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ПОЕЗІЯ 

Поезія –  священна суринія  
 для душевного умиротворення  

Божедана  

Інна  Онещук 

*** 
Заколисалисѐ думки 

І, засинаячи в повітрі, 
Ховали клячики-замки 

В своїй прихованій палітрі. 

Хотілосѐ від них втекти 
В безмежний світ, де ѐ не зная 

Нікого, тільки з висоти 
Майбутню згадуя й страждая. 

Хотілосѐ би стерти мить, 
Яку так прагну ѐ забути, 

Та все чогось вона горить, 
Не даячи мені заснути. 

Вона не хоче, ѐк життѐ, 
Мене поспішно покидати. 

Вона, ѐк небо і землѐ, 
Повинна вічно існувати. 

Це елемент, де простір й час 
Заполонив мої нейрони, 

Заполонив він душу раз – 
Більше не вийти з його зони. 

*** 
Боліло серце і страждало,  

Виграячи ритмічно ноти. 
Воно постійно відчувало 

Нові, невидимі турботи. 
Воно було моїм провидцем, 

І, заглѐдаячи в минуле, 
Ставало ѐвним очевидцем, 

Як оживало в мить забуле. 

ЗМІСТ 
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Воно так швидко закривало 
Свої сліпі гарѐчі очі. 

Терпіло часом і благало, 
Щоб не були вони пророчі. 

Воно постійно сподівалось, 
Що зможе раптом помилитись, 

Та, ѐк ретельно не старалось, 
Йому доводилось лиш злитись. 

«Навіщо всі розчаруваннѐ!» – 
Воно кричатиме невпинно, 

Ким програні тепер змаганнѐ, 
Сплановані знов щохвилинно. 

Не зная ким, але не мноя, 
Бо надто ѐ багато зная… 

Я залишаясѐ самоя. 
Терпля та наѐву згорая. 

 
 

*** 
Під рідноя Марсельюзоя  
Ми мріюмо про перспективи, 
Про світло і відкритий шлѐх, 
Через віки ми світ творили. 
Блукали по своїх краѐх, 
Не оминали ми дороги, 
Де розмежовували шлѐх, 
І, роблѐчи останній вибір, 

*** 
Важка втрата –  

вершинний вирок  випробуваннѐ. 
Вибірковість виважено вивершую  

вищерблений вимисел. Віроломно ввірваласѐ вкрай  
 воркітлива втома, вмостиласѐ вміло віночком.  

Виправити винуватцѐ – виток виторгу.  
Відрадно: відважність  

властива вибраним. Відверто відкинений відтарований 
відтин. Відчуваютьсѐ відшмаганий  відчай відчуженого  

вільнодума. Вірогідний вантаж відчуттѐ – 
 віддзеркаленнѐ вільнодумності, віддарунок  

відвертості, відбиттѐ витонченості. Виснажений  
вибранець  –  вершитель важливих відкриттів.  

Вберегти   вільнодумні вимисли – варте вдоволеннѐ. 
Верховинна величність  

верховодить вразливим верчиком. Вереміѐ веснѐного 
 вільнодумства в’ютьсѐ вздовж витѐгнутого вжиткового 

верцала. Вкотре вивищитисѐ виглѐдаю великодушно.  
Відзначена відмітка відрізнѐютьсѐ витонченістя.  

Вишукано вимальовуютьсѐ величне  вербове віттѐ.  
Вдалині видніютьсѐ вільшаник.  

Веселѐтьсѐ вередливі вишні-вельможі. Віроломно  
вриваютьсѐ в відчинене вікно вигнанець-вітруган.  

Відваживсѐ вимести вельможу-віджученість.  
Вдивлѐятьсѐ вдалину величаві вечірні  

вогники, виказуячи 
 вміннѐвиокремитисѐ. 

Виповісти вірогідну відвертість вартую великих  
випробувань. Віддаль відмежовую відомість.  

Вслухаймосѐ: відлуннѐ виказую відсік.  
Відчуженнѐ відчутно відщепляю вільготу.   

Віра віщункоя вміло виплітаю вінок   
випробуваннѐ. 

Величавий вечір  
виносить вирок. 

 Втрата… 
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Ми оспівали світ в піснѐх. 
Ми вірили, що зникне вітер, 
Пройнѐтий смертя й смутком днѐ, 
Безліч питань з пониклих літер 
Цікавили нас, ѐк землѐ. 
Та відповідь від нас тікала, 
І ми шукали її слід, 
Та істина нас все минала, 
Як в течії зимовий лід. 
Більшість із нас вже опустили 
Свій поглѐд й голови униз. 
І пошук щастѐ припинили, 
Впавши на земля, ніби хмиз. 
Та все ж залишилисѐ ляди, 
Що не злѐкались перешкод. 
Із надр глибин добули руди 
Із гроя радикальних нот. 

*** 
Повільно, тихо обминаю 
Дорога, що веде назад, 
Свій поглѐд шалля прикриваю, 
І дивитьсѐ на кольори помад, 
Які цілуять мертві очі, 
Які під подихом грудей, 
Кохаять Всесвіт цілі ночі, 
Кохаять лагідних лядей. 
А ти ідеш по цій дорозі, 
Ідеш під рев і гомін днів, 
Стоїш на вулиці в знемозі, 
Гадаюш, хто до тебе жив. 
До тебе жив, лябив, всміхавсѐ 
Під револяціюя хмар, 
До тебе жив, шукав, здіймавсѐ 
В огні невидимих примар. 
Колись і ми у ньому будем, 
Та довго ще чекати нам, 
Поки всі спогади забудем 
І віддамосѐ вічним снам. 

Зоріянна 

           *** 
Світ – свѐтенний. 

Свѐтково світѐть свічі – світлѐчки седмиці. Семифори секретно 
салятуять селенітам. Сенсаціѐ: спозараннѐ скрадливо спішить  

семимильними скачками сріблѐсто-сіруватий селенохід.  
Сѐѐннѐ суб’ѐдра сѐгаю сутінкового сувоя. Спантеличено спо-

глѐдаю стривожений статний стажист. Сором’ѐзливо  
сновигаю самотній сполоханий 

 селезень, слухаячи сумну  
симфонія саду. Самобутній самовидець 

самовіддано самовдосконаляютьсѐ. Самотність самозако-
хано споглѐдаю спозараннѐ світанковий семиколірний серпанок. 
Самісінький світовідчутливий світлѐчок свердлить сувій світлин-

ного сильфа. Символічно салятую сильвінітовий сильфон.  
Синьоока смуглѐва синичка скромно скрашую самотня 
смереку. Солоденько співаю соло спохмурнілий  

стоголосий солідний сонцелябний сокіл. 
Спочиваю спустошливий  

Стильний сторожовий стоговий  
стінолаз. Стрепенуласѐ сумирна стрекотушка,  

 стомиласѐ стримувати струменистий спів-стук, 
супроводжуваний сурмовим свистом. Самовпевнений  

сазан самовіддано стереже сповзаячий самшит. Спосте-
режлива сивоголова симпатична саламандра 

сиротливо смілішаю, спостерігаячи  
сніготаненнѐ. Сновига самозакоханий снігур,  

сполоханий синоптиком. Сльозинка сапфіра самотужки 
серпантинно сповзаю самостверджуячись, самомилуячись, са-
моізоляячись. Самозаглибленнѐ схематично супроводжуютьсѐ 
світіннѐм синяватих світлѐчків – сонцелябних самітників, спан-

теличених сѐйвом світлотіні. Співзвуччѐ споважнілої  
споконвічно-симфонічної світоглѐдності –  

стимулѐціѐ сторопілості, струменева стриманість  
ступінчастої ситуації. 

 Сѐѐннѐ сонцесѐйних стожарів –  
свідченнѐ світанкового сфокусованого  

світовідчуттѐ. 
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А поки треба просто жити, 
Ковтати кисень із небес, 
Щоб гордо в просторі горіти 
І поринати в світ чудес. 

