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Поліське те село. Садки зелені й білі хати,

Калина  під вікном, луги там на виду.
Я зможу будь коли його впізнати,
Свій рідний край по зорях я знайду
Милішого за Немовичі
Я села не знаю,
Хоч давно по світу я блукаю.

Простягнулось, розкинулось
У долині між древніми лісами,
Немов  на картині, немов в казці,
Стоїть над ставками.

У ньому річка і водойми
З цілющою водою.
Древній ліс, дуби столітні
Могутні  й розкішні собою
Ростуть, шумлять, звеселяють
Своєю красою.

З країв далеких в думці я полину
У край дитинства — у моє село.
Колись давно його покинув,
Не утік,  життя так повело.

Прилину  й подивлюсь на оту красоту,



Серед чарівної весіньої днини,
Як сосни ростуть, зеленіють сади,
Протікає Случ у долині.
Де мого дитинства роки
Заколисував Язвінки струмок,
Першого чистого  кохання кроки
Довго не виходили з думок.

Де пройшли мої юні літа,
Тут мамина пісня
Звучить колискова
І вітер колише у полі жита.
Тут мова чарівна
І люди тут привітні,
Тут моє коріння давнє,
Тут  моя великая  родина.
Село моє незрівняне,
Немовичі,- моя батьківщина.
Савчин О.М.

НЕ ВІРИТЬСЯ, ЩО МАМИ ВЖЕ НЕМАЄ 
Схилилась на лавочці біля рідного дому 
Стискає фото своїх синочків у руці, 
Не зважає мама 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 
Згадує, як синочки її росли, 
І як прислухались до поради мами. 
 
Я ж пам”ятаю ,як проводжала мене 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. 
 
 Пішов з Полісся 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, 
А я собі ніколи не прощаю 
Того, що вчасно в дім не повернувсь. 
Не віриться, що мами вже немає. 

Гине Верховина

Люблю струмок, що грає між проваль,
За його стремління у світ широкий,
За те, що настійливо тече у даль,
Наче людська доля у весняні роки

Тут і вулички такі ж  круті й тісні,
І ці стежки й мені прийшлось топтати,
Коли залишив я поля рясні,
І поміняв  їх на плаї кошлаті

Зблизька спізнав,- непрості Карпати,
Як живе лемок  в простоті,
І на плечах своїх горбатих,
Тримає все пережите у житті

Над головою дощова хмарина,
Шугає Беркут в вишині,
Ой непроста ця Верховина,
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Особливо в горах, в глушині

Тут добре видно з висоти,
Близькі й далекі виднокраї,
Люди поїхали в світи,
Гуляють лиш собачі стаї

Шиба вітер хвіртками в дворах,
Вкривають "пустош" хмари-сіряки,
Все менше люду живе в горах,-
За "бугор" втікають земляки

Скупили гори всі "ординці",
Полонини, полянки і ліси,
От, і залишились  Верховинці,
На нейтральній полосі

Лісу вже нема, є зливи і тайфуни,
Що край нищать нанівець,
Якої ще чекати тут фортуни?,
Щоб зрозуміти, що настав КАПЕЦЬ!

МАМИН ПОГЛЯД

Виряджала мене мати,
Далеко з дому, в чужину.
Не міг з собою її взяти,
То ж лишив в селі одну

Затремтіли вмить вуста,
Став немилим білий світ,
А земля була пуста,
Як дивилась мама вслід

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

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

З каменю дивляться тужливо,
Її очі  сумно, як колись,
Жаль, що повернути неможливо,
Душу, що знялася ввись



МАМИНІ ВИШИВАНКИ

 

Твої вишиванки мамо!, 
Наче роду нашого знак, 
З мережки в серце прямо 
Мовлять волошки і мак

Бачу поле із житом без меж,
І як у жовтавому осені злоті,
Молодою по полю ідеш,
Й старієш в будденій роботі

 Ідеш з прикритим чолом,
 Боса – по стернях і росах,
 А там, де ти лежиш за селом,
 Колись жито сушила в покосах 

 Скільки за вік ти  зв”язала снопів?,
 Скільки нажала ти жита?,
 Нині лежиш у мовчанні полів, 
 Небом безоднім прикрита

 Хоч встає сонце на  світання,
 І співає жайвір з верховіть.
 Ти  зупинилась  тут востаннє,
 А душа полинула в блакить…

