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Дорогі мої земляки та односельчани! Всі хто на мій приїзд 

чекає та готується зустріти мене з чужини – любов’ю та теплом 

своїх сердець – щира моя ПОДЯКА Вам! 

– Стасюк Лілії – українській письменниці, громадському 

діячу, члену КЛУ, видавцю Хмельницького видавництва «Лілія» 

(яке видаватиме цю книгу), голові правління ЛТС «Елітер» 

– Мельник Світлані – завідуючій бібліотекою рідного 

районного центру: міста Волочиськ; 

– Жителям та читачам бібліотеки міста .Волочиськ; 

– Анатолію Тичинському – сільському голові рідного села 

Бронівка, Волочиського району, Хмельницької області; 

– Наталії Тернавській – секретарю Ради та 

завідуючійБронівським будинком культури,моїй однокласниці та 

подрузі; 

– Мельник Світлані– завідуючій сільською бібліотекою 

рідного села Бронівка; 

– Жителям та читачам бібліотеки села Бронівка. 

І моя ПОДЯКА всім, кого не згадала по незнанню, але хто теж 

був в числі організаторів чи помічників нашої зустрічі! 

Тут, у Німеччині в подібних випадках таким особливим людям 

кажуть улюблену фразу: «Respekt! MeinRespektanEuchalle! – 

Повага! Моя повага до Вас всіх!» 

А я Вам говорю по-нашому – по-українськи і по-бронівськи: 

Щиро дякую Вам всім за бажання зі мною зустрітися, дорогі 

мої, золотенькі мої та рідненькі мої – земляки, а особливо – 

жителі села Бронівки, в якому народилася та виросла! 

Бажаю щастя Вам і Вашим родинам! 

 

З повагою та любов’ю до Вас, як колись мене кликали в селі, – 

Вирочка Дубинишина! 

 

Віра Андріївна Шепель (нині – Шрьодер) 
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Присвячуюмамі:Дубині Євгенії Арсенівні,  
та бабці:Дубині Ганні Гнатівні 

 

Передмова 
Ця книга – мій подарунок землякам та односельчанам. В 

віршах, приповістках та байках, а часом – в коротких оповіданнях 
не просто щось згадується, відкривається, переживається, 
думається, мріється, визріває, пишеться, радиться, співається... В 
цьому – цілий мій світ: прекрасний, дивовижний, повний любові і 
справжніх чудес. А також – тут мій величезний життєвий досвід; 
і, зрештою, там я – як є, без прикрас; з жартами та буденщиною. 

Зараз можу вже оцінювати, наскільки було би корисним для 
мене знати трохи раніше щось із того, що знаю тепер, в мої 
шістдесят. Ніби джерело всередині, і оте «через край» – це мої 
вірші. А оповідання – цебажанняправдиво донести більш 
детально щось важливе та корисне.  

Все добре з дитинства в мені заклалимої бабця та мама: 
Дубина Ганна Гнатівна та Дубина Євгенія Арсенівна. Формувало 
мене і середовище, в якому народилася та підростала: це рідна 
земля та улюблені односельчани, школи. А потім – інші вже 
люди, в розмаїтості їх характерів та поглядів, достоїнств та 
недоліків. 

За свій вік проходила надзвичайноважкі життєві ситуації.Не 
один раз не було шансів залишитися в живих. Не один раз мало 
не зламалася, не скотилася в якусь прірву безвиході… Але, 
виявляється, що і ця вразлива сторона нашого життя – має свої 
нерозкриті таємниці. Або, краще сказати, незадіяні шляхи та 
ресурси – для отримання нереальнопозитивних результатів. Як 
же цим не поділитись з усіма, хто можливо для себе там зможе 
знайти те, що може дати йому розраду чи корисний поштовх, 
підказку чи підтримку в потрібну хвилину?.. 

Передавати важливу інформацію в стислій віршованій формі, 
зокрема у притчах та байках – це найкращий спосіб. Адже це, як 
з’їсти трошки вершків, замість літрами пити молоко, в якому 
вершків так і не відчуєш. Вірші, якими ділюся – і є ті вершки, 
котрі в собі мають максимум концентрованого пізнання у стислій 
формі. 

Дуже хочеться, щоби для читача це було затребуваним, 
цікавим та корисним, зі здоровим апетитом до небуденних знань. 

Бажаю всім щастя! 
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…Я вірила в чудо з дитинства 
(Оповідання) 

 

Я вірила в чудо з дитинства, 

Чекала його все життя, 

Хотіла побачити зблизька, 

Відчути, як серця биття. 

Так, я чомусь вірила в чудеса  ще з дитинства. Більше того, це 

був цілий таємничий і сокровенний мій світ – світ чудес і мрій. І 

тільки там я була самою собою. Але в ролі кого я там тільки не 

була! І дивною, але такою заманливою мрійницею Ассоль. І за 

мною приїхав заморський принц! І все було просто надприроднім 

– незбагненна незбагненність! 

Коли стала трохи старшою – почала записувати найяскравіші 

переживання: від почуттів, що ширяють у захмарному просторі – 

до почуттів поранених і розтоптаних в прах! Це був мій 

віршований щоденник, написаний у першому шлюбі і 

продовжений до шлюбу з моїм незвичайним чоловіком-німцем. 

Цим щоденником поділилася у книзі «Від смерті – в життя». 

Вона є в електронному варіанті в інтернеті, з ілюстраціями до 

найважливіших подій. 

Там я поділилася цікавим пережитим: надприродним і 

звичайним життєвим. Саме найбільш насичене і незвичайне – 

докладно описано в прозі, у вигляді невеликих оповідань. 

Стикалася не раз з надприродним двох видів (Боже – і сил зла). І 

дуже важливо не вляпатися у неприємності, які можуть бути 

фатальними. Кілька страшних випадків, які скоїлися зі мною і я 

була чудесно врятована Богом – також є описані в тій книзі. 

Закінчився мій щоденник на тому, як мої світлі мрії збулися. І так 

чудово усвідомлювати свою причетність до прекрасного! І я 

зрозуміла, що кожній людині дарується ця можливість! Але не всі 

цього пристрасно бажають і прагнуть досягти, не дивлячись ні на 

що! Але, перейду вже до цієї книги. І для кращого Вашого 

знайомства зі мною і моїм життям, коли я вже жила у місті, – 

розпочну віршами з 90-х. 
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Рання лірика – 90-ті роки 
 

Розчарування 
Сіє, порошить осіннім дощем, 
Вода, немов сльози на скронях... 
Убога?.. Невдаха?.. У серці щем... 
І сльози, як дощ на долонях… 

 
Дисонанс 

За тобою, любий, 
Йти була готова 
Навіть на край світу – 
Ти ж не звав. 
 
Потім я змирилась 
І хотіла більше 
Бачитись з тобою – 
Ти ж не зміг. 
 
Я і це прийняла, 
Слів чекала ніжних... 
Ти ж почав робити 
Навпаки. 
 
І тепер не знаю, 
Що мені робити... 
Бо тепер боюся 
Я тебе. 

 
Сходять роки днів нестримною зливою 

Сходять роки днів нестримною зливою, 
Швидко, неначе у сні. 
Як би хотіла я бути щасливою, 
Та не судилось мені. 
 
Мовчки живу я оглушена громами 
Мертвих образливих слів. 
Моє дитинство лиш сонячним променем 
Будить в душі переспів. 
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Може колись дочекаюсь я радості, 

бажаних серцю утіх, 

може розраду знайду я на старості 

потім у внуках своїх? 

 

Я хочу 

Я хочу кохання 

союз непорушний, 

де вічність дарує 

нам віра свята, 

в святому єднанні 

блаженствують душі – 

для них не існує 

земна суєта. 

 

Душевна агонія 

І ти знайшов "такі" слова... 

І ти словами мене вдарив... 

Такої не чекала кари – 

За що ти так? 

За що ти так... 

 

І за образу не вважаєш, 

А потім – усмішки чекаєш. 

А потім... потім дорікаєш 

І робиш вигляд, що не знаєш, 

Чому то так? 

Чому то так?.. 

 

А що ж мені тепер зосталось? 

Я ще як слід не розібралась... 

І гірко так розчарувалась, 

І щось у грудях обірвалось... 

Мій любий, що ти наробив – 

Кохання вбив? 

Кохання вбив... 
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Чорний вірш 
Чорні хмари, 
Чорні душі, 
Чорні думи 
Незворушні... 
Чорне слово 
В чорнім роті.. 
Чорний світ 
Погруз в болоті.. 

 
Живуть у моїх віршах 

Живе у моїх віршах моя доля... 
Вона шукає виходу в словах, 
Знаходить вихід, а лишає страх, 
Що вийшовши, не вернеться ніколи. 
 
Живуть у моїх віршах почуття... 
Живуть своїм життям і помирають... 
Події стримують, або випереджають, 
Радіють чи сумують, чи мовчать... 
 
Живуть у моїх віршах дві душі... 
Часом єднаються, а часом розійдуться, 
Буває з словоблуддям обіймуться – 
Тоді це вже не душі... Це – ножі. 
 
Живуть у моїх віршах ще думки, 
Часом розумні, часом – навпаки... 

 
Сльози на долонях 

Як часто ми поспішні у словах, 
У ділі – ще поспішніші буваєм. 
Як часто все хороше нищить страх, 
Як, зберігаючи, ми часто все втрачаєм. 
 
Як хочеться життя почати знов, 
І все вернути, як було раніше – 
Бентежну щирість всіх наших розмов, 
Щемливу радість, що думки колише... 



 

 9 

Тепла нема... Шукаю забуття, 
Часом у книзі, в віршах, у роботі... 
Полонить душу холод сум’яття: 
„Що буде далі?...” Знов душа в скорботі... 
 
Для чого в щасті пустоцвіти зла?.. 
Чому душа від полум’я холоне?.. 
Кохання квітка в серці розцвіла 
Й залишиться сльозами на долонях... 

 
Депресія 

Зустрілися двоє... Хто скаже мені зараз – нащо ?.. 
Чому поламалась дорога від мене до тебе?.. 
В цім світі ми є рівноправно-пропащі, 
І то по відношенню лише до себе. 
Я хочу писати про світ, де чудес не буває: 
Тут брешуть і п’ють, лічать гроші й образи, 
Тут зрада й любов в однім серці зростає, 
Та й в душах людських вистачає зарази. 
Тікають із дому, кидають дітей, рідний дім... 
Це ж світ без добра, а слова тут, як цегла побита; 
Не здатні ні на що, з словами гіркими, як дим, 
Затято твердять, що по-справжньому вміють любити. 
Я хочу писати про світ, де стрічаються двоє, 
Мов сходяться шахти якоїсь пустої породи… 
Крізь заздрісні очі, прогулянка мов під конвоєм 
І настрій мінливий, мов день за лихої погоди. 
Це світ без любові, де кожен для кожного камінь. 
Полощуться душі на вітрі ганчірками рваними... 
Так хочеться очі закрити і тихо сказати: "Амінь", 
Щоб більш не боліло так втомлене серце і зранене. 
Чого досягла – лише діти ростуть придорожні, 
Де кожен і вдарить, і словом лихим образить. 
Подивишся – страшно, бо очі повсюди порожні, 
І душі порожні, й порожні серця – відчай разить. 
Шукала прихильності в натовпі... Марно... 
Там лиця без виразу, жах до кісток проймає... 
І слухають нібито... Й говорять нібито гарно, 
Та щирості там і любові в серцях – немає... 
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…Поворотний момент 
(Оповідання) 

 

Вийшла заміж, народився син. Потім донька. А я – кілька 

років ніяк не могла вийти з важкого депресивного стану. Депресія 

– це почуття в нокауті. Ти ніби й дихаєш ще, ніби живий, але як 

мертвий: життя зупинилося, ти нічого доброго не відчуваєш, не 

бачиш – ні в собі, ні в людях, ні в житті… Все здається 

непоправно чорним, безглуздим, втратившим цінність. Якщо з 

цього стану людина довго не виходить – то втрачає навіть сенс 

життя. Так було і зі мною. 

В подружньому житті – повна руїна. Мої рожеві мрії зникли в 

чорних хмарах щоденної реальності. А я – перетворилася в 

спустошену людину, яка не бачить майбутнього. Двоє діточок 

тримали мене при тямі. Це був той єдиний промінчик світла – в 

чорній ямі мого болю. Аж раптом… Аж раптом, і цей промінчик 

згас, коли одного разу, після чергового безумства чоловіка, 

діточки підійшли до мене обоє і в один голос сказали зречено: 

«Ніж так жити, то краще померти!»  

Я не розуміла, звідки в їх голівках взялися такі слова! 

Синочкові було біля  семи років, а донечці – біля двох з 

половиною. 

Та коли діти сказали ці слова – мене переклинило: «А 

справді?! Для чого нам всім мучитися у цьому житті?! Немає в 

ньому нічого хорошого! І дітям потім доведеться так само 

мучитись, як мені! Бо життя – нічого не варте! Світ – злий!» 

Ці думки блискавицею пронеслись у моїй голові і я вже знала: 

нам всім трьом потрібно піти з життя! Але, як це краще зробити, 

щоб не дуже боляче?!.. 

І я гарячково стала перебирати варіанти, про які колись читала 

в художній літературі: може це?.. а може так?.. а може… Але все, 

що було доступним для мене – не давало гарантії, що воно 

пройде без особливих мук. 

Безумство? Так! Але це таки було зі мною. І я в пошуках 

кращого варіанту самогубства – розгубилася, підійшла до вікна, в 

розпачі глянула в небо. Автоматично вирвалася думка: «Господи, 

яку смерть краще?!..» 
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Те, що сталося в наступну мить – було несподіваним 

надприроднім втручанням! Мене внутрішньо ніби хтось струснув 

– привів до тями! Раптом стало ясно, що хтось поганий хотів нас 

з дітьми згубити. А Хтось добрий – мене в цю мить зупиняє! Я 

зрозуміла, що зупиняє мене той, до Кого я тільки що 

звернулася!!! Це – Господь! Ось Він – поруч! 

Це було очевидним, хоч і невидимим фактом! Я розридалася 

полегшено, бо це Господь, до Якого звернулася – говорив до 

мого серця тим дивовижним божественним розумінням, яке на 

мене зійшло і відкрило очі на те, що відбувається! 

Я плакала і просила Господа керувати нашим з дітьми життям 

та вивести нас з цього життєвого тупика, з якого ми не бачили 

виходу! Сльози, як і слова, лилися рікою – самі собою! Я просила 

Господа дивні для мене речі, але на той момент – це,так само, 

було само собою зрозуміло: «Господи! Ввійди в моє серце і керуй 

ним! Я не хочу більше сама керувати, бо вже докерувалася, що 

хотіла піти з життя! ВедиТИ нас по життю!» 

Це були щирі слова врятованої людини. Я знала, що Той, Хто 

прийшов мені на поміч – реальний, хоч і невидимий, Спаситель 

Господь. Як і зло, що нас хотіло погубити – хоч і невидиме, але 

це реальна ворожа істота! 

Зараз я знаю, що коли Бог проливає світло (робить все ясним 

та зрозумілим, явним та очевидним) – темрява зникає. Таким 

чином, зло втрачає ініціативу та вплив на людину. А тоді мені ще 

було зрозуміло і по самій ситуації: мої слова і сльози 

вичерпались. Я виговорилась і виплакала все, що назбиралося в 

середині моєї змученої душі за роки мого подружнього життя. І 

на мене зійшло таке умиротворення! Після цього випадку я 

змінилася – стала менше ранима. І, як би не було мені важко, – я 

витримувала! 

А згодом я стала помічати, що Господь таки направляє мене в 

житті. Навіть, коли я вперто хотіла робити по-своєму – Він мені 

не давав це зробити, а спокійно скеровував менеСам: так, як було 

мені на добро. Як колись малими нас вів за руку хтось з батьків: 

впевнено і з любов’ю. 

Крок за кроком – я йшла в потрібному напрямку, в якому мене 

вів Господь. В Його плані було зробити нас з дітьми не тільки 
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щасливими у земному житті, але і дати нам можливість мати 

співпричетність до небесних благ. Це були різні реальні видимі 

прояви Божої любові та могутності в нашому житті. Їх так було 

багато, що описати все – просто нема змоги. Це би вийшла не 

одна книга. Кілька раз я повинна була померти. І кожен раз 

чудом, на очах лікарів, але без їх втручання чи ліків – зникали:  

– нещасний випадок, коли лікарі констатували смерть, бо 

пульсу не було, бо серце вже не билося, а мозок мав по їх словам, 

бути мертвим від довгого перебування під водою без кисню; 

– наслідки важких травм (зараження крові від переломів, 

майже повна втрата зору та крововиливи у мозку, тоді ж виявлена 

і пухлина мозку) 

– у 97-му – величезна онкопухлина в черевній порожнині з 

довготривалою кровотечею та високою температурою, яка після 

запізнілого звертання до лікаря та діагностування в 

онколікарнізасмутила навіть лікарку, а через 2,5 дні зникла 

безслідно без лікування. 

У всіх цих випадках основним ліком було те, що в ці критичні 

моменти я зверталася до Бога, каялася в чому було. 

Але, що цікаво… В житті кожної людини може писатися 

повна чудес її особиста дивовижна книга – книга іншої сторони 

людського життя, – невидимої. Як казала моя бабця: «Краще 

один раз самому побачити, ніж сто раз почути». 

Я бажаю всім бачити дива Божі – в своєму житті реально і 

щоденно! 
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Розмова з Богом 
— Облиш вагатися, іди! 

— „Куди?” 

— Шляхів багато є перед тобою, 

не смій боятися... 

— „Кого?” 

— Біди. 

— „Біда ж нечутною іде ходою...” 

 

Завмер десь страх 

в очах. 

Зачах 

в душі маленький паросток відваги. 

В моїх думках, 

як цвях: 

— „Це крах... 

Що візьме наді мною перевагу?!...” 

 

— „Може сміятися? ..” 

— Цей сміх – то гріх, 

Поглянь навколо скільки душ пропащих! 

— „За що ж хапатися? 

За все? 

За всіх? ..” 

— Ти знов? 

за віру, 

за любов... 

— „Чи смію?...” 

— ...за надію!!! 

22.01.1991 

 

Я вірила в чудо з дитинства 
Я вірила в чудо з дитинства, 

Чекала його все життя, 

Хотіла побачити зблизька, 

Відчути, як серця биття. 
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Багатства собі не хотіла, 
Лиш прагнення щастя і знань, 
Та щастя душі, а не тіла – 
Вершина моїх сподівань. 

01.06.1991 
 

Мама 
(написаний моїй мамі – Дубині Євгенії Арсенівні) 

 
Мама... Слово найрідніше, 
Хто його не знає? 
Воно спогадом дитинства 
Ніжно обіймає... 
 
Мама... Мама... 
Зворушливо, 
Тихо пригадалось, 
Як у маминих обіймах 
Солодко нам спалось. 
 
В мами – усмішка, як літо, 
Що багате дивом, 
Що сміється маку цвітом, 
Легким і щасливим. 
Мама... виплакані очі, 
Сивина у косах, 
Мовби трави перезрілі 
У осінніх росах. 
 
Що з тобою сталось, мамо? 
Сміх твій – шелест жита, 
А в очах твоїх, матусю. 
Сум і біль розлита. 
 
Слів таких нема, матусю, 
Щоб тобі сказати, 
Вони в’януть-поникають, 
Перед словом „мати”. 
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Лиш одне потішить може, 
Дивне і чудове, 
Незбагненне і величне, 
Вічне Боже Слово! 
 
Воно нам дає надію, 
Що дух підіймає: 
«Хто повірив у Ісуса – 
Життя вічне має!» 
 
Як то радісно, матусю, 
Що хвороб не буде! 
І не буде більше смутку, 
І горя не буде! 
 
І я знов тебе побачу, 
Сильну і щасливу, 
Сміх почую твій веселий, 
Наче літнє диво… 

 

Моя бабуся 
(написаний моїй бабусі Дубині (Ковбасюк) Ганні Гнатівні 

посмертно 1994 рік) 
 

Моя бабуся... Спогад лиш зостався, 
Пекучий спогад – біль невиліковна... 
В минуле, як у вирій, він подався, 
Душа моя – криниця, вщерть ним повна. 
 
І спогадів моїх безвтішні муки, 
Не можу я спинити-вгамувати: 
Чому, покручені твої літами руки, 
Я лиш тепер готова цілувати?.. 
 
В моє сумління гіркоти додавши, 
Знов втрати біль до горла підступала: 
Я згадую, як з нічника піднявши, 
Мої сіднички ти розцілувала!.. 
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Чому, тебе, бабусю, не змогла я, 
Ще за життя належно шанувати? 
Чому лише тепер можливість маю, 
Збагнути біль і непоправність втрати? 
 
Не біль міняє серце, і не сивина... 
Я знаю відповідь, вона така проста! 
Моя душа – в руках Божих струна: 
Мене зробила іншою любов Христа! 

 

В кого я найкраща? 
В кого я найкраща? 
В кого найдорожча? 
В кого найгарніша 
і найрозумніша, 
найрідніша сама? 
– Ну, звичайно, в мами! 
 
Хто в біді розрада? 
Хто за мене радий, 
до життя привчає 
і завжди чекає, 
біль зніме руками? 
– Ну, звичайно, мама 

 

Основа Першооснов 
Моє кохання, 
ти – моя совість, 
ти – моя радість, 
смуток і жаль. 
Хвилі чекання 
плюс невідомість, 
вийде натомість 
моя печаль. 
Моє кохання, 
які складові 
мають чудову 
дати любов? 
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Ставлю завдання: 

обов’язково, 

знайти Основу 

Першооснов. 

Моє кохання, 

дай мені сили... 

Сумніви вкрили 

мої думки... 

Вічне питання... 

В Неба просила... 

Жити несила... 

Мертві рядки... 

 

Очікування 
Так хотілось часом, знати, що нас двоє, 

Щоби душі разом, як рука з рукою... 

Хоч і гірко зараз – все минеться, знаю. 

Та чомусь від долі ще чогось чекаю... 

 

Душа 
Ми всі говоримо „душа”, 

а що таке душа, хто знає? – 

Вона співає у віршах, 

або ж словами промовляє. 

Душа кричить, душа болить, 

душа сміється чи ридає, 

душа мовчить, душа горить, 

Душа блаженствує, літає... 

То що ж таке „душа”? 

Чому вона все відчуває, 

моя душа... Хто знає?.. 

 

Мріє-пташко, злинь до неба 
Мріє-пташко, злинь до неба, 

Мріє, не вмирай!  

Жити важко, але треба – 

Крила не складай! 
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І не падай, щоб розбитись – 

До зірок лети, 

Щоби краще роздивитись 

Шлях, яким іти! 

 

Бо шляхів є в нас багато, 

(стільки ж є стежин), 

Можеш вільно обирати – 

Вірний лиш один. 

 

Під пережитим – підводимо риску 
Під пережитим – підводимо риску, 

решта – слова. 

Доля на щастя не дала розписку – 

може права... 

Можеш сказати знов мені в очі: 

„твόя вина”... 

Але душа моя спокою хоче  

й щастя – сповна. 

Часом здається, битву із серцем 

я виграю... 

Те, що поразки зазнала не вперше – 

теж визнаю. 

Часом тебе у думках я благаю: 

„ну, відпусти”... 

Але розлуки з тобою, я знаю, 

теж не знести... 

 

Сонячні вірші, райдужні мрії 
Сонячні вірші, 

райдужні мрії, 

поле безмежне 

ними засію. 

Буду плекати 

квіти духмяні – 

квіти надії 

і квіти кохання. 
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Поле натхнення, 

квіти казкові... – 

знову у мріях 

все так чудово. 

Світлі слова в них 

і світлі думки. 

Ну, а в житті все 

чомусь навпаки. 

 

Чекаю 
Слово ніжне я чекаю, 

Все чекаю-виглядаю, 

Як чекає сонця ранок. 

Може пташкою приб’ється, 

Може сонцем засміється, 

І в душі моїй знайде пристанок. 

 

Ти скажи мені, благаю, 

Як земля води, чекаю, 

Як чекають грози – літа: 

Хай душа моя нап’ється, 

Хай з твоєю обійметься 

І надії вогник знов засвітить. 

 

Ти прийди, моє кохання, 

Чи вночі, чи на світанні, 

Чи в турботах посивілий день. 

Хай дорогу – зорі вкажуть. 

Нехай вітри – крильми стануть: 

Ти до мене музикою сфер прилинь. 

 

Буду музику небесну 

Слухати, як поле – весну, 

Диво-квіти, диво-трави проростуть. 

Їх для тебе назбираю 

У весни душі розмаєм, 

Я встелятиму життя наш путь... 
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Чекаю знову 
Чекаю знову... 

Чекаю слова, 

Чекаю ласки, 

Чекаю казки – 

Казки любові 

Чекаю знову. 

 

Чекаю щастя, 

якщо удасться... 

Чекаю муки 

З горя розлуки... 

Щиру розмову 

Чекаю знову... 

 

Чекаю дива: 

„буду щаслива”... 

Чекаю сонця 

В своє віконце... 

Мрію чудову 

Плекаю знову. 

 

Нащо чекаю – 

Хіба я знаю? 

Вмирають мрії 

В горе-надії... 

 

Весна душі (Пісня) 
В житті щаслива мить буває – 

Коли закохуємось ми, 

Коли у серці розцвітає 

Весна, стомившись від зими. 

 

Пр. Весна – це кохання, 

Природи буяння, 

Це ніжний незайманий цвіт. 

Це – щастя бажання, 
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Й душі поривання 
В ще досі незвіданий світ. 
 
А потім весна відцвітає... 
Пустіють-смутніють сади. 
І кожен окремо збирає 
Кохання дозрілі плоди. 
 
Пр. У вічнім питанні 
Тривожне чекання: 
Який нам дістанеться плід? 
Надія остання,  
Що наше кохання 
залишить в нас сонячний слід. 

 

Весна щедро землю оділа 
Весна щедро землю оділа 
В смарагдовий килим із трав: 
Буяла, цвіла, мерехтіла 
Багатством відтінків і барв! 
 
Цей світ такий дивний, величний! 
Такий таємничо-живий! 
Такий незбагненно-ліричний!.. 
Воістину, рай наш, земний! 
 
Ми в нім оживаєм душею, 
Скидаємо буднів тягар, 
Блаженствуєм разом з землею, 
А часом – злітаєм до хмар! 
 
І раптом тобі вже здається, 
Що ти вже не зовсім чужий... 
І серце твоє враз заб’ється, 
У кожній билинці земній! 
 
Цей світ такий дивний, величний! 
Такий таємничо-живий! 
Такий незбагненно-ліричний – 
В нім подих життя твій і мій! 
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Дивосвіт 
Ростуть поблизу річки 
Закохані вербички. 
Закохані не в себе, 
А в сонце, річку, небо, 
У вітер, сині хмари, 
У квітів різні барви, 
В траву, росою вмиту, 
І землю плодовиту. 
А в шумі їхніх віт – 
Пісні про дивосвіт. 

 

Дощик 
Дощик, дощик, дощик ллється! 
В небі райдуга сміється! 
На прозорих павутинках 
Сяють бісером краплинки! 
Дощик, дощик, дощик ллється! 
Досхочу́ земля нап’ється! 
Йде весні на зміну літо, 
Як же тут не порадіти! 

 

Душевність та духовність 
Вимовляю уперто, що хочу я щастя з тобою!.. 
Кажу́ через силу, ламаю-кидаю слова, 
Бо ти не сприймаєш і душу проймає журбою: 
Чому лиш обов’язки маємо ми?.. Не права? 
 
Є інша дорога, що нею ідуть одиниці, 
Дорога вузька, що веде нас у Царство Любові. 
На ній пізнаються земного життя таємниці, 
На ній не страшні всі печалі земні тимчасові. 

 

Ранок 
Прозорий ранок вже підкрався непомітно 

і зазирнув у вікна... 
І відступила ніч, востаннє позіхнувши, 

ще сонна бувши... 
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Край неба раптом зблід і ледь зарожевів – 

і світ зрадів!!! 

Усе проснулось, стрепенулось, вмить ожило – 

життя спішило! 
 

Я не винна 
У тому, що шукаю скрізь твій погляд, 
І падаю у відчай безпричинно, 
І хочу, щоб не в мрії був, а поряд – 
Я не винна. 
 
Шукала ніжності Твоєї – в інших 
(Хоч знала, що так бути не повинно), 
У тім, що зустрічала завжди гірших – 
Я не винна. 
 
У тому, що я в мрію закохалась, 
І все життя шукала безупинно, 
І не знайшла, а лиш розчарувалась – 
Я не винна... 

 

Затамувавши подих – стрічаю весну 
Затамувавши подих – 
стрічаю весну, 
весною льодом 
ріки воскресну. 
Кришталевим дзвоном 
потічки думок, 
що біжать з розгону 
у життя ставок. 
 
З кожним роком 
води прибувають... 
Окинула оком – 
від краю до краю!.. 
Вже бурхливим морем 
розлились роки – 
ну, чому так скоро, 
а не навпаки? 
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Боротися з життям – 
немає сили... 
Немає вороття... 
Життя – прожили... 
Хвилями кидає, 
берега нема, 
снігом осідає 
на скронях зима. 
 
Озирнутися хочу 
на прожите життя, 
Та не бачать вже очі, 
як слід, до пуття... 
Та впевнена старість: 
„Ми жили, як слід!” 
І втомлена радість 
розбилась об лід... 

 

Вплив погляду 
Погляд закоханий 
перлами щастя 
душу очистив, 
як перше причастя. 
 
Погляд веселий, 
сонячним зайчиком, 
душу лоскоче 
невидимим пальчиком. 
 
Погляд тривожний, 
як осені ранок, 
душу окутав 
сивим туманом. 
 
Погляд сумуючий 
хмарою легкою 
душу сповив, 
як дитину пеленкою. 
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Погляд озлоблений 
дикою кішкою, 
душу терзає 
біллю невтішною. 
 
Погляд розгніваний – 
блискавок стріли, 
душу спалив би, 
якби поцілив. 

 

Небо 
Я довго дивилась сьогодні 
У неба холодну безодню, 
Вдихала холодне повітря, 
Пронизане сонцем і вітром... 
Повітря солодке, духмяне, 
У роті цукеркою тане... 
А небо – так схоже на море, 
В якому купаються зорі: 
То часом ясне і блакитне, 
То часом сумне, непривітне... 
Гуркоче обурливо часом 
І блискавки зливами гасить. 
А хмари, як хвилі хлюпочуть, 
Мов небо розхлюпати хочуть. 
У неба – безмежна стихія: 
Ну, хто з ним зрівнятись посміє?!.. 

 

Так ось, буває так, що безнадійно плачу 
Так ось, буває так, що безнадійно плачу. 
Буває важко, аж до „я боюсь”... 
Аж поки вихід знову не побачу... 
Аж поки сил нових не наберусь... 
 
Повірить хтось мені, що це – не „поза”? 
Бо ж те, що я пишý в своїх віршах, 
Для мене є, насправді, лише проза, 
Якою мóя „плачеться” душа... 
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Надія зникла, а життя йде далі. 

Життя безрадісне, у муках – в самоті. 

Уже несила зносити земні печалі... 

Що ще мене чекає у житті?.. 

 

Осінь життя  
(Пісня) 

Осінь життя йде до нас без запрошень – 

Хочемо цього, чи ні. 

Ми відцвіли і роки наші скошені, 

Більше не бути весні. 

 

Пр. Старість, як осінь імлиста, 

Жаль недокінчених справ. 

Знову приходить дитинство 

Запахом скошених трав. 

 

Мрії постійно мене повертають 

В тихі дитинства часи, 

Часто непрошені сльози стікають, 

Наче краплинки роси. 

 

Знову у правнуках нишком шукаю 

Теплий з дитинства привіт, 

Серце крилом тихий сум огортає, 

Губиться спогадів слід. 

 

Прóжитих літ не вернути ніколи – 

Істина ніби проста. 

„Мого життя уже пройдене поле”, – 

Втомлено шепчуть уста. 

 

Старість, як осінь імлиста, 

Жаль недокінчених справ. 

Знову приходить дитинство 

Запахом скошених трав. 
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Вечір на озеро тихо спускається 
Вечір на озеро тихо спускається, 
Втомлено верби шепочуть-змовляються, 
Збуджено хвилі про щось сперечаються, 
Потім завмерло все враз. 
Тиша настала легка і зворушлива, 
Жаби цю тишу нахабно порушили, 
Довгий концерт свій послухати змусили – 
День перемучений згас... 
Місяць поважним з’явився господарем, 
Зверху безкраїм милуючись простором, 
В тихій задумі спинився над озером, 
Вмився в холодній воді. 
Потім дивився у воду, як в дзеркало, 
Озеро довго лице його пестило, 
Хвилі горнулись до нього облесливо, 
Наче лисички руді. 
На таємниче казкове це видиво 
Звідкись на небо зірок безліч вибігло, 
Світ роздивлялися довго й допитливо, 
В чорнім плащі вийшла ніч. 
Але світанок вже близився скрадливо, 
Вії зірок затремтіли враз зрадливо, 
Сльози росою на трави попадали 
З їхніх холодних облич. 
Ніч неохоче з землею прощалася, 
Тихо ранкова зоря вже займалася, 
Сонце до обрію важко здіймалося, 
Вмить стрепенулося все! 
Ось нічні чари земля з себе скинула, 
Пісня бадьора пташина полинула, 
Сонце сніп сонячних променів кинуло – 
Знов день турботи несе. 

 

Ми щодалі черствішими робимось 
Ми щодалі черствішими робимось, 
Від байдужості будиться страх. 
І на ближніх своїх ворохобимось, 
І ховаємось десь по кутках. 
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Аби добре мені, аби затишно! 

Що до того, що в когось біда? 

Що посіємо – те потім й жатимем, – 

Це ж є заповідь Божа свята. 

Колись ми наодинці залишимось 

Із своєю бідою, авжеж... 

Та наш ближній тепер не подивиться 

З співчуттям в нашу сторону теж... 

 

Казково гарна ніч зимова 
Казково гарна ніч зимова 

При сяйві місяця яснім, 

Сріблиться сніг ковром пуховим, 

З відтінком ніжно-голубим. 

 

Мороз одів дерева в іній, 

Ніби в перлинові разки. 

В безодні неба темно-синій 

Холодні шепчуться зірки. 

 

І все напружено завмерло... 

Мов зачароване стоїть, 

Ніби на мить плин часу стерла 

Рука розчулених століть. 

 

Транс 
Мої тривожні думки снували безліччю трас... 

Скільки було їх думано-передумано... 

Мені здається, моє кохання – любовний транс, 

Важко мені погодитись з цим, і якось сумно... 

 

Дивно, як я могла дурити себе стільки раз... 

Як я могла стільки часу жити бездумно... 

Що з того, що я зрозуміла, що це – лише транс. 

Від цього мені за себе образливо й сумно. 
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Зараз я бачу події, як є, без прикрас. 

Зараз якраз розійтися було би розумно. 

І хоч намагалась зробити я це безліч раз – 

Спиняла надія на краще... Як мені сумно!.. 

 

В обіймах сну 
Спати... спати... сон змагає... 

Я стараюсь не піддатись... 

Втома очі закриває 

і все тіло наче з вати... 

 

Спати... спати... хочу спати. 

М’яка тиша навкруги. 

Ще б рядочок написати – 

та чи вистачить снаги? 

 

Спати... спати!.. Що за мука?!.. 

Гарно ж пишуться рядки, 

але сон вже в’яже руки, 

заколисує думки. 

 

Вірші... руки... сон... думки – 

все сплітається химерно, 

обнімає сон легкий... 

Все пропало... наче вмерло... 

 

Перша злива 
Небо обважніле 

до землі припало, 

на притихлу землю 

перші краплі впали... 

 

Розгулялась злива 

перша весняна, 

все навколо вкрила 

сіра пелена!.. 

 



 

 30 

Краплі вибивали 

барабанний дріб, 

весело стікали 

на підталий лід! 

 

Гучно грім озвався 

в небі кілька раз. 

Певно дощ злякався, 

бо скінчився враз! 

 

Чому у сонця – промені 
Чому у сонця – 

промені, 

Чому бувають 

повені, 

Чому всі гори 

з каменю, 

Чому всі діти 

мамині? 

 

Чому ми бідні 

чесними, 

Чому ми стали 

черствими, 

Чому до всього 

жадібність, 

Куди поділась 

лагідність, 

Чому до інших 

ненависть, 

Від чого 

самовпевненість, 

Чому думки 

заземлені, 

А душі всі 

затемнені, 
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Собою аж 

засліплені, 

Гріхами аж 

обліплені? 

Ми скажем: 

„Бога любимо...” 

Святе ж у душах, 

губимо... 

 

Закон життя 
Янтарні персики 

Тугими персами 

Тихо гойдалися – 

Світ роздивлялися. 

Листя шептало: 

„Вам жити мало, 

Бережіть цноту, 

Світ – це болото. 

Красу всі люблять, 

Та більше – гублять. 

Краса, на лихо – 

Іншим на втіху…” 

Сонце в задумі 

Мовило сумно: 

„Взимку і вліті 

Ходжу по світі, 

Вранці вітаю, 

Вдень зігріваю. 

Сонця частинку – 

В кожну стеблинку. 

Сонця шматочок – 

В кожен куточок. 

Сили, що маю, 

Всім я вділяю. 

Якби я в небі 

Дбало про себе – 

Вас би не стало, 
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Життя б пропало. 

Сонце пригріє. 

Вітер повіє. 

Дощик полиє, 

Земля злеліє... 

Жити не треба 

Тільки для себе...” 

Рожеві персики 

Ніжними персами 

Тихо гойдалися, 

Світ роздивлялися... 

 

Плетивом нашої мрії 
Плетивом нашої мрії 

Є на землі кохання, 

Смутком від нього віє 

І безнадійним чеканням. 

 

Райдужну нитку одвічну 

Тчем між Землею і Небом, 

Тчемо між днем і ніччю. 

Тчем від зірок до себе... 

 

А між собою – марно... 

Біллю душа скипає: 

Як би не плели гарно, 

Є те, що знов розриває... 

 

Вже з болем тчу я прядиво, 

Душа моя в журбі: 

Намріяла-навіяла 

На лихо я собі... 

 

В кого я найкраща? 
В кого я найкраща? 

В кого найдорожча? 

В кого найгарніша 
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і найрозумніша, 

найрідніша сама? – 

Ну, звичайно, в мами! 

 

Хто в біді розрада? 

Хто за мене радий, 

до життя привчає 

і завжди чекає, 

біль зніме руками? – 

Ну, звичайно, мама 

 

Чисто образно „вип’ю”...  
(Пісня) 

Вип’ю вина я бокал, 

Вперше до самого дна, 

Вип’ю за свій Ідеал, 

Хоч я ще й досі одна... 

 

Пр. Чисте-чисте, аж сріблисте, 

Душу веселить, 

Тепла хвиля без зусилля 

Огортає вмить. 

 

Хай він живе, хоч в думках – 

Ніжний і вірний завжди, 

Сяду з бокалом в руках, 

Тихо попрошу: „Прийди”... 

 

Пр. Знаю, знаю, що сама я – 

Краще було б вдвох, 

П’ю за тебе і за себе, 

І за нас обох... 

 

З смаком терпкого вина, 

Щастя гіркого мого, 

Спрагло, до самого дна, 

П’ю я цілунки Його. 
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Пр. Вмить осушу, не закушу, 

Бо душа болить, 

Як нестерпно губи терпнуть 

І лице горить... 

 

Мовчки сиджу я сама, 

Капають сльози в вино, 

Справжнього щастя нема – 

Буде хоч в мріях воно. 

 

Пр. „Буде, буде”... шепчуть губи 

Наче уві сні... 

Що ж я роблю – мрію топлю 

В білому вині... 

 

Не гасне біль моя в мені 
Не гасне біль моя в мені, 

Один Ти бачиш все і знаєш, 

Бо ж Ти життя моє, Господь, 

Без слів і сторінок читаєш. 

 

Я все носила лиш в собі, 

Бо нині важко знайти друга, 

І рідко хто би розумів 

Чужу біду і чужу тугу. 

 

Але хай біль відійде геть! 

І сльози висохнуть у чаші. 

Ти ж переміг і біль і смерть, 

Гріхи на Себе взявши наші. 

 

І що б не випало мені – 

З Тобою все я переможу. 

А Ти, Всесильний, лиш навчи 

Й мене чужу носити ношу. 
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Радість 
Радість, радість, що за радість 

Мою душу веселить?! – 

Радо, радо, пишно вбравшись 

Вже весна до нас спішить! 

 

Щедро, щедро, сонця медом 

Поливає ліс, луги! 

Щебет, щебет, дзвінкий щебет 

Все наповнив навкруги! 

 

Лине, лине, всюди лине 

Звуків радісних, акорд! 

Вже ніщо, ніщо не спинить 

Цей веселий хоровод! 

 

Чудо, чудо, що так чудно 

Бог створив мене, цей світ! 

Хочу, хочу, щоб це диво 

Помічали завжди всі! 

1994 

 

Сиреневаясирень 
Сирень цветущая – и праздник мне и грусть, 

Ведь для меня она благоухает детством! 

Как целый мир, когда-то был сирени куст!.. 

И был таинственным уединенья местом… 

 

Сама весна, словно невеста под венцом, 

К нам заявлялась ненадолго гостьей знатной: 

Светилось счастьем моей бабушки лицо, 

Когда входила в дом с охапкой ароматной!.. 

 

И вот, торжественно раскинулся букет 

На полстола! И щедро источает миро!.. 

И для меня уже прекрасней дома – нет, 

И чугунок картошки – становился пиром!.. 
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Душистый пышный хлеб и вкусные коржи 

Всегда наш стол так аппетитно дополняли! 

А бабушка, в тот миг возьми да и скажи: 

Сам Брежнев вкусное такое ел едва ли!!!... 

 

Далѐко-романтическое в грѐзах, детство… 

Сирень сиреневая – памяти наследство... 

 

Перекотивсе 
Котилося полем – 

перекотиполе... 

Котилися світом – 

перекотидіти... 

Перекотичасом – 

ми котимось разом... 

І цей загублений, колись прекрасний світ, 

Як дитбудинок для дітей-сиріт... 

Чиї ж ми діти? Куди? І звідки? 

Як гірка чаша вся доля наша... 

Ні пити-бити, ні далі жити... 

А може чашу цю не пити справді? 

Очищу чашу я у Божій правді! 

І вже – не гірка, а солодка яка! 

І вже не тяжка, а люба й легка!.. 

Розсталась з журбою, відколи – з Тобою! 

Відколи до Тебе я, Боже, прийшла – 

Я вже не сирітка, я – Батька знайшла! 

Я Батька знайшла, Який зветься Любов! 

Мені Він давно вже назустріч ішов! 

 

Спомин, як сон 
Спомин, як сон, ледь торкнувся устами, 

Пам’ять мою розбудив, 

Порох подій, що скопився роками. 

Все, наче дим, оповив. 

 



 

 37 

Кліпала пам’ять очима ще сонними, 
Спомин її підганяв, 
Вів десь стежками, йому лиш відомими. 
Часом ішов навмання. 
 
