуздя ви
І марнощі висловлюєте нею.
А оживляють мову молитви
Піднесеністю й щирістю своєю.

Нехай же, як, оживши повесні,
Пишніє й квітне вся краса природи,
Отак про Бога вірші та пісні
Лунають скрізь у нашому народі.
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Зробімо нашу любу Україну
Найкращою країною у світі,
Пісні щасливі де кругом полинуть,
Де радісно сміятимуться діти.

Все, що нам треба, — врешті просто вжити
Ресурс безмежний, що в нас є для того,
Щоб в досконалому суспільстві жити —
Природну здатність полюбити Бога.

Хто любить Бога, в того серце чисте.
Він не визискувати хоче, а віддати.
Він прагне не до того, щоб поїсти,
А навпаки — щоб всіх нагодувати.

З таким народом наша Україна
Розквітне, оживе і, як ніколи,
В щасливу перетвориться країну,
І допоможе всім, хто є навколо.
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Що є країна щастя? Всяк своє
Уявлення про ту країну має.
Однак вважає більшість, що там є
Усе, що хтивість, похіть вдовольняє,

Що у країні щастя кожен ма
Машину, віллу, ще й літак до того
З розкішними речами усіма,
Не трудиться, не робить він нічого.

Але я уявляю, що вона
Проста і дуже скромна, та країна
Любові й щастя, що я зичу нам
В її перетворити Україну.
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           Київ

У давню давнину
Тут, як і зараз, тік
Дніпро, і праліс ріс 
На гарному узгір'ї.
Про місце саме це
Ще в пору ту прорік
Апостол, як за те
Говорить нам повір'я.

Можливо, то лише
Одна з народних мрій,
Що, дивлячись отут
На живописні кручі,
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В той стародавній час
Стояв святий Андрій,
Найперший з-поміж всіх
Спасителевих учнів.

Супутникам своїм
Тоді сказав він, мов,
На цих горах зійде
І світові засяє
Господня благодать.
Мов, віра і любов
Отут серед людей
Яскраво запалає.

Мов, буде місто тут
Велике і святе,
Де житимуть прості
І чесні, чисті люди.
Пройшли віки, давно
Вже місто є, проте
Де ж Божа благодать?
Я вірую, що буде.
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Щастя — це не гарна доля чи везіння.
Щастя — стан душі, живуть в якому ті,
Що подарував їм Бог благословіння
Не про власну користь дбати у житті.

Щастя не буває в серці, де є хтивість —
По брудному серцю щастя не тече.
Щастя — невід'ємна чистоти властивість.
Щастя не є плодом зовнішніх речей.

Нескінченну зливу, вічну повідь щастя
Відчувати може кожний з-поміж нас,
На вівтар Вітчизни й Бога хто покласти
Здатен розум, сили, здібності і час.
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Поет, ти є совість своєї доби.
І відповідальність несеш ти велику.
Можливе усе й неможливе роби,
Щоб людям світити у темряві віку.

Якщо ти не світиш — твоя це вина
За те, що з народу сліпих і дурненьких
Рабів виробляють, що плаче вона —
Вітчизна твоя, як по діточках ненька,

За те, що розбещуванню завдяки
Свідомість людей на ніякому рівні,
За все те безбожжя, нелюдскість, які
В сучаснім суспільстві нікому не дивні.

Обов'язок твій — це подвижництво, це
Важка, повсякденна, смиренна офіра
Для того, щоб людям відкрити лице
Забутих любові, надії і віри.
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То не без їжі всі такі голодні,
Що, як вовки, не можуть жити в мирі, —
Без людськості ми бідні та самотні,
Бо нам бракує доброти і віри,

Любов'ю-бо серця у нас не ситі,
Пусті і нещасливі, бо не знають,
Що є потреба у душі любити.
Тому скрізь люди сваряться і лають.

Немов повітрям гідним, чистим, свіжим,
Наповнитись любов'ю ми повинні.
Душі любов потрібна, а не їжа,
Бо ми же люди, люди, а не свині.



43

Що краще є за відчуття братерства,
Яке нас всіх у всесвіті єднає?
Усяк, чия душа не надто черства,
Це почуття у серці добре знає.

Але це почуття не є для того,
Щоб просто у братерстві гарно жити,
А щоби разом вдовольняти Бога,
Щоби загалом всім Йому служити.

Бо істинна любов є не у тому,
Щоб віддано дивитися на любих,
А йти щоб з ними в напрямку одному.
В одному напрямку хай рушать люди.
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Хто винен в тому, що
Життя не є хороше
І скрізь багато зла?
Той безсоромний уряд,
Якому все не гріх,
Що може дати гроші?
Володарі Землі,
Що людство люто дурять?

Хапуги і рвачі?
Біс? Чи Адам і Єва?
Про це я міркував
Років ось майже сорок.
Хоч то і парадокс,
Мій висновок кінцевий,
Що кожен сам собі
І є єдиний ворог.

