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–Ти?!. – здивовано втрутилася вишня. – А де ж твій цвіт,
яким захоплюються ранньою весною всі? А смачні
червонощокі ягідки?..
У суперечку вступили й інші дерева, не бажаючи
залишитись осторонь, крім старої мудрої розлогої яблуні.
Слухала вона все це, слухала, а тоді спокійно піднесла вгору
свою найвищу гілку, що слугувало їй за вказівний палець.
Дерева враз стрепенулися і замовкли. Яблуня тихо, спокійно,
з висоти свого чималого досвіду, промовила:
– Любі мої! Кожен з вас однаково корисний і потрібний
господарю, по-іншому він не посадив би вас та не піклувався
би протягом такого довгого часу.
Дерева заспокоїлися, соромно опустивши віти. Кожен
зрозумів, що був неправий. Мир і спокій знову запанував у
садочку. Влітку дерева тихесенько гомоніли перемовляючись,
восени – рясніли плодами. І лише взимку дехто з них – чи то
від холоду, чи від безділля – час від часу проявляв агресію.
Проте лише поважна мудра яблуня могла навести лад у
своєму господарстві.
Одного морозного дня сталася трагедія – добродушний
хазяїн помер. А молодий господар вирішив спиляти дерева на
дрова: люта зима, топити нічим. Молодий чоловік рвучко взяв
сокиту і без всякого співчуття вдарив по стовбуру старої
мудрої яблуні. Розлогі гілки тремтіли від болю і образи,
струшуючи на землю останні сніжинки-сльози. Всі дерева
враз стрепенулися, ніби сумно нагадуючи: «Ми – живі!..»

Анастасія Кіцул
ДУМКИ ВГОЛОС
Так важко часто нам збагнути
Красу життя. І лиш слова –
Примушують пірнути
У примітив життя пусті закони,
Бездушшя, війни, гроші, трони...
Важкий наш час… Жорстокий світ…
Нерідко вже в розквіті літ
Знущання правлячих людей
Скалічує життя дітей!
Чому? Для чого? І за що?...
Та не зруйнує нас ніхто!
Бо серце прагне до краси,
До чистої ранкової роси,
До квітів, до берізки за вікном,
Із другом вірним до розмов,
До матері, що кожного зростила,
До вчительки, що мови нас навчила!
Без сумніву, у слові є цілюща сила!
СНІЖИНКИ
Сніжинки тихо падають на вії,
І білосніжним став зелений ліс,
І оживають всі дитячі мрії,
І відкривається мені казковий світ.
Де ми малі, щасливі і веселі,
Гуляємо в парку і граємо в сніжки,
А час летить, немов на каруселі,
Лишився лиш старий знайомий двір.
Стоять у ньому ті самі будинки,
І не змінилась вулиця моя.
На вії тихо падають сніжинки,
І я стою на ній така сумна.
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автомашини, як раптом до неї підійшов друг Макса з великим
букетом троянд. «Це тобі», – простягнув квіти і мовчки
відійшов. Серед пишних троянд була листівочка, зміст якої
раптом розділив світ на дві смуги – світлу і темну: «Вибач,
наші шляхи розійшлися».
А як хотілося у той вечір теплого щирого слова з уст
дорогої людини. Потім були сльози, роздуми, висновки.
...Надія вперше не пішла на репетицію спектаклю «І знову
весна». Вона повільно гуляла алеями парку, бачила щасливі
обличчя закоханих, неймовірний жаль огортав серце...
ПРЕКРАСНИЙ САД
(Казка)