Ось і кінець, пам’ять якір вже кинула, 
Сутінки часу сумні: 
В чиїх руках я сиджу ощасливлена – 
Не розгледіти мені. 
 
Час зупинився. Нарешті зустрілися! 
Смуток у серці осів... 
Моє дитинство дає руку зрілості 
Через провалля років. 
 
З мого дитинства на крилах надії 
Я у майбутнє несусь! 
Знаю, мені там назустріч розкриє 
Свої обійми Ісус. 

 

Літечко! 
Котилося сонечко обрієм, 
Рукою всіх пестило доброю! 
Проміння своє, наче ласощі, 
Кидало на квітів пахощі, 
На поле з зеленим житечком – 
Радійте, настало літечко! 

 

Плину рікою в річище Ріки 
Ще мить, одна ще тільки мить. 
І час збігає, наче крижана бурулька. 
Вода шумить... Шумить вода століть, 
Й виносить вирок вікова зозулька. 
 
Плину рікою в річище Ріки... 
Перемиваю пам’яті пісок... 
Шерхочуть стерті гравієм роки – 
Перепочинку просять на часок. 
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А час – летить! А час – усе летить! 

Все швидше й швидше, далі, навпрямки! 

Мовчить печаль... Печаль моя вже спить, 

Плину рікою в річище Ріки... 

 

Вже час... Вже б’є останній час! 

Не спи, й віддай Ісусу своє серце! 

І безліч раз!.. І безліч уже, раз 

Підносить доля золоте відерце. 

 

І важить, важить Істини вага 

Людські серця безпристрасно і чесно... 

І вперто, вперто не одна нога 

Над прірвою загибелі занесена! 

 

Ще крок... Один ще тільки крок! 

Прийде той день і вирок буде сказано! 

І безліч матерів, батьків й діток 

Ніколи, ніколи вже не будуть разом! 

 

Прийде, прийде той день, як тать, 

Прийде на землю зовсім несподівано: 

Весь грішний люд, усі діла – згорять, 

А вірні всі – прославлять Бога співами. 

 

Чудові подарунки 
Бог очі дав і можу я 

Побачить стільки див! 

Бог вуха дав, і чую я 

І сміх, і пташки спів. 

 

Дзвінкий мені дав голос, 

Щоб Бога прославляв, 

Щоб добре щире слово 

До інших промовляв 
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Біжить річечка 
Біжить річечка, біжить – 

не спиняється! 
І у синє-синє небо 

задивляється! 
І питається у кожного, 

хто стрінеться: 
Що за дивний океан 

вгорі піниться? 
Чом по ньому хвилі 

бігають отарами, 
І чому вони так дивно 

звуться: „хмарами”? 
І чому від неї він 

віддаляється? 
Відбіжить – і знов на землю 

опирається? 
Недосяжний він – 

подиву немає меж! 
А до неї його бризки – 

долітають все ж... 
От би їй із ним також 

подружитися! 
Щоб згори весь білий світ 

роздивитися! 
Бігла річечка за небом – 

притомилася... 
Та з надією на обрій все ж 

дивилася! 
Знов манив її в дорогу 

синій небосхил, 
А веселий теплий дощик – 

додавав їй сил! 
 

Вірую 
Я вірую в Бога Живого, 
Я вірую в Божого Сина, 
Я вірую в Духа Святого, 
В Якому ми Церква єдина. 
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Я вірую в силу любові, 

Що нам дарувала спасіння, 

Я вірую в муки Христові, 

І в смерть, і в Його воскресіння. 

 

Я вірую в віри Основу, 

Що є для життя мого мірою – 

В Живе і Святе Боже Слово, 

Я всім своїм серцем вірую! 

 

Ще пахне медом в яблуневому саду 
Так пахне медом в яблуневому саду!.. 

У яблуневому саду мого кохання... 

Рожевим ранком юності до Тебе йду, 

Як Твоя Наречена, Зірко Рання!.. 

 

А на гіллі завис фатою білий цвіт... 

А на гіллі пелюсток біло, наче снігу... 

Який чудовий світанковий дивосвіт, 

Коли Любов у серці початкує Книгу. 

 

І пише, пише вічна Мудрості рука, 

В серцях Закон для Жениха й Невісти, 

Земний й Небесний, віддзеркалений в віках, 

Що може нам на всі питання відповісти: 

 

Прийшли ми звідки і куди ідем? .. 

Хто нас веде і в серці Хто працює? .. 

Чи Плід достойний згодом принесем? .. 

Чи наше серце голос Духа чує?.. 

 

Бджола пилкує кожну квітку у саду, 

Щоб в нім рясного дочекатися нам плоду. 

Жених кохає Наречену-Молоду 

За чисте серце, а не пелюсткову вроду. 
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День заручин сади брунькував 
День заручин сади брунькував, 

Соромливо сади зеленіли. 

А коли день весілля настав, 

Вони сукні весільні наділи. 

 

Урочисто квіткує село 

День весілля і місяць медовий... 

І співало, бриніло, гуло 

Під оркестри бджолині святкові! 

 

Вже зносилися сукні старі 

Й зодягнулись дерева у будні... 

В колисковій тривожній порі 

Їм вже ніколи дбати про сукні. 

 

І життя наше, наче сади, 

Є пора в них кохання й весілля... 

Ми й свої колихаєм плоди 

Аж до самої смерті на гіллі. 

 

Коли маїлися сади – ішли дощі... 
Коли маїлися сади – ішли дощі... 

І падав пустоцвіт в брудні калюжі... 

І не літали в сирих сутінках хрущі, 

Сиділи змерзлі бджоли в вуликах байдужі... 

 

Я бачу світ, як віддзеркалення себе, 

Я бачу світ, як віддзеркалену загадку... 

Як той замучений весляр ледь-ледь гребе – 

Так світ нагадує пошарпану з людьми, байдарку... 

 

В брудних калюжах зараз молодь-пустоцвіт... 

Чиновники на тих хрущів ситих так схожі... 

Як змерзлі бджоли зараз люди без робіт, 

І світ – як човен, що плисти уже не може. 
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Мені байдуже, що вночі пантрують зорі 
Мені байдуже, що вночі пантрують зорі... 

Радію, дивлячись на них у темну просинь... 

Мені байдуже скільки є піщинок в морі – 

Мені свого піску-гріха в житті є досить. 

 

Я не байдужа – я антеноБожа, 

У всьому хочу бути я на Нього схожа, 

Мене хвилює ціль життя земного, 

Чи правильно моя веде мене дорога? 

Мене хвилює небо мого серця: 

Чи в нім життя є світло – чи там морок смерті? 

Мене хвилює чистота думок: 

Може там напісочився гріхів пісок? 

Чи є в серці гріхів каміння чи коріння? 

Чи не зневажую я Божого спасіння? 

 

Будь со мною рядом… 
(Песня 1995-й) 

Чистая Любовь улыбку мне дарит!.. 

Светлая Любовь огнем в груди горит!.. 

Сколько в мире слов!.. сколько в мире слов!.. 

Я скажу лишь то, что ты моя Любовь!!! 

 

Пр. Будь со мною рядом!.. 

Улыбнись мне взглядом!.. 

И скажи, что тоже любишь ты меня!.. 

Что по мне скучаешь... 

Втихаря вздыхаешь... 

И прожить не можешь 

без меня ни дня!!! 

 

Нежности твоей мне не забыть никак... 

Нежности твоей... без слов – в твоих глазах… 

Что тебе сказать, ну что тебе сказать?!. 

Буду я опять всѐ то же повторять!.. 
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Пр. Будь со мною рядом!.. 
Улыбнись мне взглядом!.. 
И скажи, что тоже любишь ты меня!.. 
Что по мне скучаешь... 
Втихаря вздыхаешь... 
И прожить не можешь 
без меня ни дня!!! 
 
Сколько дней в году грущу я по тебе... 
Сколько дней в году я жалуюсь судьбе: 
«Почему мы врозь?! ну почему мы врозь?!. 
Неужели места рядом не нашлось?!.» 
 
Пр. Будь со мною рядом!.. 
Улыбнись мне взглядом!.. 
И скажи, что тоже любишь ты меня!.. 
Что по мне скучаешь... 
Втихаря вздыхаешь... 
И прожить не можешь 
без меня ни дня!!! 
 
Я возьму билеты сразу на двоих!.. 
Я возьму букеты чувств к тебе моих!.. 
Подарю тебе!.. Подарю тебе!.. 
Будем мы с тобой вдвоем в одной судьбе!!! 
 
Пр. Будь со мною рядом... 
Улыбнись мне взглядом... 
И скажи, что тоже любишь ты меня!.. 
Что по мне скучаешь... 
Втихаря вздыхаешь... 
И прожить не можешь 
Без меня и дня!!! 

 

Мчится облако – лебедь белый 
(Песня1995) 

Растянулась по небу как простынь, 
Глаз манящая синяя просинь… 
А по ней лебединою стаей 
Белоснежные тучки мчались!.. 
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Пр. Мчится облако – лебедь белый!.. 

Это будто бы ты мой милый!.. 

Белоснежным крылом махая, 

Меня в синюю даль зовѐшь... 

 

Кто-то сердце моѐ как рубашку 

Расстегнул и раскрыл нараспашку!.. 

И Любовь меня, в жизни впервые, 

Подняла на свои чудо-крылья!.. 

 

Пр. Мчится облако – лебедь белый!.. 

Это будто бы ты мой милый!.. 

Белоснежным крылом махая 

Меня в синюю даль зовѐшь… 

 

В лугов и полей ожерельях 

Провожала земля птиц белых... 

Земля знала – они вернутся, 

Гнѐзда ведь на земле только вьются... 

 

Пр. Мчится облако – лебедь белый!.. 

Это будто бы ты мой милый!.. 

Белоснежным крылом махая 

Меня в синюю даль зовѐшь... 

 

На зелѐномковрелуговом (Песня) 
На зелѐном ковре луговом 

расписные цветочки-малютки... 

Мы с тобой в этом мире вдвоѐм, 

как цветка два... как две незабудки!.. 

 

Пр. В твоих глазах небо!.. 

в моих же – земля!.. 

Дай руку мне, милый... 

ты – мой... я – твоя!.. 

в твоих глазах небо!.. 
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в моих глазах зной!.. 

и где бы ты ни был – 

я рядом с тобой!!! 

 

В этом мире с тобой мы вдвоѐм – 

ты весенний день – я жаркий летний… 

Рука об руку вместе идѐм 

в лучах светлых Зари Предрассветней… 

 

Пр. В твоих глазах небо!.. 

в моих же – земля!.. 

Дай руку мне, милый... 

ты – мой... я – твоя!.. 

в твоих глазах небо!.. 

в моих глазах зной!.. 

и где бы ты ни был – 

я рядом с тобой!!! 

 

Каждый день... каждый час... каждый миг 

мы встречаемся у горизонта – 

поцелуй земле небо дарит 

вновь в лучах заходящего солнца!.. 

 

Пр. В твоих глазах небо!.. 

в моих же – земля!.. 

Дай руку мне, милый... 

ты – мой... я – твоя!.. 

в твоих глазах небо!.. 

в моих глазах зной!.. 

и где бы ты ни был – 

я рядом с тобой!!! 

 

На зелѐном ковре луговом 

расписные цветочки-малютки... 

Мы с тобой в этом мире вдвоѐм, 

как цветка два... как две незабудки!.. 
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В очікуванні чуда 
Незабудки насіялись з неба – 
значить з неба прийшла я до тебе! 
Ми з тобою насіялись разом – 
тільки були розділені часом! 
Як же руку назустріч подати, 
якщо нам не сягти – не дістати! 
Небо буде для нас із тобою 
тим єднанням руки із рукою: 
незабудка в кінцях – горизонтах 
з серединкою ясного сонця! 

(різниця у часі: 1 – різниця у віці, 2 – час, щобувміж нами до 
нашоїзустрічі) 

 

Моя душа, як сонячна краплина 
Моя душа, як сонячна краплина... 
Для тебе на землі одна-єдина!.. 
Дарунок неба, що тобі якраз до пари!.. 
Ти теж краплинка сонця, а не хмари!.. 
Краплинка сонця з неба пелюстками – 
дві незабудки з серединками – серцями!.. 

 

Там, гдесолнышко вечером плачет  
(Песня) 

(писалось впредчувствии Свыше, как и другие...но,в это время 
мой будущий супруг проживал уже не за Иртышем, а на своей 
родине – в Германии, только я об этом узнала лишьлет через 
15(то есть, уже после нашей встречи…) 

 
Там, где солнышко вечером плачет, 
покраснев от разлуки с землей, 
горизонт синий милого прячет, 
ведь пока он ещѐ не со мной... 
 
Поцелуй я ему посылаю, 
у меня ведь так много друзей!!! 
Они мне от души помогают, 
нет для них ни преград, ни дверей! 
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Там целует его, обнимает, 

красно солнышко – верный мой друг, 

из объятий своих не пускает 

ветерок, налетев, как я, вдруг!!! 

 

На щеках же дождинки, как слѐзы 

о моей понять скуке дадут, 

соловьѐв предрассветные грѐзы 

обо мне всѐ расскажут-споют! 

 

Жду и я от него всѐ ответа: 

может мне он его передаст... 

И с надеждой встречаю рассветы, 

солнце, ветер и дождь каждый раз!!! 

 

Музыкалюбви 
(Песня 1996г) 

Густыми сумерками ночь на землю ляжет 

и тихой музыкою сон к тебе придѐт –. 

пусть о моей любви она тебе расскажет, 

пусть о моей любви она тебе споѐт!.. 

 

А утром солнечные зайчики запляшут, 

с собой дела – заботы принесут – 

пусть о моей любви они тебе расскажут, 

пусть о моей любви они тебе споют!.. 

 

Деревья во дворе тебе приветливо помашут, 

на крыльях птицы тебе песню принесут –. 

пусть о моей любви они тебе расскажут, 

пусть о моей любви они тебе споют!.. 

 

И если грустно станет или горечь сломит, 

или же словом грубым тебя кто-нибудь побьѐт – 

пусть о моей любви тебе сердце напомнит! 

пусть о моей любви тебе оно споѐт!!! 
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Но знаю, что настанет светлый день однажды, 

и нас с тобой объединит Господь вдвоѐм, 

и о любви нашей друг другу мы расскажем, 

и Богу славу в нашем сердце воспоѐм!!! 

 

Мы выйдем встретить утро раннее с тобою 

и с горизонта лучи первые придут, 

земля и небо!.. небо голубое… 

нам вдохновенно гимн Любви Божьей споют!!! 

 

Путешествие в будуще 
(Песня) 

Мне бывает несказанно скучно... 

Я к тебе тогда сердцем стремлюсь – 

Попросясь пассажиром на тучку, 

На свиданье с тобой тороплюсь!.. 

 

Вот и улица, дом твой под нами, 

Тучка мчится вперѐд и вперѐд!.. 

И дождѐм своим, словно слезами, 

К тебе тихую грусть принесѐт!.. 

 

Жалко... тучка любви ведь не знает… 

Не знакомы ей грусть и печаль… 

Она мимо спеша проплывает 

И уносится в синюю даль!.. 

 

Если сделать бы здесь остановку 

И ступеньки к окну из дождя, 

Я сбежала бы быстро и ловко, 

Чтоб увидеть, мой милый, тебя!.. 

 

Будь то ночью или на рассвете, 

я, прильнув к стеклу, тихо шепну: 

«Ты меня не случайно ведь встретил... 

Милый мой… как тебя я люблю!..» 
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И непрошенной гостьей в окошко, 
Я вошла бы… смущаясь слегка… 
Постояла бы молча немножко 
И губами коснулась виска: 
 
«Я прощаюсь с тобой сейчас всѐ же... 
Пусть ничто не тревожит твой сон… 
Спать спокойно сейчас ещѐ можешь, 
Пока так же, как я, не влюблѐн!..» 
 
Удивишься, проснувшись ты, утром: 
И куда твоя радость ушла?.. 
Почему в твоѐм сердце так грустно?.. 
Почему ночь так быстро прошла?.. 
 

Здається минуло вже 1000 літ 
Здається минуло вже 1000 літ, 
Відколи кохання у серці був слід... 
І ще може 1000 років мине, 
Та все таки, вірю, вщасливиш мене... 
Від літа – до літа, 
Пройшов уже рік... 
Я в цьому вже році, 
А ти ще „торік”... 
Ти там залишився. Стомився? Відстав? 
У тебе ж, крім мене, ще безліч є справ?.. 
А я йду вперед і всі справи несу, 
Тебе і себе, і надію-грозу... 
А гроза ще мовчить... 
А гроза ще терпить... 
Та над нашим порогом 
Розродиться громом 
За кресалом-мечем!.. 
І проллється – дощем!.. 
А неспокій-будяк крає душу ножем... 
Я ще мовчки терплю, та грози хочу „вже!” 
Бо гроза дасть життя у серця наші знов, 
І у наших серцях знов розквітне любов... 
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Гроза, яка установлена Богом, як невід’ємний цикл життя у 

природі, буває і у людей... Це коли Бог підводить до цієї 

необхідності, для нового етапу у зростанні людських відносин. 

Там Він і керує, щоб Його очищаюча і животворча сила – 

змивала весь бруд, загартовувала та напоювала все, що попаде 

під цю зливу. 

 

Зажурились вгорі журавлі 
Зажурились вгорі журавлі... 

З тихим сумом у небі курличуть... 

Й тим, хто тут залишивсь на землі 

„Хай щастить вам в житті! – щиро зичать, – 

Хай щастить вам у мирі живіть, 

Щоб могли повернутись ми знову, 

Щоби воєн вогонь й лихоліть 

Не обпалював крила шовкові.” 

 

Іду сама я полем 
Іду сама я полем, 

А дбайливий вітер 

На моїх віях знову 

Сльози-роси витер: 

„Чого заросилась сльозою? 

Що сталося знову з тобою?..” 

Туманиться думка, пульсує... 

Я чую – і ніби не чую... 

Затиснула в долоні 

Пульсуючі скроні: 

„Чи ти можеш на зраду 

мені дати пораду?.. 

Наче зрада на моє страждання 

були людська байдужість й мовчання...” 

Вітер дивиться пильно: 

„Та ти ж сильна! Ти – сильна! 

І чи ти таки справді 

не даєш ради зраді?!..” 

А я справді – жеврію-радію!.. 



 

 51 

Сум – розвію! Посію – надію!.. 

Ну, а Бог мене в вітрі вчить знов: 

„Крім надії – сій віру й любов!..” 

Як то добре, що я не сама!.. 

Були сльоза, а зараз – нема!.. 

 

На Поділлі справляли весілля 
На поділлі справляли весілля: 

Молода – як розквітчане зілля, 

На столі – як діжа, коровай, 

Благодатний наш батьківський край! 

Молодиці – меткі, хоч і літні, 

Червоніють, як маки розквітлі! 

З молодою, статечно, на лавці, 

Молодий сів в шитві-вишиванці. 

Марусі й соромливі Іванки... 

Коровай, рушники й вишиванки... 

Так проходять за роком роки – 

Відмирають шитво, рушники... 

Корінці-пагінці відмирають, 

Подільчани – Поділля не знають... 

 

Мої крила у небі 
Мої крила у небі, а ти – на моєму крилі... 

Я спустилась до тебе, ну а ти прикипів до землі. 

Відірвись і не бійсь ти – небес голубих висоти! 

Тебе зможу підняти і на крилах своїх пронести! 

 

Ти з орлиного роду, та довго у клітці сидів... 

Твій господар на ноги ланцюги металеві надів. 

Можеш стати ти вільним, недалеко ти вже від мети. 

О не бійся, зміцняйся і на крилах своїх вже лети! 

 

Мої крила – то віра, що підняла мене до небес, 

І ці крила зростив… мені Господа нашого хрест. 

Бо на цьому хресті Він залізні порвав ланцюги, 

Щоб на крилах піднятись над землі суєтою могли. 
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Мої крила у небі, а ти – на моєму крилі... 

Та вже час і для тебе відірватись від бруду землі, 

Ти не будеш вже скутий і обмежений в клітці гріхом... 

Ти не бійсь, народився ти птахом, народився орлом. 

 

Птички пробуют свой голос 
Птички пробуют свой голос! 

Звонко звякнул соловей! 

И коснулся луч лиловый 

Прядей заспанных полей! 

 

Ветки хлопнули в ладоши! 

Потянуло ветерком, – 

Брызги капелек-горошин 

Он рассыпал под кустом. 

 

Над рекой туман заохал, 

Поспешая в камыши… 

Утро сыпало по крохам 

Свои первые лучи… 

 

Громко всхлипнула кукушка! – 

Стала сетовать на жизнь… 

Поднялась Земля-старушка, 

Чтоб ещѐ нам послужить… 

 

Я идупшеничным полем 
Я иду пшеничным полем, 

Поспевают колоски, 

И вопрос встаѐт невольно: 

Чьей, творение, руки? 

Что за Мастер чудо-скатерть 

Золочѐнной нитью шил, 

И искусно так раскрасил, 

Словно радугой расшил? 

Разноцветные цветочки 
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Глаз пленяют красотой, 
Удивляют стежки-строчки 
Необычной чистотой! 
Я смотрю в изнеможеньи, 
И в избытке своих чувств, 
Перед Мастером творенья, 
В сердца трепете, склонюсь!.. 

 

Мені здається я живу… 
Мені дається – я живу, 
Я ж не живу, а тільки тлію, 
Поки вдягнутися в нову 
Істоту Божу не зумію. 
 
Мій якір в небі не тримав, 
Коли життєві мчались бурі, 
І знов тримав земний штурвал, 
Мене у гавані похмурій… 
 
Та є у мене вірний Друг, 
Мені на поміч Він приходить, 
Бере штурвал до Своїх рук 
І на небесну гладь виводить! 
 
Поки штурвал в Його руках – 
Корабль мій з курсу не зіб’ється! 
І знов кидаю в Небесах 
Я якір зміцненого серця! 
 
Лиш тільки Ти, Ісусе мій, 
Мене земну змінити зможеш, 
І все тілесне, що в мені, 
Як мій Спаситель – переможеш! 

 

Моя донечка кохана 
Моя донечка кохана, 
Як чекаю я листа! 
Як біжу на пошту рано,  
Але скринька там пуста... 
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Як скучаю за тобою! 

Обнімаю у думках... 

Як я погляд ніжний ловлю 

В твоїх зіроньках-очах... 

 

Як тримаю загрубілі 

Я долоньки в мозолях... 

Як цілую я веселі 

Твої ямочки в щоках!.. 

 

Сяє посмішка на личку – 

І проходять всі жалі: 

Ти ж – маленька помічника 

Для бабусі на селі! 

 

Моя донечка кохана, 

Як чекаю я листа! 

Як біжу на пошту рано, 

Але скринька там пуста... 

 

Тільки на щастя 
Тільки на щастя, не на страждання, 

Дай мені руку, моє кохання. 

Будеш мовчати, якщо так треба – 

Мрії хмарками полинуть в небо. 

Вони замерзнуть і снігом стануть, 

На твої вії впадуть й розтануть... 

Заплачуть очі на мить єдину, 

А я по світу далі полину. 

Встелю думками землю вже сонну... 

Будуть топтати мене безборонну... 

Сонце пригріє, трави проснуться, 

Думки струмками враз розіллються! 

Травам і квітам вони заспівають 

Пісню весняну, яку всі чекають. 

Пісню кохання землі до неба, 
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Квітів до сонця, мене до тебе... 

Моє кохання килимом квітів 

Хай розійдеться по цілім світі! 

Серце покаже самим собою, 

Що я є завжди поруч з тобою... 

Квіти принесуть спогад про мене, 

Спогад-цілунок листям зеленим... 

Спогад-цілунок в барвах пелюсток, 

Сумом огорне і не відпустить... 

 

…Дивовижний знак в підлітковому віці 
(Оповідання) 

Ходила в 5-й клас. На уроці ботаніки нам розповіли, як із 

амеби, шляхом еволюції, появилось все те, що ми бачимо, що нас 

оточує. 

Одного разусиділа в полі біля нашої корови Лиски, яка на 

припоні (довгому металевомушворені з ланцюгом), паслась на 

узбіччі... Сиділа, і зцікавістю спостерігала за всім, що було в полі 

мого зору… 

Ось бджола опустилася на квіточку і, не звертаючи уваги на 

мене, старанно вовтузиться в квіточці. На її ніжках товсті 

валянки з пилку, але вона їх ніби не помічає… Трудяга!.. Робить 

свою справу і перелітає на сусідню квітку. 

І треба ж!.. Потім, завдяки її праці, на квіточці з'являться 

плоди, насіння!.. У бджіл також є трутні, щоб розмножуватися... 

А квіточка ж що? І у неї є і тичинки, і маточки!.. Чоловіче і 

жіноче!.. 

А ось малюсінька червоненька комашечка!.. Все червоне, 

навіть лапки! І навіщо вона потрібна в природі!.. Ну і ну!.. 

Ось муравейчик в компанії своїх побратимів, метушиться біля 

кущика з попелицями... Їдять тлю?!. Ні... Вони зайняті тим, що 

бігають навколо неї, і з її животика з'являється крапелька 

прозорої речовини, як маленька росинка. Мураха хапає цю 

росинку і несеться з нею геть! Ото вже, дивовижні 

стосунки!..Хм… Амеба?.. У мурах є також свої королеви, що 

дають потомство.... І так само там є і чоловіча стать і жіноча, як у 
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всього: у людей, птахів, тварин, квіток.... І це – виникло саме 

собою?!.. З амеби? Шляхом еволюції?!.. 

Нісенітниця! У цього гармонійного й такого багатого на види 

життів і взаємовідносин світу, є свій Творець, Який це все 

створив у такій гармонії і взаємозв'язках!Все – потрібне одне 

одному! Не було б бджілки – не було б плода і насінини. Не було 

б чоловічої статі – не було б розмноження. Навіть у більшості 

квіток це є. Яка амеба їх оплодотворяла б?!.. 

Так Бог відкрився мені ще тоді, при розгляданні творіння 

Його! Достеменно, як написано в 1-му розділі до Римлян!.. 

Невидимий Бог являє Себе через розглядання Його творива!.. 

Про що я змогла дізнатися .з Біблії десь через років двадцять 

п’ять... Прочитайте і ви самі це місце в посланні до Римлян 

апостола Павла – це дуже цікаво! 

Ще один незабутній випадок стався в класі п’ятому-сьомому. 

Точно не пам'ятаю, але знаю, що не у 8-му і не раніше 5-го... 

Моя однокласниця, Таня Кравець, одного разу на перерві, чи 

то де, заспівала одну пісеньку. От не пригадую, за яких обставин, 

але пам'ятаю, що це було всього один раз в компанії кількох 

однокласників, і я – там опинилася! 

Опинилася так само і я сама в цій пісні, і моє далеке майбутнє! 

Вона мене полонила і тримала в своєму полоні довгі-довгі роки. 

Поки вся не збулася!.. 

Ця пісня співалася російською мовою. Ні до цього, ні після 

цього – її ні разу ніде не чула. Але запам'яталася вона мені і 

наспівувалася постійно. Коли вголос, коли всередині.... Поки не 

здійснилася разом з моєю мрією «Ассоль» про заморського 

принца, що подарує мені незвичайний перстеник і покличе 

заміж!.. Вірю, що ці асоціації, котрі виповнилися, як і всі інші, – у 

мене були від Бога. 

Ось як ця пісня мені запам'яталася дослівно: 

 

Погас закат за Иртышом… 

Село огнями светится… 

Ах, почему ты не пришѐл, 

Я так хотела встретиться!.. 

 



 

 57 

Я всѐ надеялась, ждала, 

И об одном всѐ думала: 

Чем оскорбить тебя могла? 

И ревновать надумала… 

 

Но ты ни в чѐм не виноват… 

И не одной мне нравишься – 

Ты красивее всех ребят, 

И на работе славишься!.. 

 

Перший стовпчик – це було те, що мене в цій пісні тримало, 

поки не звершилося: захід за Іртишем, село, що світилося 

вогнями... Незрозумілий смуток від цієї пісні і одночасно – 

глибока заінтригованість нею, як ніби це мало якесь пряме 

відношення до мене, що пов'язувало мене з тим, що співалося в 

пісні... І, паралельно з цим – мрії Ассоль і незвичайне кільце, 

подароване їй 

Все так і було в кінці – в реальному житті. Все, до дрібниць.  

І ще така деталь: місяць тому, вже живучи у Германії і будучи 

одружена з «заморським принцом»,– через пошуковик знайшла в 

інтернеті цю пісню. Виявляється, що вона є. 

Оглядаючись назад – бачила там багато і інших підказок-

передбачень. Вірю, що вони є у кожної людини щодо важливих 

віх у її житті. Просто не всі над цим задумуються, помічають та 

знаходять їх… На це – Бог відкриває очі. 
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Пісні, котрі Господь дав на похорони мами у 2007р. 
 

Господня дорога 
 
Господня дорога... Господня дорога, 
Господня дорога веде в Небеса... 
Ми йдемо з тобою під Господньою рукою, 
І там нас чекає Небесна краса. 

 
Перший куплет з мелодією уже був, і ним, співаючи його 4 чи 

5 раз, я проводжала маму. Але на той момент, коли співала 
(дивуючись, чому раптом, попри зайнятість та спішку, в розпалі 
робочого дня – мені раптом надзвичайно прийшло бажання 
співати?...), я – НЕ ЗНАЛА, що це – проводи маминої душі... 
Прийшло натхнення співати якраз в той момент, коли її душа 
відходила. Після цього мені подзвонили та сказали, що мама 
померла. Наступні 4 куплети цієї пісні та пісню „Ти чуєш, Боже 
мої благання” – були написані на прохання людей з нашого села, 
де хоронили тіло матері, та де співали на поминках пісню: „За все 
Тобі я дякую”. 

Господня дорога... Господня дорога, 
Господня дорога веде в Небеса... 
Ми йдемо з тобою під Господньою рукою, 
І там нас чекає Небесна краса 
 
Животворяще Святе Боже Слово 
Мене розбудило від мертвого сну, 
І я під могутнім Господнім покровом, 
Пройду цю нелегку стежину земну. 
 
Хоч будуть у світі і біль і страждання, 
Та я не боюся, бо я не сама, 
Бо йду за Тобою слідом без вагання 
І Бога крім Тебе у мене нема. 
 
За те, що грішу я, так щиро я каюсь! 
І свої провини я всі визнаю! 
І в крові Пречистій від них омиваюсь, 
І Праведну Одіж вдягаю Твою! 
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Дорога до Бога. Дорога до Бога.. 
Дорога до Бога веде в Небеса!.. 
Ми йдемо з тобою під Господньою рукою 
І там нас чекає Небесна краса. 

Далі, зранку, – було Господнє керівництво написати на день 
поховання тіла – наступну пісню: „За все Тобі я дякую”, та 
роздрукувати її на 30-ти аркушах (щоб роздати людям). Після 
чого було до мене прохання віджінок написати ще такі ж пісні. 
Ось вони всі три – тут. 

 
За все Тобі я дякую 

За все Тобі я дякую, Спасителю Ти мій, 
За кров Твою пролитую, за дар любові святий!.. 
Я дякую за все, за те, що спас мене, 
За те, що небо дав, мене Своєю назвав. 
 
За все Тобі я дякую, Спасителю Ти мій, 
За Духа, що з ознакою, Ти дав душі моїй. 
Я дякую за все, за те, що спас мене, 
За те, що небо дав, мене Своєю назвав. 
 
За все Тобі я дякую, Спасителю Ти мій, 
Що дав мені покаятись, гріхи простив мої... 
Я дякую за все, за те, що спас мене, 
За те, що небо дав, мене Своєю назвав. 
 
За все Тобі я дякую, Спасителю Ти мій, 
Що смерті не побачу я, бо Ти є Бог Живий. 
Я дякую за все, за те, що спас мене, 
За те, що небо дав, мене Своєю назвав. 

 

Ти чуєш, Боже, мої благання 
(перші два рядки – з пісні, автор якої мені не відомий) 

 
Ти чуєш, Боже мої благання 
Молитву чуєш Ти мою 
Ти бачиш серця мого страждання 
Коли я гіркі сльози ллю... 
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Багато в світі, і сліз і смутку, 

Гріха багато і спокус, 

Подай, благаю, мені Ти руку, 

Любий Спаситель мій, Ісус!.. 

 

Прийми мій Боже, Свою дитину, 

До Тебе йду, така, як є, 

Бо я без Тебе в гріху загину, 

Молю, прощення дай Своє! 

 

Спаси, благаю, дух, душу й тіло, 

Благаю, поміч дай Свою!.. 

На Твою милість я уповаю, 

Тобі я серце віддаю. 

 

Ввійди Ісусе у моє серце, 

Все в Твої руки віддаю, 

Бо з цього тіла гріха і смерті 

Врятуєш душу Ти мою! 

 

Забрав Ти владу в сил зла і тління, 

І жало в смерті Ти забрав! 

Мені ж по вірі в Твоє Спасіння 

Ти Життя Вічне дарував! 

 

Ти чуєш, Боже мої благання 

Молитву чуєш Ти мою, 

У цьому світі зла і страждання 

Я Тобі славу воздаю! 

 

Почуй, Ти, Боже, моє моління, 

Благання серця не відкинь!.. 

Тобі ж – честь, слава і поклоніння 

На віки вічнії! Амінь! 
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17 квітня – зміни в моєму житті: наші заручини 
Моєму чоловікові Бог сказав, що я – його дружина, яку він 

просив у Бога. І він попросив моєї руки не знаючи нічого: ні як 

мене звуть, ні з якої я країни, ні скільки мені років, і не бачивши 

мене – ніяк. Але таке було моє прохання до Бога, щоб я точно 

знала, що це Бог нас єднає. І ще два прохання-знамення були. 

Вони теж здійснилися точно і вчасно. 

 

Слиянье душ 

Два листика – две жизни... два начала... 

Два светлых лучика на стеночках бокала... 

Слиянье душ – и пьѐтся жизни чаша... 

Если камнями не заполнена жизнь наша... 

Т о г д а р а з б и т б о к а л...! и нет в нѐм света… 

И души врозь… счастливой жизни нету... 

У нас – пускай Любовью наполняется бокал – 

Ведь нашу встречу Бог нам даровал!!! 

 

Счастье надо пить до дна!.. 

(после помолвки на расстоянии в тысячи километров) 

 

Счастье надо пить до дна!.. 

Упоѐнно... не спеша... 

И смакуя эти капли – обновляется душа!.. 

Счастье надо пить до дна!!! 

И держать в руках покрепче!.. 

Помня: утро есть и вечер... 

Есть во всем... и даже ночь… 

Пусть же ночь к нам не приходит – 

Пусть в душе лишь солнце светит!.. 

Пусть на всѐ нам Бог ответит!.. 

Чтоб наш шанс не упустить… 

20.04.2009 

 

Сердецединство 

Спасибо, милый – мы с тобой два друга… 

Как мне теперь порадовать тебя?.. 
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Как две свечи в том мире, где бушует вьюга, 
Горим желанием любовь дарить любя… 
И самый дорогой подарок – наша встреча... 
Который наш Отец нам подарил. 
Неоценимо дорог он, но главное он вечен, 
Два сердца Бог в одно соединил!.. 

 
Считаюдни, часысчитаю… 

Считаю дни… 
Часы считаю… 
Душа в мольбе!.. 
Я день терплю… 
Ночь коротаю – 
хочу к тебе! 
Забыв о прошлом 
из страданий – 
начнѐм всѐ вновь: 
ждѐт исполнения 
желаний 
наша Любовь..!!! 
Ждут воплощения 
в реальность 
наши Мечты!.. 
В сердце вошли 
покой и радость – 
Господь и ты!!! 

14.05.2009 
 

Люблю 
ЛЮБЛЮ!.. – говорю я тебе засыпая... 
ЛЮБЛЮ!.. – говорю я тебе лишь проснусь... 
ЛЮБЛЮ я... ЛЮБЛЮ и ужасно скучаю!.. 
Услышать тебя – в ожиданьи томлюсь!!! 

 
Нежность 

Так хочу я быть лунным светом, 
чтоб тебе не мешая при этом, 
когда сном будешь спать ты крепким – 
целовать и ласкать всю ночь... 
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В тайне ночи склонясь над тобою, 

поцелуями я покрою 

и глаза… и лицо… и губы… 

чтобы сладким был этот сон... 

 

Ты в усталости вряд ли проснѐшься... 

лишь счастливо сквозь сон улыбнѐшься, 

и, подумав, что всѐ это снится, 

будешь спать, милый мой, до утра!.. 

 

Не желая с тобой расстаться – 

растворюсь в тебе лучиком счастья!!! 

Взволновав твоѐ сердце собою 

я под утро прерву твой сон!!!.. 

 

Люблю я 

Люблю я, любимый, 

всѐ больше влюбляясь!.. 

Спешит моѐ сердце 

к тебе без оглядки!!!.. 

И где-то за гранью 

событий теряясь, 

я чувства твои 

собираю в охапки!!!.. 

 

Ревную, любимый... 

Поэмы читаю… 

Шепчу я слова тебе 

полные страсти!.. 

Целую, любимый... 

В объятьях сжимаю!.. 

Себя потеряв, 

находясь в твоей власти!!! 

14.05.2009 
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Солнышколучиком ярким коснулось 

Солнышко лучиком ярким коснулось: 

Лучик ко мне – и лучик к тебе! 

Вот и опять я к тебе дотянулась, 

И привлекла тебя нежно к себе… 

 

Губы твои в поцелуе ласкаю… 

С сердца уходит разлуки печаль… 

Ты сейчас счастлив и я это знаю! 

И я с тобой, милый, счастлива, знай! 

 

«Всему своѐ время»… Недавно так было… 

ВОТ я – с тобой, – и ушли времена… 

Пусть лишь в мечтах, но какое нам дело, 

Мы проведѐм нашу ночку без сна… 

 

Месяц медовый зависнув надолго, 

Делает ночь нашу сладкой как мѐд… 

Ты отдохни, мой любимый, недолго,  

Нас не одна ещѐ ночь с тобой ждѐт… 

 

Ненадежностьчувств 

Вначале дéла – наши чувства впереди. 

Они всего хотят!.. за всѐ уверенно берутся!.. 

Но где девается их пыл – ты только погляди, – 

Как только лишь с проблемами они столкнутся!!!?.. 

 

Любимыймой... хочу тебе сказать 

Любимый мой... хочу тебе сказать, 

Как приласкать... обнять тебя желаю я!!! 

Не для того, чтоб снова потерять 

Тебя я встретила, Любовь моя!.. 

 

Я буду… буду... буду повторять: 

МОЙ МИЛЫЙ МУЖ... МОЙ АНДИ, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!!!!!!!! 

НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ СНОВА ПОТЕРЯТЬ 
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ТЕБЯ Я ВСТРЕТИЛА, ЛЮБОВЬ МОЯ!!! 

 

Как света луч вошел ты в жизнь мою, 

Разрушив в моей жизни сети пустоты!.. 

Тебе дарить всегда хочу Любовь свою, 

И так хочу, чтоб знал: МНЕ ОЧЕНЬ НУЖЕН ТЫ!!!.. 

 

Мы сохраним сокровище, что БОГ нам дал – 

Любви Небесной чувства и мечты!.. 

Я так хочу, ЛЮБИМЫЙ, чтоб ты знал: 

СО МНОЮ БУДЕШЬ!.. БУДЕШЬ!.. БУДЕШЬ 

СЧАСТЛИВ ТЫ!!!!!.. 

 

Люблю, и встречи не дождусь 

Когда ложиться будешь поздно, 

то вспомни милый обо мне… 

пусть обо мне напомнят звезды... 

и радость в сердца глубине… 

Дождем весенним и спокойным 

к тебе в окошко постучусь... 

Снежинок хороводом стройным 

я тихую навею грусть… 

Через любые километры 

до сердца сердцем дотянусь: 

«люблю… – услышишь в тихом ветре, – 

люблю и встречи не дождусь..!» 

Я буду музыкой стучаться… 

Букеты чувств своих дарить… 

И где бы ни был ты, стараться 

тебе помощницею быть… 

Я знаю – нам Господь поможет 

понять друг друга и любить: 

ведь мы же – в НЁМ!!! И нас не сможет 

ничто, родной мой, разлучить!!! 

И наши жизни две навстречу 

неслись преградам вопреки, 

чтоб слиться в Господе навечно. 
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как две могучие реки!!!... 

Направил их... дал Жизни Силы 

Вечный Родник Воды Живой, 

чтобы мы в Нѐм всегда, мой милый, 

могли быть счастливы с тобой!!! 

 

Мужу 

Ты – моя радость!.. 

Ты – моѐ счастье!.. 

Ты – моѐ солнышко 

В жизни ненастьях!!! )))) 

 

Ты – мой любимый! 

Ты – мой желанный!.. 

Ты – мой единственный 

И долгожданный!!!!! 

 

Моѐ от Господа 

БЛАГОСЛОВЕНЬЕ!!! 

Моя отрада 

И утешенье!!! 

Господа славлю 

Я вновь и вновь – 

Что даровал нам 

Свою Любовь!!!!!!!!!. 

26.06.2009 18:33 

 

Послевстречи 

ВОТ МЫ УВИДЕЛИСЬ С ТОБОЙ!.. 

И НАША ВСТРЕЧА СОСТОЯЛАСЬ!!!.. 

НО ВСТРЕТИЛА ТЕБЯ, РОДНОЙ, 

КАК БУДТО И НЕ РАЗЛУЧАЛАСЬ!?.. 

КАК БУДТО ТЫ УЖЕ ДАВНО 

БЫЛ МНЕ ЗНАКОМ – ЗНАКОМ ДО БОЛИ!!! 

ВСЁ ТАК ПРЕКРАСНО!.. ТАК ЧУДНО 

В ОСУЩЕСТВЛЕНЬИ БОЖЬЕЙ ВОЛИ!!! 

22.06.2009 19:17 
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Я так ждала тебя, родной 

(Песня) 

Как спокойно мне с тобой… дорогой, любимый мой... 

Наши жизни Бог связал Своей рукой, 

Длинным есть до встречи путь… обниму, склонясь на грудь, 

И скажу: «Я так ждала тебя, родной!!!» 

 

SMS я жду твои – что они с собой несли??? 

Если из-под ног земля вдруг уходила???!.. 

Мир кружится начинал,в сердце дух мой ликовал!.. 

Я терялась... Я тебя ЛЮБИЛА!!! 

 

Как мне дорог, милый мой, мир заполненный тобой… 

Стоит только знать, что любишь ты меня!.. 

И тебе я отдаю нежность и любовь мою – 

Пусть они тебя хранят день ото дня!!!.. 

 

Как я счастлива с тобой…ведь и ты счастлив со мной, 

что нас Бог связал одной судьбой!.. 

Длинным был до встречи путь... мы уставшие чуть-чуть… 

Но Любовь желанный сердцу даст покой...))) 

 

Ожидание 

Как время потихоньку 

Вперѐд себе шагает… 

И что ему до сердца, 

Которое скучает? 