Бо зовні зла нема,
Якщо нема у серці.
Тож боротьба зі злом
Вчиняється без крові.
Ось кличмо же щодня
Свій егоїзм до герцю,
Смиренно живучи
У вірі та любові.
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Всі балачки, що в нас погана влада,
Безглузді, бо дивімося на себе:
Хіба самі ми живемо доладно?
Хіба безчесним чесний уряд треба?

Якщо ми наче пси, візьмуться звідки
Святі герої у Верховній Раді?
Ставши ж як янголи, ми будем свідки
Того, як прийдуть янголи до влади.
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         Керівникові Укрзалізниці

                     Написано 21 червня 2011 року
               на мітингу залізничників у Києві

Посади на Землі дає Всевишній Бог
Для самовідданого слугування людству,
Тому не маєш права бути ти рабом
Жадоби власної й свого користолюбства.

Ти мусиш бути батьком люблячим для тих
Людей, що чесно в галузі твоїй працюють.
Вони живі, шановний, саме як і ти,
Й не для збагачення твого вони існують.

А навпаки, служити ти повинен їм
І щастя бачити своє у їхнім щасті.
За них пожертвувати ти життям своїм
Готовий мусиш бути, голову покласти.

Щоб, пане, ти шляхетно й гідно жити міг,
Бог дарував тобі спромогу і нагоду.
Тож схаменися, стямся й проведи свій вік
У піклуванні про життя свого народу.
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            Президентові України

            Щастя — побічний продукт старань
            зробити щасливим іншого 
                                     Гретта Брукер Палмер

Хоч ти за щастя всіх людей відповідаєш,
Котрі живуть в тобі підвладній Україні,
Але ти також сам потребу в щасті маєш,
Бо ця потреба є у кожної людини,

Бо в тебе є душа, і щастя вона хоче.
Нехай же щастя дасть тобі твоя посада.
Та щастям не горять твої, мій брате, очі,
Бо щастя — це любов, а не мільйони й влада.

Люби те немовля, люби оту бабусю,
Люби усіх людей, від тебе що залежать.
Забувши про своє, про їхнє лиш піклуйся.
І щастю ти свому не бачитимеш межі.
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У всесвіті ніщо нам не належить.
Все — власність Бога, що за нею стежить.
Усе, що в нашому житті в нас є,
Він у користування нам дає.

Все віддамо ми разом з нашим тілом,
Хотіли б ми цього чи не хотіли,
Як іграшки, що ми їх беремо
Погратись і відтак віддаємо.
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Ми всі — лише Його кохані діти,
Не наша справа чимось володіти.
І тим, що тимчасово маю я,
Щаслива буде хай Його сім'я.

Хто засобами виробництва править,
Людей визискувати той не вправі —
Бог дав йому відповідальність тим
Служити іншим, їм допомогти.

За те, що для служіння людству дане,
Бог кожного із нас питати стане.
І той, хто жив, не дбавши про людей,
Від сраму не сховається ніде.

Не упусти, мій брате, цю нагоду
Своє життя прожити для народу.
В служінні уживає хто своє
Багатство, вічне щастя спізнає.
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Навчаючись політиці
З книжок Макіавеллі,
У хитрості та підлості
Зробившись фахівцями,
Ніколи Батьківщини ми
Не виведем з пустелі.
Ми мусим бути чистими —
Як Моісей. Так саме.
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Є у історії Землі
Останнього сторіччя
Важливий епізод, котрий
Не можна позабути —
Життя того, кого усім
Слід знати на обличчя,
Чий приклад вчить тому, яким
Політик мусить бути.

Бо, незважаючи на те,
Що скрізь, кругом і всюди
У світі уряди завжди
Похожі більш на банди,
Ніколи світлих мрій своїх
Не залишають люди
Про лідера такого ось,
Як був Махатма Ганді.
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Невже Його любов
Не відчуваєш, брате,
Між мерехтливих зір
У місячному сяйві?
Його любов є те,
Що треба вповні брати.
Проте без неї все
У цьому світі зайве.

І аромат землі,
І смак води в струмочку,
І звуки молитов 
Господню містять ласку,
Існує що вона
У кожному куточку
Усесвіта. І ти —
Її маленька частка.

Хіба не бачиш ти
У сонячних проміннях
Тепло Його очей,
Веселих і дбайливих?
Якщо в людині є
Благословенне вміння
Сприймати це, вона
Живе під щастя зливой.
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Під зливою любові й доброти,
Немов під зливой сонячного світла
У темну ніч, де всі ми, як кроти,
Не бачили, і нам вона набридла,

Як під потоком чистого дощу,
Що врешті після спрагливої суші
Дає водиці кожному кущу,
Напоює блаженством наші душі,

Під зливою любові й доброти,
Немов під струмом свіжого повітря,
У Бога, брате мій, повіриш ти,
І люди всі без сумніву повірять.
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Ми прагнемо всі пробудитись до життя.
Ми різні, та жадаємо одного.
Той, що в наркотиках шукає забуття,
Оцей, що палко хоче полюбити Бога,

Цей, що готов загинути за свій народ,
І он той жмикрут, що соки з народу чавить,
Мотив у всіх один — бажання насолод.
І це бажання усіма у світі править.
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Та ниці насолоди нас не вдовольнять,
Бо не прийти до щастя хибними шляхами.
Знання про щастя треба всім — від немовля
До пана президента, що керує нами.