ЧАРІВНІ КАРПАТИ
З легкокрилим вітерцем крилатим –
Полетіла мандрувати.
Бачу я високі гори,
біля гір тих синє море.
Полетіла – і враз – диво!
Квіти сяють там красиво.
Я лечу, лечу – КАРПАТИ!
Одягли у зелені шати,
Гір багато навкруги,
Не побачиш всієї їх краси...
Сон пропав, втік вітерець.
І чарівний світ вкраїнської природи
Не побачила я весь.
Та лише яскраве, ніжне сонце
Зазирає у моє віконце
і нагадує завжди
Про мальовничий світ карпатської краси!
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На вулиці, в лісі, в парку, в саду – всюди мовчки стоять
вони, звісно ж, дерева. Ми думаємо, що вони непорушні, а
іноді, заклопотані буденними турботами, і взагалі їх не
помічаємо. Але ж вони – поряд... живуть, дихають,
спілкуються між собою про щось своє, вічне. У них власне
життя...
Давно-давно це було, а коли – ніхто й не пригадає.
Дідусь Іван вирішив прикрасити свою одиноку старість:
посадив садочок – маленьку з двома гілочками яблуньку,
чепурненьку вишеньку, гордовитого горіха та скромну грушу.
А біля самих воріт, як сторожу й окрасу – липку та берізку.
Непомітно пролітали дні за днями, роки за роками,
відлітали й поверталися не один раз лелеки. Дерева приносли
радість і задоволення одинокому дідусеві. Найвдячнішою
була яблуня, яка щороку дарувала старенькому соковиті
сонячні з червоними боками плоди.
Після довгої лютої снігової зими, нарешті, прилетіла на
баскому коні красуня весна. Все навкруги повеселішало, але
почув дідусь у садочку якийсь гамір. Що це? Не повірите –
дерева почали сперечатися, хто з них найкращий, кого
господар найбільше любить та шанує.
– Я найкраща, струнка, білокора, всі на мене
задивляються, – гордовито мовила берізка, розкинувши свої
віти-коси навкруги.
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ніжку, замастила ранки, напоїла водичкою. Згодом,
заспокоїшись, пташеня почало підіймати голівку й тріпотіти
крильцями. Пройшов місяць. Ластів’ятко поправляється і
живе у мене на підвіконнику. До нього часто навідується
мама. Ми з друзями назвали цю симпатичну пташечку – Діна.
А сьогодні вранці мене розбудив веселий пташиний спів.
За вікном кружляла щаслива Діна зі своїми родичамиластівками, немов дякуючи за турботу. Діна не покидала
мене. Щоразу, коли пролітала повз моє вікно, обов’язково,
зупинялася і заливалася співом – розповідала про своє
теперішнє життя.
ВЕСНА
(Акрооповідання)
Весело навкруги. Радісно усміхається з височини
приємне сонечко. Надійка накинула кофтинку на плечі,
поправила макіяж і ще раз розчесала волосся. Занурившись у
свої думки, повільно йшла вздовж алеї парку. Перехожі
видавалися заклопотаними, кудись поспішали, обминаючи
замріяну дівчину.
Ех! Ніяк не могла зібратися з думками, які хаотично
роїлися у її голові. Перед очима – вчорашня вечірка на честь
її дня народження. Все було чудово: багатий стіл, красиві
квіти, щирі вітання друзів. Вона, Надін (так називали її друзі)
– красуня, у червоній сукні, замовленій у молодого дизайнера,
здавалася королевою вечірки.
Свято в розгарі. Всі гості зібралися. Та вона чекала на
Нього. Де ж забарився її Максим? Дівчина змушувала себе
посміхатися, бути уважною до гостей, веселитися. Та на душі
було зовсім не те. Вона уривками згадувала, як Макс чекав її
зимовими вечорами, коли вона була на репетиції, а після,
граючи в сніжки, мріяли, як весною святкуватимуть її
п’ятнадцятиріччя… І ось цей день, 24 березня, настав, а
коханого і досі немає...
Невже забув? Всі танцювали, веселилися. Час пролетів
швидко, вечірка закінчується, гості розходяться. Надія
вийшла на вулицю допомогти братові забрати речі з
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ЖИВУ З НАДІЄЮ
Що душу мучить так уміло?
Що серце перетворює на лід?
І що спочатку так мене зігріло,
Ну а тепер холодне, мов би сніг?
Моє кохання - неймовірне сяйво
Проти скляного холоду твоїх очей…
Хоч крижане тепло – це незвичайно,
Але це те, що так приваблює мене.
Не стриматись мені і не відкритись,
І плакати уже набридло так.
Та погляд твій не змушує сміятись,
Хоча для мене це не дивина.
Мені б літати безтурботно в хмарах
І не читати би твої думки…
Мені б померти, але як – не знаю,
Бо жити мене змушуєш лиш ти.
А я живу без тебе і з тобою,
Мені так важко без твого тепла.
І серце наливається журбою.
Мине байдужість вже нехай твоя…

5

КАЛИНА
У моїм дворі зацвіла калина,
Ніжні пелюстки засяяли красиво.
А з приходом літа пелюстки маленькі
Стали вже не білі, а лиш червоненькі.
Осінь як настала – квітки позривала,
А на їхнє місце ягідки поклала.
Тепер пишні снігурі й узимку ситі,
А ті ягідки малі ліками налиті.
ЧОТИРИ «НЕ»
Людські біди незлічені,
А скарби – незліченні,
Нащо мрії нездійснені,
Ніким ще не здійсненні?
Маєм скарб неоціненний,
Нами неоцінений,
Життя – дарунок незбагнений,
навіки незбагненний.
НЕОБЫЧНАЯ ВЕСНА
Не верь ты в сказку, хоть она прекрасна,
И яркий свет, внутри – лишь пустота,
А пустота ведь не приносит счастья,
Лишь горечь слѐз приносит нам она.
И солнце светит, вновь весна настала,
Но неожиданно вдруг выпал снег.
Разбилось всѐ, о чѐм я так мечтала.
Перевернулось почему-то всѐ везде.
Забыла тех, с кем была рядом,
С кем я дружила – уже не дружу…
Но ты опять пробиваешь взглядом.
Тебя по-прежнему люблю.
В глаза летит снег, холодный воздух,
На сердце жарко, нет – горячо.
Не сплю я ночью, а днем мне тошно,
Так что ж со мною? Нет, ничего…
6

