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БЕРЕГИНЯ ТРАДИЦІЙ КАРПАТСЬКОГО КРАЮ

Мелодію щирої і багатої гуцульської душі дарує читачам та 
поціновувачам її творчості талановита поетеса, співець рідної 
Гуцульщини, збирач гуцульської давнини і просто цікава людина 
– Галина Яцентюк, котра мешкає у мальовничому карпатському 
селі Ільці Верховинського району Івано-Франківської області. 
Після відвідин гостинної садиби-музею пані Галини у вас 
залишаться незабутні спогади і заряд карпатської енергії на все 
життя. Господиня привітає вас гарною гуцульською віншівкою, 
заспіває дзвінку коломийку і розповість цікаві бувальщини про 
Гуцульщину. 

Галинка Верховинка – так себе називає Галина Яцентюк – 
народилася 14 червня 1962 року у селищі Верховина (колись 
Жаб’є) Івано-Франківської області. Про себе пані Галина 
розповідає: «Ще з молоком матері ввібрала в себе рідну 
гуцульську співанку, і протягом усього життя збирала їх по 
краплині, назбиравши велику кількість». В одному зі своїх 
віршів вона так написала про це: 

«Рознеслася в Верховині весела новина:
У Василини та Івана родилась дитина...
Виростала на потіху, швидко підростала,
А гуцульські співаночки з молоком вбирала...
Хоч не росла у розкошах та дружна родина,
Та співанок не злічити – знала мамка мила».

У 1969 – 1979 роках навчалася у Верховинській середній 
школі. Вже там посідала призові місця у конкурсах «Алло, 
ми шукаємо таланти». Потім закінчила Чернівецький 
кооперативний технікум, здобувши спеціальність бухгалтера. 
Довший час працювала за спеціальністю, нині займається 
зеленим туризмом… Змалку захоплювалася вишивкою рідного 
краю. І згодом виникла ідея створити музей. Збирала вишиванки 
по всій Гуцульщині, і так поступово, веселим струмочком, 
ожили забуті вишивки на стінах її світлиці…
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У сімнадцять років пані Галина зустріла своє перше і 
справжнє кохання, про яке розповідає у вірші:

«Лиш сімнадцять всього мені було тоді, 
Коли ми з тобою пострічались. 
І вже тридцять років пролетіло, пройшло – 
Коли долі свої поєднали...» 

Ось так пробігає, немов гірські потоки, людське життя. Пані 
Галина з люблячим чоловіком Василем виховали троє діток: 
двох синів і дочку. Сьогодні вже підростає четверо внучаток. 

Творчість Галини Яцентюк перемережана співанками та 
легендами, як перемережана квітами трава в її рідних горах. 
Її мова вишукано проста і в той же час колоритна, насичена 
місцевим гуцульським діалектом. І хоча писала ще зі шкільної 
парти, проте соромилася зізнаватися в цьому. Та, закінчивши 
школу, потихенько почала відпускати свої вірші у світ. 

Друкувалася в газетах, була учасником ІІ Всеукраїнського 
відкритого з’їзду «Спочатку було слово», а нині часто виступає 
на благодійних концертах у навчальних закладах, лікарнях, 
санаторіях. 

Із виходом у світ цієї книжки народна майстриня та поетеса 
Галинка Верховинка здійснила ще одну свою мрію, тепер думає 
про видання збірки співанок, котрі сама збирала. 

Після зустрічі із жінкою з Верховини кожен із нас ще більше 
пізнає запаморочливу красу гірської природи, цікаве творче 
слово і традиції карпатського краю. 

Юрій Атаманюк, 
всеамериканська україномовна 

газета «Час і Події» 



ДАВНО ТЕ ДІЯЛОСЬ... 

Легенди Карпат
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ІВАН ТА МАРІЧКА 

Давно те діялось… Була ти, мов смерічка молода. 
А він був, наче ясен-клен! Літа не ті, не так тепер... 
Не так співають солов’ї, ліси в Карпатах не такі, 
Струмки уже не так прозорі, не так вночі шепочуть зорі.
Усе пройшло, усе минуло, але нічого не забулось. 
З роками стежка зароста, але душа ‒ не пустота. 

Весна Карпати пробудила, усе рядном своїм покрила. 
А до струмка прийшла Марічка, красива, наче чічка. 
Душа співала молода, з барвінку ісплела вінка. 
А тут летить з гори в сідлі Іван на сивому коні... 
Зімліло серце, стрепенулось, і рученята простягнула. 
І пригорнулося дівча, за відліку забуло час. 

Чи думалося їм тоді, що ворогують їх роди, 
Цю ворожнечу стільки літ кохання не розтопить лід. 
Що їм те все, що скажуть люди? ‒ Вони удвох. 
Що дальше буде, ‒ хіба їм думалось тоді... 
«Марічко, я тебе кохаю!» – неслося дзвінко в рідним краю. 
«І я твоя, навік твоя», – так, наче клятву, повторя…

Знов цілувались, обнялися, в обіймах коси розплелися. 
Стояла гарна та чарівна – неначе лісова царівна. 
Кохання взяло на крило, далеко в небо понесло. 
І кожний був коханню рад, та налетів Марічки брат... 
Де було взятися йому, у цю хвилину так ясну, 
У цей такий щасливий час? І небо почорніло враз... 

В його очах спалахнув гнів, і голос – наче з неба грім. 
Марічка ніби помаліла, стояла наче крейда біла. 
Іван Марічку затулив, до брата стиха говорив:
«Так, я її кохаю, своє кохання не ховаю! 
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Ми молоді, нам далі жити, чи нам не краще помиритись? 
Навіщо жити в боротьбі, мені не треба це й тобі... 

Чи вже в родах нам тої крові – уже в нас було не доволі?»
Та брат це слухати не хоче, Марічці душу страх лоскоче… 
«Гріха подальше відійди, та більш сюди не приходи!»
Сестру він силою забрав. Марічку сльози облили... 
Марічка плакала й тужила, у спогадах лиш тільки жила,
Навколішках батьків молила, без милого лиш їй – могила. 

І більш нічого їй не треба, а тут іще, неначе з неба,
Звалилася нова біда – старости в хаті вже сіда. 
Заможний сватався вдівець, – тепер вже все, всьому кінець. 
Надворі вітер, дощ та грім – хай краще там, не хочу в дім.
І бігла в гори, не в село, де едельвейсами цвіло кохання їх. 
Та серцем все почув Іван, іде, летить туди і сам. 

Бурхливий вирував струмок, та ось і їхній острівок, 
Кохання їхнього колиска, але й погоня дуже близько... 
І руку вже Марічці стис, та постріл близько їх настиг. 
Марічки тато то стріляв, але в Івана не попав. 
А з другої вже сторони бігли Іванові батьки. 
Ось близько вже, ось їхня круча, вода із гір летить могуча. 

Батьки повинні нас простити, та нас уже не розлучити. 
Ми клялися навіки разом, одне ще одному сказали. 
І двоє ніжно обнялись, і разом скочили з скали.
В обійми взяла їх вода і за собою понесла –
Тай розлучити вже несила, бо поєднала їх могила. 
Батьки кричали від розпуки, до неба простягали руки. 

Просили Бога помогти – та не змогли вже їх спасти. 
Нічого вже не помогло, вже мертвих принесли в село. 
Не було більше ворожнечі, біда звалилася на плечі... 
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Трембіти сумно трембітали, в ті дні і птахи не співали. 
Сумне було те їх весілля, всі були п’яні без похмілля... 
Всіх попереду йшли бояри, несли церковні чорні фани. 

За ними тихо йшли дівки, весільні їх несли вінки... 
Сорочку, що Марічка вишивала, то на Івана одягли. 
За ними, наче чорні хмари, пліч-о-пліч йшли оба роди. 
Невже це треба діти хоронити, аби самими помиритись?

А в горах там, на тій же кручі, там ясен-клен росте могучий. 
До нього тулиться смерічка, так біля того же й потічка, –
Така й прозора там вода, вона це все й розповіла... 
Усе в цім світі скоротічне, тільки кохання наше вічне! 

12.12.1999 р. 
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НАСТУНЯ

Високо в горах, у селі далекім, 
жила собі там сирота убога... 
У бідності, нестатках, у хатині, 
та мала серце – подарунок Бога. 
Настунею колись її назвали. 
Росла по наймах, поміж добрі люди, 
тай виросла, хоч бідна та щаслива, 
хвалять всюди... 

Нічого сорочина у заплатах, 
та чиста, стан стрункий ховала. 
Коса чорнява, по дівочих плечах 
вже аж до пояса спадала. 
Щодо роботи, була беручкою, 
як робить, ще й пісні співала. 
А як були десь вечорниці, 
то танцювала, ох як танцювала... 

Всі на селі любили сиротину, 
хоча землі та придане не мала. 
То не одна поважна молодиця 
для сина за невістку б мала... 
А хлопці як за нею упадали, 
до всіх однаково все жартувала.
Ніхто не смів чіпати сиротину, 
тай серце так нікому й не віддала. 
Було літо, неділенька святая, 
а люди з церкви повертали. 
Буяли всюди квітами Карпати, 
пташини всюди щебетали... 
Дідича син приїхав аж із Відня, 
кататися поїхав на коні. 
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Настуню як побачив, – зупинився, 
завмер панич, закляк в сідлі... 

– Чия, красуне, ти? – до неї промовляє, –
Дай руку! Йди до мене на коня. – 
Метнула поглядом, та спопелила: 
схопився дідич – що то за мара? 
В Настуні серце стрепенулось, 
і бігла лісом, наче та сарна.
Сама не знає, що це сталось? 
Чому на серці спокою нема? 

Не так співається, і не такі вже квіти, 
то радість переповнює, а то й журба... 
Панич ходив, шукав, а дівчини ніде нема... 
Аж вечором прибився він додому, 
Та, Господи, та що то за біда... 
І зразу йде до мами, та питає: 
– Матусю рідна, мавок вже нема? 
Сміється мама: – Та давно немає, 
не було, ще як дівувала я... 

Ще сонце рано не вставало, 
син дідича вже скочив на коня... 
Вже цілий тиждень в горах, полонинах, 
лісами дівчину шукав,
а потім, хто то є Настуня, –
в місцевого гуцула розпитав... 
Сідає сонце, вечір догорає, 
десь поруч прив’язав коня... 
Уже у хаті, там нема нікого, 
розхвилювався, що і слів нема. 
Себе не пізнає. Та за границею 
панянку лиш хотів – його була, 



11

А тут хвилюється, чекає, 
а дівчини нема та все нема... 

Настуня з відрами іде до хати, 
удень по наймах, а вночі собі. 
Панич знімає відра з коромисла, –
як заворожена, неначе в сні... 
Хто розуму научи сиротину, –
прости ї, Господи, за осуд у людей. 
Взяв руки у свої і так цілує, 
дівоче серце аж вискакує з грудей... 

На лаві сіли, і все знай воркують, 
своєму щастю ще не вірить сирота. 
Її коханий біля неї поряд, 
та близиться годинонька лиха... 
Удень по наймах, а вночі з коханим, 
іде панич від неї на світанку, 
а потім відсипається всю днину 
у свого дєді дідича у замку. 

Клянеться дідич, прийде з старостами – 
але не йде він, вражая дитина. 
А ось і осінь холодом війнула, 
до Відня дідич тай відправив сина... 
А Настя що?.. Та плаче вечорами, 
дитя під серцем ворухнулось... 
Удень по наймах, а вночі з сльозами, 
ой горенько, щоб ти заснуло. 

Велике свято було. Настуня вдома, 
якраз то на саму Покрову. 
Тут дідичі приїхали на бричці, 
зайшли до хати і почали мову:
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– Забираємо тебе до себе, дівко, 
але щоб ти це добре знала:
як вродиш внука, то собі ти підеш, 
нога щоб на подвір’я не ступала... 
Заплакала Настуня: – Не поїду, 
а як народжу – не віддам дитяти. 
Моя дитина, і як тільки зможу, 
але дитина буде тут, зі мною виростати... 

– Пропадеш тут, як та сама вовчиця, 
ми дідичі, а ти лише служниця. 
До тебе їхали цілу годину, 
не знати ще чию носиш дитину... 
І з гонором поїхали верхами. 
Настуня тільки вмилася сльозами, 
а потім взяла відра та по воду 
ішла, ще плачучи, стежками. 
В Карпатах покриток не люблять, 
бувало, що й камінням закидали... 
А тут гуцулів ніби підмінили, 
хто міг, тим сиротині помагали. 

Вже і колиска появилась, 
той несе сало, той несе ряднину... 
А навесні, десь перед Великоднем
родила вже Настуня сина. 
Не плаче, звеселіла Настя, 
дитя цілує і пісні співає, 
то пеленає, то співає, 
то як з дорослим, з сином розмовляє... 

Петром хрестили, а Настуня, 
як ягода, що соком наливала. 
Гуцулки всі, котра лиш мала часу,
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як дочці кожна помагала. 
Сироти сльози не падуть на землю, 
а горя щоб не було мало... 
Захворів дідич на сухоти, 
за дві неділі то його й не стало. 
Приїхав син, похоронили дєдю, 
а мама не встає з постелі... 
Нічого вже не чує, гірко плаче
і тільки дивиться до стелі... 

Вся постаріла, почорніла, 
нема вже гонору та пихи... 
Так є на світі, що, бувало, 
і до панів приходить лихо. 
Тут сина розбудила на світанку: 
– Синочку, дуже Бога прогнівили. 
Йди до Настуні та до мого внука, 
навколішках проси, аби простили. 

Не можу вмерти, поки внука 
не побачу ще на цьому світі, 
і як не вимолю прощення, 
то і на тому я собі це не пробачу. 
Казали старі люди, що сироту 
образити ‒ то гріх, що церкву
запалити... Гріхів багато маю, 
то хоч би цей ще відмолити. 
Та зірки не вмивалися росою, 
а сонце так далеко за горою.
Панич у гори бричкою вже їхав, 
поволі стежкою крутою... 

А серце так шалено билось, 
спливали в пам’яті хвилини щастя... 
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Він так нікого не кохав, і що накоїв! 
Чи ти мене пробачиш, Насте? 
Тоді ще дєдя пригрозили, що вижене, 
як приведе служницю. 
Не буде вже життя легкого
і не поїде більше за границю... 

Злякався він тоді... 
Як: пан ‒ і сам піде служити?! 
Та що гуцули муть за нього говорити? 
Він не робив, та і не вміє він робити... 
А ось знайома стелиться стежина, 
несміливо заходить він до хати. 

– Здорова будь, Настуню, – стоїть, 
хвилюється, не знає, що й казати... 
Та що це з ним, він загубив і мову: 
то зірка з неба перед ним, 
а не Настуня білолиця... 
Та вона краща, як на світі є цариця... 

– До хати впустиш? – не знає, що й казати. 
– Я знаю, провинив, 
важка моя провина, 
та дуже прошу: покажи ми сина. 
– Та заходи, коли прийшов, – 
розгублено йому відповідає. ‒
Який вже дєдя є – один він, 
та більше їх вже не буває. 

Підходить до колиски. 
Щасливо спить дитина. 
Він ‒ на коліна, плаче та дякує за сина. 
Мовчить Настуня, як закам’яніла. 
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Та тут дитя заплакало, проснулось – 
Настуня мов зі сну аж стрепенулась. 
В ту мить вона була лиш тільки мати, 
та то така краса ‒ картини малювати... 
Синочка із колиски розповила, 
на лаву сіла і грудьми кормила. 
Дитину знову спеленала, 
та не в колиску – паничу подала... 

Тримає на руках, ‒ той стан не описати. 
Згадав, чого прийшов, що говорила мати. 
– Ти чула, горе в нас, і мама так просила… ‒
Не встиг панич і слово доказати, ‒
дитя схопила, стала пригортати... 
Злякалася і вся пополотніла: 
– Іди, нема вам до нас діла! 
Казала всім, і буду знов казати: 
дитя моє, його вам не відняти. 

В вас гроші, а де гроші ‒ там і сила. 
В ліси втечу, – і так заголосила... 
Заплакало дитя, і плаче мати, 
Панич почав її вмовляти... 
‒ Та не прийшов дитину забирати, 
я прошу – жінкою ми стати, 
і будеш ти моя дружина, 
і з нами вдвох рости буде дитина. 
Ґаздинею тебе я прошу стати, 
тому мене й прислала мати! 