 А я в далекі поїхав краї,
 Й тут серед зимньої ночі, 
 Сняться натруджені руки твої
 І такі рідні зажурливі очі 
 
Лиш у снах тебе  бачу,
Таку гарну, ще молоду,
І, як сон віщий тлумачу, 
Що тебе на Небі я знайду

Дякую
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Мамо! За все я дякую тобі,
За все що маю, й буду мати.
Ночами сняться мені роки  молоді
І вишні спілі, в садочку, біля хати

Немов листочком, світ мене крутив.
Пішов з села, за гору я високу,
Пробач мені, що тяжко завинив,
Лишив тебе на старість одиноку

Тоді не знав, коли із дому йшов,
Бо ж не міг тоді я розуміти,
Що таке- батьківська любов,
І як болить-коли лишають діти

Аж тепер, коли вже дідом став
І час прийшов рідню втрачати
Я взнав ціну тим гірким сльозам,
Які  Тобі судилося спізнати

Мені снилася мама

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,
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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

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

Смерті пройшлася  коса.
Не поталанило й брату,
Пішов і він  в небеса,
Жінку свою відшукати

Їхні душі спочили у Бозі,
На могилах схилились вінки
Повернутись до нас не в змозі,
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.
У рамах світлини в господі,
Та хата вже зовсім не та

Ту калину посадили батьки



За селом річка в верболозах,
Серед саду біліє хатина,
Коли  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,
Біліє 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
Батьківський докір гіркий,
І на сніжному тлі кривава калина

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,
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...

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 має на все  права
І по закону строго все міняє

І людське життя, та же 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 і далі так іде

Отож ціную кожну мить
І не даю їм я промайнути,
Бож ж життя не повторить
І на сам початок  не вернути

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 з відром 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.
І колодязь, те джерело,
Найріднішім у житті здавалось...

Як добре, що у мене є ти

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 бути 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  кращого обоє чекали
 

 
Нам добре, як птицям у небі,
Хоч минають стрімко роки
 І нам вже нічого не треба,
Лише б щасливі були малюки

НОСТАЛЬГІЯ

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

СВІЧА

Знаю, від Початку до Кінця,
Не довгий у людини вік.
Усі відходять до Творця,
Коли років спливає лік

Так вже склалося в природі,
У кожного горить своя свіча,
Коли боги пішли, - від тоді
Від життя не знайдено ключа

Лишаються дві дати на плиті,
В яких змежоване буття
Й все набуте при житті,
Коли  не має вороття

http://somsamuch.blogspot.com/2013/04/blog-post_777.html


Догорить свіча і підем ми,
У темінь, безвість й небуття
Те, що колись було людьми
В душі страждає каяттям

Земляки, полісяни,краяни

,Земляки  ,полісяни краяни

, ,  Лелеки лелеки лелеки            

  Случ зажурився внизу

  ,Переливі гармоні далекі

   Навіки в собі пронесу

 

, , ,Тополі тополі тополі

  ”  ,На вуличках в юнких села

   Хліба колосяться у полі

  І хвилею  Случ виграва

 

, , ,Селяни селяни селяни

,   ,  Спини як гнули так гнуть

, ,Земляки полісяни краяни

 ,    Як колись так і нині живуть

Поброжу я травами
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Поброжу я вранці травами
Над Случем-рікою,
Де сільськими справами
Зв"язаний судьбою,

Як колись, почую знову
Я земляків ділову розмову,
Побачу в сріблі озерця
І луг поліський без кінця

Там над річкою вербова гілка
Під вітром ніжно тріпотить,
У траві співає бджілка
Й житом поле шелестить

Я в глибінь озер загляну,
Роси з квіток я нап"юсь,
Від щастя заспіваю сп"яну
І своєму краю поклонюсь

Так часто снився він мені,
Дитинство..., сінокіс в росі,
Волошки й жайвора пісні
І ліс правічний в красі

Безсоння

Під вікном бузок пахне, аж п"янить,
Сіріє, ранок, та не можу спати.
Комарик надоїдливо бринить,
Сон жене з кімнати

Річка звором клекотить,
Спить Воловець ,вкритий небесами,
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Лиш вокзал вогнями мерехтить
І вітри принишкли за горами

А думки павутину все снують,
В"яжуться від доброго до злого,
Надоїдають і заснути не дають,
Повертають митті із життя мойого

Зринають спогадів картини,
З давно забутих днів гучних
І очима  зрілої людини
Зверхньо споглядаю я на них