Знання про щастя очевидне і просте:
Безмірно величезну, дійсну насолоду
Людина може мати тільки через те,
Що служить некорисливо свому народу.

А у служіння Богу є ще кращий смак.
Воно, як злива щастя, живить наші душі,
І в них любові воцаряється весна,
І всі страждання наші нам стають байдужі.

І стаємо ми вільні і не боїмось
Ніяких злигоднів, проблем, утрат і болю.
Усяк у світі прагне до такої ось
Наповненості серця щастям і любов'ю.
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Служити безкорисливо народу
І всьому світу, і, нарешті, Богу —
В людей така потреба є природна.
І більш не треба майже нам нічого.

Залежність між наповненістю шлунка
І щастям притаманна не людині.
І їжа, і статеві всі стосунки —
Підстава щастя тільки для тварини.

Один іде голодний та щасливий,
А другий їде ситий та нещасний.
Я пропоную вільно і сміливо
Зробити вибір всім за щастя власне.
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Проблема голоду занадто штучна,
Бо більш вмирають від переїдання.
Поміж людей багато дуже тучних,
І тучність ця приносить їм страждання.

Усі проблеми штучні, і насправді
Проблем ніяких у житті немає.
Але не створить злагоди у Раді
Той, хто у серці злагоди не знає.

Ми можемо весь світ нагодувати,
Лише у нас така земля родюча.
Та ми на ній не хочем працювати.
Не голод мучить нас, а безум злючий.

Єдиний шлях в нас є до порятунку
Від того руйнівного божевілля:
Живити наші душі, а не шлунки,
Направивши на це усі зусилля.
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Я — запальний бунтар.
Мій клич: «На барикади!»
Вставаймо, добрий люд,
Звільнитися вже час
Від лютого ярма
Гнобительської влади,
Що наше п'є життя,
Що пожирає нас.

Ми прагнемо усі
До чистого повітря,
До повноти душі,
До волі й щастя, бо
Не віслюки ми, ні
(У це я не повірю!),
Ми гідні, варті, щоб
В нас правила любов.
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А що панує в нас?
Страх, заздрість і жадоба,
Брехливість, егоїзм,
Бездушність і пиха.
А доброта й любов —
Життя суть і оздоба —
В занепаді цілком,
І доля в них лиха.

Женімо, биймо зло,
Що в душах наших править,
І коронуймо ту,
Що нам порадив Бог.
Я — запальний бунтар,
Тому мої всі справи
Заради того, щоб
В нас правила любов.
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Коли людина має єдність з Богом,
Вона з народом відчуває єдність
І бачить щастя в праці задля того,
Щоб розірвати ту дрібну скаредність,

Що стримує наш дух, який жадає
Усею повнотою серця жити
У спільності, у білокрилій зграї,
Що є народ наш, і йому служити.

Служити є те ж саме, що любити.
Це дійсне щастя. І для нього треба
Лише одне — свій егоїзм розбити,
Що не пускає нас до волі неба.

Бо праця задля стану, сексу, їжі —
То каторга, то є тваринна доля
В своєкорисливості лапах хижих.
Але служіння — це є справжня воля.
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Мене прохають читачі
Писати знов і знов
У віршах більше про жінок.
Та я не бачу сенсу.
Любов до жінки — саме те,
Що будь-яка любов,
А будь-яка любов завжди —
Це не любов до сексу.

Любов до жінки — це любов
До іншої душі,
Благословенне почуття,
Прекрасне і глибоке.
Але якщо у вас в серцях
Є похіть, не пишіть
І не читайте про жінок
Ніяких віршів, доки

Не душі бачите ви ще,
А бачите тіла.
Бо ставлення таке до душ
Образливе і хтиве.
А я пишу, щоб користь вам
Поезія несла,
Щоб вас підносила вона,
Щоб ви були щасливі.
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             Присвячується К.В.

Він мені наче брат.
Я навчатимусь завжди від нього
В людстві бачити спільність
І люблячи всіх розуміти,
І по-доброму, лагідно
Ставитись завжди до всього,
Що мене зустрічає
У цьому великому світі.
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Віра — не концепція, мій брате.
Віра — почуття, що нам дає
Здатність бачити, як краще грати —
Краще грати у життя своє.
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Не бійся смерті, бо душа не згине,
Тоді як тіло вмре, хоч скільки бійсь.
Бо доля тіла — згнити у могилі,
Душі же доля — ринути увись.

Ти є душа, а не це тлінне тіло.
Тіла — машини. Ми в них — водії.
Піти з машини геть — звичайне діло,
Як час настав покинути її.