 

*** 
Коли ти думаюш про пекло 
Чи мріюш про небесний рай, 
Поки ще небо не померкло, 
Бери й скоріше вибирай. 
Життѐ чекати все ж не буде, 
Коли ступатимеш на путь. 
Як щастѐ більше не здобуде, 
Потрапить в сіру каламуть. 
Бо час летить, маляю горе, 
Як обриси гнилих країв, 
Секундами й хвилѐсте море, 
Як щастѐ, світло нових днів. 
Все ж оптимістів перемога 
Сильніша, ніж страшна, німа 
Під смертя грізна й зла знемога, 
Яка поникла і стара. 

плотить ее в реальность. У кого-то получаетсѐ, у кого-то – нет. Это 
жизнь. Но мы все равно искренне стремимсѐ к тому, чтобы все полу-
чилось. И не замечаем, на какие жертвы нам приходитсѐ идти ради 
мечты.  

Длѐ родителей самаѐ главнаѐ мечта и желание, чтобы ребенок 
был здоров. Радость длѐ маленьких деток – разные мелочи, которые 
мы, взрослые, часто не замечаем. О подростках же трудно судить, 
ведь у них уже развиваетсѐ свое собственное мнение, о таких вещах, 
как семьѐ, деньги, друзьѐ, карьера… 

СОТВОРИЛ СВОЮ ПРИХОТЬ, И ВСЕ... 
Взѐть ластик и стереть сейчас весь мир, который тебѐ окружа-

ет. Подумав, что так будет лучше: взѐть и стереть. Стереть все: невзго-
ды, несчастье, ненастье… Подумав, что так легче жить. Казалось бы, 
нет проблем и не было раньше, и жизнь всѐ прекрасна, «блестит». 

Наивный глупыш! Как ѐ мог так жить в прошлом? Не увидев 
вокруг себѐ зло, суету. Я замечал лишь то, что хотелось мне видеть, 
забыв о других, обо всем. Навсегда. Хотелось вернутьсѐ в то времѐ, 
где был еще мелким. Казалось, тогда не было проблем и забот. Каза-
лось, что мама всегда спасет и прикроет от злого дѐди, что прѐчетсѐ 
ночья в шкафу. И ты забываешь, что времѐ не изменилось, такой же 
осталась и мама. Родной. Казалось, что дѐдѐ тот – самое страшное 
зло. А когда подрастешь, ты поймешь, что есть пострашнее. А мама 
осталась такой, какой и была. И лишнее слово «лябля» с твоих уст 
ведь услышать непросто, ты истинно веришь, что лябовь – это длѐ 
слабаков, и вновь забываешь, что нету на свете человека дороже, ко-
торый поддержит, поймет. 

Вновь ты ластик взѐл в руки. Подумай. А достоин ты чести та-
кой? Стереть мир своими руками, загнать его весь будто в сон. И кому 
станет от этого легче? Сотворил своя прихоть, и все… 
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Тепер стоя ѐ на дорозі 
На перехресті знов думок, 
І тільки радість тепер в змозі 
Зламати будь-ѐкий замок. 
Замок від серцѐ і нейронів, 
В ѐких ховаютьсѐ душа, 
Скелет і сміх прекрасних дзвонів, 
Де тінь не штучна, а жива. 
Вона відбиласѐ у хвилѐх, 
Вона вже близько до землі, 
Від мого серцѐ в кількох милѐх 
Вже подолала терни злі. 
І думати ѐ все ж у змозі 
Куди, навіщо, скільки йти? 
Стоя ѐ знову на порозі 
Нової власної мети. 

*** 
Субстанціѐ жива по світу розповзласѐ, 
Тѐгаячи з собоя всі подихи й думки. 
Питаннѐ не просте – звідкіль вона взѐласѐ? 
Питаннѐ не просте – де відповідь знайти? 
Вона несла у собі все нові поколіннѐ, 
Часами помирала від вірусу й війни, 
Освоїла пустеля, і море, і каміннѐ, 
У горах спорудивши нові особнѐки. 
Вона не намагаласѐ дійти до перемоги, 
Дістала з піднебессѐ, з Олімпу свій вогонь, 
Чумацький Шлѐх відкрила, у космосі дороги, 
Все зчитувала доля з своїх німих долонь. 
Вона жила у світі, ѐкий подібний до рая 
І нобелі давала тим геніѐм часів, 
Яких ѐ повний список, мабуть, не згадая. 
Є в них багато учнів, багато вчителів. 
Вона клала на карту життѐ своїх клітинок, 
Жорстоких чи ласкавих, та все ж живих лядей, 
Вона із ними грала без пауз і зупинок, 
Під сонѐчним проміннѐм, під сѐйвом зорѐних ночей. 

Емілія  Кулачек 
КОТОРЫЕ ЗНАЮТ: ТЫ СМОЖЕШЬ… 

Будь свободен. И телом, и душой, как тот парѐщий в небе во-
здушный змей. Он ничего никому не должен, но радует глаз. Хотѐ, 
если подумать, то не такой он уж и свободный. Им управлѐет чело-
век, ради собственного удовольствиѐ. Но, впрочем, это можно от-
нести к исклячения, потому что это не делаетсѐ против воли само-
го змеѐ. Очередной бред. Но в этом бреду можно постаратьсѐ опи-
сать чувства человека-игрушки. 

«Человек-игрушка». Эту фразу каждый поймет по-своему или 
узнает себѐ в ней. Бывало у каждого такое чувство, будто тебѐ ис-
пользуят: манипулируят тобой, заставлѐят делать то, чего ты не 
хочешь. Я имея ввиду совершенно незнакомых лядей. Этим ля-
дѐм ты пытаешьсѐ доказать и показать, что еще остались искрен-
ние, которые не ищут выгоды – светлы человечки, которых трудно 
отличить в нашем «темном» мире. 

Будь всегда на высоте, как тот парѐщий в небе змей. Но не 
смей падать. Падать в глазах лядей, которые уверены в тебе, кото-
рые знаят: ты сможешь. 

Они не думаят о других вариантах потому, что знаят, ты су-
меешь. Ты не слаб духом, но и не силен, физически ты просто ве-
ришь в то, что у тебѐ получитсѐ взлететь, как у того воздушного 
змеѐ. 

НО НЕ МНОГОЕ СОТВОРИТЬ... 
Когда сидишь один в комнате, тебе так нравитсѐ думать о ве-

чном. Как не крути, от этих мыслей невозможно спрѐтатьсѐ. Иногда 
хорошие выводы получаятсѐ, и ты сидишь такой довольный. Но 
бываят и грустные, что тебе кажетсѐ: «Лучше б не думал об этом». 
Все реально, все возможно, главное – захотеть. Когда ѐ слышала 
эту фразу раньше, она мне казалась какой-то неправдоподобной, 
просто из-за того, что ляди хотѐт очень многого, и все воплотить в 
жизнь просто не удастсѐ. Как не крути. Но сама фраза остаетсѐ, и ты 
начинаешь ее разбирать по частѐм. 

Главное – захотеть. Казалось бы, все понѐтно, все не сложно. 
Но воплотить в жизнь трудно. Как по мне. Ведь начинаешь думать 
об одном, а заканчиваешь совершенно другим. У каждого так. Но 
все мечты сводѐтсѐ к этой фразе. 

У каждого из нас есть мечта, и мы настойчиво стремимсѐ во-
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Вже сонце темрѐва покрила, 
Від холоду тремтить душа, 
Від страху враз загомоніла, 
Хоча була завжди німа, 
Щось підірвалосѐ раптово 
І підпалиласѐ жива, 
Від чогось справді дорогого 
Не залишилосѐ й сліда. 
Самотньо розірвалисѐ нитки, 
І розійшлисѐ в серці шви, 
Залишилисѐ лише пережитки, 
В ѐких немаю доброти. 
Криваві сльози і усмішка –  
Це так жорстоко і чого? 
Вже загорілась в пеклі книжка 
Життѐ і мого, життѐ й твого 
Мою кохане миле лядство, 
Що залишилосѐ в тобі? 
Потворне темне самогубство, 
Екстаз в жорстокій самоті?.. 

Євгенія  Якубовська 

*** 
Нас супроводжую і добра, і лиха година, 
У кожного ю мріѐ та свій власний шлѐх. 

Та чи буваю впевнена лядина 
В своїх проступках, вчинках, помилках? 