‒ Як того літа би слова ці чула – 
на сьомім небі би від щастя була.... 
Ти пан, а я проста служниця, 
і насміхатися то не годиться. 
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Ти насміявся, потім кинув, 
та син росте – я не кляну годину.
Тебе, паничу, я не проклинаю, 
нічого я не вимагаю. 
Шукай панянку тай веди до хати, 
та прошу цю стежину забувати! 

Десь до обіду умовляв Настуню, 
аж поки та тихесенько зітхнула... 
Зібрала в вузлик свої й дитячі речі, 
і мами хустку накинула на плечі. 
Молитву на колінах говорила, 
молилася за себе та за сина... 
Молилася за те, що мала, 
просила матір, щоб оберігала…

І вийшла з хати – на руках дитина, 
на бричку сіла – не давала сина. 
Надіючись на Божу допомогу,
назад не оберталася – тривогу
поволі, тихо в серці тамувала. 
Дитятко спало, не вередувало... 

В неділю їх у церкві повінчали, 
гуцули всі із того дивувались. 
Але з панів там не було нікого, 
тримала дідичка онука свого... 
Настуня трішки стала привикати, 
По хаті все старалася, робила,
та залишилась доброю ж такою, 
і челядь то ніколи не сварила. 

Навчилася читати та писати, 
малий синочок бігав вже по хаті, 
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а дідичка стара, то просто диво – 
щоб так життя її перемінило. 
Пани не приїхали і на свята, 
зате гуцулам все відкрита хата. 
Потім Настуня дочку ще родила, 
дітей гуцулів грамоти учила... 

Панич вже паном став, любив дружину, 
та мав усе для гуцула хвилину.
Тому пани його всі зневажали, ‒ 
наймичка жінка, знатися з хлопами... 
Та те усе було йому байдуже, 
бо пан любив свою Настуню дуже! 

Не вірите – то приїжджайте у Карпати, 
там ще й тепер вам можуть розказати! 

1 – 14.04.2014 р. 
(Чернівці, госпіталь)

КОХАЛО ДІВЧА ДО БЕЗТЯМИ... 

Одиноким матерям присвячую

Кохало дівча до безтями, 
коханою також була. 
І свідком кохання їм була – 
у небі ранкова зоря. 
А місяць стояв на сторожі, 
стелила їм ложе трава, 

Дурманом поїла їх осінь, 
а дахом їм була верба. 
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Усе було, та жаль, минуло, 
усе пройшло, прийшла зима. 
Дівча лишилось одиноке, 
і що на світі цім трима? 

Поблідла, всохла, мов билина, 
коханий зустрічі не рад. 
Під серцем нудить... 
що скаже мати, батько, брат? 
Кому понести цю розпуку, 
яка так серце розрива? 

Як перенести цю розлуку? 
Посохла в полі й ковила... 
Коханий кинув – іншу любить, 
яка ж ця істина стара. 
І побрело дівча до річки, 
а річку крига вже скува. 

Сльоза сльозину доганяє, 
сльозами стежку устеляє. 
Не хочу, ні, не хочу жити. 
О розступись, сира земля. 
Ще крок, ще два – 
ох ноги, ноги вже до води її несуть. 

Чи в небі сплять, о милий Боже, 
дівча не можете вернуть? 
І ще б секунди – й оступилась, 
в обійми взяла б течія,
Та Бог почув, дитя забилось, 
вслухається, спинилося дівча.

«Спинись, матусенько, благаю, 
ти не сама, ми вже удвох.
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Все добре буде, чуєш, мамо, 
бо допоможе нам Господь!» 
Почула слова ті дитини, 
і крок відійшла від води, 

Побачила річку і кригу, 
побачила свої сліди... 
Побачила і ужахнулась: 
«Дитино, мене ти прости! 
Хоч як буде нам удвох буде важко, – 
ти будеш, будеш рости!» 

І світ подобрів в ту хвилину, 
ранкова зірка зійшла. 
То не дівча поверталось – 
майбутня матуся ішла! 

28.10.2000 р.

ОСИКА

Чому на осиці листя тріпоче, 
що нам осика мовити хоче? 
Каже нам, каже, щось промовляє, 
тільки даремно листям хитає. 
Ніхто не чує, всі осудили, 
але колись її також любили... 

Щиро й вона кохала, 
що він жонатий, – того не знала. 
Та наступила важка розплата. 
Як грім із неба – померкли зорі, 
коли з’явилась дружина в домі.
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І не кричала дружина мила, 
тільки з розпуки заголосила: 
– Сиротиш діти, чому, дівчино? 
На світі бути так не повинно. 
Була кохана, коханка стала. 
Чому ця доля її спіткала?.. 

З тих пір про неї ніхто не знає, 
Тільки осика листям хитає. 
А на осиці листя тріпоче, 
що нам осика мовити хоче? 
Каже нам, каже, щось промовляє, 
тільки даремно листям хитає... 

25.08.2008 р. 

ГАНДЗЯ 

Світлій пам’яті моєї бабусі Ганни

Ой кувала зозулиця, шо ліси колола... 
Та видки ця дівчиночка, ци ни з Єворова? 
Єк би була з Єворова, ни так би ходила – 
Запасочки дротовеньки1 она би носила... 
Запасочки дротовеньки, пацирки великі. 
А коники воронії вуздами накриті. 

А коники воронії, мунштуки штабові2. 
Та то колис так носила Гандзя в Єворові. 
Але куда ишла Гандзя та куда ходила,
То здавалоси, шо земля туда звеселила... 

1  Запасочки дротовеньки –  запаски, виготовлені з люрексової нитки, пря-  Запасочки дротовеньки –  запаски, виготовлені з люрексової нитки, пря-Запасочки дротовеньки –  запаски, виготовлені з люрексової нитки, пря-
деної на дротинках.
2  Мунштуки штабові – елемент упряжі коня. 
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Куда ишла, та де чули її голосочок – 
То здавалоси, шо звенів веселий звиночок. 

Покохала вона Петра, та з бідного роду,
Любив Петро її також, не було приводу, 
Шоб молодим, закоханим, та ни разом бути, 
А на осінь вже старости стало в селі чути. 
Батьки Гандзі – знані газди – біду заводили, 
А витак з її вибором тоже си змирили. 

Тут приїхав аш зи Львова той панский синочок, 
Та й на біду дес почув вин Гандзі голосочок. 
То ни мала вже дівчина вид него проходу, 
Закохавси паниченько та у Гандзі вроду. 
«Ой ти будеш в мене, мила, в золоті ходити,
Бо из Петром в селі будеш тєженько бідити».

«Та ни хочу я в золоті з тобою ходити,
Люблю Петра, Петро мене – буду я з ним жити!»
«Ти кохаєш дуже Петра, та шо мині з того, 
Єк ни будеш ти моєю, ни будеш нікого».
Та на ці усі погрози вона ни зважала, 
Стрічєєтси з Петром далі, єк голубив пара. 

А в неділю пополудні вітер вієв стиха, 
Зустрілиси, та ни знали, шо станетси лихо. 
Иде панич дорогою, молоді воркуют, 
Та й ни чуют єго кроки, ничого ни чуют. 
Оскаженів панский синок, бровнір3 витігає, 
Націливси він у Петра – куля вилітає. 

В ту хвилину дівчиночка руку простігнула, 
Куля впиласи у руку и смерть видвернула. 

3  Бровнір – зброя.
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Гандзя крикнула, упала, кров з руки рікою, 
Петро кинувси до неї: «Мила, шо з тобою?»
Панич собі надбігає, її підоймає, 
Але Петро бартку4 вхопив – панича рубає. 

На ті крики, стрілянину та збіглиси люди, 
Лежит панич скривавлений – ой жити ни буде... 
Гандзя сидит навколішках, руку обхопила
Стоїт Петро зажурений – кривава сокира... 
Закували у кайдани – новина ни нова, 
А мертвого паниченька забрали до Львова... 

Батьки Гандзі попродали коні та корови, 
Та наймили адвокатив, хлопцю оборони. 
Пидоймилоси все село – Петра боронили, 
Аш до Львова й Станіслава на суди ходили. 
Але правда перемогла, радуютси люди, 
Виправдали в суді хлопця – сидіти ни буде. 

Колис весела й шіслива Гандзя помарніла, 
А рученька прострілена уже ни до діла... 
А рученька прострілена ни буде робити, 
А ни шити, а ни прєсти, ни дитя сповити. 
Але Петро на це усе уже ни звертає, 
Та у першу ж неділеньку сватив засилає. 

То весілє гучне було, все село гуляло,
А за того паниченька вже й не споминало. 
Хоч у Гандзі уже рука ни буде служити, 
Але Петро из жіночков разом ме робити. 
Ни чотири, а три руки діток колихали, 
Шили, прєли и варили, и поле орали. 

4  Бартка – топірець, сокирка. 
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Та три сини, єк соколи, у них виростали, 
Ціле село їхню сім’ю за приклади клали.
Ой кувала зозулиця, шо ліси колола, 
Та звидки ця молодиця, ци ни з Єворова... 

1.04.2015 р. 

ЛЮБИВ ФЕДОР ВАРВАРИНУ

Любив Федор Варварину два літа тай зиму, 
Зробив Федор Варварині маленьку дитину... 
Ой Федоре, Федорику, лишімси любити, 
Єк чоловік за все взнає, будет мене бити. 
Варваринко, Варваринко, Бог ти в допомочі, 
Абес могла ти родити дитиночку вночі. 

Виносила сорок неділь, та єк одну днинку, 
Та родила у оплоті маленьку дитинку. 
Єк вона єго вродила, оно закричало, 
Коралики з шиї зняла, ротик затикала. 
А єк вергла єго в воду, вно си содригнуло, 
Тай до мами рідненької личком си вбернуло. 

Тай до мами рідненької личком си вбернуло, 
А малими рученьками піску зачернуло.
Ишли туда рибалики та рибку ловили, 
Варварчину дитиночку замість рибки ймили. 
Єк зачели ревідунок5 дівки, зведениці, 
Та й зачєли ревідунок навіть молодиці. 

Аш до пана станового донеслася звістка, 
Шо згубила дитиночку богатська невістка. 

5  Ревідунок – допит.
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Ой привели Варварину, та заголосила, 
За Федора намовоньков дитинку згубила. 
Єк закликали Федора, той лиш засміявси:
«Видчіписи, Варварино, я з тобов не знавси».

Засудили Варварину, до тюрми забрали, 
Проклинала ту хвилину, що родилась в мами. 
Тут вернувся ї чоловік, в слугів си питає:
«А де моя Варваринка, шо не зустрічає?» 
Єк узнав за все чоловік, гірко зажуривси:
Все би’х простив Варваринці, дитинки б приймивси... 

Все би простив Варварині, росла би дитина.
Ой за шо мене побила гіренька година... 
А ви, файні молодиці, мене вислухайте,
Та на Федорив намови, ви си не давайте... 
А єк так-то уже вийде, шо буде дитина,
Просіт Бога, шоби була їй шіслива днина... 

9.03.2011 р.



УКРАЇНА ЗАЦВІТЕ
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НЕНЬЦІ УКРАЇНІ! 

Яблука дозріли у садах, 
і такі духмяні та пашисті. 
Калина там, біля води, – 
дівчина в червоному намисті. 

Горобина наділа свій наряд, 
неначе молодиця білолиця. 
А у хатині вже парує борщ 
і тільки що спечена паляниця. 

Це – села України, то родина, 
але журба так душу оповила, 
Бо розбрелися дочки і сини. 
Де кращу долю їм знайти? 

Чом мати по світах, а дома діти. 
Хто зможе, як вона, зігріти? 
Ніхто не зможе, як вона одна. 
І дуже рідко разом вся сім’я. 

Де добрі, строгі наші татусі? 
Що зможе він навчити сина 
На заробітках по світах – 
там скроні й сивина покрила. 

Ой Україно, матінко, верни, 
позабирай додому свої діти. 
Ми твої славнії сини, 
за нас ти будеш ще радіти! 

12.08.1998 р.
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УКРАЇНІ

Вже сотні літ Вкраїна у борні, 
встає і падає, і знову піднімає. 
Іде нескорена, хоча ланцюг 
її усе міцніше вповиває. 

А ті, які себе у груди б’ють, 
клянуться, присягаються в любові, – 
для неї ті найбільше роблять зло, 
найбільше випивають її крові.

А землю ту – свята моя земля, 
діди і прадіди кістками устеляли, – 
вони тепер кусками продають, 
щоб тільки кишені понабивали. 

Коли багатий бідному був друг? 
Чи ситий десь голодному повірить? 
Цього не було і не буде так! 
Хай бідний і голодний в це не вірить. 

Та вірю я – Вкраїна зацвіте! 
Розірве ланцюги, розірве пута! 
Народе, прокидайся, схаменись, 
солодкі їх слова для тебе є отрута! 

ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ…

Я знаю, все буде добре! Чи вірите? Може – чи ні... 
Чекає нас перемога у цій священній війні! 
Чужої землі не треба, але збережемо свою! 
Якщо вже судилось долі, загинемо в цьому бою... 
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Але і там, на небі, будемо далі в строю, 
Щоби знов захищати рідну свою сторону! 
Так, в нас країна єдина, ми її не зречем, 
Той від меча й загине, хто прийде до нас з мечем... 

25.02.2015 р. 

ЧИ ВОЇН, ЧИ ТО КАТ? 

Тринадцятий вже до кінця йде рік 
нового двадцять першого століття. 
Майданами невинна ллється кров – 
ми дожили такого лихоліття... 
І знову воїн, стоїть у обладунку, 
не захист, ні, нема того рахунку... 

Колись, ішов у бій, казав: 
«Іду на ви! Помру, та землю маю зберегти! 
І захистити матір та сестер!» 
А ти, що робиш? Захищаєш чи тепер? 
Не маєш права називатися – людина, 
твоя рука не боронила, а била жінку... 

Ось дівчина, лежить вже на землі, 
а ти в чоботях, та по голові... 
Та ти не воїн, ти вже – кат! 
Той людський стогін, сльози, плач... –
тобі сторицею вернеться. 
Цар згине, що віддав наказ, 
та ти живий, тобі прийдеться 
на страшний суд йти до людей... 

10.12.2013 р. 
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НАША СВОБОДА

Свобода наша – наче те дівча, 
що тільки що зіп’ялося на ноги, 
через усі ті беркути і всі перестороги... 
Несмілою ще поки що ходою,
але вже йде, можливо, знову упаде. 
Та ми поможемо їй встати
і не дамо, щоб знову розіп’яти! 
Свобода наша хай живе!!! 
А виросте, то буде юнка гожа, 
ні на одну свободу не похожа! 
Бо наша кров’ю хрещена і купана слізьми... 

13.12.2013 р. 

ВОЛЯ 

Дідусь й бабуся копійки – останні гроші – позбирали, 
Щоб не лилася кров, щоби ви Волю здобували! 
Податками нас душили, мову забирали... 
Покричали, покричали, тай знову мовчали... 
Юлю в тюрму – піднялися, тай змирились – 
Така її доля... Знов приспали, прислонили волю. 

Як почали наших дітей, безневинних бити, 
То аж тоді піднялися, що би захистити! 
А тепер вже начувайтесь, ви прокляті кати
Уже не ми, а ви мете захисту шукати... 
Ви ховайтеся від гніву, а ми таки дома.
Слава Господу, проснулась вже нарешті Воля! 
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ЙОРДАНСЬКА НІЧ

Б’ють барабани, канонади звук, 
горять автобуси, урали… 
Говорить люд, бо дотепер мовчав, 
лиш слухав, а тепер сказали... 

Сказали: «Досить, банду геть!» 
Але тепер говорять не словами. 
Ой, схаменіться, гади, бо народ, 
повірте, – ще не все сказали! 

Вам ще згадають за студентів кров, 
за сльози матерів під вашими судами.
То не сховатися від гніву їх ніде, 
горітиме земля під вашими ногами! 

20.01.2014 р.

РАНОК ПІСЛЯ ЙОРДАНУ

Гранати рвуться, знову гази, яд, 
і музику нам пишуть барабани... 
Вже снайпери засіли на дахах, 
та купи гільз, де беркути стояли... 