И нету ему дела,  

Что мне так тяжело, 

Иначе бы летело,  

А не тихонько шло… 

Я время подгоняю, 

Я время тороплю – 

Ведь по тебе скучаю, 

Ведь я тебя люблю! 

«Лети, денѐк, скорее! 

И, ночка, торопись, 
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И ты, утро, добрее  
Ко мне будь, не тянись!» – 
Вот так живу, скучая, 
Любя, день изо дня, 
Других не замечая, 
Ведь ТЫ есть у меня!.. 

 
От письма до письма 

От письма до письма – 
как от встречи до встречи… 
хорошо… день прошел… 
наконец-то и вечер… 
Ну а утром опять 
в ожидании писем… 
мы с тобою теперь 
друг от друга зависим...))) 
Если нету письма – 
жизнь все краски теряет... 
и такая тоска 
вдруг томить начинает!!!.. 
Тупо тянется время.. 
уже боль не унять… 
Ну, а завтра?.. а завтра 
даже сил нету ждать. 
Мы вначале лишь духом 
были вместе с тобой… 
прошло время и стали 
мы единой душой. 
Потом сердце забилось 
одно на двоих: 
Я ТЕПЕРЬ СМОГУ ЖИТЬ 
ЛИШЬ В ОБЪЯТЬЯХ ТВОИХ!!!..))) 

 
Начинаем жить сначала 

Мой муж… две жизни... начинаем жить сначала... 
Боюсь шагнуть – но ты готов нести... 
Боюсь довериться, не испытав сначала... 
Но это слабость – ты еѐ прости! 
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Уже могу я встать... ты говоришь: «Смелее!.. 
Иди! Не бойся! Рядом наш Господь и я!!!» 
Я очень счастлива!!! Я с каждым днем сильнее!!! 
Ты – мой от Господа, а я теперь, твоя!!! 
 
Люблю!!! Люблю тебя!!! Такой любви не знала!!! 
Ведь от любви твоей идѐт желанье жить!.. 
Но ты сказал, что это только лишь начало – 
Поверить трудно, что такое может быть... 

 
Поцелуями губ стану я о любви говорить 

Поцелуями губ стану я о любви говорить, 
Ими я приласкаю и лицо дорогое покрою... 
Обними меня крепче в страстном порыве любви 
И начни говорить по душам, мой любимый, со мною… 
 
Ты одним только взглядом мне многое можешь сказать 
И лишаешь затем надолго меня и сна, и покоя… 
Я желаю тебя, до утра, мой любимый, ласкать, 
И мечтаю об этом сейчас с неподдельной тоскою… 
 

Коли сумно мені 
(Пісня) 

Коли сумно мені – 
Мене райдужні мрії про зустріч втішають... 
Коли сумно мені 
Мої мрії до тебе мене наближають. 
Хочу глянути я 
У майбутнє здаля, 
Де з тобою нас зустрічі знову чекають. 
 
Ти – герой моїх мрій... 
Ти єдиний, найкращий з усіх, кого знаю. 
Ти – герой моїх мрій 
І такого, як ти – в цілім світі немає! 
Скрізь зі мною завжди, 
Тільки ти, тільки ти! 
Любий мій! Як безмежно тебе я кохаю! 
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З тобою ми вдвох – 

І Господь нам серця у любові єднає, 

З тобою ми вдвох – 

І ніщо нас у цьому житті не зламає! 

Як дарунок живий, 

Любий мій... любий мій... 

Моє серце для тебе цю пісню співає. 

 

Где же он? 

Начался день... 

и Елльванген проснулся… 

Где же он... где?.. 

Мой ЛЮБИМЫЙ... АНДРЮША?.. 

Мысленно я 

устремляюсь к нему: 

ГДЕ же ты, МИЛЫЙ?.. 

Никак не пойму... 

Может он смотрит 

свой утренний сон?.. 

Может во сне 

у менЯ в гостях он?.. 

«Доброго утра!!!» 

ему говорю, 

«О, ты проснулся уже, 

 мой АНДРЮ......!!!!» 

15.11.2009 

 

С тобой рядом притихли все чувства 

Специально тебя не искала, 

Ты нашѐлся нечаянно сам, 

О тебе я стихи сочиняла, 

Веря Божьим всегда, чудесам. 

 

Всѐ о принце заморском мечтала… 

Наконец-то его дождалась!.. 

Я и знала тебя, и не знала, 

Как не знаю тебя и сейчас. 
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Мой загадочный, мой непонятный!.. 
На тебя я с улыбкой гляжу, 
И в глазах твоих мир необъятный, 
Длинных прóжитых лет нахожу… 
 
В этом мире ты жил в одиночку… 
Не пуская туда никого, 
Иногда в нѐм сжимался ты в точку, 
Чтоб уйти от себя самого… 
 
А снаружи – железные стены, 
И глаза – как окошка два в них. 
Там внутри – пепелище измены, 
Чувств поруганных нежных твоих… 
 
Бог менял наши жизни так круто, 
Их навстречу друг другу ведя. 
С прошлым мы порывали – как будто 
От кошмарного сна отходя!.. 
 
С самолѐта тебя я встречала, 
Ты сказал мне с улыбкой: «Привет!», 
Моѐ сердце внутри ликовало, 
Будто знаю тебя много лет!.. 
 
С тобой рядом притихли все чувства… 
Так спокойно внутри – посмотри… 
Разве может сейчас мне быть грустно, 
Если сердце ликует внутри?!. 
 
Можно молча сидеть так часами, 
Так отрадно вдвоѐм помолчать… 
И при встрече случайной глазами 
Можно много друг другу сказать. 
 
И сейчас вот с тобой отдыхаю, 
Больше нет между нами преград… 
Я в объятьях твоих засыпаю, 
Как уставший в сраженьи, солдат… 
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При первой нашей встрече, тебе сказала«верю» 
При первой нашей встрече 
Тебе сказала «верю», 
Я чувствовала сердцем, 
Что ты не с тех, кто лжѐт, 
С тем, кто умѐн – не страшно 
Нести даже потерю, 
Кто любит приключения – 
Мосты за собой жжѐт! 
 
Романтика, понятно… 
Всѐ было так внезапно, 
Всѐ было так красиво, 
Так ново и светло! 
Я бросилась навстречу 
И нет пути обратно, 
Навстречу приключениям 
На чувств волнах несло! 
 
Мы встретились случайно, 
А может не случайно, 
И ты был так прекрасен, 
Так трогательно мил! 
Жизнь стала интересной, 
И то – необычайно! 
И нас за облаками 
Вихрь наших чувств носил! 
 

Одна плоть 

Больше нет «я» и «ты», только «МЫ», 

Больше нет глупых ссор и условий, 

Мы в едино, как нить, сплетены, 

С Тем, Кто есть нашей жизни Основой. 

Если радость – одна на двоих! 

Если горе – то вместе осилим! 

Нет пороков «твоих» и «моих» – 

Нет единства без общих усилий! 

Одна плоть – это двое в одно. 
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Без единства – не будет успеха. 

Ведь идѐт лодка жизни на дно, 

Если в ней есть раздора прореха.  

Вдвоѐм легче по жизни идти 

И кто в сердце любви закон примет, 

Тот, упавшего рядом, в пути, 

Не оставит, а сразу поднимет. 

 

…Как муж молился, чтоб Бог далему жену, а я молилась, 

чтоб Бог дал мне мужа, и как вскоре произошла наша 

встреча. 

(Рассказ) 

Как я доверила Богу найти мне мужа и как муж доверил Богу 

найти ему жену. 

В моей жизни произошло то же самое, что с Адамом и Евой: 

Мы молились к Богу, нашему Отцу Небесному, чтоб Он помог 

нам встретить друг друга – найти нашу родную единственную 

гармоничную половинку. Бог меня, жену, привѐл к моему мужу, 

в полном соответствии ему. Преподал нам уроки истины, 

гармонии и счастья в семье и жизни. И сказал нам: «идите и 

расскажите, что сделал вам Бог". 

Рассказываю: 

Жили-были два разбитых сосуда... Каждый из них сполна 

испытал состояние помойного ведра. А также полную 

несостоятельность сделать выбор второй раз и не ошибиться, как 

первый раз. 

Первый сосуд – ОНА – был очень хрупким, но видавшим виды 

и имевшим ЦЕЛЬ. Во времена долгих испытаний, когда тьма 

сгущалась и была осязаемой – ОНА много размышляла и 

задавала ВОПРОСЫ Тому, Кто и был еѐ Целью – БОГУ. Она ещѐ 

любила много МЕЧТАТЬ. Это не были просто мечты – а Высокие 

Мечты! Еѐ Мечтой был МУЖ от Бога. Любящий Бога всем 

сердцем и желающий Ему служить. А еѐ – жену – любящий, как 

себя, и имеющий, как ПОМОЩНИЦУ в служении Богу!..Каким 

должно быть это служение – она на тот момент себе не 

представляла, главное, чтобы это служение  мужу дал Сам Бог. 
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ОНА видела эту прекрасную жизнь в ярких красках еѐ 

поэтичного сердца!.. Тем более, что в самые трудные периоды 

жизни, полные всевозможных испытаний, она получила два 

УТЕШЕНИЯ от Бога: «Будет ещѐ светлое в твоей жизни!» и «Это 

твой Супруг!.. Его Любовь вернѐт тебя к жизни!» И было 

показано отношение к ней – такое трогательно чистое и нежное, 

от которого... ммм... голова кружилась... и уносило ЕЁ в НЕБО – 

в объятия Любви... Божьей, конечно. Она понимала, что на 

ЗЕМЛЕ такой Любви нет. 

Год за годом время улетало... 

Одиночество – ЕЁ уныньем наполняло: 

«Жизнь проходит... счастья ты не стРоишь... 

Ты пытаешься, но ты его не стоишь!..» 

И она, в который раз разбита,  

из сосуда, из ведра – стала КОРЫТОМ... 

В сердце искорка от Жизни не гасилась... 

ОНА плакала и горячо молилась: 

«Если я хорошей жизни не достойна, 

если не сосуд я, а ведро помойно... 

То зачем мне на земле томиться?.. 

Стоит ли мне к лучшему здесь, на земле, стремиться?... 

Может мне пора?..» – и оглянулась... 

ЕЙ НАДЕЖДА из-за тучки улыбнулась: 

«Не спеши ты жизнь свою ценить так низко! 

Потерпи чуть-чуть... уже награда близко!..» 

И молитву в сердце снова ЕЙ вложила, 

но уже другую – у которой – СИЛА!.. 

Сила ВЕРЫ открывает двери!.. 

Чудеса творит молитва в Силе ВЕРЫ!!.. 

И ОНА (в свои уже 50) 

молилась искренне: «О Боже!.. 

Если только хочешь... если можешь... 

если мужа мне ты дашь такого... 

любящего – просто неземного!.. 

Если только есть такой на белом свете – 

ТЫ пересечѐшь... поможешь его встретить… 

Ну, а чтобы мне не ошибиться – 
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дай задуманному мною знаку сбыться: 

КЛЮЧ придумала я к сердцу – 

одну ФРАЗУ, вот по ней узнаю его сразу!..» 

(Он, будущий супруг, должен был сказать эту задуманную ею 

ФРАЗУ, прося еѐ руки.) 

Дни, недели, месяцы сплывали... 

и к МЕЧТЕ ЕЁ всѐ ближе приближали!.. 

Жизнь была нелѐгкой: бури, ливни!.. 

Так над НЕЙ трудился БОГ наш дивный! 

А ОНА – не ведала, не знала, что в глазах Отца – она 

блистала!.. (не собой – верой, которая переплавлялась в огненных 

испытаниях – для очщения) 

И была Его сосудом – к чести!.. 

И что с мужем скоро будут вместе!.. 

 

Как она любила: быть в объятьях Бога, 

с Ним делиться обо всех своих тревогах… 

обо всех своих мечтах или желаньях 

и ВНИМАТЬ Его ответам-назиданьям!.. 

Ей приятно было пребыванье в воле Бога, 

и просила у Него всегда и много: 

Чтобы вѐл по жизни – вразумляя, 

Святым Духом – обличая, наставляя!.. 

Чтоб менял еѐ характер скверный, 

и учил еѐ всегда Ему быть верной!.. 

Большего у Бога не просила: 

что имела, как могла – ценила. 

Только вот ей веры не хватало, 

и решила, что знамений будет мало, 

попросив знамения второго, 

в подтверждение, что это всѐ – от Бога: 

«Чтоб сердца при встрече не молчали, 

чтоб "родное" – сердцем мы узнали». 

А потом... и двух казалось мало: 

«Чтобы чудо вовсе явным стало – 

пусть мужчина так руки попросит, 

чтоб еѐ не знать, не видеть вовсе!.. 
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ни откуда, и ни кто она, ни возраст, 

а по откровению от Бога просто!.. 

И, когда все три знаменья будут вместе – 

это будет доказательством ей, как невесте!..» 

 

Да... она прекрасно понимала: 

что она ни много, и ни мало, 

этой просьбой, словно приговором, 

ставит точку на всѐм чувственном и спорном!.. 

Только ЧУДОМ будет Воля Божья – 

в этих знаках между истиной и ложью!.. 

 

В это время в тридевятом царстве, 

в тридесятом государстве, жил ОН. 

Жил – тужил, с собой не дружил, 

себя обижал, так как Бога не знал. 

 

Но вот по времени – как ОНА осталась одна и еѐ бывшая 

семья распалась, Бог начал трудиться и в Жизни ЕГО. Бог 

разрешил ему испытать всѐ, что ему казалось желанным. 

Он по жизни был естествоиспытатель (Тот, кто занимается 

исследованием явлений природы – как, например, наше тело 

улавливается похотями к табаку, спиртному, чувственным 

наслаждениям...) 

 

Понял: ему срочно нужен Бог-Спасатель! 

Вскоре понял Он, что Бог еще Спаситель – 

в нѐм желающий творить Свою Обитель!!! 

Пережил он дивные моменты, 

но ещѐ не здесь аплодисменты: 

его жизнь ведь только начиналась, 

и о будущем не снилось и не зналось. 

 

Год за годом... жизнь – не цацки-пецки: 

прибыл вскоре к берегам немецким!.. 

Хоть с чужбины он вернулся в землю предков, 

но и тут его конфуз ждал, не конфетки! 
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Тут понѐс вначале он потерю, 

не сломался, а сказал: «Я Богу верю! 

Может возместить потерю Бог в избытке, 

хоть и будет это случай крайне редкий!» 

(знаете, ведь случай очень странный – 

чтобы двое были в разных странах, 

в одночасье об одном просили Бога: 

«встретить их и пересечь ихни дороги!» 

 

Был тогда и у него опыт трагичный, 

как подвѐл его однажды выбор личный: 

он однажды открывает двери дома, 

а его жена с детьми – ушла к другому... 

 

И сказал он Богу: «Всѐ Ты можешь, 

дай жену мне – от Тебя, – прошу я, Боже!.. 

Как Адаму ты еѐ привѐл однажды! 

Знаю, незачем просить Тебя мне дважды. 

Если будет в этом Твоя воля – 

Ты ускорь, ведь я уже устал от боли!.. 

Верю – встретив, сразу я еѐ узнаю, 

хотя как – я сам ещѐ толком не знаю. 

Но Ты скажешь мне, я верю – Ты откроешь!.. 

Я Тебе вверяю это дело, Ты – устроишь!..» 

 

А сейчас, всем способом известным, 

я прервусь на самом интересном. 

Приготовить мужу отойду я ужин, 

мне для этого один лишь часик нужен. 

 

Вот опять я с вами, чтоб продолжить, 

О ВЕЛИКИХ ЧУДНЫХ ДЕЛАХ БОЖЬИХ! 

 

...Вот однажды в день тако-о-ой чудесный, 

случай стался с НЕЮ очень интересный! 

Как всегда – еѐ Бог очень удивил: 

через малое дитя БЛАГОСЛОВИЛ!.. 
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Оказалось, что дитя даже молилось 

и о муже для неѐ – Бога просило!.. 

А она-то, голос Бога зная, 

удивлялась, долго размышляя... 

Все Слова от Бога – сохраняла, 

утешалась, действий ожидала... 

терпеливо, веря Богу… доверяя... 

и при этом Ему верность сохраняя. 

Вот и это Слово в сердце сохранила 

и буквально вскоре чудо встречи пережила. 

А ещѐ очень хочу я, чтоб вы знали – 

были интересными даже детали!.. 

Бог воистину Отец и Бог ЧУДЕС! – 

не устали?.. есть ли интерес?.. 

 

Так вот – ВСЁ произошло именно так, КАК просила она, и 

КАК просил он. Хоть и по-разному просили, но Бог им ответил. 

Более того, Бог переместил еѐ в Россию (в Москву) с Украины, 

предоставив ей там все условия – предусмотрев всѐ для того, чтоб 

встретить их (заочно) и соединить навсегда (да будут 

благословлены в спасение к вечной жизни те, кто был в руках 

Бога – орудием этого чуда!!!) 

Там они познакомились в интернет-чате (до этого она и не 

слышала о таких и с компьютером не была ознакомлена). Но тут 

Бог чѐтко всѐ рассчитал и руководил. С Украины она бы не 

смогла уехать в Германию, где жил Он. На Украине у неѐ не было 

даже прописки, да и было много разных других серьѐзных 

препятствий... Провидением Божьим был ею заранее, 03.03. 2003, 

сделан загран. паспорт (она и не догадывалась для чего и 

удивлялась тогда этой своей затее). 

И вот она, в 2009 году, в свои уже 52, живя  почти ничего в 

Москве, смогла не только там пережить встречу со своим, от 

Бога, мужем, но и курсы Гѐте там же закончить, необходимые для 

открытия брачной визы. А так же смогла там без проблем 

открыть брачную визу для выезда... И всѐ – на одном месте, без 
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лишних затрат и преград, которые еѐ, не имеющей уже на то 

время ни жилья, ни прописки, неизбежно ждали бы на Украине.  

Благо, что оба они были послушны Божьей воле. И вот, 

пересеклись они, не имея представления друг о друге, кроме, что 

он с Германии, разведѐн и ему жену ищет Бог. А о ней – и того 

известно не было. Только один ник «кварк» и еѐ вера: Христос – 

в еѐ сердце… 

Так в еѐ сердце и было от Господа: никакой информации о 

себе не давать, ни с кем не знакомиться, предоставив всю 

инициативу руководства – Богу. 

И вот через месяц они уже ЗНАЛИ, ЧТО ОНИ 

ВСТРЕТИЛИСЬ. Бог им это сказал – каждому лично. И 

подтвердил теми знамениями, о которых знал только ОН, Бог. 

Знала и она, просившая Бога о них в подтверждение того, что это 

ТОЧНО от Него... 

Это она сделала, чтоб не делать больше ошибок… не 

повторять их. А их было у неѐ много. Ведь не можешь знать, ЧТО 

в человеке. Только Бог знает это, и может знать какой выбор – 

наилучший для нас, наиболее гармоничен. И может помочь нам 

сделать этот выбор, доверив ЕМУ этот вопрос «создания семьи». 

 

Муж, по откровению от Бога, попросил еѐ руки – не видя еѐ, и 

не зная НИЧЕГО о ней! И сказав те слова, которые она задумала 

и которые ему Бог вложил, как ключ к еѐ сердцу. 

А на обручение приехал с чудесным кольцом – так же, по еѐ 

просьбе к Богу именно таким, как и просила. Но при этом 

просила мысленно, даже не проговорив вслух и муж не знал о еѐ 

«спецзаказе»: «Кольцо должно быть с 5-ю камешками – не 

меньше и не больше! Что есть символом того, что БОГ их 

соединил: 2 камушка – они с мужем. 3 камушка – Отец, Сын и 

Святой Дух». И ещѐ просила, сама не зная что: «Чтоб кольцо 

было неправильной геометрической формы и ЧТОБ ВСЁ было 

символичным!» 

Отдельная история поиска кольца, но в итоге муж нашел его и 

УЗНАЛ. И, получив откровение от Бога – «ВОТ ОНО! Бери!!!» – 

приобрѐл. Оказалось – именно «то», и при чѐм – единственное. И 

всѐ – символичное!!! Вот его фото. 
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Оно неправильной геометрической формы – волнообразное и 

с двух частей золота: белое – целый ободок – Адам. Желтое – 

половинка, прикрепленная к белому (Адаму) – Ева. А 

посерединке – 5 маленьких бриллиантиков: 2 – они с мужем, а 3 – 

Бог Отец, Сын Божий, Иисус Христос и Святой Дух. И все вместе 

– ОДНО ЦЕЛОЕ. Каждый из них нашѐл свою вторую, 

единственную, половинку во славу Богу! 

СЛАВА БОГУ – ЭТО НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ И НЕ 

ПОСЛЕДНЕЕ ЕГО ЧУДО В НАШЕЙ ЖИЗНИ!!! БОГ ЖЕЛАЕТ 

ДЕЛАТЬ ЧУДЕСА В ЖИЗНИ КАЖДОГО ИЗ НАС – ТОЛЬКО 

НЕ ТОГДА, КОГДА МЫ ТРЕБУЕМ, А ТОГДА, КОГДА МЫ ИХ 

ОЖИДАЕМ В ПОСЛУШАНИИ БОГУ, В СМИРЕНИИ И 

БЛАГОГОВЕНИИ! 

ОСТАВЛЯЯ ЗА БОГОМ – ПРАВО РЕШАТЬ И 

НАПРАВЛЯТЬ НАС. 

Когда они встретились, то оба поняли из жизненных 

подробностей его и еѐ жизни, что их встреча была в Божьем 

Предвиденьи. Об этом говорилось (как оказалось), так же, во 

многих стихотворениях еѐ стиходневника, начиная из еѐ далѐкого 

прошлого. 

А ещѐ, Бог давал понимание, что они имели эти чудесные 

события в их жизни не в порядке исключения. Наоборот, на их 

жизни Он желает показать другим Своѐ попечение о всех людях – 

им во благо. 

Люди, к сожалению, выбирают преимущественно, свой путь. 

 

Я искаласчастье, нонашлаответ 

Бури и ненастья на моем пути. 

Я искала счастье, но где его найти? 

Я искала радость, чтобы с ней шагать 

Но ее, как ветер – мне не удержать... 

 

Всѐ проходит, всѐ меняется,- 

Новый день мне улыбается: 

Ты плохое отпусти – 

Не грусти... ну, не грусти!" 
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Ну, а мне грустится, ну, а мне печаль... 

По ночам не спится – грѐзы манят в даль.. 

Не по мне рутина, жизнь понять хочу 

Скучный быт откинув, в небо улечу! 

 

День раскрыл свои объятия: 

Можешь ты теперь летать, как я! 

Всѐ плохое – позади. 

Ты лети, теперь, лети! 

 

Жизнь теперь я вижу, только с высоты 

И парят не ниже все мои мечты! 

Больше не пугают непонятки в ней 

Бури закаляют – делают сильней 

 

Все длинней полоская белая 

Я веселая и смелая 

И теперь я буду знать: 

Жизнь – летать учит! Летать!.. 

 

Я искала счастье, но нашла ответ: 

Ничего случайного в этой жизни нет!.. 

Всѐ, что Бог допустит – лишь во благо нам. 

В этом был примером на земле Он Сам. 

 

К Богу дух мой поднимается! 

В Нѐм он  крепнет, вразумляется! 

Бог-Отец, моѐ спасение! 

К жизни вечной – воскресение!!! 

 

Ценное в страданиях 

Как мне хочется делиться 

Всем, что выстрадано мной: 

Важно – радостью светиться, 

Если трудности порой! 

 



 

 82 

И сказать себе спокойно: 

Бог зачем-то допустил 

И пройти надо достойно,  

Попросив у Бога сил... 

 

Всех любить, кто ненавидит, 

Благ в молитве им прося,–  

Может кто-то свет увидит, 

Покаянье принеся. 

 

И душа в ком-то очнѐтся! 

И любовь зажжѐт в ней свет!.. 

Мысль мгновенно пронесѐтся: 

ЧТО творила столько лет?!... 

 

А еще хочу делиться, 

Как Бог в милости велик! 

Как щедра Его десница, 

К тем, кто ищет Его Лик!.. 

 

Как Он душу исцеляет, 

Показав причину бед. 

И  болезни исчезают, 

Мучившие много лет. 

 

Всем сказать хочу: Не сложно 

Быть в Божественной любви! 

Ты, когда всѐ безнадѐжно ,– 

Сверхнадеждою живи! 

 

В этот миг я всем желаю, 

Благ Божественных!.. Но тут, 

Так делясь, я забываю, 

Что не все меня поймут… 
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Жизнь в кредит 

Почему вокруг так много, 

Злости, зависти, злобы? 

Почему всегда другого 

Каждый судит по-себе? 

Почему любить – не в радость? 

Сделать доброе – в облом? 

Почему не в моде – благость? 

За добро же – платят злом?.. 

Знаю я ответ, и что же?.. 

Кому нужен мой ответ? 

Вразуми людей, о Боже! 

Страха Божьего в них нет! 

Ты – Любовь, Тебя в них нету! 

Потому так много зла, 

Но кому нужны советы, 

Если есть важней дела?.. 

Каждый занят: дом-работа, 

В многоликости их форм – 

Всѐ о теле лишь забота, 

Что пойдѐт червям на корм. 

А душе – не много чести... 

Кто о ней хоть как-то бдит?.. 

Позабыв, что в этом месте 

Жизнь дана нам всем в кредит. 

 

В одно окносмотрело ТРОЕ 

"В одно окно смотрели двое... 

Один увидел – дождь и грязь, 

другой – листвы зеленой вязь, 

весну и небо голубое... 

В одно окно смотрели двое..." Омар Хаям 

Но тут, откуда ни возьмись, 

Еще один средь них поднялся 

Таким он чудаком казался: 

Он  весь светился, улыбался, 

Глядя в заоблачную высь!.. 
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Те двое молча посмотрели 

И не могли понять никак, 

Что там увидел сей чудак? 

Не с нами он, а значит – враг! 

И на него рассвирепели!!! 

 

И началась у них вражда... 

Смертельная и без пощады: 

Наезды, сети и засады, 

Сопротивления, преграды... 

Без совести и без стыда.. 

 

И было так из века в век.. 

Трое в одно окно смотрело... 

Вместо заняться общим делом, 

Боролись дух – с душой и телом... 

И эти трое – человек! 

 

Был долго в пораженьи дух... 

Ведь сильных духом-то – немного... 

Не каждый избирал дорогу, 

Ведущую к победе: к Богу!!! 

Чтоб направлять по ней– тех двух... 

 

Чтоб трое зрели в небеса!.. 

Чтоб, как вначале, это было – 

Шли вместе: дух, душа и тело!.. 

И тело – храмом Божьим было!.. 

И были рядом чудеса!.. 

 

Песня о Божьей любви 

Тебе пою я, 

Господь Спаситель 

И воспеваю 

в сердце моѐм: 

Знаю я, знаю, 

что ожидает 
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Меня на Небе 
небесный дом. /2р 
 
Иду домой я, 
иду домой я, 
Иду домой я – 
на Небеса ... 
Меня ведѐшь Ты 
по этой жизни 
И со мной будешь 
Ты до конца / 2р. 
 
О мой Спаситель 
скорбей так много, 
Но Ты меня ведь 
в скорбях нашел.. 
Меня ведѐшь Ты 
узкой дорогой, 
Узкой дорогой, 
что Ты прошѐл.. / 2р. 
 
Людская зависть 
с ихней злобою 
Тебя убила, 
но где им знать, 
Что в этой смерти 
явилась Сила, 
Которой учишь 
зло побеждать. / 2р. 
 
Я побеждаю 
Твоей Любовью 
И она льѐтся 
с меня рекой, 
Ты мой Учитель – 
твердой рукою 
Идти поможешь 
мне за Тобой../ 2р. 
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Сейчас Ты распят 

в сердцах злобивых .. 

В них  убиваем 

Ты вновь и вновь… 

Когда кого-то 

мы не прощаем, 

Поправ святую 

Твою Любовь.. / 2р. 

 

Люблю я очень 

своих детишек.. 

Люблю я очень 

всех четверых! 

И так хочу я, 

желать-пророчить 

Только благое, 

для жизни их!../2р 

 

Люблю родных я, 

люблю друзей я, 

Даешь мне знать Ты 

ихнюю боль.. 

О, как хочу я 

 их познакомить… 

Их познакомить 

Иисус с Тобой.../ 2р. 

 

Хочу сказать им, 

как Ты их любишь.. 

Хочу сказать, как 

был одинок... 

Когда Тебя все… 

все предавали, 

Но Ты простил, дав 

любви урок ... 
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Доченьке Жанне: С днѐм рожденья тебя, дорогая 

С днѐм рожденья тебя,дорогая! 

Жизнь сплетает венок – лета к лету!.. 

С каждым годом наряды меняя,  

Золотые рисует рассветы!.. 

 

И тебе бы грустить, а ты – рада: 

Твоя жизнь так богата плодами!.. 

Муж любимый – от Бога награда, 

Да и ты – всѐ прекрасней с годами! 

 

Счастье быть для меня твоим мужем – 

ты умеешь дарить утешенье! 

Ну, а если совет твой мне нужен – 

Ты умело находишь решенье! 

 

Быть счастливой тебе я желаю! 

И рассветы встречать со мной вместе,  

Чтоб целуя тебя... обнимая... 

Мог шептать: "Я ВЛЮБЛЁН!..."– как НЕВЕСТЕ!.. 

 

С днѐм рожденья, моя ты родная! 

Мой цветок с ароматами лета! 

Этот стих я тебе посвящаю 

Потому, что таких как ты – нету!.. 

 

Доце 

Спасибо за добрые ночи!!! 

Спасибо  за светлые дни !!! 

Спасибо за мудрость пророчеств!!! 

Спасибо, что мы не одни: 

Что вместе ты всех собираешь, 

что греешь сердечка теплом, 

что в трудностях ты не бросаешь, – 

ТАК СЧАСТЬЯ ТЕБЕ – ПОЛОН ДОМ!!! 

Чтоб в счастье жила и купалась! 

Чтоб счастье хранило тебя! 
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Чтоб счастье росло, умножалось – 

 и все у тебя получалось!!! 

ЧТОБ БЫЛА ЛЮБИМОЙ– ЛЮБЯ!!!! 

 

Сыночку Юре – на день рожденья 

В мир этот сказочный, но не простой, 

Майским и солнечным днѐм, 

Сын мой – сынишка!.. Первенец мой!!! 

Лучиком счастья стал в нѐм!!! 

 

Кроха такая, родной самый-самый, 

В жизни ты был самым главным тогда: 

Смог ты нас сделать и папой, и мамой 

Властью от Бога, притом – навсегда! 

 

В жизни земной ничего не меняется, 

Годы летели, летел день за днѐм… 

Всѐ в этой жизни опять повторяется: 

Первенец твой тебя сделал отцом. 

 

Факт остаѐтся, и в чьих это силах 

Наше отцовство, родство отменить? 

Пишется в генах, как в Божьих архивах, 

Жизни невидимой тонкая нить. 

 

Только лишь Бог Своей Властью Верховной 

Может архив нашей жизни смотреть – 

Записи все, что вредят нам духовно, 

Может по вере в Христа Он стереть. 

 

Божья благая рука провиденья 

Пусть в твою жизнь даст счастливый посыл, 

Чтобы Источником сил, вдохновенья, 

Бог в этой жизни всегда тебе был! 

 

С днѐм рожденья! Здоровья! Счастья! Радости! 

И успехов в обильной Божьей благости! 
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2014 – 2016– вибірково 
 

Песенка-чудесенка 
(для зятя Артѐмки) 

 
Песенка - чудесенка 
Артемке в день рожденья. 
Пусть будет эта песенка 
Тебе для настроенья. 
 
Вместе с облаками, 
И майскими жуками, 
Мы тебе споем: 
Счастлив будь, Артѐм!!! 
 
Тили-тилибомчики, 
Тили-тилибумблики! 
Артемке с мясом пончики, 
И маковые бублики! 
 
С Жанулькой-незабудкой, 
И муравьем-малюткой, 
Мы тебе споем: 
Будь здоров, Артѐм!!! 
 
В семицветной радуге, 
Солнышко играет!... 
Радости-счастливости 
Артемушке желает! 
 
С ветром-неведимкой, 
И с сынулькой Тимкой 
Мы тебе споем 
С праздником, Артѐм! 
 
А крымские кораблики, 
Все прыгают и пляшут1.. 
И морские крабики 
Клешнями дружно  машут! 
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Всей роднѐй огромной 
Любим мы Артѐма, 
Мы ему споѐм: 
Супер, наш Артѐм!!!! 

22.05.2014 
 

День рожденья 

(для зятя Артѐмушки) 

 

День рожденья вновь приходит, 

Не спросив и не стучась. 

И летят, и дни, и годы, 

В неизвестность уносясь... 

Отзеркаливаясь в детях, 

Постигаем жизни смысл... 

И сильней всего на свете, 

В ней таинственный промысл. 

В этот раз. так интересно – 

Пожелания сбылись: 

Уже трое вас! Чудесно! 

Три любви переплелись! 

Счастьем пусть глаза искрятся! 

Сердце пусть поет в груди – 

Супер-классный! Не придраться!.. 

Твой сынишка, погляди! 

И смотря в глаза родные, 

Счастлив, будь. наш дорогой! 

Ведь на твой день – он впервые, 

Самый лучший! Тимка твой!! 

День прекрасен, счастлив, ярок! 

Пей шампанское до дна! 

Самый лучший твой подарок – 

Твой сынишка и жена! 

22.05.2014 
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Незабудкой нежной ты всю жизнь цвети  
(доченьке – к тридцатилетию) 

 
В день тридцатилетья, в праздник-юбилей, 
Так сказать хочу я доченьке своей: 
Доченька, родная, день сегодня – твой!!! 
Будь счастливой самой, мамой и женой!!! 
Будь в объятьях нежной преданной любви, 
А в делах – успехом всех нас удиви!!! 
Крепости, здоровья – много-много лет!!! 
Пусть не угасает сердца яркий свет!!! 
Ты даруешь щедро всем своѐ тепло!..  
От твоей улыбки – на душе светло!!!! 
Ты – такое чудо, каких больше нет!!! 
Ты всегда готова добрый дать совет!!! 
Ты всегда готова жертвовать собой, 
Мой цветочек нежный, самый дорогой!!! 
Ты мой лучик счастья! Радость ты моя!!! 
Бог нам всем в подарок подарил тебя!!! 
Пусть же Божья  милость сохранит в пути!!! 
Незабудкой нежной ты всю жизнь цвети!!!! 
 
Детство попрощалось с нами во дворе, 
Уступая место юности поре!... 
Радовала юность незабудок летом,  
Строя мостик в зрелость, радужный при этом!!! 

2014 
 

Бури 
Житейское море – прилив и отлив!.. 
Кидаются волны, грязь дна обнажив! 
И видим остатки былых мы времѐн… 
И мусорной свалкой стал жизни каньон… 
 
И грязной от ила была та волна.  
И щепки носила, подняв их со дна!.. 
И ветер на крыльях те волны носил,  
И с силой швырял и о камни их бил!.. 
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О море житейское – лик твой исчез 

В котором было отраженье небес! 

Казалось ты чистым, как капля росы, 

Как капля хрустальная детской слезы… 

 

Как мы, когда в жизни всѐ гладко идет – 

Тогда мы как амбра, как сотовый мѐд!.. 

И «крылья» за спинами белые есть!.. 

И всех «добродетелей» наших – не счесть!.. 

 

Но только нагрянет к нам жизненный шторм – 

Как сразу нутро выдаѐт ВСЁ, ЧТО В НЁМ!.. 

Но ветер стихает и буря проходит, 

И грязь оседает, и чисто всѐ вроде… 

 

И только лишь в бурях «как есть мы» видны. 

Так бури нужны нам или не нужны? 

 

Вечер  

(Песня) 

 

Полыхала маками пшеница 

и туман спускался по реке 

озаряла горизонт зарница 

и слышны раскаты вдалеке 

 

Вечер летний тихо опустился 

и лягушек хор раздался вдруг 

и сверчков оркестр с их песней слился 

наполняя сказкой всѐ вокруг. 

 

Льѐтся песня, как благодаренье 

за прекрасный день, что прожит был, 

и даря бесплатно настроенье 

отдохнуть всем от забот и дел 
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Ну, а так же, ночь достойна встречи, 
ведь она сон с отдыхом дарит, 
и зажжѐт на небе свои свечи 
тем, кто ночью может быть, не спит. 
 
Умолкают сонные лягушки, 
лишь сверчки всю ночь нам будут петь... 
и пусть пляшут бабочки-ночнушки, 
надо свадьбы им сыграть успеть. 
 
Далеко собака где-то взвыла, 
словно эхо – лай других собак 
что другим сказать она хотела 
и какой в ночи подала знак? 
 
Тайна ночи – тайной будет вечной 
мир прекрасный – жизнь в нѐм, как река, 
и кому то ночь длиной в Путь Млечный. 
а кому-то очень коротка. 

14.04.15 
 

Не бий мене мамонько, не картай 
(Пісня) 

 
Ой ходила часто я за село 
Ой ходила часто я за село 
Ой ходила часто я за село 
Щоб не видно сліз моїх всім було. 
 
Ой мені не хочеться додому 
Ой мені не хочеться додому 
Ой мені не хочеться додому 
Розігнати сум мій нема кому. 
 
Вечором вернулася до села 
Вечором вернулася до села 
Вечором вернулася до села 
Мене мама віником ганяла 
 



 

 94 

Не бий мене матінко, не картай 

Не бий мене матінко, не картай 

Не бий мене матінко, не картай 

Краще ти зі мною порозмовляй 

 

Зрадив мамо парубок мій мені 

Зрадив мамо парубок мій мені 

Зрадив мамо парубок мій мені 

Тому то думки мої всі сумні  

 

Ой не думай донечко що то мід 

Ой не думай донечко що то мід 

Ой не думай донечко, що то мід 

Один пес що парубок, а  що дід... 

 

Зірви ружу доню й не дай води 

Зірви ружу доню й не дай води 

Зірви ружу доню й не дай води 

Таке щастя з парубком молодим. 

 

Діти підуть спатоньки не дадуть 

Діти підуть спатоньки не дадуть 

Діти підуть спатоньки не дадуть 

Краще в свої матінки ще побудь. 

 

Ой дівчатка заміж так не спішіть 

Ой дівчатка заміж так не спішіть 

Ой дівчатка заміж так не спішіть 

Бо зрадлива в юності ваша хіть. 

 

А любов журитися не буде 

А любов журитися не буде 

А любов журитися не буде,  

Вона з терпеливістю свого жде. 
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Адамантос* 

Мир рукою Божьею огра́ненный, 

Всеми красками величия сверкал! 

Человек идѐт грехами раненный – 

Он не выдержал огранки и упал! 

 

В нѐм – дефекты, нет того величия, 

Что было заложено Творцом. 

Образ Божий, падший до безличия, 

С измождѐнным в старости, лицом. 

 

Человек – венцом был в Божьей версии! 

Сам мог делать выбор и решать, 

И законом световой дисперсии 

Должен был Творца Свет отражать!.. 

 

Ну, а он повлек своим падением, 

Хаос в сотворѐнный Богом, мир… 

И пришло в него проклятье – тлением!.. 

Смерть чудовищный не прекращала пир… 

 

Но в огранке Божьей совершенной 

В мир явился новый человек, 

Бриллиант Он – Камень Драгоценный, 

Положивший новой эры век. 

 

Положил конец Он пированиям 

Ненасытной смерти и греха, 

Дал возможность снова быть ограненным, 

В любящих Божественных руках. 

 

Адамантос* – алмаз, в переводе с греческого – неодолимый, 

непобедимый, несокрушимый. 

Бриллиант – ограненный алмаз 
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О глупой крысе и маисе 

(Басня) 

 

Жила-была при мельничьем дворе, 

Толстушка-крыса в сказочной норе: 

Из пуха – ложе, и зерна немало 

Разных сортов по закромам лежало... 

Всегда сыта, разборчива в еде,  

По мельнице могла ходить – везде!.. 

И даже домечталась до того,  

Что, мол, ОНА хозяйка здесь всего! 

Никто еѐ не трогал, не гонял, 

Такой бы жизни – каждый пожелал! 

Но, день за днѐм, она, едва проснувшись, 

Сладко зевала, смачно потянувшись,  

И думала: «Опять скучне-е-е-йший день! 

Ах, как вставать с постели снова лень! 

И слушать этот постоянный грохот... 

Гусей на речке бестолковый гогот... 

Смотреть на мельника, как клоуна, в муке… 

На те дома, за речкой, вдалеке... 

И как же мне всѐ это надоело! 

Я за границей бы пожить хотела... 

И есть к еде заморской интерес: 

Я слышала, что где-то есть маис… 

И рис... 

Ещѐ я слышала, там фруктов разных – сила!..» 

И – судорожно слюнки проглотила... 

Ещѐ беда – она одна, без пары. 

Но «здешний» ей не нужен даже даром. 

 

По речке часто плыли лодки. 

Но к лодкам – путь ведь не короткий… 

У крысы – в планах дни бегут: 

Продуман в мелочах маршрут. 

В заморскую страну – не шутки! 

Но в этом – помогли ей утки… 



 

 97 

Они-то весь маршрут и знали,  

Ведь прилетели с этой дали… 

Они и крысе рассказали, 

А может – чуточку приврали: 

«Как хорошо в заморских странах, 

Как плыть по море-океанах! 

Как легче на корабль попасть, 

В экзотике – ка-ка-а-я страсть!..» 

У крысы лопнуло терпенье: 

«Я в путь – сейчас! Без промедленья!» 

Взяла с собою на дорогу, 

Того чуть-чуть, того немного… 

И, уткам щедро заплатив, 

(Их досыта всем накормив), 

Она доставить попросила  

Еѐ к той лодке, что проплыла. 

Все утки дружно – «на крыло!..» 

Плотней, чтоб крысу не снесло; 

Взметнулись сильной шумной стаей, 

На лодку путницу доставив… 

И сделать – ловко всѐ сумели, 

Над лодкой низко пролетели, 

И крыса – там! Бока – болели… 

Ведь крысу утки – уронили, 

При чѐм – с размаху, на лету! 

Не сладко крысе на борту… 

Но нужно будет потерпеть, 

Чтобы к мечте своей доплыть. 

А там уже она покажет! 

И всем вокруг – да-да, докажет, 

Какая цаца к ним попала! 

И будет почестей немало! 

И будут там аплодисменты, 

Другие сладкие моменты – 

Среди заморского зверинца, 

Может, отхватит себе принца?!.. 

Вот так себя поуспокоив, 
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И планов до небес, настроив, 

Плыла она не день, не два… 

Уже жива была едва... 

Экзотики в том было мало – 

Еды давно уже не стало… 

Но хуже было без воды, 

Когда полно еѐ везде… 

Но не достать было водички 

Бедняге крысе даже с речки… 

А солнце – будто разозлилось 

И беспощадно всех палило! 

Вот порт большой... Шла пересадка... 

И крыса, вышмыгнув украдкой, 

В чьей-то корзине примостилась,  

Да в сон устало провалилась… 

Со сна подня́л истошный крик! 

