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«Чистим світлим дотиком пера...»

«Враз охололи почуття, і потьмяніли світлі мрії в
театрі справжнього життя, де розбиваються надії...» –
з якоюсь особливою філософською зворушеністю звучать
рядки вірша молодої поетки Юлії Цар. Зрештою, й сама
назва добірки «Відлуння незабутої любові», й відповідні
емоції, викликані прочитанням поетичних текстів,
наштовхують на думку про превалювання у збірці мотиву
гіркого спомину від згаслої любові. Спомину, що потребує
забуття: «Залишу всі тривоги і невдачі, Залишу сірі,
втомлені дощі...». Дуже доречними видаються тут слова
Ліни Костенко з її «Марусі Чурай»: «І спогади, сльозами
не омиті, приходили прощатися з життям...».

Знаючи Юлю Цар як допитливу магістрантку, фахо/
вого філолога і при тому відкриту, інтелігентну, життє/
радісну людину, можу пояснити те світле взерункове
словесно/емоційне мереживо, що струменить крізь її таку
ж світлу, хоч і замислену смутком, душу («Посміхатися
сонцю і світу, Сподіватися дива із неба, Кожній миті
всім серцем радіти! І навчитися жити без тебе...»).

Зацікавлює внутрішня гармонія віршової форми і зміс/
ту. Останній «виплюскується» на папір оригінальними
метафоричними сполуками, словесними комбінаціями
(«природа в’яне, висихає, щоб знов розквітнути вес/
ною...», «сльози падали до ніг кришталем чистим, що не
б’ється», «один удар – і два світи», «життєва повінь
розлитих смутків», «жовтий віск на білих віршах»,
«сонця промені останні ще п’ють росу криштально/
чисту»).
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Легкі, ніжні, зачудовані любовні поезії переплі/
таються з проникливими рядками релігійно/духовної
лірики. Ліричне «я» визріває до стану філософських реф/
лексій, задивленості на «маргінеси пам’яті душі» – аж до
плекання власного душевного храму.

Улюблені лексеми молодої авторки «душа», «спогад»,
«печаль», «любов», «дощі», «осінь». Вони «вимріюють» її
гармонію, світ її думок і переживань.

Не залишать байдужими читача і схвильовані від/
чуття авторки від вдумливої роботи над словом. Як
наслідок – змістовно наповнені рядки: «щоб була поезія
жива», «щоб повік не висохли слова». І відверта непо/
хитність у думці: «...лиш слово, подароване від Бога,
завжди святим вогнем в душі горить». Очевидним
натхненням, трепетною святістю для поетки є рідна
мова: «моя криниця з чистою водою, і як вільна птиця,
мрію я тобою».

Хай навіть подекуди авторці бракує версифіка/
ційних навичок, не зовсім витримується мелодика вірша,
проте майстерність вдосконалюється з роками.

А це тільки початок, достойний старт! Попереду
нові дерзання, пошуки і, впевнена, щасливі фінали. Так
стверджувати мені підказує сама авторка:

Не озираючись, іти, І подих спогадів відчути:
Любити, в серці берегти, Але назад не повернути...

Орися Легка
Кандидат філологічних наук,

доцент.
Львівський національний

університет імені Івана Франка.
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Яблуні цвітуть…

Яблуні цвітуть, яблуні цвітуть
Білим, білим цвітом,
А роки не ждуть, а роки не ждуть,
Літо йде за літом.

Сонце зігріва, сонце зігріва
Квіти веселкові,
А душа співа, а душа співа,
Сповнена любові.

Опадає цвіт, опадає цвіт
Диво�пелюстками.
Скільки довгих літ, скільки довгих літ
Пережито нами!

Яблуні цвітуть, яблуні цвітуть
Вперше і востаннє.
Тільки не забудь, тільки не забудь
Яблуні весняні.
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*         *         *

І знову осінь, світла і сумна,
І знову будуть зустрічі й прощання.
На хвилю лист приляже край вікна
І полетить дорогами блукання.

І знову день, як хвиля, пробіжить,
І сад старий вбереться в позолоту,
І тихо�тихо серце защемить
Від того журавлиного польоту.

А скільки ще туманів і дощів,
Ночей холодних… Знов ясне світання…
А он листочок перший пролетів
І впав на землю вперше і востаннє.



7

*         *         *

Ця любов
В мить одну змінила все життя,
Повернула давні почуття,
Ніжною і світлою була,
Серце за собою повела –
І змінився світ від щастя знов,
А в душі весна цвіла…

Ця любов
Зіркою скотилась з висоти,
Зіткана із мрій і доброти,
По землі невидимо пливла,
Свіжим вітру подихом була,
Запалила в серці вогник знов,
А в душі весна цвіла…

Ця любов
В мить одну змінила все життя,
Радістю наповнила серця,
Ласкою своєю пройняла,
Мальвою із серця проросла,
Щоб цвісти у ньому знов і знов,
А в душі весна цвіла…
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*         *         *

У дні п’янкої неповторної весни,
Як вперше ми зустрілися з тобою,
Цвіли троянди, наче мрії, наче сни,
І ніжно плакали вони,
Так ніжно плакали вони
Криштально�чистою росою.

Й летіли вдаль, наповнену чудес,
П’янких троянд пелюстки пурпурові,
І в невідомій тишині зникали десь...
Та раптом падали з небес,
І знову падали з небес,
Як доказ нашої любові.

Та промайнули неповторні дні весни,
Дощів стіною стала осінь поміж нами,
І хоч зів’яли ніжні квіти восени,
Та серцем чую, як вони,
Так ніжно плачуть знов вони
Моїми щирими сльозами.
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*          *          *

Вже немає тих квітів чарівних,
Білих�білих квітів,
І сухий листок зірветься умить
І летить за вітром.

Він летить, мов птах, сизокрилий птах,
Піднятий високо
В синіх небесах, в синіх небесах –
Осінь синьоока.

Як серденьку жаль, як серденьку жаль,
Що зів’яли квіти.
Осінь і печаль, осінь і печаль
Проводжають літо.
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*          *          *

Чистим світлим дотиком пера
Почуттів і мрій чарівну гаму
Переллю барвистими словами
Для краси, для щастя, для добра.

Щоб була поезія жива,
Щоб струмком лилась вона безкраїм,
Щоб повік не висохли слова
Так, як ріки в спеку висихають.
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*         *         *

Ще серце сподівається на диво,
Живе в полоні спогадів і мрій,
Шукає його посмішку журливу,
А він не мій, а він уже не мій.

В сумних, холодних ночах листопада
Шукаю тьмяні відблиски надій,
Немов останню втіху і розраду,
А він не мій, а він, на жаль, не мій.

Як серцю цю розлуку пережити,
Знайти хоч крихту втрачених надій,
І знов страждати, вірити, любити,
Хоч він не мій, давно уже не мій?
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*          *          *

Так ніжно зорі плачуть в вишині
В ту мить, як ти всміхаєшся мені,
І голос твій чарівний з далини
Мені дарує часточку весни
І світлі сни…

І де б я в цю хвилину не була,
Я не забуду рук твоїх тепла,
Нехай між нами ріки і мости,
Любов свою зумію зберегти,
Я буду завжди там, де будеш ти.

Розлука на одну єдину мить
Триває сотні, тисячі століть,
Та вірю я в святу зорю свою
Й усе в житті, що маю, віддаю
За неповторну посмішку твою.
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 *         *         *

В моїх ти помислах щоденних,
У кожній мрії образ твій,
Та плаче серце: не для мене
Цвіте весна в душі твоїй.

Мою любов не повернути,
І щастя губляться сліди.
Скажи лиш, як тебе забути
І відпустити назавжди?

Пожовклим листям вкрила осінь
Високу хвилю почуттів,
Та я люблю тебе і досі,
Немов востаннє у житті.