І годинник стукає, мов доля,
У серце не старе моє,
То відпочине, то поволі
Ритмічно і ретельно б"є

Бабине літо
 
Де літо цвіло,зараз осінь пустує, 
Покошено луки , переорано лан, 
Бабине літо  павутинням вже снує 
І  мітить пожовклий бур"ян 
----------------------------------------------- 
Відбиваються верби у воді, 
Опустили сумно віти, 
Стоять деньочки золоті 
У золотому Бабиному літі 

І журиться вже сад осінній, 
В передчутті зимових холодів, 
Вранці на жовтих травах іній, 
І в саду не лишилось плодів 

Був їх край, тепер його немає

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

Лиш знаки ядерної біди,
Видно по краю всюди,
Навіть у генах її сліди
І мруть від неї молодими люди

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 вмерли ті 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 поросло

ВОЛОШКА

Часто снишся навесні,
Як ідеш ти житом по росі,
І волошки вплетені рясні
У твоїй, до поясу косі

Над нами небо чисте й голубе,
З волошок у суцвітті трав.



За сині  очі я тебе,
Тоді волошкою  назвав 

Через літа, шляхи, путі,
Мене ти не знайшла,
Але завжди в моїм житті
Волошкою цвіла

Пройшли літа, за роком рік,
Ти мене просила – жди,
Чекав тебе я цілий вік,
А ти пропала назавжди 

ВЕСНА

Весні радіє око,

Цвіт літає, наче пух,

Лелеки крок за кроком

Освоюють вже луг

———————————-

Солов’ї дуріють у суцвітті,

Й зозуля каже вже ку-ку.

Скільки жить кому на світі,

Пророчить у ліску

——————————————-

Мов сито в каплях річка,

Поля в мереживі ріллі,

Пройшла коротка мжичка

І знов селяни на землі

————————————-

Бо ж, весною, як посадиш,

Так осінню збереш,

Якщо в землю не покладеш,

То й нічого не візьмеш! 



 НА ПРОВОДИ

    ,На Проводи поїду я додому  
 ,     ,До брата батька й мами я зайду

    В поклоні схилюся їм земному
    І слова потрібні там знайду

————————————-

 Сумна    ,та буде зустріч наша
     ,Як й розлука була та трудна
    Бо ж горя повна чаша
      Не згіркла й досі ще до дна

——————————————
      ,Не ходитимуть з нами вже ніколи

    ,Не побачать більш блакитних хмар
    За селом у чистім полі

 ,   ,Покояться Поліна Вася і Макар
————————————————
     ,Свічки на могилах поставлю їм

   ,Квіти на горбик покладу
     ,І про себе там я розповім

      Про все по черзі й до ладу
——————————————-

 ,  ”  ,Поряд невістки пам ятник стоїть
      ,Наше горе з неї почало свій лік
 Свіча    від вітру мерехтить

 ,    Віск стіка мов сльоза з   її повік
———————————————

 ,   ,В граніті в строгих лицях
   ,Камінний докір лиш застиг

    Що рідко образ їхній сниться
 І  все рідше   згадую вже їх

ВІЩУНКА

http://nemovychi.blogspot.com/2012/09/blog-post_4664.html


Кожен чув, як під небом високим,
У літнім співочим ліску
Зозуля віщує по своєму роки,
Звичним й простеньким "ку-ку"

Може зозуля і справді має
Силу таємну без меж,
Що людям роки провіщає,
Лиш за лічбою її стеж

Лічи не лише  минуле,
А й мову зозулі ти рахуй.
Ну!  Ще раз по разу зозуле,
Ще сотню літ на-ку-куй !

У тебе років не мало,
Куй частіше, не дуже жалій.
Може б ти їх накувала,
І  сімеєчці моїй,

А може б ти  зуміла,
Додати і мені років
Куй зозуленько, ти  мила,
Щоб і я до сотні літ прожив

ПЕРШЕ КОХАННЯ

Тебе не радував я квітами,

Таке не прийнято в селі.