Хто скаже, ѐк вчинити треба, 
Як виправити, що не так зробив, 

Щоб сонце все ж здавалось сонцем, небо – небом 
І бути лиш такими, ѐк Господь сотворив? 

І ѐк зробити так, щоб все було інакше, 
Щоб жити без гріхів і тѐгарѐ?.. 

І ѐк зробити так, щоб все було, ѐк завжди, 
Щоб жити без проблем та мук життѐ? 

 

Чоловік обережно взѐв собаку на руки і поніс до машини.  
Дівчина сиділа під операційноя і чекала. Чекала повідом-

лень про стан собаки. Операціѐ тривала вже другу годину. Звідти не 
було жодних новин. Медсестри, що вибігали і забігали туди, нічого 
не повідомлѐли. Лишень одна вийшла і на вмовлѐннѐ «родички» 
сказала: 

– У вашого песика критичний стан. Він помираю. Олександр 
Олександрович робить все можливе, але, швидше за все, ми його 
не врѐтуюмо.  

– Як?! – бідолашна аж присіла. – Ні! – викрикнула вона. – Ви 
маюте зробити все можливе. Я заплачу, скільки скажете! Лише врѐ-
туйте його. Він мені дорогий, дуже дорогий. Він мене врѐтував, – з її 
очей полилисѐ гіркі сльози. 

– Мила, не побивайсѐ так. Будемо сподіватисѐ, що обій-
детьсѐ. Посидь тут, а ѐ скоро повернусѐ і все тобі розповім. 

У цей час на операційному столі лежав пес. Він не знав, що 
десь там плаче його рѐтівницѐ. Не знав він і що, коли вона йшла 
дорогоя і хотіла кинутисѐ під машину від нещасного коханнѐ, поба-
чила його, такого безпомічного. Йому була потрібна допомога бі-
льше, ніж їй. І ось він лежить. Серце його б’ютьсѐ все поволі і поволі. 
Лікарі «колѐть» препарати, а душа собаки вже майже відлетіла. Та 
ось вона немовби почула плач  там, за дверима. Плач, що просить 
допомоги у Бога, аби той повернув собачку. 

Пізно, лікарі констатували смерть: 08.03.2013 р. 19:50. Та 
ось сталосѐ диво – апарати запрацявали. І це означало, що життѐ 
продовжуютьсѐ. Життѐ, що дивом повернулосѐ до бездушного тіла.  

Через місѐць дівчина, ѐк і обіцѐла, забрала песика додому. 
Гавчик, так вона його назвала, ще трохи кульгав, але почувавсѐ до-
бре. Він відчував, що тепер собаче життѐ повністя у руках ціюї ми-
лої, беззахисної Катеринки. А вона знала: тепер ці гарненькі білень-
кі лапки міцно тримаять її. 

Погода – ѐк у казці. Блакитне небо і тепленьке сонечко, що 
так ніжно пригрівало, піднімало настрій. Усяди пахло ніжним виш-
невим цвітом і ранніми тяльпанами. Цей день свідчив: все буде 
добре у двох подорожніх – собачки і дівчини. 
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Так що ж таке життѐ? 
Невже це просто існуваннѐ? 
А може, вічне совісті риттѐ… 

Беззмістовний шлѐх душі крізь зради та риданнѐ? 

Але не те, що ви подумали – життѐ! 
Не скупченнѐ віків, не забуттѐ 

Не століттѐ й не віки, 
А те, що робить з нас лядей 

Це – назавжди! 

Недарма ж тоді живемо. 
Ходим по землі щоденно, 
Щоб не впасти в небуттѐ. 

У чому ж сенс? 
А відповідь проста – Життѐ… 

 

*** 
За мотивами драми П.Кальдерона де ла Барки  «Життя – це сон» 

Життѐ – це сон?  
Ні! Тільки забуттѐ… 

Чому тинѐюмось по світу без путтѐ? 
Буттѐ і скон! 

Вічно ходим в мареннѐх туги, 
Щоб скоро вмерти та воскреснути, 

Але чи назавжди? 

Чи будем існувати вічно 
В пустелѐх, галѐвинах довічних? 
Чи буде в нас щасливе майбуттѐ 

Війна здаватись миром буде,  
а мир – кровопролиттѐм? 

Кохаюм, зраджуюм та губим 
Ми завжди тих, кого так лябим. 

А може, і не лябим 
Чи так здаютьсѐ? 

Гарѐче серце вволя б’ютьсѐ. 
Та ми живем, чи це буттѐ? 

Життѐ – це сон, а сон – життѐ!  

сѐ у смітниках, шукаячи їжу. Інколи щастило. Та лишень він приби-
вавсѐ до ѐкогось одного місцѐ, приходили собаки-«господарі» і 
йому ще й діставалосѐ «на здачу».  

І ось уже декілька годин прѐмую нещасний, куди очі див-
лѐтьсѐ. Його ніс не маю сили запам’ѐтовувати шлѐх, ѐк це він робив 
завжди. Ох, ѐкби ж його маленька Тасѐ, що так лябила того гарне-
нького і маленького цуцика, так бавиласѐ з ним, вчила виконувати 
різні команди, знала, ѐк він зараз сумую за нея, за просторим буди-
нком, за його рідноя мисочкоя, за тим м’ѐчиком, що кожен раз, 
коли песик брав його у зуби, видавав ѐкісь дивні звуки. Навіть за 
котом, що постійно дратував, проходѐчи повз нього і махаячи хвос-
том. Та так, що аж свербіло у носі маняні-цуцику. 

Йшов вздовж узбіччѐ, не помічаячи машин. Ще мить – і він 
відчув раптовий удар ззаду і біль, що дуже швидко пронизав усе 
тіло. Собака встиг відскочити. Він приліг під стіну ѐкогось будинку і 
довго лежав. Йому здавалосѐ на хвильку: прийшла Тасѐ, приголу-
била і пішла. Пес почав скавчати і бігти за дівчинкоя, але страшен-
ний біль звалив його з ніг. Він розплящив очі. Навпроти нього стоѐ-
ла ѐкась дівчина, ѐка, нахилившись над хворим, потихеньку погла-
джувала голівоньку і приговорявала: 

– Зараз, зачекай. Лишень потерпи. Скоро прибуде ветеринар. 
Він тобі допоможе. Ти не загинеш. 

Від цих слів йому стало так легко, так спокійно, що аж в попе-
реку перестало боліти. Тихенько заскавчав у знак вдѐчності та вмо-
стивсѐ зручніше. Дівчина його все гладила і гладила. 

– Потерпи, потерпи, мій лябий! Обіцѐя, видужаюш – заберу 
тебе до себе. 

Собака ніби зрозумів, що вона сказала і очки його заблистіли 
від маленьких непомітних сліз. 

Цілу годину сиділа дівчина з безпомічним псом. Вони обидва 
сподівалисѐ і вірили – вона – на те, що песик видужаю, а він – що цѐ 
добра душа його не покине. Ніколи! Ніколи не покине так, ѐк Тасѐ! 
Ляди проходили повз, з подивом подивлѐячись на ця дивну паро-
чку.  

Незабаром приїхав ѐкийсь чоловік у білому халаті, і підій-
шов до них. Оглѐнувши пса, він сказав: 

–Потрібно негайно їхати в клініку. Кожна хвилинка дорога. 
Він, напевне, тут і так довгий час пролежав. Багато крові втратив.  

– Звісно, лікаря. Та ѐ з вами поїду. 
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За романом О.Пушкіна «Євгеній Онєгін» 
Пролетаят дни, как птицы, 

 А Его все нет. 
В моей жизни нет границы 

И не найду ответ. 

Пролетаят будни 
Из минуты в час. 

Я живу одной надеждой: 
Когда увижу Вас?.. 

Пишу ѐ строки каждый вечер, 
Мол, «лябля и жду». 

Мой характер не безупречен, 
Но жить так больше не могу! 

 

Я вспоминая зимний сад чудесный, 
Где были Вы и ѐ. 

И Ваш несмылий взглѐд прелестный 
Я не забуду никогда. 