Тут куля перервала репортаж, 
є кадри, хто в людей стріляли.
То не солдати, воїни – кати, 
ще слово є для них – шакали... 

Та й цього слова мені жаль... 
Бо і шакал не п’є своїх кровицю. 
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Ти не боїшся грому-блискавиці, – 
впаде на тебе і дітей твоїх... 

Мені лиш шкода їхніх матерів, 
як кожна матір, що дітей ростила, –
щоб каїнів не було на землі, 
то краще була би у купелі втопила... 

21.01.2014 р. 

ПЕРЕМОВИНИ

Перемовини, знов перемовини... 
Люд хвилюється... Буде що далі? 
Та міністру беркутів – нічого... 
Може, дайте йому ще медалі! 

Б’ють людей, роздівають, вбивають, 
І минає їм все те без кари... 
А тут діда старого зловили, 
Засудили вночі, і на нари... 

В нас повсюди подвійні стандарти: 
Там жирують, а там гинуть люди.
Ой ще кара для вас попереду, –
Українці піднялися всюди! 

Закалений метал ще міцніший! 
Не злякає ні смерть, ні тортури... 
Зацвіте навесні Україна 
І розіб’єм, розіб’єм ці мури! 

26.01.2014 р.
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Я УКРАЇНКА! 

Я цим горджуся – українка я! 
Ця думка завжди душу гріє.
І вільні будемо ми на своїй землі! 
Та часом сльози безнадії
Покотяться, я їх змахну. 
Ми йдемо разом до мети... 

Нам треба Україну зберегти і захистити! 
Не спинить нас: чи ти із Заходу, 
Чи Сходу, – ми діти одного народу! 
І мати скрізь є просто мати, 
То буду Господа благати 
За свого сина і не свого, 
Щоб захистив від всього злого! 

4.02.2014 р. 

БЕРКУТЕ, НЕ СТРІЛЯЙ! 

Беркуте, не стріляй! 
Розгубив ти людську подобу. 
Почуй, заклинаю я, – 
був сином цього ж ти народу... 
Але знаєш, ти ним лиш був! 
Тепер ти посланник аду. 
Люди гинуть за свій народ, 
ну а ти – захищаєш владу... 

Що чекає на твоїх дітей? 
Кого ти, кого захищаєш? 
Що на тебе тепер уже жде? 
Невже це ти не уявляєш? 
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У тебе тут тато, мама, 
тут твоя живе родина, 
У школу, садочок ходить 
із іншими твоя дитина... 
І як тому синові чути, 
куди би він не ступав: 
То син того тата – беркута, 
що по людях стріляв... 
За що нам послана кара? 
За все нас, Господь, прости! 
І дуже жаль, що між нами 
є слуги того сатани... 

21.02.2014 р. 

НЕ ЗДОЛАТИ НАШ НАРОД! 

Небесна Сотня вже на небесах, 
а «старший брат» жадає далі крові... 
Терпіти вільний люд не в силі він, 
хоч вчора клявся у любові... 
Ми всі згуртуємось в кулак: 
російськомовні, українці, і татари! 
Щоб разом захистити свій народ 
від тої чорної путінської навали... 
Якщо судилось – сотня упаде, 
на її місце тисяча повстане.
Вже не здолати наш народ! 
Ніхто вже не надіне нам кайдани! 
Боїться Путін і його орда, щоби Росію 
ця свобода не збудила... 
Боїться недаремно, бо і той народ 
вже скоро теж розправить крила! 

2.03.2014 р. 
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ДІД І ВНУК

Високо в небі там, де птахи не літають, 
не долітають і космічні кораблі... 
Там дідо свого внука зустрічає, 
який також загинув на війні. 

Та дід був на війні, навпроти – ворог, 
чужинець в нього там стріляв... 
І на Майдані у бою нерівнім 
за Україну голову поклав.

І плакала вдова, росли без батька діти. 
Ішла війна – ще можна зрозуміти... 
Пройшли роки, уже нове століття, 
та не минуло нас нового лихоліття. 

І знову на Майдані барикади, 
горіли шини, вибухи, біда.
Брат в брата цілиться, що буде далі? – 
від кулі снайпера вже гинуть на Майдані... 

Там бій жорстокий йшов, 
ось так розпорядилась доля… 
Загинув дід колись. Тепер
загинув внук, така то Божа воля... 

Із Сотнею Небесною летить, 
там дід його вже зустрічає... 
Ми помолімся щиро всі за них, 
А зірка України хай сіяє. 

01.03.2014 р. 
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НІЧ НА МАЙДАНІ

Пам’яті Небесної Сотні

Вечір... Вже майже ніч... А всюди свічки і квіти... 
Загинули рік назад – найкращі Вкраїни діти! 
Так важко... Гірчить на душі, а сльози самі... мимоволі... 
Тут географія вся... Звідки лягли Герої... 

І Захід, і Схід, і Центр – бо кулі не вибирають... 
За волю землі лягли. ГЕРОЇ НЕ ПОМИРАЮТЬ! 
І заклинають живих, щоб це усе пам’ятали, 
І на поталу орді нашу країну не дали... 

22.11.2014 р. 

З НЕБА УПАЛА ЗІРКА

Воїнам АТО присвячується

З неба упала зірка. Бажання не загадала. 
Але відчула серцем – що сина її не стало... 
Упав він на полі битви і землю обняв руками, 
Не захистили навіть молитви рідної мами. 

Не врятували клятви, казав: «Повернусь, кохана!»
Вже навіть не кровоточить на серці смертельна рана... 
Не спала всю ніч, молилась за свого й чужого сина,
А як почало світати – не втрималась, подзвонила... 

І через грім канонади почула голос чужий:
– Ви ж бо, кріпіться, мамо! Ваш син тепер вічно живий! 
А приходити буде до вас тепер син у сни... 
Ви мали лише одного – ми всі тепер ваші сини. 

6.11.2014 р. 



ДО ВСІХ МАТЕРІВ 

Шановні матері і Заходу, і Сходу, 
І Півночі, і Півдня, Росії, України і Криму матері! 
Ми мусимо сьогодні всі об’єднатись разом, 
Щоб не лилося крові людської на землі... 

І де б ми не жили, дітей своїх ростили, 
Ночей недосипали, плекали їх грудьми... 
Запалену іскру ми мусимо гасити, 
Щоб не горіли діти у полум’ї війни... 

Щоб брат – та цілився у свого брата? 
За гріх який така важка розплата?!. 
Спинімо їх, ще поки в силі це зробити! 
Ми не готові свої діти хоронити... 

І хай десь там по Тисинах качки
Пливуть на бистринах. А діти наші
Нехай мужніють, наші внуки хай леліють. 
Будем Господа просити, Божу Матінку молити,
Щоби війну страшну цю – зупинити! 

4.03.2014 р. 



У ЧОМУ ЗМІСТ ЖИТТЯ
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МОЯ МОЛИТВА

Господи, дай мені сили 
шлях свій життєвий пройти.
Господи, дай мені сили 
життєві незгоди знести. 
Дай мені сили не впасти. 
А як упаду – підвестись. 
Оборони від напасти, 
злості мини мене мить. 

І доброти насіння 
сіяти буду завжди, 
Хоч пожинати не встигну 
праці своєї плоди. 
Щоби розрадити в горі, 
щоби в житті помогти, 
Господи, дай мені сили 
шлях свій життєвий пройти! 

29.08.2010 р.

МОЇ ВІРШІ

До вчора переконана була, –
Мої вірші, і лиш для себе пишу. 
Та вчора було сказано мені, 
Що гріх я матиму, як так залишу. 

Вірші твої належать не тобі, –
Хіба твій син завжди буде з тобою? 
Вони – як діти, що зросли,
Теж хочуть бути вже самі собою. 
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Вірші також, неначе журавлі,
Летіти хочуть від твого порога.
Ти їх у світ сама благослови, 
І відпусти їх, відпусти в дорогу.

Когось вони зігріють у журбі, 
Комусь поможуть у важку годину. 
А ти за них лиш тільки порадій, 
Як пораділа би за свого сина... 

24.03.2009 р. 

ЧОМУ ЦЕ СЕРЦЕ ЗНОВ ТРІПОЧЕ…

Моєму коханому

Чому це серце знов тріпоче, 
адже усе вже позаду. 
При зустрічі впускаю очі, 
і знову, як колись, тремчу... 
І знову я полум’янію, 
ти, серце, розум не бентеж... 
Весна, напевне, винувата, 
й кохання, що не має меж. 

Кохання, що не має віку, 
далеко юність позаду. 
Років багато вже без ліку 
до тебе, милий, я іду. 
Зіллються в поцілунку губи, 
забудемо ми часу лік. 
Моє кохання, моя відрадо, 
ти мій коханий чоловік. 

17.04.2010 р. 
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ОЙ МУЖЕ, МУЖЕ... 

Ой муже, муже, моє ти ладо, 
Моя розпуко, моя відрадо, 
Моя ти радість, мої ти сльози, 
Чому лякають тебе морози? 
Молодість наша у наших дітях, 
Маємо щиро за це радіти.
Дитинство наше у наших внуках, 
Частіше брати би їх на руки. 
Частіше брати, та їх леліймо, 
Лиш сумувати ми не посміймо. 
Не всі пісні ми доспівали, 
Не всі ще танці дотанцювали. 
Давай збудуємо ще одну хату –
Радості й горя ще так багато. 
То скільки Господь дозволить жити, 
Будемо хліб ми сімейний ділити... 
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НЕ ХОЧУ Я ЖАЛІТИСЯ НА ДОЛЮ 

Не хочу я жалітися на долю, 
хоч часом все іде наперекіс. 
Нелегко на серденьку – 
подушка мокрою бува від сліз. 
Та стану вищою я від образ, 
крізь сльози посміюсь не раз. 
Бо дальше треба в парі жити, 
нам треба діточок ростити. 
А дітям треба батька й мати, 
і їм так важко вибирати.
Для них обоє дорогі, 
ростить їх треба в доброті. 
Образи, зло я все забуду, 
насильно мила все ж не буду. 
Заради діток буду жити, 
сімейний хліб навпіл ділити... 

СИНАМ

Сини мої, мої ви соколята! 
Зміцніли крила і рветесь в політ. 
Та ще рожеві є для вас світанки, 
Такий манливий, загадковий світ. 
Розчарувань не знаєте полин, 
Яка гірка в житті нестерпна зрада. 
Щоб ви цього не знали у житті –
Така вам буде матері порада: 
Завжди в житті лишатися – людьми,
Що з літери великої – Людина.
І другові підставити плече – 
Щаслива чи й важка година. 
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В хвилини радості чи розпачу-жалю, 
Куди би доля вас не заносила, –
Ви вірність Україні пронесіть 
І пам’ятайте: жде вас тут родина! 
Матуся все тривожиться за вас 
І щиро завжди просить Бога,
Щоб добрими й здоровими були,
Щоби щаслива була вам дорога. 

25.06.1999 р. 

О, ГОСПОДИ! ПРОШУ, БЛАГОСЛОВИ! 

О, Господи! Прошу, благослови! 
Чи добра, чи важка година. 
О, Господи, прошу, благослови, 
Благослови дорогу мого сина... 
Благословив його Ти на життя, 
А смерть йому вже закривала очі. 
І скільки раз вертали до життя, 
Без сну, в тривозі пролітали ночі... 
Піднялося з хвороби те дитя, 
Несміло стало вже на свої ноги. 
Та ось роки пролетіли уже, 
Позаду і шкільні пороги... 
І знову вибір. Як? Куди? За що? 
Що попереду жде, а що позаду? 
А чи падінь полин, чи взлету мед, 
Чи горстку радості, а чи гірку досаду? 
«Життя прожить – не поле перейти!» – 
Цю мудрість син хай пам’ятає.
О, Господи, прошу, благослови! 
Нехай його зоря яскраво сяє... 

21.07.1998 р.
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ПРОБАЧТЕ, БАТЬКУ 

Пробачте, батьку, не прийшла я 
на Покрову на могилу
І голову не похилила 
перед Вами, тату мій. 
То свято Ваше, заслужили, 
та не устанете з могили.
Здоров’я тюрмами пішло, 
шістнадцять було, як судили... 
Напевне, очі вже закрили кати, 
що мучили тоді, 
Ті, що карали, щоб признались, 
що Ви з бандерівцями знались, 
Що доставлями їм їду... 
«Штафети» їхні десь носили. 
Ви мужньо кари всі зносили. 

– Чого мовчиш? – кричав той кат. – 
В тюрму підеш, не будеш рад, 
Що мама ті колись родила... 
І присудила – на 25 – 
Радянська влада. За що? 
Нам зрозуміти не дано... 
У мене син молодший – 
теж всього шістнадцять. 
Не бентеж мою ти душу… 
Ой думки, ви не ятріть таке пройти – 
Не кожен пройде ту дорогу, 
сім довгих років у полоні. 
«Братам-совєтам» до поклону 
Ви не пішли, усе знесли. 
Не стало Сталіна – 
пішли Ви під амністію. 
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А далі – була сім’я, росли і діти… 
Та не успіли нас зігріти,
Не віддали Ви всю любов, 
здоров’я далося взнаки, 
Як не старались, не спасли, 
і пішли спати, рідний тату. 
Весілля приходили в хату, 
але без Вас росли ми, діти. 

Так важко було нам без тата, 
лиш тільки мамою зігріті. 
Ми діти вже свої ростили, 
але ніколи вже з могили 
Не прийде-встане їх дідусь. 
Та от про що я так боюсь – 
Хоч вільна наша Україна, 
я щиро Богу помолюсь,
Аби змогла та захистила, 
і щоби кров уже не лилась. 
Щоби не було узурпата. 

Хіба не влада винувата,
Що знову плаче наш народ, – 
то ще не скоро до висот
Піднятись нам... Не вірю! 
Невже цю землю надаремно
Батьки кістками устеляли, 
а діти без батьків зростали – 
Пани щоб вивіски міняли, 
але ті ж самі керували... 
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ЛЕЛЕКИ У ВИРІЙ ЛЕТЯТЬ 

Лелеки у вирій летять, далеко від мого порогу. 
Лелеки змахнули крильми, і я відлітаю із дому. 
Не знаємо, що нас чека, та, може, це й знати не треба,
Бо щиро благають батьки благословення у неба. 

Матуся стоїть у сльозах, і батько стоїть похмурий – 
А я усміхаюсь до них, такий життєрадісний, юний.
Матусю прошу – не плач. Ви мусите це зрозуміти: 
Чи хочуть того батьки – усе ж виростають діти. 
Щоб тільки здорові були, матусенько моя мила. 
Я навіть ще й не лечу, лиш перевіряю крила. 

Щоб були ми завжди людьми, а труднощі – всі переможем, 
Як навіть впадем – підвестись, надіємось, Господь поможе! 
Лелеки у вирій летять, далеко від мого порога. 
Лелеки змахнули крильми, і я відлітаю із дому. 

3.08.2009 р.

ПАДАЄ СНІГ... 

І знову пада сніг, хоча весна надворі.
І знову я одна – у радості, та й горі. 
Далеко в горах там – моя сім’я і діти, 
А я на чужині – і де ж її подіти! 

Мені ця пустота спустошує геть груди. 
І доки буде так, коли ж це краще буде?! 
Ростуть дочка й сини, а я так рідко дома, 
І часом так мене охоплює утома... 

1995 р. 
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ЩАСЛИВА БУДЬ! 

Щаслива будь, казали люди. 
Стараюся, та не завжди виходить. 
Тоді лягають на папір рядки. 
Кохання є, та і коханий поруч. 
Але виходить часто навпаки... 

1997 р. 

ПОВЕРТАЮСЬ ДОДОМУ... 

Повертаюсь додому – уже осінь надворі, 
І листок відірвався, десь на землю летить. 
Повертаюсь додому, скільки раз ще вертатись? 
Скільки раз ще вертатись! Моє серце щемить... 

А я хочу вернутись, і побути вже дома, – 
Довго-довго, щоб разом, а то знову шляхи. 
А то знову дороги забирають з собою – 
Підростають вже діти – пробігають роки... 

3.11.1997 р. 

