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ТУТ ДУША МОЄ КВІТНЕ 

 

Все рідше випадає у селі бувати, 

У моїм  ріднім Поліськім краю. 

І коли ще там буду - не знаю, 

Коли Вітчизну побачу свою 

 

Коли вийде назустріч привітне  

Полісся моє, у прадавній красі, 

Там, де душа моя квітне, 

Як троянда у ранковій росі 

 

О!, Немовичі, біленькі хати, 

Моє рідне поліське село, 

Я не смію тебе забувати, 

Бо без тебе б і мене не було  

 

З тебе життя моє путь прокладає, 

Моя доля з тебе витіка. 

Про дитинство мені нагадає, 

Случ - повільна у лузі ріка 

 

Твої у мене коріння і віти, 

З тебе почався Савчинів рід, 

Розкидав по світу нас вітер 

І я вже не хлопчик, а дід. 

 

У місті і щастя байдуже, пихате, 

Хоч і сяють рекламні вогні, 

Але у Немовичі, до рідної хати, 

Лину спочити у колі рідні  

 

НЕ ЗАБУТИ 

 

Не забути; коли небесною ходою  

Сходить місяць над водою. 

Коли срібний місяць, ясні зорі  

Підтанцьовують в просторі  

 

Коли місяць в річку заглядає, 

Свою підкову умиває, 

http://nemovychi.blogspot.com/2012/05/blog-post_05.html
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Коли тихий вечір в лузі знову 

Збира трави на розмову 

 

Не забути і світанки, 

Коли у лузі дзвенить сінокіс  

І такі смачні сніданки, 

Коли трави накосиш цілий віз 

 

Коли літо дарує квіти, 

Щедро віддає свою любов, 

Коли теплий, босий вітер  

Хвилює у Случі блакитну кров 

 

Коли ранковими струмками 

Сонце щедрим золотом тече  

І мечами - блискавками 

Гроза темряву січе  

 

Коли хвилюється діброва, 

Зупинивши легкий вітерець, 

А сопілочка вербова 

Щемно будить трепет у сердець 

 

Бо ж моє це сонце і моє це літо, 

Моя земля і юності вишневий цвіт 

І нічого вже мені не треба, 

Лише спокійних і здорових літ 

 

Я, вже молодість не кличу, 

Лиш у згадці хлопчик постає, 

Вдивляється в моє обличчя, 

Вдивляється і не впізнає… 

        ВЕСНА НА ПОЛІССІ 

(О.М.Савчин, зредаговано  Ф. Й. Наконечним ) 

 

Зійшов місяць над ланами, 

Тиша шепче над хатами…  

Все кругом  весною дише, 



4 
 

Ніч дитя своє колише. 

 

Світить місяць, наче сонце, 

Заглядає у віконце…  

 В хмарці вмився, освіжився, 

 Й знов на небі появився. 

 

А небесні ті простори 

Заселили зірки й зорі. 

Яскравіш – одна іскриться, 

То Велика Ведмедиця. 

За собою веде вряд 

Ще й маленьких ведмежат. 

 

Забагрів зорею брід, 

Пломеніє сонцем  Схід… 

Дивним сяйвом і промінням – 

Вийшов день з того горіння. 

 

І пташня на допомогу 

Співом мостить дню дорогу, 

Квіти килимом зіллються- 

Аромати в душу льються. 

 

Серед лугу річка грає, 

Мов кришталь, хвиля палає, 

Її берег обнімає, 
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В шлях далекий направляє. 

 

Що за диво ця краса?!  

Чи це сон, чи чудеса? 

Скільки тут краси земної! 

Не знайдеш ніде такої, 

Й за морями не шукай. 

Україна – це мй край! 

 

 

Не жду 

Плинуть літа за літами, 

У світ широкий я птахом полетів, 

А у селі за тихими ставами 

Маленький домик опустів 

 

І синіло небо і хмарки біліли 

І співала пташка ввишині. 

Хліба шептали і гаї шуміли 

І торохтів десь трактор вдалині  

 

Встелила стежку пелюстків пороша  

І соловей у небі аж дзвенить  

Я згадую тебе чорняву і хорошу, 

Якою ти була в ту мить 

 

Тоді, коли від"їжала ти, 

Осінь листям прикрила сліди. 

І все життя мені стукотять поїзди 

-Не жди, не жди, не жди 

 

Ніяк забуть тебе не можу, 

Пам"ятаю куди б не йшов. 

Ті мрії юності тривожу, 

І вертаюсь до них знов, і знов 

 

http://nemovychi.blogspot.com/2012/05/blog-post_2507.html
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На моєму полі вже лежить зима, 

Холодна, трепетна і сніжна. 

І віхола вже вальси виграва, 

Написані життям колишнім  

 

На могилу брата  

Його свічка загасла навіки-віків 

І кості спочили сухії, 

Уста заніміли, і застигла вже кров 

І очі закриті сумнії 

 

Вже ніколи не побачу я їх, 

Заснули навіки,заспали, 

Не бачили ті очі і радість і сміх, 

Лиш біль і горе зазнали 

 

І хати його стіни сумні, 

Лиш смуток, радості в них немає, 

На серці так тяжко мені, 

Душа плаче і її плач не стихає  

Спасибі мамо!  

 

 

 

У небі не літала ти ніколи, 

Бо далі Сарнів стежка не вела  

І днини не ходила ти до школи, 

Не панною - селянкою росла  

 

 

 

Не звикла в спеку в холодку сидіти, 

Вила і мотика, твої вічні механізми рук, 

А, як троє, ми , тебе обсіли, 

Тоді дісталось материнських мук  

 

 

 

Ти і прала, і чесала й ткала, 

Готувала на стіл кашу і бульйон, 

http://nemovychi.blogspot.com/2012/05/blog-post_04.html
http://nemovychi.blogspot.com/2012/03/blog-post_7532.html
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Не в дитсадку, самих ти нас лишала, 

Коли на поле йшла полоти льон 

 

 

 

І так спливли твої роки жіночі, 

Я бачу знов моє село, 

Милі ласкаві, материнські очі 

І турботами змережене чоло  

 

 

 

Чорний хліб ти Божим називала, 

Учила змалечку хліб той берегти. 