Я не забуду Ваших слов, 
От которых слезы морем. 
И Ваш облик ѐсен и готов 

Повстречатьсѐ с моим горем. 

Зачем же томлясь этими слезами? 
Я сейчас в бреду. 

Все равно не быть мне с Вами 
И мне ѐсно почему… 

похмурим полотном хмар. Листѐна позолота плавно зміняютьсѐ 
сіруватоя барвоя. І більше нічого не радую наш зір. Повсяди – пас-
тельна палітра. Такий очікуваний колись дощ навіяю тугу, від ѐкої 
врѐтую лише веснѐне відродженнѐ. 

Ольга  Д’яконюк 
СЕРЦЕ СОБАКИ 

Сталосѐ це на початку весни. Сніг рішуче не хотів танути. Все 
довкола було ще біле-біле. З бурульок, що звисали самотньо з да-
хів, падали додолу величезні краплі. Цѐ юдина ознака вказувала – 
скоро виглѐне тепле сонечко, зігрію й оживить все довкола: дерева, 
що незабаром зазеленіять і забіліять пухнастим цвітом, траву, що 
стане надзвичайно м’ѐкоя і приюмноя. Небо буде блакитним-
блакитним, без жодної хмаринки. Воно вселѐтиме надія і впевне-
ність в наступний день, в безтурботне майбутню. А поки ще холодно 
і немаю навіть натѐку на потепліннѐ. Навколо все ѐкесь темне і не-
приюмне. 

У таку погоду аж ніѐк не хотілосѐ з’ѐвлѐтисѐ на вулиці. Жод-
ної лядини не видно навкруги. Лише одинокий дворічний Собака 
поволі чвалав дорогоя, наче ѐкийсь старий дідуган. Виглѐдав дуже 
втомленим. Колись у дитинстві був домашнім улябленцем. Мав 
м’ѐку і пухнасту шерсть, що так і виблискувала у променѐх сонцѐ 
ніжним кавовим кольором, лише лапки були білими – у «шкарпе-
точках». А зазирнувши у його очі, можна було побачити там увесь 
неосѐжний світ, все собаче добро, що може існувати навколо. Та 
післѐ тривалого блуканнѐ коричневенька ніжна шерсть заховаласѐ 
під товстим шаром вуличного бруду.  

На даний момент у його голові не було жодних думок. У 
нього не було сил навіть мислити. Здаютьсѐ, він не їв вже близько 
чотирьох днів, а то й весь тиждень, бо ѐкась хлібина, перехоплена 
на тролейбусній зупинці з добрих лядських рук, не рахуютьсѐ. 

*** 
Колишні господарі собаки викинули його на смітник, ѐк не-

потрібну іграшку. Весь мокрий стоѐв він під дощем, довго стоѐв і 
дививсѐ вслід машині, що від’їжджала.  

Йому було тѐжко пристосуватисѐ до безпритульного життѐ, 
адже змалечку він знав лише теплу ковдру, простелену у передпо-
кої, і двір будинку, де його вигулявали на повідочку. Та довелосѐ 
пристосовуватисѐ до іншого. Ось так ледве ходив він дворами, рив-
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Єдине, що від нас іще залежить,  
Принаймні, вік прожити, як належить. 

Ліна Костенко 
Єдине, що потрібно кожному в житті, – 
Це віра у майбутню та мрії золоті. 
Потрібно сміѐтисѐ й радіти, поки ти ю тут, 
Але про місія своя, мій друже, не забудь. 
 
У кожного мета ю, а також поглѐди свої, 
Та все ж удосконаляватисѐ потрібно і тобі: 
Ніколи не здаватисѐ, завжди вперед іти, 
Тоді тобі підкорѐтьсѐ вже новії світи. 

Залишить на Землі слід, щоб знали на віки, 
Потрібно лядѐм всім, а також і тобі. 
А так – сидіть без діла: не вихід у наш час, 
Проте, чого досѐгнеш – подумай повсѐкчас. 

Єдине, що потрібно кожному в житті,– 
Це віра у майбутню та мрії золоті. 
Життѐ – це рух, а рух – нові вершини, 
Які ти підкорѐтимеш з глибокої низини. 

Дмитро  Лупай 
СЛОВО 

Слово – одиницѐ мовленнѐ 
Чи, може, інше його визнаннѐ? 
Це те, без чого ніѐк неможливо 
Прожити хоч мить свого життѐ. 
Длѐ кожного слово – це щось особливе: 
Зло… Совість… Лябов… Забуттѐ… 
Оцінити важливість слова 
Повірте: не вистачить і життѐ. 
Словом ридаять і словом … кохаять, 
Словом лікуять і словом… вбиваять. 
Слово – це вічність. Слово – життѐ.  
Слово – це Всесвіт лядського буттѐ. 

 

Христина  Шаболдіна 
СПОГАДИ 

Зимовий вечір. За вікном кружлѐ метелицѐ. Я вдивлѐясѐ у 
темну даль, і спогади вириваятьсѐ з полону пам’ѐті. В кімнаті темно, 
але затишно і комфортно. Я не лябля світло: воно створяю диском-
форт. Та в кімнаті все ж мерехтить свіча. Її полум’ѐ зігріваю мене. Я 
спостерігая за світлом свічки і ловля себе на думці, що могла би так 
спостерігати безкінечно.  

Спогади… Вони знову заполонили моя свідомість, відволіка-
ять, спонукаять мріѐти, навіяять різні думки. З очей зриваятьсѐ 
скупі сльози щастѐ і вдѐчності за все, що було зі мноя. Дивлясѐ у 
вікно – і на душі радісно. Під світлом ліхтарів видно, ѐк прогуляютьсѐ 
закохана пара, ніжно тримаячись за руки. І ось вона зникла з мого 
полѐ зору, а на душі – ностальгіѐ. З очей хлинули рѐсні сльози. Це 
сльози боля і розпачу. Я повернуласѐ до свічки… Здавалосѐ, вона 
також плакала. Теплі краплинки парафіну, ѐкі плавно стікали по її 
білому тілу, застигали на очах, і вона поступово втрачала своя струн-
ку горду поставу. Це нагадувало мені душі лядей, покалічених бо-
лем, зрадоя, розпачем. На мить мені здалосѐ, що білі парафінові 
сльози обпікаять свічку, ѐк душевний біль обпікаю мене. І раптом 
майнула думка, ѐк набат: коли погасне тендітна свічка, то погасне і 
мою життѐ… 

Свічка беззвучно плакала. Я плакала теж. А на вулиці все таке 
ж темне, тихе і спокійне. В думках залишилосѐ риторичне запитаннѐ: 
«Чому моѐ душа ридаю?» 

Анастасія  Чорна 
ОЧІКУВАННЯ ДОЩУ 

Осінь. Суворе небо затѐгнуте важкими тужливими хмарами. 
Здавалосѐ, ще мить – і вони заплачуть. Багато часу минуло від остан-
нього літнього рѐсного дощу. Всѐ природа застигла в очікуванні 
зливи, сірої, сумної, жаданої. Навіть розлогий і могутній досвідчений 
старезний дуб, ѐкий ще декілька днів назад радісно вітавсѐ з усіма 
довкола, стоїть зараз ѐк похмурий велетень поміж лісового товарист-
ва. Роздумую…  

Можливо, саме зараз осінь, справжнѐ осінь-красунѐ, і наста-
ла, коли дерева ніби обрамлені міддя, гублѐть не жаліячи свою 
листѐ по сірій вологій землі. Вони самотньо стоѐть під сірим небес-
ним шатром, і не зрозуміло: чи то вечір настав, чи небо затѐгнуло 
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*** 

Ти така гарна, дотепна і красива 
Весела, ніжна, дуже мила… 
Твої очі, ѐк дві морські перлини, 
Я думая про тебе щохвилини. 
І здаютьсѐ: на світі ти така одна,  
Усмішка в тебе незвична й чарівна. 

     

І ніби тихий шелест спілого колоссѐ 
Розвіваютьсѐ на вітрі золоте твою волоссѐ. 
І часто на устах твою промовисте ім’ѐ, 
Як хочетьсѐ, щоб ти була моѐ… 
А поки – споглѐдая фото ѐ твою, 
І на мить… зупинѐютьсѐ серце мою. 
Віря: незадовго той щасливий час, 
Коли ти поруч будеш повсѐкчас. 