ПРОЗА
Олена Безносова
ДІНА
(Акрооповідання)
Дивно, але я ніколи не прокидалася так рано. Зненацька
розплющивши очі,
ще майже крізь сон побачила, що за
вікном ледь-ледь видніє. Навіть рогастий красень-місяць,
здавалося, ще виводить хороводи зі своїми зіронькамиподруженьками. Намагалася повернувшися на інший бік,
продовжити додивлятися останній кадр обірваного сну, але...
нічого не виходило.
І тоді я, зрештою, вирішила: піднімаюсь. Вийшла на
вулицю. Свіжо-ароматне вранішнє повітря війнуло
прохолодою. Де й сон подівся! Стою, милюся... Заспівали
перші півні, сповіщаючи про народження нового дня. Де-неде доносився гамір: хтось прокинувся так же рано, як і я.
Раптом, здавалось би, безтурботний спокій вранішньої пори
прорізав тривожний пташиний писк. У чому справа я
здогадалася, коли побачила, як повз мене швидко пробіг
сусудський кіт Маркіз. Зрозуміло: цей хитрун знову став
непроханим гостем ластів’ячої оселі.
На жаль, мої здогадки справдилися. Недалеко я раптом
побачила сірий клубочок не зовсім правильної форми.
Швидко підбігла... О Боже! Жахлива картина: розбите
ластів’яче гніздо, писк ластів’ятка, плач-зойк мами-ластівки,
яка кружляла над дитинчам, не знаючи, мабуть, як йому
допомогти. Я, не довго думаючи, обережно, навіть трохи
боязко, підійшла до гніздечка та вийняла бідненьке
пташенятко. Воно було зовсім безпорадне без маминого
тепла. Як виявилося, у нього була перебити ніжка та
подряпина на шийці, мабуть, від зубів ненависного котиська.
Зрозуміло, що без моєї допомоги йому буде надзвичано
важко. Швиденько взяло коробку від взуття, застелила її дно
м’ягенькою тканиною і поставила туди бідненьке ластів’яко.
Перша медична допомога не забарилася: перебинтувала
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***
Боже, зішли на наш край благодать!
Хто ми і що ми? Дай нам се знать.
Я в тебе раб твій, про сеє прошу,
Коли не народ – булаву залишу.
За волю, за правду війну ми ведем,
За нашу неньку Україну кістьми ми впадем.
Здолаєм і ляха, згниєм москаля,
І тільки одне прошу в тебе я:
Хай ми і загинем в нерівнім бою,
Хай кров наша бризне в козацькім строю,
Хай ти повернешся до всіх нас спиною,
Хай Січ затягнеться років пеленою.
Та діти щоб наші вільно жили,
Щоб жодного пана в дворі не знайшли,
Щоб цар не грозився ніколи війною,
А мир панував на Вкраїні з тобою.

***
Як здобули незалежність,
Перші кроки молоді,
Постараймось у безмежність
Славу нести в боротьбі.
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ВЕСНА
Воздушный, лѐгкий вздох ласкающей прохлады,
Нежнейший блеск воды салатовых лугов,
Будто вторая жизнь красавицы Эллады
С душистой шалью юная весна идѐт.
Идѐт – и распускает орхидеи,
И розы поит утренней росой.
Так мягко колыхает ветки ели,
Травинке каждой отдаѐт любовь.
Со взмахом крыльев белых голубей,
Переливаясь, падают их перья.
И после тѐплых, исцеляющих дождей
Вновь слышно жаворонка пенье.
ЦВЕТОК
Эх, правда, не хватает слов,
Когда травинку слабую ты встретишь,
И силу еѐ нежненьких листков,
Сквозь снег прорезавшихся, победивших ветер.
И вырастит она, и будет вновь бороться
И с засухой, с дождѐм, и с грозным ливнем,
А повидав еѐ, прохожий обернѐтся
И восхитится ею, кем бы он и ни был.
Действительно, бывает так:
Увидев этот маленький листок
Мы мелочью его считаем. Зря!
Пройдут года, и вырастет цветок.
А что с цветком тем?
– ты наверно спросишь.
Он красивее станет в сотни раз.
А ты сорвѐшь его и сразу бросишь.
И он завянет, упадѐт он в грязь.
И будет незачем у него просить прощенья,
Рыдать и плакать – вовсе уж напрасно.
А для цветка всего дороже время,
Когда в руках держал его ты страстно.
7