Щоб роботящими були,- навчала, 

Назустріч правді, - не брехні іти 

 

 

 

Давно поїхав я від хати, 

Були зради, незгоди й гаразди. 

Чекала незрадливо тільки мати, 

З дороги зустрічала ти завжди 

 

 

 

Я не такий син, як мати, 

Щоб стільки повернув, скільки взяв. 

У простій сільській, поліській хаті, 

Де вперше "мама" вимовляв 

 

 

 

Спасибі Мамо!. За науку й ласку, 

За теплу тугу і без користі любов. 

За непросту життєву казку, 

За те, що в люди я пішов 
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Савчин О.  

 

 

 

 

 

 

НЕ ВІРИТЬСЯ, ЩО МАМИ ВЖЕ НЕМАЄ 

 

 

 

 

Сидить  на  лавочці біля  рідного  дому 

Тримає  фото своїх синочків у  руці, 

Не  зважає  мати  на  біль  і  втому, 

Та  все  одно,  тече  сльоза  у  неї  по  щоці. 

 

 Бо ж прилетіли Божі вже посли 

Не  спиться  їй  вже  довгими  ночами 

http://1.bp.blogspot.com/-eOagp5qt3Yo/TB-3d0dgsFI/AAAAAAAAABU/O7Rr-l1q9WQ/s1600/NVE00069.png
http://1.bp.blogspot.com/-eOagp5qt3Yo/TB-3d0dgsFI/AAAAAAAAABU/O7Rr-l1q9WQ/s1600/NVE00069.png
http://4.bp.blogspot.com/-V365wYwCrPw/T2tVhQhQOCI/AAAAAAAACdY/Pv1maLvmiek/s1600/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0189.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-eOagp5qt3Yo/TB-3d0dgsFI/AAAAAAAAABU/O7Rr-l1q9WQ/s1600/NVE00069.png
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Згадує,  як    синочки її  росли, 

І  як  прислухались  до  порад  мами. 

 

 

Я ж пам"ятаю ,як проводжала мене мама за село  

У життя доросле проводжала,  

А я дивився на її чоло,  

Де перша зморшка  борозну проклала.  

 

 

І мамина натруджена рука  

Мене три рази там перехрестила, 

І соловей дивився з висока, 

Як мама в світ дорослий відпустила.  

 

 

Щось невідоме у душі моїй пекло,  

Я оглядавсь, а мама все стояла,  

І проводжала первістка за село   

І все рукою в слід йому махала.  

 

 

І я пішов з Немович туди, де гори,  

Марево пекуче обіймало,  

Щоб пам’ятати все своє життя,  

Як мама у дорогу проводжала  

 

 

Пройшли роки,прийшов той час, 

Під вікнами вже квіти не цвітуть, 

 

Не всі живі вже й серед нас  

Пуста оселя болем серце крає, 

А був же час, жили колись отут - 

Не віриться, що мами вже немає. 

Над покуттю годинник занімів, 

А шибкою не дощ – сльоза стікає 

За всім, що зберегти я не зумів. 

Не віриться, що мами вже немає. 

 

Прости мені, життя, мою вину, 
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А я собі ніколи не прощаю  

Того, що вчасно в дім не повернувсь. 

Не віриться, що мами вже немає. 

 

 

 

РОЗМОВА З МАМОЮ 

 

 

Рідна ненько! Ти з нами розсталась, 

Відійшла туди, де зірки миготять, 

І маленькою зіркою стала, 

Їх є багато і  тебе  не впізнать. 

 

Як тебе побачить найближчу, 

Бо ж у небі всі зірки ясні, 

Хоч піднімусь я на гору  найвищу,  

Але побачу тебе лиш у сні  

 

Відійшла ти, забрала і брата, 

Дні скінчилися  ваші земні 

І десь там у небесних палатах 

У вас Божі покої одні  

 

Вам берізка вже не сниться 

І старі  верби при ріці, 

Лиш вітер на могилі злиться 

І задуває свічку у руці 

http://vestnik55.wordpress.com/2012/05/16/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7-%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%8e/
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Тож, спалахніть обоє в небі ярко, 

Хоть на мить, щоб впізнати вас. 

Ми вас просим палко  - 

Покажіться нам хоть  раз… 

 

ЛИСТ ДО БАТЬКА 

 

Де ти, тепер батьку? Я не знаю, 

Шлю з Землі тобі листа, 

Ти ж не міг забути свого краю, 

Де так тяжко ніс свого хреста 

Скинь плиту з могили  

І приходь в колишній сад, 

Чи впізнаєш? Ми ж його садили  

І все побив весінній град. 

Проведу, як ти мене водив, дитину, 

Бо зникла стежка та давно. 

По якій ходив косить в долину, 

Вже там зосталось голе дно 

Нагадаю, як ти не міг дати раду, 

Коли з Васею ми бігли за село. 

І пробирались  на тракторну бригаду, 

Бо нам цікаво там було  

Зараз навкруги цікавого багато, 

Тільки сам, я батьку посивів, 

Моя  Вітчизна, хоть і мати 

Онуків більше любить, ніж синів 

Ти побачиш великі зміни 

У селі, в душі людей 

І як тяжко їм ладнати нині 

З непростим життям своїх дітей 

Знаю батьку, мене ти запитаєш, 

Як же сину ти живеш?  

http://almas-news.blogspot.com/2012/05/blog-post_15.html
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Чи ти рід нас поважаєш ?, 

Чи про діда пам”ять бережеш?  

- Живу і твоя калина розцвітає 

І хліб у буйний ріст іде. 