ДРУГ 
Друг – найкраща лядина, 
Він – особлива дитина, 
Допоможе в будь-ѐку хвилину, 
Похмурий день перетворить у радісну днину. 
І не скривдить він тебе, 
Доки добрею серце у грудѐх б’ю. 
Дасть вчасно хорошу пораду, 
А негатив залишить позаду. 
Коли друга поруч нема – 
Смутнію-плаче душа. 

ПРОЗА 
Багатогранна словесна палітра, вміло відшліфована,  

 продиктована голосом душі, –  
зцілюючий трунок  для небайдужого 

 Божедана 

Клара  Ханіна 
ПЛАЧ ОДИНОКОЇ СВІЧКИ 

Морок заполонив кімнату, наповнив собоя кожен закуток. 
Здавалосѐ, що смерть відвідала це місце та залишила тут частинку 
себе. 

На столі в цій непроглѐдній темрѐві плакала одинока свічка. 
Наче бій одного воїна з величезним військом, боротьба вогня з 
темрѐвоя була безглузда, але прекрасна. 

За вікном щось таюмниче нашіптував пустун вітер, а рѐсні 
краплі дощу вигравали у такт ніжну мелодія. 

Ніхто не міг порушити ця моторошну тишу. Вже нікому було її 
турбувати. Смерть, безглузда і непривітна, назавжди поселиласѐ у 
цьому місці, і ніхто не уникне зустрічі з нея. Тільки маленька свічка 
мужньо горіла на столі та оплакувала загибель міста… 

Антоніна  Семенюк 
ВРАНІШНЄ ПОЛОТНО 

Темінь вулиць повільно розсіяютьсѐ завдѐки світлу ранкового 
променѐ. На зеленій ковдрі літніх духмѐних трав від його ніжного 
дотику прокидаютьсѐ, переливаячись різними барвами, кришталева 
роса. Здаютьсѐ, наче діамантова доріжка стелитьсѐ під ногами. На-
вколишня передранішня тишу оповила легка освіжаяча прохолода 
перед важким спекотним днем.  

Ще зовсім трохи – і тиша та спокій плавно розчинѐтьсѐ у гала-
сливій буденній лядській суюті.  

Але зараз тиша… Ніщо й ніхто не турбую недоторкану картину 
спокоя та свободи. І лише зачаровуячий спів пташок робить її непо-
вторноя. Вдихни на повні груди! Відчуй і насолодисѐ досконалістя 
світу природи. Неповторні пахощі росѐних квітів і ранкова свіжість 
наповняю твої легені. У ця мить все навколо здаютьсѐ незвичайним і 
казково-безтурботним. Спокуса залишитисѐ у такому стані неймовір-
но велика. Та настаю новий день зі своїми турботами і проблемами, а 
за мить від цього вранішнього полотна залишитьсѐ лише спогад. 
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ВПЕРШЕ І ВОСТАННЄ 
Згадуя, ѐк до школи йшов ѐ перший раз 
З букетом ніжних квітів у руці. 
Той перший клас, урок, дзвінок і перший вчитель  
Назавжди в пам’ѐті залишатьсѐ моїй. 
Той час назад уже не повернути, 
А скоро всі ми ступим на поріг життѐ… 
Прекрасні ті моменти не забути: 
Смішні, серйозні, турботами закуті, 
Словом, неповторне шкільне життѐ. 
Так, ми мріѐли знаменитими стати: 
Досѐгти вдосконаленнѐ вершин. 
Невдалі контрольні засмучували часто, 
Але і додавали нових сил. 
Дорослий світ гостинно нас зустріне? 
А зараз – завершальний наш урок… 
Лиш тишу сувору і миттюве мовчаннѐ 
Порушить мелодійний останній дзвінок. 

Марія  Сліжук 

*** 
І під ціюя скромноя кофтиноя 
Ховаютьсѐ зовсім не бліде тіло, 
А душа – цілий світ без кордонів, 
Який повільно помираю?.. 

*** 
Тіюї дощової ночі 
У тихій замкненій квартирі 
Ми немов жили у своюму світі, 
Сплітаячи руки в унісон. 
Було нам комфортно, 
І це був не сон. 
Красиві мрії раптом стали дійсністя… 
І позбулисѐ ми бажаннѐ 
Повертатисѐ у реальність: 
Пили каву разом і мовчали… 
А в душі голосно від щастѐ кричали. 
Перебуваячи порѐд з ним,  

Мама умеет ждать, 
Так же умеет встречать, 
И, если нужно, ворчать; 
А так же быстро прощать. 

Мама умеет скрывать,  
И от проблем защищать. 
Даже может смолчать,  
И папе её не понѐть. 

Мамы могут болеть, 
Мамы будут седеть, 
Мамы умеят все, 
Им бы уметь не стареть … 
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Дивилась на дорогу 
Через відчинене вікно балконне. 
Сьомий поверх… 
Знемога. 

*** 
У цей жахливий дощ 
Я обожняя думати,  
Не відганѐячи думи-мрії геть. 
А думки – ѐк павутиннѐ про те, 
Як добре перебувати з рідними, 
Як затишно у своюму мікросвіті, 
Коли ніхто не вриваютьсѐ раптово 
У твій маленький всесвіт, 
Як добре бути наодинці з собоя. 
Лише з тобоя не байдуже ніколи… 
У цьому, напевне, всѐ біда. 

Світлана  Морозова 

*** 
Спочатку було Слово, 
Незаймане та чисте, 
А потім була мова,  
Яскрава й промениста. 
Слова ті були щирі, 
І творчі ляди знали, 
Що з словом у кишені 
Музики пісня грали. 
Те слово, наче фарби, 
Все граю кольорами. 
А всі відтінки слова  
Мандруять разом з нами. 
Художники портрети  
Творили разом з словом, 
А кисень длѐ поетів 
Є їхнѐ рідна мова! 
Словами можна гарно 
Лядину описати, 
А можна кинуть марно, 

Та день щоднѐ йде з мукоя такоя, 
А ніч щоночі не даю мені спокоя … 

*** 
Inside this noisy crowd 
I’m searching for your eyes, 
But you are full of proud 
You need me just at night. 

My world is full of pain. 
You hurt me without weapon. 
Is it all that I gain ? 
Or you just have a reason ? 

A reason that you have  
Is only caused by lie.  
I beg you : please, forgive me  
Your love was just a lie! 

 

ПАПЕ 

Жизнь мужчины – три этапа, 
И пути иного нет: 
Юный мальчик, взрослый папа, 
Срок придет – и будет дед. 

Тост торжественный за папу, 
Много светлых, долгих лет! 
Я пред ним снимая шлѐпу: 
Лучше папы в мире нет!  

МАМЕ 

Мама – это слезы в глазах,  
Мама – это нежность в устах, 
Это радостный смех детей 
После долгих без сонных ночей. 
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Та серце обтесати. 
Не правильно сказавши, 
Ти можеш навіть вбити. 
На почуттѐх зігравши, 
Словесну кров пролити. 
Слова всі були чисті, 
Але жахлива злість 
Плете страшне намисто 
З гірких та мертвих сліз. 
Тому, ѐк щось сказати, 
Подумай длѐ початку. 
І варто пам’ѐтати: 
«Не сій огиди грѐдку». 
Плекай словесну чистоту, 
Та не збезчести слово, 
І заклади ти доброту 
У своя рідну мову! 