Не смерті бійся. Бійся, що не встигнеш
Навчитися любити, бо любов —
Ті самі крила, на яких ти линеш
До вічності, де нас чекає Бог.
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Життя часом може нас бити
До надто нестерпного болю —
Ми мусим прощати й любити
І мужньо нести свою долю.

Це іспит для нашої віри.
І гідно пройти його треба.
Тоді ми побачим, як щиро
Нам Бог усміхається з неба.
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У світі немає ніяких підстав
Винити нікого ні в чому.
Хто з чим поєднався, таким він і став —
Отак і живе він по тому.

Ні в кого немає ніяких заслуг,
Що варті були б нагороди,
Бо завжди ми бачим, що діють навкруг
Всі згідно своєї природи.
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І навіть у Бога заслуги нема,
Хоч велич Його не опишеш,
Хоч вічний володар Він над усіма,
Хоч Він з-поміж всіх найчистіший.

Бо Він за своєю прородою є
Такий от, як ми Його любим,
Бо має чудове єство Він Своє
Собі на утіху і людям.

Отож помістімо у наші серця
Його, що природно прекрасний,
У душах милуймося Їм без кінця,
Служімо Йому повсякчасно.

І нашу природу спотворену та
Природа Його переможе.
Хто з чим поєднався, таким він і став —
То станьмо ж як янголи Божі.
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      Присвячується Б.С.П.

В його книжках простих,
Безхитрісно правдивих —
Вся істина буття,
Прекрасна і глибока.
Його книжки в житті
Є щонайбільше диво.
У серце світить з них
Лик осяйного Бога.

З його книжок любов
Рукою чарівною
Торкається душі,
Що міцно спить до того.
Його книжки живуть
Щомиті скрізь зі мною,
І в серце світить з них
Лик осяйного Бога.
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Ця таїна цікава більш за все...
І серце в захваті екстазу бьеться,
Ми щойно тільки думаєм про це...
Як Бог говорить? І як Він сміється?

Які думки у Нього й почуття?
Вони чудові й дивовижні, мабуть...
Його особа і Його життя —
Те, що нестримно наші душі вабить.
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Чим займається Бог?
Як про це у кота хтось спитає,
То узнає усе,
Чого кіт від життя би хотів.
Скаже кіт, що Господь
Про котяче життя дуже дбає,
Аби миші були
На обід у побожних котів.

Чим займається Бог?
Як про це ти спитаєш у миші,
Відповість вона: “Бог
В безупинній живе боротьбі
Проти клятих котів,
Щоб їх знищити геть. Бо так пишуть”.
І уривок з писань
Процитує та миша тобі.
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Чим займається Бог?
Справді, це найцікавіша в світі,
Це найвища з усіх
Дивовижних в житті таємниць.
Та ніколи її
Не спроможен ніхто зрозуміти,
Не відкинувши віз
Ототожнень, бажань і дурниць.

Чим займається Бог?
Має Він особисті бажання,
Особисте життя,
Власні справи, крім мишачих справ.
Дійсне щастя — Йому,
Тим бажанням Його слугування.
Хто цього не робив,
Своє щастя згубив і програв.
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Я, живучи серед прекрасних гір,
В природі бачив усмішку Твою,
Я чув Твій шепіт в звуках її лір,
Які лунають в тихому гаю.

Так я почув наказ до мене Твій.
І зараз Ти всміхаєшся мені,
Даєш відчути голос Твій живий
Ще більше в ці нові для мене дні,

Коли я бачу багатьох людей,
Що загубили віру і любов
Між хибних вартостей, дрібних ідей,
І повертаю їм надію знов.
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Книжки мої, скромнісінькі й прості,
Постійно рік за роком друкувати
Не міг би я, якби не люди ті,
Що з рук моїх їх згодні купувати.

Я спонсорів не маю (не шукав),
Крім спонсора могутнього одного,
Котрий мені життя подарував,
Талант, наснагу, сили — тобто Бога.

За щастя людства я Його молю.
Отож Він спільник мій. Та не єдиний,
Бо хто купує книжечку мою,
Інвестор є для мене ця людина,

Бо кожен мій читач і покупець
Вкладає лепту в спільну перемогу
Цієї справи, й за її вінець
Я буду вдячний їм усім і Богу.

Я впевнений, що мої вірші є
Насіння для чудового врожаю,
Бо щастям повне серденько моє,
І щастя розповсюдити бажає.
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Ось прийде день, коли
Побачу, що зробив
Усе, що мав і міг
Я у житті зробити,
Потративши його
Без жалю все, аби
Надихати людей
Навчатися любити.

Ось розповсюджу всі,
Нарешті, серед них
Простісіньки свої,
Маленькі, скромні вірші
І повернуся знов
До лугів і ланів,
До пасовищ, садів.
Хіба є місце гірше,
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Ніж димне місто, де
Я зараз опинивсь,
Де в тиші не ревуть
Бики уранці гучно,
Де вітер не здійма
Зелені хвилі нив,
Де метушливе все,
Проте безживне й штучне?