Крыса проснулась в тот же миг! 

Не выдержать такого стресса – 

Визжат истошно: «Крыса! Крыса!..» 

Корзинку в страхе  швыранули – 

И крыса выпрыгнула пулей! 

На корабле – и шум, и гам: 

– Где крыса?!.. – Бей еѐ!.. – Вон там!.. 

Сил больше нет... Всѐ тело в дрожи,  

И стала жизнь мечты дороже: 

«Спасенья нет, хоть плачь, хоть вой! 

Хоть бы остаться мне живой!..» 

Счастливый случай ей помог – 

Нашла укромный уголок, 

И там забившись,  притаилась... 

Во сне глубоком вновь забылась, 

Ведь не на шутку уморилась, 

И норка там еѐ приснилась, 

Как беззаботно там жилόсь… 

Как отдыхалось, как моглось… 

Как, замерев от восхищенья, – 

Своѐ смотрела отраженье, 
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Когда в стекле, когда в воде, 

Но очень часто и везде. 

(Как было нечем ей заня́ться – 

То было время любоваться…) 

Мечту изрядно оттеснило, 

То, что «имея – не ценила». 

Что говорить, пока плылá, 

Надежда всѐ-таки жила, 

Что «то»,«что ждѐт» – всех бед и стоит. 

Она – по новой жизнь построит, 

Будет романтики вино 

Пить с мужем-принцем всѐ равно!..» 

 

Ну, вот и берег долгожданный! 

Какой-то он немного странный... 

Ничем не блещущий, причал... 

Никто еѐ там не встречал... 

Конец несбывшейся мечте!.. 

Всѐ было в странной суете... 

Обиднее всего на свете – 

Еѐ никто и не заметил!.. 

Она с отчаяньем смотрела, 

Как все носились оголтело! 

Сама стояла еле-еле… 

Едва душа теплилась в теле… 

Ей бы поесть… Или попить… 

Куда идти? Кого просить? 

Вот перед ней предстал молодчик, 

Как оказалось – переводчик; 

У них – особый бизнес-план 

На всех приезжих с дальних стран. 

За ними – наблюдал пижон,  

Дал переводчика ей – он. 

Его глазищи так смотрели, 

Будто раздеть еѐ хотели... 

Скукожилась наша глупышка... 

Сама же видит: «Это – слишком!» 
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Ей переводчик «в дых удар»: 

«Вы подошли бы в стриптиз-бар! 

Мы вас накормим, напоим, 

Одежду свежую дадим. 

У вас нет времени, чтоб думать! 

На ваше место – сотня будет!» 

У крысы глазки на орбите: 

«В кошмарном сне я?!.. Ущипните!.. 

Что за нахальство! Вот дела! 

Я – в целомудрии жила!..» 

«Ну и живи, – сказали оба, – 

Хотя недолго и до гроба; 

Ты – без работы, без еды,  

Хлебнѐшь немало здесь беды!» 

И, развернувшись, пошли прочь. 

На улице же – была ночь... 

 

Столкнулась крыса с первых дней 

С проблемой, всех проблем сильней: 

ВСЁ – покупалось-продавалось, 

Строить нору – не разрешалось,  

За этим строго наблюдалось, 

Чаще всего – жильѐ снималось, 

А покупать здесь мог не каждый, 

Лишь, кто богатый или важный,  

О выживаньи шѐл вопрос, 

Много предательства и слѐз... 

Ты чужестранец? Знаний нету? – 

За честь тебе мыть туалеты! 

Вот крыса стала их и мыть! – 

Ведь надо же ей как-то жить... 

И некуда от правды деться: 

«Захочешь жить – будешь вертеться». 

Но не к добру всѐ это было, 

С заморской пищей – заболела. 

А кто в стране чужой поможет? – 

Двух слов связать она не может. 
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Чтоб языком чужим владеть – 

Нужно ещѐ талант иметь. 

И встреча с принцем не светила... 

Да только – поздно, поздно было! 

Вот так и маялась она… 

Родная снилась ей страна... 

И снились часто крысе нашей, 

Те мόлодцы, друг друга краше... 

Что руку-сердце предлагали, 

И замуж, замуж еѐ звали! 

А здесь – сожителя она 

Имела, чтоб не жить одна... 

Сегодня тот, завтра другой… 

Ребѐнок, от кого – какой???.. 

Когда на родину звонила –  

О правде всей не говорила. 

Но заявляла всем беглянка: 

«Зато теперь я иностранка!!!» 

Она была горда собой: 

«Вот и мобильник новый свой! 

(От этой мысли еѐ – пѐрло!)  

Она сытá прошлым – по горло! 

Пусть она моет туалеты – 

Но ей здесь нравится и это! 

А дома – с сусликами в поле, 

Была пересвистну́ться доля.» 

О прошлом больше не тужила… 

За суетой – о нѐм забыла. 

Лишь снилась ей та кукуруза, 

Которой кушала от пуза... 

Это и есть маис тот самый, 

Который стал всей жизни драмой. 

Да и ядрѐная пшеница  

Была намного лучше риса. 

Но это был всего лишь сон… 

И снился реже… реже он… 

18.01.15 
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Обида 
В страданиях обида шла на Бога… 
И Он однажды показал: «Смотри!» 
И парня вижу, мелкого такого… 
Ну, как ребенок, где-то  года в три. 
 
Идѐт по улице, чему-то улыбаясь, 
Портфель огромный, до земли, несѐт, 
Я – удивляюсь!.. Я им – восхищаюсь!.. 
Ведь я живу не так,  как он живѐт. 
 
А он – с лицом приподнятым, открытым!.. 
И чей-то взгляд – улыбку не сотрѐт! 
Каким таким владеет он секретом, 
Что счастлив так по улице идѐт! 
 
Вот я – «при всѐм своѐм», и «всѐ как надо»… 
Но вот  лицо своѐ – не подниму! 
И жизни я своей совсем не рада. 
А он – калека… Каково ему?!.. 
 
А я – ропщу, с лицом ходя унылым… 
Себя жалея – часто слѐзы лью… 
И день за днѐм я вижу первым делом 
Не чью-то боль, а только боль свою… 
 
Мне стало стыдно, сердце моѐ сжалось… 
Я поняла: «Хороший был урок!» 
И было совестно, что я искала жалость, 
В то время, как со мною – Всемогущий Бог! 

18.01.15 
 

Жемчужины души 
Писать стихи, и издавать их, – мало. 
Они – не плод ума, взамен на барыши... 
Стих – это то, что долго созревало,  
И стало в нас жемчужиной души! 

20.01.15 
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Не унывай, душа моя 
Я была уставшей 
И немного грустной, 
Будто мою радость 
Кто-то погасил. 
Стетоскоп свой взявши 
Я припала к чувствам, 
А они дышали 
Из последних сил... 
 
— Чувства мои, чувства, 
Раненные снова... 
Что же вас коснулось 
В этот раз опять? 
Задышали грустью 
От чьей мысли-слова? 
Чья, души отрава 
Вас смогла достать? 
 
Чья-то злоба-зависть 
Той причиной стали? 
Или язв заживших, 
Вновь рубцы болят? 
Может передышку, 
Вы на время взяли, 
Так как злу устали 
Противостоять? 
 
Много вы страдали, 
От злобы жестокой, 
Только нужно путь наш 
До конца пройти. 
Сильными вы стали, 
В гуще битв-уроков, 
Вам бы взять, да лучше 
В Божий мир войти! 
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И душа послушно 
Духу покорилась, 
И опять на крыльях, 
Веры поднялась, 
Ей было лишь нужно, 
Вспомнить Божою милость, 
Что еѐ хранила, 
Каждый день и час. 

 

«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на 

Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.  

Унывает во мне душа моя; посему я поспоминаю о Тебе с земли 

Иорданской, с Ермона, с горы Цоар.». (Пс.41:6, 7) 

23.01.15 

 

Соловей та свині 

Там в гайочку, при долині, 

Соловейко плаче…  

У гноївці – лежать свині  

Та його "тлумачать": 

"Мабуть він, як окаянний, 

По лісі літає, 

Та такої ось нірвани, 

Як у нас – не має... 

Нам відомо, як приємно 

У рідній домівці – 

Лежимо собі тут чемно, 

У теплій гноївці… 

Ось, поїли та поспали – 

Та й горя не знаєм. 

І по лісі, як цей дурень, 

Весь день не шниряєм... 

Хоч за кліткою не були 

Цілісіньке літо, 

Зате воно промайнуло 

Тихо, мирно, сито. 

А горластому, як бачим, 
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Все ніяк не йметься: 

Восени він гірко плаче, 

Навесні – сміється! 

Ну, ні виду, ні лиця, 

Сам же – пучка духу, 

А ляскоче – без кінця, 

Що вже й в’януть вуха!.." 

 

Й одностайно: "Таки, ні! 

Нема краще від свині!" 

*** 

Як не сумно, далебі́, 

Кожен судить по собі́. 

23.01.2015 

 

Вовченя-зайченя  

(байка) 

 

Облетіла ліс новина: 

— В Вовка – син! Перша дитина! 

Хоч здоровий та пригожий, 

А на батька щось не схожий; 

Та й від маминих задатків – 

Ні хвоста, ані зап’ястків! 

Далі йшли уже плітки, 

(Що то є – злі язики!) 

— Що, мовляв, оте дитя, 

Лікар довго з лона тяг, 

То й задовгі в нього вуха, – 

Вся родина лоба чуха!.. 

 

Лікар Дятел був при родах... 

Він сказав, що в плідних водах 

Дивним був хімічний склад, 

Що і вніс оцей безлад; 

Радіації багато, 

Й взагалі, дитя зачато,  



 

 106 

Не в той день, і не в той час, 

Та ще й в зайця рік, якраз... 

Ось, мовляв, й причин занадто, 

Для народження зайчати. 

А відтак, як в нас говорять: 

— З медициною – не спорять! 

То ніхто у спір й не ліз. 

"Діти - квіти!" – ось девіз! 

*** 

Оправдати здатен кожен, 

Навіть те, що буть не може. 

*** 

А тим більше, мої любі, 

Всі живуть в цивільнім шлюбі. 

Нині вовк, а завтра заєць – 

От сюрприз потім і маєш. 

Оправдати здатен кожен, 

Навіть те, що буть не може. 

24.01.15 

 

Ромашковый снегопад 

Ночь 

Тишина 

Я одна 

Небо 

Как бездна 

Без дна 

Вверх 

Поднимаю 

Взгляд 

Там 

Ромашковый 

Снегопад 

28.01.15 
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Вся маршрутка дружно реготала!  

(бувальщина) 

 

Їду раз я у маршрутці, сиджу у куточку... 

Ось заходять попід ручку – парочка з синочком. 

І, звичайно, як завжди у наших маршрутках, 

Два, лицем в лице ряди, передніх „сідушок”. 

Мамі зразу ж місце дали, бо людей багато. 

Збоку, поруч біля них, встав і красень-тато. 

Хлопчику не більше трьох, йому не сидиться, 

Сидить в мами на колінах, та й ногами хвица. 

Тицьнув раз і вдруге жінку, що сидить навпроти, 

Мама: «Заспокойся, синку! Тьоті рвеш колготи!» 

Хлопчик присмирнів на мить, але  ж то дитина, 

Й знову ніжками захвицав, не пройшла й хвилина. 

Мамі – ніяково трішки, знову докоряє. 

Але хлопчик – мов у ніжках десь пружинку має!.. 

Так йому це говорилось десь уже раз п’ятий, 

І нарешті тих бешкетів не витримав й тато. 

Він сердито брови супить та й до сина каже: 

Скільки раз тобі вже мама робить зауважень?!.. 

Вже п’ять раз тобі сказала, а ти – як не чуєш! 

Поведінкою своєю ти мене дратуєш! 

А здивований малюк: «Тату!відчепися! 

Коли мама тебе сварить – хіба ти боїшся? 

Кожен день мама кричить, ще й плаче опісля, 

Щоб ти зранку в умивальник на кухні – не пісяв!!!» 

 

У маршрутці – н і м а  т и ш а  на якусь мить встала, 

А вже потім – ВСЯ МАРШРУТКА ДРУЖНО РЕГОТАЛА! 

Тата бідного залила, краска аж по вуха! 

На зупинці він з маршрутки вискочив щодуху! 

 

Для дорослих тут урок: треба розуміти, 

Що і вас і ваші вчинки – бачать ваші діти. 

29.01.2015 
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Притча о больном царе и необычном лекаре 

Царь один… Жил-да-был… 

И могуч!.. И свиреп!.. 

И всесильным прослыл 

В торжестве всех побед!.. 

 

Много царств покорил 

Поражений не знал, 

И бездушьем своим 

Он всем ужас вселял… 

 

Но случилась вот что: 

–Заболел царь и слѐг!  

Не нашѐлся никто, 

Кто царю бы помог… 

 

Самых лучших врачей 

Посвозили к нему – 

Много дней и ночей  

Труд их был ни к чему… 

 

Гневом царь воспылал! 

И велелвсехказнить! 

Черепа приказал 

На воротах прибить! 

 

Год за годом идут,  

Быстро время бежит!.. 

Был всесильным, а тут 

Всѐ «прикован» лежит… 

 

Царь измучен совсем, 

Сил терпеть больше нет… 

А ушло, между тем, 

Как в песок – 20 лет!.. 
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Он спросил: – Эй, лакей! 
Я смертельно устал, 
Почему ты врачей 
Приводить перестал? 
 
И дворецкий сказал: 
– Так убили мы всех! 
– Что, совсем никого?!.. 
– Никого, как на грех, 
 
Кто достоин бы был, 
Досточтимый мой царь, 
И тебя б не смутил, 
Яко низкая тварь. 
 
– Как тебя мне понять?!.. 
Кто-то может помочь?!.. 
И ты хочешь сказать, 
Он помочь мне не прочь?!.. 
 
– Да, мой царь, вот, слыхать, 
Есть тут, гадок и глуп, 
Один неуч-трепач, 
Что неслыханно груб!.. 
 
Утверждает он сам, 
Что готов излечить! 
Только мы его к вам 
Не хотим приводить… 
 
Словно в сказочном сне 
Отдаѐт царь приказ: 
– Того лекаря мне 
Приведите сейчас! 
 
И к нему привели, 
Но кого? – ЗлыдарЯ! 
Весь в лохмотьях, в пыли 
Он предстал пред царя! 
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Царь с сомненьем смотрел: 
– Выгнать нищего прочь? 
Но, вздохнув, он спросил: 
– Ты мне можешь ПОМОЧЬ?!.. 
 
Лекарь ухом не вѐл, 
Будто слов не слыхал. 
Царь – обижен и зол: 
– Вот, какой, мол, нахал! 
 
Но свой гнев усмирил 
(Вдруг, поможет, глядишь?..) 
И спокойно спросил: 
– Почему ты молчишь? 
 
Тут НАЧстражи царя 
Не стал правду скрывать: 
– Запретил ему я 
Здесь свой рот открывать. 
 
– Ты не трусь, говори! – 
Звучит царский приказ. 
– Только правду, смотри. 
Отвечай мне сейчас! 
 
Оборванца ответ, 
Как плевок, прозвучал: 
– Сколько ты лежишь лет – 
Не один я слыхал… 
 
Верно, царь, только я 
Твой недуг излечу!!! 
Только вот от тебя  
Я гарантий хочу. 
 
И условия есть 
У меня на сей счѐт: 
Буду «я» решать здесь! 
Тогда – дело пойдѐт! 
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Наглеца такогО 
Царь еще не видал!.. 
Страже тут же его 
Он казнить приказал! 
 
Стража быстро взялась 
Бедолагу тащить!.. 
Ну, а тот стал, смеясь, 
Мысли вслух говорить: 
 
– Эх ты, царь! Ты жесток! 
Я – единственный щас, 
Кто тебе бы помог,  
И от смерти бы спас. 
 
Уже тысячу ты  
Так безумно казнил! 
Но спасенье с беды 
Разве ты получил? 
 
А я знаю секрет, 
Как его получить 
И сегодня же ты 
Исцелѐн бы мог быть! 
 
Успокоился царь… 
Пощадил наглеца: 
– Я готов выполнять,  
Всѐ, как есть, до конца! 
 
И условий твоих  
Меня суть не страшит! 
Да! Я выполню их! 
Это – ЦАРЬ говорит! 
 
Врач сказал: – Вот цена,  
Что за дела успех! – 
Прикажи скакуна 
Дать мне лучшего с всех! 
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И мешочек мне дать 
Небольшой прикажи – 
Чтобы золота взять 
На запросы души. 
 
Царь воскликнул: – Зачем?! 
Если вылечишь – ей!!! 
Подарю насовсем  
И табун лошадей!.. 
 
А на каждой из них – 
По большому мешку, 
В них монет золотых – 
«Под завяз» ремешку!.. 
 
Врач сказал: – Не спеши! 
Табун – следом пришлѐшь, 
Дать – коня прикажи, 
Привязав – у ворот!!! 
 
И мешок небольшой 
Привязать к скакуну,  
Ведь решенье – за мной! 
Что за спор?! Ну и ну!.. 
 
– Будет так, – царь сказал… 
Начинание – есть. 
(Ну, и раз обещал –  
То держать нужно честь.) 
 
Ну а дальше – опять  
Разговор «не туда»… 
А царю что сказать? – 
Заставляет беда… 
 
Появился испуг, 
Когда врач объявил: 
– Чтоб всех стражей и слуг 
С замка царь – удалил! 



 

 113 

– Ненадолго – на час! 
Чтоб никто не вошѐл! 
Ведь в леченьи, как раз, 
Наступить может боль. 
 
И начнѐшь ты кричать,  
И прикажешь казнить! 
Могут нам помешать, 
Чтоб тебя – ИСЦЕЛИТЬ! 
 
Ну и третий запрос! 
И – условие, царь! 
Прикажи, чтобы нос 
«Никто!» час не совал! 
 
И не слушал твоих 
Приказаний и просьб! 
Слов ругательства, злых, 
Или даже – угроз! 
 
Ведь лекарства мои 
Дав сильнейшую боль, 
Могут стать и сверх сил 
И поссорить с тобой! 
 
Этой боли огня 
Будет сложно стерпеть, 
Ты захочешь меня 
Непременно казнить! 
 
Но ведь важно для всех 
Чтоб ты был исцелѐн, 
А леченья успех – 
Чтоб был в жизнь воплощѐн! 
 
И издал царь приказ: 
– Всѐ – без слов, выполнять! 
Ну а сам, ждал тот час – 
Чтоб леченье начать. 
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Врач-лохмотник прождал, 
Чтоб дворец опустел 
И довольно заржав, 
В спальне двери закрыл! 
 
– Ну?!.. Повѐлся, дурак, 
Ты на хитрость мою? 
Старый ты, идиот!.. 
(Волос дыбом царю!!!..) 
 
– Все из замка ушли, – 
Прохиндей продолжал, – 
– Не войдут, и не жди, 
Как бы ты не кричал!.. 
 
И стоит у ворот 
Самый быстрый скакун, 
Я – не врач, а прохвост, 
Что тебя обманул! 
 
Провести мне тебя 
Не составит труда, 
И вся важность твоя – 
Это всѐ ерунда! 
 
У царя – сильный шок!.. 
Какой хитрый обман!.. 
Он взревел словно волк, 
Что поймался в капкан! 
 
– Еще рано реветь! – 
Тут мошенник сказал, 
Только начал я, ведь, 
О чѐм годы мечтал! 
 
Я желанья имел 
Три заветных, больших,  
И вот час наступил, 
Чтобы выполнить их! 
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Ну, во-первых, не раз 
С нетерпеньем мечтал, 
Как в паршивый твой глаз 
Мой плевок попадал! 
 
Набирает слюнЕй 
Не спеша, полный рот, 
И харкнув посильней 
В лицо смачно плюѐт!!!.. 
 
Царь, всесильный в былом 
Но бессилен теперь, 
Заорал на весь дом 
Словно раненный зверь! 
 
В такой ярости он 
Не бывал никогда!.. 
И бессилия стон: 
– Жаль, что с телом беда! 
 
А лже-доктор сказал 
О желаньи втором: 
Верить царь не желал!!! 
Разразился, как гром! 
 
Но в момент сразу тот, 
Хоть кричи – не кричи! 
Ему врезалась в рот 
Струя мерзкой мочи!.. 
 
Он пытался кричать – 
Захлебнулся мочой, 
Продолжая лежать 
Под горячей струѐй! 
 
(Этот жулик дрянной, 
В лик героя-царя 
Помочиться посмел, 
Жаждой мести горя?!..) 
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В гневе царь задрожал! 
Свои силы напряг! 
Что есть сил, закричал! 
Дотянуться бы – как?!.. 
 
Где-то меч тут лежит 
У кровати его!!!.. 
Он себя защитит!!!.. 
Вот достать бы его!.. 
 
Но тут «врач» известил 
Вдруг о третьей мечте! 
– Нееееееееет!!! – больной завопил, 
– Неееееееееееееет!!! – как гром в пустоте!.. 
 
Полководец страдал: 
– Как беспомощен он!.. 
Обмануть себя дал!.. 
Так презрен, оскорблѐн!.. 
 
Собрал волю в руке 
И сжал в крепкий кулак 
Своѐ тело в рывке – 
Со всей силой напряг!.. 
 
Еле-еле он смог, 
Шевельнуться!.. Устал!.. 
Повернулся на бок!.. 
И с постели упал!.. 
 
И тянулся, скребя 
И царапая пол!.. 
Просто был вне себя!.. 
И неслыханно зол!.. 
 
– Что б не стоило щас!.. 
Ногти все изломлю!.. – 
Дотянусь до меча 
И в куски изрублю!!!.. 
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Я ему покажу!.. 
Вот мерзавец какой!.. – 
Дотянулся к мечу 
Наконец-то рукой!.. 
 
Получилось!.. И вот 
Меч был в царских руках!.. 
– Где же этот прохвост? – 
Обернулся кой-как… 
 
Оглядевшись, вскричал!.. 
Он один!.. «Врач» – удрал!.. 
На карачки царь встал, 
И поднявшись – упал!.. 
 
Поднимался едва! 
– Нет, я  встану! Смогу! – 
Кругом шла голова, – 
Не останусь в «долгу»!.. 
 
Ноги ватные все… 
На плечах – кирпичи!.. 
Давал сил на успех – 
Смрад от гадкой мочи! 
 
– Ну, беги, ты, беги! 
Всѐ равно догоню!.. – 
Сделал слабо, шаги, – 
– Догоню!!!.. И убью!!!.. 
 
И пытаясь догнать 
Подлеца-беглеца, 
Начал царь ковылять 
До двери, до крыльца. 
 
Во дворе – перепуг!!!.. 
Удивленья – не скрыть!.. 
Стражи видят, что вдруг 
Царь идѐт во всю прыть!.. 
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Да он слаб ещѐ, хил, 
Но он всѐ же пошѐл!!!.. 
Чудо!!! Тот, кто лечил – 
То лекарство – нашѐл?!.. 
 
Прекословить боясь 
Каждый с них промолчал, 
Показав лишь, трясясь, 
Куда нищий сбежал. 
 
Царь карабкаться стал 
И на лошадь залез! 
Во всю мощь поскакал, 
Чтоб беглец не исчез!.. 
 
Тут услышал стук-гам 
За собой лошадей! 
Оглянулся – а там 
Войско армии всей! 
 
И от счастья – горят, 
Во всю глотку оря: 
– За героя-царя!!! 
За героя-царя!!! 
 
Машут саблями все! 
Там отваги накал! 
– А ведь я же – в седле!!!.. – 
Тут вдруг царь осознал!.. – 
 
И скачу по степи 
К солнцу, к ветру лицом!.. 
И нутро всѐ кричит: 
– А ведь я – ИСЦЕЛЁЁЁЁЁН!!!.. 
 
Вдруг дошло до него: 
– Не мошенником был, 
Тот, кто мучил его, 
Ну и так – исцелил!.. 
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Чудо-лекарь он был, 
Тонко мудр и умѐн! 
Вот царя исцелил, 
И был в этом силѐн! 
 
И на риск он пошѐл 
Для всей жизни своей! 
Чтобы царь излечѐн 
Был уже поскорей! 
 
И не много просил, 
Лишь коня, чтоб спастись, 
Да и труд оценил 
Мелочѐвкой на жизнь!.. 
 
Зарыдав, царь упал 
На дорожную пыль!.. 
А затем – хохотал 
Уже, что было сил!.. 
 
– Ай да врач! Ты – герой! 
Мудрецов всех мудрей! 
Заработал ты свой 
Табунец лошадей!.. 
 
И с мешками, что я 
Так тебе обещал! 
Но теперь за тебя –  
Я б полцарства отдал! 

*** 
В этой притче мораль, 
Как мы видим, одна: 
– Лишь насколько тебе 
Твоя цель есть важна? 
 
Если сильно желать 
Доброй цели достичь – 
Будет БЛАГО давать 
Воспитания бич. 
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Так и царь был тиран, 

Ну, а после бича 

Шанс последний был дан 

Для царя-палача. 

 

И пошѐл ему впрок, 

Благодати урок. 

И чтоб думать он мог – 

Был и дан ему срок. 

 

И посланец к нему – 

Мудрость свыше имел: 

– Телу врач – ни к чему! 

Бог ведь душу лечил! 

«И похвалил господин управителя неверного, что догадливо 

поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем 

роде». Лук.16:8) В чѐм догадливее? 

09.02.2015 

 

Ворона по имени Верона 

Жила-была ворона, 

По имени – Верона. 

Она была всей белой, 

Застенчивой, несмелой, 

Ей нравились общенья 

За баночкой варенья. 

Сидела не скучая 

Даже за чашкой чая. 

За чаем, за вареньем – 

Прекрасное общенье! 

Знай, сидя попиваешь, 

Если молчать желаешь. 

Стесняешься немножко – 

Подольше лижешь ложку. 

Нет умных разговоров 

С красивых слов, узоров. 



 

 121 

Здесь формула простая: 

Сидеть. 

За чашкой. 

Чая. 

19.02.15 

 

Кмітливий лось 

(Байка) 

 

Одного разу втрапили у яму, 

Мисливцями приховану гілками, 

Та викопану там заздалегідь, – 

Лисиця, вовк, та велетень ведмідь. 

Не встигли там оговтатись, аж ось 

Попав в цю ж яму – бідолаха лось. 

 

– От яке лихо... – вовк промовив тихо. 

Ми так попались, всім нам не до сміху. 

Так, ніби інших ям тут не знайшлось, 

Що нам сидіти з лосем довелось. 

Ми хижаки, а біля нас – їда. 

Як то єднає всіх одна біда. 

 

– Еге ж... Еге ж... – підтакує лисиця, – 

Ведмідь зітхнув: – Не наднесло б мисливця! 

Розумному хіба тут до їди? 

Тут всім нам не далеко до біди! 

„Як вибратись?!..” – подумайте гаразд! 

Обов’язок це кожного із нас! 

 

– Та так... – промовив лось, аби сказати, 

(Які йому тут з хижаками жарти... 

Інтелігентно говорити вмів, 

Безвихідь. Сам чудово розумів. 

Або мисливці його в ямі вб’ють – 

Або ці хижі звірі роздеруть.) 
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Години йшли... Всі дуже зголодніли. 

Які хижацькі міркування – зрозуміло: 

У шлунку смокче, в животі – гуркоче, 

Вже кожен не на жарти їсти хоче. 

Й кого? Звичайно, травоїдний красень 

Для них – шматок, без сумніву, є ласий! 

 

Ведмідь до лося і звернувся:  „Друже, 

Ти віриш? Мені шкода тебе дуже! 

Ми тут порадилися, всі ми м’ясоїдні. 

Лиш ти один тут нам чужий, а ми всі – рідні. 

І мусимо тебе негайно зараз з’їсти! 

Та битися з тобою не хотіли б лізти. 

Лось відповів: „Та так, я розумію... Знаю... 

Та лиш одне прохання перед смертю маю. 

Мені в дитинстві мама під хвостом, 

„Таємне” записала щось, листом... 

Та я ніяк не міг туди дістати. 

Щоб той важливий лист там прочитати. 

На мене вплине ваш поступок благодійно, 

То ж – прочитайте, щоб я вмер собі спокійно. 

 

Всім трьом цікаво надзвичайно стало: 

Що ж там такого лосю мама написала?.. 

До лося ззаду в нетерплячці приступили – 

А лось як дасть копитами з всієї сили!!! 

Та з переляку з ями як рвонув!.. 

Та такий був! 

Аж ліс за ним загув! 

 

Ведмідь до тями ледве в ямі повертався, 

Тре очі – а в живих лиш він один зостався! 

Не зміг на мертвих глянути без сліз!.. 

– Ці – вчені! А ось я чого поліз?!.. 

От дурень я! Хоч би читати вмів! – 

З тої досади він аж заревів. 

19.02.15 
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Елементарна дедукція 
(життєва смішинка) 

 
Мама приїхала до сина на вечерю. 
Його сусідка, Віка, їй відкрила двері. 
Про себе та відзначила красу дівчи́ни, 
Й задумалась, чи є серйозне щось між ними? 
А потім Віка їй кімнату показала, 
Яку вона так само поруч винаймала. 
 
Що мама думає – син, звісно, зрозумів, 
Тому категорично тут же заявив: 
„Про що ти думаєш – я достеменно знаю. 
Але це все не так, тебе я запевняю! 
Та щоб ти знала, правди мені діти ніде – 
Ми з Вікою –лиш звичайнісінькі сусіди!” 
 
А через тиждень дівчина питає:„Саша, 
Куди це ділась срібна цукерничка наша? 
Не бачила з тих пір, як була мама твоя, 
Надіюсь, не взяла вона її з собою?” 
„Та ні... Не думаю, – їй той відповідає, – 
Але напишу на e-mail і запитаю”. 
 
Він сів і написав: „Добридень, люба мамо! 
Але скажи мені будь ласка. Тільки прямо... 
Не хочу говорити я таку дурницю – 
Що власне ти забрала срібну цукерницю. 
Та також не гово́рю я, що ти не брала. 
Є факт, що ти була в мене й вона пропала. 
З любов’ю – Саша.” 
 
Приходить тут від мами лист: „Синку, облиш. 
Я не говорю, що ти з Вікою вже спиш. 
А також, що не спиш з нею – не скажу теж. 
Та, синку, факт є факт. Він в мене є, авжеж! 
Бо якби Віка спала у своїм ліже́чку – 
То би давно знайшла в нім твою цукерничку. 
З любов’ю – мама”. 

20.02.15 
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Смотри  с позитивом 
– Если роют тебе яму – 

Ты мешать таким не смей! 

Как закончат – сможешь славный 

Себе сделать там бассейн!.. 

Если кости тебе моют – 

Искренне благодари! 

Не грозят тебе собою 

Ни артроз, и ни артрит! 

Если плюнут тебе в спину –  

Ты гордись! Ты – впереди! 

Счастье, горизонт раскинув, 

Ждѐт ТЕБЯ – не прогляди! 

Если клеиться не хочет 

В жизни что-то – выкинь клей! 

Чтоб не сделать жизнь короче – 

Ни за чем в ней НЕ ЖАЛЕЙ! 

20.02.15 

 

Любите мам, любите! 
Не раньте матерей, не зная цену боли! 

Не раньте матерей жестокостью своей! 

Бывает слишком поздно исправить  всѐ любовью, 

Поэтому – не раньте! Не раньте матерей! 

 

Не раньте матерей, сурово не судите, 

Не зная, как вы сами смогли бы поступить, 

Цените матерей, сердца их берегите! 

Ведь так легко словами поранить и убить. 

 

Убитое их сердце страдает непрестанно, 

Уныньем и печалью съедая силы их, 

Болезнями-тоскою их  жизни сокращая… 

Ведь слов-то они ждали от вас совсем других… 

 

Не раньте матерей, даря потом подарки… 

Любовь ведь не в подарках, а в чувствах ваших к ним. 
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Ведь это не любовь уже, а жалкие огарки 

Что от любви остались…  

Огарки… 

Горький дым… 

 

Не раньте матерей! Они вас нежно ждали! 

Считали дни, недели, считали месяца… 

Потом хоть в муках-болях, но счастливы, рожали, 

Их радости, и счастью – ведь не было конца! 

 

Потом они растили вас трепетно и нежно, 

И с вами малышами не спали по ночам… 

Все дети вырастают, и это неизбежно, 

Но в молодости силе – не раньте старых мам! 

 

Когда-нибудь поймѐте, но будет слишком поздно 

И некому вам будет сказать ваше «прости!..» 

Любите мам, любите! Любите, пока можно! 

Пока вы с ними вместе на жизненном пути. 

21.02.2015 

 

И всѐ?.. 
И всѐ? «Правоту» вы «свою» доказали? 

Стало легче «победу» «свою» одержав? 

Если б в этот момент вы хоть чуточку знали 

Что не это ведь важно –  кто «прав» и «не  прав»… 

 

Ну, конечно, вы очень сейчас поумнели. 

Мама кажется мамонтом вымершим, вам… 

И отстала она… ну а вы – преуспели, 

Вы «продвинуты» стали, вам стыдно за мам…. 

 

Важно, с мамой не споря – вам выслушать довод. 

И принять во вниманье желанье помочь, 

Ведь забота еѐ – для конфликта не повод, 

Если ты еѐ любящий сын или дочь. 

21.02.15 
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Я многого не знала 
Как хотелось бы дать своей маме тепла, 

Если только вернуть бы назад всѐ могла… 

Если б я понимала тогда как ей больно! 

Когда боль причиняла я маме невольно… 

Я не знала тогда глубины еѐ чувств! 

Я не знала по чѐм материнская грусть, 

Я не знала чего стоит горечь, печаль. 

Я не знала цену еѐ боли, а жаль!.. 

Еѐ слезы меня раздражали и злили. 

А они мне о боли еѐ говорили… 

«Доросла» уже я и до маминых лет, 

Для меня еѐ чувства уже не секрет… 

Мне любви еѐ искренней так не хватает! – 

Человек ценит поздно всѐ то, что теряет… 

Вот сейчас мамы нет – боль терпеть очень сложно! 

И, бывает, наплачусь – а вернуть невозможно! 

22.02.15 

 

Материнская боль 
Материнскую боль кто измерит-узнает? 

Только тот, кто еѐ на себе испытает… 

Только тот, кто умеет в любви со-страдать, 

А иначе – ну как еще можно узнать? 

Я сама очень долго в любви возрастала, 

Свою маму (как жаль!..) не всегда понимала… 

Я дарила подарки, дарила заботу, 

Только сердце моѐ в суете было что-то… 

Охладело оно и уже не пылало, 

Я же думала «делаю маме немало!.. 

Больше всех остальных!..», очевидность не видя, 

Что любила еѐ я, почти ненавидя:  

Она письма ждала – не всегда я писала, 

Не всегда еѐ выслушать даже желала… 

Могла резко одѐрнуть, себя оправдав: 

«Это мать виновата, мне повод сей дав!..» 

Да. Сдувала пылинки с неѐ. Как с комода… 
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Натирала до блеска – не жалела ухода! 

Только… Это всѐ было для тела лишь, что ли… 

Ведь не слышала я тогда маминой боли… 

Одиночества мамы – понять не могла, 

Как она меня жаждуще в гости ждала!.. 

Но на фоне других – я была как «святая», 

Себя сравнивать выгодно с ними, желая 

Передать мои чувства сейчас очень сложно – 

Часто плачу, что вспять всѐ вернуть невозможно. 

22.02.15 

 

Не повезло 
Когда дети, не думая, мать огорчают, 

Когда дети права свои грубо «качают»… 

Когда могут сказать что-то резко в глаза,  

И не тронет их горькая мамы слеза – 

Этим детям конкретно НЕ повезло, 

Ведь избрали они не любовь дать, а зло… 

 

Материнское сердце рыдает и плачет… 

Оно создано так и не может иначе… 

Оно любит детей, как умеет, как знает – 

И не видя взаимности – очень страдает… 

22.02.15 

 

У гинеколога 
Женщина в смятенье полном 

К гинекологу пришла: 

– «Доктор! Я в беде огромной! 

И в тупик глухой зашла! 

Я в отчаяньи!.. Спасите! 

Моему ребѐнку – год, 

И опять буду в декрете! 

Сделайте же мне – аборт!.. 

Двое сразу – слишком сложно,  

Не смогу я потянуть! 

Вообще, мне невозможно 
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Будет даже отдохнуть!» 

– «Дааа… У вас – тяжѐлый случай… – 

Доктор щурит правый глаз, – 

Есть решение получше! 

Не опасное для вас!» 

Та вздохнула с облегченьем, 

Что добилась своего, 

И уже без напряженья.  

Дальше слушала его. 

Он продолжил: «Предлагаю 

Чтоб вопрос этот решить, 

И вам сразу двух детишек 

В напряженьи не растить – 

Мы убьем ребенка с вами, 

Но того, который есть!.. 

Сможете до родов сами 

Отдохнуть месяцев шесть!..» 

Если мы уже решили, 

Чтоб убить одного с них, 

То неважно, в самом деле, 

Кого выберем с двоих. 

Если вы того убьѐте, 

Кто у вас уже рождѐн, 

То здоровье сбережѐте, 

Ведь в аборте – риск силѐн!..» 

Женщина вскричала: « Ужас! 

Доктор! Вы в своем уме?!.. 

Ведь убить ребѐнка – тут же 

Оказаться нам в тюрьме!.. 

Вообще-то, преступленье – 

Малыша взять и убить! 

И потом всю жизнь в мученьи 

И кошмаре – с этим жить!..» 

Отвечал ей врач: «Согласен! 

Но, ГОТОВЫ были вы, 

И на этот шаг, не в фарсе – 

Шли обдуманно, увы… 
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Вот и я себе подумал: 

«Может лучше будет так? 

И решение придумал, 

Чтоб вам меньше пострадать…» 

И сдержал улыбку еле, 

Мудрый доктор в этот ми 

Понимая: «Доброй цели 

И на этот раз – достиг! 

Молодую маму быстро 

Убедил в том факте он,  

Что нет разницы в убийстве, 

Кто «рождѐн» и «не рождѐн»… 

 

Рождено – не рождено – 

Преступление – одно!..» 

01.03.15 

 

Колыбель моей души 
Я видела мир не таким, как привычно, 

Я видела мир как оазис души. 

Где  всѐ так таинственно и необычно. 

Где нас изнутри Бог Ваятель вершит! 

 

Я знаний о Боге тогда не имела, 

Но внутренность знала, что «Некто» со  мной, 

Который спасает меня, то и дело. 

И учит меня быть немного иной… 

 

И в мире том дивном нет зла и печали, 

И нет там обычной земной суеты – 

Там таинства кладезь и вечности дали, 

Там есть чудеса, что сбывают мечты… 

 

Живѐшь ты внутри себя, будто – за гранью, 

И мир разделяешь на «этот» и «тот», 

И учишься слышать там Духа звучанье, 

Что к нам, человекам, от Бога идѐт. 
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Он учит всѐ видеть другими глазами, 

Где жизнь и твой дом – в измеренье ином, 

Тогда мы и видим что чудо – мы сами, 

И просто во временном теле живѐм!.. 

 

И чудом не только есть звезды на небе, 

А чудо – упавшая капля воды, 

На солнце подсохшая корочка хлеба, 

Когда ты  в пустыне и нет там еды. 

 

Я мир наблюдала распахнутым сердцем! 

Могла любоваться в нѐм веткой сухой, 

Где слома кружочек был чудом чудесным, 

Как будто рисован искусной рукой!.. 

 

Я звуков природы частицей ставала, 

И в них растворялась, уйдя в небытьѐ! 

Я там свои мысли и чувства встречала, 

А ум заменяло всѐ больше чутьѐ. 

 

Любила симфонии слушать метели 

И звуков богатство еѐ, различать: 

То слышался голос мне нежной свирели! 

То скрипок мог трепетный голос звучать! 

 

А дальше кларнет уже слышится вроде… 

В мелодии – голос трубы задал тон… 

И музыка эта, то в плач переходит, 

То вдруг переходит в надрывистый стон... 

 

А там вдруг младенец, проснувшись, захныкал, 

И снова звучит колыбельной напев, 

Под тембр бассетгорна  из прошлого века, 

Своей экзотичностью чуть удивив… 
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Я очень любила, как пели капели, 
Когда таял снег в ярких солнца лучах!.. 
Когда воробьи оживлѐнно галдели, 
Устроив себе «банный день» в лужицах! 
 
А там –  переливчатый, звонкий, ручьистый, 
От солнца весеннего жарких лучей, 
С сугробов метровых – перинок пушистых,  
Подтаявший снег убегает с полей!.. 
 
И запах весны! И вокруг – оживленье! 
И всѐ обновлѐнным встаѐт после сна! 
И ты, ароматы вдохнув с наслажденьем, 
С восторгом внутри, восклицаешь: «Весна!..» 
 
Лишь солнце наметит проталин немножко – 
Двухцветным цветеньем ольха удивит: 
Одеть свои «шишки» цветки и «серѐжки» 
На веточки голые – быстро спешит! 
 
Картины из детства, как жизни начало, 
Я бережно в памяти все берегу: 
Душистая ива весной зацветала 
На солнечном нашем чудесном лугу! 
 
И первые пчѐлы над нею  гудели, 
Медовый нектар собирать не спеша, 
И с этой прекрасной души колыбели, 
Пытливо весь мир познавала душа! 
 
В объятиях любящих бабци и мамы, 
С примером их жизни «отвергнув себя!» 
Во дворике, в доме, прекраснейшем самом! – 
Росла, безгранично мир дивный, любя! 
 
Тот милый наш домик с соломенной крышей. 
С одной комнатушкой в пять метров на всех,  
Где был потолок чуть от взрослого выше, 
Но был всегда праздник, и песни, и смех! 



 

 132 

Приятны мне детства далѐкие дали… 
Я в них возвращаться охотно спешу. 
Ведь стартом они для всей жизни мне стали, 
Откуда я ныне живу и дышу… 
 
Любила я взрослые слушать, беседы, 
Мир детства мне тесен был – шѐл перевес, 
Чтоб жить в мире том, что ещѐ не изведан, 
Огромный имея к нему интерес… 
 
Сейчас же, смотря на себя в моѐм детстве, 
Могу объяснения верные дать 
Всему, что мне было тогда неизвестным, 
К чему было трудно слова подобрать… 
 
Там знание Свыше – во внутрь мне влагалось, 
Что делало «странной» меня средь других… 
Ведь, с взглядами всех я тогда – не считалась, 
И твѐрдо держалась лишь «странных» – своих. 
 
Там я променяла всю мудрость земную – 
На Божью премудрость, которой никто 
Познать не желал и считал за безумье… 
А я берегла, не смотря ни на что! 
 
Лишь бабушка с мамой, так жить позволяли, 
Не споря со мной, и свободу мне дав… 
Хоть так же меня не всегда понимали, 
Тот мир – изнутри – до конца не познав. 
 
Им некогда было: Работа!.. Работа!.. 
Ведь нужно детишек троих прокормить! 
И дать им любовь, и тепло, и заботу! 
И дать воспитанье, достойно взрастить! 
 
