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Марія Тимчук — поетеса,  
котра відчуває  

свою причетність до всього,  
що відбувається на рідній землі

У поетичному доробку, що підготувала молода 
авторка Марія Тимчук із села Красноїлля Верхо-
винського району Івано-Франківської області, 
читачеві щемно западе в душу хвилююча ліри-
ка, сколихне до глибоких роздумів громадянська 
поезія, повернуть до споминів відверті вірші про 
дитинство, рідний край, багату природу...

Є велика спокуса цитувати її твори. В них ба-
гато особистого, але такого, що виходить на за-
гал і заставляє вже власні думки вимальовувати 
нові образи, проживати заново й минуле, й ни-
нішнє, а головне, що від цих її творів, поетичних 
знахідок стає тепло на душі й серці, і хочеться 
те тепло передавати іншим, і мріяти, і прагнути 
лише до доброго і щасливого майбутнього. Хіба 
не так, коли читаєш:

Ну що за родину рідніше на світі?
щасливу родину за дружним столом,
Як ласкою щирою всі обігріті,
І повниться хата родинним теплом...
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Поетеса щиро і відверто зізнається:

...о спогади, я розлучатися з вами
не хочу, не можу, бо сили нема...

забути стежину, зарошену в школу,
і рідної річки в піску береги,
і сонця усмішку — таку ясночолу,
а взимку, як гори, сніги...

...я буду те диво завжди пам’ятати,
як гарно кружляли кульбаби в танку...

Марія Тимчук не стоїть осторонь викликів 
сьогодення:

Нехай в двадцять першім столітті
лиш мирний звучить діалог,
хай правда не ходить в лахмітті,
поменшає кількість тривог.

Вона відверто ганьбить тих, котрі «...сво-
їм набундюченим «я» цураються правди свя-
тої...», «...живуть без усякої правди...»

Можна ще довго цитувати молоду поетесу, 
але що тоді залишиться робити читачеві? По-
лишивши його з творами Марії Тимчук наодин-
ці та з вірою, що вони принесуть йому насолоду 
й натхнення до роздумів, хочу зазначити: читач, 
принаймні, у поезії Марії Тимчук не розчаруєть-
ся! Бо в тій молодій поезії нуртує потужна думка 
до самовдосконалення кожного! Орнамент по-
чуттів і образів авторки — різнобарвний, насиче-
ний, хвилюючий, по-своєму — особливий. У неї 

оригінальний підхід до висвітлення будь-якої 
теми, вона її переживає в собі глибоко, а від-
так уже лягає на білий аркуш паперу досконалий 
твір, мистецьки народжений, часто афористич-
ний, а головне — не пустоцвіт. Скажімо, чуття 
і висвітлення краси і змісту ріднокраю у неї вод-
ночас реалістичне і поетично-образне, з широ-
кою палітрою романтизму, що в поєднанні ство-
рює справжню палітру довкілля.

У більшості поезій Марії Тимчук — свіжість 
поетичної думки, оригінальний підхід до побу-
дови твору, до його змістовного насичення, тон-
ке власне бачення, відчуття і розуміння процесів 
і явищ та чітке їх осмислення у гарній художній 
формі.

Її вірші — це вже поезія, яка заставляє хви-
люватися й думати! Відчувається що творчий 
потенціал авторки лише на початку зростання, 
а попереду (хоч і нелегка) довга дорога до но-
вих вершин, здійсненна щаслива місія поета, без 
сумніву, яка принесе їй славу. Вона вірна своїм 
поетичним уподобанням — і це похвально! Вона 
сама формує себе правдою життя, запалена мо-
лодечим духом, — і зміцнить її ще більшою жа-
гою бути співцем громадянського суспільства!

Нинішня поетична добірка — вже відчува-
ється — цілісний витвір, витканий із деталей, які 
досконало художньо поєднані. Важливо, що тут 
є новизна і традиції, є думка і почуття... А ще 
важливо, що поетеса пише образно, але просто, 
без надуманої вишуканості, модерних оздоб. 
Імпонує її щира заглибленість у рідний край, 
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у навколишній світ, вона вболіває за день ни-
нішній і день завтрашній.

Марія Тимчук, упевнений, знайде свого чи-
тача. Тому їй і надалі треба дружити з поезі-
єю, ставлячи до себе все більші вимоги. Те, що 
вона вже поет (хоч і молодий), свідчать її титу-
ли переможця у Всеукраїнських поетичних кон-
курсах: радіопрограми «Школяда» (2005 р.); 
«Поетична зима» (2011 р.); дипломанта Все-
українського конкурсу молодіжної поезії пам’яті 
Леоніда Кисельова (2012 р.), а також публікації 
в літературному альманасі «Каштановий дім», 
газетах «Верховинські вісті», «Буковинське 
віче», «День», «Українська правда».

Побажання молодій поетесі — працювати над 
художнім словом, як учив Іван Франко, до сьо-
мого поту і відчувати від цього не втому, а на-
солоду! То ж правда, що поет пише своє, власне, 
але трудиться для читача. І його мистецька май-
стерня повинна видавати на-гора витвори лише 
досконалі, зразкові, доступні всім.

Віриться, що працюючи над собою, вибив-
шись уже скоро-скоро з молодих поетів у «до-
рослі», Марія Тимчук писатиме таку поезію, де 
в кожній житимуть не лише її душа і серце, але 
й читача.

Успіхів у дивному і складному світі поезії!

Василь Бойчук, 
заслужений журналіст України, 

 член Спілки журналістів України

Матусю
Матусю, рідненька, благаю — простіть,
що сильно так кличе мене білий світ;
за ваше терпіння, чекання і втому,
за те, що частіше не їду додому.

Рідненька моя, забувайте про біль.
Ви знаєте — вам я несу звідусіль
своєї усмішки щасливої промінь
і радісних днів незгасаючий гомін.

І в світі живу, як ви вчили мене,
щоб серце лиш ваше не було сумне,
щоб ви були ласкою щедро зігріті,
матусю моя, найрідніша у світі.
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Родина
Ну що за родину рідніше у світі,
щасливу родину за дружнім столом,
як ласкою щирою всі обігріті,
і повниться хата родинним теплом.
На першому місці родина в людини,
бо хто без родини на світі вона?
Ми всі починали з малої стежини,
де рідна назавжди в житті сторона,
де наша родина у дружньому колі,
і скромної радості щирий заряд,
і щирі пісні, як колись колискові,
де квітне родинний нев’янучий сад.

Мирний діалог
Нехай в двадцять першім столітті
лиш мирний звучить діалог,
хай правда не бродить в лахмітті,
поменшає кількість тривог.
Найперше воєнних ганебних
не ллється кривава ріка,
і всіх мародерів нахабних
зупинить каральна рука.
Керманичам вернеться розум,
а ні — хай вони пропадуть
й своїм очевидним психозом
у злидні людей не ведуть.
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Життя іде  
в редакції одній

Життя іде в редакції одній,
без змін, без виправлень, доповнень,
минає наш нескінчений двобій,
минають всі періоди захоплень.

Що хтось не встиг, не зважився,  
      не зміг,
то часу байдуже у поспіху життєвім,
що збився хтось в перетині доріг,
в тумані загубився біло-сивім.

Щоби жила світанків яснота,
щоб не котились днів пустих колеса,
а в кожнім кроці бачилась мета
і дійсно для душі служилась меса.

Щоб додавали мужності слова,
безсонні ночі з сил не вибивали,
і не були порожніми жнива,
і не були фатальними провали.