А, може, я тебе забуду,
Ясними стануть дні сумні,
Та вже очей таких не буде,
Таких світанків навесні.

Як серцю жаль, що не для мене
Цвіте весна в душі твоїй,
Зривають цвіт вітри шалені,
А в кожній мрії образ твій.
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Прабатьківська хата

Знову й знову приходить у сни
Найсвятіша прабатьківська хата,
Де шумлять молоді ясени,
Зеленіє некошена м’ята.

Знову падає цвіт у вікно,
Оживає вода у криниці, –
Все, з дитинства знайоме давно,
В тихі ночі осінні насниться.

Знов у снах повертаюсь туди,
Де жита достигають у полі,
Де на стінах зацвів назавжди
Рушничок незбагненної долі,

Де на крилах п’янкої весни
Пропливають жасминові ночі,
Шепчуть айстри осінні: “ Засни…”
Тільки серце заснути не хоче…

Знов шумлять молоді ясени,
Зеленіє некошена м’ята,
І приходить до мене у сни
Найрідніша прабатьківська хата.
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*         *         *

На маргінесах пам’яті душі
Залишу всі тривоги і невдачі,
Залишу сірі втомлені дощі,
Усе, що не пробачене, пробачу.

На маргінесах пам’яті життя
Залишаться і спогади, і мрії,
Залишаться колишні почуття
І та весна, що серця не зігріє,

І та сльоза, що душу обпіка,
І тихий щем від ніжного прощання –
Залишаться надовго у віках
На маргінесах пам’яті кохання.
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*        *         *

Спогади у серці бережу,
Світлі, наче сльози на очах,
Вір мені, нікому не скажу,
Більше вже нікому не скажу,
Що тебе я знову бачу в снах.

Долинали звуки з тишини,
І тремтіли сльози БІД жалю,
О як серце ранили вони,
О як душу ранили вони
Тим прощальним лагідним: ”Люблю”.

Опадає листя восени,
Чую шепіт кленів золотих,
Хоч не повернути давні сни,
Та в душі мелодія весни,
Й голос твій у серці не затих.
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*        *         *

Не сумуй, калино, що надворі осінь,
Хоч жовтіє листя, та не назавжди.
Відлетіли в вирій весни стоголосі,
Та не раз вони ще вернуться сюди.

Не сумуй, калино,
Що на твоїм листі,
Мов криштальні сльози,
Крапельки роси,
В ягодах червоних,
Наче у намисті,
Ти ростеш, мов символ,
Ніжності й краси.

Не сумуй, калино, що зів’яли квіти,
Наче мить єдина, осінь промайне,
Зацвітеш весною ніжно�білим цвітом
Й подаруєш світу диво чарівне.
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*        *         *

Пробач
За те, що в серці бурі і дощі,
Твій образ час стирає із душі,

Твій ніжний голос більше не звучить,
Залишилась остання, може, мить,

Щоб повернути втрачений розмай…
Та невблаганний час.

Пробач…
Прощай…

“Не йди”
Скажу і стихнуть кроки назавжди,

У темряві загубляться сліди…
Хіба розлуки, сльози, забуття
Сильніші за високі почуття?

Скажи мені, спинися, зачекай…
Та невблаганний час.

Пробач…
Прощай…

Та знай,
Лиш тільки раз цвіте в душі весна,

Мине і не повернеться вона.
Як важко в серці віру зберегти

В полоні у розлук і самоти.
Молю лиш про одне: “Не забувай”,

Та невблаганний час.
Пробач…
Прощай...
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*          *          *

Здавалось, тільки листопад,
А вже й весна не за горами,
Я озираюся назад
І лину в спогади думками.

Й чомусь не віриться мені,
Що вже пройшла я цю стежину,
Що так біжать невпинно дні,
У вічність котяться хвилини.

Життю немає вороття,
Воно – невидимий місточок,
І календар мого життя
Щодня загублює листочок.

*         *          *

Падає в садах листя золоте,
І весна для нас більше не цвіте.

Не вернути вже журавлиних зграй,
Догорає день, мов гірке “ прощай “.

Не вернути нам,
Не вернути нам,
Не вернути нам

Весняний розмай,
І  услід вітрам,

Вслід усім вітрам,
Грозовим вітрам

Лиш скажу: “Прощай “.
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Ті слова впадуть золотим дощем,
Залишивши тут серця тихий щем.

Падає в садах листя золоте,
А в душі весна лиш одна цвіте.

І летить з душі,
І летить з душі,
І летить з душі
Яблуневий цвіт
Крізь усі дощі,

Крізь самі дощі,
Крізь одні дощі,
Наче щастя слід.

Лиш в полоні мрій повертаюсь знов
В ті далекі дні, де цвіла любов,
В’януть і летять квіти весняні,
Лиш любов моя не зів’яне, ні.

І впаде зоря,
І впаде зоря,
І впаде зоря

Й згасне в тишині,
Лиш любов моя,
Лиш любов моя,
Лиш любов моя
Не зів’яне, ні.
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*          *          *

Найніжніша в світі,
Мово, рідна мово!
Ти мене стрічаєш
В сутінках ранкових,
Ти летиш думками
У незмірні далі,
Ти живеш піснями
В радості й печалі.
Душу ти з дитинства,
Мово, полонила,
Сил дала для бою,
Жить мене навчила.
Ти – моя криниця
З чистою водою,
І як вільна птиця,
Мрію я тобою.
Я без тебе, мово,
Наче мак без цвіту,
Мов листок кленовий,
Що летить за вітром.
Ти – моя основа,
Почуття зігріті.
Я без тебе, мово,
Не жила б на світі.
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*         *         *

Якщо колись забудеш ти мене,
І згаснуть мрії, ніжністю сповиті,
Моя любов ніколи не мине,
Вона у серці лишиться розбитім.

Душа моя зуміє зберегти
Святу любов, немов зорю із неба.
Якщо мене колись забудеш ти,
Я все одно чекатиму на тебе,

На ті слова, що душу пройняли
Небаченою ніжністю й журбою.
Якщо мене забудеш ти колись,
Усе одно я житиму тобою.
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*          *          *

Не ламай калину, що росте,
Символ світла, правди і любові.
Не зривай те зілля, що цвіте,
Бо краса народжується в слові.

Не жени пташину, що співа,
Бо вона не раз іще озветься,
Не розбий ту душу, що жива,
Не розлий любов земного серця.



24

Матусі

Повертаюся знову і знову
До Твоїх, найрідніша, порад,
І ніколи не чую відмови:
Чи у дощ, чи у сніг, чи у град…

Ти ведеш мене в царство святині,
Де бринять найтепліші слова.
Де не була б я вчора чи нині,
Твоя ласка мене зігріва.
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*          *          *

Білі поля, біла земля,
Білі дуби та ялини,
Білі сади в чарах з води,
Білі від снігу стежини.
Білі ліси в краплях роси,
Сріблом прикрашені віти,
В розквіті літ весь білий світ
Шле сніжно�білі привіти.

*           *          *

Я для тебе зняла б
Кращу зірку із темного неба,
Задля тебе пішла б
На край світу, коли цього треба,
Бо тебе на землі
Я найбільше, матусю, кохаю.
Ти у світ, у життя
Мені шлях мій земний прокладаєш.
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*          *          *

Сонячний день догорає,
Гасне проміння його,
Спогад когось виглядає,
Серце питає: “Кого?”

Стиха колишуться клени,
Наче старі ліхтарі,
Лине у шибки до мене
Сяйво чиєїсь зорі.

Тиша двори огортає,
Сипле замріяні сни,
Спогад когось виглядає,
Може, пророка весни?