Шуміли дерева таємниче  вітами,

Й  ховали  нас в вечірній  млі

Від нас тоді ногами босими

Пішла  любов у згадки й сни

Кохання наше родилось серед осені

Та ледь дожило  до весни
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Про своє майбутнє мріяли й гадали,

І не мішали нам незгоди й гріх,

Та вмить чужими  стали

І ніхто нам тоді не допоміг

Цвітуть троянди в росах сяючи,

Барвіє сонцем ясен схід,

Роки пливуть, з пам”яті змиваючи

Любові першої сердечний слід

Та гризе мене сумнів  й донині,

Хоч давно то було, а все ж,

Чому тоді не признався   дівчині,

Що кохав її палко без меж

Не стало того  всього,

В роках згубилося тепло,

А може й справді  у нас святого,

Кохання ніколи   й не було

Хоч і гарно в цих краях далеких

У Карпатах на щастя садять калину,

Молодих наряжають в  чебрець.

Я ж посадив тендітну ялину,

Коли приїхав в Воловець

Хоч і гарно в цих краях далеких,

Та тягне все ж мене у рідний край.
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Додому ж повертаються лелеки,

Хоч у вирії їм справжній рай 

І я, з стрімких Карпатських круч,

Із щедрих берегів надтисся .

Пристав тихенько в  їхній ключ

І полинув додому, на Полісся

Маршем колеса шурхотять,

Біжать зелені ниви і гаї

Навздогін  лелекам, що летять-

З вирію, у рідні краї

Привітно  берізки мені пообіч,

Танцюють, наче весільні свахи.

Чути лелечий зичний клич,

-То дому радіють  птахи

Й, мене зустрів тут кущ калини,

Рідним пахне тут чебрець,

Зупинивсь я у батьковій хатині,

І заспокоївсь на кінець

Колядуть вітри у Карпатах

На Ісуса Різдво, у наших Карпатах,
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Низини вкрива сріблястий пух,
Віконниці відблискують у хатах
І з димарів смачний парує дух

Сріблом вкрились замерзлі буки,
Сніговиця віє, звіром в комині гуде,
У верховіттях повсідались сонні круки
Церковна коляда шумно по обійстях йде

Колядують злий вітер й люта заметіль,
Лиш в оселях привітно світиться вікно,
На щедрому столі наїдки, хліб і сіль
І в графині сонцем виграє вино

Христос родився! Всюди- це лунає,
Добра і щастя зичать люди всім,
Коляда йде селом, нікого не минає,
Щиро вінчує і багатим, і простим

Колядують вітри в Карпатських горах,
Святкують люди в селах і містах,
Колядки дзвінко линуть по просторах,
Різдво Ісуса славлять у гостях...

 ВІТЕР

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,
Йому місця мало,.
Та дівчину сум не кинув,
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

НЕГОДА

За горою, де кінчається село,
Вечірнє небо вогняно-багряне,
На негоду сонце, знать зайшло,
І невдовзі буря з гір нагряне

У міжгір"ях посивів туман,
Ніч стрімко з лісу наступає,
Вкриває гори  чорний океан,
І місяць свого шляху не впізнає

Це наяву, і це не сниться.
Зашумів в чеканні ліс
Сполохами вже ріже блискавиця,
Хмуре небо полум"ям навскіс

І полилися вниз води потоки
На темні гори,полонини і село,
Застогнали вмить розтоки,
Наче в пеклі грішники за зло 

ДЖЕРЕЛО

У Келичині, недалеко від дому,
Б"ють життєдайні джерела,
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Що появились від Божого грому,
З них воду п"ють містечка і села

Тут смереки вмостились  на кручі,
Подорожні п"ють  воду з джерел,
Чіпляються хмари за тучі,
А в горах ширяє орел

Вівці на плаю пасуться,
Чути стада дзвін.
Машини з Міжгір"я несуться,
Лиш вода зупиняє їх гін

Вся хімічна в ній таблиця,
Б"ється стрімко із глибин,
Щоб елементів цих напиться,
Люди їдуть із низин

Беріть в корчаги, пийте,
Бо скоро прийде час,
Якийсь "багатий" з столиці прийде
І стане дорогим наш "квас"

СВІЙ ЧАС

Для всього існує свій час:
Вмерлий лист спада на кригу,
Записана й Творцем  для  нас,
Доля наша у життєву книгу

В кожного в житті своя пора,
Когось ще будить сонце на світанку,
Комусь життя суцільна гра,
А хтось вже п"є його останню склянку

Ось вже й дощі холодні, затяжні,
В небесах журавлі курличуть,
Зробилось сумно так мені,
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Спомини додому кличуть...