СТУПАЙ СМІЛИВІШЕ В ХАТУ…

Невістці присвячую

Ступай сміливіше в хату, ступай ти, чужа дитино. 
За рідну тебе я прийму, як справді кохаєш сина. 
Але, якщо це тільки у тебе лиш для розваги, 
Тоді від мене не буде до тебе в житті поваги... 
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Якщо нам усім весілля Бог допоможе діждати – 
Не хочу я, сину, невістки – дочку веди ми до хати! 
І вірю: настане день той, чи вечір, чи, може, ранок – 
Коли ти сама захочеш до мене сказати: «Мамо!»

А як подаруєш онуків – буду їх всіх любити. 
Я вірю, моя дитино, ми будемо дружно жити! 
Ступай сміливіше в хату, ступай ти, моя дитино! 
За дочку тебе прийняла – бо справді кохаєш ти сина! 

23.06.2010 р. 
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У ЧОМУ ЗМІСТ ЖИТТЯ

У чому зміст життя... І в чім моя провина, 
Коли іде усе наперекіс.. 
Ще трішки, ще лиш мить – і щастя біля мене... 
Та раптом – ніби чорний ліс, 
Неначе йду через якесь провалля,
Із намистинок днів нанизую життя.
І щось не так, а що – й сама не знаю. 
Та жаль, життю немає вороття. 
Прожиті дні – неначе ті примари – 
За мною йдуть, і совість з ними йде. 
Там була не права, і там не те зробила, 
Образила тоді, тоді не догодила. 
Не знаю, що було, тай знати я не хочу.
Радіти і сміятись – життя не позолочу. 
Там, де каміння скрізь, не постелю. 
А як упаду, знову підведусь і щиро Богу
Помолюсь, і далі піду. Буду йти... 

ПОЕЗІЯ – ТО ЛІКИ ДЛЯ ДУШІ! 

Як слухаєш поезію і котиться сльоза, –
Тої сльози, будь ласка, не стидися. 
Що скажуть люди – засміють... 
А ні на кого не дивися! 

Душа стає чистіша і прекрасна! 
Сльоза не тіло – душу омиває. 
І то нічого, що щемить,
Твоє серденько часом трішки крає... 

20.02.2015 р.
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НЕ ХОЧУ БУТИ ЗАГНАНА У КУТ... 

Не хочу бути загнана у кут, 
радіти буду кожному світанку, 
і ранку кожному я помолюсь, 
тай піду боса в роси спозаранку. 

Ступлю з усмішкою в холодную росу, 
і птахів спів послухаю у полі, 
і щастям переповниться душа, –
не буду я рабиня в своїй долі! 

Долоні повні зачерпну води, 
повітря чистого вдихну у груди. 
Життя чудове ми ще проживемо, 
що попереду Бог дасть – те і буде… 

20.06.1998 р. 

РАБАМИ НЕ БУДЬТЕ, ЖІНКИ

Лиш тільки рабами не будьте, жінки, 
лиш тільки рабами не треба. 
Покликання жінки зовсім не таке –
не те їм присуджено з неба... 
Коханою бути, ростити дітей, 
сімейний вогонь зберігати! 
Лиш гідність жіночу свою берегти, 
лиш тільки рабою не стати... 

А впала якщо, піднімайся з колін – 
все буде: чи з ним, чи й без нього...
Навчіться любити себе, 



50

бо так я скажу вам, що з того 
не буде добра, коли мати – раба, 
в рабині такі ж будуть діти. 
Не ради себе, а заради дітей – 
ви маєте це зрозуміти. 

29.09.2010 р. 

УКРАЇНА РОЗЦВІТЕ

Романові Мац

У Вас важкий, нелегкий був той шлях, 
І не легкою до звитяг дорога... 
Та у найважчі Ви для себе дні 
Так ревно все молились Богу! 
І Бог поміг, від бід оберігав, 
бо не лавровий був вінок, а з терня.
Та з доброти той колос проростав, –
посіяне в душі матусев зерня... 
Жалію так, що не зустрілися давно, –
для мене втрачено то так багато... 
І вірю я, як вірите і Ви, що Україна розцвіте –
то буде справжнє свято. 

9.05.2012 р. 

ВИШИВАНКА

Завітайте у Карпати, звечора чи зранку, – 
Вас гостинно запрошує музей «Вишиванка»! 
Щоби душу Гуцульщини самому відчути, 
Хоч на хвильку вишиванку треба одягнути... 
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Щоби були ви здорові, веселі, хороші – 
Треба Вам си покупати в нашім Черемоші! 
Та якщо Ви побачите, що й цього замало, – 
То прийдеться цілувати гуцулку чорняву. 

2008 р. 

МУЗІ 

Музо, музо! Де літаєш? У якім краю? 
Я зовсім тебе не кличу, і тебе не жду. 
Та коли ти прилітаєш, в душу заліта... 
Я не можу не писати, хай біжать літа. 
Хай і діти виростали, в скронях сивина. 
Мені хочеться писати. Що ж таке літа? 

1995 р. 

СПАСИБІ ВАМ ЗА ВАШУ ТЕПЛОТУ

Вчителям присвячую

Спасибі Вам за Вашу теплоту, 
За часточку душі, яку Ви нам віддали,
І маючи своїх, не менш любили нас. 
А скільки нас всього навчали... 
Навчали нас, як бути нам людьми, 
Як по життю робити сміло кроки, 
Любити землю, шанувать батьків, 
І з гідністю нести життя уроки. 

Уклін земний складаємо ми Вам 
За те добро, якому нас учили. 
Простіть, що неслухняними були, 
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«Домашні» дуже часто не робили,
«Диктанти», що рябіли в помилках,
Писали часто ми погані твори. 
Та все ж життя ми іспит складемо –
І не забудемо Вас, вчителі, ніколи! 

27.05.1998 р. 

НЕ СПІШІТЬ... 

До Дня інваліда 

Я знаю, люди, дуже важко всім, 
і серце так стискається від болю. 
Та дуже прошу, прошу, не спішіть, 
ви не спішіть жалітися на долю... 
Якщо ти зрячий і навколо світ
веселки барвами сіяє, – 
то дякуй Богу, бо незрячому в житті 
вже і цієї радості немає. 
Якщо ногами босими в росу 
ти на світанку би могла ступити, –
то дякуй долі і згадай людей, 
яким ніколи цього не зробити. 
Коли почуєш співи солов’я, 
чи листям шелестить тополя, –
то ви щасливі, бо дано вам слух, 
а багатьом це не судилась доля... 
То прошу – подивіться навкруги, 
і милосердні будьте до чужого болю, 
а нарікати не спішіть, 
і не спішіть жалітися на долю... 

1.12.1998 р. 
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РОКИ БІЖАТЬ... 

Роки біжать, не спиниш лет.
«Не спиниш лет» – вуста шепочуть.
Сміється серце з тих років, 
Душа це й слухати не хоче. 

 Приспів:
А шелест трав, а шелест трав, 
З вустами повторяє:
Чи хочеш ти цього, чи ні –
Роки ж бо не вертають.

Не можеш ти, хоч хочеш ти 
Ще бути молодою, 
А молодість твоя пройшла, 
Десь збігла за водою.
У тебе вже дорослий син, 
Дочка рівна з тобою. 
Лягли вже зморшки на чоло, 
Не будеш молодою. 

 Приспів. 

Не буду слухати вуста, –
Хай діти виростають. 
Я серце слухаю своє, 
Душа моя співає. 
Ніхто не спинить років лет, 
Скарбом для мене стануть. 
Люблю людей, люблю життя 
Й любить не перестану... 

14.06.1998 р. 
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СЛЬОЗИ МАТЕРІВ

Якби зібрати сльози матерів, 
Що за синами очі проливають, –
Напевне, ріки би текли, 
Які ніколи і не висихають... 

МАТЕРЯМ 

Вже жовтий падає листок, 
холодний обриває вітер. 
Поопускали пелюстки 
осінні вже, останні квіти. 
А на вікно схилилась мати 
і душу думами ятрить. 
І хоч далеко вже за північ, 
все думає, усе не спить. 
Чому забув дорослий син, 
що в нього є старенька мати? 
Один він в неї, ой один – 
чому не прийде поспитати, 
Як їй живеться в самоті, 
одній в нетопленій хатині
І голод, холод її брат, 
а ще страшніше – в самотині. 
Як доживати свої дні? 
Від тої думки ледь не вмліла. 
Завжди леліяла синка, 
оберігала, як уміла. 
І виріс син, дорослий вже, 
далеко у світи забрала доля.
Забув синок – уже своя сім’я, – 
як хліба їв із маминого поля. 



55

Як похилилась на вікно, 
так і заснула мати, 
І знов синочок руки простягає. 
Вона цілує, пестить і голубить: 
дитина ще її розрада, 
А рученята ніжно обнімають... 

5.05.1998 р. 

ОБРАЗА

Якщо колись ти у своїм житті 
сказав не так і цим образив маму, –
сто раз вернись, сто раз перепроси, 
бо не вертають мами із туману! 
Не прийде мама більше з тих доріг, 
з яких ніхто ніколи не вертає, 
а слово те, зронене невпопад, 
назавжди твоє серце крає! 
Як ще малим – до неї пригорнись: 
то мати – і вона прощає! 
І усміхнеться мама, усміх той 
нам у житті зірницею засяє! 

ЗРАДА

Зрада приходить не зразу, та й довга до неї дорога – 
Залиті горілкою очі і крики іще з порога. 
Підняті тим криком діти, а дітям подрібно спати, 
Проплакані довгі ночі, і ранки – не можеш устати... 
Не можеш, не хочеш, та треба, а дітям потрібен тато. 
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І от тоді-то прийде – для нього важка розплата. 
І ось тоді ти зустрінеш того, що тебе зігріє, 
Пригорне і приголубить – розбудить заспані мрії! 
Потягнешся ти до нього, сама вже тому не рада... 
Скажіть – це чия провина, коли це приходить зрада? 

2005 р. 

ЛЕТЯТЬ РОКИ...

Летять роки, неначе в вирій птиці, 
та птиці з вирію до нас ще прилетять... 
А ось роки, які уже проходять, 
до нас вернутися ніколи не хотять... 
А ми живем, надіємось і вірим, 
що ми щось важимо у вирію життя. 
І все ніяк не можем зрозуміти, 
що ми краплинка в полі небуття. 

Ми ось тут є, і нас уже немає, 
лишаєм тільки спогад після нас. 
Життя уже лишилося позаду –
а наче першаки, що в перший клас
ступили крок несмілою ногою, –
так само ми ступили по стерні, 
по квітах стоптаних у юності бурхливій, 
по травах, що потали у багні... 

А скільки не змогли простити, 
і скільки усього не зберегли… 
Життя було б по-іншому прожито, 
та нам його вже знову не пройти... 
Життя дається всього тільки раз, 
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і треба це ще в юності збагнути. 
Коли ще все можливо повернути, –
о юносте, прошу тебе, 
хоч для дітей благословенна бути! 

20.02.1998 р. 

ВІЙНА

У рідних Карпатах стріляли гармати, 
і танки повзли, наче змії.
Здавалось, не буде кінця стрілянині –
розтопчуть і нас, наші мрії. 
Матуся схилилась над раненим сином. 
Дитя притулилось до мертвої мами. 
Стогнала земля, усе в полум’ї й димі, 
і горе, і гори змішалися з нами. 
О, Боже, помилуй, за що прогнівили? ‒ 
і плачуть, і просять знеможені люди. 
Тут куля раптово – навіщо, завіщо, ‒ 
тут куля раптово впилась мені в груди... 
Проснулась у ліжку, а рани немає... 
Синочка малого міцніш притулила. 
Немає страхіття, немає розлуки. 
Як добре ‒ війну я лиш тільки наснила... 

ЖИТТЯ І СМЕРТЬ

Життя і смерть, і радість й горе ‒
в одній усе упряжці ходить. 
Роки чомусь біжать далеко, 
до нас лиш з спогадів говорять. 
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Коли ж це смерть вже забирає, 
когось від нас із наших рідних. 
А горе нам вуста цілує, ‒ 
не вибира багатих, бідних. 

Нам душу рве розлуки жаль, 
нічого вже не мож зробити, 
і того, хто у вічність відійшов, 
молю ‒ сльозами не топити. 
Лиш співчуття і доброта, ‒ 
нехай наповниться душа. 
І бережіть ви, прошу вас, 
Тих, з ким ще дальше жити!

21.03.2000 р. 

ВЕТЕРАНАМ

Ой ветерани, ветерани, 
як поряділи вас ряди. 
Ви понад все життя любили, 
а доля вас – вряди-годи. 
Куди вас тільки не кидало, 
минала куля не завжди. 
Лиш заживали ваші рани, ‒ 
несло вас далі у світи. 
Не раз ви хоронили друзів, 
з могили вже не встане брат, 
І як сьогодні всім не важко, 
та кожен зустрічі так рад. 
Були ж бо радості хвилини, 
сльоза непрошена прийшла,
І фотографії на згадку, 
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та зустріч скоро так пройшла. 
Пробігли радості хвилини, 
ще тяжча розставання мить. 
І хоч надіються зустрітись, 
та серце все-таки щемить... 

В ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ

В дитячому будинку, ще зовсім дитина, 
маленька Настуся в віконце глядить. 
А поряд дорога, спішать перехожі. 
І хоче Настуся їх на хвильку спинить. 

Хто моя матуся? І де ти, де ходиш? 
Чому це? Чому це я стільки одна? 
«Матусю, матусю...» І тихо хлипає, 
з очей покотилась велика сльоза. 

Чому вона тут? Чому сиротина? 
І серцем дитячим не може збагнути. 
«Я буду слухняна! Я буду хороша! 
Не можеш мене ти забути...» 

7.04.2000 р. 

ХРЕСТ

Хто і коли возвів його, ніхто не знає, ‒ 
той хрест стоїть уже багато літ. 
Можливо, що й татар він бачив, 
Можливо, тут молився ще прадід.
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Тут дівчина зізналася в коханні, 
і легінь перстень їй подарував, ‒ 
то знали молоді: їм разом бути, 
адже це хрест навік їх повінчав. 
Там матері молились до хреста, 
якщо, бува, хворіли діти. 
Хрест вислухав усіх і розумів, 
як нас ніхто не зміг би зрозуміти. 
Тут плакала старенька мати, 
як проводжала сина в світ. 
Схилімо голову і помолімся Богу ‒ 
за себе і за того, хто не зміг. 
Щоби стояв іще багато років 
хрест на окраїні села, наш оберіг. 

ВЖЕ ПРОЛЕТІЛА ЮНОСТІ ПОРА... 

Вже пролетіла юності пора, 
і молодість несуть галопом роки. 
А ми усі, як діти-першачки, 
беремо від життя свої уроки. 
То нас обпалює кохання жар, 
то обвіває холодом розлука, 
то хочеться летіти до небес, 
то в розпачі впускаю руки. 
Ось зрілість стукає в вікно, 
та у душі я ‒ мрійниця і юна. 
Вже дочка на побачення біжить –
це ж тільки вчора я такою була. 
О доле-матінко, даруй добро, 
людей хороших, не близькі дороги. 
А все ж ‒ люблю я радість і життя, 
вертатися на ріднії пороги... 
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ЖИТТЯ ЖИВЕМО…

Життя живемо всього тільки раз. 
Чому не хочемо ми цього зрозуміти? 
І знов не прийде учорашній день, 
хоч добре, як живуть в нас діти. 
Ми матері не бачим сивину 
і татусеві побілілі скроні. 
Як мало віддаємо їм тепла, 
ще рідше їх цілуємо долоні. 

Нам сина вислухати часу не стає, 
дочці сказати добре слово. 
Нам ніколи, і ми все спішимо, 
все рідше їм співаєм колискову. 
Але коли постарілись самі, 
як скроні у самих вже сиві стали, – 
то вимагаємо уваги і тепла, 
яке колись самі не віддавали. 

20.06.1998 р. 