Час уже дню догоріти,
Гасне проміння його,
Знову так хочу зустріти,
Серце питає: “ Кого? ”
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*          *          *

Скажи, мій любий, не мовчи,
Чому журба в твоєму серці,
Навіщо час нас розлучив?
Минають дні, дощами стерті…

А на душі – осінній жаль…
Мій милий, літо вже минає,
В очах твоїх – моя печаль,
Моя любов вогнем згорає.

Хоч кілька слів прошепочи,
І стануть звуки голосніші,
Лиш не мовчи, лиш не мовчи,
Бо заговорить світла тиша.
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*          *          *

Повір мені, печаль не назавжди,
Пройдуть дощі, й весна в душі озветься,
За покликом душі своєї йди
І слухай тільки голос свого серця.

Повір мені, журба не назавжди,
Підвладні часу всі дощі й тумани,
Мов джерело цілющої води,
Загоїть він усі душевні рани.

Журби, здається, стерлися сліди,
Та в сонній тиші знову серце плаче,
Бо лиш любов у ньому назавжди,
Любов, що все загоїть, все пробачить.
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  *          *          *

Я не вірю в те,
Що любов мине,
Заживуть в душі
Всі колишні рани,
Пам’ятай мене,
Не забудь мене,
Як пройдуть дощі,
Як минуть тумани.

Ти не вір у те,
Що весна мине,
І на зміну їй
Знову прийде осінь,
“Пам’ятай мене,
Не забудь мене”, –
Шепотіли десь
Мрії стоголосі.

Я не вірю в те,
Що усе мине:
Радощі і біль
Першого кохання,
Пам’ятай мене,
Не забудь мене,
Я твоя весна,
Ніжність і прощання.
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*           *          *

Яка в душі не жила б туга,
В ній завжди житиме любов.
Ти вчора лиш утратив друга –
Сьогодні брата віднайшов.

Тебе оточувало горе,
Тягнувся день, мов темна ніч,
Сьогодні в тебе щастя море,
Тягар важкий упав із пліч.

Сьогодні ти вже не похмурий –
Тебе надія знов веде,
Бо день вчорашній – день минулий,
Що більш ніколи не прийде.
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*          *          *

Світла тишина,
Серце, мов струна,
Плаче і болить,
І тремтить від вітру.
Знов і знов одна,
Не моя весна,
Не моя любов
Ніжністю розквітла.

Забирає час
Біль гірких образ,
Губляться слова
В пам’яті юрбою…
Не моя весна,
Щастя не для нас,
Та летить душа
Вдалеч за тобою…

Досить вже страждань,
Зустрічей, прощань,
Непотрібних фраз,
Сліз гірких доволі,
Не моя весна,
Вогник щастя згас,
Розійшлися вдаль
Дві самотні долі…
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*          *          *

Під сліпуче сяйво ліхтарів
Зорі з неба падають щоночі…
В мить таку не треба зайвих слів,
Хай за тебе все розкажуть очі.

Хай у них невидима сльоза,
Та її я серцем відчуваю,
Все, чого колись ти не сказав,
По очах в цю хвилю прочитаю.

Скільки в них і смутку, і жалю,
Скільки ніжних мрій святого серця!..
Не кажи нічого, я молю,
Хай ця мить на вічність обернеться.
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*           *          *

Серце моє, я благаю, не плач,
Не повернеться він, знову біль самоти,
На прощання йому ти востаннє пробач
І назавжди відпусти…

І нехай душа ридає за ним,
І нехай ніжні мрії горять у вогні,
І хай сльози проллються дощем золотим,
Але він не повернеться, ні…

Серце моє, не плач, не ридай,
Біль і образи минуть,
Віру свою навесні зустрічай,
Мрію ясну навесні виглядай,
А про нього забудь.
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*          *          *

Зупинити крок
Хоч на хвилю мушу –
Хай краса зірок
Переллється в душу,

Хай небесна даль
Заполонить мрії
І розтопить жаль,
І теплом зігріє.

В серці хай цвітуть
Сніжно�білі вишні,
З пам’яті прийдуть
Спогади колишні,

Хай краса зірок
Переллється в душу,
Зупинити крок
Хоч на хвилю мушу.
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Не можна любити двічі –
Любов у житті єдина.
Так важко збагнути вічність,
Що десь зовсім поруч лине.

А треба повірити в мрію,
Забувши про крапельку болю,
І серце теплом зігріє
Промінчик чиєїсь долі.
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*          *          *

Сум холодних ночей,
Загадкові віки,
Теплі весни, надії, чекання,
Тихий погляд очей,
Ніжний дотик руки
І мовчання, мовчання, мовчання…

Навкруги тишина,
В серці давня печаль,
Світла посмішка –
Крапля остання,
Незабутня весна
І сльоза на очах,
І прощання, прощання, прощання…
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*          *          *

Забуду всі образи,
Печаль свою залишу
В гірких колишніх фразах,
В сумній осінній тиші.
І серце не заплаче,
І слів пустих не треба,
Я все тобі пробачу
І все почну без тебе.

Назад не озирнуся –
Минуле не вернути,
Лиш спогадів боюся,
Не можна все забути.
Між нами час і відстань,
Напоєні журбою…
Я вже далеко звідси,
Та серцем ще з тобою…
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*          *          *

Прошу, не треба вірити дощам,
Весни такої більше вже не буде.
Шепоче в тиші знов твоя душа,
Що ти мене ніколи не забудеш.

Така любов – одна на все життя,
З тобою серцем я завжди й усюди,
Бо серцю не властиве забуття, –
І я тебе ніколи не забуду.

Нехай усе на світі промайне,
Та серцю щастя іншого не треба,
Бо ти завжди любитимеш мене,
А я завжди чекатиму на тебе.
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*          *          *

В глухій задушливій юрбі
Так важко випростати крила
Й піднятись в небо, де журбі
Чогось дістати вже несила.

Але в людей немає крил,
Їм землю суджено топтати,
Як серце прагне висоти,
Тоді й душа стає крилата.

Гріхи земні, і кров, і піт
Вона б лишила в цьому світі
І полетіла б в інший світ –
У царство волі і блакиті.
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*         *          *

Сутінки вечірні. Тишина.
Вітер б’є у шибки знов і знов.
Прихилилась мрія до вікна,
Нагадала серцю про любов.

Дні летять, летять, біжать літа,
Відлетіла зграя не одна,
На порозі – осінь золота,
А в душі – весна, весна, весна...

І найперше світле почуття –
Та основа всіх земних основ,
Гасне серце в світлі каяття,
Та назустріч йде йому любов.
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*          *          *

Не скорюся сірості буденній,
Не скажу і в помислах: “Прости”.
Все пройшло, й залишилась у мене
Крапелька якоїсь гіркоти.

Вже нема ні відчаю, ні муки,
Вже нема ні смутків, ні жалів –
Видно, від кохання до розлуки –
Крок один – не тисяча шляхів.

А як серце часом ще заплаче,
Вирвавшись на волю із оков,
Сліз ніхто й ніколи не побачить,
Бо сильніша гордість за любов.
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*         *         *

О не тікай у забуття,
Моя ти мріє синьоока,
Така ж велична і висока,
Як і саме людське життя!

О не тікай у інший час,
Я ж довго так тебе шукала,
Але цього, мабуть, замало,
Щоб світлий вогник не погас.

О залишися хоч на мить,
Я знов молю тебе, благаю.
Нехай душа моя бринить,
Хоч біль розлуки серце крає.

О не тікай у забуття,
Моя ти мріє синьоока,
Благослови моє життя
На подвиг гордий і високий!
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*          *          *

Ще вірю, ще чекаю, ще люблю
До відчаю, до болю, до нестями…
Усе стирає пам’ять без жалю,
Та спогади залишаться між нами…

Ще зрідка ти приходиш в мої сни,
І плаче серце щирими сльозами…
Та це мине, це тільки до весни,
Але печаль залишиться між нами.