Я Богу – от сердца всего благодарна! 
За маму, за бабцю, за веры закал! 
За то, что учил, хоть была я бездарна, 
Но Он не отверг и старанье давал! 
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Я так благодарна: за чудное детство, 
За доброе всѐ, что в меня Бог влагал, 
За «странный» характер, моѐ любопытство, 
За трудное всѐ, что пройти помогал! 

01.03.15 
 

В парикмахерской 
(Быль) 

 
С сыном, курсом в мой салон, 
За руку шагаем… 
Лет – не больше трѐх, был он, 
По пути – болтаем. 
 
Инструктаж даю обильный 
По таким вопросам: 
«Мальчик умный ты и сильный, 
И почти стал взрослым. 
 
Маме, мол, нужна причѐска, 
Чтобы быть красивой, 
И тебе там ждать придѐтся – 
Долго, терпеливо…» 
 
А сынишка, скажу сразу – 
Взрослый был не по годам, 
Не подвѐл меня ни разу, 
Вызывая зависть «мам»… 
 
Сын охотно соглашался, 
Что меня не подведѐт! 
Носик весело задрался – 
Не стянуть в улыбке, рот!.. 
 
Всех в салоне успокоив, 
Что «с сынишкой – ноль проблем», 
Усадила его в холе, 
Наблюдать прося за ним… 
 



 

 134 

И сама же – наблюдаю 
Через дверное стекло: 
Он – сидит, с кем-то болтает… 
Так и время всѐ прошло… 
 
Вышла я… иду к сынишке, 
С химзавивкой, чтоб обнять: 
«Вот и я, чудно сидишь ты, 
Ожидая здесь меня». 
 
От меня сын вбок метнулся!.. 
Молча холодно глядит… 
Все в салоне: «Что надулся? 
С мамочкой домой иди!» 
 
Сын серьѐзно: «Что вы – врѐте?!.. 
А ты – мама не моя!.. 
Уходи, чужая тѐтя! 
Мою маму – знаю я!.. 
 
Я, конечно, уже в шоке! 
Сын не шутит, напугал! – 
«Солнышко моѐ, ну что ты?.. 
Ну, неужто, не узнал?.. 
 
И капризничать не нужно, 
Это – я, пошли домой» 
Помогают все мне дружно: 
«Это ж мама, что с тобой?!..» 
 
«Не пойду я! И не ждите! 
Не такой уж глупый я! 
Вы – МОЮ маму вернииииииите!!!!!!!...... 
Это мама не мояяяяя!!!..» – 
 
И заплакал так он горько, 
Что и я за ним – реветь: 
«Ну, послушай – мой же голос? 
Ты ведь помнишь его, ведь?!.. 
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А лицо?.. Моя одежда?.. 

Всѐ же мамино, везде, 

Оно то же, что и прежде, 

Только волосы не те… 

 

Я – вся та же, только стрижка, 

И завивка у меня…» 

Успокоился сынишка. 

Молча смотрит на меня… 

 

Шмыгнул носом он устало. 

И ко мне со стула слез… 

Я – в душе себя ругала,  

Что такой ребѐнку стресс!.. 

 

Эту сцену, напряжѐнно, 

Пережить там всем пришлось… 

Всѐ вздохнули облегчѐнно: 

«Слава Богу – обошлось!..» 

03.03.15 

 

Я мечтала и уснула 
(Для детей) 

 

Зима… Так хочется в лес – да подальше, подальше сходить! 

Найти в его чаще глухой… БОЛЬШУЮ медвежью берлогу!.. 

Ворваться!!! Медведя – от крепкого сна – разбудить!!! 

А ПОТОМ – 

Бежать, бежать от него, задыхаясь от чувства восторга!!!.. 

 

А когда он уставший, догонит тебя, наконец, 

То сказать, повернувшись к нему, с большим-большим 

уваженьем: 

«Извини, пошутила… И мѐда с собой у меня, увы… нет! 

А СЕЙЧАС, 

Пошли-ка ко мне! И хватит тебе до весны, угощенья!.. 
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Там варенье и мѐд – тебе, Мишенька, хватит на год! 

И хоть сладкое мама разрешает в день кушать лишь чайную 

ложку, 

То тебе давать буду раз в день – по столовой большой ложке в 

рот! 

ПОТОМУ 

Что тебя разбудила холодной зимой понарошку! 

 

Ну, а если захочешь ты всѐ-таки очень поспать, 

Я придумаю что-то… И с мамой решу вопрос как-то… 

Ты согласен же будешь тихонько прилечь под мою же кровать?.. 

НУ А Я, 

Буду рада увидеть как ты – во сне сосѐшь свою лапу!» 

 

Вот весна… Птички-бабочки… В чудо-цветочках – земля! 

Что мне делать сейчас? За пчѐлкой в их улей медовый податься? 

И залезть к ним, погромчежужжжжа?!.. И сказать им: «А вот вам 

и я! 

НУ, ТАК ЧТО? 

Будем мѐдом без блинчиков, что ли, сейчас угощаться? 

 

Так давайте летим тогда в гости ужжж лучше ко мне! 

Мѐду там – стоит две трѐхлитровые, полные до верху, банки!.. 

Только… вот незадача!.. У меня, к сожжжжалению, крылышек 

нет…» 

И СТОЮ… 

Перед ними, унижено, чуть ли от горя не плача… 

 

А они, удивлѐнные щедростью щедрой моей, 

Зажужжали: «Не плач! Есть жжжжеможжжжет на это какая 

идея?!.. 

Лепестка два красивых возьми, от цветочка побольше – приклей 

И ЛЕТИ! 

Ну, а мы – за тобою вдогонку, к обеду, поспеем?..» 

 

Лето… Приключений желанья бередят мне душу опять… 

С друзьями играть во дворе – не хотелось бы даже и даром! 
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Я хотела бы в джунгли, в тропический лес пойти  погулять! 

И ДРАЗНЯСЬ, 

В догонялки играть с царѐм джунглей – котом Ягуаром!  

 

По деревьям – прыг-скок!., И по суше – бегу и бегу!!! Угу-

гуууу!!! 

Кошке – искры из глаз! Ей угнаться за мной – ну, конечно, уж 

слишком! 

Так и быть! Я поддамся и силы еѐ в этот раз – сберегу! 

И СКАЖУ: 

«Что ты?!.. Что ты?!.. Ведь я же тебе совсем не серая мышка?!.. 

 

А у нас есть чердак. Серых мышек на нѐм – полным есть полно! 

Если там станешь жить – то пищи тебе не убудет! 

Я такую вот кошку как ты – завести хотела давно!.. 

ОБЕЩАЮ: 

На завтрак, обед и на ужин – по мышке всегда тебе будет!!!..» 

 

Ну а осень – как осень… То солнце сверкает – то слякоть и 

дождь… 

И не знаю, что лучше – сидеть со сверчком за камином?.. 

Или в небо смотреть, и под листика мокрого мелкую дрожь, 

ПРИУНЫТЬ?.. 

И рыдать, вместе с плачущим, грустным осенним ключом 

журавлиным? 

 

Нет, под дождь не хочу…уж лучше я дома в тепле посижу 

И чтоб вовсе уже от безделия не быть мне грустной, 

Я в тот угол, в котором живѐт паучок, (брррр!…), погляжу: 

СОГЛАШУСЬ 

Покачаться вдвоѐм с паучком на его паутине воздушной… 

 

О!.. Придумала я!.. На осень есть план – смастерю дельтаплан!.. 

И подамся  к дельфинам!..Там кит мне – фонтан свой подарит! 

А акуле скажу: «Будешь плохо вести себя – маме отдам! 

ПОНЯЛА?!.. 

И она тебя всем нам на ужин ОХОТНО зажарит!..» 
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Не заметила я, как сладко уснуть под мечты удалось 

И мне снились далѐкие дивные тропики-страны!.. 

В них зверушек полно! И нам весело дружно всем вместе жилось! 

НО К УТРУ 

Разбежались куда-то они от меня, как ни странно! 

03.03.2015 

 

Я мечтала и летала 
(Для детей) 

 

Грустно я в окно смотрела: 

Во дворе – бутузят мяч! 

Как бы я туда хотела… 

Одиноко мне – хоть плач!.. 

 

Пригласить бы мне подружку, 

Чтобы можно поболтать… 

Взять какую-то игрушку –  

И вдвоѐм да поиграть! 

 

Но меня – одну закрыли, 

Пока буду я болеть, 

Все работают, при деле, 

Некому за мной смотреть! 

 

Вдруг… я чувствую, пугаясь, 

Взгляд прицельный на себе: 

Сидит, лапки потирая,  

Муха! И ко мне: «бе-бее!» 

 

Прямо так мне и сказала! 

Будто бы меня дразня, 

Будто мне сказать желала: 

«Посмотри-ка на меня!..» 
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Я во все глаза смотрела! 
Помотала головой! – 
«Может я уснуть успела? 
Или что это со мной?!..» 
 
Муха та передо мною, 
Будто на показе мод: 
«Хороша, мол, я собою?» – 
«Топи-топи» – взад-вперѐд… 
 
Хоботок свой противнющий 
Демонстрировать взялась!.. 
Ой! Еѐ такой большущий, 
Подмигнул мне правый глаз! 
 
На неѐ смотрю брезгливо: 
«Хватит, муха, доставать! 
Тут и так до слѐз тоскливо… 
Но тебе – откуда знать…» 
 
Муха будто рассердилась – 
Зажужжала-понеслась! 
То мне в волосы вцепилась!.. 
То на нос мне! То на глаз!.. 
 
И по комнате носилась 
Ошалело: «бзык!..» и «бзык!..» 
Я – совсем развеселилась! 
Показала ей язык!.. 
 
А она – как будто дразнит: 
«Догони-ка! Догони! 
И хоть глазом, одним глазом 
Ты со мной на всѐ взгляни!» 
 
Крыльями тряхнув игриво, 
На меня опять косясь, 
Она медленно, красиво, 
В сахарницу забралась… 
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И по сахарным барханам 
Вперевалочку идѐт!.. 
Мол: «Похожа с караваном?!.. 
Ну, давай за мной! Вперѐд!.. 
 
Это так ведь интересно. 
В приключения играть! 
Ну, признайся, только честно – 
Ты не против полетать?!.. 
 
Вот включи воображенье, 
Что со мной – летишь, летишь!.. 
Ощутив сейчас паренье – 
С высоты на всѐ глядишь… 
 
Я за ней! – она носиться! 
К потолку! Затем – в пике! 
То вокруг меня кружится! 
То щекочет по щеке! 
 
Она, честно, так старалась! 
Я – вошла в еѐ игру! 
И за ней вдогонку мчалась, 
Изучая всѐ вокруг! 
 
Во мгновенье – развороты! 
И уже взмываем: «Вжик!..» – 
«Муха! Медленнее, что ты!.. 
Я ведь только ученик!..» 
 
Ну, а мухе – было мало! 
Видно, любят мухи риск, 
Муха даже бледной стала, – 
Голос перешѐл на писк: 
 
«Вот паук – его боишься! 
Хочешь – только для тебя! – 
Подойду к его жилищу?!!!.. 
Испытай и ты – себя!..» 
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«Ну, уж нет!» – сказала строго! 

Замахнулась на неѐ!.. 

Та – обиделась немного, 

Улетела… 

 «Ну еѐ!..» 

 

Слышу – муха завизжжжала! 

Где – никак я не пойму! 

Ну, видать, в беду попала! 

Трудно всѐ же, одному! 

 

Я летала и искала, 

Залетела в уголок, 

Где паук в своѐ бунгало 

Муху-пленницу волок! 

 

Мух я вовсе не любила, 

Пауков боялась чуть, 

Но, куда деваться было – 

Я давай на муху дуть! 

 

На меня паук сердито 

Топорщился и глядел! 

Был похож он на бандита, 

Что «ОМОНа» проглядел! 

 

Дула я что было силы! 

Паутинка порвалась! 

Муху вихрем подхватило – 

И она взлетела враз! 

 

А паук не ожидал ведь: 

Первый раз такой наскок! 

И десантника прыжками – 

Улетел под потолок! 
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Я была собой довольна: 
Победила в себе страх! 
Расскажу подружкам школьным – 
И все скажут дружно: «Ах!..» 
 
Время близилось к обеду – 
Я давай мухе жужжаать: 
«Будем пражжжждновать победу! 
Чем тебя мне угощать?!..» 
 
Муха грустно посмотрела, 
И сказала: «Вот нахал! 
Тот паук мои все крылья 
Так бессовестно помял!.. 
 
Утюжжжок бы мне сначала, 
Чтоб разгладить крыл атлас!..» 
Ей в ответ я прожужжала: 
«Подожжжди, я вмиг, сейчас!!! 
 
Есть утюг, но он огромный! 
И раздавит тебя враз… 
Смастерю тебе я новый,  
Чтобы по тебе как раз!» 
 
С пластилина мастерила – 
Все большие! Всѐ никак!.. 
Смотрю – муха моя мило 
С лапками в варенье: «Шмяк!..» 
 
«Что ты делаешь?!.. С ногами?!.. 
Ты забыла этикет?! 
Это ты назло мне, прямо – 
За всѐ доброе в ответ?!..» 
 
Ну,  а муха даже ухом, 
На мой крик не повела, 
И уже в варенье брюхом  
Она полностью легла!.. 
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«О!.. Да ты моя подруга 
Кажется опять в беде!.. 
И теперь нужна прислуга – 
Отмывать тебя в воде?!.. 
 
Мухе же – не шевельнуться, 
Ведь варенье – словно клей! 
Налила воды я в блюдце –  
Мухе сделала бассейн. 
 
И уроки – высшим классом 
Ей даю: «Плыви, давай! 
Лапки мой – в заплыве брасом, 
А для крылышек – ныряй!..» 
 
Муха так воды боится! 
На всю комнату жужжит! 
Помогла я ей отмыться – 
Пусть обсохнет, полежит… 
 
И уже еѐ ругаю: 
«Воспитания – ну, ноль! 
Даже я уже не знаю, 
Что же делать мне с тобой?!.. 
 
Взять тебя мне может в банку  
Ненадолго посадить? 
И недельку, хулиганку, 
Уму-разуму учить?!..» 
 
Тут пришла с работы мама. 
Разузнав про все дела, 
Мне один, но мудрый самый 
Свой совет она дала: 
 
«Муху в банке – не научишь! 
Просто там еѐ замучишь! 
Перестань за ней следить, 
Муха – мухой должна жить». 
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«Мама, мамочка моя! 

С мухой – лишь играла я! 

И, скажу тебе я честно – 

С ней мне было ИНТЕРЕСНО! 

 

Я учу еѐ язык,  

Знаю, что такое «бзык!» 

А ещѐ – мы пожужжились, 

Ой!.. Мамулька! – подружились! 

 

И сейчас мы с этой мушкой – 

Стали лучшие жужушки! 

Ой!.. Подружки мы, сейчас!!!..» – 

Отвечала я, смеясь. 

03.03.15 

 

Починка души 
на ремонт я решилась – 

он нужен мне очень. 

у меня прохудилась 

душа, между прочим! 

я возьму в руки шпатель, 

заделаю щели 

чтобы в душу чужие 

глаза не глазели 

только с окон всерьѐз 

брызги брызжут на штапель 

мокрым стал весь от слѐз 

мой помощник, мой шпатель 

 

а душа не сарай, а овчинка 

ей другая поможет починка 

взяла ножницы, нитку с иглою: 

вот сейчас  все прорехи закрою! 

криво-косо и очень уж больно! 

опустились мне руки невольно… 

к мастерам обратиться – не прочь! 
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может кто-то мне сможет помочь? 

мастера мою душу кромсали 

но прорехи лишь большими стали! 

мне ходить к мастерам надоело: 

и забросила я это дело… 

 

и пришѐл мне ответ, что меня осенил: 

мне поможет лишь Тот, Кто меня сотворил! 

и теперь я к Нему за починкой иду, 

там всегда своевременно помощь найду! 

21.03.15 

 

Кровельная жесть и стальная щѐтка  
Ненавидит щѐтку жесть, 

Хоть и ржавчина там есть. 

Разговор с железной щѐткой 

У неѐ всегда короткий: 

Сбросить вниз, да побольнее! 

И себя хвалить... ржавея! 

 

Верю я в лучшее 
Верю я  в лучшее, 

верю я в чистое. 

В людях – могучее, 

свято-лучистое, 

В бедах умножено, 

сильное мужеством, 

В людях заложено  

Бога могуществом. 

Верю я в доброе, 

любяще искренне, 

Богу подобное, 

что в людях искони… 

23.06.2015 
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Месяц рогом крышу чешет 
Месяц рогом крышу чешет.. 
искры падают росой… 
подниму к нему повыше 
я ступню ноги босой: 
почеши и мне ты пятку, 
будем вместе хохотать, 
поиграем вместе в прятки 
я залезу под кровать! 
а затем я мяч достану – 
будем прыгать я и ты, 
вот когда совсем устану – 
можешь спрятаться в кусты. 
Ну и я под одеяло 
с головой тогда нырну, 
кинь мне звѐздочку-фонарик – 
завтра я тебе верну! 

 

В кожної куми – свої пироги 
Гриць був хлоп на все село: 
Плечі – в два аршина! 
То ж, позвав його Павло 
На хрестини сина. 
 
Потім на Павла найшло 
Щось, не знати звідки, 
І поїхав кум Павло 
Десь на заробітки. 
 
От якось серед зими, 
Розім’яв Гриць кості, 
Та зібрався до куми 
На сніданок в гості. 
 
Шпарив Гриць на всіх парах! 
Розпустив вітрила! 
А кума, на тих порах, 
Пироги ліпила. 
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Гриць влетів через поріг 
І волає басом: 
Кумонько, чи я б не зміг, 
Поснідати часом?!!.. 
 
І на вушко: Кумо, гей! 
Може й ще щось буде?!.. 
А сніданок – для людей 
Маскіровка буде! 
 
Та обтріпалась з муки 
І Гриця цілує: 
Так-так, куме! Залюбки 
Я вас почастую!!! 
 
Миттю, куме, я для вас 
Пирогів підкину! 
Ну, а потім буде час 
Нам і на "малину"! 
 
Тільки, куме, Ви скажіть, 
Що Вам до вподоби: 
Щоби ляскала я їх, 
Чи прискала щоби?... 
 
Гриць на місці так і вкляк! 
Залупали очі! 
І не втямить він ніяк, 
Що то кума хоче?... 
 
Як та вздріла, що "Капець!.." 
У кума на пиці, 
Опустила на стілець 
Пишні дві сідниці. 
 
Може, ляскай?! Та хутчій! – 
Кум промимрив глухо. 
Ну, а сам вже сам не свій, 
Аж у роті сухо. 



 

 148 

А кума бере у жменю 

З тіста вареницю 

Кладе сир посередині, 

Та зирка на Гриця. 

 

Оголилась – до "якраз" 

Подолок запнула, 

І об ляжку пиріг – РАЗ!.. 

Аж щоки надула! 

 

Затиснула поміж ніг 

Ляжками щосили! – 

Ото куме той пиріг, 

Що ви попросили. 

 

Кум скривився, засопів, 

Підступатошнота: 

Я би присканий хотів, 

Та не знаю, що то?... 

 

Тісто, сир, кума взяла, – 

Кум дивився лячно, 

А кума – на тіста край 

Поплювала смачно!.. 

 

Гриць сидів, метикував: 

Тьху, на ту малину! 

Жаль, Павло, як утікав, 

Не сказав причину! 

 

І сказав Грицько кумі: 

Вибачте, кумасю! 

Але їжте то самі, 

Я – не маю часу! 

03.12. 2015 
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Буль-буль 
В темноті із кумом кум 

Сидить, випиває. 

Та ось другий, як на глум, 

В першого питає: 

 

Куме! Що це ви собі 

Ллєте більше вдвічі?!.. 

Як ви завтра, далебі, 

Подивитесь в вічі? 

 

В ситуації бридкій 

Шахрай здивувався: 

Як ти в темноті такій, 

Та про це дізнався?!! 

 

Е-е-е-е! Я, куме, добре чув: 

Лляли ви горілку, 

То у вас –буль-буль, буль-буль! 

В мене –буль-буль, тільки! 

04.12.15 

 

Ліки від бодуна 
Тещу Мирон хоронив, 

До труни схилився, 

Мертве тіло обхопив... 

Сидить – притулився.... 

 

Кум підходить та пита: 

Що ти так страждаєш?! 

Ти ж не жінку, не дитя, 

А тещу ховаєш. 

 

Мирон голову підняв 

Дихнув перегаром: 

Голова тріщить півдня 

Та мучиться жаром! 
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Я сьогодні – з бодуна... 
Думай – що завгодно! 
Біль нестерпна... А вона – 
Ну така холодна! 

 

Турбота 
Любий! Кальцію у тебе 
Мабуть не хватає! 
Роги рік вже наставляю, 
А їх все немає! 

 

Полювання 
― Хто-то, куме, вас побив, 
Ще й з самого раня? 
― Та-а-а... Признатися, ходив 
Знов на полювання. 
 
― Може ви там на разу 
Ще й ведмедя вбили? 
― Та ні, куме! Лиш козу 
Вполював насилу. 
 
― То що, може та коза 
Була зла і дика? 
― Що ви, куме! Злий норов 
В її чоловіка! 
 

Куряща корова 
― Куме! А корова нащо 
Від вас курить в стайні? 
― Що Ви, вона не куряща! 
― Тоді – пожар в стайні! 

 

Нікудишні справи 
― Мої справи – нікудишні! 
Проблеми – з ріднею... 
Куме, як хильну я лишнє ― 
То свиня-свинею! 
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― Щось я дуже стурбувався 

Куме, вашим станом, 

А які ви, як не п'єте?... 

― Та!.. Баран-бараном! 

 

*** 

―Вот я слушаю тут вас ―что мне делать, как мне жить... 

А чтоесли я скажу, куданадо вам сходить?! 

 

Допились 
Іван з Петром – молодці, 

Самогонку гнали. 

Один одного вкінці 

Вже не впізнавали. 

 

Спати полягали п'яні, 

Рухатись не в змозі. 

Петро влігся на дивані, 

Іван – на підлозі. 

 

А вночі Петра Іван, 

На підлогу скинув! 

Сам, вмостившись на диван, 

Знов у сон поринув. 

 

Крик Петра підняв Івана: 

«Як по нужді схожу?! 

Включи світло, бо з дивана 

Я злізти не можу!» 

04.12 

 

Модна закуска 
Їдуть куми у відпустку. 

Швидко час злітає... 

― Що берете, як закуску? – 

Кум кума питає. 
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― Як то, що? Після сто грам – 

Йде найкраще сало! 

― Е, ні, куме! Скажу вам – 

То дуже відстало! 

 

Поділюся я секретом 

При такій нагоді: 

Закушуйте венігретом, 

Сало – вже не в моді! 

 

Сало – якось по-сільськи! 

Не по-українськи! 

А стошнить, то тут-таки, 

Зовсім вже по-свінськи! 

 

А я вийду – кругом сніг!.. 

І тошнить з гуляночки… 

Як ригну, а біля – 

Ніби ВИШИВАНОЧКИ! 

05.12.15 

 

Розкусив 
― Хто "Осел!" сказав на вас? 

― Вперше його бачу! 

― Дивно, як він швидко вас 

Розкусив, одначе!... 

 

На електричку 
Я робив в дворі діжу... 

Кум біжить мій згодом, 

Й просить: Можна пробіжу 

Я вашим городом? 

 

Електричка в три часа, 

А я – не встигаю! 

А городами – краса! 

Якраз добігаю! 
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― Та, будь ласка, куме! Йдіть, 

Якщо так спішиться! 

Але тільки ви глядіть: 

Там мій бик пасеться! 

 

Якщо він побачить вас – 

То ще встигнете й на час! 

 

Компенсація 
― Пес мене ваш укусив! 

Негайно – компенсацію! 

 

― Добре, добре... Зрозумів... 

Ви маєте тут рацію! 

Я – тримаю, як просили, 

Ви – вкусіть його щосили! 

 

Модна стрижка 
Кум у кума біля хати 

Тупцював години дві: 

― Куме, можна вас спитати, 

Що то в вас на голові? 

 

― Та то я від жінки нишком 

До цирульника сходив. 

"Під горщок" сучасну стрижку 

Оце він мені й зробив! 

 

Дурнуватий в тебе вираз... 

Ти завидуєш, мабуть? 

― Ну... Сходіть туди ви ще раз, 

Нехай ручку зістрижуть. 

 

Проста філософія життя 
Від життя – ВСЕ треба  брати! – 

Каже дірці черевик, – 
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Буду йти... пригод шукати... 
Бо такий короткий вік!.. 
Дірка – словом не озвалась, 
Дірка діркою зосталась... 

 

Собача миска 
Кум прийшов до кума в гості, 
Та зрадів немало, 
Бо вареників дві миски 
Їм кума подала! 
 
Двічі випили хлопаки, 
Двічі закусили!.. 
А в куті – сидить собака, 
Й дивиться щосили… 
 
Кум помітив, та питає: 
Дивно то, Семене, 
Чого так собака тая 
Дивиться на мене?! 
 
Заспокоїв кум крізь сміх: 
Не приймайте близько! 
Він так дивиться на всіх, 
Хто їсть з його миски!.. 
Іхххі-хі-хі-хіххх!!!... 

08.12.15 
 

Прикол 
Мужику – цікава дуже 
Гра, під назвою "футбол"... 
Йому зовсім не байдуже, 
Коли там заб'є хтось "гол". 
 
От і два куми хотіли 
На футбол – та зі всіх ніг! 
Одного жона пустила – 
Другий вирватись не зміг. 
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― Ти мужик, чи може шмата?! – 
Перший кумові своє, – 
Твоя жінка має знати, 
Хто господар в хаті є!.. 
 
Слухай, ось тобі порада: 
З жінки знімеш ти труси, 
Знімеш ремінь і "як нада!" 
Жінці по заду даси! 
 
Другий день вже проминає, 
На футбол кум не прийшов. 
Стрілись – перший налітає: 
Не мужик ти, куме, знов?!.. 
 
Кум зітхає: Розумієш... 
Все зробив, як ти сказав, 
Труси – з жінки, з себе ремінь 
Із штанами разом зняв... 
 
Подивився я на жінку, 
І на себе – от прикол!.. 
Та й подумав: А то нащо 
Мені здався той футбол?! 

05.12. 2015 
 

Живи 
Нічі вітер... 
Десь чиясь обурена собака 
Гавкає до хрипу вже давно... 
А мені від яблуні гілляка 
Стукає та стукає в вікно... 
 
Ніч і вітер... 
А гілляка – мов би потішає 
Стук її мелодії „дзень-дзень!..” 
Мов говорить: „День вже поспішає! 
Не забудь зустріти Новий день!..” 
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Ніч і вітер... 

А на серці – дивна насолода... 

Ще – живеш! Думки сумні – відкинь!.. 

І яка не була би погода – 

День наступний з радістю зустрінь! 

07.07.2015 

 

Кто в доме важнее 
Однажды в доме спор случился: 

Кто для хозяев всех нужней? 

И всяк наперебой кичился, 

Что от других – лишь он важней. 

На кухне стол, две табуретки,  

И в спальне – пышная кровать… 

И две бумажные салфетки 

Посмели голос свой подать!.. 

И мелочь всякая пищала, 

Что без неѐ – ну, вот, никак! 

И доходить там начинало, 

До оскорблений и до драк! 

Но всем кастрюля рты закрыла 

(Еѐ опасно «доводить»… 

Она, когда в страстях кипела – 

Могла и кипятком облить!..) 

 

Кастрюля хвалится в истоме: 

«Ни в ком так страсти не кипят! 

Я всех важнее в этом доме 

И каждый день в нѐм нарасхват! 

Вчера борщом всех накормила. 

Сегодня – супом с овощей, 

А сколько каш переварила!.. 

Рагу, солянок или щей!..» 

Не удержался унитаз: 

«Нет! В доме я важней всех вас! 

Все всѐ буквально, побросав, 

Ко мне – бегут!.. Бегут – стремглав! 
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Меня хозяин – почитает: 

Газеты, книжки здесь читает! 

Пред мной охотно и без лени, 

Он преклонял свои колени 

И не один раз – обнимал!.. 

И от избытка чувств – стонал!.. 

И я, о важности забыв, 

Его спасал, включая слив, 

И процедурой этой водной, 

Водой бодрящей и холодной, 

Его я в чувство приводил. 

И он, довольный, уходил, 

Мне благодарности даря… 

Так что, не спорьте дальше зря: 

Важней всех – я!» 

22.07.2015 

 

Будет светлым день твой 
Будет светлым день твой, 

Если улыбнѐшься! 

Будет светлым день твой, 

Если ты поймѐшь, 

Что недаром жизнь нам 

На земле даѐтся, 

И недаром ты в ней 

Некий миг живѐшь... 

 

Ты имеешь холст свой – 

И на нѐм ты пишешь... 

Ты имеешь холст свой – 

Там за мигом миг: 

Здесь он... и сейчас он... 

То, что видишь, слышишь, 

То, что происходит 

И чего достиг... 
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Мир, что созидал ты – 
Сам в себе ничтожен... 
Мир, что созидал ты – 
Миражи и ложь... 
Время ВСЁ стирает, 
И тебя, друг, тоже... 
И исправить сможешь – 
Если всѐ поймѐшь... 

08.12.15 
 

Осень 
Вот отцвѐл весенний 
яблоневый сад... 
С каждым днѐм сильнее 
яблок аромат! 
Солнцем наливаясь, 
словно янтарѐм 
Яблоки качались 
над моим окном. 
И румянцем свежим 
к осени зардясь, 
Вписывались нежно 
в красочную вязь... 

 

Индюк и куры. 
Индюк нахохлил свою  шейку: 
Он во дворе – самый крутой! 
Хоть голова всего с копейку – 
А хвост!.. А хвост зато – КАКОЙ! 
 
Как куры слова его ждали! 
Ведь он, наивным, речь толкал: 
Какой я знатный – все видали? 
Хочу, чтоб каждый таким стал! 
Мораль: 
Но, истину увидит каждый, 
Если, конечно, он не глуп: 
Неважно, важный кто, неважный – 
Все позже попадѐте в суп. 
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Ой калину я садила 
(Пісня) 

 
Ой привезла я калину, 
Ой привезла на чужину 
Щоби тут я не забула, 
Щоби тут я не забула, 
Свою рідну Україну. 
 
Ой калину я садила, 
Ой садила я червону, 
Поливала і гляділа, 
Поливала і гляділа, 
Бо й вона в краю чужому. 
 
Ой калину я гляділа, 
Та й сльозами поливала, 
Щоб стежинка до домівки, 
Щоб стежинка до домівки, 
В серці та й не заростала. 
 
Ой калину я зростила, 
Ой калину я збирала, 
Гірку ягоду я їла, 
Гірку ягоду я їла, 
Рідний край не забувала. 
 
А коли на Україні 
Та й лиха пора настала – 
Не дала калина цвіту, 
Не дала калина цвіту, 
Бо зі мною сумувала. 
 
На калину вітер віє… 
На калину вітер з поля… 
На чужині – в самотині, 
На чужині – в самотині 
І душі моїй неволя. 
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На калину вітер віє… 
На калину вітер з поля.. 
На чужині хліб солодкий, 
На чужині хліб солодкий, 
Та зате там гірка доля. 
 
А душа моя співає – 
Рідний край не забуває, 
Бо любов не знає зради, 
Бо любов не знає зради, 
Та в розлуці не вмирає. 

 

Я співаю 
(Пісня) 

 
Я співаю Хмельниччині милій! 
Я співаю тобі – Волочиськ! 
Якби мала я крила ще в силі – 
Полетіла б до вас, як колись!.. 
 
Я співаю моїй Галянівці, 
Я співаю Бронівці-селу! 
Я співаю родині й домівці, 
Що мене там плекали малу. 
 
Там ходила колись по долині 
І збігала стежинкою вниз, – 
Я к приємно згадати все нині 
В час неспокою, воєн і криз. 
 
Я городи садила-копала, 
Восени з них збирала врожай, – 
Як же щастя цього було мало, 
Як далеких часів мені жаль. 
 
Ноги пилу тепло пам’ятають, 
Руки жар пам’ятають землі! 
Часом плачу, коли все згадаю, 
Як чудово, коли ми малі. 
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Так далеко до рідного краю – 
На чужині живу, вдалині… 
Та у серці своїм зберігаю 
Із дитинства вщасливлені дні. 

 

Подолян Мариночці 
(наша родина) 

 
Є багато друзів  
В Подолян Маринки:  
Незабудки в лузі, 
Сонечко й хмаринки, 
Жайворонки в небі,  
Вітерець у полі, 
Та найбільше в тебе,  
Друзів, мабуть, в школі?  

01.02.2016 
 

А я і не приховую, що родом із села 
А я і не приховую, що родом із села, 
Що босонога бігала по калабанях з криком, 
І в дощ, і в сніг з морозами, до школи радо йшла, 
І ковзани на цурочках для мене були шиком! 
 
А я і не соромлюся, що родом із села, 
І екзотичну чамкала картопельку в «мундирах»… 
До неї – із цибулькою зажарочка була, 
Та був кисляк з сметанкою, з смачним янтарним сиром… 
Мммм… 
 
А я і не соромлюся, що родом із села, 
Здаються мені казкою всі враження малечі… 
Пройшли роки десятками, а в серці все несла 
Той хліба смак та запахи на повну хату з печі!.. 
 
А я і не соромлюся, що родом із села, 
В селі ходила з пишною та довгою косою, 
Душею вкрай щасливою і вільною росла, 
Назавжди переповнена землі й небес красою. 
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А я і не соромлюся, що родом із села, 

І що весь час проводила на лузі та городах, 

Лягти в рядки картόпляні замріяно могла, 

І в небеса дивитися, затамувавши подих. 

 

А я і не соромлюся, що родом із села, 

І дуже цим пишаюся, і зовсім не фліртую. 

І хоч завжди у бідності та у труді жила – 

Любов’ю збагатилася та труд людський ціную. 

 

А я і не соромлюся, що родом із села, 

Де милувалась заходом та сходом сонця рано… 

І згадую, і згадую, як стежечкою йшла: 

Там схід сліпучо-сяючий – там захід наш багряний! 

 

А я і не соромлюся, що родом із села, 

Душею відчувається, що я дитя природи. 

«Міською» за півсотні літ так стати й не змогла, 

Я вдячна Тобі, Господи, – сільської я породи! 

 

А я і не соромлюся, що родом із села, 

Бог вчить нічим не чванитись, та всіх навкруг любити, 

Бо не ввійде до вічності, хто був знаряддям зла, 

Один Отець і Бог у нас, а всі ми – Божі діти! 

01.02.2016 

 

А я умирала 
а я умирала 

не раз и не дважды 

и смерть накрывала 

простынкой однажды… 

и тело из праха 

с землѐй обнималось, 

и будто на плахе 

душа оказалась… 

и шѐл жесточайший 

тогда о ней спор! 
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и смерть выносила 
мне свой приговор! 
и не было пульса, 
а тело вскричало! 
и не было пульса, 
а скорая мчала! 
и сами врачи бились 
 в шоке от шока: 
 мне сердце забилось 
от электрошока! 
и вроде оживши – 
но я не жила… 
и овощем бывши – 
дышать не могла… 
и тело лежало, 
далече от дома… 
где смерти объятья – 
тяжѐлая кома… 
но Божье решенье – 
всему в завершенье, 
и всем в утешенье 
Он вынес решенье: 
живи, утешайся 
будь в мире душа, 
во Мне укрывайся, 
живя не греша. 

*электрошок – дефибриллятор, которымсердце «запускали» 
 

Чаша терпения 
Слышали часто мы, все поколения, 
О некой чаше, как чаше терпения,  
Слышали мы и о капле последней… 
Но я понять не могла этих бредней: 
 
«В чаше какой-то всѐ больше воды… 
С каплей последней же – ждут все беды! 
Смысл – эту горечь хранить и копить? 
Взять бы с неѐ это лишнее слить?..» 
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Стала взрослеть я – росло понимание, 

Чаша терпения стала реальнее… 

Стала и я видеть то допустимое,  

Еле возможное – еле терпимое… 

 

В чашу стремились не капать, а лить – 

Тщетны попытки пощады молить. 

С каплей последней та чаша моя 

Словно взрывалась! Взрывалась и я! 

 

Чашечку клеила долго и планово… 

Ну и сама сил искала жить заново… 

Труд тот сизифов был всѐ бесполезнее – 

Это ко мне возвращалось болезнями… 

 

Стала я мудрость у Бога просить: 

Как мне всѐ горькое в чашу вместить? 

Божий ответ в моѐ сердце, как гром: 

«Ты опрокинь свою чашу вверх дном!» 

 

Льѐтся и капает в чашу – не менее, 

Чаша – вверх дном! – и без муки терпение! 

Легче терпеть мне! И легче прощать!  

Легче мне жить! И свободно дышать! 

 

Скрыта здесь тайна есть только в одном: 

«Чаша вверх дном – это смерть со Христом, 

Ра́спята миру – и мир для меня, 

Жизнь вошла вечная, в Небо маня!.. 

10.02.2016 

 

Дивлюся фото я, старенькі 
Дивлюся фото я, старенькі: 

Там мама, бабця, брат і я, 

Сестра, племінники маленькі – 

Там рідна вся моя сім’я… 

 



 

 165 

Нема в живих малого брата, 

І бабці з мамою нема… 

Стоїть покинута лиш хата, 

А я – хто-знає де, сама… 

 

З сестрою ми близькі не дуже, 

Але й вона хто-знає де… 

Сказати чесно, не байдуже, 

Чи нас ще випадок зведе… 

 

І знов сльоза туманить очі… 

І серце плаче та болить… 

О як, мій Господи, я хочу, 

Й Тебе побачити в ту мить!  

 

Як хочу мати я надію, 

Що всі зустрінемося знов!.. 

Я вірю! Зможу і зумію 

Твою не зрадити любов… 

 

Коли іду життям з Тобою – 

Мене майбутнє не страшить. 

Ну, а минуле, хоч зі мною, 

Та серце тáк за ним болить… 

 

Мене весь час Ти потішаєш, 

Ведеш за руку, як дитя… 

І нас з дітьми оберігаєш, 

Вдихнувши в нас Своє життя… 

 

Тобі я вдячна, Спасе любий, 

Що рідні в Вічність увійшли! 

Як мрію я, щоб і всі люди, 

Спасіння в Тобі теж знайшли! 
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Щоб вміли вчасно розпізнати 
Любові голос й голос зла… 
Щоб вчились в Тебе жити свято, 
Й щоб мали праведні діла. 

12.02.2016 
 

Там мама 
Дім батьківський – найкращий дім: 
В нім спалось солодко роками, 
Був запах свята завжди в нім, 
І чувся рідний голос мами… 
 
І ображається  в мені 
Маленька дівчинка: «Дурна ти, 
Що не цінила ти ті дні 
Й дорослою спішила стати!» 
 
Турбота мами, її сміх – 
Тепер для мене є безцінні! 
Припасти б лиш до її ніг, 
У запізнілому прозрінні! 
 
Моє волосся в сивині. 
Та ця, дитинства панорама, 
Тривожить спогади сумні: 
«Там мама…» 

15.02.2016 
 

Какая я? А воттакая 
Не одеваюсь я по моде 
И стиль люблю своеобразный: 
Как и сама я по природе 
Люблю быть эксклюзивно-разной. 
 
Я не боюсь казаться дурой, 
Там, где есть умничаний рамки, 
И под толпы оценкой хмурой 
Не буду рваться брать все «планки». 
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Не буду льстить или лукавить – 
Чтоб быть самой себе противной! 
А лучше буду Бога славить, 
Что сотворил меня наивной! 
 
Взамен сомненьям и расчѐту, 
Он дал доверчивость с избытком, 
И в сердце – о других заботу, 
Смешным эпохи пережитком. 
 
Кто на презренье – не скупится, 
Не снисходя даже к общенью, 
Те помогают мне учиться: 
Любви. Терпению. Прощенью. 

15.02.2016 
 

Толе Тычинскому 
(наша дорога родина) 

 
Холодным днѐм февральским, 
В деревне украи́нской, 
В семье родился мальчик! 
Кто?.. 
– Толик наш, Тичинский!!! 
 
Шло время своим ходом, 
И каждый удивлялся: 
Как дуб, он год за годом, 
Мужал и укреплялся!.. 
 
В соседней деревеньке, 
Он, лучше всех на свете, 
Красавицу–хозяйку, 
Жену Валюшку, встретил! 
 
И две прекрасных дочки – 
Родителям под стать: 
Как яркие цветочки, 
Пошли в отца и мать! 
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Достойный Толик, честный, 

И всеми уважаем. 

И сельсовет наш местный – 

Им долго возглавляем. 

 

Не всѐ погода к лету… 

Бывает – грянет гром! 

Но, быть уж точно, свету, 

После грозы… потом. 

 

Пусть этот день рожденья 

Всю жизнь твою измерит! 

Победы, достиженья… 

Паденья и потери…. 

 

Забудь скорбей похмелье, 

От боли – острых вспышек!.. 

И ты, расправив крылья, 

Взлети душой повыше! 

 

Побед, здоровья, счастья 

Мы от души желаем! 

Энтузиазм твой, с властью, 

Пусть будет нескончаем! 

 

Ты всем нам очень нужен!!! – 

Зачем? – Хорош вопрос: 

Чтоб всем, кто в «дурь» погружен – 

СМОГ  УТЕРЕТЬ  ТЫ  НОС! 

*** 

Щастя, здоров’я і сили багато! 

Будь найдорожчий і дідо, і тато! 

Діти і внуки – хай люблять, шанують! 

Ну, а зяті – тобі ДЖИПхай купують!!! 

15.02.2016 
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Остановись! 
Мчатся годы! Мчатся годы! 

Остановка – лишь в конце! 

И несѐм, несѐм расходы 

С ноткой грусти на лице: 

 

Вот сединки, вот морщинки, 

Вот усталость, лишний груз, 

Боль в коленке или в спинке – 

И животик, как арбуз… 

 

И себя же – убеждаем: 

Не успелось? – Ничего… 

Что-то завтра наверстаем, 

Ведь ещѐ мы – ого-го! 

 

Не страшат совсем расходы?! 

И зачем знать о Творце?.. 

Пусть промчатся наши годы 

С остановкой – лишь в конце?! 

17.02.2016 

 

Віра 
(А вір сьогодні є багато... 

Бог вчить – лиш Божу віру мати.) 

 

«Важливо – вірити людині!..» 

Частенько чую таке я… 

Про віру кожен знає нині, 

Бо в кожного вона – «СВОЯ!» 

 

Ви чуєте? Вона – НЕ БОЖА! 

Така собі – «СВОЯ!» – і все! 

І самовпевнено так кожен 

Якесь «СВОЄ!» вчення несе. 
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І  всі про віру щось лепечуть – 

Й не миру прагнуть, а війни!.. 

І біси ВІРУЮТЬ й ТРЕПЕЧУТЬ, 

Але ж, в погибіль йдуть вони!!! 

 

Навчав Господь: «Май віру Божу!» 