Тебе і діда пам”ятає 

Покоління наше молоде  

Ні, насіння  твоє не вмерло, 

У нащадках живе твій рід. 

Лиш Васі вже нема, його  горе зжерло, 

Але його сини продовжать родовід 

Я дивлюсь на небо і гадаю, 

На Місяць полетіти, чи на Марс, 

Може там тебе я відшукаю, 

Хоч ти давно покинув нас  

І одним себе я тішу, 

Ти десь там в небесній млі  

Дивишся на небі, найсвятіший 

І зичиш мені щастя на Землі  

Хочу розстатися з журбою, 

Води напитись з твоїх рук, 

Хочу навіки буть з тобою, 

Бо ж не буває зустріч без розлук  

Але в житті так не буває, 

Є втрати у кожній із родин 

І з   нас кожен твердо знає, 

Що звідти не вернувся ні один 

Все минає і сліду не має, 

Життя не повернуть назад, 

Лиш рідня їх пам”ятає 

І світлин в альбоми ряд…  

 

 

СЕРЦЕМ ЛИНУ НА ПОРІГ  

 

http://almas-news.blogspot.com/2012/03/blog-post_17.html
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З дитинства, ще з пелюшок  

наслухався мудрих я казок. 

І так подобалось мені  

слухати народнії пісні  

З далеких тих юначих літ 

Я поїхав за край-світ. 

Та серцем лину на поріг, 

В село з далеких тих доріг  

Тут хата батькова, стара, 

Дух материнського тепла, 

Настільник шитий на столі, 

Немов морщини на чолі  

Вже ніхто не жде, не кличе, 

На могилах виросла трава, 

Все ж я їду, пам”ять кличе, 

Туди де ріс,де рід мій спочива 

І крається розум від болю, 

стрімко летять миті років. 

Дай Боже! нам кращої долі  

від тої,що була у батьків 

 

НЕ ПОВЕРНУТИ ТИХ РОКІВ  

 

Я вертаюсь  знов і знову, 

У ті часи, коли щасливо жив. 

За своїм дитинством веселковим, 

Чомусь я дуже затужив  

 

Той час до себе горне, 

У бідне, але дороге село. 

Те світле почуття - не чорне, 

І все що рідне серцеві було  

 

Сниться ставок, кругом городи, 

http://vestnik55.files.wordpress.com/2012/03/47253265_anishenko_lesnaya_doroga_sm.jpg
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У ставку смарагдова вода 

І земля, що дала мені вроду, 

І де гуляла юність золота  

 

Бачу у сні зелене літо, 

Сінокіс і солов"їний спів, 

І річку сонечком зігріту, 

І дівчину, що там зустрів. 

 

Краю мій,все знаєш ти про мене  

Пригадай мені літа - оті, 

Що пробігли так шалено, 

Наче з казки коні золоті  

 

І догнать я їх не можу, 

Не зупинити ні на мить, 

Лиш серце спогадом тривожу 

І воно так ниє і щемить 

 

Знаю, літо - те барвисте, 

Лише там, в краю батьків. 

Там над лугами жайвір висне, 

Але не повернути тих років 

 

Повернути їх не в змозі, 

 І не догнати, хіба у думці. 

І наче квіти на морозі  

Не зберегти  їх в сумці... 

 

 

ПРОКЛЯТІ 

 

Хто ж нас так прокляв 

І зганьбив, за яку провину?  

У нас розум відібрав 

І штовхає до загину 

Терпеливо щось ждемо, 

Закривають нам границі, 

А ми якось живемо 

У себе вдома, мов чужинці  

http://nemovychi.blogspot.com/2012/05/blog-post_1991.html
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І байдужа світу наша печаль, 

Наші злидні, кривди, клопіт, 

Вже нікому нас не жаль, 

-Кому потрібні сльози й ропіт 

Невже рятунку нам нема?, 

Осиротіє наша Україна?, 

Бо в наших головах “зима”, 

І нас поставлять на коліна  

Заїсть нас усіх нужда, 

Обідніє вщент країна, 

На землях пануватиме вражда  

І загине Древня Україна  

Ми приспали розум у юрмі, 

Все чекали правду й волю, 

“Кращі” всі були в тюрмі, 

А решта жалілася на долю 

Вже не кричимо про біль, 

І нас цураються країни. 

А яничари, наче міль 

Точать землі України 

Тож пора, негайно!  

Рятуватись від біди. 

І почати жити файно, 

Так, як не жили діди 

ВИПАДОК 

 

Сталось це зовсім недавно. 

Ніщо, серед інших подій. 

Бродив я по лузі, не марно 

По зеленій траві, молодій 

http://vestnik55.files.wordpress.com/2012/05/priroda_43.jpg


16 
 

 

Сонце сіло вже, до речі. 

І в росі блистіли квіточки. 

Наступив травневий вечір, 

І запалив у небі зірочки 

У ставочку біля хати 

Жаби лунко розмовляли, 

А ластівки, хазяєчки завзяті 

У своїх гніздечках  газдували 

Ясний місяць плив поволі, 

Серпом жав зорі  над лугами, 

А тихі верби і стрункі тополі  

Шепотіли сонними листками 

Верба тихо розказала  

Про свій весняний рай, 

І тополя вітами хитала, 

Що прийшов нарешті май 

А клен і явір, мов два брати 

Шукали згасле сонце, 

Та не змогли знайти, 

І заглядали у віконце  

Шукали ,там де верби і тополі, 

На бережку синьої ріки, 

Що текла собі поволі 

І блистіла з місяця руки 

Довго ще шукали сонце друзі, 

У лісі, в річці, у широкім лузі  

І заглядали знов в віконце, 

Де ж поділось теє сонце ?  

 

КАЛИНА 

Не сумуй ти калино, 

Не сипли росу ти рясну, 

Скоро вітер прилине  

І принесе з собою весну 

http://blog.i.ua/user/3086022/990675/
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Твоя врода розквітне дівоча, 

Відкриє природну росу. 