А час летить без смутку, без жалю,
У небі тане слід за журавлями…
Болить душа… ще вірю, ще люблю,
Та хай цей біль залишиться між нами.
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*         *         *

Відлетіла осінь
Теплими вітрами,
Відшуміли клени
Жовтими листками.
Десь давно забута
Музика лунає,
Вже не повернути
Журавлині зграї.

Відлетіла осінь
Так, як відлетіли
Весни стоголосі,
Квіти сніжно�білі.
Шепотіли в сутінь
Клени до калини,
Що не повернути
Тугу журавлину.

Відлетіла осінь,
Спогади зостались,
Впали теплі роси
На пожовклі трави.
Жаль, не повернути
Весни стоголосі.
Як душі забути
Незабутню осінь?
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*          *           *

Усі слова вже сказані давно…
О скільки весен з днів тих пролетіло,
Страждало серце, мучилось воно,
Та розлюбити так і не зуміло.

Осінні зорі падають з небес…
Вже навіть згадки душу не тривожать…
О як я рідко згадую тебе,
Але забути я тебе не можу.

Як міцно наші долі дві сплелись,
Хоч так безглуздо днем вчорашнім жити.
Повір, тебе забуду я колись,
Та чи колись зумію розлюбити?
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 *         *         *

Заграй мені, скрипалю,
Заграй мені, юначе,
Хай музика лунає,
Хай музика бринить.
Від радості чи жалю
Душа нехай заплаче,
Нехай вона згадає
Найщасливішу мить.

Заграй мені, благаю,
Торкнись до струн рукою,
Хай музика лунає
У вранішній імлі,
Нехай душа, до краю
Наповнена красою,
Злетить в небесні далі
І впаде до землі.
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*          *          *

Ще обертом і досі голова –
Не розірвати це магічне коло,
Щоб пережити всі твої слова,
У мене сил… не вистачить… Ніколи…

І прошепоче серце вслід тобі:
Історію душі не повторити…
Знайти б хоч краплю сили у собі
І всі  свої печалі пережити.

Нехай печаль залишиться в віршах,
О як я вірю в світлий день прийдешній!
А ти казав, що зламана душа
Уже ніколи більше не воскресне…
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*         *         *

Так мрію повернутись хоч на мить
У ту чарівну, незабутню осінь,
Яка в душі, мов музика, бринить,
Здається, що вона триває й досі.

І вірити у спогади і сни,
І чути шепіт кленів над собою,
Відчути серцем музику весни,
Де кожен звук наповнений тобою...

Колись я повернуся назавжди
В ту неповторну, незабутню осінь,
Хоч час згубив усі її сліди,
В душі моїй вона триває й досі,
Живе завжди…



49

*          *          *

Мій милий, літа ніжні звуки
Стихають десь удалині –
Такої довгої розлуки
Не пережити вже мені…

І знов прощатися несила,
Безмовний сум в твоїх очах…
Не треба слів, я знаю, милий,
Про що мовчить твоя душа…

І лиш тепер, в цю мить прощання,
В цю хвилю смутку і жалю,
Я зрозуміла, мій коханий,
Як сильно я тебе люблю.
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*          *          *

Пізні�пізні айстри,
Пелюстки гарячі,
Ніжний пензлик майстра
Їх торкнувся наче,

Й полились потоки
Жовто�золотисті
Під осінні кроки,
Шум сухого листя.

Раптом посіріло
Небо на світанні,
І зашелестіли
Пелюстки останні.

Знявсь холодний вітер,
Піднятий грозою,
І схилились квіти
До землі самої.

І зів’яли айстри
Жовто�золотисті,
Ніжний витвір майстра
На сухому листі.
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В очах твоїх тебе шукаю,
Хоч істина така проста –
Ти вже не той, що був, я знаю,
І я давно уже не та.

Невже все справді так змінилось,
Що й тінь колишня не майне?
І серце раптом зупинилось
В ту мить, як ти забув мене.

Холодна осінь поміж нами,
Загадка серця непроста,
Можливо, ти в душі той самий,
Лиш я не та, уже не та.
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Спогад мій

Спогад мій,
Спогад першої любові –
Ніжність мрій
В кожнім подиху і слові.
Лиш на мить
Виринає із туману і летить
В даль незвідану, незнану
Спогад мій.

Зачекай,
Повернись хоч на хвилину,
Не тікай,
За тобою серцем лину,
Наче птах,
Знов блукаю у полоні диво�мрій,
Крізь століття я шукаю
Спогад мій.

Пролетить,
Пролетить життя – обірветься струна,
Забринить
У душі та мить,
Тривожна і земна.
Все життя подарую миті тій –
І знайду заповітний
Спогад мій.
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Як серцем доторкнутись до зірок,
Перебороти цю душевну муку,
Коли між нами крок, останній крок –
Півподиху, півпогляду, півзвуку?

Нас розлучають відстані і час,
Тривожать серце смутки пережиті…
Чому життя залишило для нас
Півподиху, півпогляду, півмиті?

Рука в руці, дві долі, дві весни,
Яким, на жаль, судилася розлука,
І залишились в царстві тишини
Півподиху, півпогляду, півзвуку.

Та крізь осінні ночі і дощі
Усупереч усім земним розлукам,
Ми поруч йдем на відстані душі,
Півподиху, півпогляду, півзвуку.
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Єдиний шлях у тебе є, поете,
Яким тобі судилося пройти,
Від світлого найпершого сонета
До зрілої високої мети.

Нехай важка й терниста ця дорога,
Та не підвладне чарам забуття
Те слово, що дароване від Бога,
Дароване лиш раз на все життя.

Постав його над всі земні закони,
Сльозами свого серця ороси,
Нехай його почують міліони,
Як доказ правди, віри і краси.

Нехай воно із уст твоїх поллється,
Нема йому початку і кінця,
Нехай найтонших струн душі торкнеться,
Нехай єднає душі і серця.

Загубляться печалі і тривоги
На маргінесах пам’яті століть,
Лиш слово, подароване від Бога,
Завжди святим вогнем в душі горить.
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Хоча весна вже не озветься
Зеленим голосом дібров,
Я не самотня, бо у серці
Зі мною віра і любов.

Ще раз у снах тебе побачу
І вже навіки відпущу…
Ні, це не сльози, я не плачу,
Це просто крапельки дощу.

Це просто краплі на долоні,
В пожовклій висохлій траві.
Скажи, чому ж  такі солоні
Ці срібні краплі дощові?

*         *          *

Моєї не було у тім вини,
А, може, це безглузда примха долі?
Спини мене, прошу тебе, спини,
Допоки сірі дні ще йдуть поволі.

І мчить кудись душа без вороття,
І я її не в силах зупинити…
Така весна одна на все життя,
Таку любов не можна повторити.

Чому такі тривожні мої сни,
Чому летять думки в шаленім ритмі?
Спини мене, прошу тебе, спини,
Допоки серце може ще любити.
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Свічки запалені горять –
Земля в очікуванні дива,
Бо спалахнула вже зоря
На небосхилі. Мить щаслива!

Благословенні небеса,
Благословенна ця хвилина,
Ця мить народження Христа –
Спасителя і Бога�Сина.

Свята вечеря на столі,
Невпинно тихою ходою
Різдво мандрує по землі
З вертепами і колядою.

Хай кожну хату, кожен дім
Славетні три царі зі Сходу
Наповнять миром запашним,
Принісши спокій, щастя, згоду.

Нехай любов і доброта
Довіку будуть поміж нами,
Щоб прославляли ми Христа
Своїм життям і молитвами.
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*          *          *

Vivere est militare1

Нам не на те даровано життя,
Щоби його в цім світі загубити.
Боротися – це значить вічно жити,
Нічому ж бо немає вороття!