А з розумом писати сторінки,
бо як напишеш — так і збережеться,
бо що вкладаєш у свої думки —
то те назад і тулиться до серця.
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Дитинство
Завжди повертаюсь в дитинство  
     думками,
блукаю стежками гірського села,
о, спогади, я розлучатися з вами
не хочу, не можу, бо сили нема

забути стежину, зарошену в школу,
і рідної річки в піску береги,
і сонця усмішку — таку ясночолу,
а взимку високі, як гори, сніги.

І запах меліси у нас біля хати,
і молодість мами квітучу таку,
я буду те диво завжди пам’ятати,
як гарно кружляли кульбаби в танку.

І батька тоді не посріблені скроні,
і час, що повільно ішов, як у сні,
і мамині теплі надійні долоні,
що ніжно тримали долоньки мої.

Та вже із дорослого плавання нині
завжди завертаю на той острівець,
де квітне дитинство в далекій долині,
де мальва цвіте і духмяний чебрець.
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У кожного правда своя
У кожного правда своя,
тому не буває одної.
Своїм набундюченим «я»
цураються правди святої

нікчемні опудала кляті,
що часто приходять до влади,
на вічнім ганебнім святі
живуть без усякої правди.

А люди прості — це герої,
та зовсім не трублять про це:
до бою, сердешні, без зброї
ідуть, не ховають лице...

Свобода цвістиме завжди  
в Україні

Свобода цвістиме завжди в Україні,
свобода для нас — найдорожча в житті,
ми будемо жити в правдивій країні
і вірити світлій і щирій меті.

Бо ми в боротьбі за свої ідеали
до краю підемо, не вмрем у бою,
щоб нас поважали народи і знали,
як сильно ми любим країну свою!

Ми будемо сильні, ми будем завзяті,
ми знаємо: доля у наших руках,
тому, наче птахи: і вільні, й крилаті,
долаємо цей нелегкий часом шлях.

Бо духом свободи ми завжди горіли,
і духом свободи тут кожен живе,
ніколи в житті ми здаватись не вміли,
тому що нас віра і правда зове!
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Моє село
Моє село над річкою,
ріднесеньке моє —
то світиться зерничкою,
то сонцем виграє.

Моє село заквітчане
купається в росі,
і піснею обвінчані
у ньому люди всі.

А травами духмяними
так пахне сінокіс,
з надіями весняними
тут всяк родився й зріс.

Хризантеми
Цвітуть між снігами мої хризантеми,
в грудневі морози невпинно цвітуть,
мені нагадають про молодість мами,
дорогу в дитинство назад простелють.

Колись, пам’ятаю, я так дивувалась,
коли на них падав розпушений сніг.
І як хризантеми під ним зігрівались —
ніхто розгадати для мене не міг.

І зараз квітують мої хризантеми,
їм холод і сніг не страшні взагалі,
а я заворожено скажу до мами:
погляньте на диво у нашім дворі!
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Якщо ти добрий —  
то не будь слабким

Добро і зло: така крихка межа —
не завжди знаєш, як не перетнути,
бо не одна вже праведна душа
таки до злого втрапила у пута.

Чому так часто добрі у біді
й погані переважно мають владу?
Не знаєм ми, що в кого на меті
і хто насправді нам готує зраду.

Зневіра часто в добрих настає,
а злі добром завзято спекулюють.
Отак насправді і життя твоє —
його, крім тебе, інші теж малюють.

Поганий з добрим дійсно є чужим.
Якщо вже добрий стане злу служити,
то все одно залишиться ні з чим,
хоч буде всім старатись дорожити.

Бо в дві ріки водночас не зайдеш,
не треба захист бачити у злому,
його ніколи там ти не знайдеш,
так, як і щастя в злитку золотому.

І плакати розгублено на злих,
добро не вміти вперто захистити —
це значить лиш надіятись на тих,
які без справ уміють говорити.

Якщо ти добрий — то не будь слабким
і запал свій прибережи для справи,
а словом правди, інколи терпким,
немов мечем воюй із ворогами.
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Минає все,  
як в червні черешні

Минає все, як в червні черешні:
червоні й жовті, спілі й соковиті.
І часто так сумується мені,
що всі роки неначе сон прожиті...

Червневі довгі, сонця повні дні,
в короткі ночі переходять плавно.
В одну із них згадається мені
все те, що наче ще було недавно.

Літає хтось в напівблакитнім сні,
хтось так майстерно розсипає зорі.
Минає все, як в червні черешні,
й зникає десь у тиші неозорій.

Летить додолу листя
Летить додолу листя,
зірвавшись від дощу.
Сади у ніч імлисту
сумують досхочу,
що літні теплі ночі —
хіба лише у снах,
й пташки кудись співочі
поділися в дощах.
А полем вже осіннім
поникла геть трава,
нема тому спасіння,
що літа вже нема.
Самотні хмари в’ються,
немов старий мотив,
осінніми ще звуться —
а линуть до зими.
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Нехай ніхто  
нікого не осудить

Нехай ніхто нікого не осудить
і на чужі не вказує гріхи,
нехай в собі свою жагу розбудить
і на свої вичікує птахи.
Та так чомусь тривожиться  
     й не спиться,
завжди тобі знайдеться мудрагель —
хай каже: краще у руці синиця,
а я кажу, що в небі журавель.

Мелодія б у серці  
перестала

Мелодія б у серці перестала,
в’язницею би стали ваші дні,
якби нещадна доля прикувала 
вас до одного місця на землі.
І всього сенсу змучені октави,
немов суцільні звуку міражі,
без жалю душу вашу би терзали,
немов до блиску гострені ножі.
Та ланцюги на вас не надягали,
і не торкались кайданами рук,
і не ховали від вас п’єдестали,
тож ваша воля більша всяких мук.
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Так хочеться щастя
Так хочеться щастя, так віриться в долю,
так серце тріпоче, зашкалює пульс,
я знаю, життя не прожити без болю,
і тихо до Бога за все помолюсь.
 
Так хочеться казки, так віриться в диво,
душа завмирає в блаженстві весни,
і кожному хочеться бути щасливим,
так віримо в краще разом усі ми.

Так віриться в те, що не все випадково,
незмінно існує в складному просте,
буває, що досить сказати лиш слово,
а ми дуже часто говорим не те.

Так хочеться з вірою жити живою,
і віриться в кращий для кожного час,
бажаймо же людям тепла і спокою —
чого їм бажаєм, те прийде й до нас.

За днями дні
За днями дні, неначе навіжені,
несуться вдаль прийдешності років.
І серед них лиш спогади весняні
на мить повернуть юності мотив.

В сувору далеч кличуть оті роки,
ти наче з кимось та, по суті, сам,
а очі неба — мудрі, ясноокі
розкажуть тихо: все лише обман.
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Не встигаю на жоден із рейсів
Не встигаю на жоден із рейсів,
поїзди всі давно вже в путі,
не приймаю вже жодну із версій,
не малюю ілюзій в житті.
Не терплю лицемірів проклятих,
не кажу, що черговий тупик,
крил своїх не покажу обтятих,
не відкрию старий записник.
Не люблю лиш словами нікого,
не молюсь на високі чини,
я за все відповім перед Богом
й не шукаю чужої вини.

Зимове надвечір’я
Коли зорить зимове надвечір’я,
горять яскраво дрова у печі,
а за вікном сніжинок біле пір’я
засипле знов подвір’я уночі,

тихенько примощуся я у хаті —
і за рядком покотяться рядки,
мої думки — розлогі і крилаті,
немов життя маленькі сторінки.
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Фіалки
Про що фіалки думають у полі,
коли колосся тихо шелестить,
немов шепоче про забуті долі,
немов черпає сонячну блакить?