Поки щастям горять твої очі, 

Пий кохання, як квітка росу 

У весняний чарівний вечір, 

Коли місяць у небі сіяв, 

Обняв вітер калину за плечі  

І в багряні вуста цілував 

Колихав, дивився в очі, 

Аж на мить принишк в гаю, 

Так зрадів що серед ночі  

Нарешті знайшов любов свою 

А солов”ї лунко заливались: 

-Не жди шастя в маю. 

Бач! Навіть горобці поховались  

У зеленім весіннім гаю 

І ластівки цій парі не раді, 

Не вірять вітру пташки 

Давали калині пораду, 

Як досвідчені і мудрі свашки 

- Не вір вітру калинонько, 

То вітер – злий суховій, 

Обпік не одну дівчиноньку 

І не буде навіки він твій…  

Та навіщо калині пташина порада, 

Душу їй не пройнять. 

Калина і суховію злому рада, 

Лише б самій не стоять. 

 

 

ВІТЕР 

 

http://vestnik55.wordpress.com/2012/05/08/%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b5%d1%80/
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Чудовий той травневий вечір 

Зірками небо рясно засівав. 

Хилив вітер берізоньку за плечі 

У бліді щічки ніжно цілував 

  

Залицявсь, косички гладив, 

До грудей могутніх пригортав її, 

А про кохання і його принади 

Заливались лунко солов”ї 

  

І всі пташки подібно солов”ю, 

Ще гучніш акордами вторили 

А вітер шепотів про любов свою  

Та птахи той шепіт заглушили  

  

І ось вже вітер над тихеньким ставом 

Кохається з плакучою вербою  

Колише пишним її станом  

Обнімає   листя над водою 

  

Ніжно, як берізоньку цілує, 

Колише і гілками її грає, 

Радіє, що ніхто його не чує, 

Тож  вже ніхто не помішає 

  

http://vestnik55.files.wordpress.com/2012/05/d09ed0a1d095d09dd0acd096d0b5d0bdd181d0bad0bed0b5d0bbd0b8d186d0bed181d0bad0b2d0bed0b7d18cd0bfd0bed0b6d0b5d0bbd182d0b5d0b2d188d183d.gif
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Та недовго він кохався і гравсь, 

Дмухнув і подався до калини, 

Та йому вся віддалась, 

А він повіявсь  до рябини 

  

Були потім, вільха і тополя, 

теж їх вітер ніжно цілував. 

Їх спіткала така ж доля, 

А він  знов берізку нахиляв 

  

Не дуй вітре, не дуй щоднини, 

Будь не злим, тихеньким. 

Бува так в хлопця і в дівчини 

Поки вони юні, молоденькі 

 

ДОПОМОЖУ 

 

Мені зозуля старість накувала  

І, якби, знов у поліський рай 

Та щаслива юність повертала, 

Я б із цим погодивсь  і по всьому край 

Моя радянська юність, доля злая, 

Вона не варта, щоб за нею я тужив, 

У мене  внучки є – Таня й Тая  

Вже не знаю, як без них я жив 

Не дають вони упасти в тугу, 

Давно  я звик до ймення “дід”. 

Таку вже долю маю і на ніяку другу 

Не поміняю у передпенсійний вік 

Вони попросять і я розкажу 

казку, де з добром воює зло. 

Ця добра казка з ними спати ляже, 

Щастя щоб не лише у сні жило  

Допоможу їм я зрозуміти 

Щоб не ждали задарма щедрот, 

http://vestnik55.wordpress.com/2012/05/05/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b6%d1%83/
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Що єдині тато й мама в світі 

Одна у них Вітчизна і народ…  

РОЗМОВИ ДІДА МАКСИМА 

 

У селі жив дід Максим, 

За річкою , левадою. 

Ті розмови довгі з ним  

Я і досі тепло згадую  

Гарна розповідь жива: 

Стане, спершись на палицю, 

І потечуть такі  слова, 

Як  я чув тоді, ще змалечку 

Ну ось, приміром перед нами, 

Непоказна рослина тиха. 

Геть обліплена плодами, 

Тому і зветься обліпиха  

Якщо змолоте зерно. 

Зветься борошном воно. 

Щодо мелива і млива 

Є й примовка жартівлива 

Млин меле-мука буде, 

Язик меле- біда буде 

Або, – дружба це достатку ріг. 

Сварка-ворогові свято. 

Сто друзів – і то мало їх, 

Ворог – і один багато  

Хатина над ставом 

 

 

            -------------------------- 

               (О.М.Савчин, обробка Ф.Й. Наконечний)  

 

Моя рідна хата над ставом дрімає, 

Дитячого сміху поки що немає. 

http://vestnik55.wordpress.com/2012/04/25/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b4%d1%96%d0%b4%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b0/
http://nemovychi.blogspot.com/2012/03/blog-post_2867.html
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А пізньої ночі така у ній тиша, 

Що можна почути як темрява дише. 

 

Сумна та хатина над ставом біліє, 

Та пам’ять про неї чомусь серце гріє… 

Коли повертаюсь до рідного краю, 

Своїх ніжок босих сліди там впізнаю. 

             ************** 

Стоїть в зажурі рідна хата  

І вікна дивляться мні вслід…  

Мого життя безмірна втрата, 

Літ молодих опалий цвіт. 

 

Та вірю: житиме ця хата, 

Не за горами оті дні…  

Ще прибіжать сюди внучата, 

Засяє сонце у вікні! 

Як тихо, сумно і незвично, 

 

На рідний двір я поглядаю, 

На берізку струнку під вікном, 

І маму свою я згадаю  

З відром у  руці з молоком 

 

Травою в дворі вже вкрилась стежина, 

Нагадують батька мені 

Старенька січкарня- машина 

Й від трактора кола -ремні  

 

Я батькову косу тримаю  

І бачу на ній мозолі, 

http://nemovychi.blogspot.com/2012/03/blog-post_24.html
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Покоси на лузі безкраї 

Глечик молока і хліб на столі  

 

Як тихо і сумно, незвично, 

У хаті порожній без них. 