Нам не на те даровано свободу,
Щоби рабами буть на чужині,
Де ріки сліз, де правда у вогні
Хороброго й великого народу.

Хіба нам тільки плакать і страждать,
Хіба загоять сльози вічні рани,
Що здавна кровоточать і болять?!
Сльоза завжди скорялася обману.

Ми тільки раз живемо на землі
І мусимо життя своє творити,
Вести його в нелегкій боротьбі,
Боротися – це значить вічно жити!

1 Жити – значить боротися (лат.)
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*          *          *

Трепетна весна,
                Ніжності сліди,
                                 І любов одна
                                               В серці назавжди…

Все пройшло дощем,
                 Зникло, наче дим,
                                 Та душа живе
                                               Спогадом одним.

Серце, що давно
                  Плаче від образ,
                                Не полюбить знов
                                               Так, як в перший раз,

Не полюбить знов,
                  Не переболить,
                               Бо в житті любов –
                                               На єдину мить.
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*          *          *

Крізь давні недописані листи
Твій голос десь із пам’яті озветься,
І знову зовсім поруч пройдеш ти
І доторкнешся поглядом до серця.

Мабуть, спинилась часу течія,
Нічого не змінилось від учора,
Лише душа змінилася твоя,
І погляд став холодний і суворий.

Невже це ти, невже це справді ти?
Очам своїм повірити не можу!
Забуті недописані листи
Чомусь і досі душу ще тривожать.

А ти пройдеш… В незвіданій журбі
Я озирнусь услід тобі востаннє…
Ти ж лишеш тільки згадку по собі
І назавжди у темряві розтанеш…
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*          *          *

Така безмежна синява,
Таке замріяне світання –
Чиїсь несказані слова,
Якісь нездійснені бажання.

Вже сонні хмари тут як тут,
Холодний вітер дме щохвилі…
Як довго з ними поруч йду,
Долаючи гранітні милі.

Такий химерний весь цей світ,
Неначе справжня павутина,
І сотні довгих�довгих літ
Він служить пасткою людині.

Тут сон – безмежна синява,
І дим – замріяне світання,
Лише несказані слова,
Якісь нездійснені бажання…
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*          *          *

Я подумки вертаюся додому,
До батьківського світла і тепла,
Де все до болю рідне і знайоме,
Яка б дорога дальня не була.

Я подумки вертаюся додому
В щасливі миті, в радісні, в сумні,
Я не скажу ніколи і нікому,
Як гірко на душі тоді мені.

Так хочеться в одну якусь хвилину,
Усі турботи кинувши до ніг,
Знайти ту втіху, ніжну і єдину,
Переступивши батьківський поріг.

Не можу я без посмішок знайомих,
Без батьківської ласки й доброти,
Я подумки вертаюся додому,
Руйнуючи причали і мости,

Забувши все у відчаї німому
(Воно не варте й мідного гроша),
Я подумки вертаюся додому,
Бо там мої і серце, і душа.
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Осінні зливи

Осінні зливи у холодні ночі,
Самотні до смертельного жалю,
Люблю вас і ненавиджу водночас,
І все�таки я більше вас люблю.

Безколірні і безкінечні зливи,
Ви цілий світ сховали у собі,
Ви стерли дні, веселі і щасливі,
Закрили неба очі голубі.

Під ваші монотонні тихі звуки
Я лину в царство спогадів, краси…
І срібні краплі падають на руки
Солоної�солоної роси.

Якби ж ви знали, зливи стоголосі,
Про що шепочуть клени в тишині,
Як листячко фарбує пензлем осінь,
Як оживають трави навесні.

Та вам усе це байдуже, я знаю,
Хоч подумки питаю кожну мить,
Бо тільки вам насправді довіряю
Усе, що так хвилює і болить.

Осінні зливи у холодні ночі,
Самотні до смертельного жалю,
Люблю вас і ненавиджу водночас,
І все ж таки я більше вас люблю.
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*          *          *

Нам, мамо, це життя не зупинить,
Вже на твоїм волоссі білий іній,
Пройшла весна, неначе світла мить,
І в душу вітер стукає осінній.

А пам’ятаєш – яблуні цвіли
Тим білим, ніжним, неповторним цвітом,
З мойого серця мальви проросли
Й красою запишалися над світом.

Так радісно всміхались небеса
Тоді, коли приходило світання,
Але зів’яла ця земна краса,
Лишивши тільки згадку на прощання.

А знаєш, мамо, скоро листопад
Сухим пожовклим листом закружляє…
Я знову озираюся назад,
Та стежки у минуле вже немає.

Твоя ще зовсім рання сивина
Чомусь так знову й знову ранить душу,
Мабуть, мабуть, вона – й моя вина,
Сьогоднішня, вчорашня і майбутня.
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Давай забудем болі і жалі,
Нехай ще трохи осінь зачекає,
Ми ж тільки раз живемо на землі,
І небо тільки раз таке безкрає.

Можливо, прийдуть ще весняні сни,
Повернуться птахи, що відлітають,
Адже крізь сніг холодної зими
Також, матусю, квіти проростають.
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Храм душі

Будуй свій храм, та тільки не з каміння,
Не на колючім сірім спориші,
Будуй його із чистого сумління
В святих глибинах вічної душі.

Будуй його з любові та надії,
Будуй його із ніжності й краси,
Нехай повік живуть у ньому мрії
У крапельках ранкової роси.

Нехай його невидимі колони
Здіймуться у безкраї небеса,
Нехай усі неправедні закони
Руйнує їхня зоряна краса.

Будуй свій храм, величний і високий,
Для молодих майбутніх поколінь,
Історія, на жаль, не спинить кроків
І не почує голосу творінь.

Будуй свій храм, міцніший за каміння,
Нехай кругом колючі спориші,
Будуй його лиш зі свого сумління
В святих глибинах вічної душі.
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*          *          *

Я – одна проти хмари і грому,
Що прямують за мною, як тінь,
По холодному небу нічному
У майбутнє нових поколінь.

Я – одна проти блискавок грізних,
Що розтяли небесну блакить,
В ланцюгах сьогодення залізних
Моє серце зорею горить.

Я – одна проти вітру німого,
Що жбурляє в обличчя пісок,
А навколо нікого�нікого,
Лиш пожовклий осінній листок.

І летить він безжурно за вітром,
Де епохи криваві сліди,
І залишиться в пам’яті світу
Назавжди, назавжди, назавжди…
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*          *          *

Не забудь
Світлу тугу журавлину
                      Восени,
Хай живуть
У душі твоїй промінчики
                      Весни,
Хай на мить
Зацвітуть у чистім серці
                     Знов і знов
І блакить,
І світла мрія,
                      І любов.

Принесу
В тихій�тихій неприхованій
                         Журбі
Всю красу
І чарівність неба синього
                         Тобі,
Щоб жили
У душі твоїй промінчики
                          Весни,
Не забудь
Світлу тугу журавлину
                          Восени.
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Сльоза поета

Крізь бурі та грозу,
Крізь бурі та грозу,
Крізь бурі та грозу,
І снігові замети
Гірку�гірку сльозу,
Невидиму сльозу
Я бачу на очах твоїх, поете.

Тремтить вона, мов лист,
Сухий кленовий лист,
І падає униз,
І обпікає душу,
Який великий зміст,
Який глибокий зміст
Несе вона в собі,
І я її не зрушу.

Думки мої, думки,
Слова, чиїсь слова,
Ви раните мене
Сильніше від багнета,
А в пам’яті жива,
І досі ще жива
Невидима сльоза
Великого поета.
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Як сон і каяття,
Як тихий спалах зір,
Була твоя сльоза,
Гостріша від багнета.
Прийди в моє життя
І вислухай, повір,
Що та свята сльоза –
Душа твоя, поете.
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Незакінчена п’єса зими

Зима писала п’єсу про морози,
Холодний вітер, дощ і білий сніг,
Вона старалась плакати, та сльози
Кристалами котилися до ніг.