Наверное, пройдѐт немало лет.
Растает снег – уже пора весне.
Как только в комнате погаснет свет,
Скажи мне: «А цветок тот где?»
Забыт ли он или растет он рядом
Останется ли навсегда в душе?
Кем будешь для него ты? Раем? Адом?
А может он забыл тебя уже?
Всѐ в нашей жизни можно изменить,
И неизвестно, что же будет с нами.
Но если тот цветок увидишь ты,
Согрей его горячими губами…

Чому за землю я переживаю?
За цей народ, що в кайданах вмира?
За Малоросію, о мій ти рідний краю,
О Україно! Мати ти моя!

***
Щоб син і внук, і правнук
Патріотами були,
І Україну нашу славну,
Як зіницю, берегли
Настанову цю маленьку
Я плекаю у душі:
Мій народе! Хай серденько
За край рідний тріпотить.

НЕБО
Тихо плачет небо, лужи наполняет
Мрачным тусклым светом, а зачем – не знаю.
Надоела слякоть, надоел мороз.
Не могу я слушать песню неба слѐз.
Так хочу я солнца, нежного тепла.
Никогда не поздно ему для меня…
Пусть оно услышит крик моей души
Солнышко, родное, где же, где же ты???
8
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***
Горить свіча на підвіконні,
А я темноті пишу,
І очі липнуть сонні-сонні,
А може, просто так пишу?
Залишу все, як є, як було,
Як залишили інші всі.
Проте в душі щось так загуло,
Що здалося: я вже не в грі.
Так стало страшно, ніби згинув
І по собі не залишив
Нічого. Все бігом покинув,
І миті щастя так і не знайшов.
Такії відчуття майнули,
Що навкруги лиш страх і гнів,
І попіл мій в мішок згорнули,
Засипали з землею в рів.
Такії відчуття майнули,
Що я холодний, ніби лід.
Як кіт, якого на дворі забули,
І згадувати вже не слід.
Чому це так? Чому мені здається,
Чому в душі не хочеться вже жить?
Бо гріх існує – все йому вдається
Мене в лещата свої захопить.
А що за гріх, а що за кара буде,
А що за гнів він Бога наверне...
Та ні, не страшно, мене лиш світ забуде,
Моє життя лиш миттю промайне.
Не страшно?!. А чому ж коліна
У танці смерті конвульсійно так дрижать?
Я нібито і є людина!
Я – «цар», я в силі сам життя забрать!
Так хто же я? Кріпак? Холоп мерзенний?
Всього лиш нелюд з панського села...
О Боже, може, я і навіжений,
Проте душа моя так праге вся добра!
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МИГ
На грани неба и земли,
На грани тьмы и света
Всего лишь миг, а это – жизнь,
Еѐ прекрасней нету.
Ведь главное – всего лишь жить,
Стремиться, достигать
И каждый счастья миг любить,
Найти … и потерять.
Жизнь многогранно коротка,
И смысл не всем дано понять…
Страдальна, в тот же миг легка,
Всех тайн еѐ нам не узнать…
ЖИЗНЬ НА ЛУНЕ
Наверно, на Луне жить лучше,
Ведь нету ни врагов там, ни обид.
Не правда, на Луне не будет скучно!
А воздух?.. Воздух прихвачу с Земли!..
9

Всмотрюсь я вдаль: увижу реки, горы,
Леса, пустыни – все мне будет видно…
Но вдруг смотрю - знакомые просторы!
И на душе мне станет так обидно…
Где все мои друзья, родители, природа?
И где мой дом, где солнышка лучи?
Дневной где свет, где ветерок морозный?
А здесь - только холодный взгляд Луны…

КТО МЫ?
Ну зачем все вопросы, желания
До небес дотянутся рукой?
Мы живѐм, добиваясь признания,
Обо всѐм забывая порой.
Что же делаем мы? Что наделали?
Как вернуть нам обратную связь?
И хотим ли мы, и успеем ли
Лучшей частью природы вновь стать?
Не забыли ли, кем же мы в жизни есть
И кому мы обязаны ей?
Да и стоит ли ждать невозможных чудес
В шуме этих бесчувственных дней?..
10

Чия влада на немічних сил
Сильніше за інших впливає.
Всі торочать свою правоту.
Кожен Бог – єдиний, найкращий.
Лише той, що сидить у кутку,
Не кличе до себе всіх «падших».
Він лиш в кінці підійшов,
Розказавши про Бога й Ісуса.
В словах його правду знайшов.
Я повірив: і вибрати мушу.
Та боюся, що люди ці злі
Моїх намірів не зрозуміють,
І старання мої немалі
В ідолячих очах помарніють.
Страшно! Боюся! Не знаю, чому!
Щось тягне до Бога й Ісуса.
Краще я сам християнство прийму
І русів до цього я змушу.
Наказую всім, що вогнем і мечем
Я Русь охрещу нашу славну.
Хто ж не схоче скоритися перед князем,
Того неслух до смерті прирівнений.
Коли б Сонце, наш князь Володимир,
Не хрестив славну Русь-Україну,
Хто знає, які б ми були?
Чи ба, до сьогодні б жили?..