Ніхто вже не зве і не кличе, 

Немає їх вже  і мій біль не утих 

Спасибі мамо!  

 

 

 

У небі не літала ти ніколи, 

Бо далі Сарнів стежка не вела  

І днини не ходила ти до школи, 

Не панною - селянкою росла  

 

 

 

Не звикла в спеку в холодку сидіти, 

Вила і мотика, твої вічні механізми рук, 

А, як троє, ми , тебе обсіли, 

Тоді дісталось материнських мук  

 

 

 

Ти і прала, і чесала й ткала, 

Готувала на стіл кашу і бульйон, 

Не в дитсадку, самих ти нас лишала, 

Коли на поле йшла полоти льон 

 

 

 

І так спливли твої роки жіночі, 

Я бачу знов моє село, 

Милі ласкаві, материнські очі 

І турботами змережене чоло  

 

 

 

Чорний хліб ти Божим називала, 

Учила змалечку хліб той берегти. 

Щоб роботящими були,- навчала, 

http://nemovychi.blogspot.com/2012/03/blog-post_7532.html
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Назустріч правді, - не брехні іти 

 

 

 

Давно поїхав я від хати, 

Були зради, незгоди й гаразди. 

Чекала незрадливо тільки мати, 

З дороги зустрічала ти завжди 

 

 

 

Я не такий син, як мати, 

Щоб стільки повернув, скільки взяв. 

У простій сільській, поліській хаті, 

Де вперше "мама" вимовляв 

 

 

 

Спасибі Мамо!. За науку й ласку, 

За теплу тугу і без користі любов. 

За непросту життєву казку, 

За те, що в люди я пішов 

 

 

 

Савчин О.  

 

 

 НЕ ЖУРИСЯ КАЛИНО  

_______________________ 

(тема – О.Савчин, 

обробка –Ф.Наконечний) 

http://4.bp.blogspot.com/-V365wYwCrPw/T2tVhQhQOCI/AAAAAAAACdY/Pv1maLvmiek/s1600/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0189.jpg
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Не журися калино, 

Одинока, сумна… 

Не картайся дівчино 

Що ще досі одна. 

 

Чого обі в зажурі? 

Бо, бач, друга нема. 

Буйно квітне калина, 

Та в дівчини зима. 

 

Мо’ коханого зрада- 

В грудях  серце щемить… 

Соловей не розрада, 

Спів його не дзвенить. 

 

Не журися, дівчино, 

Стрінеш нову весну 

Знов проснеться калина, 

Не побачить сумну. 

 

Бо ж літа ідуть кругом, 

Вони повні надій… 

http://1.bp.blogspot.com/-J1x_8Tt7_xA/T2VZa11_jPI/AAAAAAAACdA/C7b8_UdB1N8/s1600/Kalynonka_Ukra.jpg
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Буде зустріч із другом, 

Завжди вір в це і мрій! 

 

               17.03.2012 р. 

 

 

 

Досі сняться очі сині  

 

Досі  сняться очі сині 

          ---------------------------- 

(тема О. Савчин, обробка Ф.Наконечний)  

 

Може сни мої пророчі, 

Знову бачу давнє диво: 

Оті очі, сині очі 

І любов в них незрадливу. 

 

           Приспів 

           ----------- 

        Чомусь серце знов тріпоче, 

        Чомусь пам’ять не згасає 

        Про ті очі, сині очі – 

        Я весь час лиш їх шукаю. 

 

 

В снах я бачу чорні коси – 

Мов русалка в час ранковий, 
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Обрис тіла, ноги босі…  

Гасли зорі світанкові. 

 

 

Лиш в очах зорі горіли, 

У дівочих отих синіх, 

Вони серце мені гріли…  

Не забути це й донині. 

 

 

 

 

 

ДОЩ 

 

Сивіють у полі тумани, 

Дощ з неба нитки пряде, 

Лісами полями, лугами, 

Все йде, іде і йде  

http://vestnik55.wordpress.com/2012/04/25/%d0%b4%d0%be%d1%89/
http://vestnik55.files.wordpress.com/2012/04/ca3db78cea71a2ec4df98468a1a6e005.jpg
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На дощі у пустиннім полі  

Одинока рябина тремтить, 

Наче та дівчина без долі  

Журливо на поле глядить 

Сердитий вітер дме з лугів, 

Шумить, гуде, об хату б”ється, 

Мов кара злих богів 

На грішну землю ллється 

Бушує вітер, звіріє непогода, 

Вогниками у вікнах мерехтить. 

Сивіє день, зіщулилась природа, 

І шибками жалібно бринить 

Пада дощ , не стихає, 

Лиш в хаті сухо й тепло. 

І сили знов у тілі немає, 

Мов у штормі єдине весло  

За каплею капля цяпка, 

З неба спадає, щеза у просторі. 

Серед поля хата, а я в ній крапля  

У безмежному людському морі…  

 

НА ПРОВОДИ  

За селом, у полі цвинтар спочива,  

Там скорбота й тиша нежива. 

Тут, до Всевишнього Суду вклались  

І ті, що твердо йшли, і ті, що спотикались. 

Не всі, що покояться вірили свято: 

- Хочеш добре жить, живи завзято. 

http://vestnik55.wordpress.com/2012/04/17/%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8/
http://vestnik55.files.wordpress.com/2012/04/cvuntar.jpg
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Але добре знали  всі одно, 

Прийде час, і  всі впадуть, на “дно” 

Я ж стою і думаю на ньому, 

Як діти черствіють на світі цьому. 

