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Проводжала мене  мати,
Проводжала на світанні, в чужину.
Не міг з собою тоді взяти,
Тож лишив  в селі одну

Вийшла мати за ворота,
І дивилась слізно з-за воріт,
Вірний Рекс зривався з дрота,
Вив і лаяв мені вслід

Так і зосталася в скорботі,
В пам"яті і в моїх очах,
Мама згорблена в роботі,
І самотня у ночах

І б"ється моє серце у тривозі,
Ось, вже з десяток літ,
Спочиває мати в Бозі
Зберігає погляд той, граніт

З каменю дивиться тужливо,
У мої очі,- сумно  як колись,
Шкода, що повернути неможливо,
Душу, що знялася ввись
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Нам добре обом

Перестали для мене волошки цвісти,
Все меншає рідних з літами,
Як добре що у мене є ти,
Коли нема батька і мами
 
Я не цінив твоєї доброти,
Все гоноровим буть старався,
А тепер дуже боюсь самоти,
Як ніколи в житті не боявся
 
Постараюсь тебе берегти,
Щастя буду тримати в долонях.
Прости мені мила, прсти
За сивину ранню на скронях
 
 Нам зими не віють теплом,
Літа наші вже відквітували,
Але нам добре обом,
Хоч ми кращого чекали
 
Нам добре, як птицям у небі,
Хоч минають стрімко роки
Нам вже нічого не треба,
Лише б щасливі були малюки

Гіркота втрати

Знову вітри у зворах гудуть,
Лунає в горах їх грізний мотив.
Ти мене й не любила мабуть,
Я ж за тобою так мрійно тужив

Ні! Я не маю за минулим жалю,
Завіяв його глибокий сні
І тепер я тебе ще люблю,
Й пам"ятаю красу твоїх ніг

Тобі я казав:"Ненадовго розлука"
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І погляд відводив убік.
Зрадливо здригнулися руки,
мов знали,що наша розлука навік

Казав:" Не забуду ніколи"
А соловей щебетав: Не клянись.
Ми розстались по закінченню школи,
Ніби недавно, а насправді колись

Спливли  за днями дні й літа,
Все рідше намагаюся тебе згадати
І з серця ніяк не відліта,
Гіркота непоправимої утрати

Старі листи

Натрапив якось на старі  листи,
Під ними батьків підпис, й числа дати.
У них сховалось стільки доброти,
Що й не можна зразу розказати

-Здорові ми, а все інше-то плітки,
Сільська, простенька мова,
Любов"ю пройняті рядки,
А за проблеми в них ні слова

Дитинство оживає в тих листах,
Повертає в найщасливішу пору,
Бачу я стежину на лугах
І старий колодязь серед двору

Бачу луки,ріки і поля,
Й пахущі трави по коліна,
Ожива у пам"яті земля
І бентежить серце запах сіна

Ожива вечір,коли спить село
І віє лугом терпким духом м"яти.
І як ми з братом...,і таке було
Йшли на сіно у салник спати

Ми лежали мрійно горілиць,
Мандрували по небу цікавим зором
Той світ казково нам світивсь
І як ніколи був просторим

З тих пір усе в мене було,
Усе в житті траплялось.
Та іноді берізка й джерело,
Найріднішім у житті здавалось...



Колишнє

Річка, вечір, ностальгія й дрімота,
Тут колись молодість гуляла
І людська часто підлота
У спину тут мені сичала
 
Зараз тут все у павутинні,
Нагадує життя моє колишнє.
З минулого залишилися лише тіні
І  тільки вітер вербами колише
 
Вже не грає радіола,
Як у літа юначі.
Все помінялося довкола
А світ і не помінявся наче
 
Ніч, луки,ностальгія,дрімота,
Горить вогонь посеред ночі,
Сидить при ньому пам"ять й самота
І лиш їх бачать мої очі
 
Ніде нікого. Тиша золота,
Осіннє темне поле,
Недавно тут колосилися жита,
А тепер стерня ноги коле
 
У природі все меншає снаги,
Птахи летять,жалібно курличуть
Ніде нікого навкруги,
Лиш спогади юначі кличуть
 
Мені чужою стала рідна сторона,
Навіть небо зробилося інакше,
Але та берізка край вікна
Нагадує про те рідне, наше
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ЗИМОВА НІЧ В ГІРСЬКОМУ СЕЛІ

У синяві зимової тиші
Спить село в прогалині гір,
З небесної звіздної криші
Місяць направив допитливий зір
 
Ліс заснув ген, там під плаєм,
І мавка сховалася в нім,
Сніжинки летять водограєм
Та й міняться в тілі своїм
 
Над плаєм зірниці не спиться,
Вона на хмарах сріблистих сидить
Діадема над нею іскриться
Аж  небо від неї ,блистить
 
Іскриться сріблом водограй,
Лиш темніють сонні хати на снігу,
На землю опустився сніжний рай,
І вкрив її  душу від гріху
 
Кришталем сніжинки сяють,
На деревах самоцвітом виграють,
Пси на сяйво лунко лають,
Прокляті,людям спати не дають
 
Лиш зайшов місяць за хмарину,
Потемніло в горах враз,
Він сховався на годину
І кришталь той вмить погас
 
Зашуміли верховіттям буки
В зворах звіром загуло,
Роздаються грізні звуки,
Наче й того раю не було..