***
А згадаймо козаків,
Славний січовий народ:
Характерників, борців,
Владарів всіх чорних вод.
Батька Хмеля, матір Січ,
Хоч коротку, але волю,
І народ, що пліч-о-пліч
З вилами рушав до бою.
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А дар мови білим листом
В книзі світу новостей.
Там повстане Україна
З попелу, як фенікс-птах,
Заживемо. І з руїни –
Новий світ в нових дарах.
Ми є вільні українці,
В нас історія своя.
Ми живемо на билинці,
Проте корінь пророста.
Ми не згинем, браття любі,
Бо родились для життя.
Наші недруги нелюбі,
Бійтесь Бога вороття!
З нами Бог і Україна.
Ми сильніші, як були.
Земля наша є єдина:
Її предки здобули.
Ви згадайте Русь велику,
Князів київських своїх.
Поклонімось тому лику,
Що релігію зберіг...

НЕ ВЕРЮ…
Я больше не верю в людей.
В их искренность, нежность, любовь.
Ведь их уже нету нигде,
И кровь мне родная – не кровь.
Как будто живу в пустоте,
иль в мире неискренних грѐз.
С дыханием наедине,
со вкусом моих тѐплых слѐз.
Спасите меня кто-нибудь,
скорей обнимите меня...
Скажите мне, в чем жизни суть.
А в прочем, кому это я?..
Я ждала, и не дождалась,
хотела, но не получилось.
Могла, но не сделала я,
Наверное, мне не судилось...

***
Я – цар, я – опора народу,
Твердитель миру і тепла.
Проте влада моя йде у воду,
Бо сили єднання нема.
Найкращих всіх, найрозумніших
Я довкола себе зібрав,
Проте світ став щасливішим,
Я формулу щастя не знав.
Є Боги, Божки, Боженята.
Кожен вірить в свого Перуна.
Люди, як тії ягнята,
Собі кожен шука пастуха.
Привів я до себе всіх тих,
Хто пастви найбільше тримає,
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СПЕШИ…
Ну почему ты думаешь, что мир этот – лишь твой?..
Его не купишь ведь холодным хитрым взглядом.
Поверь мне, что наступит миг другой...
Ты оглянѐшься – никого не будет рядом.
Поэтому меняться поспеши...
Быть добрым, чутким, – вот твоѐ призванье.
Другим себя быть выше разреши,
Быстрее с гордостью случится расставанье...
Вот так всѐ просто – взять и стать другим,
позволить и чужим мечтам дать сбыться,
быть очень-очень нежным и простым.
как жалко, что такому не случиться...

***
Да что вы знаете, убоги и бесславны!
Забыли всех, кто был давно,
Мешаете всем, кто взойдем,
Хотя по мне – уж все равно!
Я уже выбрал в жизни путь!
Я буду твердым, как кремень,
Меня ударом не согнуть,
Я буду жечь огонь в сердцах,
Который не боится бурь!
Они лишь будут раздувать
Огонь, что впредь охватит мир,
И выжжет всех, кто любил,
И кто огонь сей раздувал,
Но впредь. Сейчас уйду от вас
Спокойным, непоколебимым,
Ведь нету дела мне до вас...
Не ненавистны, нелюбимы,
Спадете с мира, как вода,
Как ветер после бури с поля...
А тот огонь будет палать,
Пока жива на свете воля!

Андрій Тодорюк
ПОГЛЯД КРІЗЬ ВІКИ
(Історична поема)

ЛЮБОВЬ В ЖИЗНИ
И кем бы в этой жизни не был ты:
богач или бездомная собака,
В своей душе совет ты сохрани:
люби всех-всех – врага, родного брата.
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Де кінець настане світу,
Де панує люта тьма,
Тінь Шевченка заповіту –
І Вкраїни вже нема.
Страшний сон нам всім присниться,
Де не згине лютий страх,
За Вкраїну щоб напиться
І проспати в бур’янах.
Там, де слово стане свистом,
Пусткою поміж людей,
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К мечте стремитесь и не отступайте,
А сомневаться вы не смейте даже миг.
Ее достигли – этим наслаждайтесь
Пусть каждый будет рад, чого достиг.