Й вчення дав, вивівши з пітьми: 

«Лиш тільки миротворці зможуть 

Назватись Божими дітьми. 

 

Потрібно ворога любити, 

І не бажати ближнім зла, 

А ви – дияволові діти, 

Бо робите – його діла!..» 

 

Таке вчення ДЛЯ НАС – ГОСПОДНЄ! 

І хто Господній – так живе. 

Й для нього це – цілком природнє, 

Бо він – творіння є НОВЕ! 

20.02.2016 

 

Зміст життя – інше життя 
Дім ще стояв, закам’яніло… 

З печаттю смерті й небуття… 

Як же він схожий став на тіло, 

З якого вийшов дух життя!... 

 

В нім вправно смерть хазяйнувала, 

В зіницях вікон – пустота… 

І ця картина віщувала, 

Що світ цей тлінний – марнота!.. 

 

Якщо це «ВСЕ» – то це безглуздя! 

Й нікчемний цей короткий вік!.. 

Хто відповість без словоблуддя: 

«Живе – ДЛЯ ЧОГО, чоловік?!..» 
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Я зміст життя знайти – ХОТІЛА! 
І відповідь мені прийшла: 
«Для чого гусінь бридкотіла 
Короткий вік свій прожилá?.. 
 
Ти теж Творцеві будь покірна, 
На волю Божу – май чуття, 
І буде радість неймовірна: 
ВІН – ІНШЕ ДАСТЬ ТОБІ ЖИТТЯ!!!» 

28.02.2016 
 

Душа співає 
Моя душа співає часом 
Альтом, сопрано, або басом. 
Чи голосиста, чи безгучна – 
Ця музика – мені співзвучна! 

29.02.2016 
 

Фотография мамы… 
Смотрю я на фото… Родная… 
Лица дорогие черты… 
За жизнь всю, покоя не зная, 
ДЛЯ НАС целиком жила ты… 
 
Вначале троих ты растила, 
И строила дом с кирпича, 
С соседней деревни носила 
Столярку на хрупких плечах… 
 
С утра была школа, уроки… 
Потом – огородов пора, 
И с нами тремя – замороки… 
А ночью – тетрадок гора… 
 
Лелеяла нас и растила, 
От всяческих травм берегла, 
Любила и жизни учила, 
Как знала, умела, могла! 
 



 

 172 

Мне сладок был труд с тобой рядом – 

Хотелось поблизости быть!.. 

Ты, сил придав, словом и взглядом, 

Учила меня труд любить. 

 

Взвалить я варету старалась – 

Побольше! Побольше – копнуть! 

А КАК с сенокосом справлялась, 

Чтоб только тебе отдохнуть! 

 

И с Лыской бодливой сидела 

У поля и в дождь и в жару, 

Полову и гычку носила, 

И вѐдра воды поутру… 

 

Тебя и в жару и в ненастье 

Ходила встречать на бурты… 

Всѐ это – считала за счастье! 

Меня научила так ты! 

 

Была золотой у нас бабця: 

В хозяйстве – всему голова! 

Ей мамой второй бы назваться, 

Она – и была такова! 

 

Две женщины, стойкие духом, 

Хороший пример для меня: 

Взрастив и детей, и всех внуков, 

Ушли, их ни в чѐм не виня… 

02.03.2016 

 

Как не хватаеттебя, мама 
Твой уход – несла одна я… 

Год за годом пролетает!.. 

Мама, мамочка, родная, 

Как тебя мне не хватает!.. 
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В моей памяти – ты рядом: 

За мгновением мгновенье: 

Я ловлю сердечным взглядом 

Голос, взгляд твой, настроенье!.. 

 

Ты такой была нездешней: 

Доброй, нежной, терпеливой, 

Без заносчивости внешней – 

Умной, сильной и красивой! 

 

И в глазах какое счастье 

Вопреки всему горело – 

Было солнечно в ненастье, 

Когда ты на нас смотрела! 

 

Была глупой – сожалею, 

Что тебя я огорчала… 

Ну, а ты, меня жалея, 

Не корила, не кричала… 

 

Меня прошлое тревожит 

Отголосками событий – 

Это делает, быть может, 

Сердце летопись столетий… 

02.03.2016 

 

Сказка-явь и в нейнамѐк 
Все сказки имеют скрытый смысл – запечатаны до времени в 

бочку и брошены по волнам времени. Пришло время –и бочка 

ударилась о берег. 

 

Жизнь моя – была как сказка: 

Всех событий шла завязка, 

Будто я, сынишка, дочка 

Оказались в крепкой бочке. 

Бочка – наглухо закрыта, 

Нет там солнечного света. 



 

 174 

Нам и жѐстко, и тесно, 

Острых терниев полно!.. 

Бочку с нами покатили, 

В море синее спустили!.. 

Мы дышали еле-еле, 

Кости и бока – болели! 

Нас и в море – «то же!» ждало: 

Бочку било и кидало!.. 

Только в бочке – как бывает? – 

Кто догадлив, представляет: 

Если шторм чуть-чуть стихал – 

Зной ужасный наступал! 

Сразу солнце – припекать! 

Никуда не убежать! 

Мучит жажда и жара! 

Жить не хочет детвора… 

Тело язвами покрыто,  

Мы кричим – и нет ответа!.. 

И от голода и жажды 

Ослабел, с троих нас, каждый… 

Чтоб детишек подкрепить – 

Кровь свою давала пить… 

(Может, это слышать странно, 

Но с глубокой в сердце, раны, 

В протяженьи долгих дней, 

Я черпала для детей, 

То, что душу их питало, 

И, конечно, плоть спасало… 

Удавалось по чуть-чуть, 

Даже сердца отщипнуть...) 

Наши силы – на исходе, 

Но мы живы ещѐ вроде… 

И куда-то всѐ  плывѐм, 

В этой бочке все втроѐм… 

Тучи по небу несутся! 

Волны в бочку люто бьются! 

Громы грозные гремят! 
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Бьѐт по бочке крупный град!.. 

Бочка по морю плывѐт… 

И не день… не два… не год… 

Ветер с тучами играет, 

Бочку по морю толкает!.. 

В синем небе солнце светит… 

Подрастают в бочке дети… 

Волны бочку не щадят!.. 

Трое – в бочке той сидят!.. 

Кто-то скажет: «Врѐт она! 

Или может быть пьяна?!» 

С каждым днѐм сгущались краски, 

Стала петь я детям сказки… 

Сказки – виделись там мне, 

Наяву или во  сне… 

Иногда и чей-то голос, 

Говорил: «Сочтѐн ваш волос! 

Не сверх сил для вас страданье, 

А лишь веры испытанье. 

Будьте мужества полны! 

Этим – будете сильны! 

И не ешьте вы себя, 

Ведь для этого – есть Я! 

Я есть Жизнь и Хлеб с Небес, 

И для этого – воскрес! 

Я и пища и вода, 

С вами – Я везде! Всегда!» 

Это нам спасеньем стало – 

Выживать там помогало! 

А ещѐ – мои виденья 

Придавали вдохновенья! 

Сказка виделась такая: 

Море, на волнах качая, 

Нас несѐт назло врагам, 

К дивным светлым берегам! 

Потому и шторм лютует – 

Это ветер сильный дует, 
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Чтобы плыли мы быстрей, 

Не имея якорей! 

И, что бочка – и не бочка! 

И что Царская я дочка!!! 

Всѐ, что кажется плохим – 

Вовсе не былотаким! 

Это – наши представленья, 

В ЧУВСТВАХ САМОСОЖАЛЕНЬЯ!.. 

Но угрозы – всѐ же есть: 

Хотят чудища нас съесть! 

Уничтожить, разорвать! 

К берегу доплыть не дать! 

Там, где Камень Драгоценный – 

К жизни вечной и нетленной! 

Время шло своим черѐдом… 

Пролетели год за годом, 

И вот сказка наша сбЫлась – 

Бочка к берегу прибилась 

И куда-то подевалась! 

Я с детьми – в воде осталась!.. 

Стая чудищ – тут как тут! 

Кажется – вот-вот сожрут! 

Я хоть плавать не умела –  

Быстро к берегу поплыла! 

Удивляло, что плыву, 

Я как будто наяву! 

А детишки-то – на мне: 

Верхом оба на спине! 

Они ручками махают 

И грести мне помогают! 

Вот и берег долгожданный! 

Камень там большой и странный! 

За него мы ухватились – 

И кошмары прекратились! 

Пришла ясность: «Спасены!!! 

Там земля – Другой Страны!» 

Это было самым главным: 
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«ДОБРАЛИСЬ МЫ! Вот и славно! 

И теперь мы жить должны, 

По законам той Страны!» 

И скажу я в заключенье: 

Чудным было приключенье! 

То, что виделось – «цветочки»: 

Нам – КАЗАЛОСЬ, что мы – в бочке! 

Бочка та, на самом деле – 

Это мы в греховном теле!!! 

Мы ведь многого не знаем, 

Краски иногда сгущаем. 

Что за Дивная Страна?.. 

Разве где-то есть Она?!! 

Мой рассказ – правдивый ВЕСЬ! 

Да! Страна такая – ЕСТЬ!!! 

Каждый слышал много раз: 

Царство Божье – ВНУТРИ вас!!! 

Во всех сказках – скрытый смысл, 

Что несѐт благую мысль. 

Смысл надѐжно в сказке спрятан – 

Словно в бочке запечатан, 

И по времени волнам, 

Должен он приплыть и к нам. 

Только время подойдѐт – 

Бочку к берегу прибьѐт. 

Как и мы однажды с вами, 

Приплывѐм куда-то сами. 

Доплывѐм-то мы – всегда, 

Только вот вопрос: 

КУДА?.. 

02.03.2016 

 

Софійці Кондратюк 
(принцеса Соня – моя землячка) 

 

Іменачудові 

Є у грецькій мові: 
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Знань, наук стихія,  

В імені–Софія. 

Хто переклад знає -  

"Мудрість" –означає. 

Мамі ж з татком, донечка, - 

Буде Соня, Сонечка! 

*** 

Всем предельно ясно: 

10 лет – ПРЕКРАСНО! 

Отправная точка 

В юность, для цветочка. 

Согревай, как солнышко,  

Папу с мамой, Сонечка! 

Будь счастливой самой! - 

В радость папе с мамой! 

02.05.2016 

 

Вера в вере – вера в Вере 
Назвали меня Верой, 

По жизни иду с верой, 

Смотрю на людей с верой – 

Что вера – любовью и в них. 

Но вере нужны испытанья, 

Потери, прощенья, прощанья, 

Вершины, паденья, взлетанья, 

И вера – любовью и в них. 

Золоту подобная  

Вера высокопробная: 

Любовь. 

Хорошо, по крайней мере, 

Когда вера верой в Вере. 

Без слов. 

23.06.2016 

 

Немножко о себе 
Мой возраст как для женщины – ого! 

Но я ещѐ себе так – ничего… 
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Смотрю себя я в зеркало: Ага! 

Совсем ещѐ, совсем я – не яга!.. 

И девочкой меня не назовѐшь, 

А я хочу попрыгать – ну и что ж?.. 

А я хочу с качелькой полетать, 

Как будто мне не больше, чем лет пять! 

Меня внучѐкбабулечкой зовѐт – 

А там внутри – вы б знали, КТО живѐт! 

Там – девочка-припевочка я! – ВОТ!.. 

 

Находка 
(Для детей) 

 

Бабка-жабка с бабкой-мышкой 

На прогулку шли вприпрыжку… 

Шли да шли они, да шли – 

Книжку «Азбуку» нашли!.. 

Стали думать и решать: 

Книжку брать или не брать?!. 

Или – или?.. Или – или? 

Наконец они решили: 

«Надо в дом еѐ тащить! 

Деток азбуке учить! 

Только, как еѐ притащим – 

К деткам вашим, к деткам нашим?..» 

Мышка бегает по кругу, 

Жабка прыгает по кругу! 

Лапки оттоптав друг другу, 

Стали причитать: 

«Как нам книжку, чудо-книжку 

Принести домой детишкам, 

Чтобы прочитать?!..» 

На суку сова сидела, 

Бабку-мышку пожалела, 

И не съела! И не съела! 

Подлетела, близко села, 

И сказала: «Плохо дело! 
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Слѐзы лить сейчас не дело! 

Долго я на вас глядела 

И придумала, что делать! 

Поднимайся бабка-мышка! 

И бери под мышку книжку! 

Бабка-жабка, ты давай 

За другой конец хватай!» 

Ох, и умница сова! 

Ох, мудра же голова! 

Бабка-жабка прыг да скок! 

Бабка-мышка шмыг да скок! 

Раз-два! Взя-я-яли!..Пи-пи-пи! 

Бабка-жабка, ты не спи! 

Бабка-жабка прыганула! 

Бабку-мышку толканула! 

Та упала, покатилась! 

Книжка «Азбука» раскрылась!.. 

Ай! 

Ой!.. 

Есть кто живой! 

Бабка-мышка отвечает: 

«Я совсем-совсем живая! 

Только ты меня толкаешь, 

Разве ты не понимаешь?!.» 

«Ква-ква-ква, ты извини, 

Не хотела я… ни-ни... – 

Бабка-жабка отвечала, – 

Ну, давай, начнѐм сначала: 

Я – шагаю впереди, 

Ты – за мною вслед иди.» 

Мышка – мелкими шажками! 

Жабка – крупными прыжками!.. 

Бабка-жабка с бабкой-мышкой 

С книжкой шли большой под мышкой. 

Поначалу – шли вдвоѐм, 

В направлении одном. 

Дальше – дело пошло к спору: 
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Мышка – тащит в свою нору! 

Жабка – со всех сил к воде! 

Не случиться бы беде: 

Двум подружкам и двум бабкам – 

Не до дружбы в споре жарком! 

На их шум приплыл бобѐр: 

«Что такое?! Что за спор?!..» 

«Книжку! Книжку мы нашли! 

Деткам, деткам мы несли!» – 

Жабка с мышкой», – вопль подняли, 

Книгу дѐргали и рвали!.. 

«Эх, – сказал бобѐр. – Мне стыдно. 

За обеих вас, обидно, 

Я ведь так давно вас знал, 

Вашу дружбу уважал… 

А теперь вы обе бабки 

Так ведѐте себя гадко! 

Фу! – сказал он, – вы теперь, 

Для детей – плохой пример!» 

Мышке очень стыдно стало… 

«Ты прости меня, – сказала… 

Книга чудная, но всѐ же, 

Ты, подруга, мне дороже!» 

Жабка это услыхала – 

Покраснела, стыдно стало! 

«Что ты, что ты, дорогая, 

Я тебя не променяю 

И на десять таких книжек! 

Для твоих бери,  детишек!» 

А бобѐр! а бобѐр!  

До чего же был хитѐр! 

Он подружек пристыдил! 

Он подружек помирил! 

Потому, что он любил 

Всех, кто рядышком с ним жил. 

Он вернулся к ним! Вернулся! 

И счастливо улыбнулся: 
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«Знаю, знаю я, как быть! 

Книгу надо поделить! 

Я еѐ могу разрезать 

Зубы у меня – как фрезы!..» 

«Ах! – воскликнули подруги, – 

Будем рады мы услуге!» 

«Вжик-вжик-вжик!» – готово дело! 

Дело сделано умело! 

Жабка прыгает от счастья! 

Мышка прыгает от счастья! 

Ровно-ровно на две части! 

На красивые две части 

Книгу разделил! 

Жабка под воду нырнула – 

Книга с нею утонула… 

Разнеслась молва об этом, 

Разнеслась молва о том, 

Что читальный зал открылся, 

Под водой ещѐ, при том!!! 

Кто об этом узнавал – 

К жабке в гости приплывал!.. 

Книгу дружно все читали! 

И щипали! И лизали! И глотали! 

И такими все начитанными стали! 

С аппетитом всѐ съедалось – 

Всем по буковке досталось! 

Для гостей, под мягкий ил 

Спецзапас отложен был! 

 

Мышка также время даром не теряла, 

Свою книгу по кусочку всем раздала!.. 

В норку так же по кусочку натаскала, 

Детвора, как на перинке потом спала, 

И читала! И читала! И читала!.. 

И шуршала! И кусала! И глотала! 

Я была у них в гостях – сама видала. 

Меня мышка самым вкусным угощала! 
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Для гостей она припрятала немало, 
Только мне тех угощений было мало, 
Мне на зуб даже один не попадало. 
Но я вежливо «спасибо» ей сказала, 
Угощенья этого хватило, 
Чтобы басенкой и я вас угостила. 
Приятного аппетита! 

24.06.2016 
 

А тобі сьогодні - вісім 
А тобі сьогодні – вісім! 
Вісім осеней і зим, 
Весен й літ – в вбранні барвистім, – 
Факт, що виріс вже Максим! 
Сам взуває черевики,  
Ранець сам несе, важкий… 
Кажуть часом: вже великий! 
Часом кажуть: ще малий! 
Макс на все це лиш сміється! 
Він на витівки – мастак, 
А малому – все проститься, 
От і добре: так і так! 
Каже мама й каже  тато: 
8 років – це багато! 
А за ними – два брати 
Кажуть: Швидше, Макс, рости! 

02.09.2016 
 

Я отвечаюлишь за то, что говорю 
Я отвечаю лишь за то, что говорю, 
За то, что слышите – я не несу ответа! 
И если я скажу вам, что свечой горю,  
Во мне вы можете и не увидеть света. 
 
Я наблюдаю за людьми: Мы – как миры, 
Какая гадость в нас несѐтся по орбите!.. 
Я вырываюсь с нескончаемой игры, 
Чтобы, как солнышко, Любовь была в зените. 
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Калейдоскоп 
Жизнь моя – одни осколки! 
Вдруг пришла идея: Стоп! 
Я от них очищу полки –  
Соберу калейдоскоп! 
 
Разноцветные кусочки 
Аккуратно собрала, 
Разместила в нужных точках – 
Слово Божье (зеркала!). 
 
А затем, прогнав унынье, 
Удалила всякий сор, 
И в зеркальном отраженьи 
Божьих Слов – возник узор!!! 
 
Я теперь из той рутины 
Тку узоры – на лету! 
И прекрасные картины 
Заменили суету! 
 
Жизнь моя была – осколки! 
Било по лбу, било в лоб! 
А теперь в души светѐлке 
Чудо есть – калейдоскоп! 

29.09.2016 

 

Хотите – дам советы? 
Девчонки, милые подруги! 

Вам искренне СОВЕТЫ дам: 

Благодарите за супруга, 

С противным храпом по ночам! 

Ведь вы же убедились сами – 

Он не с любовницей, а с ВАМИ!!! 

Благодарите за посуду, 

Которая лежит горой! 

Ведь есть домá, я врать не буду, 

Где кушать нечего порой… 
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В достатке вы, на самом деле, 
Если с посуды этой – ЕЛИ! 

Благодарите за одежду, 
Пусть кучи стирки не страшат! 
Ведь кто-то, потеряв надежду, 
Тряпице каждой был бы рад… 

Вам нужно с радостью глядеть: 
Вашей семье – есть что НАДЕТЬ! 

Благодарите за усталость, 
Что накопилась в вас в конце… 
Ведь многим так нужна хоть малость: 
Прогнать лишь муху на лице!.. 

Здесь – рассуждайте также здраво: 
Могу РАБОТАТЬ я на славу! 

Благодарите за будильник, 
Что будит ни заря, ни свет!.. 
Только у мѐртвого в могиле 
Такого шанса больше нет. 

 

Тобі 
Перебродило, перемліло, 
Геть відпустило, відійшло! 
Відсумувалось, відболіло, 
І втіху в роздумах знайшло: 
 
«Хорошого – я не забуду: 
Слів втіхи, дружньої руки… 
І мою душу гріти буде 
Про тебе спогад крізь роки. 
 
Так бути між людьми повинно, 
Щоби без фальші на лиці, 
Всі спілкуватися родинно, 
І не збайдужіли в кінці. 
 
Тебе шукала… Ми – зустрілись! 
Ти ніби та, й ніби не та… 
І моє серце – не зігрілось, 
Бо все пішло якось не так. 
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Тебе я бачила так довго, 

Як віддзеркалення своє… 

А зараз дякую я Богу, 

Що десь далеко там  

…ти є… 

Просто – є.» 

12.04.2016 

 

Мой край 
Мой край,  что в народе воспет кобзарями! 

Ты полон красот, и загадок, и таинств! 

С роскошной землѐй, что богата дарами, 

И с рощами, в вишнях цветущих, окраин. 

 

Мой край васильковый, со златом пшеницы – 

Любила я в поле лежать жарким летом! 

Не сможет из сердца стереть заграница 

Всѐ то, что писалось в нѐм счастья куплетом! 

 

Мой край с ароматами ивы цветущей! 

Мой край полыхающий маковым цветом! 

Мой край колыбельную ветром поющий 

И душу мою наполняющий светом! 

 

На Ягсте мне ивы не пахнут весною, 

Не радует сердце и поле с цветами, 

В природе красивое всѐ, но чужое, 

Чужие друг другу, как люди, мы сами… 

 

И запросто в гости здесь вовсе не ходят, 

И видеть, особо, никто не желает… 

Недели так… Месяцы… Годы проходят,.. 

Живу я – на Ягсте. 

Душой – в родном крае. 
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А край мой –  радушный и гостеприимный! 

В нѐм двери гостям открывать всегда рады! 

Обманут врагами ты,  край мой любимый! 

И смерть зачастила… И рвутся снаряды! 

 

Мой край, где о красной калине поѐтся! 

Мой край, где о Галях поют и Иванках! 

Забыл ты себя – твоѐ сердце не бьѐтся 

В расшитых с любовью всегда, вышиванках… 

 

Починка души 
на ремонт я решилась – 

он нужен мне очень. 

у меня прохудилась 

душа, между прочим! 

я возьму в руки шпатель, 

заделаю щели 

чтобы в душу чужие 

глаза не глазели 

только с окон всерьѐз 

брызги брызжут на штапель 

мокрым стал весь от слѐз 

мой помощник, мой шпатель 

 

а душа не сарай, а овчинка 

ей другая поможет починка 

взяла ножницы, нитку с иглою: 

вот сейчас  все прорехи закрою! 

криво-косо и очень уж больно! 

опустились мне руки невольно… 

к мастерам обратиться – не прочь! 

может кто-то мне сможет помочь? 

мастера мою душу кромсали 

но прорехи лишь большими стали! 

мне ходить к мастерам надоело: 

и забросила я это дело… 

и пришѐл мне ответ, что меня осенил: 
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мне поможет лишь Тот, Кто меня сотворил! 
и теперь я к Нему за починкой иду, 
там всегда своевременно помощь найду! 

 

Две жизни, две нити в руках у меня 
В одном стихотворении, что встретила в интернете, была 

эта строка: "Две жизни, две нити держу я в руках..." У меня 
было другое мнение, чем у автора того стихотворения. И вот я 
изложила своѐ мнение: 
 

Две жизни, две нити в руках у меня: 
Земная с Небесной… враждебные странно!.. 
И каждая с них за собою маня, 
Пред выбором ставят меня непрестанно! 
 
Земная – для тела утехи сулит, 
Душе удовольствий даѐт большой выбор… 
Небесная – Богу смириться велит, 
И здесь, на земле, быть наполненной Небом!.. 
 
И новым творением став во Христе, 
И крест сораспятия взяв для земного, 
Учусь: жить в нетленной Христа простоте, 
Не враждуя мыслью земной против Бога… 

08.09.2016 
 

Дванадцять! – ти вже не дитина 
(внучку Віталіку) 

 
Дванадцять! Ти вже не дитина, 
Але чи знаєш ти, однак, 
Що вік – ознака не єдина, 
Що ти – дорослий! Ти – ЮНАК! 
 
І хоч не все ти добре вмієш, 
Ти особливий все одно, 
Ти таємниці розумієш, 
А це, повір, не всім дано! 
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Твоя мрійливість романтична – 

Це віддзеркалення Небес, 

Й тому душа тонка, лірична, 

Так прагне звідати чудес!.. 

 

Та є в романтиці і проза: 

Життя – не мрії, і не сон, 

І СКРІЗЬ – прихована загроза 

Попасти в магії полон!.. 

 

Тому – завжди будь насторожі 

І уникати пастки вмій: 

Запитуй Бога, чи це Боже – 

В світі чудес, казкових мрій! 

29.08.2016 

 

Три славних хлопці 
У сонячній країні, у сонячному місці, 

Під небом синім-синім, де роси срібні, чисті, 

Як соняхи на сонці, доглянуті в любові – 

Ростуть три славних хлопці, три братики чудові! 

Зернятко за зернятком, все чисте й доброчинне, 

В них сіють мати з батьком турботливо щоднини. 

Й ростуть розумні, вправні, слухняні й роботящі, 

Як три дубочки славні! Улюблені! Найкращі! 

30.08.2016 

 

Доммой умер, скучая без нас 
Дом мой  умер, скучая без нас... 

В черепице дыра на дыре... 

И окошки не радуют глаз… 

И бурьян, словно лес, во дворе… 

 

Нету жизни внутри… умер дом… 

Но по дому – скучаю и я… 

То, что ныне живу я не в нѐм – 

Не моя здесь вина… не моя… 



 

 190 

Я живу на квартире. Всѐ есть. 

Царь не мог о таком и мечтать! 

Но по дому из детства – и здесь 

Буду, буду я очень скучать. 

 

Гдеэтаулица? Гдеэтотдом? 
(Песня) 

 

Где эта улица? Где этот дом? 

Где родились мы? И где мы живѐм? 

Там эта улица! Там этот дом!  

ТАМ родились мы – а ТУТ мы живѐм! 

 

Песенку эту мне хочется петь 

Жизнь меня вертит и всѐ бы успеть 

Жизнь меня вертит, а значит – ЖИВУ! 

В жизни «счастливой» себя я зову! 

 

Верка, крутись и не бойся ничѐ! 

Крепкое, Верка, имеешь плечо! 

Кто тебя, Верка, так жизни учил?! 

Кто тебе, Верка, даѐт столько сил?! 

 

Имя моѐ говорит за себя 

Крепкая вера вдвойне у меня 

Верой и мной движет Божья любовь 

Что даѐт силы мне каждый раз вновь! 

 

Кто запретит эту песенку мне – 

Будет любви от меня им вдвойне, 

Чтоб мою песенку пели они 

Сами того не желая –ВСЕ ДНИ! 

 

Где эта улица? Где этот дом? 

Где родились мы? И где мы живѐм?! 

ТАМ родились мы – а ТУТ мы живѐм! 

Ну, а на Небе - ждѐт вечный наш, Дом! 
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І треба ж то тобі булό?! 
(Гумор. Бувальщина) 

 
Була розумна моя бабця, 
Ідуже гостра на язик, 
І я велике мала щастя 
Пройти дотепності ази. 
 
Одного разу бабця з поля 
Вела додому своїх кіз. 
І треба ж! Наздогнав поволі 
Їх повний, з мужиками, віз. 
 
А кози – хвостики задрали, 
Під гірку весело біжать! 
І хлопи кепкувати стали, 
Від сміху покотом лежать! 
 
Бабця культурно промовчала, 
Але один старатись рад, 
Та й каже: «Ганю, ти б їм взяла 
І фартушком прикрила зад!..» 
 
У бабці гумор був не вбогий: 
«Гляди, розумник ти який! 
Язик у тебе такий довгий – 
То злізь і язиком прикрий!» 
 
Вже з нього хлопи реготали! 
Сміялось довго все село, 
І мужику тому казали: 
«І треба ж то тобі булό?!» 

30.09.2016 
 

Мутанты – или Творение? 
Есть проблема налицо – 
Кто был самым первым: 
Курица? Петух? Яйцо? 
Яйцеклетка? Сперма?.. 
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Маму, папу своего, 

Имела горилла?.. 

Эволюция, кого  

Первым сотворила?.. 

 

Молодняк животных всех 

Быстро так взрослеет!.. 

Почему лишь человек – 

Дольше всех их зреет?!.. 

 

Так «случайно» всѐ возникло – 

Гармонично? В паре? 

Мир растений? Человеки? 

Рыбы? Птицы? Твари? 

 

Насекомые? И черви? 

Солнце? Небо? Звьезды? 

И всему тому причиной 

Некий случай грозный? 

 

Всѐ, что видим мы вокруг: 

Небо, звѐзды сами… 

Были созданы, мой друг, 

Богом – для нас с вами! 

 

Но «наука» говорит 

Под глупцов овации: 

«Человек возник, как вид, 

В следствии мутации». 

 

Там «случайность» обрела 

К творчеству способности – 

Мир «мутантов» создала, 

С ужасом подробностей. 
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Кто-то «умный» говорил, 
Одурев от «знания», 
Что «пошли мы от горил – 
Внешность обезъяняя»… 
 
«Что-то есть и от свиньи» 
(Сходство – вещь серьѐзная!) – 
Родилась в умах НИИ* 
Аксиома грозная. 
 
Но! У видов сходства – МНОГО! – 
Не в «наук» зловонии, 
А в предвиденьи от Бога, 
От Творца ГАРМОНИИ! 
 
Мир науки впечатлил 
Всех – теорий розсыпью! 
Что ж ты, «случай», не творил  
Человека – лошадью?! 
 
Много бы проблем решилось 
(Иски жизни – строгие), – 
Чтобы всѐ не истребилось, 
Вместе с экологией… 
 
Человек всю жизнь томится, 
Он в плену НЕВЕРИЯ, – 
Шансов нет пред ним открыться 
Вечности преддверия… 
 
Быть невеждой и глупцом 
Может кому нравится – 
Тела смерть считать «концом», 
Чтоб в навоз отправиться. 
 
А в  себе я, как ни  странно, 
Вижу образ Божий, 
Дед мой – не был обезьяной! 
И его дед – тоже! 
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Человек – есть дух, живущий 

В ставшем смертным, теле… 

И шагнуть в иной мир, лучший, 

ТАК бы все хотели! 

 

Бог отлично, без изъянов, 

Создал человека. 

И он не был обезьяной, 

Было так – от века! 

НИИ* – научно исследовательские институты. 

03.10.2016 

 

Жіноча мудрість 
Місько виріс зі штанів, 

До дівок моргає, 

Й ось до Вірці трьох сватів 

Якось засилає. 

Вірця дівка не проста, 

В Франції родина, 

То й Михась собі гада: 

«Вигідна дівчина!» 

Відгуляли всім селом, 

Дороге весілля! 

Лежить Місько під столом, 

Голова – з похмілля… 

Зголоднів уже як слід, 

Щось би вкинуть в шлунок… 

А кохана: « На обід – 

лиш мій поцілунок! 

У французів, щоб ти вник, 

Тонкая натура 

І на першім місці в них – 

То є їх фігура! 

Ти фігуру бережи – 

Ставим в цьому крапку! 

З’їж сухарик й оближи 
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Цю жаб’ячу лапку! 

Це смачний делікатес  – 

Ти лишень понюхай!..» 

Але Місько злий, як пес, 

Не хотів і слухать!.. 

Гидко сплюнув: « Хай його! 

Впору тут заплакать, 

Я так скоро ще чого, 

То почну і квакать!..» 

 

Перший день ще як-не-як, 

А на другий ранок, 

Молодий і так і сяк – 

Випросив сніданок. 

Кличе Вірця: «О, Мішель! 

Я вже  зготувала, 

Зветься блюдо: вір-мішель! 

З ним – шматочок сала!» 

Проковтнув, рука дрижить… 

Що то – крапля в морі!.. 

Але ж  клявся вік прожить 

В радості та в горі!.. 

Вірця й завтра на тарель 

Те, що й вчора, дала: 

Але, блюдо – мур-мішель, 

Ніжно так назвала… 

І на третій – натюрель, 

Було все те саме, 

Але назва – мир-мішель,– 

На любов екзамен! 

Все так мило та з теплом, 

Що Мішель змирився 

І сьогодні за столом 

Жабенят об’ївся! 

09.10.2016 
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Дожартувався 
Їду я собі в маршрутці, 

Без всякої думки, 

Враз зайшла бабуся в хустці, 

Їй щось впало з сумки. 

 

Тут водій пожартував, 

Та не зовсім вдало, 

Й бабці весело сказав: 

«То моє, що впало!» 

 

Йому – бабця: «Їдь гляди, 

Головне тихенько, 

А то впаду до біди – 

Й буду твоя всенька!..» 

09.10.2016 

 

Если был бы я… 
На урок – звонок! Учитель 

Деловито вошѐл в класс: 

«Ну-ка, дети, напишите 

Сочинение сейчас! 

'Если был бы я директор' – 

Теме заголовок взят!» 

Каждый быстро сел на место – 

Только перьями скрипят!.. 

Один Вовочка не пишет, 

Смотрит вдумчиво в окно, 

И учителя «не слышит» 

С видом: «всѐ мне всѐ-равно…» 

Взволновались тут всем классом: 

«В чѐм имеешь ты нужду?!..» 

Вовочка ответил басом: 

«Секретаршу свою жду!» 

10.10.2016 
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Соні Кондратюк 
(Принцеса Соня) 

 

Ти – як квіточка у гаю, 

Ніжна та вродлива, 

Від душі тобі бажаю: 

Будь в житті щаслива! 

 

В тобі мудрісті багато, 

Що приходить з Неба – 

Хай радіють мама й тато, 

Дивлячись на тебе! 

 

Все що маєш, і що буде – 

Всім цим – не гордися, 

То з тобою – Бог пребуде, 

До Нього й горнися! 

10.10.2016 

 

Мечта 
― Ты мечту, как цель, имеешь? 

― Да! Мечтаю похудеть! 

― Так чего же не худеешь? 

― Без мечты – как буду жить?!.. 

 

Запугал 
Запугал малыш трѐх лет 

Бабушку Настасью: 

Целый день с слезами вслед 

Крик: «Молись и кайся!!!..» 

 

Вечер  всѐ и прояснил 

Взрослым стало ясным: 

Их ребѐнок так просил 

Мульт: Малыш и Карлсон!!! 
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Сказки те же – дети не те 
Дочке сказку «Колобок» 

рассказала мама, 

Подвела затем итог – 

мол, упрямство – драма! 

Если б слушал стариков, 

Не был бы пострелом – 

Не был бы финал таков, 

И лиса б не съела!.. 

«Погулял хоть!.. – дочь в ответ, – 

Ты права – едва ли, 

Ведь иначе с бабкой дед 

Сразу б и сожрали!..» 

10.10.2016 

 

Каковы мысли – таков и человек 
Мои мысли априори (безсомненно!) 

Часто квасятся в миноре безпричинно… 

Если этим занятá – 

То и песенка не та… 

 

Отака оказія 
Зоська вчиться аж ві Львові, 

Ще й в медінституті, 

Й мчить додому в дні святкові, 

Бо є на розпутті! 

Хлопець родом… чи з Гвінеї, 

Чи то десь із Конго, 

Залицявся там до неї 

Дуже-дуже довго! 

Й тепер дівчина страждає, 

Плаче та голосить, 

Бо назад він від’їжджає 

Й руки її просить!.. 

Батьки бідкаються: 

«Шо то?!.. 

Криза з женихами?!.. 
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Покажи його хоч фото!.. 

Тьху, ти! Чорт у рамі!.. 

То ж і діти чорні підуть, 

Й отакі губаті!... 

Як нечиста сила, бігать 

Будуть по всій хаті!!!..» – 

Тато плюнув і розтер!... 

Мама мне свій шалик: 

«…А!!!.. Хай, доцю, буде негр!!!.. 

Лиш би не москалик!...» 

 

«Отака оказія!» – 

Вам скажу на разі я… 

10.10.2016 

 

Най буде 
(Пісня) 

 

Він:Най буде так, як скажеш мила, 

Я зроблю все, що б не просила! 

Най буде щастя в житті розмай! 

Най буде!.. най!.. 

 

Вона:Ні, мій коханий, ні мій любий, 

Так для обох нас буде згуба, 

Най править мудрість – не зарікай, 

Най буде!.. най!.. 

 

Разом:Най буде!.. най!.. 

Щастя в житті розмай! 

Щастя в житті розмай, 

Най буде!.. най!.. 

 

Він: Нарву в полях… я диво-квітів! 

До твоїх ніг!.. найкраща в світі! 

Най льється радість, аж через край! 

Най, люба!.. най!.. 
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Вона:Квіти в полях нехай квітують! 

Божу любов усім дарують! 

Най серця плеще водограй! 

Най буде!.. най!.. 

 

Разом:Най буде!.. най!.. 

Радість  аж через край! 

Радість аж через край 

Най буде!.. най!.. 

 

Він:Візьму тебе на свої крила, 

Коли ми вдвох – в любові сила! 

Най буде чистим наш небокрай! 

Най буде!.. най!.. 

 

Вона:Світлою буде наша дорога, 

Якщо підем по ній ми з Богом! 

Най буде Бог із нами, най! 

Най буде!.. най!.. 

 

Разом:Най буде!.. най!.. 

Чистим небокрай! 

Добрим – літ врожай 

Най буде!.. най!.. 

15.10.2016 

 

Так ось яке життя 
Так ось яке життя: 

Була собі людина, 

А нині вже немає її тут… 

Пішла без вороття… 

Посплакує родина 

Й поставить фотографію у кут… 

Бо йде життя вперед 

Й живим потрібно жити – 

Їх нові радощі й печалі ждуть… 
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Колись і їх черед 
Прийде все залишити 
Й в останню путь їх рідні проведуть… 
Так ось яке життя: 
Була собі людина, 
А нині – вже немає її тут… 
Пішла у забуття, 
Й там – іша жде картина: 
Всі справи та думки – на Божий Суд. 

16.10.2016 
 

А о любви земной так много сказано 
(Песня) 

 
А о любви вокруг, так много сказано… 
Но непонятна мне любовь моя: 
Разве могла я быть ею наказана? 
Разве могла я жить только любя?.. 
 
Любовь полынью мне казалась горькою 
Его любила я всею душой!.. 
Ему хотела быть я ранней зорькою, 
И от него ждала любви большой… 
 
А он топтал мои все чувства нежные… 
И сердце вдребезги мне разбивал… 
А я смотрела Вверх со сверхнадеждою, 
Когда добрее он порой бывал… 
 
И становилось вдруг 
его так жалко мне: 
«Вдруг без любви моей он пропадѐт!...» 
И я сгорала вся в его безумств огне 
 
И дальше верила, что всѐ пройдѐт… 
Прошли кошмарным сном все годы длинные, 
В увечьях тело всѐ и вся душа… 
И та любовь моя – песнь лебединая, 
То ли вдруг умерла… то ли ушла… 
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И я, прозревшая, стряхнула жалости, 
И одиночества стряхнула страх! 
Бог дал мне сил на всѐ, и к моей радости 
Ныне от Бога мне лебедь в мужьях!.. 

17.10.2016 
 

Тиме – три 
(любимому внучку Тимофею) 

 
В ноябре, в ноябре, 
Выпал снег во дворе: 
День так нарядился – 
Тима ведь родился!!! 
Тиме счастья все желают – 
С Днѐм рожденья поздравляют!!! 
Мама с папой и сестричка 
Поздравляют Тиму лично! 
Бабы с дедом рядом нет – 
Выручает интернет: 
Они Тиму поздравляют 
И счастливым быть желают!!! 
Птички весело поют 
Свои песни Тиме шлют! 
А щенок, во двор вбежав, 
Громко лаять стал: «Гав! Гав! 
Посмотрите все вокруг: 
Я ведь Тимин лучший друг! 
Обижать – не разрешу, 
Только троньте – укушу!.. 
Я в подарок – торт принѐс! 
Есть ещѐ ко мне вопрос?!..» 
Тимофей щенка погладил 
И сказал: «Кусать не надо! 
Как я вырос – посмотри! 
Мне сегодня уже – ТРИ!!! 
С этим справлюсь теперь сам, 
Кому нужно – сдачи дам!» 

17.11.2016 
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Зустрів лебідь лебідку свою 
(Пісня) 

 
Вони були порізно роками… 
Кожен день з самотою в бою!.. 
Коли раптом, вгорі, між зірками 
Зустрів лебідь лебідку свою!.. 
 
Пр: І лине пісня лебедина: 
« –– Єдиний мій!.. 
–– Моя єдина!.. 
І будем разом ми віднині 
І на землі і в небі синім! 
Хоч будуть дні в житті похмурі, 
Раптові грози й люті бурі – 
Небо обійми розкриває!.. 
Там в небі бур та гроз немає!..» 
 
Вони були порізно роками… 
Шлях до зустрічі був не з легких!.. 
Вперто линули в небо думками, 
Відірвавшись від буднів земних!.. 
 
Вони були порізно роками… 
Розділяли їх тисячі миль, 
Бог з’єднав їх найперше серцями, 
Без побачень зворушливих хвиль… 
 
Вони були  порізно роками… 
І ось зустріч лицем до лиця! 
Бог Своєї любові руками 
Їх з’єднав на землі до кінця. 
 
А таке буває рідко, 
Що ти – лебідь й я – лебідка, 
І що ми з тобою в парі 
Летимо аж понад хмари!... 
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Пр.: І лине пісня лебедина: 
« –– Єдиний мій!.. 
–– Моя єдина!.. 
І будем разом ми віднині 
І на землі і в небі синім! 
Хоч будуть дні в житті похмурі, 
Раптові грози й люті бурі – 
Небо обійми розкриває!.. 
Там в небі бур та гроз немає!..» 

17.10.2016 
 

И было в тот вечер всѐ так необычно… 
(Песня о нашей встрече) 

 
И было в тот вечер, всѐ так необычно… осознать… 
должны мы друг друга, на полосе встречной… тут узнать… 
Идут с самолѐта, все люди потоком… кто с них – ты?... 
Тебя не узнать я, могу ненароком… муж – с мечты!… 
 
Мне хотелось кричать: где ты?!!!.. 
Как узнать мне твои черты?!.. 
Я у выхода, там где ждут!.. 
И всем сердцем кричу: «Я тут!!!» 
 
Тебя ожидая, в лицо и не зная… вся дрожу… 
И встречей желанной, такой долгожданной – дорожу!.. 
Мелькают все лица, боюсь ошибиться… в первый раз… 
И вечностью длится, тот взгляд, что искрится… с твоих глаз!!! 
 
Был открытым таким… твой взгляд!.. 
Бесконечно ты мне… был рад!.. 
Я влетела в объятья… твои!.. 
Под ногами не чуя… земли!.. 
 
Друг друга узнали, и с первой же встречи… ты – родной! 
Как будто бы знала тебя уже вечность… ждя домой… 
Ну, здравствуй!.. сказал ты, и обнял за плечи… и прижал… 
Ответила: Здравствуй!.. дивясь целый вечер… «как узнал?!.» 
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Мне хотелось кричать: Бог мой! 

Неужели он мой, он – мой?!!! 

Неужели и я – жена?!!.. 

Что от Бога ему дана!!!.. 

 

И вот мы в машине, в объятиях жарких… я твоих!.. 

Губами коснулся ты трепетно сладко… губ моих!... 

И мир весь кружился на той карусели… наших чувств! 

Так счастливы оба, прервать мы не смели… встречи уст!.. 

 

В то мгновенье стирали след 

Одиночества прошлых лет!... 