Вітер трубить, неначе,
Порвались хмари угорі,
Душа моя так плаче,
Як і погода надворі

Вона б"ється в стужі,
Моя замучена душа.
До неї всі байдужі,
І ніхто не поміча

У таку пору приходять невідомі,
Думи - мої доньки і сини,
І людно так стає у домі,
І в серці квітне цвіт весни

Угорі клекочуть ключі журавлині,
За Карпати лине їхній клин,
Десь там, на Поліській рівнині,
Я знов візьму розгін 

НАСТАНЕ МИТЬ

Настане та мить, коли почую знову,
Я земляків своїх співучу мову.
Побачу луки і долини
І коло хати кущ калини

Край дороги берізок чересло,
Поміж лапатих сосен гляне
І взором маминим село
Переді мною ласкаво постане

Село моє - то казка гарна,
Древнє над Случем село,
На пів віку старіше за Сарни,
Колись волосним воно було

Почую у ньому шелест липи,
Завітну пісню солов"я,
Де щастя  спрагло пив,
І вдосталь не напився я

Піду у вишневий, той садок,
Де колись гілками я позначив,
Свій юначий кожен крок,
Для кохання і побачень

Пройдусь житнім  полем,
До землі руками дотулюсь,
Помилуюсь хлібним я морем



І від колосочків сили наберусь 

МІГ БРАТ ЩЕ ЖИТИ

Міг брат ще жити, і мусив жити,
Бо ж його промінь в небі не погас,
Синові не встиг весілля він зробити,
За два дні навік покинув нас

Не діждався, щоб в його оселі,
Загуляли на весіллі гості іздаля.
І невдовзі "молоді" веселі,
Привезли йому бавити маля

Треба ж отак, щоб на весілля,
Та, обірвався смертю шлях.
У дворі не весілля, а голосіння
І не стріне він вже сонця у полях

Так недоречно спозарана,
Спів солов"я огортав труну,
Ятрила душу свіжа рана,
Під молитву жалібну, сумну

І коли піп останню "печатку" клав,
Ненароком подумалось тоді,
Мабуть, хтось їх з жінкою прокляв,
І наслав смертельної біди 

МАНДРІВКА

Я, знов, нарешті опинився,
У своїм юначим світі,
Що у сні моєму моєму бивсь,
Як той лин, що запутався у сіті

Раненько, вийшов до криниці,
Цілющої води напивсь,
Поклонивсь сестрі зірниці,
Сонцеві,як Богу поклонивсь,

У мандрівку ходив я з ними,
Оббігав місця грибні,
Пройшовсь дорогами  земними
По своїй Поліській стороні

Обійшов її із Сонцем в парі,
Побував я всюди, роздививсь,
І на пухнастій ,білій хмарі,
Знов додому повернувсь

ДУЛЯ



Мабуть, щастя не сниться ніколи,
Бо його на світі нема.
Буває і літо на полі людському,
Коли за вікном ще виє зима

Сниться, що ніде нема правди,

І десь люди живуть, як в раю,

А ми живемо, як і жили  завжди,

У забутому Богом краю ,

І так минали дні одноманітні,

Як тягнулись колись, давно,

Як зимою, так і в квітні

Помалу згубили  все зерно

Лише перед страшною бурею,

В передчутті біди й негод.

Провівши радості зажурою

Ми вдобряли рясно  огород

Все тоді значуще вставало з глибин,

Відвага, честь і вірність брата,

Велич душевних верховин,

Все, чим душа у нас багата

Бо у нас давно існує,

Споконвічної гостинності закон.

Українець гостя погодує,

Постеле й благословить на сон,

Якщо ж не почує він подяки,

Від того, хто наївся “всласть”,

Тихенько мовить:- Ходять тут усякі!…

І в кишені гордо дулю дасть…



КАЯТТЯ

 
У селі, колись великому, тепер напів пустому,
Де майже не лишилося дворів
Побачив одиноку жіночку знайому,
Що ще того літа тут зустрів
 
Її діти вигнали із дому,
Нема  місця в рідній хаті.
Їй місце у селі глухому,
Вділили невістки завзяті

 Згорбилась вона не по літах,
Лиш світяться  очі прості,
Щасливо живе вона лише в снах,
І доживає свої дні в самоті
 
Немає в мене слів для співчуття,
Їх неможливо зразу відшукати
Та терзає моє серце каяття,
Хоч страждає не моя мати
 
І гризе мене те каяття,
Що за будденними справами й ділами,
Що за все своє життя
Дуже рідко приїжджав до мами
 