Любовь для человека – всѐ,
так научись любимым быть, но и любить.
И даже если ты сейчас никто,
тогда кем хочешь сможешь быть...
Пойми, что жизнь твоя – всего лишь жизнь,
если не меньше, уж не больше чужой жизни.
Сумей другому сказку подарить,
и даже если в ней ты только призрак...
МАМОЧКЕ
Ты яркий свет души моей бледной и серой,
Не различающей ещѐ добро и зло.
Не знаю в жизни я столь доброй, смелой…
Жаль, что во мне такого нету ничего…
Быть может, только капелька надежды
и целый океан большой любви
К тебе одной, на свете самой нежной
Спасут меня от этой суеты…

***
Не согнусь я, не смирюсь,
Не преклонюсь перед миром этим.
Пускай о скалы разобьюсь,
И жизнь закончится на этом.
Пусть я не предам вовек.
Плевать, что только человек!
Ведь тот, кто предал путь во мраке,
В беде или в каком-то страхе,
Его не сыщут никогда!
Блуждать по миру будет с этим
И доживать свои года,
Грустя о том, чего уж нет,
Что потерял он навсегда!
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ИСТОРИЯ
Обычный день. Весна. По небу
Плыли небрежно облака.
И девочка гуляла где-то,
Как вдруг увидела щенка.
Сидел он, и так жалко ныл,
На свете никому не нужный.
Замерз, бедняга, и простыл,
А все смотрели равнодушно.
Но с мыслью девочка стояла,
И от нее в ней стыла кровь.
Совсем тихонька прошептала:
«Пожертвуй всем, дари любовь».
Внезапно с неба полил дождь,
И ветер сильный и темно.
Сняла пальто, а холод – прочь,
Взяла щенка – ей все равно.
Несла до самого крыльца.
С нее текли и дождь, и слезы,
И опустила вниз щенка
...скончавшегося от мороза.
Прошла неделя. Два креста.
И шум, и плачь, и даже стон
Всего лишь в метре от крыльца...
«О Боже, может это сон?»
...Люби людей. Не рви цветы.
Быть может, ты воплотишь вновь
Слова умершей девочки:
«Пожертвуй всем, дари любовь...»
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А щоб у раю жити
Спершу треба заслужити
На милість Божу.
І вірити, і вірити й терпіти
І дуже сильно захотіти,
Щоб птаху синюю зустріти
І на її крилах полетіти
До ангелів в безсмертний рай.

Антон Патрабой
ОСЕНЬ ПОСРЕДИ ЗИМЫ
Сижу за партой, жарко мне и скучно,
А за окном опала вся листва.
И не декабрьский, а теплый летний лучик
Зовет меня на улицу, туда...
Чтоб вновь вдохнуть перед зимой осенний воздух,
Чтоб шелестела под ногами мне листва,
И чтоб я получил короткий отдых,
Который не забуду, может, долгие года.
А мне все жарче, все сильнее скука,
И мысли улетают далеко.
Сидеть за партой в эту пору – мука,
Но изменить мне это нелегко.
Вот так я думаю, а все бегут минуты,
И вот уже немного до звонка.
Он прозвенит – и побегу отсуда
Туда, куда ведет меня мечта.
Звенит звонок, и я душой и телом
В том месте, о которм я мечтал.
Прошел лишь миг – и тучи полетели,
А долгожданный лучик убежал.
Грустить не буду я, не буду сомневаться,
Ведь я успел почувствовать тепло.
Лучем я тени всю зиму согревался,
И радовался тем, что мне дано.
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Клара Ханіна
УЧИТЕЛЯМ
В щасливий день зустрілись ми
В ліцеї медиків майбутніх!
Вітаєм всіх учителів
З прекрасним святом незабутнім!
Вам, наші любі вчителі,
Цей день несе хай радість,
А учням весь навчальний рік
До уроків добре готуватись.
Ми знаєм, що хвилюєм вас,
Що додаєм мороки.
Запам’ятайте: ми цінуєм вас,
Хоч не завжди вчимо уроки.
ШЛЯХ, ЩО ЗВЕТЬСЯ ЖИТТЯМ
Ллється дощ за вікном,
Але душа не спить.
Питає вкотре: чом?
Чому все так болить?
Чому існуєш ти?
Нащо живу тут я?
Навіщо було йти
Із раю у життя?
Але якщо не так,
То як все було би, як?
Навіщо всі ці муки,
Невпинні серця стуки?
Спочатку – переляк.
І подих, мов закляк.
І знов приходить жаль,
У серці залишиться печаль,
Але це є наш шлях...
Всього частинка шляху:
Шлях в безмежний рай,
Куди прийшли потай.
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Вітаєм всіх учителів
З цим професійним святом!
Бажаєм щастя й довгих літ,
Щоб трохи збільшилась зарплата!
Щоб учні радували вас,
Колеги щоби поважали.
І в неспокійний нині час
Життя добрішим трохи стало!
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Ярина Хмара