Читали віти дивні монологи,
Слова губились в вихорі німім.
Росли сніжинок пізні діалоги,
Невпинно підкоряючись зимі.

Сюжет лякав, жахалися ялини,
І раптом все навколо ожило:
Дощі й вітри, малесенькі крижини,
А королівство холоду росло.

Німі актори знову грали ролі
В театрі, де усе – суцільний лід,
Та раптом сонце випливло на волю –
І зруйнувало цей холодний світ.

Струмками потекли веселі води,
Зима згубила п’єси сторінки,
І знову літо вийшло на свободу
З�під білої холодної руки.



71

Сповідь

Коли на серці туга й самота,
Коли в душі моїй пекельні рани,
Я йду до тебе, Вічносте свята,
Іду крізь час, дощі та урагани.

Я знаю, що почуєш Ти мене,
Я вірю – допоможеш в злі хвилини,
Любов Твоя струну душі торкне,
Бо Ти – Творець природи і людини.

Мої молитви, болі і слова
Ти розумієш, як ніхто й ніколи,
Твоя присутність в пам’яті жива,
Добро Твоє я бачу тут навколо.

О Боже! Я молюсь до Тебе знов,
Не залишай мене саму в печалі,
Даруй мені і ближнім лиш любов
Та ласку й розуміння і надалі.

Моя душа радіє, що Ти є,
Вона Тебе повік вітати буде,
Скарби душі моєї – все Твоє!
Бо я така ж сама, як інші люди.
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*          *          *

До Тебе звертаюсь, матусю,
Спасибі, що ти в мене є,
В очах Твоїх радість і смуток,
Ти – гордість, натхнення моє.

Тебе я найбільше кохаю,
Для Тебе сміюся і вчусь,
Квіток у житах назбираю,
За все тобі низько вклонюсь.

Хай чують заквітчані луки,
Хай знають ліси і поля:
Твої найніжнішії руки –
Опора і сила моя.

Спасибі за все Тобі, мамо,
За радісні й сонячні дні.
Любов тільки буде між нами,
Живу завдяки лиш Тобі.

Як воля потрібна країні,
Щоби все у щасті цвіло,
Так мати потрібна дитині,
Любов її, ласка й тепло.
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 *          *          *

Я народилась, вербо, восени,
Коли пожовкле листя опадає,
Коли остання зграя відлітає,
Чекаючи веселої весни.

Я народилась, вербо, восени,
Коли вітри розгулюють на волі,
Коли сумне й пусте осіннє поле
Дрімає, наче велетні�лани.

Я народилась, вербо, восени,
Коли земля напоєна дощами,
Коли тепло далеко за морями
Шукає десь чужої сторони.

Я народилась, вербо, восени,
Коли останнє літо відлітає,
Коли самотність землями блукає,
Прогнавши світлі помисли весни.
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*          *          *

В дитинства – мрія кольорова,
У юності – безхмарна даль,
У старості в очах печаль –
Життя основа загадкова.

*         *          *

Літа не ждуть,
Літа минають,

І час мов річкою пливе,
Ми непомітно підростаєм

І пізнаєм життя нове.

*          *          *

Ніщо не минає безслідно,
Ніщо не буває даремно,

І серце, мов зірка провідна,
Веде нас за покликом неба.

*       *        *

Посміхатися сонцю і світу,
Сподіватися дива із неба,

Кожній миті всім серцем радіти!
І навчитися жити без тебе.
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Не забудь

Розлетілись діти сизими птахами,
Залишили рідний батьківський поріг,

Та завжди їм світить вічний вогник мамин,
Він горить у серці, наче оберіг.

Він завжди їх кличе до своєї хати,
У садок, де річка, мов життя, тече,
Там щодня, щомиті їх чекає мати,

Там опора й сила –  батькове плече.

Знов у сни приходять дні дитинства милі
І потоком чистим спогади пливуть,
І шепоче серце з ніжністю щохвилі

Заповітне слово: “Не забудь“.
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*          *          *

Знов приходить мить,
І серце від жалю

Здіймається в блакить,
Шепоче лиш: “Люблю,

Люблю тебе крізь відстані і час,
Як в той найперший раз”.

Бо в душі моїй
Твій образ назавжди,

У світлі мрій
Вертаюся туди,

Де спинився час,
І серце від жалю

Шепоче лиш: “Люблю”.

Не загоять сни
У серці вічних ран,

І цвіт весни
Розтане, мов туман,

І зникнеш ти,
Щоб з царства самоти

У сни мої прийти.

Кличу: “Зупинись,
Врятуй від самоти”.

Серця зійшлись,
Щоб завжди поруч йти,

Лиш я і ти й безкрая даль небес,
Люблю тебе.
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О любов свята,
 Одна на все життя,

Ти щастя й біль,
Ти гріх і каяття,
Минають дні,

Пливе за роком рік,
Шепочу вісні:

“Люблю тебе навік”.
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Лісова пісня

Знову сни барвисті і весняні
Бачить зачарована душа,

І в ранковім сонячнім тумані
Знов бринить сопілка Лукаша.

В лісовій зеленій багряниці
Зацвітають верби молоді,

Десь блукає Мавка�чарівниця,
І пливе Русалка по воді.

Наче символ мужності та волі –
Стародавній дуб поміж дерев.

І стоять берізки, наче долі,
Гордо походжає дядько Лев.

Зеленіють вільха і ліщина,
Оживають трави і земля,

І красою тішиться калина,
Лине Перелесник у поля.

Відбиває мрії кольорові
Сміх його чарівного лиця,
І злились навіки у любові

Чисті і закохані серця.

Все в весні з’єдналося відразу
В музику чарівну і просту:

Тут зникають зрада і образи,
Що так ранять душу і красу.
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По просторах рідної Волині
Вічна, неповторна і жива,
Наче гімн життю і Україні,
Лине, лине пісня лісова.

*          *          *

Теплий вечір пробігся дворами,
Запаливши міські ліхтарі.

Спить натомлена працею мама
О цій тихій вечірній порі.

Сонна тиша пливе над землею,
І не чути уже голосів,

І злітаються лагідні феї,
Охоронниці маминих снів.

Брами світла зачинені знову,
Лиш зірки в небесах миготять,

І матусині сни кольорові
Так невпинно про щось гомонять.
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*          *          *

Крізь тумани зоряної ночі,
В мить, як з неба падає зоря,

Хтось слова кохання прошепоче –
Лиш не я…

Ті слова у темряві розтануть,
Зникнуть за порогом висоти,

Хтось загоїть серця давні рани –
Лиш не ти…

Спробуєш достукатись до серця,
Та безглуздо вірити словам…

Ще не раз комусь весна всміхнеться –
Лиш не нам.
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Різдво

Різдво – це свято дива і чудес,
Коли всю землю Бог благословляє,

Молитва щира лине до небес,
І за вікном колядка не стихає.

Весь світ, різдвяна зірко, освіти,
Хай кожне серце світло це зігріє.

Різдво – це символ віри й доброти,
Різдво – це свято вічної надії.

Хай зникнуть і тривога, і печаль,
Хай серце буде чисте і відкрите,

Щоби могла очищена душа
Дитятко Боже щиро полюбити.
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*          *          *

Пам’ятай, що любов – це завжди
жертва, яку кожен із нас кладе
на вівтар свого духовного храму.

Пам’ятай, що “велич любові  вимірюється величчю
жертви”.

Пам’ятай, що жертва ця безкорислива та щира
і нічого не потребує взамін.