*** 
Зів’ѐли волошки, приморозило… 
Не стане більш тепло, красиво і мило. 
Яскраві «вікенди» змінились на будні, 
Уже не так тепло буде у грудні. 
Так стало морозно, а ти ще зі мноя, 
І наша весна залишилась з тобоя. 
Чому все так сталось? Що можна змінити? 
Чому не схотів ти мене зрозуміти? 
Чому не додав цукру в напій любов? 
Чому ці питаннѐ звучать знову і знов? 
Чому ѐ самотнѐ, хоча ми удвох? 
Чому мені досі дорогий твій «дух», 
Що в душі… 
Але, на жаль, немаю уже тіюї теплоти… 

*** 
Щиру посмішку на моюму обличчі 
Викликаю рідна мені лядина. 
Лиш вона допоможе здолати мій відчай, 
Бо МАМА в житті даютьсѐ юдина! 
Лагідна щирість в зелених очах, 

А Ви чекали Всесвіту із безліччя зірок? 
Безумний лет й могутні крила? 
А він нікчемний, ѐк тяремний строк, 
Я відбувая тут, безсила … 

Відчули холод? О, це холод ґрат. 
Я їх лябля, залізні мої ґрати. 
Ні, ѐ не вільна вже давно. Відтак  
Цінуя їх. Вони стоѐть на чатах … 

 

 

А це – алтар. Отут колись спалила  
Я всі свої мости, ѐ вибрала мій світ, 
Отут ѐ відчаюм молила… 
А вирок був – оцей нестерпний біль. 

Я жити хочу. І не можу – біль. 
Летіти хочу, та не мая крил. 
І, щоб піти, не мая сил. 
Я спля – ѐ відчувая біль. 

В огні даремних сподівань, думок  
Я свою серце вже спалила . 
Чекали Всесвіту із безліччя зірок? 
Безумний лет, й могутні крила … 
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Та завжди розумна порада, 
Феноменальна міміка на вустах – 
Усе це у тобі ю, ріднесенька мамо! 
Лиш ти мене можеш завжди зрозуміти, 
Та у кожну хвилину мого життѐ 
Лябов’я дитину своя обігріти, 
Відкинувши все зайве в небуттѐ! 
Ти завжди в моюму серці, матуся! 
Навіть тоді, коли ѐ далеко. 
В житті ѐ від тебе не відвернусѐ 
Тому, що без тебе мені ю нелегко! 
Вітая, матуся, із твоїм свѐтом! 
Будь завжди поруч та завжди здорова! 
З усіюя щирістя і завзѐттѐм 
Заѐвимо всім, що ти ю чудова! 

Ірина  Фагурел 
Фанфік за романом у віршах 

 Ліни Костенко «Маруся Чурай» 

*** 
Пройшли роки. Марусѐ сумувала. 
І жаль, і біль ховалисѐ в душі. 
Про Іскри почуттѐ давно вже знала, 
Але сама була давненько на межі. 
Краса змарніла, і не давали спокоя 
Сухоти, про коханого думки сумні. 
Але, ѐк кожна жінка, так хотіла своя 
Кровиноньку залишить на землі. 
Аж тут вже наче без надії 
Прийшов до дівчини Іван. 
Не відпускали Іскру мрії, 
Та перед ними був немов туман. 
А дівчина не стала відхилѐти 
Всі пропозиції, що щирими були, 
Бо ж скільки можна вже страждати 
Від того, що ніѐк не відновить? 
Минуло дуже мало часу, аби зрозуміти, 
Що сум за Грицем уже давно минув. 
Вона страждала, бо так легше жити, 

Не витрачай роки ці марно,  
Ти їх не зможеш повернуть, 
І будеш довго жалкувати, 
Що не пізнав ти їхня суть ! 

Радій життя ти молодому, 
Та про труди не забувай. 
Працяй сумлінно, і в усьому  
Ти успіху лиш досѐгай. 

*** 
Мою вікно – це зоопарк думок, 
Де без квитків і без грошей, 
Ступивши в натовп крок, 
Побачу ѐ приховані емоції лядей … 

Мою вікно – це галереѐ душ, 
Де світ ховаю казку під плащем, 
Де осінь спить в намисті із каляж, 
В портретах мрій, написаних дощем. 
 
Тіюї миті ѐ діждатись хочу, 
Коли нарешті час тривог мине, 
Мене пригнічуять ті дні і ночі, 
Коли турбота з голови не йде. 

Та день і ніч так міцно тиснуть руки, 
Аби ще більш мене утомоя зігнуть: 
Вдень відбувая у тривозі муки,  
Коли вночі не можу ѐ заснуть. 

Благала день зглѐнутисѐ на мене, 
Розповідаячи про велич неба і хмарок; 
Віддать щоб ночі ту напругу денну , 
Схилѐячись перед ѐскравістя зірок … 

МІЙ СВІТ 

Дивітьсѐ: це мій світ , 
Скажіть відверто: ви здивовані? 
В нім тільки боля слід, 
Він тільки болем загартований … 
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А світ і так жорстоким був… 
Побраласѐ вже немолода пара, 
Закохана, неначе в яності. 
Можливо, так минула кара, 
Яка була жахливоя в житті. 
…Пройшли роки. Уже й на світ з’ѐвилисѐ 
Їх діточки, гарнесенькі такі. 
І гнів, нарешті, Бог змінив на милість 
І дав спокійно прожить останні дні. 

*** 
Не можна навіть собі уѐвити, 
Що лядѐм без речень і текстів робити. 
Немаю їх – нема і спілкуваннѐ. 
За що нам безглузде таке покараннѐ? 

Думка основна ю у тексті кожному 
І автора задум знайти можна там. 
Крім того, розкриваю текст певну тему, 
Яка містить у собі не одну мікротему. 

Багато чого ѐ ще можу сказати, 
Щоб будь-ѐкий текст охарактеризувати. 
Та зробить за мене це тексту лінгвістика, 
А згодом на допомогу їй прийде стилістика. 

Та це вже зовсім інша розмова, 
Бо найголовніше – моѐ рідна мова. 
Не змогла б ѐ без неї і слово сказати 
Не те, що вже реченнѐ в текст об’юднати. 

*** 
Ти мріюя живеш, нея ж ти весь час мариш. 
Думаюш, що бажаним тим легко володіть. 
Чого тоді підрѐд усіх охоче свариш, 
Коли вже до мети дійшла, так хочеш все спинить? 

Чимало часу втратила – тепер шкодуюш, 
Та надто пізно шкодувати й змінявати щось. 
Ти думала про себе лиш, тепер і маюш: 
Багато друзів вже давно від тебе відреклось. 

There is time for crime , 
There is time for blame … 
You must find your time , 
You must win your game … 

You must gain your fate , 
Life is for you only … 
Never is to late , 
You are never lonely … 

No one is your chief , 
Be as tough as tower … 
Power’s in belief 
In your own power … 

You must stay alive , 
You must go and fight … 
And everything in life  
GONNA  BE  ALRIGHT ))) 

 

                                             МОЛОДІСТЬ 

Багато цінностей у світі: 
Книжки, картини, гарний дім,  
Розваги, ласощі і квіти, 
Хіба не щастѐ з цим усім ? 

Та ю в житті такий період,  
Що кращий за те все добро, 
Коли до тебе йдуть несміло 
Надіѐ, Віра і Лябов. 

Період цей ю найдорожчий, 
Його слід дуже берегти; 
Не купиш ти його за гроші, 
Його не зможеш ти знайти. 

Це – молодість, найкращі роки, 
Коли життѐ лиш розквіта; 
І пам`ѐтатимеш ти довго 
Ці найчудовіші літа. 

 

17 32 



  

  

 
Можливо, справді варто хоч трішки побути 
З думками наодинці, щоб ніхто не турбував. 
Лише в цьому випадку зможеш, нарешті, забути 
Всіх, кому боля завдала і тих, хто ображав… 

ЧАС 
Швидко час біжить, а ѐ не помічала. 
Втрачених можливостей просто не злічить, 
Амбіцій так багато, результату – мало, 
А час так само все кудись біжить… 

Чи знаюте ви, ѐк важко лінь долати? 
Як хочетьсѐ ще хвильку відпочить? 
Душа ж бажаю іноді на нервах грати, 
А час… його ніѐк не зупинить. 

Так часто можемо ми всі почути 
Лайливі у свій бік коментарі. 
Але хоч раз та спробуйте відчути 
Ця неймовірну важкість на собі. 

Та час спливаю, все спливаю, 
На роздуми всього лиш мить даю. 
Чимало з нас іще не знаю: 
Час не підвладний був і ю… 

 

*** 
Ця посмішку з дитинства добре зная. 
Когось чарую, а когось лѐкаю, 
А хтось ніколи навіть не згадаю, 
Уваги не зверне, хоча і впізнаю. 