***
Країна рідна – чудова.
Милозвучна наша мова.
Добрі люди – українці:
Танцюристи та співці,
Вчителі та інженери,
Волонтери-мільйонери...
Тут не просто гарні люди,
Тут є справжні «робінгуди».
Діти тут є різні дуже:
Халамидники й слухняні,
Й відстаючі у навчанні.
Проте всі ми українці,
Дружні, щирі й не чужинці.
Наша рідна Україна
Миловидна, як калина.

Катерина Сухотерина
***

ПЕРШИЙ ВІРШ
І знову самокритика брутальна.
Навіщо це мені? Цього не знаю.
Хоч іноді здаюсь печальна,
Та знову все, як є, я залишила.
І на словах, в думках лише питаю:
«Чому все так?» Цього не знаю.
Надіятись на випадок немає змісту.
В житті потрібно здобувати все самій,
Задумана блукаю рідним містом,
А в голові кипить думок холодних рій.
Чому лиш мрії? Що не дає
Реальністю їм стати? Можливо, я сама,
Але все є, насправді все існує,
Лиш треба захотіти, не дарма.
І я захочу! На крилах мрій здіймаюсь,
Позаду залишаються уроки із життя.
Що мені думать? Я цим не переймаюсь,
Якщо не хочу, щоб усе пішло у небуття.

Моя рідна Батьківщино!
Ти навік одна-єдина.
Ти даруєш радість в горі,
Ти – як ясні в небі зорі.
Шлях майбутнього видніє,
Як Чумацький Шлях зоріє.
І здійсниться моя мрія,
Бо не втрачена надія.
І не можна забувати –Рідна стежку, рідна хату...
Та чи можна не збагнути,
Що замін нема для тебе,
Адже в тобі відкриваю саму себе...
Моя рідна Батьківщино!

16

25

Пишу і мрію я про все.
Не відбере ніхто у мене цього.
Я крил не маю, але мрію
Над світом білим я злетіть.
«Що буде далі
І що зможу здійснить?» – питаю я.
Та відповідь почуть не зможу,
Я крил не маю, не скажу...

Тетяна Гасан
РЯТІВНИК
Горять полонини, і ліс горить,
Річки з берегів виходять
Тоді, як казкові богатирі,
Герої-рятівники приходять.
Герої? Та ні, ми – як всі,
Народили нас мама й тато.
Кажуть, що ми – диваки,
Та нас таких багато!
Там, де вам буває погано,
Ми приходим на поміч, люди,
І не просим у вас пошани,
Головне – нехай щастя вам буде.
Ми приходим до вас у той час,
Коли нас вже годі й чекати.
Ми приносим вам спокій і лад,
Наші рідні пани-брати.
Ми не літаємо в космос,
У нас – цікаве своє життя,
Але те, що ми робим,
Вертає людей з небуття.
То ж повірте в нашу щирість та любов:
Ми працюємо заради Вас.
Ви покличте – і ми прийдемо знов,
Пам’ятайте, люди, про нас!
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***
Барвінковий рідний край,
Чебрецевий цей розмай.
Ось заквітчана долина,
І цвіте в саду калина...
Ніби всі навкруги встали
Й пісню щиро проспівали:
«Наша рідна Батьківщино,
Ти прекрасна, ніжна, мила,
Повік вдячні тобі будем –
Знай, ніколи не забудем...»

***
Для кожного є щось найкраще в світі,
Прикмети, звички, погляд на життя...
Ми любимо, говорим, зустрічаєм –
Заходи й сходи сонця за звичаєм.
Для кожного – найкраща лиш своя країна,
Наближча серцю лиш його родина.
У кожного є на Землі свій рай,
А ось у мене – це мій рідний край.
У кожного є своя батьківщина.
Для мене – це Чернівці і Буковина.
СТАН ДУШІ
Чого, душе моя, тремтиш?
Чого бажаєш?
Я ж наче все тобі даю,
Все, досхочу...
І ниєш-ниєш, ніби немовля,
А я тобі кажу мовля:
– Мовчи, бо ще не знала горя,
А там десь за один-два моря –
Журба, війна і холод,
А когось морить голод.
Ти ж маєш все:
І їжу, і одежу...
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В теплі, не в холоді ж живеш!
Навчись радіти першій квітці,
Побачиш сонечко – всміхнись.
Навчись дивитись в очі зірці,
А що не так, то вже змирись,
Бо це життя, в нім є тяжкі хвилини,
Та треба бачити й свої провини...