ОСЬ ВЖЕ ОСІНЬ

 

Відцвіли буйні жита у липні,
А у серпні вже скінчилися жнива.
Ось вже осінь.Та ще дні блакитні,
І не жовта ще трава

Та лани вже дрімають зорані,
І гуси курличуть до вирію
В стаї збираються ворони
І літо знов стало мрією

Тече річка туди, де літо зникло,
І вітер зранку дує з полонин,
Літнє сонечко поникло,
Ледь спускається з вершин

Все  частіше, по небу вже
Снують суцільні темні хмари.
Раптовий  дощ стриже,
З полонин спустилися отари

Мені снилася мама
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Я плакав у сні, мені снилася мама,
Що ніби та пташка летить в небесах.
Серце щемить не загоєна рана
Бо мама приходить до мене лиш в снах
—————————————————–
Приходить лиш в снах моя мати,
Простяга до мене руки свої,
Щось хоче в потіху сказати,
Та не чую я голос її
————————————————
Може гнівається рідна на мене,
Що рідко з нею бував при житті
І коли зів”яло її жито зелене
Не зміг я вчасно до неї прийти

Пробач матусю, мені ти пробач,
Уже нічого не змінити.
Тебе не поверне уже мій плач,
А я на світі хочу жити

——————————————

Жити я мушу з цією журбою,
А ти мамо! У гості приходь,
Хоч у снах поговорим з тобою
І хай нам гріх цей пробачить Господь

——————————————–

Розмова з тобою, звісно, – не гріх,
- Це сповідь, не просто слова,
Про все що сказати не зміг,
Коли ти була ще на світі жива

Я плакав у сні, мені снилася мама,
Що ніби та пташка летить в небесах.
Серце щемить не загоєна рана
Бо мама приходить до мене лиш в снах
—————————————————–
Приходить лиш в снах моя мати,
Простяга до мене руки свої,
Щось хоче в потіху сказати,
Та не чую я голос її
————————————————
Може гнівається рідна на мене,
Що рідко з нею бував при житті
І коли зів”яло її жито зелене
Не зміг я вчасно до неї прийти

———————————————–

Пробач матусю, мені ти пробач,



Уже нічого не змінити.
Тебе не поверне уже мій плач,
А я на світі хочу жити

——————————————

Жити я мушу з цією журбою,
А ти мамо! У гості приходь,
Хоч у снах поговорим з тобою
І хай нам гріх цей пробачить Господь

——————————————–

Розмова з тобою, звісно, – не гріх,
- Це сповідь, не просто слова,
Про все що сказати не зміг,
Коли ти була ще на світі жива

Бабине літо

 
Де літо цвіло,зараз осінь пустує, 
Покошено луки , переорано лан, 
Бабине літо вже снує 
І павутинням мітить бур"ян 
----------------------------------------------- 

Відбиваються верби у воді, 
Опустили сумно віти, 
Стоять деньочки золоті 
У золотому Бабиному літі 

Дерева золотом горять, 
Листочки вітерець тріпоче 
І в те що сніжинки невдовзі прилетять 
Ніхто ще вірити не хоче 

Та журиться вже сад осінній, 
В передчутті зимових холодів, 
Вранці на жовтих травах іній, 
На гілках не залишилося плодів 



На полях порожньо і голо, 
І душа моя, як поле після жнив, 
60 літ спливло за видноколо, 
А здається що лише тридцять  прожив 

Журавлі з рідного краю 

Журавлі з мого рідного краю,
Десь у вирій на захід летять,
Рідне село під їх спів я згадаю,
Про яке журавлі голосять

Вже, крім брата, нікого згадати,
Наперекіс доля пішла,
Батька не встиг поховати,
Як мама за ним відійшла

Смерть пройшлася, мов коса.
Не поталанило й брату,
Пішов він до жінки в небеса,
Що за рік від нього залишила хату

Їхні душі спочили у Бозі,
На  могилах схилились вінки
Повернутись до нас не в змозі,
Вони покинули нас навіки

У небі серед зірок я їх шукаю,
Їх там багато, душ не знайти,
Вони мене бачать, я знаю,
Але не можуть до хати прийти