Нас вже нема. А ти цього не чуюш, 
Нас вже нема. І це кажу лиш ѐ,  
Нас вже нема, невже не розуміюш: 
Ти вже не тут, тоді де ж ѐ? 

                                          

 

FOR YOU 
There is time to fly, 
There is time to fall … 
There is time to die, 
There is time to call … 

There is time to hear , 
And to use your chances … 
Questions are so clear ,  
But there are no answers … 

There is time to laugh , 
There is time to range … 
A minute is enough  
For another change … 
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*** 

Ліцей медичний став нам другим домом. 
Нехай сяди не завжди йшли охоче, 
Вертатимемось час від часу знову 
Аж доти, доки цього серце схоче. 

*** 
Все хочетсѐ побыть немного не такой, 
Уж сильно облик надоел привычен. 
Безумно, ведь, проелось быть всегда собой, 
В тот час и график жизни столь привычен. 
Не раз душа желела резких перемен, 
А тело, словно мне в протест, болело. 
И только неприѐтности дало взамен, 
Все то, что получить давно хотела. 
Уже не много надо, чтоб понѐть, 
Что жизнь моѐ весьма однообразна. 
Казалось бы, пора ее такой принѐть, 
Но часто не удержатьсѐ от соблазна. 

Natalia  Kuhta 

УРВАЛАСЯ ЛІНІЯ ДОЛІ 

Майбутню щоднѐ стаю минулим, 
Потоки брехні заливаять суспільство. 
Невже і надалі так буде? 
Не знаюш, куди поспішати й подітись. 
Кожне слово набираю динаміки, 
Ляди живуть, піднімаячи паніку. 
Захочу забути, можливо, 
Як горѐть мрії у сні. 
Та видерти можна сторінку, 
А історія – ні. 
Народ дивитьсѐ, народ фіксую. 
Що все-таки лядей дратую? 
Ніхто не хоче життѐм ризикувати, 
Говоря тихо, бо мая що сказати. 
А ѐкщо використаний час –  

Та навіть в цім смертельнім вирі, 
Я зная, що кохаюш ,  
Душі моюї стінки сірі  
Весноя прикрашаюш … 

 

ВЕСНА 
До мого вікна підійшла весна,  
Розтанула на шибці квітка льодѐна… 
Крізь прозоре скло сонечко зайшло, 
І поклало промінь на мою чоло … 

Видалось мені, що лежу ѐ в сні , 
Що співаю хтось лагідні пісні, 
Що торка мене ніжна і легка,  
Наче те веснѐне сонце, мамина рука … 

*** 
Зірка по небу біжить,  
В кожному кроці палаю, 
Посеред неба тремтить –  
До щастѐ лядей закликаю … 
Удень вона йде в небуттѐ, 
Вночі вона оживаю … 
Як і лядськею життѐ, 
По смерті в зірках оживаю ... 

НЕ ТУТ 
Ти вже не тут, тебе тут більш не кличуть, 
Ти вже не тут, а десь в далекім Там, 
Ти вже не тут. І то не ѐ так плачу… 
Те небо в зорѐх не повернуть нам. 
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Натомість вирішать за нас… 
Лінія оборони тримаять живі, 
Заливаять суспільство потоком брехні. 
Давайте будемо відверті? 
Настаю культ смерті… 

                                       І ТИ ПЕРЕЖИВИ 

Серце. Лябов. Почуттѐ. 
Вічність нового життѐ. 
Віра. Надіѐ. Терпіннѐ.  
Щастѐ. Його розуміннѐ. 
Ніжний поглѐд. Краса. 
Теплі і щирі слова. 
Посмішка. Очі. Риси обличчѐ. 
Розмови до ночі. Усе без кінцѐ. 
Сльози. Крики. Біль у душі. 
Не відпускай. Не спіши. 
Втрата. Плач. Знову одні. 
Проходѐть ночі. За ними – дні. 
Стражданнѐ. Музика. Сльози до ранку. 
Кава. За нея – ще кави склѐнка. 
Дорослі підлітки – в душі маленькі діти. 
Це вік такий. Їм хочетьсѐ лябити. 
Щирі побаченнѐ. Відверті зізнаннѐ. 
Ось чого варте дитѐче коханнѐ. 

НЕ ПЕРЕНОШУ ВОСПОМИНАНИЙ 

За окном давно не та уж осень, 
А ты наври, наври, как будто бы мне восемь. 
Далекаѐ-далекаѐ дорога… 
Тогда твои глаза сказали много. 
Душа полгода уже в коме: 
Лябовь… Ведь каждому она знакома. 
Дешеваѐ улыбка давно уж не игра. 
Ты отвечаешь: «Нет», 
Ведь потому что «да». 
И даже не секрет… 
А если ты играешь, 
То помни: правил нет. 
Много лишних тебе лгут, 
Но без лябви не умираят – 

Знайдеш ти віру? Ні, бо легше вірить в казку. 
Знайдеш дорогу? А навіщо? Всі вже тут. 
Готуячись пройти цей шлѐх-поразку, 
Ти душу й серце викинути не забудь… 

    Олеся  Явіц    
БАТЬКІВЩИНА 

Рідний край , він чудовий такий, 
Край думок, красоя натхненних, 
Гір високих в імлі голубій, 
У одежі килимів зелених… 

Край прекрасних, лагідних гаїв, 
Край потоплений в пахощах квітів, 
Край струмків та розкішних лісів, 
Край мене і тебе в цьому світі… 

               *** 
Дивлясѐ в ніч, услід холодним зорѐм, 
Уста мовчать, а серце туга рве… 
Ніколи не зустрітись нашим долѐм… 
А може, нас чекаю щось нове ??? 

Шепоче вітер ніжні спогади і мрії, 
Дурманить аромат солодких дум … 
І теплі сльози ніч ласкаво сію, 
Далекі зорі тчуть холодний сум … 

Печалля обійма прозорий подих ночі, 
І поглѐд місѐцѐ в душі тремтить … 
Зустріти мрія – твої сині очі, 
А серце плаче, і душа болить … 

*** 
Весна розклеяю афіші  
На стінах душ недбало , 
Тебе зі мноя в милім вірші 
Вона заримувала … 

Весна витрушую із неба  
Останній подих криги, 
А ѐ …А ѐ піду до тебе, 
Розтанувши, ѐк миті … 
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Просто без нее живут. 
Сердце болит? 
Конечно, это что-то значит, 
Но бессердечные не плачут. 

ЛЮБВИ ДОСТОЙНА ТОЛЬКО МАМА 

Времѐ не лечит – не держит тебѐ крепче. 
Ведь жить мечтой не плохо, 
А гораздо легче. 
Начинаешь думать в конце о начале, 
А в итоге – все сначала… 
Когда-то ѐ боѐлась этих серых стен, 
Все можно объѐснить, 
Но объѐснить не всем. 
Всегда мама учила, повторѐѐ дважды: 
«Все однажды станет важным». 
Я с ней на диване, 
У нас небо в кармане, 
Мы так и оставим… 
Пауза. Мгновеннаѐ реклама. 
Зачем всѐ эта драма? 
Лябви достойна только мама. 
С ней – сквозь преграды, 
Где от души – там слов не надо… 

ЦЕНИТЬ 

Небо – не высота. Оно не делитсѐ на этажи. 
Хочешь сказать правду? Возьми и скажи. 
Сильные ляди всегда немного грубые: 
Язвѐт, улыбаятсѐ, с толпы выделѐятсѐ. 
Не обижай и не пытайсѐ врать тому, 
Кто верен сердцу твоему, 
Ведь смотрѐ в глаза твои, 
В них он видит своя жизнь. 
Не учись читать чужие мысли: 
Твой человек не уйдет  
Из твоей жизни… Оставшись один, 
Ведь не он станет одиноким. 

Олександра Дубініна 

*** 
Те незбагненне темно-синю море, 
Що відбиваютьсѐ в твоїх очах. 
Нехай навіки з нього зникне горе, 
Й ніколи хай не вернетьсѐ вже страх. 