Про що фіалки думають у житі,
як замовкає денний передзвін,
купаючись у срібнім оксамиті,
милуючись вечірнім часом змін?
 
Про що фіалки думають у полі?
Невже про те одвічне і святе,
що краще вітер з холодом на волі
аніж неволі сонце золоте?

Усміхнися
Усміхнися, прошу, мій знайомий,
подаруй теплоту у словах,
якщо можеш — віддай щось голодним,
і побачиш надію в очах.
Від тривог передчасно на скроні
упаде сивина й посріблить,
але ти усміхнись і в долоні
чиюсь руку затримай на мить.
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Я болю не боюсь...
Я болю не боюсь —
мені страшна зневіра,
тож тихо помолюсь,
щоб віра не міліла. 
І силам злим на сміх
не видалась офіра,
коли зневіра гріх 
посіяти зуміла.

Я не боюся слів —
мені страшне мовчання,
що вийшло через гнів,
що згубить і кохання.
Й до правди не веде, 
лиш звужує світогляд,
пригнічує людей
й не оживляє погляд.

Я ночі не боюсь —
мені страшна облуда,
молитвою кріплюсь,
щоб очі, як полуда,
не закривали вдень
облудні фальші сірі,
не знищили натхнень
й не вбили поклик віри.
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Людина в пориві добра
Як весни загадкова пора
і як цвіт запашної лаванди,
так людина в пориві добра
в цілім світі єдина назавжди.

Ще єдина у Бога, в життя,
в незбагненності вищої суті,
спопеляється день в забуття,
починання ж його не забуті.

Безкінечна очей глибина 
і натхненне уміння любити
у людині, як вічна весна,
неможливо без неї прожити. 

Ми володарі вічних скарбів,
і єдині для світу навічно,
серед тихої плинності днів
так багато речей символічних.

Благородства людського скрижаль,
щоб помітною стала у справах,
й вечорова зарошена даль 
милувала у снах золотавих. 

Щоб незрима якась пустота
не ховала заквітчані перли,
а по-справжньому варта мета
надихала творити шедеври.
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Не кожен уміє радіти
Не кожен щиро радуватись вміє: 
радіти вміти — то великий дар.
І даром цим не кожен володіє,
без ліку в світі злодіїв і скнар,

яким завжди всього в житті замало.
Вони самі придумали цей плач,
що навіть сонця, навіть часу мало.
Їм завжди мало джипів, яхт і дач.

Собі зробили лиця геть понурі,
в багатстві бідно все-таки живуть...
Вовками ходять у овечій шкурі
і люд простий до нитки обкрадуть.

І що не рік — тривають дні коротше,
ми не цінуєм дні короткі ці,
за будь-чим в світі гнатися солодше,
а ніж тримати себе у руці.

Тому із радістю за благами женіться
й не нарікайте: «Скнари вкрали все».
Якщо спіткнетесь — знову підніміться:
щастить тому, хто сам себе везе.
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Зима у горах
Спокійно сплять засніжені долини,
у білі шати вбралися ялини,
і річка, скута кригою, теж спить,
а іній все довкола лиш сріблить.
Зима, зима, забілені простори,
неначе біле, сніжно-біле, море,
Зима мене постійно кличе в гори,
бо тут найкращі спогади мої.

Кольорові сюжети
В іншому вимірі інших життів
по-іншому сходяться дивно планети,
а ти серед нашого виміру днів
малюєш свої кольорові сюжети.
І знаєш, що добре би все осягнути,
дізнатись нарешті про виміри ті,
які не дають передчасно забути,
про те, що колись ти ще мав на меті.

Себе не дай збивати з курсу й крапка,
малюй, малюй на всі свої манери!
Яка красива іноді мовчанка,
які вона породжує шедеври!
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Дотик часу
Короткі дні, чи довгі —
однакі до зорі,
багаті дні, чи вбогі —
які вже владарі.

І довгі, як в печалі,
убогі — якщо лінь,
короткі — якщо вдалі
і сповнені умінь.

Приводить до вагання
відсутність розумінь,
постійні хвилювання
ведуть до потрясінь.

Насправді, як наркотик —
години, дні, роки,
і часу тихий дотик
дається всім взнаки.

За зимою щоразу весна
Не буває без холоду снігу,
і без ночі світання нема,
а за горем знаходиш потіху,
за зимою щоразу весна.

Не буває одвічного щастя,
то б не щастя, а туга була.
У дощі не палає багаття,
і не сохне без сонця трава.

Не буває в дощах зорепаду,
і плодів на пустому нема,
бо на глоді не рвуть винограду,
і на ріках не пишуть слова.

Не буває, щоб щось остаточно
зруйнувати могло вашу міць,
вчитись жити не можна заочно
і не можна також силоміць.
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Ми гості
Ну, хто на питання таки відповість,
що в цьому короткім житті головне?
Та що тут сказати, з нас кожен  
     лиш гість,
й дорога земна лише кроком мине.
А люди пливуть до своїх берегів,
шукають для себе надійний причал,
блукають човни між змарнованих днів,
між мудрих і хибних життєвих начал. 
І важко буває свій хрест донести,
дивитись на спалені мрії до тла,
та треба у серці своїм берегти
надії хоч іскру, хоч крихту добра.
Бо ловлять спокуси у сіті міцні
людину, що часом стає на бік зла,
й назавжди тікають оманливі дні,
щоб знову прозріти душа не могла.
Вже те головне, що приходимо в світ,
нехай ми і гості, зате непрості,
ми гості у цій безкінечності літ.

Всевишнім все дане у нашім житті
для радості й щастя, любові й добра,
для тихого спокою в серці своїм
й тієї краси, що назавжди жива —
ми просто усі ці дари бережім!
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Недільний ранок
Недільний ранок сірий, прохолодний,
висить в повітрі непроглядна мла,
церковні долинають дзвони,
і на душі є трішечки тепла.
А я цей дощ сприймаю, як облуду —
це небо просльозилося чомусь,
і я терпляче знов чекати буду,
коли вже сонцю знову усміхнусь.

Пори року
Я весни нові зустрічаю щороку,
щоразу в зеленій розкішній траві
мені усміхаються так ряснооко
кульбаб ясно-жовтих букети живі.
 
А потім весна переходить у літо,
духмяними травами пахне земля,
жоржини і маки, немов оксамитом,
вбирають широкі степи і поля.

Та літа кінець переходить в осіннє
зірок мерехтіння й рясний листопад,
все те, що ще літом буяло в цвітінні,
вбирається в жовте й багряне назад. 
 
А потім зима так негадано й швидко
в свої білосніжні запрошує сни:
нічого довкола з-під снігу не видко,
і хочеться знову нової весни. 
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Скільки втрачено зим
Скільки втрачено зим,  
   скільки втрачено літ,
скільки весен даремно якось відшуміли.
Сумовито поглянеш на втомлений світ,
на ясний, мовчазний  
    і до ніжності білий.
Скільки всього ще буде,  
   скільки пройдено вже,
скільки радостей випито  
    в сонячні ранки,
скільки болю навіщось душа береже,
і нездійснене кличе в забуті світанки.
Так багато розлук і, на жаль, назавжди
зруйнували надію на вічне кохання,
і відходять постійно удаль поїзди —
забирають людей із перонів чекання...

Україно
Україно! Вже вільна назавжди державо,
розквітай, як вишневі сади навесні,
і світися, як зорі ясні величаво,
ти щоразу даруєш наснагу мені.
 