СТЕЖЕЧКА

Стежечка, стежечка змійкою стелиться, 
  стежка до рідної хати. 
Лиш би та стежечка була протоптана 
  і не змогла заростати. 
Не стежка то просто, не просто доріжка, 
  то нитка, що зв’язує долю, – 
Минуле й майбутнє, дитинство і юність, 
  і мамину колискову. 
Нам жити так треба, щоб рідна стежина
  омита лиш була росою, 
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Омита дощами, – лиш тільки не треба 
  матусі гіркою сльозою. 
Частіше, частіше по стежці ходіть ви, 
  частіше вертайте додому. 
Матуся зрадіє, внучата пригорне, 
  забуде образи і втому. 

ПІДНЯТИ НА БАТЬКА РУКУ... 

Підняти на батька руку ‒ чи зможе хороший син? 
Підняти на батька руку… Хто спинить нам часу плин? 
Образити рідних, леле, та цього не може бути! 
Чи зможе старенький батько образу таку забути? 

Ой синку, чи пам’ятаєш, як брав я тебе на руки? 
Як кроки ступав ти перші? І серденько рве розпука! 
Якщо провина батька у чомусь могла і бути, ‒
Простити і зрозуміти, гадаю, повинно так бути. 

ЛЕЖАТЬ ОСКОЛКИ... 

Лежать осколки – розбита ваза, 
на серці в мене лежить образа. 
Розбита ваза – та Бог із нею, 
розбите серце уже не склею... 

Можливо, з часом затягне рани, 
забуду потім твої образи. 
Простити мушу, це треба – знаю, 
за все це «треба» себе караю. 
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ВОДА БІЖИТЬ... 

Вода біжить, нестримна течія. 
Летять роки, і ми їх полоні.
Уже сивіють наші матері.
Цілуйте їх натруджені долоні. 

3.05.2009 р. 

УСІ СЛЬОЗИНКИ... 

Усі сльозинки, наче намистинки, 
нанизаю на нитку і викину в росу.
Нехай з росою висохнуть і сльози, 
з собою лиш усмішку заберу. 

Твої образи всі тобі прощаю, 
прощаю біль, прощаю каяття. 
Я йду вперед та лиш одне я знаю:
назад уже не буде вороття. 

Кохання наше, наче смолоскип, 
горіло сильно – та дотла згоріло. 
Шепчу собі: усе вже позаду… 
Але чому серденько заболіло?.. 

КОЛИСКА

Як була я ще маленька, мене мати колихала. 
І схилившись над колисков, колискової співала:
«Ой колиско, колисочко, поколиши мені дочку. 
Наколиши щастя, долі, в житті вірної любові».
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Роки скоро пролітають, ось і я заміжня стала, 
І схилившись над колисков, свого сина колихала. 
Рочок, другий проминає, вже синочок підростає. 
Вже синочок підростає, а дочка си колихає. 

Десять років колисочка у куточку спочивала, 
А як десять проминуло – ще синочка колихала. 
Буду тебе, колисочко, буду тебе шанувати. 
Роки скоро проминають, будеш внуки колисати... 

1997 р. 

ВАГОН 

Присвячую провідникам 

І знову у вагоні стало тихо, 
Усі поснули, тільки я не сплю, 
Сиджу і пишу, і біжать перони –
Вагонів перестукіт на ходу. 
Заплакало дитя, сповила мати, 
І знов тихесенько заснуло, 
Хитаючись, проходить п’яний –
Напевне, дома ‒ то б цього не було. 

Ось двоє молодих у тамбурі воркують, ‒ 
Хвилини щастя, що крадуть у долі. 
Забули за людей, за їхні пересуди. 
Ця ніч для них, що буде в Божій волі. 
Старенька мати у кутку зітхає, 
До діток жити – як то дальше буде... 

І знову тишина, життя проходить. 
То спіть же, спіть щасливо, люди! 
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А провідник, неначе добра мати, 
Не спить і цілу нічку на сторожі. 
І все життя стріча й випроводжає
Нас, вічних путників, у себе на порозі... 

22.07.1997 р. 

ОХ ЖІНКО

Ох жінко, що тобі ще треба? 
І чоловік, і діти, і сім’я…
Чому так серце завмирає, 
коли почуєш солов’я?
Шукаєш те, що не губила, ‒ 
знайди те все в своїй сім’ї
І зрозумій: усе минає, 
коли змовкають солов’ї.

2009 р. 

БЕРІЗКА НА ПЕРОНІ

Маленька берізка, принцеса гаїв, ‒ 
ти звідки взялась на пероні? 
Де біг поїздів, де швидкість і шум, 
а ти все ростеш там поволі... 

Не будеш шуміти ти листям своїм 
і людям нести прохолоду. 
Ростеш на шляху поїздів –
зрубають тебе у негоду... 

2009 р. 
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СОНЯШНИК

А на балконі соняшник зацвів –
Дівча його маленьке посадило. 
– Зацвів! Цвіте! – і радість у очах:
– Хороший мій – яке ж це диво!

Землі навесні принесла, 
Сама туди зернятко посадила. 
І кожен день спішила на балкон ‒ 
І поливала, і ростила... 

І вперше у житті ‒ щось зацвіло, 
Посаджене її руками. 
І радість та передалась батькам, 
Сльозинка на очах з’явилась в мами. 

– Дитя моє! Хай у твоїм житті 
Цей соняшник повік сіяє, 
І хай любові й доброти вогонь 
Усі роки тебе не покидає! 

15.08.1998 р. 

ОРЛИ

На вершині високій, де лиш вітер літа,
Довго-довго чекала там орлиця орла. 
А його все немає, не вернувсь з далини. 
Вже орлята маленькі стали справжні орли. 
То самій довелося їх учити літати, 
Гордість й силу орлину їм усім передати. 
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Та коли вже крилятко – стало дуже крило. 
Десь орлиці не стало, наче і не було. 
На вершині далекій, де лиш вітер літа, – 
Вже немає орлиці, як не стало орла. 
Так ви, діти-орлята, хоч на світу краю, ‒ 
Пам’ятайте назавжди ви орлицю свою! 

12.05.1997 р. 

НОВОРІЧНА ЯЛИНКА

Присвячую новорічній ялинці, 
і не тільки... 

Ялинонько, ти ще недавно 
Щасливою з подругами росла, 
Росою і сніжинками вмивалась, 
Вітрами заколихана була... 

Сьогодні, дітворі на радість, 
Тебе прикрасили і принесли у дім. 
Та дуже скоро свята проминають, 
Не буде тобі місця в нім... 

Вогні погасять, приберуть прикраси, 
І як непотріб кинуть на сміття. 
Не буде новорічних феєрверків, 
До лісу вже не буде вороття... 

Та не сумуй, а веселись сьогодні –
Ти королева, зоряний твій час. 
Ти так чарівна, і така прекрасна, 
І день такий буває тільки раз.

28.01.1999 р. 
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ЗАМЕТІЛЬ 

Не злися, холодний вітер, 
Не дми ти так сильно – не треба! 
Дай сніжинкам танок закінчити, 
Що летять до нас тихо із неба... 
Ти їх знову береш в круговерті, 
Починаєш танок свій шалений, 
І кружляєш в танку примусовім, 
Під холодний свій звук металевий. 
А матуся-земля їх чекає, 
Забувши за час і за втому. 
З обіймів вітрів виривайтесь, 
Вертайтесь скоріше додому... 

12.02.2015 р. 

А ВЕРБА КОСИ ПОРОЗПУСКАЛА…

А верба коси порозпускала, 
А дівча сльози повитирала. 
Порозпускала – пустила долу, 
А дівча плаче та йде додому. 
Іде додому та гірко плаче –
Ніхто ті сльози тай не побачить. 
Коханий кинув – вже іншу має, 
Ніхто дівчину вже не кохає... 

А вітри в полі усе почули. 
За хвидьку поряд дівчини були. 
І засміялись, залоскотали, 
За мить ті сльози повитирали... 
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‒ Ой ти, дівчино, ти ще дитина –
Будеш кохана і будеш мила. 
Все попереду, кохати будеш, 
Його ти скоро уже забудеш... 
І раптом легко на серці стало. 
‒ Вітри, спасибі! – дівча сказало. 
Дівча сміялось, вітри сміялись –
В вербових косах десь заховались... 

ТОПОЛИНИЙ ПУХ

Тополиний пух, тополиний, 
Ой куди ж, куди ж ти полинув? 
Залишив чому ти тополю, 
І несуть тебе вітри в полі. 
В полі квіточок дуже рясно, 
І летить пушок туди часто.
Біля квіточок осідає, 
І цілує їх, обіймає... 
Цілував одну, потім другу, 
і не мав до них в серці тугу. 

І кохання слів їм усім стелив, 
Не помітив, як і свій вік прожив. 
Цілував квітки, милував –
Та ось рясний дощ в полі впав, 
Тополиний пух з квіток сполоскав, 
Тополиний пух на землі пропав... 
Не повернеться до тополі, 
Іі ти згинеш тут, в чистім полі. 
А тополю ту дощ вмиває, 
Вітерець чужий обіймає... 
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КРИЛА

Роки галопом пронесло, 
і як давно вже не літаю. 
То навіть позабула я, 
що крила від орлиці маю. 
Які ж бо нині вже слабкі, 
та вірю ‒ знову поміцніють,
Я на вершину полечу – 
орлята мене зрозуміють... 
Я знаю, що буде так! 
Ця віра мене окрилила. 
Тільки прошу від душі – 
ти не підріж мені крила... 

ПРОЩАННЯ

Ой там берізка в полі стояла, 
зелені коси порозпускала, 
Порозпускала зелені коси, 
зелені коси та й на покоси. 
А там дівчина з милим стояла 
і про кохання все розмовляла.
– Ой ти, лебідко, моя ти доле, 
чи дочекаєш мене ти, зоре? 

Бо скоро в військо іду служити, 
без тебе мила не можу жити. 
– Нічого, милий, не обіцяю, 
два роки довгі, сама не знаю. 
Роки сусіди муть рахувати, 
мене старою тай називати. 
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Додому прийдеш – молодші будуть, 
і карі очі мене забудуть. 

То краще зараз – прощай, коханий, 
не зраню більше твоєї рани.
Тебе кохаю – твоя не буду, 
кохання наше все ж не забуду. 
Ой там берізка в полі стояла, 
зелені коси порозпускала, 
Порозпускала зелені коси, 
зелені коси тай на покоси... 

1997 р. 

ПІЗНІЙ ЦВІТ

Ой вишне-вишне, чи ти спала навесні, 
що аж на осінь забуяла цвітом, 
чи ти не бачиш птахів переліт –
прощаються з веселим літом. 
Порозпускала вишня пелюстки, 
не відчуває холоду, осінньої негоди, 
не бачить, що попереду зима, 
і не страшні ніякі перешкоди... 

Так само покохала, жінко, ти, 
коли позаду бабине вже літо. 
Щаслива на побачення ідеш, 
хоч коси сивиною вже покрито. 
Чому затрепетала знов душа –
та ж скільки років це вона мовчала. 
Не дітям, внукам рушники 
сама давно уже повишивала. 
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Зустрілись, пригорнулися, мовчать... 
Без слів, бо очі все закохані сказали... 
То, люди, дуже прошу ‒ строго не судіть, 
щоб пелюстки у вишні не обпали! 
Нехай кохають і хай цвіт не в’яне, 
цвіте чи день, а чи лише годину. 
Він пригадає нам весняну мить, 
кохання лиш звеличує людину. 

15.09.1998 р. 

КАЛИНА

Ой калино, червона калино, 
чому ягоди в тебе гіркі? 
Ой дівчино, самотня дівчино, 
не зазнала ти щастя в житті. 

Я для тебе нічого не значу, 
і сама я прекрасно це бачу,
Та ще більше тебе я кохаю, 
лиш сумніше я часом зітхаю. 

В тебе скоро, коханий, весілля, 
засміються весело цимбали, 
Ой музики, заграйте сумної, 
хай згадає мене мій коханий. 

Хай згадає хоча б на хвилину, 
що в Карпатах покинув дівчину, 
Що покинув мої карі очі, 
розтоптав усі мрії дівочі... 
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Усі мрії, усі сподівання ‒ 
чи забув ти, мій милий, світання,
Коли клявся довіку кохати 
і своєю дружиною звати. 

Ні, не стала твоя я дружина, 
сам ти другу ведеш під вінець.
Ні, коханий, я буду щаслива, 
просто нашій любові кінець! 

Осінь 1989 р. 

А РОКИ МИНАЮТЬ

А роки минають, пропливають мимо, 
Тільки десь курличуть журавлі журливо. 
Тільки десь, у небі, зашурхочуть крила. 
Чом тебе кохана сивина покрила? 

Чого в тебе, милий, скроні забіліли? 
Бо минула юність, весни відшуміли. 
Бо пройшла вже юність, вже приходить осінь, 
Ми у неї зустріч ще одну попросим. 

Бо вже наші діти тай повиростали,
Тільки не судилось нам прожити в парі. 
Бо ми були дуже в юності гарячі, ‒
Не зійшлися долі, не зійшлися вдачі. 

За свої помилки повні чаші спили,
Поживемо разом хоч на старість, милий. 
Бо роки минають, пропливають мимо, 
Тільки десь курличуть журавлі журливо. 

1990 р. 
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ЖУРАВЛІ

Знов радісно курличуть журавлі, 
забули про смертельну втому. 
Несуть кохання на своїм крилі –
це журавлі вертаються додому. 

– Ви, журавлі, додому не спішіть, 
бо ще снігами занесло дороги. 
– А ми усе, усе перенесем, 
лиш би прийти на ріднії пороги. 

Лиш би прилинути до рідного гнізда, 
кохану я крильми зігрію, 
бо де кохання ‒ там завжди весна, 
ми маємо на те палку надію. 

Морози пройдуть, і розтане сніг, 
і все довкола цвітом зацвіте.
Хоч журавлята стануть на крило, 
кохання ж буде вічно молоде! 

Тож нехай у ваших душах 
    буде завжди весна! 
Кохайте – і будьте коханими! 

ЦВІТ КАЛИНИ

Не жалій цвіт калини, що вітри обривають,
Забуяє калина, як настане весна. 
А жалій за роками, що дарма пролітають,
Подивись, що волосся вкрила вже сивина. 
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За роками своїми я на стану жаліти,
Бо зовсім не даремно ці роки провела, 
Подивися, яку я уже дочку зростила, 
Подивися, якого маю сина-орла. 

За роками своїми скоро сам пожалієш, ‒ 
Розгубив по чужинах, у горілці пропив.
Навіть ріднії діти виростали без батька,
Навіть ріднії діти ти свої не ростив. 

Та не завжди ти будеш молодий та гарячий, 
І прийде до тя старість, як на бистрім коні. 
І згадаєш за жінку, і згадаєш за діти,
За сімейним затишком пожалієш тоді. 

А за цвітом калини я сердечно жалію. 
Білий цвіт опадає, як проходить весна.
Білий цвіт опадає, нам років не вертає,
Нам років не вертає – залишилась одна. 

1990 р. 

ЗОЗУЛЯ

Пташина гніздечко вити хоче у далекім краю... 
Дивлюся на неї з сумом, і наче стою на краю... 
Далеко моя Україна, там ненька старенька одна, 
А міцно в обіймах тримає чужа, не своя сторона... 

Далеко від рідного дому занесла життя течія, 
А діти ростуть без мами – зозулею стала я. 
Зозулею... Котяться сльози, та я їх і не втираю... 
І в тому сама я винна, і тільки себе картаю... 

29.08.2013 р. 
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ПОВЕРТАЙТЕСЯ ДОДОМУ, МАТЕРІ

Повертаються журавки навесні, 
повертайтеся додому, матері.
Гроші ваші так розлукою гірчать, ‒ 
на них сирітського життя печать. 

Гроші ті не принесуть добра, 
бо дома ‒ там дитина плаче. 
І старшій теж потрібна мама, 
також не раз біда її пече... 

30.03.2014 р. 

БЕРІЗКА

Берізка зняла жовте плаття, 
приготувалася до сну. 
Ой вітре, притулись до мене, 
і я одразу оживу! 
Я скину з себе білу ковдру, 
уся від щастя затремчу! 
Не йди, не йди – побудь зі мною, 
листком зеленим трепечу. 

На те він вітер, щоб ганяти: 
сьогодні тут, а завтра там. 
Берізонько, лягай вже спати, 
не скоро прийде вітрюган. 
А прилетить – усе прощаєш, 
зеленим листям зашумиш, 
Нічого в нього не спитаєш 
і за образу промовчиш... 