Старых шрамов и старых бед!.. 

Навсегда мы стирали след!... 

20.10.2016 

 

Не сумуй за мною, рідна хато! 
Не сумуй за мною, рідна хато! 

Не сумуй за мною, рідний двір! 

Були в нас і радощі, і свято… 

Мусіли розстатись ми, повір! 

Так в житті цім склалося не нами, 

Що покинули всі троє ми свій дім… 

Дім, що грів й леліяв нас роками, 

Поки підростали дружно в нім! 

Потім враз з гнізда ми розлетілись!!! 

Дивний шлях був в кожного із нас 

На шляху не раз іще зустрілись 

Божим передбаченням – в свій час… 

Мусів хтось ще відійти у вічність – 

Ті, хто нас горнули до гнізда… 

Нашого життя недовговічність 

На подвір’я листям опада… 

Рік за роком йде життя все далі… 

Дощ та сніг років змивають шал… 

Зі всіх сил кручу свої педалі 

Через перешкод бурхливий шквал!.. 
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І доїхати до тебе я так хочу!!! 

І згадати все, що не вернуть!.. 

Я прошУ тебе: Чекай мене, дім отчий!!! 

Я прошУ тебе: ще трішечки побудь!!!.. 

24.10.2016 

 

Аромат земли моей! 
Огороды… огороды… 

Словно было не со мной!.. 

Вот прошли та-ки-е годы! – 

А меня – влечѐт домой!!! 

 

На Хмельниччины просторы!.. 

На ковѐр лугов, полей!.. 

Чьи прекрасные узоры – 

В стразах пчѐл, стрекоз, шмелей!.. 

 

Мир большой!.. А в нѐм – мир малый: 

Наш домашний огород! 

Там где с бабушкой и мамой 

Мы трудились с года в год!.. 

 

Где весь день я без оглядки, 

И спины не разогнув, 

Огород полола, грядки – 

Бой с бурьЯном развернув!.. 

 

Знала каждую я травку, 

Узнавала все ростки, 

И в земле грязня перчатку – 

Вырывала сорняки!.. 

 

И пленяли фимиамом 

Кориандр и ноготки 

Под моим, нежнейшим самым, 

Прикасанием руки… 
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А потом – брала я тяпку, 

И рыхлила огород! 

Этот труд мне не был тяжким, 

А совсем наоборот: 

 

Я душой там отдыхала! 

Труд меня – тренировал, 

Так как лучшего спортзала 

Человек ещѐ не знал!.. 

 

Нет и лучшего курорта: 

Солнце! Воздух, как нектар!.. 

Исцеляла всех работа: 

Тех, кто млад, и тех, кто стар!.. 

 

В огороде забывали 

И про старость, и про боль! 

И когда там уставали – 

Возвращалось всѐ с лихвой!... 

 

Горсть смородины срывала, 

Отправляя сразу в рот, 

И счастливая бежала 

Снова, снова в огород!!! 

 

Ароматный запах долго 

Там мне голову кружил! 

И я с твѐрдым чувством долга – 

Шла работать со всех сил!.. 

 

Нежный дух ромашки, мяты… 

И любистка целый куст!... 

Дух прекрасный – ридной хаты!.. 

Всѐ живѐт в глубинке чувств!!! 
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Огороды…огороды… 

Нет картины вас милей! 

Помню я, без счета годы, 

Аромат земли моей!... 

24.10.2016 

 

Выход есть 
Кто с нас в отчаянии не был, 

когда от боли – всѐ горит?!.. 

есть выход: взгляд направить в небо 

и сердцем с Богом говорить! 

 

и с Ним, глядя на всѐ подробно, 

как-будто в чудо-микроскоп, 

увидишь вдруг, орлу подобно: 

все беды – с сердца кривых троп!... 

 

и сможешь выход в покаяньи 

ты тут же с бед своих найти 

и искренним горя желаньем – 

исправить в сердце все пути!.. 

 

глаза свои вскинь к Богу в небе, 

чтоб сердце с Богом примирить!.. 

чтоб, где бы ты реально не был – 

смог, как дитя, с Ним говорить. 

 

И Он научит, и направит, 

что непонятно – разъяснит, 

и Ему верных – не оставит 

и духом сильными, взрастит, 

 

чтоб побеждать грехи все смертью 

С Христом Иисусом – на кресте. 

чтоб, как и Он, ты мог воскреснуть, 

сохранив сердце в чистоте. 
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*** 

"ЖИЗНЬ" не дана для развлечений... 

не зря здесь скорби прохожу, 

причины бед, пути решений – 

я только с Богом нахожу. 

 

и Он, невидимый, но Сущий, 

сквозь скорби – за руку ведѐт, 

и жизни вечной, жизни лучшей, 

уверенность мне ЗДЕСЬ даѐт! 

27.10.2016 

 

З днем народження, Богдане 
(внучку Богданчику) 

 

З днем народження, Богдане! 

Тобі - десять! Лине час! 

Твоє ім'я - Богом даний, - 

Як дарунок для всіх нас! 

 

Ти - улюбленець, Богданьчик, 

І приємно для нас всіх, 

Коли радість твою бачим 

І щасливий чуєм сміх!  

 

Ти сміливий і кмітливий, 

Всім спішиш допомогти, - 

Будь здоровий і щасливий, 

Набирайся сил й рости! 

 

Будь завжди та скрізь успішним 

І відважно йди вперед! 

А тебе сюрпризом втішним 

Жде новий велосипед! 

26.03.2017 



 

 210 

Красивые слова 
Красивые слова мы «пропоѐм» охотно, 

И верим, что от сердца говорим… 

И ими рисовать покрасивей полотна 

В чужом воображении горим!... 

 

Красивые слова мы стелем, как перины… 

Они мягки, как пух, да жѐстко спать… 

Но нам не привыкать нелепой лжи картины 

Под видом «своей правды» подавать… 

 

Красивые слова как лакомства для слуха, 

В устах они как ароматный мѐд… 

Что сладко для души – смертельный яд для духа, 

В Жизнь Вечную – душевный не войдѐт… 

 

Є два берега в житті 
Є два берега в житті: 

Смертний – та безсмертя… 

Перший – в болях, в суєті… 

Другий – благ осердя… 

 

Є дві правди у житті: 

Правда «свόя» – й Божа… 

Перша – смерть у глупоті… 

Друга – в вічність вхожа… 

 

Є дві мови у житті: 

Мова уст – і серця… 

Перша – це слова пусті… 

Друга – справжня, зветься. 

 

Мова уст – залізний кий, 

Свій переклад має… 

Вона всіх на «свій»-«чужий» – 

Люто розділяє!.. 
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Мова серця – дар Творця, 
Й кожен її знає: 
В ній ми РІДНІ, ти і я, 
Бо ЛЮБОВ – ЄДНАЄ!!! 

10.11.2016 
 

Життя – як свічка 
Так пізно істина відкрилась: 
Життя – як свічка, що палає 
Чиясь ось тільки загорілась…. 
Чиясь – вже сумно догорає… 
Чиясь свіча горить так ясно! 
А іншого – коптить та тліє! 
Хтось прожива життя прекрасно! 
А інший – жити і не вміє… 
Хто світить в темряві для інших – 
Черпає сили свої з Неба, 
І Бог дає йому тим більше, 
Чим більше в цьому є потреба! 
А хто для себе жив щосили – 
Той і загрози не помітить… 
Вони так Небо закоптили, 
Що навіть сонце їм не світить! 
Вперед – й на крок вони не бачать… 
І лиш минуле їх тримає… 
Життя своє – вони проплачуть… 
І скаргам їх – кінця немає!.. 
Так жаль... 

 

Застереження 
Спостерігаю: про «кохання» пишуть… 
Про «кляту осінь» та про «зорі п’яні»… 
І мрії, що не збудуться, – колишуть 
В словах, що так шаленно-полум’яні!.. 
 
Спостерігаю: мило так і любо 
В ілюзіях – яд забуття шукати, 
Не розуміючи, що справжня згуба 
Зле – добрим, добре – злим вважати… 
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Давид писав Псалми – на славу Богу! – 

Який поезії чудовий приклад!.. 

І було Богом серце повне в нього! 

Душа його – співати Богу звикла!.. 

 

Не кляв він осінь, створену Всевишнім! 

Не плакав він на свою «лиху долю»… 

І Бога славити – не було йому лишнім, 

Зазнавши зрад та втрат… та безліч болю!.. 

 

Спостерігаю: мовби немовлята, 

Хоч побіліли вже не тільки скроні… 

Та не спішать дорослішими стати, 

Й відкрити – СЕРЦЕ Богу!... Не долоні… 

 

Спостерігаю: «Дай – у оберемок!!!..» – 

У Бога просять безлічі  охочих!.. 

«Та не для ближніх, а СОБІ беремо!!!..» – 

Й любов відкинувши – взивають: «Отче!!!..» 

 

Спостерігаю: правду страшно взнати… 

І страшно визнати: «жив помилково»… 

Але… що бачу – змушена сказати… 

І попередити – обов’язково. 

 

Дивлюся в себе і спостерігаю: 

Які мотиви в серці шлях торують? 

Вникаю в Слово... Й в себе я вникаю: 

Чи у Христі я?.. Чи Христос в мені – керує?.. 

 

Дивлюся в себе і спостерігаю: 

Який мотив керує мислю голосною?.. 

Й вникаю в Слово… В себе я вникаю: 

Чи у Христі я? Чи Христос – в мені й зі мною?... 

10.11.2016 
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Предупредить – мой долг 
Нет…Упрекать, судить – не смею… 

Предупредить же всех – мой долг: 

так, как могу, и как умею, 

как учит это делать Бог… 

И каждый – сделает свой выбор 

так, как желает лично он: 

«Быть Богом принятым на Небо – 

или извергнутым быть вон?.. 

Земное важно – или вечность? 

Возненавидеть грех? Любить?.. – 

Какие ценности кто взыщет? 

Чем больше будет дорожить?» 

 

Предостережение 
Невежество при росте знаний?.. 

Убожество при росте благ?.. 

Ничтожество при лоске званий?.. 

При ярком свете – полный мрак?.. 

В «умных» высказываньях – глупость? 

В словах красивых – суета? 

В суждениях – кичливость, тупость? 

В наполненности – пустота? – 

Путь с Ниоткуда – в Никуда. 

 

В ком это есть – тот сам увидит, 

Если живой он и не слеп, 

И слово правды не обидит 

Тех, для кого она как хлеб. 

 

Как есть – так всѐ и называю, 

Сквозь что прошла – в том знаю толк, 

Пойму, увижу, распознаю… 

Предупрежу… Это – мой долг… 

08.11.2016 
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Істинне знання 
Освіта нині – це є КРУТО! 
І кожен нині – знає ВСЕ! 
Але, очищення від бруду 
Душі освіта не несе… 
І не несе вона прозріння, 
Щоб бачити глибинну суть… 
Земні знання – у смерть коріння, 
І в час останній – не спасуть… 
Знання, що йде згори, від Бога, – 
Це справді, істинне знання, 
Єдина ціль життя земного – 
Наші духовні надбання. 
 

Застереження 
Є люди – садомазохісти, 
В котрих до болю – хіть живе, 
Ще й іншим в душу люблять влізти, 
Щоби задіти за живе!.. 
 
І на душевні старі рани 
Все сиплять спогадами сіль!.. 
Поки загальною не стане 
В душі чужа і їхня біль… 
 
У смерті будучи в полоні, 
І платячи їй щедру дань, 
Разόм смакують всестороннє 
Подробиці старих страждань… 
 
Себе вбиваючи морально, 
І маючи до цього хист, 
З собою й інших вб’ють безжально, 
Як робить смертник-терорист… 
 
І вихід – жити у свободі, – 
Вони відкинули не раз… 
Їх зупинити в цьому годі, 
Бо роблять все це напоказ… 
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Прийде́ кінець, момент критичний, 

Що вирішить назавжди ВСЕ: 

Страждати, вибір фанатичний, 

Душі погибіль  принесе… 

05.11.2016 

 

Що краще 
В мудрості літ віковій, 

Як шаблю сталеву, 

Візьму я правду живу 

І для вас повторю: 

Краще собаці живій, 

Ніж мертвому леву… 

Краще бідноті в хліву – 

Ніж в гробниці царю. 

 

Краще Духовне Життя, 

Від блага земного, 

Божого Духа ріка – 

Ніж достаток щодня, 

Краще сльоза каяття 

Від сміху брудного, 

Краще вже правда гірка, 

Ніж солодка брехня… 

 

Краще Вода з Джерела, 

Ніж з трубопроводу, 

Людям потрібна Жива, 

А не мертва вода… 

Краще б людина була 

З орлиного роду – 

Він на землі не звива 

Необачно гнізда… 

 

Краще б домівка її – 

У небі мостилась, 
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Серце її і душа – 
Хай би з небом зрослись! 
Краще би скарби її 
У небі копились, 
Бо на той світ ні гроша 
Ще ніким не взялись! 

 

Бог спасает, а не губит 
Бог спасает, а не губит, 
Благодать Свою даѐт – 
всем кто милостив, кто любит, 
всем, кто к правде сердцем льнѐт… 
 
Жизнь и смерть… И это выбор: 
Божья святость или грех?.. 
И всегда открыто Небо 
тем, кто Божий, – без помех! 
 
Бог испытывает сердце: 
«что с нас каждый изберѐт?..», 
и на выбора границе 
Божий Суд – УЖЕ идѐт!.. 

04.11.2016 
 

Люди просять Бога 
Люди просять миру… Люди просять благ… 
Вірять – в гороскопи, що їх пише маг… 
Моляться так щиро – голосно!.. до сліз!.. 
Люди просять миру… В серці ж – носять злість… 
 
Люди просять щастя… Люди просять сил… 
Вірять в забобони… В поміч від могил… 
Брати йдуть причастя й б’ють поклони скрізь!.. 
Люди просять миру… А до ближніх – злість! 
 
Люди поміч просять… Від хвороб – спасінь!.. 
А вникати в Слово – все життя їм лінь… 
Люблять насолоди і шукають втіх… 
Свічечки приносять… А кохають – гріх… 
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Люди просять миру… А самі – грішать… 

Вбити немовлятко – чимскоріш спішать… 

Бог сказав: «ЛЮБИТИ!!!», бо судить прийде – 

Чи знайде Він – віру?.. Чи любов – знайде?.. 

 

Цифри вчать та букви – всі і до кінця!.. 

Як слова складають – ставлять на місця! 

Вчаться всі старанно, щоб були знання, 

А Вчення Спасіння – знають навмання… 

 

Прочитати можуть, раз чи два – на сміх… 

Та роками вчаться – у знаннях земних… 

Є Господь – наш Вчитель… Хто ж Його – пита: 

«Чи себе я зрікся?!.. Чи несу хреста?!.. 

 

Чи Христос – у мені? І чи я – в Христі? 

Чи розп’ятий з Ним я на Його хресті? 

Чи за Ним іду я у земнім житті? 

Чи тримаю серце в світлі й чистоті?..» 

 

І ідуть, й не знають, нащо і куди? 

Й позаду лишають лиш руїн сліди… 

Одкровень – не просять, слухають людей… 

Замість Бога в серці – хрест біля грудей… 

 

Буцім Бога й молять, щоби їх беріг, 

Та не в Бога вірять – вірять в оберіг. 

10.11.2016 

 

Згадалось літо пізно восени 
Згадалось літо пізно восени… 

І перші мрії…і казкові сни… 

Перша закоханість… її печаль… 

Все те згадалося, чого так жаль… 
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А жаль… воно, як мить одна, пройшло… 
Й наче булό – і наче не булό… 
З минувших літ тремкої далини – 
Приходять милі спогади весни… 
 
А я у осені тепер в гостях, 
В ще невідомих почуттях-передчуттях… 
Було моє майбутнє – наче океан, 
А зараз – все приховує туман… 
 
Але мені присвічує – маяк!.. 
І попри все – з дитинства йду я так, 
І небо – то є мій орієнтир, 
Що завжди дарував мені свій мир!.. 
 
Отож, мандрую я життя роками, 
Та, друзі, не сама, а разом з вами… 
І хтось подорожує й бачить ціль, 
А хтось – розбивсь… блукає… сів на міль… 
 
Бог всім спасіння руку простягає 
І слово втіхи вчасно посилає: 
Хай піднімаються, набравшись сил, 
Прийнявши з неба рятівний посил! 

12.11.2016 
 

DramatischeVeränderung 
(Разительная перемена) 

 
Не было конца всем моим бедам… 
И мученьям – не было конца!.. 
Прошлое, как призрак, кралось следом, 
С жалкой маской моего лица… 
 
Да, всѐ было в неприятных масках… 
Окружал, как туча, негатив… 
Рисовалась жизнь вся – в чѐрных красках, 
В муку каждый день мой обратив… 
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Я была для прошлого лишь жертвой 

(Без борьбы смирилась с ходом дел...), 

Этим – согласилась я с офертой: 

Что «страдать всю жизнь – есть мой удел»… 

 

Но узнав: «вердикт тот – не конечен!», 

Что его расторгнуть я могу, 

Обратилась я к Тому, Кто Вечен, 

Кто сказал: «Проси – и помогу! 

 

Светлые мечты – осуществляю! 

И дарую чудо дивных встреч! 

И Своим адептам помогаю 

Всѐ благое до конца сберечь!.. 

 

Ты должна садиться в ладью веры – 

Дам мечте и сердцу – чистоту! 

Чтобы не нести тебе потери, – 

Помогу осуществить мечту!..» 

 

И, скажу вам, всѐ чудесным было! 

Все мы в руке Божьей – инструмент: 

И Reprise моѐ сердце пело, 

Под эмоций аккомпанемент! 

 

Нарисую счастьем дней полотна – 

Тот фантом из прошлого – исчез!!! 

Занавешу радостью все окна 

И включу погромче полонез!.. 

 

И с моим, в супружестве, избранцем, 

С множеством триумфов на счету, 

Возвестим величественным танцем, 

Что свою мы встретили мечту!.  

15.11.2016 
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Є «люди-хижаки» і «люди-жертви» 
Коли людина жаль до себе викликає. 

І сипле сіль на свої рани, щоб боліли – 

Непотріб всяку цим до себе притягає, 

А потім – хоче щоби всі її жаліли… 

(Щоб теж чиїсь собі якось черпати сили…) 

 

Є люди, що гниють й смердять зі середини, 

Глибокі рани у душі ятрять роками, 

Й немає гіршого від глупої людини, 

Що все руйнує… і своїми же руками… 

(Маніпулюючи при цьому вправно й вами…) 

 

Це люди, що один від одного залежні: 

Це – «люди-хижаки» й «нещасні» «люди-жертви»… 

У кожного можливості СВОЇ – безмежні… 

І кожен – вбивця. І тому – духовно мертвий… 

(Жаліти їх –дурні самопожертви) 

 

«Хижак» шукає «жертву» – мучити й вбивати – 

Життєві сили брати він майстерно вміє 

(Духовним вампіризмом можна ще назвати), 

А «жертва» – перед типом таким – просто мліє!.. 

(І від емоцій невгамовних – шаленіє!) 

 

На відстані в багато тисяч кілометрів 

Зв'язок цей простягнувся між людьми надійний: 

Коли свій викид почуттів дає в нім «жертва» – 

Іде відкат енергії її, постійний… 

(Вас – попередила. Ваш вибір – самостійний) 

15.11.2016 

 

Когда ничего нельзя исправить… 
Разбит стакан!..Вокруг одни осколки, 

Остры, как бритва к прикасанию руки! 

И исправлять – нет никакого толку!.. 

Вот так и чувства наши, как стекло, хрупки. 
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Собрав их бережно, храним годами, 
Осколку крохотному не даѐм пропасть… 
При этом же, прекрасно знаем сами, 
Что снова в целое их никогда не скласть! 
 
И ранить будет к чувствам прикасанье… 
И будет боль, пока все чувства не умрут.. 
И ищут выход люди – в расставанье… 
Сказав: «Всѐ – к лучшему!» – себе же сами врут. 
 
Друг другу вдребезги не разбивайте чувства! 
Об них вы ранить будете САМИХ СЕБЯ!.. 
Поэтому, достигните вершин искусства 
Быть миротворцем, бережно других любя. 

17.11.2016 
 

Розцвітає ніжний цвіт 
(Пісня) 

 
Розцвітає ніжний цвіт 
Мого першого кохання, 
Я кажу тобі: «привіт» 
А у відповідь – мовчання… 
 
Подарую тобі весну, 
Чистоту у ній – небесну, 
Щоб п’янким буяла цвітом 
І зустріла тебе – літом!.. 
 
Перші проліски крізь сніг – 
Лиш для тебе, мій коханий! 
Я кладу тобі до ніг 
Почуттів букет духмяний! 
 
Увійдемо ми крізь весну, 
В літа звабливість чудесну, 
Й крізь тумани, грози й роси – 
Увійдем в розкішну осінь!.. 
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Сонця промені – це ти, 

Хоч холодний сніг повсюди… 

Будуть квіти ще цвісти, 

А весни більше не буде… 

 

Хай весна в чудових квітах 

Дасть відлуння в наших дітях, 

Перший чистий поцілунок – 

Розпочне цим дням рахунок! 

 

І щасливі будем ми… 

Поцілуй мене… обніми… 

26.11.2016 

 

Співай 
Коли натомишся ти дуже – 

Про втому тут же забувай, 

І пісню радісну, мій друже, 

Співай, співай, співай, співай!!! 

 

Якщо зусилля підуть марно, 

І сум тебе огорне вкрай, 

Мелодію, чи пісню гарну – 

Співай, співай, співай, співай! 

 

Захопить відчай думку кожну – 

Йому ти також відсіч дай: 

Бадьору пісню, переможну – 

Співай, співай, співай, співай! 

 

Співай завжди, співай повсюди, 

І більше – серце хай співа! 

І Бог тобі давати буде 

Свою і Силу, і Слова! 
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І буде це така молитва, 
Котру тобі – дасть Дух Святий, 
Запам’ятай: життя – це битва! 
Й без Бога – сенс життя – пустий! 

04.12.2016 
 

Труси 
Жінці хлопа в магазин 
Послать довелося, – 
Щоб труси купив їй він, 
Й сітку для волосся. 
 
Краєм вуха він почув, 
Ще би второпнути… 
Поки йшов, то і забув, 
Що то мало бути… 
 
От прийшов він в магазин, 
Й продавщицю просить: 
«Мені жінці би труси 
З ситком для волосся!» 
 
«Ще б не те ти попросив! – 
Забурчала продавець… – 
Може дать й тобі труси – 
З полицею для яєць?!..» 

07.12.2016 
 

В дитинство своє озираюсь  
В дитинство своє озираюсь – 
І бачу за зливою днів 
В нім обриси рідного краю 
В обіймах пшеничних ланів!.. 
 
Бездонне волошкове небо, 
В віночках з ромашкових хмар, 
Захоплює, вабить до себе, 
Знімаючи буднів тягар!.. 
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Закохана в небо душею – 

В таємний, без меж, океан!!!.. 

Де пишеться Кимсь – за межею – 

Життя мого, дивний роман!.. 

 

Шукає душа в Нім єлею 

Для ран незагоєних.. травм… 

Частково живу ще землею – 

Та більше знаходжусь вже там!!! 

 

Будем вместе мы, я знаю 
(В стилепесни: «Позвони мне, позвони…» 

на слова Р. Рождественского) 

Разреши мне, разреши, 

Разреши всегда быть рядом… 

Искры счастья не туши 

Безразличным скучным взглядом… 

За собою позови, 

С меня горечи довольно… 

И не делай мне так больно… 

И не делай мне так больно, 

Будто не было любви!.. 

 

Я теряюсь, я люблю… 

И как преданно – ты знаешь… 

Вот твой взгляд опять ловлю, 

Только ты не замечаешь… 

Между нами стен не строй 

Всѐ-равно я их разрушу… 

Ты же знаешь – я не струшу, 

Ты же знаешь – я не струшу, 

Лишь бы быть рядом с тобой!.. 

 

На распутье мы стоим… 

Нам сомненья стали сетью… 

Равнодушием своим 

Меня хлещешь, словно плетью… 



 

 225 

Мы любили, но давно… 

Тех минут не забываю… 

Я уверена, я знаю, 

Я уверена, я знаю, 

Будем вместе всѐ-равно! 

Будем вместе всѐ-равно! 

Я уверена! Я знаю! 

07.12.2016 

 

Дні летять 
(Пісня) 

 

Дні летять!.. Дні летять!.. Дні летять навпрошки!.. 

Швидко наше життя проминає… 

У дитинства часи – заростають стежки, 

І думки тихий сум пеленає… 

 

А в тих днях наяву наче знов я живу, 

А в тих днях наяву я завжди на плаву! 

А в тих днях наяву бачу я кожен раз, 

Що, неначе траву, час там скошує нас!!! 

 

І нестерпно мені днів минулого жаль… 

І постійно мене кличе спогадів даль… 

А в минулого днях – моїх рідних тепло… 

Моїх рідних тепло, що мене берегло… 

 

І тих прожитих днів не вернути мені, 

Хоч лечу в них по першому зову!... 

І в дитинстві я знов, наче в дивному сні, 

Чую мамине лагідне слово… 

 

І так трімко душа на той спогад летить!.. 

І так хоче душа там зостатись в ту мить!.. 

І тихенько пройти далиною розлук – 

Притулитись лицем знов до маминих рук… 
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І нестерпно мені днів минулого жаль!.. 

І постійно мене кличе спогадів даль!.. 

А в минулого днях – моїх рідних тепло… 

Моїх рідних тепло, що мене берегло… 

 

У щасливих тих днях, що летять ніби птах, 

Залишаються спогади милі… 

І в багатих моїх, на події, літах, 

Наче човен, мене носять хвилі!... 

 

Дні летять… Дні летять… У майбутнє моє!.. 

Та у мене щасливе СЬОГОДНІ ще є! 

Є сьогодні – у дітях та внуках моїх, 

Повертає із мрій – їх, дзвіночками, сміх!.. 

 

Недаремно життя і моє промине – 

Будуть згадувать діти та внуки мене!.. 

Постараюсь і я залишити тепло, 

Щоб воно все життя їх також берегло!!!. 

08.12.2016 

 

Кричу я криком 
Кричу я криком 

На весь світ, з всієї сили, 

Коли я бачу світ цей тлінним і безсилим!.. 

Кричу я криком 

На весь світ, з розкритим оком, 

Коли я бачу світ цей диким і жорстоким! 

 

Кричу я криком 

На весь світ, але душею: 

Шукайте правди Божої та не живіть брехнею! 

Кричу я криком 

На весь світ: смерть нищить душі!!! 

Відкрий же, Боже, нам духовні очі й уші!.. 
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Кричу я криком, ой кричу на сполох, криком: 
Не звіриною Бог створив нас – ЧОЛОВІКОМ!!!.. 
Творив Він досконало нас у тій Подобі, 
Котру носив, як Вищий Образ – лиш у Собі!!!.. 

08.12.2016 
 

А як було у вас? 
Так хочеться згадати мою бабцю, 
Що всякій мудрості нас вчила без каверз: 
«У злодія – вогонь горить на шапці!», 
«Як їв – то впрів, а як робив – то змерз!» 
 
Казала: «Діти, правду – ніде діти! 
Її, як шило, не сховаєш у мішку!» – 
І як було цих слів не розуміти, 
Й з дитинства правду не любити отаку?!.. 
 
Я бабцю дуже слухати любила, 
Любила приповістки слухати нові: 
«Не вмер Данило – то кобила задавила», 
Або «Нема в тебе олію в голові!»… 
 
І як цікаво було думати години, 
«Що за олія? І чому Данило вмер?..» 
Й жива допитливість маленької дитини 
Є вирішальною у мені дотепер. 

08.12.2016 
 

На чию сторону 
А наше тіло – тимчасовий дім, 
Що має все для цього необхідне. 
І поки все гаразд – живе душа у нім, 
Й таке воно для неї звичне й рідне! 
 
А наше тіло – це лише баласт, 
Скафандр земний, який колись та скинеш, 
Живе душа у нім – і все гаразд, 
Захоче вийти з нього – не зупиниш!.. 
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А наше тіло – ненадійний друг, 

Що зайнятий безглуздою війною. 

І без життя, котре дає нам дух, 

Красиве наше тіло – купка гною… 

 

Та є помимо нас ще два світи, 

Вони знаходяться постійно у двобою: 

Світ святості – і світ нечистоти, 

Що нас невидимо пронизують собою… 

 

Бог з нами і за нас, та вибір – наш! 

В диявола – нас погубити плани! 

І той, кому ти вибір свій віддаш – 

Той жити в серці, як господар, стане… 

 

На чию сторону встаємо серцем ми… 

Малий – старий… Немає середини… 

І не поможеш тут ніякими слізьми. 

Тут –ВИБІР є у кожної людини… 

 

Скоро там Одесса? 
(Юмор) 

 

Один шустрый мужичок, 

Ради интересу, 

В поезд сел, что шѐл причѐм, 

Прямо на Одессу. 

 

Кинул взгляд туда-сюда – 

Где б ему приткнутся, 

Только… мест нет… вот беда! 

Решил – прикольнуться! 

 

И устроил там «кино», 

Громко восклицая: 

«Ничего! Я всѐ равно 

Здесь еѐ поймаю!» 
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«Кто сбежал от вас?!» – кричат, 

Отправленье скоро!..» 

«Да сбежала – отвечает, – 

С сумки моей – кобра!» 

 

Пассажиры – кто как мог! 

Всех, как сдуло ветром! 

А мужик на полку лѐг 

И уснул сам быстро. 

 

Сладко… лѐжа на боку… 

Спит себе повеса… 

Утром встал – к проводнику: 

«Скоро там Одесса?» 

 

Проводник стоит в поту: 

«Вы с луны свалились? 

Хоть я здесь и на посту – 

Вагон – отцепили! 

 

Вчера некий идиот 

Выпустил кобрищу!!! 

В тупике вагон. И вот 

Ищем еѐ!.. Ищем!..» 

 

Что всего дороже 
Не лаком хлебушек с икоркой, 

Которую, налόжив горкой, 

Могу себе я позволять.. 

Но мне бы – в прошлое опять, 

Где не было икры и моды… 

Где дети… мама… огороды… 

Где бабушки задорный смех 

Мне был наград дороже всех!.. 

Там, где счастливых дней, река, 

Меня носила на руках… 

15.12.2016 
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Моно… 
(муж и жена – едины, двое – одна плоть) 

 

Ти не дивився в очі, голосу не чув. 

Задав питання: «Що тебе тривожить?» 

А я – не знаю, що сказать… мовчу… 

І страх – «такі!» думки безглузді множить!.. 

 

Посеред буднів сірих, дощових, 

Згубився десь один маленький гвинтик – 

Один малесенький в довір’ї, штрих, 

Що вкинув знов у страху лабіринти. 

 

Та ти – відчув!.. тобі Господь відкрив!.. 

Бо ми ввійшли з тобою з полі- – в моно-: 

В одне єство, в душі один порив, 

Де Бог є в нас, і ми з тобою – в Ньому! 

 

Вже стало дихати мені вільніше, 

І привид болю, що терзав так душу, – зник. 

В палітрі серця – барв я бачу більше 

Віри, надії... і любов – найбільша з них!.. 

 

Мій пройдений етап – принижень шал… 

Його пройшла я з біллю та з надривом, 

Та ось душа моя ввійшла в причал, 

Що був у світі зла для мене дивом! 

 

Відкрився інший, новий чистий світ, 

І вчилась я робити в ньому кроки, 

Там квіточка могла сказать: «Привіт!» 

І джміль носився в квітах, наче рокер! 

 

Там сходили на землю небеса! 

І враження наповнювали нόві! 

Й така була у світі тім краса 

В гармонії первинній та любові!!!.. 
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Ще бачила я «кухню» різних дій… 

Там було все людини вчинків, плодом: 

Думок, емоцій, зародків подій, 

Що стануться, як зробим вибір згодом… 

 

Я бачила – як з вивороту все… 

Не те, що є, а те, що статись може, 

Коли людина вибір свій внесе, 

«ЩО» любе їй: диявольське – чи Боже? 

 

Я вчилась… Вибір – лиш один із двох… 

Один – це шлях життя, а другий – смерті… 

Стараюсь вибирати те, де Бог 

І Слово Боже – є в авторитеті. 

 

Можливість Бог дає зробити всім 

У серці крок – свій остаточний вибір: 

Це шанс перебувати з Ним і в Нім, 

Що відкриває двері в інший вимір! 

16.12.2016 

 

Сыночку, доченьке и пяти внучаткам 
Свет моих очей – мои детишки! 

Бриллиантики – аж пять внучат! 

Все мгновенья соберу я – в свои книжки, 

Где в стихах сердца наши стучат. 

 

Самый старший… Юрочка… Сыночек… 

Моя радость и помощник мой! 

Мастер-самоучка! Мудрый очень, 

Ласковый, заботливый, родной… 

 

Доченька… Жанулька… Светлый лучик!.. 

Мастер-самоучка, как и брат! 

«Дом советов»! Лучшая из лучших!.. 

В трудностях – как опытный солдат! 
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В вас хорошего настолько много! 

Что не сосчитать-не срифмовать, 

Потому я благодарна Богу, 

Как счастливейшая в мире, мать! 

 

Можно на вас, дети, положиться, 

Вы опора, с вами – всѐ смогу! 

Если в жизни что-то вдруг случиться – 

За советами я к вам бегу! 

 

Вы моя отрада, моѐ счастье! 

Ведь таких как вы – на свете нет! 

И какое б ни было ненастье – 

Вы несѐте и тепло и свет! 

 

Вы мои сокровища родные! 

Урожай мой! Жизни всей – итог! 

Я прошу, чтоб вас хранил-лелеял  

Каждый день на каждом месте – Бог! 

 

Доброе в вас сеяла-растила, 

И любуюсь вами без стыда: 

В помощь вам – Божественная сила, 

Чтоб любовью побеждать всегда! 

 

Страны разные… Могу вас слышать… 

Хорошо, что интернет есть… скайп… 

Все мечты мои – лишь вами дышат… 

Сердце ждѐт… в режиме «телетайп»… 

 

Мысли, чувства – через растоянья 

Пишут в сердце тѐплые слова… 

И – осуществляются желанья, 

Что несут на счастья острова!.. 
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Там, в моѐм прекрасном добром мире 

С вами неразлучны мы во всѐм, 

В нѐм сердца – распахнуты пошире! 

В нѐм друг другу мы любовь несѐм! 

 

Спать ложу… Чешу вам спинку долго… 

А проснулись – и я к вам бегу!.. 

И собрав улыбок ваших много – 

Все, с любовью в сердце, берегу! 

 

Берегу слова ваши, что греют 

В зябкие сырые вечера… 

Вспоминая всех – в себе лелею… 

Где всѐ было, кажется, вчера… 

 

Хорошо нам там, в моих сюжетах!.. 

Только… что же слѐзы на глаза?.. 

Да… признаюсь вам я по секрету: 

Это – поздняя осенняя гроза… 

11.01.2017 

 

Диалог 
Вот двое встретились в кой век, 

Но нет случайной встречи!.. 

И если умный человек – 

Умны и его речи. 

 

Вот и те двое морща лбы, 

И время дав приветам, 

Уже готовились как бы 

К вопросам и ответам. 

 

Тут задал первый друг вопрос, 

Казалось – на засыпку, 

Второй чесал в раздумьи нос 

И натянул улыбку: 
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― Зачем нам головы нужны?!.. 

― Скажу без заморочек: 

Там шляпка, шапка быть должны, 

Причѐска, шарф, платочек!!! 

 

― Ну, а ещѐ, ещѐ зачем?!.. 

― Так для лица, для вида, 

Где нескрываема ничем 

Грусть, радость, гнев, обида!.. 

 

― И это всѐ?!.. Ещѐ она 

Зачем-то всѐ-таки нужна?!! 

― Ну да, само-собою, 

Она – болеть, болеть должна!!! 

Ну!.. после перепою!!! 

 

― Да ты бросай вокруг ходить, 

Как будто кот в потѐмках: 

Нужна – для рта, чтоб есть и пить, 

И материться громко!.. 

 

Кот в шоке голову чесал!.. 

― Ну надо же придумать?!.. 

Ведь даже я с дней первых знал: 

Она нужна – чтоб ДУМАТЬ!.. 

 

Зажмут такие не одних 

Словами, как тисками, 

Но лишь немногие из них – 

Работают мозгами. 

11.01.2017 

 

Я в осени объятья 
Я в осени объятьях: 

Вся голова в сединках, 

И вся свечусь от счастья 

В морщинок паутинках!!! 
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Я прожила прекрасных, 

Роскошных три сезона, 

И  много дней ненастных – 

Не принесли урона! 

 

Сильней стала намного, 

Внутри мир – стал богаче, 

Но будь одна, без Бога, 

Всѐ было бы иначе! 

 

Любое время года – 

Природы отраженье, 

И всякая погода – 

Своѐ несѐт решенье. 

 

Всѐ так, как в нашей жизни: 

Гроза, дождинки-слѐзы, 

То солнышко зависнет, 

То лютые морозы… 

 

То птичек щебетанье – 

То ветра вой со снегом, 

И где-то там, за гранью, 

Покоя веет негой… 

 

Бог всѐ творил со смыслом, 

Наполненным значеньем, 

Чтобы будились мысли 

Всю жизнь всяким знаменьем. 

 

Чтоб ум не уставая, 

Трудился над задачей, 

Что всѐ, что видим, знаем – 

В себе подсказки прячет. 
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Весна… Рожденья чудо… 

В росточках нежных – детство… 

И в юности причудах – 

Себе растим наследство. 

 

Что сеялось обильно, 

Чем естество богато – 

То в нас и будет сильно: 

На прибыли?.. Утраты?.. 

 

Всѐ подытожит осень… 

Беспристрастно и властно 

И будет горько очень 

Узнать, что жил напрасно… 

 

Раскаянья молитвы 

Так ждѐт от нас Отец!.. 

Идут за души битвы, 

Зимы час – не конец. 

11.01.2017 

 

Щиро дякую! 
Я щиро дякую вам друзі! 

Що не забули, що ви є, 

Й що на життєвім виднокрузі 

Тепло даруєте своє! 

І вам я від душі бажаю: 

Здоров’я, радості, всіх благ, 

І щастя – без кінця і краю, 

В ділах – бадьорості й наснаг! 

Бажаю сил вам та терпіння, 

Ростить в нащадках добрий плід, 

(Ростити Духа добрий Плід) 

Хай Бог вам дасть благословіння 

Щоб був щасливим весь ваш рід! 

30.09.2016 
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Їм те, що варить голова 
«Оспівуєм» сльози ми часто, 

Свій блуд, свою біль, всяке зло… 

Невдачі свої та нещастя… 

Й чекаєм… щоб нам «повезло»?!.. 

 

І варимось в цьому роками, 

Й по вуха в багні  стоїмо, 

і потім  своїми ж руками 

все те, що варили – їмо! 

 

А бабця моя говорила, 

що «…буде тим горщик смердів, 

що в ньому людина варила, 

на протязі безлічі днів!.. 

 

І в хаті тим буде смердіти, 

що варить людина весь час, 

і правду тут нікуди діти – 

як ми з Богом, так Він до нас!..» 

 

Я бабціних слів не забула, 

Та зміст їх не швидко дійшов… 

Тому-то й проблем в мене було… 

Й багато «ламала я дров»… 

 

І стільки в житті пережила!.. 

Не раз врозумляв Бог, не два…. 

Аж врешті, таки зрозуміла: 

«Їм» те, що «варить» голова. 

08.10.2016 

 

Рисую кистью рифмы 
Я росла девчушкой нелюдимой, 

Извелась любовью долгожданной… 

И влюблялась – и была любимой… 

И желала – и была желанной… 
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В «смысле» жизни – я была невеждой, 

И о будни – разбивались грѐзы! 

Ведь обманута была надеждой… 

Ведь влюблѐнность – приносила слѐзы… 

Внешностью – была я мышкой серой… 

Веря в то, что в этом мои беды… 

Но зато была богата верой, 

Получая в трудностях – победы! 

Жизнь меня пугала предстоящим, 

Остротой событий беспокоя… 

Всѐ – казалось здесь ненастоящим… 

И душа – не ведала покоя… 

Хоть и шла я ощупью, без света, 

И металась в поисках опоры – 

Свыше ожидала я совета 

И его я получила вскоре! 

Небо – снизошло ко мне, на землю, 

Бог меня учить стал жить духовно, – 

И теперь я Слову Его внемлю, 

Осознав: земное всѐ – условно. 

И узнать пусть будет вам не странно, 

Что решать дела все с Богом  стала – 

И тогда любовь пришла нежданно, 

О которой – я всю жизнь мечтала! 

И пришли ко мне и мир и радость, 

Окунулась я в уют и счастье… 

И что раньше мне плохим казалось – 

Нового этапа стало частью. 

Нужно скорби проходить и боли, 

Нужно закалять в них духа силу, 

И расти духовно в Божьей школе, 

Помня: жизнь земная – путь в могилу… 

А духовная – в единстве тесном с Богом, – 

Узкий путь, где ожидает вечность. 

Сердце отрывайте от земного, 

Помня тленной жизни быстротечность! 
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И, рисуя кистью рифмы строки, 

Так хочу услышанной быть каждым: 

Получив бесценные уроки 

Я делюсь ведь с вами самым важным! 

21.04.2017 

 

Маргаритке 
(Марго – внучулькелюбимой) 

 

У меня имѐн так много, столько нет ни у кого: 

Рита, Риточка, Ритуля, и Маргоша, и Марго! 

Маргаритка и Ритусик, Ритик – тоже ничего! 

 

Первый день рожденья Марго  
В модном платье я гуляю, 

В босоножках без колгот, 

Потому, что я встречаю 

Самый первый в жизни год! 

Папа с мамой очень рады!!! 

Рады бабушки и брат! 

Примерять свои наряды 

Все на праздник мой спешат! 

*** 

В день рожденья – очень сложно: 

То – «нельзя!» А это – «можно!..» 

Даже этот ресторан 

Не входил никак в мой план. 

И хоть всѐ мне не знакомо – 

Я решила «быть как дома!» 

Будет пусть без огорчений 

Этот день – днѐм приключений! 

Шла, осматриваясь… шла… 

И случайно – ТОРТ нашла! 

Оказалось, это мама 

Заказала лучший самый! 

Он красивый и воздушный, 

А ещѐ – он самый вкусный! 
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Так мне хочется сейчас 

Откусить хотя бы раз!.. 

Мне б добраться до него!.. 

Слышу вдруг: «Нельзя, Марго!!!» 

25.04.2017 

 

На пиратоввдоѐм с братом 
Так люблю игру я с братом, 

Где мы ловим с ним пиратов! 

Всех, кто в доме – защищаем, 

Обижать – не разрешаем! 

Полтора мне лишь едва, 

Братик – старше раза в два. 

Хоть играем мы всерьѐз –  

Был на днях один курьѐз. 

Мы, пригнувшись, тихо шли –  

И засаду вдруг нашли!.. 