Україно! Хай мова жива калинова:
солов’їна, квітуча і чиста твоя,
виграє кольоровими барвами слова,
немов річки гірської дзвінка течія.

І хай правди святої зоря світанкова
над тобою, державо, нарешті зійде,
об’єднає людей від Луганська до Львова,
і хай кожен для себе надію знайде!
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Пропав, чи пан —  
на все своя причина

Пропав, чи пан — на все своя причина,
борець, чи ні — показують діла,
чи патріот — розкаже Батьківщина:
в людей фальшива іноді хвала.
Чи має честь — розкажуть побратими,
любив, чи ні — то видно по очах,
ідейно жив, чи справами пустими —
згадає хтось в майбутніх вже літах.

Чому відходять люди  
у нікуди

Чому відходять люди у нікуди,
у темну ніч, забуту назавжди...
На світі цьому їх уже не буде,
хіба лише невиразні сліди
від тих життів, що просто проживали,
прощалися по-страдницьки якось,
не загорівшись навіть, вже згасали,
і плакали за тим, що не збулось.
Чому ці люди вибрали отруту?
В яку хвилину перейшли до зла?
І на питання — «бути чи не бути»
чергова доза відповідь дала.
В осінню ніч заснути я не можу,
так жаль людей, що в темряву ідуть,
скажіть, а може я ще допоможу,
комусь із них переобрати путь?
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Осіннє море
Ясніє ген червоно-жовтим обрій,
і вечір закрадається здаля,
а в тихому уже осіннім морі
видніється ще парус корабля.
Ну що мені нагадувати літо,
коли вже море в осені пливе,
і те, що нами з вами пережито,
осінній вітер з пам’яті зітре.

Безсоння
Бувають ночі, сповнені безсоння,
і спершись на холодне підвіконня,
глядиш собі у небі на комету,
дивуєшся з її легкого лету.
Думки твої мішаються з цим дивом,
зникають з часу незворотнім плином,
о цей туман утраченості й туги,
твого життя ці чорно-білі смуги
й поодинокі спалахи комет...
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Долаю кордони 
Долаю кордони щоденно —
найперше у власних думках,
щодня, щохвилини натхненно
блукаю в далеких світах.

Долаю кордони словами,
усім промовляю «привіт»,
з попутними хочу вітрами
пізнати незнаний ще світ.

Долаю кордони у діях,
натхненно, терпляче, щодня,
стараюсь, щоби у подіях
всіляка зникала брехня.

Із серцем відкритим по світу
щоразу іду навпростець,
і пісня моя обігріта
багато відкриє сердець.

Ділю не під гаслом конфесій 
релігій, політик і рас,
прошу, щоб в бурхливім прогресі
єднання було повсякчас.

Щоб зникла ганебність шаблонів,
а друзі знаходились скрізь,
не стало уявних кордонів,
й одна поєднала всіх вісь.

Ділити людей не потрібно,
не треба ховатись в юрбі,
юрбі, якщо чесно, все рівно,
чим ти прозвітуєш собі.

Кордони, нав’язані кимось,
немов би полуда в очах,
потрібно спішити відкритись
в своїх почуттях і словах.

Й не буде між нами кордонів,
а буде усмішка ясна,
надія одна для мільйонів,
одна неповторна весна.
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Травневі ночі
Люблю ночей прозорі оксамити,
ночей травневих, тихих, запашних,
коли весна так надихає жити
і кличе в світ чарівностей хмільних.

І місяць сяйво проливає щедро —
ця тиха ясність зоряних очей!
А цвіт акації так пахне медом,
що аж п’янієш від таких ночей.

Люблю ночей притишені розмови,
і річки, й вітру, й де-не-де сичів.
Немає кращих в світі колискових,
ніж ця травнева музика вночі.

Минають дні
Минають дні, як журавлина зграя
зникає вдаль з настанням холодів,
а мить блищить, як шабля самурая,
а ніч тьмянить, як пережиток снів.
І та любов, що була без любові,
лише, як привид, — марево душі,
немов відсутність голосних у мові,
немов за гроші писані вірші.
У тих словах, що сказані у гніві,
нема якихось доблесних заслуг,
як суперечки давні, посивілі,
чи оре кінь, чи оре, може, плуг.
Хай кожен сам подумає, до чого
він має хист і ціннісний підхід,
і хай прямує у таку дорогу,
щоб не мізерний залишився слід.
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Ми вищі з тобою, народе!
Чому так буває, що гірші у владі,
що гірші сильніші по мірках світських,
що кращим, буває, мораль на заваді
провчити тих гірших, пихатих, тупих.
Їм влада — це засіб, щоб красти без міри:
цинічне, нікчемне, гидке прикриття.
Вони на бюджетні лиш скаржаться діри,
не влада, а підле, ганебне сміття.
Ми знаємо це й зруйнувати не в силі,
лише споглядаєм спланований цирк...
Не значить, що ми збайдужіло-похилі
і зовсім не значить, що ми нічичирк!
Це значить, ми вищі з тобою, народе,
усяких плазуючих владних еліт,
бо рано чи пізно вся нечисть відходить,
а в нас таки буде нечуваний зліт!

На серці так любо 
На серці так любо й водночас  
      щемливо,
як мама в дорогу проводить мене,
всміхається ніби, а очі зрадливо
виказують — серце у неї сумне.

І тато з любов’ю промовить  
     «щасливо»,
і знову, як завжди, мене проведе,
і плакати можна на своє же диво
від щастя, що рідні так люблять тебе.

І горне до серця рідненька бабуся,
дідусь засмутився на хвилечку знов,
а я в їхні очі розумні дивлюся
і бачу велику, безмежну любов.

І більшого щастя не буду шукати,
бо в жодному місці і так не знайду,
ніж, як усміхаються батько і мати
в дитинства мого дивовижнім саду.
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З роками ще більше почну цінувати
все те найдорожче, що маю в житті,
приїду додому, щоб знов цілувати
натруджені мамині руки святі.

З роками весна набуває  
все іншого сенсу

З роками весна набуває все іншого  
      сенсу,
нездійснене змолоду так відчайдушно  
       зове,
а ми так байдуже колись проживали  
      всі весни,
чомусь не впускали в життя  
    все тоді нам нове,

що крила давало, що силою  
    в грудях щеміло.
Весна запашною й хмільною  
     була отоді,
цвітіння в садах вирувало рожево  
      і біло,
п’янило, кружляло й опале пливло  
      по воді.
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Та кожна весна наступає  
    все в інших октавах,
все менше у кожній із них  
    неповторних відлунь,
а сонечко грає в шовкових  
    зарошених травах,
блукає в тінистих лісах між  
    зелених красунь.

І де та весна, що такі видавала акорди,
які заносили в блаженства  
     незнанні світи,
які рятували нам душу  
    від злої погорди —
нелегко між весен тепер  
    цю весну віднайти.

Кохання
Життя би стало просто існуванням,
нестерпним існуванням без мети,
якщо б у світі не було кохання,
кохання, що очей не відвести.

Не чарувало б росяне світання,
і не бринів би подих теплоти,
якщо би серце, сповнене страждання,
потрапило в обійми самоти.