ШЕВЧЕНКОВІ
Він – вічний, він – ніколи не загине,
Його ім’я не обросте тернистим забуттям.
Воно навіки у серцях наших родинних,
Неначе краплі вічного життя.
Його слова – це перли незабутні,
Що осявають, як той нічний ліхтарик.
І відкривають світ невпізнано-чарівний
Ті напуття, що залишив нам на останок.

***
Мово
чебрецева, мово материнська...
Перших слів звучання – колисковий спів.
Щебет на калині, промінець
весняний. Рідне слово наше –
малиновий дзвін.
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Ірина Артемчук

МРІЯ
Куди піти? Не знаю я.
«Кого знайти?» – питаю я.
Маленька я краплинка в світі,
Не знаю я усіх шляхів,
Та мрію маю я велику:
Літать навчиться, як птахи.
Моя ця мрія нездійсненна,
Бо крил не маю, і проте
Моє життя таке велике,
Та Бог все знає заяке.
У світі все я знать не можу,
Бо крил не маю, не скажу,
Що творить світ і що він може.
Та крил не маю, не скажу.
Як світ побачить із польоту,
Я знаю це, та не скажу.
Думки на аркуші пишу,
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І ніхто не сміє мову цю зламати,
як би не хотілось лютим ворогам.
Мова ця – як пісня,
тиха, вечорова, ніжний
шепіт вишні і сердець биття.

***
Мои стихи! Ха, ты их не достоин!
Не буду больше для тебя писать!
Мне всѐ равно, что ты сейчас расстроен,
Могу в лицо тебе всѐ это рассказать!
Ты знаешь! Я люблю тебя так сильно,
Что мне сейчас аж тяжело дышать.
И думаю: как не красиво
От правды так не ловко стал ты убегать.
Мне жаль лишь то, что я так не успела,
Что сделать больно смог мне только ты.
Для горькой правды я уже созрела,
Ну, а любовь без ссор – ведь это всѐ мечты.
Ни строчки больше я тебе не напишу,
Забудется всѐ ароматом летним.
Забудь про нас, тебя я все-таки прощу,
А этот стих был для тебя последним.
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Христина Чебан
ЯВИСЬ...
Таточку, мені явися,
Чи то на щастя, чи на біду
В тихім шелесті листя
У моєму вишневому саду.
Я зберу всі печалі,
Я викопаю безліч криниць.
Явись тільки не старечим
Виблискуванням зіниць!.
Розкрий твердь землі пророчо,
Збери печалі дим.
Я не заплющу очі –
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Ти не залишайсь сліпим.
Я згадаю все... Я знаю...
До тебе полину у вись.
Я виконаю все, що знаю,
Лиш явись мені, рідний, явись!
Стій тут, ще не їдь!
Я знаю – навколо люди
Ось карета твоя стоїть.
Я знаю – нічого не чути...
Не сідай!. Намокла віть,
Мов знак, спрямований в овиди.
Він сів... Донька все ще стоїть.
Він полинув у вись, у безмежжя...
«Тату, куди ти? Вернись!
Не забудь. Я чекаю. Явись...»

Вона в нього згодом ще більш закохалась,
Із сірим смутком навік розпрощалась.
Натомість він став їй більш відкриватись,
Не так уже тепло та щиро всміхатись.
Вона попросила віддати любов,
На жаль, у відповідь – лиш крики злі знов.
Старалась вона усе зберегти,
Тримала себе, щоб у даль не піти.
Він теж зберегти усе намагався,
З собою у темній кімнаті змагався.
Натомість вони усе зруйнували...
Не хочу, щоб таке сталося з нами.

ВЕСНА
Я не в силі весну забути,
Я до річки щаслива прийшла.
Я веселе хочу утнути,
Я джерельну воду пила.
Я читатиму «Кобзаря» тиші,
Я додам годину добі,
Я писатиму гарні вірші
І присвячуватиму їх весні.

Світлана Морозова
***
Він дарував їй спочатку лиш вітер,
Сонячний, теплий, нагрітий промінням.
Їй було мало, вона не цінила
Та квіти яскраві у нього просила.
Згодом вона його полюбила,
Стала красива, ніжна й щаслива.
Він з того часу дарував їй лиш квіти,
Пишні, яскраві, небом налиті.
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***
Чому ти до сих пір не навчився мовчати,
А вмієш тільки голосно гарчати й кричати?
Подивись у мої очі та проникни тихо в них,
Ти побачиш там лиш стогін та шалений серця крик.
П’янке повітря тебе змусить страждати,
Та я вже не зможу тобі довіряти!
Бо ти до сих пір не навчився мовчати,
Бо ти до сих пір не навчився кохати.
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