Вже не знають прадідів онуки, 

Для них й батьки  - пустії звуки 

На Проводи живі сюди заглянуть, 

Добрим словом всіх спом”януть, 

А вдома за чаркою, при свічі вогні 

Згадають і кращі з ними дні 

І, як сказав колись мудрець: 

” Усіх чека такий кінець, 

Усе мине і зійде нанівець” 

Усі підуть з “торбою” своєю, 

Далекою й незнаною землею, 

Хто в рай, хто в пекло попаде, 

Що “тут” нажив, обов”язково “там” знайде  

 

ЖИТТЯ – НЕПРОСТА НАСПРАВДІ ШТУКА 

 

 

Батьки у землю повернулись, 

Як вишні діти зацвіли. 

Пташки під дахом поселились 

І собі дитяток розвели 

Тополі…верби, рідна хата з ними, 

Річка-спомин, загорожі пліт…  

http://vestnik55.wordpress.com/2012/04/14/%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%82%d1%8f-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b4%d1%96-%d1%88%d1%82%d1%83%d0%ba%d0%b0/
http://vestnik55.files.wordpress.com/2012/04/nve00006.png
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Я вже вдома. І зірницями ясними 

Озвались сполохи дитячих літ 

Цвітуть в озерцях квіти білі, 

Пам”яті моєї шлях. 

То не лілеї – мої “билі”, 

Що тут збувалися у снах 

Хатина спить, шибками сяє, 

Мов та росинка на кущі. 

Вітерець тихенько розмовляє  

З вільхами старими уночі 

Тут серцю любо і приємно, 

Думам тут роїтись неохота. 

Душа й природа тут взаємні, 

Невід”ємні щастя і скорбота. 

Все бува в житті; дні білі й сиві, 

Буває- від дум в голові стука, 

Бувають миті гарні і щасливі 

Життя-  непроста насправді штука  

Воно, звичайно, хитра штука, 

Як його дожити до кінця? 

Пройти крізь суєту і муки 

І довести, як хату до вінця !  

Весна на Україні  

Сторожить  місяць над ланами, 

Тиша шепче над хатами. 

Все кругом весною дише, 

Ніч дитя своє колише  

Світить місяць, наче сонце, 

Загляда в сільське віконце, 

В хмарці вмився, освіжився, 

Знов на небі появився. 

Кругом нього з дірочок 

Розсипали мішечок зірочок, 

Серед них одна зірниця- 

То Велика Ведмедиця, 

Йде по небу з нею ряд 

Ще й маленьких ведмежат 
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Забагрів зорею брід, 

Пломеніє сонцем Схід. 

Дивним сяйвом і промінням 

Вийшов день з цього горіння  

У пташиних співах день ожив, 

Щедро край він освятив, 

Рясно квітнуть поле і луги, 

Аромат дарують навкруги 

Серед лугу річка грає, 

мов кришталі ті, палає, 

Хвилі творить, аж горить, 

В береги плескоче, гомонить 

Що за диво, за краса?! 

Що це сон ?  Чи чудеса?! 

Скільки тут, її, краси земної!  

У всьому світі нема такої! 

Ніде й ніколи, її ти не шукай, 

Бо є наш Український  край! 

НЕЗЕМНА ЧАРІВНА МИТЬ  

 

Проснулась в травах літня ніч, 

На мить прикривши піч, 

На хмарах сонце спить . 

Вийшов Місяць і на Землю зрить 

Зирить із-за темних хмар, 

І на поле шле небесний дар. 

Ніч над світом сторожить  

Тихо день у лісі снить  

У садах дрімають хати 

І простеньки і багаті. 

http://vestnik55.files.wordpress.com/2012/04/57e385fe035fc2805598b5d88eef5cf7_600x1000.jpg
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У небі зіроньки ясні, 

В садах нахилились гілочки рясні 

Ось, вже палає сонцем схід 

І не лишається від ночі слід. 

Вже сонце осява поляни, 

Пробудились вже селяни 

Білий день піднявся в полі, 

Темінь розтворилась у роздолі. 

З комина в”ється дим  

І хати проснулись з ним  

Вже колосіє синя даль, 

Річка сяє мов кришталь, 

Кругом поле наче море, 

Грає в росах неозоре  

Колосяться вже жита, 

Вже і гречка відцвіта. 

Волошки і ромашки, польовії квіти, 

Матінки-природи любі діти, 

Запишніли і цвітуть, 

Наче наречених ждуть 

Маленька пташка на горісі 

Пробудила гомін в лісі, 

Все співає гомонить- 

Неземна, чарівна мить 

Лиш чекати буде дім 

 

 

http://vestnik55.wordpress.com/2012/04/11/%d0%bb%d0%b8%d1%88-%d1%87%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d1%96%d0%bc/
http://vestnik55.files.wordpress.com/2012/04/s640x480.jpg
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Забутий і понурий дім  

Стоїть в пустиннім лузі тім. 

Від нього пролягла моя дорога 

Я знову в нім і ніч кругом убога  

Весняна ніч, знов вогник мене манить, 

У вікні тремтить і серце мені ранить, 

В нічнім спокої затихла непогода  

Вогнику тому радіє вся природа  

Колись і я піду у далечінь, 

В час останній, у  глибінь. 

Колись за доли я піду, 

Там все чуже, нерідне я знайду, 

Лиш чекати буде дім 

Рідний дім, в пустиннім лузі тім  

ПОМ»ЯНІМО 

 

За нашим народним звичаєм  

Пом”янімо загиблих братів. 

У цей день їх згадаєм, 

Усіх, що впали від рук ворогів 

Їх багато, їх тьма, мільйони, 

Не перелічити їх усїх. 

Хай в серцях монотонії дзвони 

Розбудять у нас пам”ять про них 

Пом”янімо всіх тих, що страждали, 

В криївках, окопах, від тортур в КГБ, 

Всіх тих, що життя там віддали 

І могил їх ніхто не знайде  

http://vestnik55.files.wordpress.com/2012/04/c1221d6d-6b27-41c9-a93c-658c27b6d627_mw800_mh600_s.jpg
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Пом”янімо загиблих у війнах сучасних, 

Хто життя молодеє в Афгані віддав 

І тих, хто воював за когось, нізащо  

І чужий їх народ  ганебно прокляв  

 

 

 

ПАМ”ЯТЬ  

 

 

 

Скрипучі двері, сивий явір, 

ластівки стрімкий політ. 