А дні, нудні такі без сподівання,
купаються в пустелі пустоти,
якщо не може серед них кохання
із силою новою прорости.
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Моя любов 
Моя любов шепоче восени
дрібним дощем в напівпустому сквері,
вона приходить іноді у сни,
в холодну пору стукає у двері.
А я боюся цю любов прийняти,
а що, як справжня раптом ще прийде?
Тоді ж не буду цю вже проганяти,
але і справжня піде й пропаде.
Боятись прогадати — добра справа,
але коли не йдеться про любов,
не можна так, щоб серце замовкало,
не можна не почути його зов.
Моя любов шепоче восени:
у тім своя і радість, і принада,
вона приходить іноді у сни,
а я би наяву зустріти рада.

Моя неповторна країна
Є в світі моя неповторна країна,
яку я безмежно всім серцем люблю —
це рідна й єдина моя Україна,
із мовою чистою, мов з кришталю.

Це долі моєї усміхнені весни
і чистого неба простора блакить,
надія народу, що з часом не гасне,
і пісня, що в душах навіки дзвенить.

Моя Україна — любов журавлина,
і шелест колосся в степу золотім,
і та у житті найрідніша стежина,
що кличе людину у батьківський дім. 

Народу свого берегтиму чесноти,
і сходить не буду з правдивих доріг,
Всевишньому дяку складать за щедроти,
бо Він неодмінно розсудить усіх.
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Квіти не винні
Квіти не винні, що їх не кохані  
дарують,
ночі не винні, що пахнуть  
   самотності димом,
осінь не винна, що в холоді  
    айстри ночують,
очі не винні, що погляд  
    такий нещасливий.

Рання зоря розтривожить  
    задумані хмари,
пізня любов замалює життя у яскраве,
навіть деревам нелегко живеться  
      без пари,
навіть ще осінь теплом літнім марить.

Діти не винні, що їх без любові зачали,
храми не винні, що люди в житті  
     без молитви,

справи не винні, що їх ще ніяк  
     не почали,
люди не винні, що жертви  
     земної гонитви.

Люди не винні, що ходять  
    не тими стежками,
зорі не винні, що ми не сягнем  
      небосхилу,
винні самі ми в усьому,  
    що діється нами, —
майже завжди, але визнати  
     це не під силу.
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Світися, молися
У світу для кожного радості різні, 
і в кожного свій неоспіваний жаль,
про що солов’ї ще виспівують в квітні,
про те замовкає жовтнева печаль.

І будні житейські несуться над світом,
щоразу комусь підкидають дива,
а дехто з людей, як те втомлене літо,
як осені жовта журлива трава.

Прокинься, умийся, візьмися за себе,
і приспаний розум назад повертай,
світися, молися, печалі не треба,
і розум до мудрості свій розвивай.

Бо розум дарований кожній істоті —
щороку знаходить гніздо журавель,
що звите на ріднім для нього болоті,
здолавши до нього тридев’ять земель.

Не здаватись
Я перший раз ішла й дивилась прямо,
хоч люта втома скошувала з ніг,
а захід сонця був такий багряний,
здавалось, червоніє цілий світ.
А я ішла без права зупинятись,
бо хто на місці — той іде назад,
і, знаєте, навчилась не здаватись,
бо хто здається — сам собі не рад.
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Зуміти придумати краще
Спалахують зорями мрії нові
на долі моєї яснім небокраї,
дивлюсь, відлітають уже журавлі,
весною не кожний назад повертає...

Отак і всі мрії-бажання мої
розбитися можуть, коли не чекаю,
та я не печалюсь ніколи в ті дні,
бо вмію радіти тому, що вже маю.

Якщо розбивається мрія таки,
то плакати буде хіба що ледащо,
терплячий же волю візьме в кулаки
і завжди зуміє придумати краще.

Відтінки кольорів
Чомусь стає для тебе світ чужим,
ти серед білих нескінченних зим
малюєш відчайдушно кольоровим,
надієшся не те, що хтось промовить
до тебе щирі радісні слова,
але, на жаль, забілена зима
лиш замітає гами кольорові,
а ти шукаєш чи не в кожнім слові
хоча б лише відтінки кольорів...

Чужим чомусь для тебе світ стає,
та все одно іде життя твоє,
судилось же комусь замалювати
душевний біль, і змученість, і втрати.
Ти думав, щастя більше вже нема,
а тут весна, як диво зацвіла,
шукав ти щастя ревно в малюванні,
але знайшов це щастя у коханні.
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Ти твориш майбутнє
На кожному кроці жага перемог,
так кличе дорога незвідана в далеч,
і ти оминаєш нашестя тривог,
шукаючи в світі оманливу велич.

Та знай, що дорога у тебе одна,
на ній ані кроку назад  
    вже не зробиш, 
збудована міцно минулим стіна,
для тебе ж майбутнє —  
    і ти його твориш!

А в Києві літо
А в Києві літо акації цвітом
наповнює знову столичне життя
і вітряно-райдужним  
    теплим привітом
вривається в наші думки  
     й відчуття.

А Київське літо таке розмаїте:
пливуть кольоровими мріями дні,
качається сонце ясне й розігріте
на синього неба яснім полотні.

Пухнаста зима тополиного пуху,
забілює вулиці, парки, двори,
а вітер її розганяє щодуху
під радісний щебет  
    і сміх дітвори.

І верби шепочуть на київських  
      схилах, 
пісок золотиться на пляжах Дніпра,
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нові сподівання несе нам на крилах
ця літня квітуча, як маки, пора.

А київське літо хмаринкою лине,
веселкою грає у дні дощові,
для кожного літо це в чомусь єдине
лишатиме спогади вічно живі.

Ранкові роси
Ранкові роси сріблом вигравали,
а серед них, мов дорогі корали,
немов ясні і справжні діаманти,
упали знов на мальви й амаранти —
це літо роси щедро розсипає,
горить червоним зранку небокраєм,
чарівно так оздоблює всі квіти —
які блищать як справжні самоцвіти,
довкола свіжо, радісно й красиво...
Ранкові роси — справжнє літа диво.
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Ніч притишена осіння
І знову ніч притишена осіння...
Холодних зір у небі мерехтіння,
немов цвітіння золотого саду
в останні дні рясного листопаду.
І в цій прощальній передзимній  
      тиші
листочок мрії про весну залишить,
лиш тихий жаль за втраченими  
      днями
у ніч таку лишається із нами.

Здоровим так вигідно бути
Здоровим так вигідно бути
у кожній годині й добі,
здоровому можна здобути
всі радощі світу собі.

В здоров’ї розправлені крила,
без нього людина — злидар,
в здоров’ї і щастя, і сила,
здоров’я людини — це дар.

Здоровому вигідно вчитись —
навчання іде залюбки,
здоровий аж може світитись,
бо в нього здорові й думки.

Здоров’я — фізичне й духовне
нехай струменить, як фонтан,
життя нехай буде змістовне,
душевний хай радує стан.
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В своїх кольорових надіях,
в мрійливих, як диво, думках,
в щоденних життєвих подіях
ми знаймо: все в наших руках.

Природа насправді дарує
усе для здоров’я й краси,
людина ж багато мудрує
у всі покоління й часи.

У нашім постійнім прогресі,
в щоденному вирі проблем
так легко застрянути в стресі,
та треба боротись з жалем.

Здоровому вигідно в праці
свої проявляти знання,
й не треба пустих декорацій,
бо в нього своє надбання.

Здорові щасливі й завзяті,
щораз досягають висот,
щодень, як на справжньому святі,
наділені морем щедрот.

Здоровому вигідно в щасті,
бо щастя єднає усіх,
в здоров’ї тривоги нечасті
не можуть затьмарити сміх.

Тому берегти не лінуймось
здоров’я безцінного скарб,
і наше життя замалюймо
в тони кольорових лиш фарб.