Ось житиму я знов
У тихому селі
І пастиму корів,
Трудитимусь в садочку,
Молитимусь весь час
І, возячись в землі,
Схилятимусь в уклін
До кожного росточку.
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Доба та прийде дуже скоро,
І економіки цей лад
Розтрощиться у пух і порох,
Зазнавши остаточний спад.

Цей штучний спосіб існування
Між мертвих і складних речей
Не пройде тест на виживання.
То і дитина прорече.

Цивілізація пластмаси
Та паперових грошенят
Ще зі своєї з'яви часу
Себе підточує щодня.
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Вона сама себе зруйнує,
Вона сама себе зжере,
Бо у природі не існує
Для неї живлющих джерел.

І отоді землиця-мати
Запросить нас до себе знов 
На неї гарно працювати,
Вкладати всю свою любов

У справжнє джерело багатства,
Добробуту, гараздів всіх.
Земля Вкраїни густо й часто
Ще з незапам'ятних часів

Була спроможна годувати
Півсвіту, як не цілий світ.
Нехай вона забуде, брате,
Годину злигоднів і бід.
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Ми будемо щасливі дуже
На матінці-землі своїй
Трудитися укупі дружно
На заздрощі планеті всій.

Бо працювати ми умієм —
Таких трудяг нема ніде!
Ми нашу земленьку умиєм
І до порядку приведем.

А щодо уряду лихого —
На чому ті пани стоять?
Вони не коштують нічого
Без паперових грошенят.

Вони підтримуються тими,
Що незабаром втратять все.
Невдовзі в небуття пустиню
Їх вітер часу унесе.
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І чесні, чисті, Божі люди
До влади прийдуть отоді.
Оце все незабаром буде,
Ти тільки трошечки зажди.

Ти тільки сам будь чистим, Божим,
Як справжній, дійсний патріот.
Ми чистотою переможем,
Якщо ми Божий є народ.

Благословенна Україна —
Від Бога дар ласкавий нам,
Нехай до нашої країни
Не прийдуть смута і війна.

Нехай ми без насильства й крові
Розв'яжемо в країні все —
Лиш те, що створено з любові,
Народу щастя принесе.
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Любов... З любов'ю все можливо.
Нехай омиє всі серця
Господньої любові злива,
Що не буває їй кінця.

Хай спільність, єдність поміж нами,
Як батька єдність між дітьми,
Втішає Бога. Хай братами
Себе вважаємо всі ми.

Бо ми — брати, ми — діти Бога.
Якщо чуття це в нас зросло,
То саме це є перемога
Над будь-яким у світі злом.

Все, що в житті нас розділяє —
Лише концепції дурні.
Але любов усіх з'єднає.
І незабаром вже ті дні.
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Ненависть не веде
До доброго нічого,
Вертається вона,
Все збільшуючись, знов.
Тому народом всім,
Брати, молімось Богу,
Щоб у серцях у нас
Жила лише любов.

А знищування зла
Не потребує зброї,
Бо зло зжере само
Себе, як це було
В історії завжди.
І тільки чистотою,
Любов'ю і добром
Ми переможем зло.
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Життя чогось тоді лиш варте, брате,
Коли його готові ми віддати.
Той, хто для інших не готов на жертви,
Хоча живе, насправді наче мертвий.
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Хай покінчать всі люди зі своїми
Концепціями, з тим брудним сміттям,
І літерами впишуть золотими
Прості ці вірші у своє життя.

Якщо простим і чистим, ясним зором
Ми бачим все — у нас нема проблем.
Якщо ми зрячі — на життя просторах
Усе гаразд із нашим кораблем.

А істина проста, і лиш простими
Серцями можна бачити її.
Хай літерами впишуть золотими
Ці вірші люди у серця свої.
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Суспільство, де усього вдосталь,
Створити можна будь-коли.
Це — не утопія, це — просто,
Які б умови не були.

З бажанням тільки споживати
Приходять бідність і злоба.
Якщо ж ми прагнем працювати,
Достатку настає доба.
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Коли в нас щастя і наснага?
Коли віддаємо ми щось:
Талант свій, працю, час, увагу,
Коли ми добре трудимось.

Бо безкорислива робота,
Що діється не для грошей,
А просто з нашої турботи
Не про своє життя лише,

Але про іншіх, — це блаженство,
Це створює навколо мир,
Багатство, щастя й благоденство.
Отак повинні жити ми.

Це так природно і так просто.
Й нема ніяких перешкод
Для того, щоб усього вдосталь
Мав завжди любий мій народ.



86

В сучасному суспільстві споживацтва
Визискування — спосіб існування.
Нема тут ні любові, ні багатства,
Ні безкорисливого слугування.

Тут хочуть тільки експлуатувати
Всі один одного. Тому не диво,
Що всюди чвари, кризи і утрати.
Яка тут може бути щастя злива?!