1998 р.
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БЛИЗНЯТА 

Дрімає замріяно осінь, птахи змовкають в гаях, 
Із шелестом падає листя, пожовкла стерня у полях... 
Весілля в селі гуляють, сміється і плаче скрипка. 
Одна із близнят наречена, другої чомусь не видко... 

Чому це так має бути? І ти так жорстока, доле. 
Щоб була в одної радість, а в другої було горе... 
Одного вони покохали, а він то вже й сам не знає – 
Тут вечір іде з одною, то ‒ з другою вже гуляє... 

Та ось ‒ наче струмом дало, одна до душі припала. 
Та іншій від цього не легше, кохала... ох як кохала... 
Щаслива сестра літає, весілля вже мати готує.
Друга, неначе в тумані, не бачить нічого, не чує... 

Але коли музики весільної вже заграли – 
Не винесло серце туги... Пішла, де удвох гуляли. 
Ходила там довго, сльози текли із очей рікою. 
Чому так вона нещасна, коханий її ‒ з сестрою... 

Не знає, чи вітер, чи совість тут раптом заговорила:
«Чому ти так гірко плачеш? Твоя ж бо сестра щаслива!»
І легко на серці стало, осінній букет збирала... 
Вернулася на весілля, сестричку свою вітала... 

То не дзвіночки дзвеніли, то сміх їх котився дзвінко. 
І гості усі кричали, й кричала сестра їм: «Гірко!»

21.01.2013 р. 



ЖИТТЯ БЕЗ ЛЮБОВІ – 
РІКА БЕЗ ВОДИ... 
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ЖИТТЯ БЕЗ ЛЮБОВІ

Життя без любові – ріка без води, 
і ранок, не вмитий росою. 
Життя без любові – це туги сліди, 
що осінь лиша за собою! 
Життя без любові – холодна зима, 
це ніч, як не світять нам зорі. 
Це горе і жаль, це розлука й печаль –
життя без любові... 

НАС ОСІНЬ У ГОСТІ ПРОСИТЬ

Нас осінь у гості просить 
і пригощає своїм дощем. 
А ми не хочем іти у осінь –
дурманом літа іще живем. 
Весна далеко пішла за гори 
не вернеться уже назад. 
А ми бредемо в полоні літа –
воно дарує нам зорепад... 

ЧОМУ? 

Чому тебе кохала я? 
Ти ягода не мого поля. 
І трепетали так серця, ‒ 
нам разом не судилась доля.
Я Богу дякую за той вогонь, 
який мене ледь-ледь не спопелив. 
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І дякую тобі за ті слова, 
яких мені зовсім не говорив. 
Навіщо слів, як промовляли очі, –
слова ніщо, коли був дотик рук. 

Сто раз жила і стільки ж помирала, 
пройшли часи солодких мук.
Роки пройшли та залишили спогад, 
і той вогонь несу через життя. 
Хоч не вертається назад водиця, 
коханню нашому ще буде вороття! 

МОЄ КОХАННЯ

Моє кохання, ще дзвенить струною, ‒ 
ще в полонині квітами цвісти.
А ти своє, якщо воно заснуло, –
за течією річки відпусти... 

Нехай пливе – спиняти я не стану, 
але й кохати я не перестану... 
Тільки прошу, ти не пали мости, 
Можливо, схочеш ще по них пройти.... 

Чому це розболілося серденько?
Твої слова – «Моя ти солоденька» – 
зігріють душу ще не раз, ‒ 
це ти рішив, чи то є чийсь наказ... 

Того не знаю... Але якщо колись 
захочеш повернутися – вернись! 
Кохання зачерпну, немов води, 
тільки прошу – ще трішечки не йди... 
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Міцніше ти до серця пригорни, 
і буде світ для нас, де я і ти... 
Серця застукотять в нас в унісон –
який прекрасний той полон! 

А МИЛЕНЬКИЙ БУВ ЗІ МНОЮ 

А миленький був зі мною до самого рана.
Обнімались, цілувались, називав «Кохана»... 
Називав – «Моя ти зоре, моя ти лебідко. 
Моє ладо, моя доле. Моя гірська квітка». 
І хоча то після ночі наступає днина,
Цілий день я усміхалась, ходила щаслива. 
Ой не знаю, чи судилось нам ще разом бути, 
Та таку солодку нічку не можу забути... 
А миленький був зі мною до самого рана.
Обнімались, цілувались, називав «Кохана»... 

11.06.2012 р. 
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НАВІЩО ТИ ЯВИВСЬ…

Навіщо ти явивсь мені – яскравою зорею? 
Не будеш ти ніколи мій, не буду я твоєю... 
Нас розділяють не моря, а цілі океани, 
На різних ми материках, а ще років тумани... 

Що пролягли так поміж нас, і день їх не розвіє.
Чому в душі моїй тепло, і світиться надія.... 
За кого будеш ти мені ‒ за батька, друга, брата? 
Для тебе мало значу я, для мене ‒ так багато! 

8.05.2012 р. 

СКІЛЬКИ РАЗ ЦІЛУВАВ... 

Скільки раз цілував, обнімав ти мене, 
скільки раз я тебе цілувала. 
А тепер я дивлюся: чужі ми, чужі –
хоч на те я ніщо не сказала. 
А навіщо ще слів, то полова ‒ слова, 
уже більше мене не пораниш. 
Що було, відгуло – не поверне ніхто, 
і нічому уже не зарадиш. 

Поїзд зараз мене повезе назавжди, 
а ти просиш ще раз повернути. 
На розбиті серця уже клею нема, ‒ 
як не можеш цього ти збагнути? 
Хай кохання комусь принесуть, 
ці пахучі розквітлі каштани.
А моє ‒ то нехай порозносять вітри, 
як розносять у полі тумани. 
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ЗАБЛУКАЛА ОСІНЬ

Заблукала осінь і у моїх косах, ‒
Не спалили в юності мости.
І тому ця зустріч була так жадана. 
Падають під ноги золоті листки... 
Золоті листочки у букет збираю, 
Їх додому з смутком в вазу віднесу. 
Листя знов навесні зеленню заквітне, 
Та роки пробігли – їх не поверну. 
Знаю, що ніколи нам не бути разом, 
Та, неначе юнка, знову я біжу. 
Пригорнусь до тебе ‒ і душа сміється, 
Як води‒ кохання я тобі несу... 

9.09.2009 р. 

НЕ СКЛАЛОСЬ, НЕ СУДИЛОСЬ 

Не склалось, не судилось, не збулося… 
Я з ніжністю торкаюся волосся. 
Ти з трепетом цілуєш мої губи –
Прости нас, Господи, не осудіть нас, люди... 

Прости нас, Господи! Але за що простити? 
Невже гріхом великим є любити?
Як нам клубок той розмотати?
Не вірю я, що то гріхом ‒ кохати... 

Щасливі ми, хвилини, наче казка, 
А твоїх губ і рук ‒ бездонна ласка... 
Не можу, як води, я їх напитись, 
Благаю Господа на нас не прогнівитись... 
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Молюся, каюся, та знов до тебе йду... 
І хоч не повернути нам весну, 
Я знаю, що над прірвою стою, 
Та прірви не боюсь, якщо й впаду... 

22.07.2012 р. 

ТИ ТУТ, ЗІ МНОЮ…

Ти тут, зі мною... Пригорнусь – хоча ти так далеко.
Ти просто в небо подивись, коли летить лелека.
А може, в небо піднімись і разом політаєм, 
Нам крила ангелом дані, а ми того не знаєм... 

Ми будем разом... ти і я – нас буде тільки двоє.
Нам Богом даний цей політ... Хоч знаємо обоє... 
Хоч знаємо, що маємо довги перед сім’єю, 
Не будеш ти ніколи мій... Не буду я твоєю... 

24.05.2012 р. 

ЧОГО БОЇШСЯ ТИ, МОЯ ЛЕБІДКО... 

Чого боїшся ти, моя лебідко? 
Я ж так кохаю, як ніхто б не зміг! 
Моє кохання, чисте і безмежне, 
Покласти зможу лиш до твоїх ніг. 
Розлука нас не зможе розлучити, 
Ми будем разом, ластівко моя. 
Я почекаю, скільки буде треба, –
В розлуці тільки кріпне почуття! 

2007 р. 
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ДЕ ТИ, КОХАНИЙ? 

Де ти, коханий? Чому прибарився? 
Чому ти до мене не йдеш?.. 
Ох соколе сивий, моя ти відрадо, ‒
Мені ти кохання несеш. 
Я знаю, що іншій давно присягнувся, 
І з нею ідеш по житті. 
Сама я не знаю, чому я віддала
Від серця свойого ключі... 

Віддала – хоч знала: тобі їх не треба, 
І кинеш ти їх, як сміття... 
Усе проминає, і добре я знаю: 
Нема вже назад вороття... 
Та я не жалію... І те, що ми мали, ‒
Я дякую Богу за все.
Я була щаслива, у щасті купалась –
Життя уперед хай несе... 

25.05.2012 р. 

Я ДУЖЕ ХОЧУ…

Я дуже хочу, щоби ти відчув 
не тільки радість, але й біль кохання. 
Щоби тремтіло тіло і душа, 
як чисті роси в полі на світанні. 

Щоби злітав ти до самих небес, 
та коли падав – не страшився болю... 
Щоби спивав мої уста до дна, 
і не боявся ти отрути долі... 
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Не знаєш ти, що нас ще жде, 
не знаю я, та чи це й знати треба…
Кохання наше ‒ то є дар небес, 
найкращий подарунок неба! 

СОН

Як вільно кохати, кого заманеться, 
лиш всім про це знати не треба. 
Навіщо позичив, навіщо позичив 
очей голубизни у неба... 
Очей голубизна – бездонна криниця, 
не можу їх вроди напитись. 
Хіба це не дивно: вже осінь у косах, ‒
у скільки це років влюбитись! 
У тебе дружина і син вже дорослий, 
у мене сім’я є і діти. 
Навіщо ж бо доля із нас посміялась, 
навіщо нам було зустрітись? 
Ти ніжно грів руки своїми руками 
та все цілував ми долоні. 
І раптом здалося – одні ми в цім світі, 
одні ми в цілім небосклоні! 
Двома голубами ми в небо взлетіли 
і довго там, довго літали. 
А місяць з докором услід нам дивився:
не ваші, не ваші це пари! 
Прокинулась вранці... Нічого немає,
і сон мій полинув до неба. 
Як вільно кохати, кого заманеться, 
лиш всім про це знати не треба! 

8.04.1997 р. 
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НЕ У ПАРІ

Загубилась десь в лугах тая рута-м’ята, 
Що з тобою не у парі ‒ я не винувата. 
Та невже це задарма серце трепетало,
Як чекала я тебе, а тебе не стало? 

Прилетів, неначе птах, та махнув рукою, 
Моє серденько забрав, ти забрав з собою. 
Не одна я, не одна, є сім’я і діти. 
За тобою думка лине – де ж її подіти? 

Та й давно жонатий ти – вже діточок двоє. 
То залиш-бо серце ти моє в супокої. 
Загубилась десь в лугах, тая рута-м’ята, 
Що з тобою не у парі ‒ я не винувата! 

НАШЕ КОХАННЯ – 
СПОЛОХАНА ПТАШКА

Наше кохання – сполохана пташка, 
Що так ненароком торкнулась крилом. 
Наше кохання – то сонця проміння,
Що землю ласкає, як сіда за селом... 

Наше кохання – пора падолисту. 
То грона червоні – калини намисто. 
Коли цілувались – ховались, мов діти. 
Напевне, ще треба нам буде зустрітись... 

10.04.2010 р. 
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А Я ЛИСТОЧОК КЛЕНА... 

Приспів:
А я листочок клена за вітром відпущу. 
Мені тебе не треба, собі я все тверджу. 
Та спогад той, та спогад той 
так душу все лоскоче. 
А серденько, а серденько 
прощатися не хоче. 

Чому така безмежно довга ніч, 
І ранок десь заснув на небосклоні. 
Тоді чому так скоро час пробіг – 
Як ти в своїх тримав мої долоні? 
 

Приспів. 

Листочки клена – осипаються віти, 
Лягають тихо – на осіннії квіти. 
А ти за руку, ти ведеш мене знов, 
Осіннім парком, де проснулась любов. 

 
Приспів. 

І оп’яніли ми, та не вино – 
А щастя мить обох нас оп’янила. 
Кохання узяло в шалений вир, 
Кохання і дало нам наші крила. 
 

Приспів. 

Ми довго гуляли, ось і вечір заснув. 
Крізь віти дивилися зорі. 
І тихо несла нас життя течія – 
Купалися ми у любові... 

16.12.1999 р. 
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КУДИ Б НЕ ЙШЛА... 

Куди б не йшла – думки спішать до тебе. 
Що б не було – існуєш тільки ти! 
І в мріях я до тебе тільки лину, 
Хоча беруть в обійми поїзди. 

Беруть в обійми, заколисують вагони. 
І знов від тебе вдалину несуть. 
Та дотик губ твоїх я відчуваю – 
В моєму серці ти, і в цьому суть. 

Я ХОТІЛА ЗІГРІТИ ТЕБЕ, 
МІЙ КОХАНИЙ... 

Я хотіла зігріти тебе, мій коханий, 
Розтопити життям наморожений лід. 
Я хотіла до серця твого пригорнутись, 
Та залишив Афган на душі твоїй слід. 

Усміхаєшся ти, а тепла я не бачу, – 
Очі знову холодні, сумні. Обійняв
Мене милий, коли раптом почули, 
Що так сумно курличуть в небесах журавлі. 

Журавлі, заберіть ви журбу за собою, 
І розсійте ви там, де не ходить ніхто. 
Та сказам мені милий: «Не журися, журавко,
Тут знайшов я розраду, і кохання, й тепло...» 

3.10.2009 р.
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І ПРОМАЙНУЛО ЩОСЬ ЗНАЙОМЕ... 

І промайнуло щось знайоме… 
Та це ж не він, не він, не він! 
Чому це серце так тріпоче – 
неначе великодній дзвін! 

Душа побачити бажає. 
Чому? Нащо? Пройшли роки... 
Давно стежки, що ми ходили, 
уже травою поросли... 

А вранці на твоїй подушці 
вже просипаюся не я. 
І вже ніколи ми допізна 
не будем слухать солов’я. 

Все в тебе є, та не зі мною. 
Все маю я, та не з тобов. 
Та хочеться хоча б на хвильку, 
щоби воскресла ще любов! 

ОСІННІЙ ВЕЧІР

Осінній вечір, осінні зорі, 
Осіннє листя уже надворі. 
Чому ж це стала і ти осіння? – 
Засумувала пташечка пізня. 
Чому з дощами падуть й незгоди,
Чекаєш щастя – «з моря погоди»? 

2002 р. 
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ОДІССЕЙ

Навіщо знов від себе ти тікаєш, ‒
Розлуці в радість, зустрічі на жаль? 
І своє серце в скрині закриваєш, 
Коли в очах читаю я печаль... 

В твоїх очах невиплакані сльози, 
У морі бур ‒ нескорений вітрам. 
Штурвал життя хоч міцно ти тримаєш, 
Ох мій непокорений капітан. 

Сьогодні знов несе тебе у вирій, 
Та завтра схочеш ти прийти
У тиху гавань ‒ трохи відпочити, 
Та чи зумієш шлях назад знайти? 

Скажи, чи жде тебе ще Пенелопа? 
Де, гордий Одіссей, приплинеш ти? 
Але якщо у чомусь не права я, 
Тоді прошу, прошу тебе, прости! 

І зрозумій, що гроші ‒ то полова, 
Зерна життя ти не у них шукай
І схочеш ти кохання – такого 
Чистого, як рік гірських кришталь. 

Та русло висохне і в ньому вже не буде 
Тобі живильної води... 
І лиш тоді мене ти зрозумієш, 
І тихо мовиш: «Ластівко, прости».

2001 р. 
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КОХАННЯ

Кохання – це солодка мить, 
Кохання – це життя відрада. 
Якщо одному – взлету мед, 
Та другому ‒ лиш біль і зрада... 

10.04.2010 р. 