Зберусь й поїду,покладу я квіти,
На батькову і мамину могилу.
Постою там і додому я зайду,
Провідаю стару хату осиротілу
 
Хоч на хвилину забіжу туди,
Гляну на світлини в рамах.
Може скаже: - Сину підожди!,
як колись,тихенько мама
 
Ні! Не скаже бо її нема,
Хоч матері завжди з нами,



І тоді, коли сира земля й вічна тьма
Пролягла між нашими світами

МРІЯ

Досі  згадую  щирі розмови
І знов  повернутись б хотів
У смеркання лугів вечорових,
І в серпанок вишневих садів

Ми зустрінемось  брате  з тобою,
І, як, тоді весною, на Проводи, було,
- Заспіваєм гуртом  над рікою
Твою пісню про рідне  село

Стежку знайдем  галасливу,
По якій  десь побігли  літа.
Мить відчуємо   плаксиву,
Що  щемом душу виверта...

Хочеться вернутись й побувати,
По усіх місцях, де бігав і пройшов.
І в душі своїй нарешті відшукати,  
Те, що втратив й не знайшов 

СОН

Проблема ця давно вивчена,

Та кличуть всі її  казкою.

Кохались  хлопець й дівчина,

Як у пісні  Лукаш   з Мавкою

—————————————-

Злились в обіймах проти місяця,

Їх з»єднав Чумацький шлях,

Солов»ї  від співу бісяться
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А  кохана мліє на руках

—————————————–

Та мить і та щаслива пара

Часто у пам»яті моїй сплива.

Для серця  й душі  суща кара,

- Що пам»ятає сіда голова

———————————————-

Сняться; милі очі, чорні, чорні,

І коси що на перса розплелись,

В тумані місяць ,в повні,

І ми.., що навпроти нього обнялись
Закарпаття

Вересень 2012

Савчин О.М.

І ВСЕ УЖЕ НЕ ТАК

Бувало, в дитинстві, я пастухом,
В череді, на лузі пас корови,
По Язвінці з друзями, гуртом,
Кораблі пускали паперові

Пускали ті кораблики у світ,
Щоб пливли в далеке  море,
Пройшло з тих пір немало літ,
І вже зникло річки плесо те прозоре

Кудись і мій розвіявся туман,
У своє село вже рідко приїжджаю.
Мало хто  впізнає мене з немовичан,
Та багатьох і я уже не знаю

Вже нові садки, і не ті вже солов"ї,
По селу асфальтова дорога,
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Вже й по черзі ровесники мої
Відходять від свого "порога"

І все уже не так!
Серцем відчуваю втому,
Залишився на ньому втрати знак,
І  все тяжче їхати додому...

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 розірвав на тобі плаття
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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,
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 серед ночі розведу,
Шкода, що тебе вже не побачу

ВПЕРШЕ

Вечір  на землю опустився,
Місяць з-за хмари визирав.
Я з стежки ледь не збився,
Так на зустріч поспішав

Зійшли зірки останні,
Сварились лунко солов"ї,
Вперше признавався я  в коханні
І слова всі сплутав в голові

Десь поділись фрази ті крилаті,
Що з пристрастю єднались,
Зазвичай  знаю їх багато,
А тоді до купи не в"язались

Найніжніші слова  невдало,
Пролепетав тоді я сухо,
 За мене серце промовляло:
- Мене ти слухай, слухай,слухай

ОСІНЬ 

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

Та лани вже дрімають зорані,



І гуси курличуть до вирію
В стаї збираються ворони
І літо знову 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 частіше все стриже,
 І з полонин спустилися отари 

ПІВВІКУ

Піввіку я блукав по землі,
Жив не ліниво, а певно,
Бачив долю в нелегкій імлі,
Трудивсь і любив недаремно

Де ж ти небо, у горах моє,
Де ж ти біла над  річкою хата,
Піввіку за мною встає,
Та хотів би я жити спочатку

Щоб з досвідом серце було,
Й мудрість на плечах зміцнілих.
І щоб ніколи мені не лягло,
Чересло дум, тяжких посивілих

Піввіку долав шляхи я круті,
Йшов навпростець,  наремно,
І не стрів би Тебе на путі,
То може й прожив би даремно

А, так, на півстолітній поріг,
Радісний, мов щасливе диво,
Промінь любові нашої ліг,
Мабуть, зорі  так склались щасливо 

Весна відшуміла, літо дозріло

Від батьків жив я далеко,         
З тихим смутком влад,
Часом, бувало не легко,
Коли життя котилося на спад