Так зосталися в уяві 

місця дитячих моїх літ 

На лугах духмяні трави, 

грає сонце у ріці. 

Чорнява ніч і день смуглявий, 

немов циганка на лиці  

Як я любив, як я кохав  

те літнє  небо над річками, 

хмарки з шапками,шелест трав 

і ніч усіяну зірками 

Я любив і я радів, 

і пив красу зглибока  

твоїх очей і чари слів, 

моя, ти доле кароока  

Ось, п”ятий десяток відбився на чолі  

і осінь причепилася на скронях, 

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/51323649.jpg
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лише любов горить на цьому тлі, 

неначе промінь на долонях 

В уяві ж виринають спомини дитячі  

батько й мама, іще без сивини. 

До себе пригортають ніжно, так гарячо 

свято бережуть мої  казкові сни 

Коли мене навчали, полюбити 

простих людей і мови красоту. 

Рідненькі Ви мої, життєві квіти 

Я в серце вкарбував ту пору золоту 

Знаю, скільки я б не жив, за любов цю  

перед Вами я в боргу, 

як боргують квіти  сонцю 

за ніжні пелюстки, за шепіт на лугу 

І там де дитинство ходило, 

де вечорами вірив я у рай, 

Не одна вже виросла могила, 

ти ж, пам”яте живи, не помирай… 

 

Савчин О.М. 

 

БІЖАТЬ РОКИ 

 

http://vestnik55.wordpress.com/2012/03/15/%d0%b1%d1%96%d0%b6%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8-2/
http://vestnik55.files.wordpress.com/2012/03/d0a4d0bed182d0be0131.jpg
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Біжать роки, неначе хвилі, 

туди, у безвість неосяжну. 

Пристрасні, гірки і милі, 

нагадують про юність недосяжну 

Не зупинити їх ніколи, 

вони володарі буття. 

Дарують не лише оскому, 

а й смак прожитого життя  

Віхами позначені, наче милі, 

життям летять у безвість неземну. 

Шкода, що ми не в силі  

змінити осінь на весну 

Коли не виє вітрами, 

а пташка виє вже кубло, 

коли сонце  радіє з нами 

і на душі усім тепло  

Буває стужа зимова, 

буває буря і погожа днина  

і в природі так бува, 

пережива  таке й людина 

СИРОТА 

  

Савчин О.М. 

http://vestnik55.wordpress.com/2012/03/13/%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b0/
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRAhjKWJiuuznB2YlQtZLgLoY8Ze6T-UUtTrcSh0dTduU7Jg9Axkg
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 Чи поїду у село?... Cерце так щемить, 

у душі неспокій, суєта. 

Заупокійний дзвін дзвенить 

за мамою і батьком. Я вже сирота  

 

Повмирали по сільському тихо, 

посповідавшись у місцевого дяка, 

щоб не накликати лиха, 

бо ж у селі традиція така  

 

В шибку билась денна синь 

та вже кінчався їхній плин, 

все чекали вони сина..., 

запізнився син! 

 

Ніхто ще не вернувся з того світу, 

хто вмер із дозволу попа, 

хоч і пішло туди півсвіту, 

де бродить Божая стопа  

 

Батько, мама й брат на небі, 

приходять часом мені в сні. 

http://vestnik55.files.wordpress.com/2012/03/000585.jpg
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І хоч не звуть  Вони до себе, 

боюсь попів і їхнії пісні  

 

Лиш чекати буде дім 

 

 

Забутий і понурий дім  

Стоїть в пустиннім лузі тім. 

Від нього пролягла моя дорога 

Я знову в нім і ніч кругом убога  

Весняна ніч, знов вогник мене манить, 

У вікні тремтить і серце мені ранить, 

В нічнім спокої затихла непогода  

Вогнику тому радіє вся природа  

Колись і я піду у далечінь, 

В час останній, у  глибінь. 

Колись за доли я піду, 

Там все чуже, нерідне я знайду, 

Лиш чекати буде дім 

Рідний дім, в пустиннім лузі тім  

УСЬОГО В МЕНЕ БУЛО 

Posted on 10.04.2012 | Залишити коментар  

http://vestnik55.wordpress.com/2012/04/11/%d0%bb%d0%b8%d1%88-%d1%87%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5-%d0%b4%d1%96%d0%bc/
http://vestnik55.wordpress.com/2012/04/10/%d1%83%d1%81%d1%8c%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%be/
http://vestnik55.wordpress.com/2012/04/10/%d1%83%d1%81%d1%8c%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%be/
http://vestnik55.wordpress.com/2012/04/10/%d1%83%d1%81%d1%8c%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5-%d0%b1%d1%83%d0%bb%d0%be/#respond
http://vestnik55.files.wordpress.com/2012/04/s640x480.jpg
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Все в мене було:підйоми і спадання, 

Безліч дум, неспокій почуттів, 

Були і зустрічі, були і сподівання. 

Досить  мав, чого хотів і не хотів 

  

Доле, моя доле, який був твій початок?, 

Коли пробитись треба наперед 

Крізь безліч штампів і печаток, 

гори непотрібних “справок” і анкет 

  

У кабінет відкрити двері, 

Зупинитись і чекати віддалік, 

Поки  підніме очі  з-за паперів 

Нудний і пихатий кадровик  

  

Він байдуже гляне у анкету, 

Так, для годиться, просто так  

  А захоче,  і через “горбате” слово, 

чи необачний, випадковий  крок, 

Заведе на тебе справу “особову” 

І родовід твій вивчить назубок. 

http://vestnik55.files.wordpress.com/2012/04/kupit_attestat_ukraine_kyiv_prilozhenie.png
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Придереться, і виявить державнії секрети, 

Темні діда вчинки  у його житті. 