Не диво, що моїх не розуміють
Простих цих віршів ті нещасні люди,
Що жити безкорисливо не вміють.
Та скоро все інакше в світі буде.

Для безкорисливого слугування
Нема завад. Так може жити кожен.
Це неминущий принцип існування,
Що неодмінно скоро переможе.
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Освічений, умілий, вправний егоїзм —
Ментальність лідерів минулої години,
Що осягти були нездатні механізм
Творіння дійсного добробуту країни.

У економіці й політиці знання
В останній кризі людству вже не допоможуть.
Лиш здібність до любові, жертви і дбання
Про щастя інших всі знегоди переможе.

Дух слугування і любові — ось що є
Тепер потребою сучасної людини.
Їм мусим наповняти серце ми своє,
Якщо ми справжні патріоти України.
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В країні предобре життя влаштувати —
Це просто, бо треба нам тільки для цього
У слугуванні народу віддати
Ті здібності, що ми вже маєм від Бога.

Це просто, природно, не щось особливе,
Це норма життя, що ми втратили з часом.
У світі є все, щоб були ми щасливі,
Та вчити цьому треба з першого класу.

Хай дружним суспільством заможних, здорових
І щедрих людей стане наша країна.
Але проживання в чудових умовах
Метою не є існування людини.

Бо зручно, приємно у злагоді жити —
Це добре, якщо жити є нам для чого,
Якщо наша ціль — вічно Богу служити,
Якщо наша ціль — повернутись до Нього.
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Для себе жити — зовсім нецікаво,
Зелена туга це, а не життя.
Така даремна і невдячна справа —
Удовольняти лиш свої чуття.

Та інше діло — вдовольняти Бога.
Щасливець превеликий — той, хто зміг
Своє життя прожити задля Нього,
Задля чуттів Його, а не своїх.
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       День незалежності

Що таке незалежна кріїна?
Це земля незалежних людей.
Хто така незалежна людина?
Та, що вільна завжди хоч би де.

Воля — здатність до щастя й любові
Безвідносно до зверхніх умов,
Тобто воля — коли всі умови
Викликають лиш щастя й любов.

Хай це свято нас кличе до цього
Незалежного стану, який
Виникає з любові до Бога
Слугуванню Йому завдяки.

Хай до цього чудового стану
Віра в Бога всіх нас приведе.
І держава тоді наша стане
Краєм вільних, щасливих людей.
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                  Мої сни

В снах моїх, що сліпучо яскраві
(Барв таких в цьому світі нема),
Чарівні, дивні квіти і трави,
Хоч навколо лютує зима.

Сни мої мальовничо-казкові
Моє серце зробили таким
Повним захвату, щастя й любові,
Хоч навколо усе навпаки.

Сни мої — це вторинний, побічний
Плід глибинних моїх молитов,
Що мене переносять у вічне,
Де лише тіьки Бог і любов.

Хоч навколо зима або осінь,
В снах моїх вічний подих весни.
Я колись опинюсь там назовсім, 
І то будуть вже більше не сни.
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Я, горець із села Мангуш-Кьою,
З лісів, де ходять олені і лані,
До вас спустився з гір і роздаю
Природи дух і розум нездоланні.

Нічого більше я не знаю, бо
Я не навчався в університеті.
В мені живуть лише природа й Бог,
Як в кожному народному поеті.

Я тільки бачу, що в житті нема
Проблем, якщо їх штучно не творити
І час не витрачати свій дарма
На марні свої пристрасті тваринні.

Я тільки бачу, що не треба вам
Іти шляхами, що усе руйнують,
І вірити лукавим тим словам,
Що їми усіляко вас зомбують.
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Я тільки бачу, як ви живете,
І хочу, щоби ви були щасливі,
Життя у вас щоб світле і просте
Було, як вірші ці у «Щастя зливі».

Я тільки хочу поділитись тим
Блаженством, що я їм по вінця повен,
І запросити всіх вас увійти
У той природою нам даний човен,

Скоряє що бурхливий океан
Життя і смерті і прямує далі —
До вічності, у неминущий стан,
Який існує в позамежній далі,

Де наш правічний дім чекає нас,
Де все існує абсолютно просто,
Складається де із любові час,
Складається де із любові простір,

Де не буває спекоти і стуж,
І де ми досконало можем вжити
Любов до Бога, принца наших душ,
Для Нього що бажають вічно жити.
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 Духовному отцеві

Життя моє б таким
Чудовим не було,
Якби щодня не мав
Я з Вами спілкування.
Ваш захват осяйний —
Для мене джерело
Не тільки щастя, ні —
Самого існування.

Бальзамом Ваших слів
Живлюся я, проте
Збагнути їх не міг
Я в повній мірі доти,
Аж поки не відчув
Те, як Ви живете,
Як ставитеся Ви
До кожної істоти.