Хоч все так, як було в огороді,
Але в дворі без них самота.
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У рамах світлини в господі,
Та хата вже зовсім не та

Багаття уночі

У річці місяць ледь блистить,
Багаття  на березі тріскотить, палає,
Луг принишклий кріпко спить,
Пісню у верболозах соловей співає

Ми з тобою на березі  сидимо одні,
Над нами зорі рясно сяють
Летять сліпі метелики  нічні
І вмить на полум"ї  згоряють

Вони летять на світло і тепло,
Летять і того не знають,
Що гаряче світло і тепло,
Не гріють, а крильця спопеляють

Отак і юнки без вагання,
У пристрасті теж згоряють,
Попадають в полум"я  кохання,
І  гіркі нещастя мають

Біля загаслого багаття,
На березі річки уночі
Я зім"яв на тобі плаття
І цілував  безтямно беручи

Туман по річці слався,
Кричали десь далеко пугачі,
А я щасливо усміхався,
На березі річки уночі

Не забути мені того, що сталося,

http://somsamuch.blogspot.com/2012/12/blog-post.html
http://3.bp.blogspot.com/-hKis0GItTnY/ULnu7RindLI/AAAAAAAAGKc/IJ_ycG342vE/s1600/031.jpg


Все відбулося наче в сні.
Верболози над нами гойдалися,
Гнучкі, жагучі і хмільні

Солодко і палко ми любилися,
Крутилася від щастя  голова,
Може те мені приснилося,
Що часто у пам"яті сплива

Я знов на берег той піду,
Мить ту у пам"яті відзначу,
Багаття ніччю розведу,
Шкода, що тебе вже не побачу

Покинутий край

Принишкло село, наче на світлині
Та чомусь пейзажі круг нього не реальні.
Воно розкинулось в розкішній долині,
Але хати у ньому пусті і печальні

Похилені стовпи  електричних ліній,
Нема у селі людського духу,
Гниє в ставі човен серед лілій,
Все кругом руйнується без руху

Двері до школи  забиті
І в саду похилились віти,
А вікна такі сумовиті,
Бо у них не заглянуть діти

Все бур"янами заростає,
Навколо амаргедон біблійний
Й досі "радіація" гуляє
Нищить край колись привільний

Людей тоді вивезли від біди,
Поволі слід за ними заростає
Покинули вони Вітчизну назавжди,
Був їх край, тепер його немає
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Лиш знаки ядерної біди,
Видно по краю всюди,
Навіть у генах її сліди
І мруть від неї молодими люди

Час

Час плете невтомно сіті
І помалу душі забирає,
Все не так просто у цьому світі
Бо ж усе закон свій вічний має

У свій час зеленіє трава
І листя з дерев щороку облітає,
Творець на все має має права
І по закону строго все міняє

І людське життя, теж мить,
Родивсь, вмер і вже не має,
Саме це людей страшить,
І смуток душу їх проймає

Та не хочеться думать про те,
Що колись слід і мій пропаде,
Коли сад, як цвів цвіте,
А життя на землі далі іде

Отож ціную кожну мить
І не даю миттям пусто промайнути,
Бож ж життя не повторить
І на сам початок його не повернути

Ту калину посадили батьки

За селом річка в верболозах,
Серед саду біліє хатина,
У сніговіях ,мерзне в морозах.
Перед вікном кровіє калина

Ту калину посадили батьки,
Коли первістка родили,
Та вже за селом на кладовищі вінки,
Від холоду могили їхні вкрили

І вікна покинутим блиском тьмяніють,
Сіріє край поля хатина одна,
Лиш солов"ї від щастя п"яніють,
Не зважають, що хатина сумна

Цей край мені такий дорогий,
І річка, і луг ... і біла  хатина
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Той сердечний докір гіркий,
 І на зимовому тлі кривава калина

Не докоряю я своїй долі,
Є у мене дім, є й дружина,
Та коли бачу згорблену жінку в полі,
Підступає до серця вина безневинна

Бачу маму й батька у житньому полі,
Усмішки й погляди рідні,
Коли ще разом наші долі,
А розлуки й втрати ще неслідні

І щоб там зі мною не було,
Завжди я мушу пам"ятати,
Що мене зустріне завжди село,
Сумними вікнами батьківської хати

ВІТЕР НЕПРАВДУ КАЖЕ

Бродить вітер по долині,
Осокою тихо грає,
Палко шепче він дівчині,
Все,  що про милого він знає

То, він берегом полине,
То на тиху воду сяде,
-Не плач дівчино, милий не покине,
Хоч і другу знайде

Він повернеться до тебе,
Затріпоче серце твоє,
Тільки ждати вірно треба,
І знов будете двоє