СВІТАНКОВА ЗОРЯ

Світанкова зоря ще не згасла на небі. 
Ще ти поряд зі мною, і цілуєш вуста…
Та я знаю, я знаю, що розлука вже скоро, 
І від цього на серці вже така пустота... 

1989 р. 

ЧОМУ ЦЕ НА ДУШІ... 

Чому це на душі такий полин? 
Чом літа день так пахне гіркотою? 
Чому вчорашні радість і тепло 
Сьогодні обернулися журбою? 
Чом світлі мрії – в небі журавлі ‒ 
Не прилетять із новою весною? 
Кохання – море чисте, без прикрас, 
Зміліло з часом, збігло за водою, 
Лишило мудрість, роки і печаль. 
Шаленою я знову хочу бути. 
Нехай жалі в минулому ячать, ‒
Я голос щастя хочу зараз чути... 

2003 р. 
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ЗУСТРІЧ

Я зустріла тебе, як вже мала сім’ю. 
В мене діти пішли вже до школи.
Так навіщо було зустрічатися нам, ‒ 
Ми ж бо разом не будем ніколи. 

Є у тебе сім’я, і у мене сім’я. 
То навіщо це доля посміла
Нас звести лиш на мить, розвести назавжди – 
Покохала я так, як уміла. 

Я сім’ю збережу, збережеш ти свою, ‒
То не щастя на чиємусь горі.
Та навік збережу я цю нічку палку, 
Де лиш місяць, ми вдвох та ще й зорі. 

Зорі сяяли нам і сміялася ніч, 
І так важко було зрозуміти, 
Як хотілось мені, щоб цю нічку вернуть, ‒
Лиш не можна нам більше зустрітись. 

Ти сказав: «Все забудь, не бери до душі...» 
Та не можу цього я зробити.
Якщо хоч ‒ забувай, то вже діло твоє, 
А я буду, як раньше, любити... 

Ой як ляжу я спать, тай на білу постель, 
А ще важче тоді, як згадаю... 
Що лежить, що лежить тай на білій руці 
Той, якого зовсім не кохаю... 

1989 р. 
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БАЖАННЯ

Як хочеться до губ твоїх припасти, ‒
Як спраглому напитися води. 
Чому я досі у твоїм полоні? 
Тебе я дуже прошу – відпусти! 
Для тебе я одна лиш з багатьох. 
Чому для мене ти стаєш єдиним? 
Вже зрілості до нас прийшла пора, 
І в юність ми ніколи не полинем. 
А розум каже: жінко, схаменись! –
Душа і серце інше промовляють. 
Сміюсь і плачу, плачу і сміюсь. 
Але чому? Того й сама не знаю... 

2001 р. 

ЯКБИ ТИ ЗНАВ... 

Якби ти знав, як я тебе кохала! 
З кількох доріг до мене ти не йшов?! 
Якби ти знав, як я тебе чекала, ‒
До мене би прилинув знов. 
Мій голубе! Моя ти насолодо! 
Моє ти ладо, ‒ лиш давно уже не мій. 
Те, що було, уже давно минуло, 
лиш забувати ти нічого не посмій. 
Хай в тебе буде все в житті чудово! 
Щаслива буде хай твоя сім’я! 
Та щоб думками деколи полинув 
В минулий час, згадав моє ім’я... 

1997 р. 
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ВЕСНЯНА НІЧ

Весняна ніч так душу розтривожить. 
Весняна ніч загляне у вікно, 
І проліском нам першим засміється, 
І подарує нам тепло.

Тепло в душі і промінець кохання, 
Нас ніжно поцілує у вуста. 
І зникнуть вмить усі зими тривоги, 
З плечей десь скотяться літа. 

І враз ти станеш молодим і юним. 
А скільки літ кому ‒ не в тому річ. 
Любов, і силу, й радості надії 
Дарує нам весняна ніч.

18.03.2000 р. 

ЗАГИБЕЛЬ ТИ МОЯ

Сказав – загибель я твоя! Ну що ж, нехай так буде. 
Чи я твоя, чи ти моя – не осудіть нас, люди... 
Не знаю, Бог чи сатана звів нам шляхи-дороги. 
Забули раптом ми за всі, за всі перестороги. 

У кожного своя сім’я, і вже дорослі діти.
То не могли хоч з двадцять літ раніше ми зустрітись? 
Від себе ти не утечеш, я лиш повторю знов, 
Що не загибель я твоя – я лиш твоя любов! 

1.01.2001 р. 
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РАНКОВА ЗІРКА

Ранкова зірка дивиться на мене. 
Ще мить ‒ і згасне, щоб світити завтра знов. 
І помираєм ми, коли нема любові, 
Коли кохаємо – народжуємось знов. 

Не тратьте ви жалі на те, що відбуло, ‒ 
Минуле не вернеш, як ми би не хотіли. 
А бережіть ви те, що маєте тепер, 
Кохати і прощать нам треба, щоб уміли... 

2006 р. 

ПОДАРУЙ ТИ МЕНІ... 

Подаруй ти мені лиш один тільки вечір. 
Подарую тобі я одну тільки ніч. 
І з любов’ю покладу тобі руки на плечі, 
І торкнуся губами твоїх стомлених віч. 

Зацілую тебе, обніму, залоскочу, 
І цю ніч будеш ти тільки мій. Тільки мій! 
І торкнеться крилом нас чарівная птиця, 
Розмотає клубок наших заспаних мрій. 

А якщо я тебе уже більш не побачу, 
Якщо доля уже розведе назавжди, – 
То бальзамом душі нам залишиться спогад, 
А життя хай веде нас у нові світи. 

8.03.2000 р. 
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ЗЛОДІЇ

Ми крали в долі крихти ночі 
і розсипали їх поволі.
Я цілувала твої очі, 
ти цілував мої долоні.

І танула в твоїх обіймах, ‒
це марево було, а може, сон.
Та виривається зітхання: 
який солодкий цей полон... 

2006 р.

Я БУДУ ЩАСЛИВА 

З тобою, а чи й без тебе, 
я все-таки буду щаслива! 
Ти не зважай на мене, ‒ 
я трішки сьогодні вразлива. 

На сльози мої не дивися – 
нічого від тебе не треба, 
Наскільки я пам’ятаю – 
зірок не знімав мені з неба. 

Ти просто кохав. Я кохала. 
Напевне, так мало бути.
Хоч жаль, але все минуло. 
І треба за все забути. 

1998 р. 
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ЩЕ ЧУЮ Я ПРИСМАК...

Ще чую я присмак твоїх поцілунків, 
Ще чаша кохання не спита до дна. 
І маком цвітуть наші мрії-надії, 
Ще думок-сподівань не затихла струна. 
А ти мій біль, а ти мій гріх і ти ‒ моя відрада. 
Я ходжу в леза на краю – сама тому не рада. 
Щасливі в небо летимо, де взлет там і падіння. 
А на землі не подушки, там гостреє каміння. 
Я погляду лиш твого жду. Твої іскристі очі, 
Насмішливі, ледь-ледь сумні, ‒ так бачити я хочу... 

2003 р.

ОЧІ КОЛЬОРУ НЕБА

Очі кольору неба подивились на мене. 
Та скоріше не в вічі, просто в душу мені. 
І забилось серденько, як давно вже не билось: 
Чи ці очі насправді, чи ці очі у сні? 

Чи мені все наснилось, більше їх не побачу? 
Їх, напевне, не було у житті наяву. 
Але знову як очі я свої закриваю, ‒ 
Вони тут десь, поблизу – і до них я лечу. 

І біжу я до них, і сміюся, і плачу. 
І лечу, як летіла ще у юність колись. 
Але де ж ти, коханий, де ж ти, мій довгожданий? 
Як давно я чекаю, то прошу ‒ озовись... 

10.10.1998 р.



ГУМОРЕСКИ, СПІВАНКИ, 
ПРОЗА 
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ГУЦУЛ ФЕДІР І МЕДИЦИНА 

Якось гуцул з полонини тай до лікаря прийшов – 
Заболіло дуже в грудях, сам хворобу не зборов. 
Хоч у горах люди дужі, і міцне здоров’я в них, ‒ 
Що це сталось з вуйком Федем? – зажурився та притих... 

Біль той мучить так страшенно, черга довга, аж до двер. 
Як почали провіряти – там-таки ледь не помер... 
На початок треба пройти вам флюрографію. 
Але ідіть, купіть пльонку – нічого не вдію... 

Зарплати у нас маленькі, що вже меш робити, 
За ті ліки, що випишу, – теж мете платити. 
Чи приїхали машинов, а чи своїм ходом, 
А чи діти на Вкраїні, чи десь за кордоном? 

Та так усе питаєтся, історію пише... 
Вуйко Федір згорбатився, мало що вже дише... 
Медицина у нас сильна, що вже говорити, ‒ 
Щоб діагноз поставили – треба заплатити. 

Одужання – то не скоро, рятувати будуть... 
А як гроші закінчаться – за тебе забудуть! 
Тож бажаю, щоб здоров’я наші люди мали, 
Щоб ніколи з хворобами тай не зустрічались. 

КРАПКА Й КОМА

Захворів Петро в лікарні, та захворів дуже, 
Що лежить в палаті в комі, йому всі байдужі... 
Жінка плаче, діти також, та ніхто не зможе, ‒ 
І платили, лікували, ‒ та вже не поможе... 
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Прийшов Семен провідати, та узяв бутилку
І закуску. Сів в палаті ‒ на одну хвилинку. 
Та не може кум, щоб кума та скоро лишити, ‒ 
Сів, налив собі стаканчик та став говорити... 

‒ Пам’ятаєш, куме Петре, як дітьми ходили, 
То всі сади були наші. Вікна зчєста били... 
Налив другу вже чарчину, сльоза підступає: 
‒ Як ходили ми на танці. Як дівок знімали... 

А як третю – задумався, важку думу дума: 
‒ Женилися на сестричках, я одну, ти ‒ другу... 
Отак сидить, нагадує, сльозу витирає. 
Вже останнє із бутилки в стакан наливає. 

Та тут сталоси – ой диво! – це не може бути:
Хворий хапнув, стакан випив та спішить глотнути... 
‒ Та ти ж лежиш в комі, куме, ‒ подививси гірко, ‒
Та бери уже закусуй, як випив горівку... 

Засміявся Петро в вуса, на лиці утома: 
‒ То, кумочку, ще не крапка, то була лиш кома! 

24.07.2012 р. 

ЗАСИДІЛИСЬ ЗА ЧАРЧИНОВ

Засиділись за чарчинов друзі аж до ранку, 
І на кінець розмріялись за свої коханки... 
Перший каже: – Я хотів би, щоб шістнадцять мала, 
Біля мене, як та квітка, вона б розцвітала... 
Щоби мене все слухала, що навчав ‒ робила... 
Мені в очі заглядала коханочка мила! 
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Другий мовив: ‒ Я б під сорок, у самому цвіті, 
Щоб кохатись, як в купелі, а не вчити діти. 
Третій трохи задумався, та попав в десятку: 
– Я би хотів, щоби мала – цілу шістдесятку! 
‒ Чи ти здурів – стару бабу?! Хто таке бажає? 
‒ Вона думає – востаннє, й таке виробляє... 

А що далі, то слухайте: то таке буває, 
Як заснули після чарки – усе си збуває... 
Перший... уже шістнадцятку свою обнімає, 
Та лиш біда ‒ йому дівчина таке промовляє: 
– Я вже вчена, старий дурню, що ще хочеш вчити? 
Нема грошей – забирайся, бо можуть й набити... 

Другий горне сороківку, а та промовляє: 
– Хочеш мене – бери заміж! Жінка? Хай гуляє... 
Сниться третьому, що бабка таке виробляє – 
Але біда, що і його всяке заставляє... 
Проснулися всі у поті. Забули про втому. 
Похапали свої шапки тай гайда додому... 

І хоч жіночки кожному добре успівають – 
То своя таки найкраща, нічо не шукають! 
Напилися до чортиків – приснились чортиці, 
Добре хоть ‒ про те не знають їхні молодиці... 

ДІВЧАТА І ЗВІРІ

Якось вечором дівчата тай си позбирали: 
Якби вони звіром стали – то кого б обрали? 
Перша каже: – Я би лева! Була би левиця, 
Керувала би всім лісом. Горда я цариця! 
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Каже друга: – Я ведмедя би собі обрала, 
Мала би всього доволі, і барлогу б мала... 
Третя лиш си засміяла: – Думаєте пусто.
Хай і заєць: добра б морква та щоб мав капусту! 

24.07.2012 р. 

ОЙ ЗДУРІЛА МОЯ ЖІНКА... 

Ой здуріла чісто, люди, ни зипру супругу:
Прийде вечір, збираєтси тай иде до клубу... 
Ой ни будеш, моя жінко, клубами ходити ‒
Є корови, свині, бичок – будеш обходити. 

Є корови, свині, бичок та й курочок двадціть
Схамениси, моя доле, тобі ни сімнадцять... 
Ни пустив тебе в сімнадцять, тай тепер ни будеш:
Шє коровок зо дві куп’ю ‒ за клуби забудеш.

А хатної та роботи тилько ни зроблено. 
Ти на вечір куда прешси ‒ ци ти пороблено?.. 
Схамениси, моя жінко, про шо говорити, ‒
Ни лиш з тебе, а й из мене мут люди смієти. 

Двоє дітий подружили, а третого учю,
Повірте ми, люди добрі, єк я з нев си мучю.
До віршиків, та співанок вна талани має, 
Та здуріла гет на старість, мене ни слухає.

Дітем скажу, ш би внуки тобі позносили,
Тай за ними шоби з місяць вни ни приходили. 
Єк покутаєш худобу, внуки поколишеш, ‒
То всі свої походеньки аш тогди залишиш... 

21.03.2011 р. 
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СПРАВКА

До лікаря жіночого молодичка входит
І тупцює біля дверей, несміло говорить:
‒ Дуже прошу, шо я хвора ‒ мені справку дати,
Бо чоловік вимагає. Шо йому казати? 
– Де вас болить, чим ви хворі? – лікар си питає.
– Та от... мені чоловіка тай не вистачає...
– Цьому можна зарадити, ви мужа не лайте, 
Якщо вам його замало, коханця шукайте. 
– Цю пораду мені кума ще рік назад дала.
Мала файного коханця, та й його замало... 
Засміявся лікар, каже: – На однім не стало ‒
Ще зо два собі придбайте, як одного мало! 
– Та мала їх вже із десіть, чесно вам сказала. 
– Та ви ж хвора молодиця – десіть... тай би мало? 
‒ Півгодини вам толкую: мені справку дати,
Аби чоловік перестав зле мні називати... 

13.01.2014 р.

ДЛЯ СВЕКРУХИ ТА НЕВІСТКИ 
(Гуцульська співанка)

Вчєра були сильні вітри, тепер завірюха... 
Чо не годні в добрі жити невістка й свекруха? 
Чо не годні бути в мирі не одную днину, 
Якщо они обі люб’ї одну й ту ж людину? 
Мама сина дуже любит, бо го породила. 
А невістка та ни менше, бо їго дружина. 
Він не знає, єк між ними та си розділити, 
Та не знає, як він зможе обом догодити. 
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Мама сину тай невістков усе попрікає:
– Вона мене нинавидит, мене зниважає. 
А на мене усе кричи, коли ти ни дома... 
Жінка плаче: – То ни правда! – озми все хороба... 
Шо робити бідоласі – єк всіх задобрити? 
А вин иде до буфету, шоби си напити... 
Такий клубок замотавси, шо ни розмотати:
– Та я хочу вам, жиночки, пару слів сказати... 
Бережіт ви невісточок – ви в невістках були! 
Та це було так нидавно – нивже ви забули? 
А невістка тоже була та чиясь дитина... 
Постарайтеся, шоб була їй шіслива днина! 
Та єк свою ви донечку ‒ ви її лелійте,
То тоді добра вид неї також си надійте! 
А внучата, єкшо Господь поможе диждати, – 
То завжди ви пам’їтайте – вона їхня мати! 
Добро сієте у хаті – злагоду пожнете,
Отоді в плачах обидві в хаті ни будете! 
Ме він маму шанувати, а жинку любити! 
Буде радісно на серці, мете дружно жити. 
Скоро стану я свекруха – молода в віночку... 
Постараюся невістку приймити за дочку! 