І якесь  ”не теє” слово у анкеті, 

Різних значень набува  тоді. 

  

Наче про таємну ту ракету 

Мав писати про життя своє, 

Втиснуть так його в анкету, 

Щоб  не читалось   так, “як є” 

 

ОДИНОКА ХАТИНА  

 

 

Одинока хатина над ставом дрімає, 

Дитячого сміху у ній поки  що не має. 

А пізньої ночі така у ній тиша, 

Що чути, як темрява дише  

Одинока хатина над ставом дрімає, 

Тут кожна піщинка мене пам”ятає. 

І куди б не подавсь я по рідному краю 

Слід босих ніжок своїх я впізнаю 

Поки, ще стоїть моя хата, 

Прощально дивиться мені услід. 

Мого життя безмежна втрата. 

Дитинства і юності опалий цвіт 

Не пустка, не пустка у хаті над ставом, 

Не кряче над нею ненависний ворон. 

http://almas-news.blogspot.com/2012/03/blog-post_24.html
http://vestnik55.files.wordpress.com/2012/03/200px-d0bfd0b0d181d0bcd183d180d0bdd0b8d0b9_d0b4d0b5d0bdd18c_d0bdd0b0d0b4_d0bfd0b0d0bdd181d18cd0bad0b8d0bc_d181d182d0b0d0b2d0bed0bc_d181.jpg
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Вже внученята  до хати йдуть, 

Збережуть і їй померти  не дадуть 

Не журися   калино 

 

Не журися   калино, 

Одинока й сумна. 

Не картай   дівчино, 

Що зосталася одна 

Зажурилась і з нею калина, 

Обоє в зажурі одній. 

Хай не гасне надія єдина, 

Коханий повернеться твій 

Защебетав соловей на калині, 

Співає, а серце щемить. 

Хлопець зрадив дівчині, 

пішов з іншою жить  

Не сумуй, не журися дівчино, 

Сонце знову зійшло, 

Зацвіла вже калина, 

Буде і в тебе тепло  

Бо ж літа молодії-, 

То весняні дощі, 

прошумлять без надії, 

як ті “майські” хрущі  

ВЕЧІР ПЕРШОГО КОХАННЯ  

 

http://almas-news.blogspot.com/2012/03/blog-post_2751.html
http://vestnik55.wordpress.com/2012/03/15/%d0%b2%d0%b5%d1%87%d1%96%d1%80-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%be%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/
http://vestnik55.files.wordpress.com/2012/03/58113002_3f0082da2419.jpg
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Підкрався із-за сонних хат 

Літній вечір, час чекання 

для хлопців і дівчат, 

пора першого кохання 

Вечір зчарував дівчат. 

Нумо!,хлопці не вагайтесь, 

Ніжно так беріть “курчат”, 

До безтями покохайтесь 

Літній вечір обніма дічат, 

Вони гуляють до світання, 

З коханими чарівно воркотять, 

Надіючись на скореє вінчання 

Мати просить:” Донечко ходім!” 

Он вже луна  ранковий дзвін, 

а в юнки обізвався лунко 

дзвін той першим поцілунком  

…Літа минули в сяйві зір, 

Та чую я з тих пір  

Той   хмільний дівочий сміх 

Якого я зловить не зміг…  

 

Карії очі, звабливі й сумні  

Карії очі, звабливі й сумні, 

Ви зі мною в чужій стороні. 

У юні роки я вас покохав, 

Нетерпляче щовечір вас виглядав  

 

Очі кохані..., пройшли вже роки, 

http://nemovychi.blogspot.com/2012/03/blog-post_4439.html
http://www.chitalnya.com/users/dancer1994/picture/3616109695.jpg
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В спогадах ви і дотик руки. 

Пісня кохання линула в ніч 

Вже відлунала мов гомін сторіч 

 

Карії очі, глибокі й сумні, 

Вас не забуду бачу у сні. 

Очі чарівні - ви цвіт навесні, 

Може ще усміхнетесь мені 

 

Довгий між нами час, 

Відстань далека стоїть поміж нас, 

Лиш сердечний щем зоставсь, 

З мрією і надією  давно розпрощавсь 

 

Волівський ліс 

 

 

 

Зима пручається, холодно і нудно  

жбурляє люто бурі снігові, 

вже сніжинки- то ті трутні, 

яких прогнали бджоли трудові 

 

У Волівський ліс веде стежинка, 

дерева тужно так скриплять 

і вже горить підсніжника іскринка, 

струмочки по - весінньому дзюрчать  

http://vestnik55.wordpress.com/2012/03/13/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bb%d1%96%d1%81/
http://vestnik55.files.wordpress.com/2012/03/200810100525546449251033716446.jpg
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Вони не кинуть свого лісу, 

де зацвіли ,повинні там рости! 

З сокирами насунуть оті "біси", 

прости їх Боже ти прости! 

 

О рідний лісе, що з тобою?  

Був багатий, зрізали до тла. 

Вивезли, взяли з собою  

твою красу для вигоди і зла  

 

 

Повернувсь я з далеких доріг, 

Юначі дороги мене повели 

Від порога у краї далекі  

Мов хмари роки пропливли, 

кружляли над полем лелеки 

 

Повернувсь я з далеких доріг, 

За річкою рідна хатина, 

Дитинство і батьківський  поріг 

Встріли  блудного сина 

 

 

Батькова хата в садочку дрімає 

Тут кожен листочок мене пам"ятає, 

Куди б не пішов я по рідному краю  

Всюди сліди свої я впізнаю  

 

 

Родичі,  повне село 

Впізнали і радо так вітають, 

 Щиро, сердечно й тепло 

При зустрічі цілують і обнімають  

 

http://nemovychi.blogspot.com/2012/03/blog-post_9439.html
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