Щоб лінощів сила підступна
не стала здоров’ю на зло,
а справа з’являлась наступна
і в ній, як годиться, везло.

Цінуймо здоров’я щоденно —
бо хто ми без нього такі,
щодня, щохвилини натхненно
долаймо моменти важкі.

Хай буде щаслива усмішка,
і буде поменше хвороб,
і болю не буде нітрішки,
шкідливих не стане мікроб.
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Душа випромінює радість,
що тіло здорове у вас.
Долайте в собі всяку слабість,
здоров’ям пашійте щораз!

Здоровому вигідно всюди,
здоровому вигідно все,
тому-то й шануймося, люди, 
бо шана здоров’я несе!

Наркотик час
Хвилина, друга, час, немов наркотик, 
викреслює рядки із сторінок.
Ніхто із нас не знає час на дотик,
ніхто не впише хоч один рядок.
Хвилина-друга, й «завтра»  
     стане «вчора»
так непомітно, як росте трава,
і ранішня зоря вже стала вечорова,
і дивишся, а молодість пройшла.
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Страждати можна  
з приводу чи без

Страждати можна з приводу чи без,
себе, буває, можна накрутити. 
Чимало в світі видуманих тез,
що ми й самі не знаємо, як жити.

Самі в кути заходимо глухі,
а потім кричимо, що місця мало,
і хочемо з води виходити сухі,
так швидко кричимо, що все пропало.

Близьких людей не бережем серця,
не цінимо здоров’я непостійне,
і біготня навіщо нам оця,
ми так смішні в своєму устремлінні.

В бундючно-зверхнім настрої манер,
в гешефтах всяких: чесних і не дуже,
багато в світі водиться химер,
але найгірша то, мабуть, байдужість.

Людина старається краще
Людина малює в уяві,
не любить, якщо не збулось,
і мріє про дні величаві,
про те, як досягне чогось.
Збирається жити інакше,
при цьому живе, як було,
постійно старається краще,
виходить, чомусь, як на зло.
Людина витає думками,
малює мрійливо любов,
шукає, буває, роками
рецептів, порад, молитов.
Людина почне з понеділка,
якщо не завадять зірки.
Погода, товариш-горілка
теж часто даються взнаки.

Людина плекала би втому
в ілюзій солодкому сні,
та щастя велике у тому,
що жити поможуть пісні.
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Не так, як напишуть в газеті,
не так, як велить гороскоп, —
в своєму життєвому леті
дістатись потрібних висот.
Дістатись вершини Маслоу,
забути вчорашні жалі,
а також фальшиві ток-шоу,
і з сенсом піти по землі.

Троянди в саду
Можливо підкову таки почепити,
а може купити собі талісман,
щоб дійсно щасливо нарешті зажити,
і мати у всьому й до всього талан?

А, може, потрібно довіритись Богу,
й таланти свої не тримати в землі,
а, може. із вірою йти у дорогу
й не плакати більше на біди свої?

А, може, знайти у душі своїй силу,
молитись, кріпитись, здолати біду,
у спеку, у вітер і навіть у зливу
свої доглядати троянди в саду?
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Моя весна каштаново-бузкова
Моя весна каштаново-бузкова,
мій світ ідей, поривів, почуттів, 
моя з весною трепетна розмова,
її ледь чутний шепіт пелюстків. 
Моя весна купається в любові,
п’янить вишневий аромат садів,
зове в обійми теплі вечорові,
дзвенить природи мелодійний спів.
Моя весна! Конвалії й ромашки
і дні, по вінця сповнені тепла,
і тиха пісня ранішньої пташки 
нову надію знову принесла.

Герої
Цей тихий плин прийдешності гіркої
і спомин тих, що полягли за честь...
Їх вияв віри, сильної, святої,
не вмер між цих вогненних перехресть.

І дух новий, що в грудях буревієм
усе життя для нас перевернув,
тож хоч тепер вже, може, ми прозрієм,
і щоб ніхто героїв не забув...

Усе, усе що мало місце в долі,
нехай не стане вже для нас чужим,
бо всі розбиті за Вкраїну долі
вже на полотнах весен, літ і зим.

Вони навіки відлетіли в небо,
вони себе поклали на вівтар,
вони так вірили, що так і треба...
А в нас без ліку наших яничар.

Весна героїв більше не огорне
своїм теплом і ніжністю цвітінь,
вони святі, хоч знищило їх чорне
й страшне відлуння зимніх сновидінь.
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Людина — найвища  
духовна істота

Людина — найвища духовна істота,
та часом людина — найгірша з істот,
то хто ми, які ми, яка в нас турбота,
що вища від інших житейських турбот.
Не знаю сама і питати не стану,
дивуюся часом людській глупоті,
коли піддаються так радо обману,
коли зберігають тривоги в житті.
І кожному майже до щастя далеко,
вся радість буття ілюзорна така,
буває, що холодно навіть у спеку,
а часто і правда доволі хитка.
О люди, найвищі духовні істоти,
не всі з вас найвищі в щоденних ділах,
вам часто плювати на справжні  
      чесноти,
зате б насолоди у грішних тілах.

Мені так жаль
Мені так жаль тих мрій,  
    що не здійснились,
і днів отих, що кинуті дарма,
сердець, яким любити вже не милість,
і слів, де правди й щирості нема.

Самотніх доль, що так і не з’єднались, 
забутих нами істин назавжди,
думок, що неба так і не дістались,
і місць, де зникли від життя сліди.

І об асфальт розбитої краплини,
і дня, що в нім до болю все просте,
тієї, що не впала в грунт, зернини,
і навесні ніяк не проросте.
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Бульварні романи
Бульварних романів сонливі сюжети
вже вкотре комусь замінили знання,
а наші програми, ток-шоу й газети
доводять, що того, що ми навмання
за тих віддаєм голоси кандидатів,
які лиш про гори плетуть золоті,
і слухаєм, слухаєм тих постулатів,
які нав’язав нам, хто хочеш в житті.
І спам поглинаємо масово й часто,
та ще й сперечаємось,  
    мов це щось дасть,
а «чесні» і далі продовжують красти
й робити чимало суспільних нещасть.
Я вірю, як важко й порою противно
від владних нікчемних цих псевдо еліт,
які так цинічно і так примітивно
живуть, як іржі потьмянілий наліт.

А люду простого розхристані душі
в мільйони разів щасливіші за них!

Ну, хто ті нещасні занудні чинуші,
що часом подібні на зомбі сліпих?
Що душі продали, не те що би совість,
і ходять до церкви про око людське...
Не впишеш в роман, не вкладеться  
      у повість, 
як здатна людина творити таке?
Бульварних романів сонливі сюжети
хоча би на мить переносять в казки,
а наші реалії... Що тут сказати?
Ми хочем, як краще, а все навпаки...
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Можливо зорі  
долю наворожать
Можливо зорі долю 
наворожать таки,
блукає хтось по полю
й ромашок пелюстки
зриває і ворожить
на долю, на любов.
Задумано питає —
знайшов чи не знайшов?
А може десь на світі,
де саме, знає Бог
є щастям обігріті
квитки до перемог?
І хто шукає — дійсно
йому сприяє світ,
ніколи не запізно
шукати долі слід.