Знявся вітер і полинув,
Перепілок чути стало.
Та дівчину сум не кинув,
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Ще сумніше стало

Склала дівчинонька свої руки,
Та й заголосила гірко,
Доки терпіть ції муки,
Скажи мені перепілко

Ой не вернеться миленький,
Вітер неправду каже,
П"є, гуляє твій миленький
І з ким попало ляже

Усе, що було між нами,
Дівчина голосить- забуду,
Повернуся я до мами
І більше любити не буду

ЗУСТРІЧ ЧЕРЕЗ БЕЗЛІЧ ЛІТ

Ось,ми й зустрілися сьогодні,
Не бачились ми безліч літ.
За безліч літ, хвилин безодню
Геть змінився божий світ

Змінились і ми, і люди,
Все стало іншим навкруги.
Цивілізація дісталася повсюди,
Навіть у селах тюнерів круги

А ми, як цвіт вишні,
Відцвіли і зів"яли враз.
Почуття давно вмерли колишні,
І любові вогник вже загас

Ми колись розійшлись безнадійно,
Під твоє глузливе- Прощавай!
Я ж у відповідь вигукнув емоційно,
-Іди! Іди!. І назад не повертай

Так наші розійшлись дороги,
Вже не вернути, що колись було.
Я не слав квіток тобі під ноги,
Тож бур"яном все заросло

Стражі

На крилах чорних грачів 
Два демони світом несуться, 
Летять в безодню віків,
Туди, де люди до Бога товчуться 

 Перший демон людину створив,

 Розум душею розбавив.

 Другий заздрості з кров”ю залив
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 І смерть на сторожі поставив 

 Пливуть серед безмежжя світів, 
За творінням своїм наглядають 
І щоб перед Богом стати ніхто не зумів
 Уявні гріхи з небес посилають

 Щоб творіння ніяк не могло

 На суд постати до Бога

 До нього дуже надійно й давно

 Сторожами закрита дорога

ВНУЧЦІ ТРИ РОЧКИ

Коли жовтневий ранок ледь замаяв,
На календарі 3-тя дата була,
На білий світ появилася Тая,
Сестричка для Тані, що вже підросла

Шумів багряний падолист,
Восени буяли літні квіти,
Тато на машині своїй віз,
Свою крихітку у церкві охрестити

Опівдні  дитя до храму занесли,
Куми дбайливо крихітку тримали,
Ім"я "Таїсія" у метрику внесли,
А тато з дідом на камери знімали

Нашій внученьці сьогодні "Три"
Тож ми хочем побажати:
Будь щаслива і здорова Ти,
І горя щоб ніколи не зазнати!

Нехай вітерець ласкаво дує,
Калина рясно щоб цвіла,
Зозуля хай сто літ тобі накує,
А доля щедрою була!

Веселись внученько, плакати не треба!
Щоб лиш добро ти знала у житті,
І щоб сміялися для тебе
Із неба зорі золоті!

ДИВО
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Усмішка всерйоз

Вже три рочки промайнули,
З крихітки диво підросло,
Давно усі родичі забули,
Коли спокійненько було

Від "Дива" котики тремтять,
Прабабка біля неї скаче,
Дід з бабусею  терплять,
А сестричка старша плаче

Там, де Тая гамір не стихає,
Сміх і вереск, то звичайна справа,
Всюди шкодить дівчинка встигає,
Як і зліва так і справа

Таке історія не знала,
У житті такого не було,
Щоб дитина так бажала
Діять  наперекір і на зло

ПРОСТЕ ПИТАННЯ

У час журавлинного ключа,
Вранці, у сірому світанку
На світ появилося дівча,
Про себе заявило спозаранку

У золоту пору охрестили,
Коли літо бабине цвіло,
Хрестини гучні дівчинці зробили,
Лише на них бабусі й діда  не було

Та просили у Бога вони,
Здоров"я дитинці і щастя без меж,
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Й молили - Боже храни!
І за її долею Господи стеж!...

Роки пролетіли, як мить,
З внученьки диво росте,
Та серце в стареньких щемить,
І питання бентежить просте

- Чому так склалася доля,
 Що межа у серці пролягла?
-Невже на те Божая воля ?,
-Чи якась нечисть  прокляла?

МРІЯ

Досі чую я шепіт діброви.
І я б ще відчути хотів
Смеркання лугів вечорових
І світання ранкових садів

Мрію побачитись брате з тобою,
Як, то весною  було,
- Заспівати знов  над рікою
Твою пісню про наше село

Стежку знайти  галасливу,
По якій  десь побігли    літа.
Відчути мить  ту щасливу,
Що нас додому поверта

Хочу, бажаю, прагну  обняти,
Стражденну землю  батьків.
І обов"язково  зайду я до хати,
З якої у світ далекий полетів
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