27.07.2010 р. 

ПРИГОДА ПИД КОСТЕЛЕМ…

Уже ранок, кум вид кума из бані вертає, 
То так пиво та горівка єго розпирає... 
Нидалека вже лишилась до дому дорога, 
Попри костел икраз ишов – терпіти невзмога. 
П’єний иде, та довкола си ни роздивляє,
Уздрів, шо плит, пристроївси та нужду справляє... 
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Молоденька тут до него дівчина пидходи, 
Червоніє та біліє – до него говори: 
– Чи дозволите ми, пане, у руки узяти? 
‒ Чому би ні? Прошу пані, – почав підставляти... 
Єк ухопить за богатство, та єк покрутила, ‒ 
То вже думав, шо то прийшла послідна година... 
Та біль такий, шо заревів, свічки засвітили,
Протверезів за секунду, ноги підкосили... 
Пані єго відпустила: – То меш тепер знати? 
Та ни будеш пид костелем нужду исправляти... 

19.10.2014 р.

ДІАЛОГ У ЛЬВОВІ

В супермаркеті у Львові я якось купую 
Та так наче ненароком – діалог я чую... 
– Чи не могли б стати в чергу, панночко? ‒ питаю. 
– Што, дурной хохол, бормочєш? Я нє понімаю... 
Знову тиснеться, без черги, вже майже купляє... 
– Яка панна наша бідна – вна «нє понімає». 
Ти мене не розумієш? Словом не порань... 
Та я можу й по-вашому – «Бл...дь, в очєрєдь стань!»

6.12.2012 р. 

БІЗНЕСМЕН 

Торбу, тачку в руки взяв, в бізнесмени си подав. 
Вивертайте кишені, йдуть гуцульські шахраї. 
Косів, Кути ‒ все купую, по Росіях все шурую. 
Отакі-то, брат, діла – їде зміна молода! 
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По Сибірах нас колись під конвоями вели. 
А тепер я «комерсан» – по Сибіру їду сам... 
Далі, далі все від хати їду долар заробляти, 
Як не долар, то рублі – все ж то гроші не малі. 
Я цей віршик вам казала, бо й сама такою стала. 
Отакі-то, брат, діла ‒ так ця влада довела! 

1995 р. 

ЖАБЕНЯ 

Якось маленьке жабеня стрибало по дорозі, 
Бо терпіти більш батьків було вже не в змозі. 
То матуся научає, що і як робити, 
Та ще й батько виховує, як на світі жити! 

Не схотіло жабенятко, це усе терпіти
І пішло, помандрувало по білому світі. 
А назустріч журавель гордий та пихатий:
– Не ховайся, виходи – научу літати. 

Закохалось жабенятко, весело стрибало. 
А журавель хап у дзьоб ‒ там воно й пропало.... 
А мораль тут дуже проста, легко розгадаєш: 
Якщо голова не жаби ‒ у дзьоб не попадеш! 

СЕМЕНИХА НА МОРІ

Вже два тижні Семениха в морі си купає, 
То свободов холостяка – Семен си впиває... 
То з друзями він на пиві, то в бані до ранку, 
А це має прийти в вечір додому коханка... 
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Тому спішить із роботи, шоби зготувати, ‒ 
Вже два тижні не замітав, ‒ аби все прибрати. 
Поприбирав, мив посуду, тай помив підлогу. 
Вже вечеря зготована – шампанське у льоду... 

Зараз прийде його любка, так її чекає. 
І це треба ‒ його жінка двері відчиняє... 
Ледве з себе він видавив: – Ти чого приперла? 
Ще два тижні мала бути – була бес ни вмерла... 

– Та то правда, та кожна там свого обнімає. 
Я скучала за тобою, бо тебе нимає... 
– Ни лиш слаба, а шє й дурна, шо будеш діяти? ‒
Каже Семен: – За стив сідай, пора вечеряти... 

1.08.2012 р. 

МАЛА ЖІНКА КОТА

Мала жінка кота в хаті, та так го любила, 
Що не мужа, а котика першого кормила. 
А не раз, повірте, браття, що таке буває, 
Що кіт – м’ясо, Петро – гарнір сидить доїдає. 
Котикові біля себе файно постелила, 
Зате Петру на дивані – проклята згамино... 
А котика по годині чеше та купає – 
Чоловікові попрати вна часу не має. 
І надумав Петро кота щоб із світа зжити – 
Взяти десь далеко в гори, та там залишити... 
Раз піднявся до схід сонця, іще не світало,
А на ліжку котенятко з його жінков спало. 
Жінка спала, і так Петро гірко подивився, 
То так шкода себе стало. Бодай ти сказився! 
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Схопив кота, ще сплячого, кинув у торбину, 
Тай бігом тікає з хати, сідає в машину... 
Довго їхав, потім ішов, радість ‒ не сказати, 
Лишив кота, а сам пішов ще грибів збирати. 
Грибів зібрав повну торбу, ходить та гуляє. 
Та вже зараз вечоріє – дороги немає. 
Ходив довго, чуть не плакав, але що діяти? 
Мусів Петро під смереков нічку ночувати... 
А на ранок дзвонить жінці, несміло питає: 
 – Марусенько, де наш котик? – Та... відпочиває! 
Осторопів, не зрозумів, що вже і сказати... 
– Ти... не могла би збудити... йому трубку дати... 
Не пускайте кота в хату! Не мете бідити! 
Та не будете лісами ночами блудити... 

7.08.2012 р. 
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МЕЛОДІЯ ДУШІ

Був літній ранок. Ми ішли в гори. Були тільки удвох. Ні, не 
тільки. У твоїх руках була скрипка... Ти ніс її з такою ніжністю 
і гордістю, як молодий татусь несе на руках свого сина... Ми ба-
чили перед собою гори. Вони з кожним нашим кроком става-
ли все ближче. Час від часу наші очі зустрічалися... І в ті хвили-
ни вони випромінювали таке тепло, таку гармонію і таке щастя, 
що одинокі перехожі, які нас зустрічали, з подивом дивилися на 
нас, самі усміхалися і йшли своєю дорогою. 

Та ми нічого і нікого не бачили. Світ існував тільки для нас 
двох... Тільки для нас світило це весняне сонце – своїми промін-
чиками торкалося нашого обличчя, шиї, рук – наче маленьке ди-
тинча несміливо торкалося своєї матусі. 

Легенький вітерець пестив наші тіла, і на душі було таке бла-
женство, що ні кам’яна дорога, ні крутий підйом не могли його 
порушити... 

Ми піднімалися довго, та то була неважка дорога, бо ми були 
разом. І з нами була скрипка... Я ішла у передчутті такого дива, 
такого щастя, що це передчуття перехоплювало подих... 

А потім була вершина. То було щось фантастичне... Перед 
нами відкривався такий краєвид, та ми його вже не бачили... Ми 
впали зморені на траву. Квітковий барвистий килим стелився 
під нами. 

Я не знаю, скільки ми лежали... Ми трималися за руки, наче 
діти, дивилися в небо... Енергія сонця, землі, неба потихенько 
вливалася в нас. Втома відступала, як відступає ніч, коли при-
ходить ранок. 

Тоді ти встав... Смичок доторкнувся до скрипки, і полила-
ся мелодія... Вона ніжно перепліталася з промінням, доторка-
лася до верхівок смерек, цілувала кожну квіточку... Та чарів-
на музика наповнювала моє серце, душу, тіло такою силою, 
що я піднялася... в небо. Я літала вище цієї вершини, вище 
цих смерек... 
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Це продовжувалось цілу вічність... Та коли скрипка затихла, 
я розплющила очі і побачила... Ти схилився наді мною і ніжно 
торкнувся моїх губ... 

Я знову заплющила очі, і полинула інша мелодія... Мелодія 
щастя... Мелодія нашого кохання... 

15.05.2012 р. 

ПІЗНІЙ ГІСТЬ

Зимовий вечір потріскував у печі дровами, зазирав у заморо-
жені шибки, то гудів вітром у комині... 

В хаті було майже темно. Катерина не вмикала світло. Не хо-
тіла вставати. Так було затишно сидіти загорнутою у ліжник пе-
ред грубою. Вона чимось нагадувала свого кота... Правда, кіт 
лежав на килимку, перед самими дверцятами. Задоволений роз-
тягнувся, лежав, зморений хатнім теплом. 

Катерина чи то спала, чи дрімала, ‒ напевне, зараз вона точ-
но й не скаже. Думки снували в її голові – то розкуйовджували 
її спогади, то заколисували і заспокоювали. 

Багато років живе сама в цій ще бабиній хатині на окраїні 
села, під самим лісом. Ще літом бували в неї одинокі грибарі ‒ 
чи то попити, чи дороги запитати... А тепер у цю зимову пору 
було тихо і одиноко... 

Так вже склалася її доля. Молоденькою дівчиною була закохана 
по вуха в Петра з сусідньої вулиці. Бігала на побачення, цілувалися 
біля верби, в коханні вічному клялися. Яка ж вона була щаслива, як 
дівчата заздрили... Петро був красивим, струнким, чорнооким кра-
сенем. Не одна дівчина крадькома зиркала в його бік. Тільки ніхто 
його не цікавив, крім Катрусі. І що він у ній знайшов... Вона була 
низенька, повненька, веснянкувата, та коли сміялася ‒ на щічках 
появлялися такі ямочки, а сміх такий був веселий та щасливий... 
Ні, вона була красуня! По-своєму, і він її таку і покохав... 
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Напевне, якийсь косий погляд таки наврочив, бо чого ж мало 
так статися... 

Забрали навесні Петра в армію. На виряді тоді вперше пере-
ступила поріг його хати. Як вона ніяковіла, як червоніло її личень-
ко... Та все-таки сиділа вона за столом на почесному місці, біля Пе-
тра. Всі казали – гарна пара буде, а вона від того ще нижче опус-
кала очі... Він щось шептав їй на вухо, вона щасливо усміхалася... 

Потім було чекання, листи, чекання... Листи приходили час-
то, писав багато. Вона їх пам’ятає всі напам’ять. То була мело-
дія їхнього кохання... Та раптом, як перервана струна, мелодія 
затихла. Вона чекала... Та Петро там, де служив, зустрів іншу, 
оженився... Залишився жити там. Приїжджав до батьків дуже 
рідко, а як і був дома, то обходила його хату десятою дорогою... 

А Катерина що? Та так залишилася сама... Ні, свати прихо-
дили до її хати, і не раз. Тільки рушники, зготовлені для Петра, 
не схотіла нікому віддавати, так як і своє серце. Потім померла 
мама, то так і залишилася сама тут під лісом жити... 

Правда, коли працювала поштаркою, то ще ходила поміж 
люди, а як скоротили, то вже не шукала нової роботи. Мала козу 
Маньку, кури, збирала гриби, ягоди, то й з цього жила. 

Сиділа ще довго, думки, як на небі хмари, снували в голові... 
Та тут серед нічної тиші почула стук у шибку. Спочатку 

тихо, потім гучніше. Вона стрепенулася, що аж злякалася. Хто 
це може бути? Встала, ввімкнула світло, вийшла в сіни. Коли 
відчинила двері, знадвору таким холодом війнуло, що аж здриг-
нулася. На сходах стояв чоловік. У кожусі, шапка розкочена, та 
ще замотаний шарфом. Ні, вона не злякалася, та щось кольнуло 
її в груди, сама не знає, що... 

– Доброго вечора, Катрусю! В хату пустиш? – той ледь хриплу-
ватий голос був до болю знайомий... Вона його впізнала зразу... 

– Проходь, – пропустила його вперед, зачинила двері. 
Він зайшов, та так і стояв посеред кімнати, постарілий, 

згорблений, і мовчав. Мовчала і Катерина... Та враз сполошила-
ся, допомогла зняти кожух, повісила на цвях коло дверей. 
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Петро сів на лаву, довго мовчав, збирався з думками... А по-
тім заговорив. 

– Прости мене, Катре, винуватий я перед тобою, дуже вину-
ватий, тай перед Тетяною також... Не любив я її, не знаю, як так 
сталося, що оженився. Не раз вночі називав я її твоїм іменем. І 
дочку Катериною назвав, та не легше від того стало... Поломив я 
клятву, не дав Господь мені щастя... Жінка все терпіла – любила 
мене, напевне, був я поганим чоловіком для неї... Захворіла вона 
раптом, похудла, і не стало моєї Тетяни... Вже два роки я сам... А 
дочка – що? Свою вже має сім’ю. Не зміг уже стільки там бути. 
Приїхав до тебе... От виговорився і легше стало. Прости мене за 
все, прости за зраду. Дозволь бути з тобою, не прогони... 

Його борода затряслася, і сльози покотилися з очей. Мовча-
ла й Катря. Так і стояли одне навпроти одного, а між ними ‒ не 
тільки ця зимова ніч, а й ці довгі роки їхньої розлуки. Та не ви-
тримала Катерина, підійшла до нього, пригорнулася… Сльози 
котилися з її очей, одна доганяла іншу... Багато років вона не 
плакала, серце було кам’яне, а тут... 

Ще довго горіло світло у далекій хатині під лісом... 
10.04.2014 р. 
(Чернівці, госпіталь)

СОН

Я знаю, що ти тепер спиш... Моє внучатко заснула також. Я 
сиджу і... мені так захотілося тихенько пробратися тобі під ков-
дру, пригорнутися до тебе і... заснути. А потім, коли прокинемо-
ся, – побачити твої здивовані і трішки перелякані очі – звідки я 
тут взялася? А тоді... не стримувати твого і мого бажання – ці-
луватися... Незважаючи ні на що... Цілуватися довго і трепетно, 
до запаморочення, до нестями. І не буде між нами ні кордонів, 
ні морів, ні сімейних обставин... 
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Будемо тільки ми самі вдвох... Ні, не самі. Між нами буде 
наше кохання ‒ спочатку таке ще маленьке і несміливе, як вес-
няний струмочок... А потім ‒ як бурхлива весняна повінь поне-
се нас у круговерть почуттів... І в цю хвилину ми не будемо зна-
ти, та нам буде і не так важливо, чи ми випливемо з тої повені 
взагалі... За те все ми будемо думати завтра. А сьогодні ми ра-
зом – ти, я і наше кохання. 

19.05.2012 р. 

НА ОЧІ МИМОВОЛІ НАВЕРНУЛИСЯ СЛЬОЗИ…

На очі мимоволі навернулися сльози... Але ж це смішно – в 
ці роки плакати, і чому? Тому, що чоловік і сини не привітали зі 
святом. Точніше, не зовсім так: привітали, але не так, як хотіло-
ся б... Чоловік рано, так, між іншим, поцілував у щічку і пішов 
годувати худобу. Жінка не згодилася вставати разом з ним, так, 
із принципу, – це ж її день... 

Давно вже не спала, та ще ніжилася під теплим одіялом. По-
тім старший син зазирнув у батьківську спальню – привітав і 
подався у своїх справах. Молодший, правда, поцілував, поздо-
ровив... 

А вона лежала і плакала... Ніхто не бачив тих сліз. Та й чи 
треба? Хіба вона багато хотіла? Хоча б одну квіточку, накритий 
стіл, чи торт... Не знає що – та більше уваги... Невже не заслу-
жила?.. 

Потім встане, нікому нічого не скаже і піде готувати сніда-
нок... І почнеться звичайний день звичайної сільської жінки, 
дружини, матері… 

8.03.2010 р.
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Я дякую Господу і долі, що в 
п’ятдесят з лишнім років у мене ще 
є жива моя рідна мама. Що на сво-
їй життєвій дорозі зустріла пре-
красну жінку ‒ пані Любу Паску. Це 
надзвичайної душі людина, любля-
ча мама і бабуся! І хоча нас розділя-
ють не моря, а океани, і спілкування 
у нас тільки віртуальне, багато в нас 
є спільного. А називаю я пані Любу 
«Моя фейсбуківська мама». Живе 
моя далека мама в Америці. Дуже 
багато років назад з України доля за-
несла її у далекі світи. Та в серці на-
завжди залишилася вона не тільки 
українкою, але й великою патріоткою нашої багатостраждаль-
ної Батьківщини. 

Щиро дякую пані Любі Пасці за надану спонсорську допо-
могу у виданні цієї книжки. 
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