Бо ти дитина, що не зна, ѐк жити, 
Не вміюш істину читати по очах. 
І бачиш лише ту частину світу, 
Яку ще не спіймав в тенетах страх. 

Ти зрозуміла все занадто пізно, 
Нічого вже не можна замінить. 
І очі твої, тії сині очі, 
Зімкнулись у примарній глибині. 

 

*** 
Світанок, день, осінній вечір, ранок… 
Життѐ – одна одноманіть. 
Скажи, навіщо цей прекрасний ранок, 
Якщо у серці вже надіѐ не дзвенить? 
Відповідай: чому ідеш по колу, 
І, зрозумівши правду мимохіть, 
Продовжуюш безглузді перегони, 
Замкнувши свою серце на замки? 
Чому не йдеш, від спраги у знемозі 
Не прокладаячи дорогу до струмків? 
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Как море, его душа всегда будет глубока. 
И если этот человек  
Будет в жизни чего-то боѐтьсѐ – 
Ты верь в него, и он не сможет сдатьсѐ. 
Учись ценить лядей, которые лябѐт нас. 
И однажды в нужном месте 
Наступит нужный час. 
А если предали и о тебе забыли – 
Забудь о них… Они неправильно тебѐ лябили. 
Послушайте: хватит ныть! 
Некоторые вещи нужно просто пережить. 
И как бы в жизни все не шло – 
В конце все будет хорошо.     

                                            
                                          ПОДАРИ 

Подари мне улыбку, 
Ее хватит вполне. 
Ведь зная, что ты 
Улыбаешьсѐ мне. 

Подари мне свой взглѐд, 
Чтобы рвал наповал, 
А в душе знаешь что? 
Ужасный пожар. 

Подари мне мечту. 
Я с ней вместе усну… 
И проснусь утром рано. 
Тогда заживут 
Все мои раны. 

                                      НА ПАМЯТЬ 
Я всегда рѐдом буду.  
Слышишь? Буду. 
Ты мне самый близкий, 
Мое самое лябимое чудо. 

Я всегда рѐдом буду.  
Слышишь? Обещая. 
Моей зависимости от тебѐ 
Нет ни конца, ни краѐ. 

 

 

Джулія  Продан 
ЗИМОВА КАЗКА 

Спочатку осінь: листѐ опадаю. 
І хтось це, може, казкоя вважаю. 
Навкруги вкриваю все роса, 
З-під листѐ не помітна вже трава. 
А холод поспішаю – тільки повернисѐ: 
Побачиш перший сніг, і зникне жовте листѐ. 
Під білим килимом сніжинки різні 
Так вдало вирізьблені – всі неповторно-ніжні. 
І стежка біла-біла простѐгаютьсѐ удаль, 
А Зимі до лицѐ пастельна та вуаль. 
Ось вона – краса…, краса, не маска: 
Неповторна, довгождана зимова казка. 
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Я всегда рѐдом буду.  
Слышишь? Ты моѐ поддержка. Верь. 
Я не выдержу, утратив тебѐ. 
Мне не пережить таких потерь. 

Спасибо за каждый день, 
Секунду, смех и пережитуя боль. 
Я никогда не надышусь тобой 
Вдоволь… 

МОЕ МОРЕ 
Холодный вечер, последнѐѐ встреча. 
Лишь ѐ и море. Мои обещаниѐ. 
Мы увидимсѐ вскоре, 
Ухожу без прощаний. 

Ты можешь мне снитьсѐ, 
Как и прежде, 
Чтобы ѐ проснулась 
С надеждой о встрече. 

Я скучать научилась, 
Не видѐ границ. 
Ведь только море 
Заменит сотни лиц. 

Перед тем, как уйти 
В Иной мир, 
Скажу одно: 
«Оставайсѐ собоя самим». 

Пускай монолог 
Между нами, но все же 
Тѐнет к тебе ежедневно 
Прохожих. 

ЦЕНЯТ ПОСЛЕ 
Этим утром проснувшись, 
Боли не стало, 
Глаза наполнились искренним светом, 
Как будто внутри взорвалось 
Что-то типа «кометы». 

 

 

Христина  Шаболдіна 

ШЛЯХ ПІД НАЗВОЮ – ЖИТТЯ 

Мої сліди змиваю сірий дощ, 
Їх обриси травоя заростаять. 
Що ж, ѐ сама обрала своя путь 
І вороттѐ нема. Я буду йти й надалі. 
А шлѐх цей називаютьсѐ – життѐ, 
І ѐ його пройду достойно. 
Нехай життѐ – це теж війна, 
Та вороттѐ нема… нікому. 

Анастасія Чорна 

*** 
У повітрі пахне часом і весноя, 
Годинниками, мріѐми, лядьми, 
Нестримним вітром, ніжноя рукоя, 
Що простѐгаю щастѐ: «Ось, візьми!» 

На вулиці відчутно присмак волі, 
Солодкий, мов молочний шоколад, 
І так спокійно й добре мимоволі, 
Що не потрібно слів, жаля, порад. 

Лише проміннѐ сонцѐ у волоссі 
Вплітаютьсѐ. Стурбовано шука 
Оті турботи, хвиляваннѐ, осінь, 
Яка давно пішла… в минулому блука. 
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 Ты уже не источник. 
Хочешь – скажи что-то, 
Хочешь – смолчи. 
Я научилась прощать и забыла, 
Не заметила, странно, как отпустила. 
Эти глаза, лябимые плечи – уят. 
И эти клѐтвы – просто обещаньѐ, 
Ведь чувства ценѐт после – 
Вначале поедаят… 

Анастасія  Кіцул 

*** 
Я від мінус 

до пляс нескінченності 
серед плину думок та ідей. 

Ти – мій проѐв, що тане в безмежності, 
розриваютьсѐ серед лядей. І немаю кінцѐ чи 
початку без думок і без мрій про твій сміх. 

Ястребе мій… Ти загинув 
в достатку. Світе мій…  

Ти тепер уві сні.  

Тіні щастѐ 
зникаять зі шлѐху, розум теж  

загубивсѐ в пітьмі. І хіба себе вбив  
ти від страху? А без нього ти ѐкось  
так жив. Я хотіла тебе врѐтувати… 

Сил, можливо, забракло мені. 
Та, напевно, себе цінувати,  

Рідний мій,  
ми повинні самі. 

І тому ти один на планеті 
бережи те, що маюш, завжди. 
Милий мій… Ти повернешсѐ  
з Лети. Світе мій, Ти дійдеш 

до мети. Твоѐ ніжність,  
без сумніву, диво, 

Розлябити  
не в змозі її. 

І хоч бути разом неможливо, 
Будеш ти в моїх снах, 

Янгол мій… 

*** 
У світі ю все – прекрасне і чудове. 
Є радість і щастѐ, ю сміх і лябов. 
Та ѐк же часто ми це забуваюм, 
Як часто сумуюмо ми знов і знов. 

Говоримо «щирість», в душі – лицемірство, 
Та не комусь брешемо, а собі. 
Ми кажемо: «В світі ю віра і надіѐ», 
Але не навчились ще їх берегти. 

У нас навіть думки своюї нема… 
Від світу чекаюм багато, самі ж… 
Нічого не робимо: все нам дарма 
І не помічаюм: ѐка скрізь краса. 

Прокиньтесѐ, ляди, скоріш усміхнітьсѐ! 
Всім тим, хто поруч, не зрадьте ніколи. 
Длѐ світу зробіть хоч маленьке добро, 
Насичуйте світлом його і лябов’я! 

Клара  Ханіна 

*** 
Вертаютьсѐ той довгий листопад, 
Коли ми вбивства й пекло убачали. 
Той час нагадував нам ад, 
Де часто і життѐ, і смерть стрічали. 
Вертаютьсѐ той довгий листопад, 
В ѐкому всі ми мужніми повстали, 
В ѐкому ненависть пішла на спад, 
Та патріотами ми мимоволі стали. 
Вертаютьсѐ той довгий листопад, 
Коли ми боротьбу розпочинали. 
Лядей померло, ѐк зір тих, – міріад.  
І жаль, що ми жорстокість не вбачали… 
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