Ви учите мене
Нести в собі любов
І ставитись до всіх
Так само, як до себе. 
Із Вашої душі
Яскраво сяє Бог,
Що Він живе у ній,
Неначе сонце в небі.
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Ми — люди лиш тому, що нас Господь
Наповнив милосердям променистим.
Та вмре воно, якщо їмо ми плоть,
Своє життя підтримуючи вбивством.

Природну людскість нашу знищить це,
І ми побачим в дзеркалі звірине,
Вигодуване трупами лице
Чудовиська уже, а не людини.
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           У Божому храмі

На Бога усі тут направлені очі,
Думки, почуття, тиша, мова і дії.
Тут серце само молитвами шепоче.
Тут мешкають віра, любов і надія.
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                         Другові

Мені згадалась вічність — як чуття, як стан.
Вона блаженна, чиста, рідна і проста.
Я звідти. І ти звідти. Й сутність дружби в тому,
Щоб повернути один одного додому.
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Ми — янголи, що грішниками стали.
Гріховність стяла наші білі крила
І шарами непробивної сталі
Вона серця чутливі наші вкрила.

Любов, що всіх єднає нас із Богом,
Гріховність наша в хіть перетворила,
Від щастя не залишила нічого —
Спотворила його в утіху тіла.



99

Гріховність — це синонім егоїзму,
Що обертає янголів у зміїв,
Що гірше будь-якого катаклізму,
Що все перетворити в пекло вміє.

Тож егоїзм — єдиний гріх у світі,
А наслідок його — всі інші вади,
Тому найголовнішим у освіті
Є безкорисливість в нас розвивати.

Мета освіти — щастя — те, що може
З'явитися лише у чистім серці.
Якщо ми егоїзм не переможем,
Нам не відкриються у щастя дверці.

Як егоїзма сталь у нас розтане,
Розквітне щастя скрізь у світі цьому,
І Божими ми янголами станем,
Щоб зрештою вернутися додому.
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Його усмішка ллється промінням краси
По прозорому простору до небокраю
З невідомих часів в невідомі часи.
Він малює... Та ні, Він лише тільки грає.

Чарівна, дивовижна гармонія дня...
Чарівна, дивовижна гармонія ночі...
Він малює... Та ні, Його чисте знання
Відкриває й блаженно заплющує очі.

Він малює життя... Ні, Він просто живе.
І Його почуттів незбагненного плину,
Де усе чарівне, дивовижне й живе,
Можем бачити ми ці маленькі краплини.

Ці краплини... Та ні, тільки відблиск краплин...
Ні, лише віддзеркалення відблиску того.
Хай любові Його віддзеркалений плин
Нас щодня надихає вернутись до Нього.
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                    Молитви

                    1

Кобзар Тебе благав усьому людству,
О Господи, послати братолюбство.
Приєднуюсь. Та ще прохання маю:
Ще й боголюбство дати всім благаю.
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                    2

Моє життя колись проходило з Тобою
В Твоїй обителі любові і краси,
Оточено Тебе де янголів юрбою,
Де відбивається в краплиночках роси

Не сяйво сонця, а Твоя жива усмішка,
І скрізь лунає голос Твій чудовий де,
І вистачає де усім і навіть з лишком
Блаженства, що від Тебе променем іде,
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Де ти у центрі всього, де Ти є об'єктом
Загальної любові і служіння всіх.
Та якось, Господи, Тобі позаздрив дехто —
Один злощасний дурень, безпросвітний псих.

Він, бачачи Твою безмежну насолоду,
Не щастя відчувати став, а лютий біль.
І замість уз любові побажав свободи
І за свою свободу вирушив на бій.

Повстав він та залишив вічне слугування.
І відповідь Твоя на те була проста:
На милування не буває силування.
Його тримати Ти, о Господи, не став.

Ой, горе мені, горе, невтишиме горе!
Зайшла далеко надто помилка моя.
Я плаваю в своїх гріхів огидних морі.
Бо той злощасний дехто, Господи, — це я...
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                 3

Якщо людина не живе Тобою,
Яке тоді у неї щастя є?
Її життя зеленою нудьгою
Чи метушнею марною стає.

Як тіло без повітря умирає,
Без світла очі сліпнуть як в пітьмі,
Як мати миті спокою не має,
Коли її розлучено з дітьми,

Отак душа без Тебе — наче мертва,
Нікчемна, сохла, ялова трава.
Душа без Тебе — книга, що в ній стерто
Усі суттєві, змістові слова.

Отож в душі без Тебе, як в пустелі,
Як у в'язниці, щастя не знайти,
Там лиш холодні, мертві, сірі скелі,
Бо зміст душі, о Господи, — це Ти.
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         4

Я є не тіло це,
Я є душа, я — та,
Самодостатня що
І вічна апріорі,
Та що була б однак
Безживна і пуста,
Що не займались в ній
Любові б чисті зорі,

Що радості дощі б
Не струменілись в ній,
Не милував її
Блаженства б ясний місяць,
Якби не посідав,
О любий пане мій,
У всім її житті
Ти сонця чільне місце.
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              5

Я — духовна душа,
Я — частиночка почту Твого,
І призначена я
Для Твоєї лише насолоди.
Ось, мій Господи любий,
До Тебе я прагну чого.
Вічна єдність з Тобою —
Потреба моєї природи.