До тебе молюся,  
мій Господи, тихо

До тебе молюся, мій Господи, тихо
і скромну молитву несу на вустах,
прошу, щоб не стала поборена лихом
і віру мою не затьмарював страх.
Мій Господи, дякую щиро й смиренно
за те, що зі мною в хвилину смутну,
що хліба насущного маю щоденно,
за ночі спокійні і днину ясну.
За те, що в мені воскресає надія,
що вірю, люблю, не здаюся в біді,
що радість житейська тихенько жевріє 
і так надихають роки молоді.
Ти голос почуй мій благальний  
      і щирий, 
як буде потреба — мене укріпи,
ще миру зішли нам, небесного миру,
й від всякого злого також заступи.
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Заїжджені теми
Заїжджені теми щодень на вустах,
буденні маршрути по звичних дорогах,
у селах маленьких, великих містах
одне і те саме, на різних хоч мовах.

Змарнілі обличчя вже десь під кінець
робочого дня нагадають про втому,
і тиха мелодія ваших сердець
щовечора кличе до рідного додому.

Дискусії жваві, чи часом нудні,
ніяк не вирішують гострі дилеми,
ми кажемо: дні ці занадто складні,
а в світі постійно існують проблеми.

Багато роботи у місті й селі,
і безліч доріг до щасливої долі.
Якщо працював від зорі до зорі,
то буде достатку і щастя доволі.

Весна, як диво
Весна сади вбирає
у ніжні кольори,
веселим водограєм
біжить струмок згори.
Вливається у річку,
що ллється з берегів,
у весняну водичку
з розтоплених снігів.
І вся весна, як диво,
вривається в життя,
як той струмок сміливий
пливе у майбуття.



92 93

Ми робимо виклик собі
Ми робимо виклик собі,
доводимо недругам правду,
і губимось часто в юрбі
не маєм морального гарту.
Себе виставляємо вище
і знаєм усе і про всіх,
а дути в чуже попелище,
якщо розібратись — то гріх.
Себе вихваляти — це дивно,
судити чужих — марнота,
бо людям направду, що видно,
у кого пустіє душа.
І заздрити — пагубна справа,
у ній результату нема,
якщо вже людина роззява,
то винна у цьому сама.

Роки летять 
Роки летять, немов оті лелеки,
і може десь за хмарами далеко,
рахують все, аж до секунди долі
і написали наші дивні ролі.

Тому так мало іноді в нас сили,
що ми себе завчасно зупинили,
тому так часто кажемо «не знаю»,
що все підказки з неба виглядаєм,

що ще не бачим повної картини,
а рік за роком непомітно плине,
про те, що завжди було «не на часі»,
тепер ми часто думаєм у страсі.

Роки летять, а що їм не летіти,
роки летять — і виростають діти,
а хтось на небі, вічний і невтомний,
малює шлях вже сто разів мільйонний.
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Без мене
Без мене скільки робиться на світі,
хоча б яка не бралась ділова,
і дні не всі бувають розмаїті,
не всі у щасті мовлені слова.
Та я думки тривожити не буду,
у них і так аж забагато мрій,
бо все одно нездійснене забуду,
й без мене стільки станеться подій.
І кожна з них із власним епілогом
мине, як в осінь зникли журавлі,
без мене Бог навіки буде Богом,
а я без Бога — крихітка землі.

Не прилетить  
насправді чарівник

Не прилетить насправді чарівник —
в чеканні дива не піддайся чарам,
ти все життя надіятися звик,
але, благаю, не надійся даром.

Не прилетить насправді чарівник —
ти сам для себе чарівне начало,
ти сам собі єдиний рятівник,
і не проси про допомогу даром.

Не прилетить насправді чарівник —
він марить лиш чарівним п’єдесталом,
в тобі насправді є ще бунтівник,
та не бунтуй заради когось даром.
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Горобина
Росте собі самотня горобина,
росте собі, листочки шелестять
а завтра буде літа половина —
так непомітно дні чомусь летять.
Вона росте, усміхнена й журлива,
а вечорами спрагло п’є росу,
моя з дитинства рідна горобина
все вам розкаже про земну красу.

Зустріч під зірками
Коли зустрічаються очі
сумних одиноких людей
в нещадному гаморі ночі,
де тисячі інших очей
блукають задуманим містом
і втомлені залишки дня
розкидані, наче намисто,
немовби чиясь маячня.
Не зміряти днями й роками
ту відстань між їхніх очей,
а зустріч оця під зірками
навік поєднала людей.
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Завжди залишатись собою
Завжди залишатись собою —
кожнісінький знає, про що я,
із совістю стати до бою,
бо совість насправді, як зброя.
Людиною слід залишатись,
обставини тут ні при чому,
ніколи в житті не здаватись
і зла не бажати нікому.

Білий тихий жаль
Мов білий тихий жаль
витає над Майданом,
зажуреним таланом
в метро один скрипаль.

Не просить нагород
зі скромності своєї,
а грає лиш тієї,
що слухає народ.

Спиняються на гру
вечірні перехожі,
так між собою схожі,
й мелодію стару

пригадують собі 
в нічному переході,
яка давно не в моді,
та зараз у юрбі
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ожила, як весна,
і спомини далекі,
немов бурхливий клекіт,
згадались недарма.

Кидає хтось монет,
хтось гроші паперові,
і часточку любові
зажурений поет

дарує скрипалю,
прямує тихо далі,
не слухає деталі
життєвого жалю.

Виходить із метро,
де знову за Майданом,
огорнутий туманом,
пливе собі Дніпро.

І білий тихий жаль
пливе, як павутина,
вбиває все рутина
й забувся вже скрипаль...

Не можна життя  
повернути назад 

Не можна життя повернути назад
і час хоч на мить не зупиниш ніколи,
роки пролітають, немов зорепад,
дзвенить їх відлуння багатовікове.

Відходять століття в незвідану даль,
всього, що на світі торкаються зміни,
щось зникне навічно у темінь проваль,
а щось піднесеться назавжди з руїни. 

Як стерлося «фатум» колись на стіні
в паризькім соборі, де жив Квазімодо,
стирається все — і години, і дні,
й ніхто не піде проти тебе, природо!

На світі кінець наступає всьому,
нема вже Содоми, Гоморри й Помпеї,
і губить навічно всю велич земну, 
а часом людина жила лиш для неї...
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Зустрінеш 
Чекаєш людину одну,
та що там із тисяч — з мільйонів,
веселу чи, може, сумну,
улітку чи в часі зимовім.
Чекаєш людину одну,
та що там чекаєш — шукаєш,
чи в осінь, чи в теплу весну,
зустрінеш її й покохаєш.

Держава в нас, на жаль,  
не правова

Держава в нас, на жаль, не правова, 
і ми усі це знаємо прекрасно, 
що правда часто — лиш пусті слова 
і що давно у нас вже все нечесно... 
Із року в рік немає правил гри,  
лиш чути зойк ущемленого люду, 
бо кожен новий підлий цар гори 
лиш уникає над собою суду. 
І хто сильніший — той завжди правий 
в державі нашій вічної незгоди, 
зате із вами дух у нас живий, 
якщо розумна в нім жага свободи.
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Колише вітер верби  
біля річки

Колише вітер верби біля річки
в вечірнім танго літньої пори,
а річка наче чарівної стрічки
легкі відтінки, ніжні кольори.
У ній ясні купаються зірниці,
невтомна сила в’ється серед хвиль,
немов чиїсь сховались таємниці
і так пливуть вже сотні тисяч миль.

Навіщо людям  
стільки помилок?