Пам’ятай, що жодна жертва не є марною,
адже вона благословенна
самим Господом Богом.

Прошу, пам’ятай...

Це так важливо у житті –
Чиюсь присутність відчувати,

І розуміти все без слів,
І в тиші просто помовчати.

Це так нелегко у житті –
Навіки серце віддавати,
Збагнути силу почуттів

І назавжди любов втрачати.

Це так важливо у житті –
Життя із фінішу почати,
І навіть в світлім забутті
Усе, що було, пам’ятати.
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*          *          *

Старий рояль, і постать край вікна,
І  “Місячна соната” на прощання,

Яка була в нас трепетна весна,
І як багато сказано мовчанням!

Я не порушу музики красу,
Не зачеплю душі її думками,
Яку тонку невидиму струну

Натягнуто між нашими серцями.

Старий рояль, і постать край вікна,
І незабутня “Місячна соната”,

Так трепетно в душі звучить вона,
Та сказано мовчанням так багато!
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*           *           *

Знову стукаю в душі людські
В час негоди і в час самоти,
Та вони так безжально глухі,

В них зруйновано світ доброти.

Як мені розтопити той лід
І розбити гранітний замок,

Збудувати добра дивний світ,
Не згубити щасливих думок?

Знову стукаю в душі людські,
Може, хтось і почує той стук,

Бо не всі в цьому світі глухі
До страждання, до болю, до мук.
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*          *          *

Коли піду від рідного порога,
Де радісне дитинство протекло,

В життєву і незвідану дорогу
Візьму з собою батьківське тепло.

Візьму з собою пісню колискову
І незрадливу батьківську любов,

І материнську рідну мову –
Святиню і основу всіх основ.

Та скільки б не судилося блукати,
Вогонь надій не згасне у очах,

Бо завжди в шибках теплої кімнати
Горить моя запалена свіча.
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*          *          *

Поділись зі світом радістю земною,
Не жалій любові, ласки, доброти,

Адже ми не знаєм, скільки нам з тобою
По земній дорозі ще судилось йти.

Бо життя, як зірка, спалахне й погасне
І впаде на землю в мороці німім,
І заплаче небо, вічне і прекрасне,

І розтане світло, як ранковий дим.

Не ховай же серця в самоту буденну,
Хай воно здійметься, наче вільний птах,
Поспішай творити всім добро щоденно,

Доки зірка світить нам у небесах.
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Каштани

Скоро вже розвіються тумани,
Завирують вулиці пусті,

Тільки золоті міські каштани
Щось собі шепочуть в самоті.

Тягнуться до неба голубого,
Де пливуть хмарини в синю даль,

Їм не жаль з минулого нічого,
І нічого зараз їм не жаль.

Вранішній туман потрохи тане,
Схожий на грудневий перший сніг,

Лиш стоять замріяні каштани
На сторожі помислів чужих.
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*          *          *

Жовтіє листячко, на жаль,
Зірветься враз і тихо пада,

Якась незвідана печаль
В холодних кроках листопада,

Якась блаженна тишина
Струмком невидимим розлита,

Схилилась осінь край вікна,
Дощами теплими умита.

В її очах – небесна даль
І вічна туга журавлина,

Жовтіє листячко, на жаль,
І тихо�тихо з неба лине.
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*          *          *

Vita brevis, ars longa est*

Шекспір, Петрарка, Данте, Гайне, Гете,
Митці далеких зоряних епох,

Скількох земля вже бачила поетів –
Співців кохання, зради, перемог!

Вони безсмертні – спів їх ще лунає
Й лунатиме натхненно у віках!

Вони, неначе Фенікс, оживають
З творінь своїх на сірих сторінках.

Прийдуть віки з новими іменами,
І кожен Дант напише свій сонет.

Митці, митці – вони завжди між нами,
Бо кожен з нас в душі своїй Поет!

* Життя коротке, мистецтво вічне (лат.)
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Постраждалим
внаслідок Операції “Вісла”

Як ми назавжди виїжджали,
Нам плакало небо услід,

А потяг невпинно мчав далі,
Все далі, все далі на схід.

І плакало серце з печалі,
Лишивши тут частку життя…
Все далі, все далі, все далі –

Назад не було вороття.

Як ми рідний край залишали,
Дрімучі ліси і поля,

Нам реквієм дзвони співали,
Здригалась від туги земля.

Мчав потяг крізь сірі тумани
У ніч без початку й кінця –

Лишались негоєні рани
У душах людських і серцях.

Зливалися з шумом вокзальним
Мільйони дитячих ридань…
Все далі, все далі, все далі,

Прощай, рідна земле, прощай!

Прощай, рідна батьківська хато,
Ти в душах людських – назавжди!

Доріг є у світі багато,
Та серце вертає сюди.
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Ніщо у житті не забуте,
Хоч зморшки уже на чолі,

Так хочеться знов пригорнути
Хоч крихту своєї землі.

*        *        *

Ось так самотньо вулицю пройти
І зупинитись раптом на півслові:

Вечірнє небо, царство самоти,
Відлуння незабутої любові…

І каяття, і спогади, мабуть,
І сповідь серця – вічності криниця,

І очі ті, що вірно бережуть
Душі моєї давню таємницю.

І знов самотня вулиця моя,
Де серцем море ніжності розлито,

А на вустах – лише твоє ім’я,
Твоє ім’я, як віра, як молитва.
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*        *        *

Хапає осінь у долоні
Останній теплий подих літа,
Жовтіють лип зелені скроні,

І айстр пахощі розлито,

А десь, за обрієм туманним,
Палає неба край вогнистий –

Це сонця промені останні
Ще п’ють росу криштально�чисту,

Ще сонний шепіт не стихає
Понад пожовклою травою…

Природа в’яне, висихає,
Щоб знов розквітнути весною.



93

*        *        *

О пресвітлий мій ангеле з неба,
Знову журяться очі твої,

Я піднялась би вгору до тебе,
Тільки зламані крила мої.

Та не втомиться серце любити
І чекати… Надії ж малі,

Бо не можна ангелам жити
На холодній і грішній землі.

Та крізь морок і темряву ночі,
Переносячи тисячі мук,

Є два серця, що б’ються водночас
І згасають щодня від розлук.
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*        *        *

Ти не шукай у постатях весни
Мій світлий образ, сповнений печалі,

І не тривож мої осінні сни,
Що залишили душу у мовчанні.

Ти не шукай у постатях весни
Ту мрію, що навік зосталась тінню:

В душі її – загублені світи
І гіркоти, і ніжності сплетіння.

Ти не шукай у постатях весни
Ту незбагненну загадку небесну…

Я голос твій почую з далини
І з попелу думок твоїх воскресну.
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*        *        *

Зажди, спинися, просто озирнись,
Поруш мовчання щирими словами,

Повір: усе повториться колись,
Та в інший час й повториться не з нами.

Нема в душі ні краплі гіркоти,
І пережиті спогади колишні,

І та самотня постать – вже не ти,
І не мої слова звучать у тиші.

А ти зажди, спинися, озирнись –
Ця мить нам подарована віками!
Повір: усе повториться колись,

Але, на жаль, повториться не з нами.
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*        *        *

Ти є, ти тут – я точно знаю,
Про тебе сни мої говорять,

Іду і серцем відчуваю,
Що ти ідеш десь зовсім поряд…

У молитвах своїх просити
За тебе буду – ти незримо

Ведеш, мов ангел�хоронитель,
Мене дорогами земними.

Це так чудово – просто знати,
Що у душі не гаснуть зорі,
І просто серцем відчувати,

Що ти завжди десь зовсім поруч…
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*        *        *

Прошу тебе: за мною не жалій,
Хоч сум проймає серце ще до болю.

У цьому світі втрачених надій
Не перетнуться більше наші долі.