У горах, Карпатах, де в смутних флоярах,
Відлуння тривожать букові ліси,
Розлука шугала в стрімких крутоярах,
А недоля ходила по лезу коси



Весна відшуміла, літо дозріло,
Повернувся додому я, у рідне село,
Так само  осіннє сонечко  гріло,
Але батьків в дворі  було

Верби схилились в великому горі,
Туга колихалась між гілль,
У старій річці потонули усі зорі,
Лиш ятрились тривога і біль

Тремтіли зажурливо квіти,
У вирій летіли пташині ключі,
Спішили у школу усміхнені діти,
Та серце ридало в невтішнім  плачі

Тепер в дворі царює тиша,
І в димарі вітер свистить:
- Ніхто мені вже не пише,
І  вже ніхто  не пригостить 

ЛИСТОЧОК

Уже лист каштана збагровів,
Синіє небом висота.
Тобі я правду розповім
Про молоді свої літа

Ти листочок цей багряний,
Між сторінок покладеш,
І зимою, в час різдвяний,
Ти знов його знайдеш

Згадаєш ти той вечір тихий,
Як ми кохались до зорі,
І, як тоді зірвався вихор,
Й підняв твої коси догори

 Тебе, немов чарівну мавку
Накрив шовком  чорних кіс,
Обнімав тебе  і ніжно гладив,
Вкрав любов мою і геть поніс  

Кажуть,душа не в"яне
Обірвалась наприкінці ночі
Братових днів тонка нить,
Він закрив свої очі,
Дуже міцно брат спить

У хаті горять старі лампади,
Мерехтять жалібні вогні.
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Синам не буде він давать поради,
Залишилися вони одні

Не прийдуть уже онуки,
Не візьме він їх на плече,
Від безсилля і розпуки,
У рідних ниє серце і пече

Кажуть,душа не в"яне,
На небі трубить його сурма,
Але  не заживає на серці рана,
Бо брата в нас уже нема

ПРИСТРАСНА НІЧ

Ніч. Я і ти. Аромати м"яти,
Любистку, яблук, лободи.
Неможливо в таку пору спати,
Коли пахнуть так сади

Ти сміялась і пручалась,
Соромилась відвертих слів,
Як кішка з мишкою, зі мною гралась,
Під грім, що в небі гуркотів

Стриматись нам було несила,
І тихенько я сказав,
Як добре що нас зблизила,
Гулка за вікнами гроза

Вустами з розуму ти зводила,
Шептала ніжно- Я так тебе кохаю,
Гроза шепіт твій глушила,
Коли ми наблизились до раю...

Ти пасмом кіс мені закрила очі,
Цілувала ласкаво чоло,
Ще довго після такої ночі,
З наших сердець лилось тепло

Пішла та ніч давньою дорогою,
Як доля вдаль втікла.
Коханням, смутком і тривогою
Ніч та ще нам  не відцвіла 

СТЕЖКА



Ще шумлять весіні діброви,
У яких, я б зустріти хотів,
Смуток лісів смерекових,
І цвіт квітучих садів

Поки, пам"ять моя там ночує
Блукає й досі за селом,
У дворі "літня" кухонька пустує,
Що змурував ще юнаком

Я стежку шукаю, оту соромливу,
У цим, Карпатськім  краю,
Шукаю  у спеку і зливу,
І сили тут свої  віддаю 

Вклонитись хочу травам луговим,
Слідам косарської звитяги
І горизонтам юначим своїм,
Де пройшли роки мої, бродяги

Де споглядав я схід сонця,
І немало бачив див,
Звісно не з хатнього віконця,
А коли лугами я бродив

Читав казки з озерних плес,
У нетрях пущі вікової.
І срібні блискавки берез,
І загадковий шепіт хвої..