Навіщо людям стільки помилок,
щоби нарешті правильно вчинити,
навіщо стільки змучених думок,
щоби почати дійсно щось робити?
Навіщо людям стільки марноти,
щоби нарешті взяти й просвітитись,
навіщо їм примарені світи,
якщо у цім не можуть примиритись?
Навіщо дні і ночі, ночі й дні,
якщо падуть колодою пустою,
якщо вуста зав’язані й німі,
якщо серця наповнені журою?
Навіщо їм пересуди-суди —
оті обмовки, кажуть, що попало,
навіщо йти так часто не туди,
якщо і так постійно часу мало?
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Якщо я здамся —  
то не стане краще

«Якщо я здамся — то не стане краще» —
непереможний Тайсона девіз,
тоді у час важкий здаватись нащо
і падати навіщо в море сліз?
Слова ці сильні, як удар боксера,
якщо здаєшся — не здійснити мрій,
у чомусь абсолютна кожна ера,
людина, видно, в мужності своїй!

Чому би нам не спробувати 
знову?

Чому би нам не спробувати знову
хоча би щось, хоч якось для мети?
Чому б собі не взяти за основу
щодня вперед хоча би крок пройти?

Й слова прості у пам’яті тримати:
якщо здаєшся — краще не стає,
якщо вже хочеш кимось таки стати,
цінуй спочатку все, що в тебе є.

Свою вину нелегко окупити,
тим паче ту, що здався, просто так,
чернеткою своє життя прожити
зуміти легко, ми живім не так!

Не бідні ми ні тілом, ані духом,
нам є насправді дорожити чим,
не є порожнім наше слово звуком,
не є мовчання сірим і пустим.
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Чому би нам не йти в майбутнє  
     з миром?
Чому б собі не вибачити гріх?
Чому б себе не визнати щасливим
й душі тепло не розділить на всіх?!

І жити так, щоб наші дні немарні
були аж святом радісним для нас,
і світу довести, на що ми здатні,
коли і вірим, й любим водночас.

Не жалій, не жалійся,  
не плач

Не жалій, не жалійся, не плач,
не шкодуй і не бійся невдач,
і слова не пиши на воді,
не хапайся за чарку в біді.
Не сумуй, не журися, не хнич,
ні в кого не канюч могорич,
і дерева в пісок не сади,
бо ніколи не зірвеш плоди.
Не кричи, не зітхай, не кляни,
а повільно зривай бур’яни,
викидай жалюгідне сміття
із подвір’я, із хати й з життя.
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Я не люблю
Я не люблю у владі олігархів —
не те що олігархів, а злодюг,
я не люблю династії монархів
і хитрих, як лисиці, ледацюг.

Я не люблю за «чорне» чути «біле»,
відверту правду мати за брехню,
я не люблю занадто озвірілих
і підливати масла до вогню.

Я не люблю прийоми надто ситі,
коли людину мають «за лоха»,
ведуть себе, як свині у кориті,
і за слона говорять, що блоха.

Також плітки, як спосіб відпочинку, 
зажерливості пику, гіршу ніж в біди,
коли чекати просять хоч хвилинку, 
самі з кінцями зникнуть назавжди.

Коли вину спихають на невинних,
невинних б’ють, принижують ще й як,
парад неправд цинічних беззупинних,
і коли всяк в душі своїй бідняк.

Я не люблю за правду помирати,
дул пістолетів, свисту їхніх куль, 
коли свідомі й непотрібні втрати,
коли людей помножили на нуль.

А ще фальшивих не люблю пророків
і лестощі надмірні я не визнаю,
і не люблю тупих у прірву кроків
із думкою дістатись до раю.

Тих не люблю, що звуть себе богами,
і не люблю горохом у стіну,
коли воюють з псевдоворогами,
коли на них складають всю вину.

Я не люблю вестись на клоунаду —
не десь у цирку, а в самім житті
і не люблю, як дурять всю громаду
в її довірливій занадто простоті.

Мені болить людське безсилля гірко,
невинних доль, що в тюрмах сивина...
І по яких живе суспільство мірках,
яка в очах безглузда пелена!
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Я знаю всім за все своя відплата,
і не люблю, якщо без покарань,
я не люблю, як скраю стала хата,
і не люблю проплачених повстань.

Я не люблю у владі лицемірів —
їм сто Шевченків душі не спасе,
я не люблю оманливих ефірів,
на них брехню кожнісінький несе.

Я не люблю жалітися й жаліти,
жувати шмарклі, дзявкати без діл,
я не люблю, коли в кишенях біти
й чужих ресурсів підлий розподіл.

Я не люблю «покращень»,  
     «по-новому»
і пафосні для простаків бали,
коли плювали в сторону закону
й народ вбивати зважились коли.

Я не люблю зажерливу пихатість
і вискочок заучену мантру, 
а ще у справах не люблю кошлатість,
блюзніри підлі створюють котру.

Я не люблю вдавати, що все добре,
не можу вже терпіти без кінця,
що серце наше мужнє і хоробре
вмирає, не зронивши ні слівця.

Я не люблю, що маю мало сили,
і мій народ, як завжди, не прозрів,
гарматним м’ясом нелюди зробили
його хоробрих і простих синів...

Я не люблю судити неудачі,
та якщо чесно, то мені болить:
народ так радо мітингами скаче,
а матчастину вчити не спішить.

Я не люблю цинічне пустослів’я,
ганебний післявиборчий процес,
коли довіра вмерла і довір’я,
і всенародний знову довгий стрес.

Я не люблю товкти у ступі воду,
гордитись тим, що просто так дано,
коли крадуть свободу у народу,
коли плюндрують правди знамено.

Я не люблю коротким епізодом
і просто так узятих нагород,
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коли в ефірі кажуть, що з народом,
поза ефіром «гонять» на народ...

Я не люблю вестися на вистави,
мета яких — вбивати інтелект,
коли таких зібрались повні зали,
які й гидоті вигукнуть «респект».

Коли на підкуп кажуть «допомога»,
а санкції є приводом пустим,
коли посміли зневажати Бога,
коли себе поставили над ним.

Я не люблю у вбивствах винуватих,
аж до ненависті самої не люблю!
Я не люблю, коли вже забагато,
або коли прирівняно нулю.

Я не люблю зневіреного серця
і вуха втомлені від локшини,
коли покличеш — навіть не озветься,
зате по трупах йде до вишини.

В країні рідній не люблю руїни
і не люблю несправжнього жалю,
нехай говорять про великі зміни,
я вже ніколи їх не полюблю!

Досягне той, хто вірить  
в невловиме

Досягне той, хто вірить в невловиме,
не покладає рук і не шкодує сил,
не заздрить сильно ближньому своєму
й не напинає зламаних вітрил.
Досягне той, кому таки судилось,
і хто всього набачився сповна,
кому нелегко, може, часом жилось,
та він свого не покидав човна.
Досягне той, хто вірить в нездійсненне
і хто любов’ю закриває страх,
кому терпіння також притаманне,
і той, хто вільний у своїх думках.
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На все є час 
На все є час: відплата й нагорода
зненацька часто застають людей.
На все є час, як є у нас свобода
для наших мрій, поривів та ідей.

Завжди є час обняти на прощання,
відчути вмить нестерпний біль розлук,
на все є час: і точно на кохання,
на ніжний дотик губ, очей і рук.

На все є час: і битися в екстазі,
і витирати сльози гіркоти,
у почестях купатися й повазі,
чи чахнути в обіймах самоти.

На все є час: на вірші, ноти, пензлі 
(даремний поспіх лиш руйнує нас).
Якщо серця холодні, аж замерзлі,
їм теж потрібен, в першу чергу, час. 

На все є час, та з певною межею:
завжди він є провідати батьків
і точно є воскреснути душею, 
бо тіло — витвір пройдених років.
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