Нехай розтане сум в твоїх очах,
З душі зітреться все, що було досі,
В твоєму серці – ще лише весна,

В моєму серці – пізня�пізня осінь.

Ти не жалій, а просто відпусти,
Як важко нам прощати і любити,

І легше в серці віру віднайти,
Аніж назавжди просто відпустити.
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*          *          *

І все в житті колись таки минає:
             Турботи, мрії. Тисячі дилем
                Між розумом та серцем виникають,

            І ніч холодна змінюється днем.

Душа сумує, вірить, пробачає –
       Печаль і радість завжди поряд йдуть,
                      Лиш дві весни у серці не буває,
                               І дві любові в серці не живуть.

*          *          *

Ці вірші, написані у прозі,
Перелиті дотиком руки

В радості й печалі, у знемозі
На пожовклі, сірі сторінки.

Ці вірші, написані у прозі,
Прокладають шлях у майбуття,

Перейдуть по цій земній дорозі,
Та не стануть прозою життя.
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*        *        *

За мить єдину ми чужими стали,
За мить у серці почуття зів’яли.
Ховаєм сльози, щоб ніхто не бачив,
               Як серце плаче,
                     Як серце плаче,
                            Дощем незримим серце плаче.

Скажи, чому тебе забути мушу,
Чому твій голос не лікує душу?
Уже за обрієм весна побачень,
                І серце плаче,
                      І серце плаче,
                             Незримим смутком серце плаче.

Невже навіки розійшлися долі?
Блакить очей твоїх сумна до болю.
Не допоможе зорепад пробачень,
                 Бо серце плаче,
                        Бо серце плаче,
                              Розбите серце знову плаче.
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Молитва

Найважливіша справа в житті – молитва,

 а все інше – справи другорядні

Св. Григорій Богослов

Прокажу молитву
В мороці нічному,

В час, коли на серці
Біль і самота,

Прокажу молитву
Й крізь життєву втому

Серцем доторкнуся
Вічного Христа.

Прокажу молитву
В щирості й любові,

І ясне проміння
Вкаже добру путь,

Прокажу молитву –
І з живого Слова

Паростки прозріння
З серця проростуть.

Повторю молитву
В мороці терпіння,

Щоб не вкрили душу
Тіні забуття,

Повторю молитву –
В ній – моє спасіння,
В ній – дорога правди,

Віри і життя.



101

*        *        *
Ти повір, коханий,
Все в житті минає,

І не варто жити
Учорашнім днем.
Час лікує рани,
Серце пробачає
І горить щомиті

Нинішнім вогнем.

Озирнись, коханий, –
Смутки вже позаду,
А навколо – світло,

Горизонти мрій!
Час лікує рани,

Час несе розраду,
Час оселить спокій

У душі твоїй.

Не сумуй, коханий,
Що душа нетлінна
Тягнеться до неба,

Прагне висоти.
Час лікує рани,

Час несе прозріння,
Не сумуй, не треба,

Просто відпусти.
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*       *       *

Не озираючись, іти,
Іти крізь гамір, шум і крики

До заповітної мети
В житті такім багатоликім.

Не озираючись, іти
І подих спогадів відчути:
Любити, в серці берегти,
Але назад не повернути…

Не озираючись, іти
Крізь сум, що серце розриває,

Уже так близько до мети:
Ще крок, чи два, чи три? – Не знаю…

“Ти за усе мені прости”, –
Слова, мов постріл, пролунали.

Один удар – і два світи,
І дві душі з небес упали!

О зоре праведна, світи,
Очисти серця храм від скверни,
Щоби могла душа крізь терни,

Не озираючись, іти.
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*        *        *

Крізь те, що в серці ще болить,
Вчорашнє “так”, постійне “мушу”

Шукаю ту єдину мить,
Коли слова лікують душу,

Коли щоденна метушня,
Постійні клопоти і втома
Стають дрібницею життя,
Яка вже серцю невагома.

Згоріли спогади дотла,
Не мучать докори сумління…

Як серцю хочеться тепла
В цей час духовного терпіння.
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*          *          *

Здається, ожива душа поета,
І їй земні простори замалі,

Коли лунають сонячні кларнети,
Зігріті світлом рідної землі.

Пройдуть віки – і зникнуть покоління,
Забудуться обличчя й імена, –

Лише Тичини сонячне творіння
Не загасить історія земна.

*        *        *

Душа крізь темряву шукає
Твій образ, Господи… Молю,

Не залишай мене, благаю,
У хвилі смутку і жалю,

Зміцни мою непевну віру,
Прости мені щоденний гріх

І вислухай молитву щиру
За кожного і за усіх.

Не дай безслідно розчинитись
У павутинні сірих днів,

І не дозволь мені схилитись
Під тягарем порожніх слів,

Бо через цю життєву повінь
Розлитих смутків і часу

Лиш одному Тобі на сповідь
Своє я серце принесу.
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*        *       *

Знов за сумнів себе картаю,
Знов душа у незримім вогні:
Я не знаю, не знаю, не знаю,

Чи пробачу тобі, чи ні…

Як непросто це – просто прощати,
І благати тебе: “Спинись!”

І у серця твого питати,
Чи пробачиш мені колись?

Я пробачу – та замкнуте коло,
Є на серці великий гріх:
Я кохала тебе, як ніколи

Ти мене полюбити не зміг.
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*       *        *

Es ist eine alte geschichte
doch bleibt sie immer neu*

Зворотній відлік вибрав час
На перехрестях вічних долі,

Відколи гра ця почалась,
Де нам дістались перші ролі.

Душа надіями жила:
Театр, зал, велика сцена…
Любов жертовною була,

А гра – душевна і натхненна.

Тремтіло світло ламп�зірок,
Мінялися костюми й маски…
І вмить спинилась я за крок,

За крок до справжньої розв’язки:

Враз охололи почуття
І потьмяніли світлі мрії

В театрі справжнього життя,
Де розбиваються надії,

Де розбиваються серця,
Коли приходить час розв’язки,

І гра добігла до кінця –
І ти зірвав останню маску:
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Обличчя втомлене й чуже,
Так серце зранило до щему…
Невже це ти, невже, невже

Зіграв цю роль в житті моєму?

Скінчилась гра. Порожній зал.
Вечірні сутінки і тиша…

Сценарій. Відблиски дзеркал,
І жовтий віск на білих віршах…

Ти сам спалив усе дотла
І не залишив за собою

Ні крихти світла і тепла,
Лиш стільки смутку, стільки болю…

* Це стара історія, але вона завжди лишається
новою (нім.). Г. Гейне
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Марія Магдалина

Серед гріхів, не боячись,
Ти йшла так щиро, так невинно,

Прощення в серці несучи,
Свята Маріє Магдалино.

І сльози падали до ніг
Кришталем чистим, що не б’ється,

І долинав глузливий сміх,
А кожен крок – мов терен в серце.

І озиралися услід,
І шепотіли за тобою, –

А ти ішла у грішний світ,
Зігріта думкою одною.

Твоя дорога непроста,
Колючим встелена камінням,
Ти віднайшла в душі Христа –

Дорогу вічного спасіння.

А ти їх всіх за все прости,
Хоч плач гіркий стискає груди:

Тобі судилося нести
Усі страждання й пересуди.

Йди з молитвами на вустах,
Віддай життя свого зернину

У руки вічного Христа,
Свята Маріє Магдалино.
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*       *       *

Холодні відблиски зорі,
І ніч, що тягнеться поволі,
Й чиєсь життя на вівтарі,

На вівтарі самої долі.

Переписавши всі листи,
Забути смутку пізні кроки
І в цьому храмі віднайти

Жаданий мир, душевний спокій.

Такі нікчемні і малі
Здаються вже тривоги кволі,

Коли душа на вівтарі,
На вівтарі самої долі.
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