Тепер той ліс уже сумний,
Хоч ще могутній він стоїть,
Але місцями вже сухий,
І не так вже шелестить 

ПАПЕРОВІ КОРАБЛИКИ
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Бувало, був я пастухом,
В череді, на лузі пас корови,
У Язвінці з товаришем Петром,
Кораблі пускали паперові

Пускали ті кораблики у світ,
Щоб пливли за море, в океан
Пройшло з тих пір немало літ,
І давно відкрився той обман

І десь мій розстав туман
У своє село я рідко приїжджаю.
Рідко хто,  впізнає мене з немовичан,
Та багатьох і я уже не знаю

Вже нові садки, і не ті вже солов»ї,
На Вигоні асфальтова дорога,
Вже й по черзі ровесники мої
Відходять від свого «порога»

І все уже не так!
Вже отчого немає дому
І на серці  залишився знак,
Здобутий на шляху свойому…

БРАТОВІ

На Поліссі, як у всьому світі

Цю давню притчу люди зберегли

А ти заграй  мій брате, на трембіті

Заграй так, як ніде й ніколи не змогли
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Ти вмій усе – любити й забувати

І полюбити кращу, ніж любив

Лише не смій ножем  тим убивати

Яким святиню з дерева зробив

 

На Волині поле, як і всюди

Летять дороги в небо голубе

А, ти мій брате, виведи у люди

Сільську стежину, що вивела тебе

 

На тій стежині не потрібні віжки

Вона сама за напрям-дороговказ

По тій стежині ходить сонце пішки

Від нас -у небо, з неба знов до нас

 

На Поліссі, як у всій природі

Не завжди вчасні спека і дощі

А, ти радій мій брате й непогоді

Коли всі спішать сховатись у кущі

 

Буває всяке, брате: і любов безмірна,

І мить розлуки, і повні смутку дні

Буває , брате, що й чатує прірва,



Де копошиться вже хтось на «дні»

 

Отож , мій брате, не дивися вниз

І коли раптом опинишся ти «вище»,

«Боляче впадеш! Занадто високо поліз»…

-Почуєш знизу, як завидне кодло свище

 

Лізь угору, й насмішнику своєму

Ти не смійся вслід

Бо на світі, доти є ми,

Допоки живемо, як світ

 

А радіє  та голота   з  біднотою

Коли хтось над прірвою завис

Там панує темінь супокою,

Отож мій  брате, – не дивися вниз,!

БАТЬКІВСЬКИЙ ПОРІГ

Журавлі летять з країв далеких

Їх клекіт лине вдаль
З ними і я лечу-спішу  додому
У свій поліський рідний край 

Бо ж хворію  ним я  до знемоги,
Всім тим, що має,що у ньому  є.
Сучасним станом і життям убогим –
Хворію, млію,  бо ж  село  моє.



Садок вишневий і верба крислата,
Ставок і луг, і батьківський поріг.
Пишаюсь ними, бережу  у пам»яті їх свято,
І низенько їм вклоняюся до ніг.

І знову ця знайома стежка в полі
Петля, в’юнить до рідного села,
Що маячить ген-ген на видноколі,
Тут народивсь, тут молодість пройшла.

Край, де все  для мене таке рідне
Де  долі й щастя оберіг

В село спішу, де знов душа розквітне
Туди спішу,  де батьківський поріг

Село моє у вишневому  суцвітті
Мені всміхається здалля
Для мене  найкраще  ти на світі
Бо ж тут мій рід, моя земля

Ходив  колись тут росянистим полем
Топтав  стерню я край ріллі
І пахне хлібом мені доля
Бо я ж  у рідному селі

Давно  люблю його сади,
Розлогі верби над водою.
Де б я не був, де б не ходив -
Тут все пов’язане зі мною.

Зараз  я живу на чужині,
І в думках  до тебе лину.
Бо ти  нагадуєш мені
Біля хати  пісню солов’їну.



СТАРА ПІЧ

Лиже полум"я печі черево,
Невдоволено пихтить димар,
Сичить від болю дерево,
Тягнучись димом до хмар

У кутку стоять коцюба, й кочерги
Винахід з древньо-сивої давнини,
На лаві чекають черги
Почорнілі горшки й чавуни

З мами полум"я сон злизало,
Хутенько від молока помила глек,
Теплу "кухвайку" зав"язала
На болючий свій поперек

Грюк-стук бухають старі двері
Піч сопе й комин димить у світ
Скільки ж в пащу цій ненажері
Мама вкинула своїх літ

Біля печі вона колдувала
Ліпше за ресторанних спеців,
Дівочий рум"янець віддавала
Смакоті пухких житніх млинців

Нема вже старої печі
І мами вже давно нема,
І втрачаються вже ті речі,
В яких мама смажила й пекла

http://nemovychi.blogspot.com/2012/02/blog-post_22.html
http://2.bp.blogspot.com/-Pyf4bTxUTzc/T0TOmx6TmsI/AAAAAAAACbg/zOT6sZMGBg8/s1600/DSC_0218.jpg
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