Бо без Тебе я навіть
Не знаю, навіщо я є,
Бо позбавлене сенсу
Без Тебе моє існування.
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Я є тільки для Тебе,
І вічне жадання моє —
Завжди бути з Тобою,
Твої вдовольняти бажання.

Як повітря потрібно
Для того, щоб тіло жило,
Так достоту духовній душі
Ти потрібен, мій Боже.
І утрата Тебе —
Це найгірше у всесвіті зло,
Бо це смерть для душі,
Бо я жити без Тебе не можу.

Я — духовна душа,
Ти володар мій вічний, мій пан.
Я є власність Твоя,
Що від Тебе пішла і пропала.
Нісенітний, болючий, 
Нестерпний мій нинішній стан
Без володаря любого, 
Без мого любого пана.
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Я займаюсь всіляким безглуздям, 
Заповнити щоб
Порожнечу в моєму бутті,
Цю з Тобою розлуку.
Та, знесилівши вкрай
З безнадійних, розпачливих спроб
Замінити Тебе чимось іншим,
Я маю лиш муку.

Я — духовна душа,
Я належу Тобі, я — Твоя.
Повне право я маю
На те, щоби бути з Тобою.
То дозволь вже мені 
Повернутись до Тебе, бо я
Без служіння Тобі
Відчуваю себе неживою.

Цей мій вірш, цей мій лист —
Крик про те, що нестерпно болить,
То молитва моя відчайдушна,
Моє то благання:
Подаруй мені змогу
Служити Тобі кожну мить.
Я — духовна душа,
Я є вічне Тобі слугування.
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                   6

Я — Твій. Ти — мій. Було так, є і буде.
Мого це існування сенс і зміст.
Присутній вічно Ти скрізь і усюди,
Господар Ти усіх часів і місць.

Але, як хмара сонечко ховає,
Отак в моєму серці всякий бруд
Взаємини з Тобою покриває,
І все тоді в житті — даремний труд.

Звільни мене від всього того бруду
І не ховайся більше поміж хмар —
Бездомішково хочу я і буду
Тобі служити, о мій володар.
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                7

Дізнаючись все більш про Тебе,
Щасливо жити ми навчимсь.
Наповнитись нам, Боже, треба
Тобою, а не іншим чимсь.

Знання без Тебе, як отрута,
Нас обертаючи в сліпців,
На розумі і серці пута
Зашморгують з усіх кінців.

Знання без Тебе — чорна темінь,
Що в ній блукаємо ми всі,
Ланцюг то і нашийний ремінь,
Що стримує нас, ніби псів.

Лише в Тобі однім найвища
Практичність, мудрість і любов.
Вливати інше нам навіщо
В наш мозок і у нашу кров?!
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Любов — це кульмінація закону,
Що заповів на віки вічні Ти.
Любов — це стан свідомості, в якому
Ми шаленіємо від доброти,

Що в серці нашому, мов сонце, сходить,
Що плавить сталь роз'єднаності ґрат,
Незламною що робить міцність згоди,
Бо кожний нам тоді стає мов брат.
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Ти мене привернув,
Любий Господи, навіть не тим,
Що про мене пильніш
Дбаєш Ти, ніж про себе самого,
Що Ти любиш мене,
Як умієш любити лиш Ти,
І що маєш Своє
Унікальне становище Бога,

Що тримаєш Ти все
У Своїй нездоланній руці,
Що розв'язуєш Ти
Всі можливі у світі питання,
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Що лише тільки Ти
Вдовольняєш потреби усі
Незліченних істот,
Наших душ вдовольняєш бажання.

Ти мене привернув,
Вкрав мій розум і серце моє
Не становищем, ні,
А Своєю особою, Боже,
Бо в особі Твоїй
Дивовижні властивості є,
Що, крім Тебе, ніхто,
Любий Господи, мати не може,

Бо Твоїх почуттів,
Дій, думок незрівнянна краса
Так вражає мене,
Що все інше мені не цікаво,
Бо люблю лиш за те
Я блакитні оті небеса,
Що утілена в них
Твоя усмішка щиро-ласкава.
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Не віддамо ми навіть однієї миті
Служіння, що нас, Боже, з'єднує з Тобою.
Ми вічністю за неї згодні заплатити,
Якщо ту вічність не наповнено любов'ю.
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Сказати, що Ти — Бог, це надто мало.
Та більш за це нема у мові слів.
Щось в мові слів невистачати стало...
А я про Тебе скласти вірш хотів...

Про Тебе вірші, Господи, складати,
Я зрозумів, мені не по плечу.
Сказати, що Ти — Бог, це не сказати
Нічого. І я в захваті мовчу...
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