С них один был слишком смел: 

На компьютер папин сел… 

Брат был с палкой, не дал маху: 

«Хрясь!..» – разбойника с размаху!!! 

И хотел добавку дать, 

Я – спешила помогать! 

Но, разбойник тот – удрал… 

Папа – громче всех кричал: 

«Он убит уже, убит, 

И там больше НЕ СИДИТ!!!» 

Я – немного испугалась… 

Мама – громче всех смеялась: 

«Папа наш имел успех – 

Оказался круче всех!..» 

 

Я за цим скучаю 
Я в минуле мандрувала – 

В спогади-світанки, 

Коли бабця нам давала 

«Сирцяі сметанки»… 
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Чай «індійський» з молоком, 

Або з гілки вишні… 

І яскраву, із димком,  

Смажену яєшню!.. 

З гілочок малини, вишні – 

Захотілось чаю… 

50 минуло з лишнім, 

А за цим скучаю… 

27.04.2017 

 

Пізня лірика – травень 2017 року 
(вірші, написані за кілька тижнів до зустрічі в Україні) 

 

Свої спогади дитячі 

Свої спогади дитячі 

Радо зустрічаю: 

Помащу я хлібця маслом 

Й присолю – до чаю… 

 

В бабці хитрощі були – 

Я їй дуже вдячна: 

«Хліб із маслом – присоли! 

Буде – дуже смачно!» 

 

Чай – солодкий… А тут – сіль… 

Що ж то є смачного?.. 

«А ти – спробуй! Їж тапий!» – 

Бабця мовить строго. 

 

Так ось бабця і привчила, 

Я за цим – скучаю: 

Хлібець з маслом – присолила 

Й цукру дам до чаю. 

І хоч вже пройшли літа – 

Хліб з дитинства – СМАКОТА 
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Юрасикові на 37-річчя 

Мій синочку, час так лине, 

І тобі вже 37! 

А я згадую хвилини, 

Коли ми ділились всім. 

І сиділи ми з тобою, 

Розмовляли, пили квас, 

І тодішньою журбою 

Не зламати було нас: 

Бо ми вкупі, бо нас троє, 

Ще й бабуся наша є, 

Ми – під Божою рукою, 

Хоч життя нещадно б’є! 

Потім бігали ночами 

За пригодами – одні, 

І для мене, як для мами, 

Були скарбами ці дні! 

А бувало ми сідали, 

І в словах твоїх – теплО: 

«Може ти би розказала 

Щось цікаве, що булО?..» 

А тепло сердець – лікує! 

Втіха ти моя, мій син! 

Мені зараз так бракує 

Тих часів… і тих хвилин… 

З днем народження, рідненький! 

Щастя! Настрою весни! 

Хай і твоєму серденьку 

Будуть втіхою – сини! 

З днем народження, Юрасю! 

Сил, здоров’я, перемог! 

Нехай поміч в кожнім часі 

Дасть тобі Отець наш – Бог! 

 

З днем народження вітаєм! 

Любим, цінимо, скучаєм! 

05.05.2017 
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Не вкладалось в голові 

Бабусю слухала я залюбки, 

Допитливо ловила кожне слово! 

Нема її давно… Ідуть роки… 

Та згадую слова бабусі знову… 

 

Пройти багато-що їй довелось: 

Бувала і ображена, і в гніві, 

І сліз її багато пролилось, 

І були дні веселі та щасливі… 

 

Та були у житті її й дива: 

Вночі до вітру вийшла якось з хати, 

Й на небі раптом – золоті слова, 

Котрі була не в силі прочитати! 

 

А там – війна… Та Бог їх всіх вберіг, 

Хоч фронту лінія пройшла повз хату, 

Снаряди рвалися, ховався хто де міг, 

Та їм не допустив Бог мати втрату. 

 

Та зовсім не вкладалось в голові, 

Коли казала бабця те, що буде: 

«Ще мертвим позавидують живі! – 

Казали в давнину так старі люди!» 

05.05.2017 

 

Старый мой дом 

Кряхтели двери от усталости 

Скрипела старая кровать 

Перекосился дом от жалости 

Что больше некому в нѐм спать… 

Что больше некому общаться в нѐм 

И больше некому в нѐм петь, 

И больше не с кем расставаться днѐм, 

И некого в мороз согреть… 
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И дом так тяжко опечалился, 

Что некому ему помочь, 

Что, снявшись с якоря – отчалился 

В сырую слякотную ночь… 

06.05.2017 

 

А я была 

А я была как лѐгкий парусник, 

Который был готов вот-вот 

Сорваться с якоря, чтоб к старости 

Найти уютный тихий грот… 

А я была на ветре пѐрышком, 

Которое могло летать, 

Когда его ласкало солнышко 

И ветер брался щекотать! 

Ещѐ была я твѐрдым камушком, 

Который был готов терпеть, 

Чтоб поистѐрлись его краюшки 

И он мог как янтарь, блестеть! 

А вообще я просто женщина, 

Ранимая, как мотылѐк, 

Крещением – с Христом обвенчана, 

И сил теперь даѐт мне Бог. 

06.05.2017 

 

Строчу стихи вам у окна 

Небо укутано всѐ тучами, 

Пригнулся ниже потолок, 

И кошка, словно бублик, скручена, 

Лежит всю ночь у моих ног… 

А утром, невесомым мячиком 

Тихонько кошка спрыгнет вниз, 

И первый луч солнечным зайчиком 

Присядет с краю на карниз… 

А мне поспать ещѐ так хочется! 

Но я встаю с объятий сна 

И за компом, как пулемѐтчица, 
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Строчу стихи вам у окна!.. 

Но чаще я под вдохновение 

Не сплю и до утра пишу – 

В ночной тиши, с благоговением, 

Делиться мыслями спешу! 

06.05.2017 

 

Детство просится 

Сирень роскошным милым кустиком 

Оделась в платье у окна, 

Но почему-то очень грустно мне, 

И грусть какая-то без дна… 

Она уносит в детство дальнее 

И силы нет, ей запретить, 

И ничего нет мне печальнее, 

Как детства дали ворошить… 

И мысль устало где-то носится 

И мне еѐ бы усмирить. 

А детство трогательно просится, 

Чтоб хоть чуть-чуть мне с ним побыть… 

06.05.2017 

 

Всѐ повторяется у всех 

Такое в жизни все встречали, 

Всѐ повторяется у всех: 

Бывает счастье и печали, 

Бывают слѐзы или смех… 

Были и мы, и наши встречи, 

И поцелуи, и любовь… 

И были пламенные речи, 

Было общение без слов… 

И хорошо было и худо, 

И стало вдруг невмоготу, 

Мы – продолжали верить в чудо 

И в отношений красоту. 
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По нашей вере – получаем, 

Ещѐ, Бог учит, как хранить 

И всем дарить, кого встречаем – 

Любви связующую нить. 

06.05.2017 

 

В облаках-чудесах 

Лебединым пухом в небе облака 

Словно убегает пенка с молока!.. 

И когда мне скучно и крадѐтся грусть, 

Я седлаю тучку – и несусь!.. Несу-у-усь!.. 

Эй, смотрите, люди! Всем пока-пока! 

Остаюсь я в чуде – здесь, на облаках!.. 

06.05.2017 

 

Не всѐ и сразу всем понятно 

Пишу стихи – и нет конца им… 

В круговороте слов, вещей 

Энтузиазм неотрицаем 

Дипломатической «ничьей»: 

Всѐ так запутано, не так ли?.. 

Что слово – резкий поворот, 

Кто, стих читая, сразу вряд ли 

В нѐм смысл заложенный поймѐт. 

Картину в рифме слов рисуя, 

Не всю раскроешьсразусуть… 

Но... Будем живы – допишу я, 

Когда-нибудь… Когда-нибудь… 

06.05.2017 

 

Сьогодні капало зі стріхи 

«Сьогодні капало зі стріхи, 

А значить, йде до нас тепло!..» – 

Я пам’ятаю скільки втіхи 

У нас дітей з тих слів було! 
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Це значить, скоро перша гілка, 

Де напішнявіють бруньки, 

За ними буде перша бджілка, 

А головне – струмки! Струм-ки-и-и-и!.. 

 

Які в них були передзвони! 

Які мелодії дзюрчань! 

А в нас, дітей, йшли перегони 

На тлі бурхливих сперечань: 

 

Чий корабель є особливий 

(На думку старших-фахівців)?! 

Чи він здолає плин бурхливий, 

Не потонувши сам в кінці?! 

 

Ми ж майстрували не для сміху – 

Хто з нас як міг і хто як вмів: 

З паперу, скорлупи горіха, 

Або з коробки сірників… 

 

У центрі – кулька з пластиліну, 

А в ній – із «парусом» сірник. 

І набивали собі ціну, 

У хвастощах піднявши крик!.. 

 

Таке було переживання!.. 

Всі бігли!.. Падав хтось у рів!.. 

І дико кожен виживання 

Свого кораблика хотів! 

 

Давним-давно нема вже стріхи, 

Немає голосних струмків, 

І так бракує тої втіхи 

З дитячих провесни років!.. 

06.05.2017 
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Как я прозревала 

Расскажу, как я долго 

Прозревала сама – 

Приняла с чувством долга 

Обновленье ума. 

 

Мне Господь все вопросы 

В духе Сам задавал, 

«У тебя лишь запросы? 

В вере – полный провал? 

 

Ты и правда, Моя? 

То пустое не мня 

И по духу живя – 

Должна слышать Меня. 

 

Ты сказала, что веришь, 

И притом – горячо. 

Только в узкие двери 

Не вошла ты ещѐ. 

 

Ведь вначале отвергнуть 

Ты должна бы себя, 

До конца быть Мне верной, 

Безгранично любя. 

 

Мне во всѐм доверяя, 

Когда скорби придут, 

Во Мне силы черпая, 

Если силы уйдут. 

 

Ну и в битвах, что будут, 

Не должна помощь ждать: 

Если веришь в победу, 

Долг – врага побеждать! 
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А когда испытаний 

Вдруг придѐт полоса – 

Отвергай без зеваний  

Не Мои голоса! 

 

Ты и правда, Моя? 

То пустое не мня, 

Лишь по духу живя – 

Слушай только Меня. 

07.05.2017 

 

Як говорить Бог до нас 

Про небесне та земне 

Люди знань шукають, 

І буває, що й мене 

Частенько питають: 

 

«Як говорить Бог до нас? 

Та як це почути? 

І чи може у наш час 

Таке чудо бути?..» 

 

Скажу так передусім 

В віршованій формі: 

Маю досвід в ділі цім. 

Жити з Богом – в нормі! 

 

Може бути діалог 

Щодня, щохвилини, 

Коли щось доносить Бог 

До серця людини. 

 

І слова ці – не забуть: 

Йдуть вони не в вуха, 

А доходить сама суть 

До людського духа. 
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Стає ясно в той же час, 
Ніби у день білий! 
Й хоче вчити Бог – всіх нас, 
Лиш би ми – хотіли. 
 
Пізнавайте, що Бог є, 
Осмислюйте факти, 
Які всім нам Він дає, 
Щоби віру мати. 
 
І знайомтесь напряму 
З Ним, як з Батьком – діти, 
Посвятіть себе Йому, 
Діалог ведіте. 
 
І звіряйте все і всіх, 
І себе самого – 
З тим, що Новий Заповіт 
Дає знати змогу. 
 
Намагайтесь все, що там 
Вірно зрозуміти, 
Вам відкриє Бог все Сам, 
Ви Його – просіте! 
 
Шанс ввійти Бог всім дає 
До Його родини, 
Бо лиш Він гарантом є 
Спасіння людини. 
 
«Не поміг мені чого?..» – 
Знов хтось запитає, – 
Бо ви кличете Його 
Як біда торкає! 
 
Як нема кому нужди 
В добрий час до Бога – 
То і помочі не жди 
В час лихий від Нього. 
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Бог приймає в любий час 

Лише покаяння, 

В цьому є завжди для нас 

Боже посприяння. 

 

Бог сказав: «Загине люд 

Від знання нестачі…», 

Богопізнання – це труд, 

Не будьте ледачі... 

07.05.2017 

Богопізнання – це пізнання того, що Бог є, осмислення 

свідчень Його присутності та дії в своєму житті, в світі і в 

історії. 

 

Солнце жизни к горизонту катится 

Солнце жизни к горизонту катится… 

Я таки старею, но пока, 

Вот на этом фото – стою в платьице, 

Ну, а рядом – братика рука! 

Листики зелѐные на веточках, 

Я на этом фоне, как цветок: 

Белая и розовая клеточка, 

Белый, с окайомочкой, платок. 

Милые, смешные шароварчики, 

Из-под них – ботиночек носы, 

На спине стыдливо где-то прячется 

Длинных заплетѐнных две косы… 

Рядом в праздничном костюме – Ванечка, 

Мой почти ровесник – младший брат, 

И мужской (не свойственный для мальчика) – 

Его строгий не по-детски, взгляд. 

Солнце жизни к горизонту катится – 

Третий год в живых братишки нет… 

Не смотря на это – не растратится 

В моѐм сердце детства светлый след. 

07.05.2017 
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Душа болит? – ты улыбайся! 

Душа болит? – ты  улыбайся! 

Жизнь наша – любит лѐгкий флирт, 

Ты никогда ей не сдавайся 

И всѐ пройдѐт. Переболит. 

 

И ты, намного став сильнее, 

Увидишь пользу всяких бед, 

Ведь в испытаниях – мы зреем 

Для новых битв, и в них – побед. 

 

А дальше – горизонтом новым 

Откроется грядущий миг, 

В котором ты увидишь снова, 

Что ты так многого достиг!.. 

 

И нам полезна оплеуха, 

Как пробужденья эликсир, 

Чтоб видеть: жизнь – есть школа духа, – 

Преддверие в духовный мир. 

 

И каждый должен быть готовым 

В свой день и час шагнуть туда, 

Чтоб начать жизнь этапом новым 

И там остаться навсегда. 

07.05.2017 

 

При святі 

Пахне в хаті свіжа глина, 

Ми готуємось до свят, 

Вже й побілена хатина, 

Й пироги в діжі стоять. 

 

Як же тішились ми святом, 

Особливу у ту мить, 

Коли нам давали з братом 

Пиріжки «свої» зліпить! 
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Ми робили все з сумлінням, 

Прикрашали без вагань, 

І чекали з нетерпінням, 

Результат своїх старань! 

 

Підбігали ми щасливі 

Подивитись зі всіх ніг! 

І яке було це диво: 

Їсти власний свій пиріг! 

 

І нарешті – тарасиння 

На долівці, як килим! 

І відкрита наша скриня, 

Що набита хтозна чим! 

 

Це для нашої родини 

Справді був казковий скарб: 

Покривала, скатертини, 

У багатстві різних фарб! 

 

Патефон, кожух, дві шуби, 

Бурка, фетровий берет, 

І такий для мами любий 

Незнайомки був портрет. 

 

Все святкове, все чин чином, 

Кожна річ там береглась, 

Й дуже пахло нафталіном, 

Щоби міль не завелась. 

 

Стіл на свята – з шиком-блиском, 

Дразнять запахом драглі, 

Й вінегрету повна миска 

Стоїть смачно на столі 
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Як незвично і святково 

По зимі, після снігів, 

Чути пахощі чудові 

Тарасиння й пирогів! 

 

Можеш в діжку сам залізти 

Й скільки хочеш – стільки їж, 

І по зелені пробігтись 

Не один раз босоніж! 

 

Мені є що пригадати, 

Оглядаючись назад: 

Маму, бабцю, будні й свята 

Хату, наш город та сад… 

09.05.2017 

 

Перші вишні 

Червоніють перші вишні 

У сусідів, не у нас, 

Я ковтаю слинки лишні: 

«Як би то дістати вас?!..» 

 

Знаю-знаю, що нахабно, 

Бо не наші, а чужі, 

А чого ж ростуть так звабно 

При стежині?.. На межі?.. 

 

Оглядівшись, я стрибаю: 

Раз! І вишня у руці! 

Довго в роті ще тримаю 

Перші ласощі оці! 

 

В роті кісточку ганяю 

І мусолю її так, 

Що вона зовсім втрачає 

Свій п’янкий вишневий смак. 
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У сусідів – перші вишні, 
Свєнтоянські, чи які?.. 
Щічки в них великі, пишні 
Та спокусливі такі!.. 

09.05.2017 
 

Перша лялька 
Мама ляльку змайструвала 
Із панчохи та шматин, 
В двох місцях перев’язала – 
Й лялька є за п’ять хвилин! 
 
Личко їй намалювала, 
Пам’ятаю – до дрібниць: 
Вона губки пишні мала 
Й очі – повні таємниць. 
 
Моя Барбі, перша сама, 
Із бавовняних панчіх, 
Змайструвала її мама 
Для моїх дитячих втіх. 
 
Так щемить, мало не плачу… 
Теплий спогад обніма: 
Моя лялечка найкраща! 
Рівних досі їй нема! 

09.05.2017 
 

Чому пишу вірші 
Чому пишу вірші, – мене питають, – 
І звідки в мені творчості вулкан? 
І спогади в дитинство повертають, 
Де формувався світу мого план.  
 
У мені творча сила – вирувала, 
Була на різні видумки мастак: 
Собі ляльки з гілок я майструвала, 
І з шиком одягала на свій смак. 
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Були це платтячка із листя яворини, 
Мереживом гаптовані чудним, 
Фантазія маленької дитини 
Була в мені талантом не одним. 
 
Ліпила, я стругала… навіть шила 
Собі в кущах смородини наряд, 
Сховавшися, щоб мама не сварила, 
За ту хустину, що була в неї до свят. 
 
Той світ, що в мені вирував – був дивний! 
Вбирала в себе барви, звуки… – все! 
Й в уяві десь писалися активно 
Найперші мої нариси-есе. 
 
Я зважувала всі слова, події, 
Всі образи в уяві, почуття… 
Й глибоко проникалась ще тоді я 
У світі – таємничістю буття... 
 
А мама з бабцею – талант мій колисали, 
Допомагаючи рости йому в мені: 
І я – співала, малювала, і писала, 
Й читала у роки мої шкільні. 
 
У все хотіла вникнути – до суті, 
Ніколи не шукала визнання, 
Бо мірки цього світу є зіпсуті, 
Бо люди по життю йдуть навмання. 
 
Читала безліч – залишався мізер, 
Шукала правди, тої – що одна! 
Любов до правди завжди «боком лізе», 
Бо кожен тебе просто обмина. 
 
Спостерігала це в роки дитячі, 
Спостерігала у роки шкільні, 
І в юності за це давали «здачі», 
І решту літ на це були шальні… 
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Та попри все, й навіть мені на диво, 

За правду потерпати – благо з благ! 

І я, пройшовши все, така щаслива!!! 

І зичу всім на цім шляху – наснаг! 

09.05.2017 

 

Отрута в слові – чи життя? 

У всьому є талант свій та майстерність, 

Вони також є в кожному вірші. 

Але, майстерність без таланту – це химерність, 

Де в слові – місця не знайшлось душі. 

 

Це – як і квіти: натуральні й штучні, 

Одні – дарують пахощів букет, 

Вони живі й з життям є нерозлучні, 

А інші – смерті світовий бенкет: 

 

Все штучне – не дає душі поживи, 

Ще й навпаки – в «смачнім» отрута й смерть, 

Й тому, все зло у світі цім – не диво, 

Й тому все йде, буквально, шкереберть. 

 

Слова – це сама сильна в світі зброя: 

Будують чи руйнують ВСЕ довкіл, 

Де кожен – допотопне місто Троя, 

А серце – словом взяте під приціл. 

 

Й якщо ми мертве слово в серце впустим 

(Це й є отой троянський мертвий кінь), 

То й не дивуймося, що правди там не густо, 

І ми – в глобальнім краху поколінь. 

 

Якщо різниці ми в словах не бачим – 

То ми є духом мертвими, на жаль, 

Тоді є нездійсненним і найважчим – 

Вміщати Слова Божого Скрижаль.  
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Та вихід є:  

Покаятися щиро, 

Й прийняти прощення  

І в серце – Духа миро. 

09.05.2017 

 

Небесні та земні 

Ну, що ж. Нарешті правду більше бачу, 

Ту правду, що засвідчена життям, 

Та все ж я не даремно сили трачу, 

Що в інших буджу світлі почуття. 

 

На днях до себе в друзі запросила 

Всіх тих, хто на сторінці був в гостях, 

Вони дня три ще в гості походили, 

Та дружбу з них ніхто і не потяг. 

 

Була у їх числі і поетеса,  

А ще вона – письменник-журналіст, 

Ну я й подумала: Є спільні інтереси, 

І з нею подружитися – є зміст. 

 

Її сторінку довго я листала, 

Шукала те, що нас єднать могло, 

Дивилась відео, вірші її читала, 

Та й це мені не дуже помогло. 

 

Бо і вона, у гості заглянувши, 

Відкинула до дружби запит мій, 

І я до Бога подумки зітхнувши, 

Не залишилась в незнання пітьмі. 

 

Господь пролив у моє серце світло: 

«Вони – чужі, і ти для них – чужа. 

І запит не могли прийняти, звісно, 

Бо є між вами розділяючи межа: 
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Вони й зі Мною на своїй межі: 

Чужий Я їм. Й вони – Мені чужі. 

Ти пам’ятаєш, як тебе Я вчив? 

У всьому – лиш духовний є мотив. 

Ти можеш їх любити, вони – ні. 

Бо ти – небесна, а вони – земні. 

Бо хто черпає з неба сил любити –  

Той має силу й ворога любити. 

Межа єдина в серці пролягає: 

Одних єднає – інших розділяє. 

Прихильний кожен є до того, 

Хто є близьким духовністю до нього…» 

09.05.2017 

 

Мій перший вчитель 

Про нього спогади приємні: 

Завжди усміхнене лице, 

Й мені, звичайно, як дитині, 

Приємним було саме це. 

 

Найперші ці чотири роки – 

Промінчик світлий у життя: 

Чорнила, ручка і уроки, 

І знань основи – відкриття. 

 

Про нас – турбота: Як сидіти 

(щоб була рівною спина), 

І щоб чорнило не розлити, 

І гра цікава не одна… 

 

Із далини тих літ осколок 

Свої не кинув береги: 

Антон Васильович Пахолок, 

Мій перший вчитель дорогий! 

09.05.2017 
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Наташі Бобик-Кукурудзі 
(моїй однокласниці, сусідці та подрузі) 

 
В уяві знов спливає личко, 
І сміх заливисто дзвенить, 
Й для мене зараз любо й звично 
Перенестися у ту мить! 
 
Найкраща дівчинка-ровесник! 
І спогадом в шкільних роках 
Всі наші зими, літа й весни. 
Й веселі ямочки в щоках! 
 
Завжди усміхнена, грайлива, 
Швидка і вправна в дивовиж! 
І життєрадісність щаслива 
Давала гідний їй престиж. 
 
Струнка фігурка, біла блуза, 
Краплинки сонця на чолі – 
Наташа Бобик-Кукурудза, 
Найкраща дівчинка в селі! 

09.05.2017 
 

Тоні Рибак 
Для спогадів слова всі лишні, 
Та хай залишаться в вірші: 
Як лазили по пізні вишні, 
І як раділи від душі! 
 
Ті пару ягідок останніх, 
Що на верхівці збереглись, 
Такі були тоді жаданні, 
Що не лякала навіть вись! 
 
І я полізла швидко й звично, 
На самий верх, до тих ягід, 
І вабив смак цієї дички, 
Що так тяглася в небозвід! 
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Зірвавши їх, тримали в жменьках, 

Бо розділили пополам, 

І я сказала, що скоренько  

Піду та бабці їх віддам! 

 

Бо я ще ягідок скоштую, 

Хоч будуть знов аж через рік, 

То ж краще бабцю почастую, 

В якої вже старенький вік. 

 

І я тих ягід переспілих 

Своїй бабусі віднесла. 

І ми з тобою пораділи, 

Й така в нас чистота буда!.. 

09.05.2017 

 

Мої Сусіди 

Сім’я Хаєцьких жила справа, 

А зліва Турчини жили, 

І всім нам було так цікаво, 

Що спілкуватись ми могли. 

 

З одного боку Неля й Ліна – 

Дві ніжні лілії в саду, 

По другий бік дубочків зміна – 

Чотири хлопчики в роду. 

 

Ми з братом й старшою сестрою – 

Посередині серед них, 

Сестра доросла, а ми двоє 

Гасали в війнушках одних. 

 

То з кулеметами із гілки, 

А то з грудками із землі, 

Ми починали бій не тільки 

Лиш по гучній команді: «Плі!» 
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Бували і на лобі гулі, 
І хтось в сльозах до мами біг… 
Вернути би роки минулі, 
Щоб до сусідів – на поріг! 

09.05.2017 
 

Будничное 
Меня охотноучат, как мне жить, 
Чтобы жила я так, как все другие, 
Нет, я не дам души вам потушить 
Советчики мои вы дорогие! 
 
Хотите кости все мне перемыть? 
Так мойте, чтобы не было в них соли! 
Тогда быть может, или может быть 
До старости я проживу без боли! 
 
Хотите посмеяться надо мной? 
Так смейтесь громко, я не запрещаю! 
И в жизни кратковременной земной 
Я всех прощаю вас, я всех прощаю! 
 
Хотите обижать и враждовáть? 
Христос меня любить вас вразумляет, 
Благотворить, молитвы совершать, 
Ведь Он спасти от зла и вас желает. 
 
Хотите проклинать меня во зло? 
А я вас, милые мои, благословляю: 
Желаю, чтобы вам во всѐм везло, 
Здоровья, счастья и добра желаю! 

09.05.2015 
 

Горбаню Михайлу(посмертно) 
Я чую легкий стукіт від копит, 
І це не віз, якому тарахтіти – в звичці, 
Комусь нанести хоче свій візит 
На нашій вулиці сам бригадир на бричці. 
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Його я виділяла серед всіх: 
Він був такий культурний і такий поважний, 
З дитиною він привітатись міг 
Так ввічливо, наче герой із казки справжній. 
 
Згадалося і згадую не раз: 
Це те, що світ навколишній творило добрим. 
Нехай, як пам'ять буде вірш для Вас, 
Шановний дядечку і сват, Михайло Горбань! 

09.05.2017 
 

Дитячих вражень – на життя роки 
Дитячих вражень – на життя роки, 
Місця найкращі й рідні мені дуже: 
Бурти, поля, розкішні два ставки, 
Кар’єри та з крижинками калюжі, 
 
Городів рядна, вквітчані луги, 
Й весною солов’їне стоголосся – 
Й ввійти не хоче знову в береги 
Те почуття, що морем розлилося! 
 
Це є мій край і там моє село, 
Те місце де жила моя родина, 
І як давно це все колись було, 
А серце, наче пташка, туди лине! 
 
Не ціниш те, що поруч є завжди, 
Сприймаєш все, як будень, як рутину – 
Як занесе тебе хтозна куди, 
То ціниш втрачене, як  рідкісну перлину. 

09.05.2017 
 

Подивлюся сьогодні в очі правді 
Чого найбільше серце наше хоче? – 
Подивлюся сьогодні в очі правді: 
В селі – ми містом маримо охоче, 
У місті – маримо селом насправді. 
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Хто має мало – хоче мати більше, 

В кого багато – томиться: доволі!.. 

Хто має це – вже хоче мати інше, 

Цар  в жебри йде – а злидар на престолі… 

 

Чого ж тоді найбільше серце хоче? 

Чому воно вибагливе надмірно? 

Чому воно в бажаннях палахкоче 

Й не мириться із тим, що є, покірно? 

 

― Воно зіпсуте! 

― Не мо-о-же бу-у-ти-и-и… 

09.05.2017 

 

Бабцін голос 

В моїй душі завжди звучить 

Це дивне бабціне сопрано! 

В цей час душа моя кричить: 

Чому вона пішла так рано?!.. 

 

Чому відведено часу 

Для усвідомлення так мало, 

Чому цю біль тепер несу, 

Що маючи – не шанувала! 

 

Я шанувала, та не так! 

Не так, як зараз би хотіла! 

Тоді робила «на п’ятак», 

А зараз – більше би зуміла! 

 

Чому так пізно все прийшло: 

Бажання й ревність: цінувати?! 

Чому тепер тільки дійшло, 

Що непоправні наші втрати?.. 
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Мабуть, ми зріємо в літах, 

Переоцінку робим часто, 

Бо й наше «нині» може так 

Безповоротно десь пропасти. 

09.05.2017 

 

Односельчани 

Мене вчили з малих літ 

Всіх людей любити, 

То й любила цілий світ – 

У любов сповитий! 

 

У душі – чуття фонтан, 

Розуміла мало: 

Всіх своїх односельчан – 

Як сім’ю сприймала. 

 

У дитячій голові, 

Ближні всі і дальні, 

І праві і неправі – 

Були ідеальні. 

 

Якщо хтось і образив – 

Винятком вважала, 

Й не пустивши ні сльози 

Без зусиль прощала. 

 

Потім я добро і зло 

Стала розуміти, 

Світ, неначе брудне скло, 

Починав тускніти. 

 

Але було і тоді 

Щирості багато: 

Помагали всі в біді, 

Хату збудувати. 
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Все село йшло під паркан – 

Глину там місити, 

З неї – вальки чи саман 

Всім гуртом робити. 

 

Звести стіни, стелю й дах – 

Наче самим рідним. 

Потім в жартах і піснях 

Сісти за обідом. 

 

Гурт з веселих молодиць  

Місить глину жваво, 

Литочки з-під їх спідниць 

Світяться цікаво. 

 

Все важке – чоловікам, 

І нема різниці: 

Кожен поспішає сам 

Й радістю іскриться! 

 

І стою щаслива я, 

Під емоцій впливом: 

Всі чужі – одна сім’я – 

Ну хіба не диво! 

09.05..2017 

 

Легенда про моє село 

Народилась я в Бронівці, 

Де Бова́нець протіка, 

Дім мій був на Галянівці, 

Тій, що справа від горбка. 

 

Галянівка (хто не знає) – 

Це як ніби два крила: 

Ліве й праве вона має, 

Я ж – на правому жила́. 
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Це – є вулиця єдина, 

Що розділена навпіл: 

Ліву й праву половини, 

В пишній зелені довкіл. 

 

Є легенда: колись бу́ло 

Місто славне в давнину, 

Називалось воно Брулів, 

Й було знищене в війну. 

 

Для ординської навали 

Був прямий по річці шлях: 

Кораблі по ній снували: 

Крам везли на кораблях… 

 

Місце це не було кепським, 

Коли трохи літ пройшло 

Там поміщиком Зелевським 

Було створене село. 

 

Річка бралась, як основа, 

Зе́млі – кіломе́трів сім, 

Була й фабрика люлькόва, 

Йшов товар по річці всім. 

 

Вир подій промчав шалено, 

Вспадкували два шматки 

Броніслава та Гелена – 

Дві Зелевського доньки. 

 

Річка землі розділяла: 

Ліва й права сторона, 

Праву – Броня вспадкувала, 

Ліва – Гелі спадщинá. 
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Так по цих сказань моделі 

І назвали два крила: 

Геленівка – на честь Гелі, 

Броня – в назві у села. 

 

У Бронівки є могутнє 

Те минуле, що пройшло, 

Хочу я, щоб і майбутнє 

Мало теж моє село. 

10.05.2017 

 

Какой твой выбор? 

Бесполезно убеждать  

В добродетелях своих, 

Тех, кто жаждет поискать 

Лишь пороки среди них. 

 

Не горюй, себя виня, 

С пренебреженьем мирясь: 

Знай, что втаптывать свинья 

Даже жемчуг будет в грязь. 

 

Здесь совет совсем простой: 

Избегай среды свиней! 

Ты своею чистотой 

Только дразнишь их сильней. 

 

Всем поступкам есть весы, 

И с себя – тем больший спрос: 

Есть и свиньи, есть и псы – 

Различать учил Христос. 

 

Если встретишь на пути – 

С ними нечего делить: 

Лучше просто обойти, 

А не доброму учить. 
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Ну, а если сам глупец – 

То по глупости конец! 

10.05.2017 

 

Будь мудрим 

Хто прийшов за тим до тебе, 

Щоб недоліки знайти – 

Запевняти тих не треба, 

Що ти – гейзер чистоти. 

 

Якщо хтось прийшов до тебе, 

Зловтішатись, як ти впав – 

Сам зробив ти зло для себе, 

Що його ти в дім впускав. 

 

В дім, чи в серце – без різниці: 

Є духовне, є й земне, 

Хто в Христа уму не вчиться – 

Того лихо не мине. 

10.05.2017 

 

Дурний сон 

В день холодний, вітряний, 

Снився сон мені дивнИй: 

Ніби «хтось» зібрав село, 

Щоб допитане було! 

 

На добро то, чи на зло, 

В тому сні оте було?.. 

Мені стало аж незручно – 

Хтось стояв й питався гучно: 

 

Старші люди не забу́ли, 

Як колись, до нас ще бу́ло?! 

Все село, як рій, гуло: 

Ой, що бу́ло – то було́! 
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Бу́ли війни, смерть та голод? 

Був в серцях і жар і холод? – 

Все село, як рій, гуло: 

Ой, що бу́ло – то було́! 

 

Бу́ли вуликом єдиним, 

Як одна сім’я бджолина? 

Все село, як рій, гуло: 

Ой, що бу́ло – то було́! 

 

Як траплялись в когось біди – 

Всі збігалися сусіди? 

Все село, як рій, гуло: 

Ой, що бу́ло – то було́! 

 

Як вітри тепер подули, 

Такі самі всі, як бу́ли?! 

Як мотор, щосьзагуло: 

Може й було, та пройшло!.. 

І тепер такі слова: 

Сам собі я голова! 

 

Після слів тих – вмить проснулась 

І полегшено всміхнулась: 

Небилиця чи билиця – 

А ото ж таке насниться?! 

 

Та господар добре знає, 

Як врожай у льох збирає: 

Від гнилої картоплини 

У льоху і вся загине! 

 

Ще, по даних медицини, 

Це смертельно й для людини: 

В льосі миттю може вбити, 

Як картопля буде гнити. 
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Й від зіпсутої людини 

Потім безліч поруч гне… 

10.05.2017 

 

Порозумілись 

Гриць мене каждого дня 

Обзиває: «Ти свиня!» 

Ще ні сіло, і ні впало – 

Тут як тут те «обзивало»! 

«Схаменися, – кажу, – Грицю! 

Кинь казати небилицю! 

І затям, в моїй родині 

Були всі, тіко не свині!» 

Гриць не вник, і злим язи́ком 

Обзива «дурним індиком»!.. 

10.05.2017 

 

Переміни 

Перемін ціню красу: 

Ми ввійшли вже в нову еру: 

І їмо всі ковбасу 

З туалетного паперу. 

Повно «єшок» різних там, 

Повно смакових додатків, 

Але я у гній не дам 

Заваляти моїх тапків. 

А мій дід півроку-рік 

Нанюхався того гною, 

Й тиждень бідний чоловік – 

Себе тішив ковбасою. 

 

Я сижу – така краса: 

Телик мій працює! 

І з паперу ковбаса 

Мені ТАК смакує! 

10.05.2017 
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Будьмо дітьми 

Хто то знає, як і звідки 

У селі взяли́ся «свідки»? 

І говорять про щось нове: 

Що «їх батько й Бог – Єгова». 

І мозги запудрять так, 

Що ти тлумаком-тлумак, 

Мов ти віриш, хтозна-як, 

І без них тобі – ніяк! 

Й тільки з їхніх книжечок 

Зрозумієш, хто твій «Бог». 

Хата в хату – по селі: 

Ділять «Царство» на землі. 

Бабця ще мені казала, 

Щоб я клепку в мізках мала, 

Бо без клепки в голові, 

Будуть біди все нові… 

От і думаю: «Овва! 

Що за віра це нова? 

І дитя – за панібрата 

Так звертається до Тата?! 

В мене ж є в мозгах олій: 

«Тату», – скажу – не «Андрій»! 

Ну, а нова віра ця 

Зве по імені – Отця?!.. 

Ну, земного – ще нічого, 

Але ж, людоньки, не Бога?!..» 

 

Так ось ходять там, і тут, 

Й дурять простодушний люд! 

Якби ж люди не хотіли – 

Їх зухвало б не дурили. 

А так влещують ті вуха, 

Де людина сидить й слуха. 

Це, як ніби в мить одну 

Хтось насіяв бур’яну. 

Й не ростиме добре доти, 
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Поки там не прополоти: 
Кожну букву й кожне слово – 
Замінити знов, – на нове, 
Те, що Бог нам залишив, 
Коли люд немудрий вчив. 
(для простих людей прекрасно 
зрозуміло там та ясно). 
Сам Господь всім говорив, 
Що немудрим –Бог відкрив. 
А закрито тільки тим, 
Хто мудрує над простим. 
Кожен може сам читати 
І про все в Отця питати. 
Бог є Батько наш, і ми 
Будьмо Божими дітьми! 

10.05.2017 
 

Волочиськ 
Волочиськ – рідне місто моє! 
Кожна зустріч з тобою – це свято! 
Ти міняєш обличчя своє, 
І сьогодні тебе не впізнати! 
 
Я старію, а ти навпаки 
З кожним роком, як сад, розквітаєш, 
І мене на алейках твоїх, 
Як найкращого гостя вітаєш! 
 
Твої корені тут на Збручі, 
Де настояні води на зорях, 
Де човни йшли і вдень і вночі, 
По Збручу аж до Чорного моря 
 
Волочиськ, рідне місто моє… 
Дорогий кожен спогад про тебе! 
Хай співає дзвінким солов’єм 
Моє серце пісні тобі в небі! 

10.05.2017 
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Тьотя Лєна Заєць 
У село прийшла заміна: 
Новий фельдшер молодий: 
Ця привітна тьотя Лєна, 
Полікує, хто слабий. 
 
Пацієнтів вона знає, 
І на виклики спішить, 
Йде назад – ще й запитає, 
Інших, що у них болить. 
 
І пораду дасть, і поміч, 
І бальзамом – співчуття, 
Серце, що любові повне, 
Не мине й мале дитя. 
 
Бабцю часто лікувала, 
І знаходила слова, 
Що як ліки, помагали, 
Бо творили теж дива. 
 
Як шкодá, що я сказати 
Не змогла подяки слів, 
І що здібна цінувати 
Душ цих скарб на схилі днів… 

11.05.2017 
 

Львівський технікум легкої промисловості 
(Тімірязєва 6) 

 
ЛТЛП – і тепла хвиля 
І спогадів, і почуттів: 
Й обличчя тих, хто без зусилля 
Там залишився до цих днів… 
 
У ті роки подій багато 
Відбулося в моїм житті, 
Були здобутки, були й втрати, 
Й чомусь, стосунки непрості. 
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Та згадую про все без болю, 
Лише як те, що помогло 
Мені зостатися собою, 
І серця зберегти тепло. 
 
Викладачі… Які чудові 
Були серця у них, й діла, 
Що відкривали грані нові, 
Для мене, дівчинки з села. 
 
Для мене були ідеальні 
Їх поведінка, їх слова, 
Й досліджувала я детально, 
Ту сферу, що була нова… 
 
Цей новий світ у лоні міста 
Мене невпинно дивував, 
І душу, по-дитячи чисту – 
І формував, і гартував. 
 
Зустріли стіни ці привітно, 
І всі сприймались, як сім’я, 
В котрій і тихо, й непримітно  
Знайшла своє містечко й я. 
 
Я кілька років тут училась, 
Мій досвід тут – безцінний клад, 
Пройшли роки. І я навчилась 
Людей оцінювати вклад, 

11.05.2017 
 

Маня Кондратюк 
У Стриковського – весілля, 
Нюська – славна молода, 
Десь часу минула хвиля – 
Нюська має живота. 
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Я і Маня – в класі п’ятім, 
І буває, йдем разо́м, 
То ж якось взяли́сь завзято 
За питання з животом. 
 
Так цікаво було знати 
У дитячій простоті: 
Звідки ж там могло узятись 
Те дитятко в животі? 
 
Як дівчина вийде заміж, 
Й чоловік у неї є, 
То, як правило, одразу ж 
Раз! – й дитятко в них своє! 
 
Всі ідеї розглядались, 
Й раптом – новий поворот: 
Може це, як цілувались, 
Все й відбулось через рот? 
 
Як же всі стають батьками? 
Ще «в яких» шукать місцях? 
Може труться животами 
Й мають дірочки в пупцях? 
 
Ну, а місце всім знайоме, 
Що у нас поміж сідниць – 
Відмели: Хай Бог бороне 
До таких діти дурниць! 
 
І тоді питання встало: 
Що ж би ще нам знати слід, 
Щоби відповідь нам дало: 
Діти «ЯК» приходять в світ?! 
 
Ми і так і сяк крутили, 
Й бракувало знань та слів: 
Що там нижче (зрозуміли?) 
Є у всіх чоловіків? 
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Розглядали Аполлона 

Ми в підручнику своїм, 

Та йому там хтось листочок 

Приліпив у місці цім! 

 

Побалакали та й досить! 

Посміялись – від душі! 

Та минуле спогад просить 

Залишити у вірші. 

11.05.2017 

 

Наша долина 

Посеред долини 

В лоні луговім, 

Кущик черемшини 

В платті кружевнім. 

 

Листячко із рюшками 

В нім переплелось, 

З вербами-подружками 

Шепчеться про щось… 

 

Я іду лугами, 

Як в казковім сні: 

В мене під ногами 

Квіти весняні! 

 

Розлилися пахощі 

Ген, по долинах: 

Всі летіть по ласощі, 

Бо прийшла весна! 

 

Від турбот всіх вільна, 

Усміх на устах – 

Під пісні весільні 

Лину, наче птах! 
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Сонцем націлована, 

В диво-почуттях – 

Під пісні закоханих 

У красу життя. 

 

Там, поза городами, 

В лоні луговім, 

Кущик черемшини 

В платті кружевнім. 

 

Листячко із рюшками 

В нім переплелось, 

З вербами-подружками 

Шепчеться про щось… 

11.05.2017 

 

Толя Вилавський 

Ваня братик, я і Толя – 

В початковій вчились школі, 

Нуль проблем для дітвори 

Коли відстань – хати три. 

В гості бігали весь час: 

Ми – до Толі, він – до нас! 

(Хліб з сметаною і цукром –  

Для дітей був кожен раз). 

 

Та ось Толя – вудку має: 

Як трофей її тримає! 

Вудлище – десь метра два, – 

Довга гілка лозова. 

Й Вані мама копійок 

Дала на міцний гачок. 

Й на лєски три метри з гаком 

Дала мама копійок. 
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Все чин-чином ми купили, 

Вудку теж з лози зробили. 

Мати вудку на ту пору –  

Була рідкість: ніс угору! 

Але тут деталь яка: 

Брат, як хлопчик, мав крючка, 

Була й вудочка гнучка, 

Я ж, як дівчинка, лиш мала 

Метр лєски й метр патичка. 

 

А гачка в мене – немає… 

Що ж придумати? Вже знаю: 

Довго я не мудрувала: 

Просто шпильку прив’язала! 

Потім взяли ми з собою 

Хробаків із купи гною 

Й взяли хлопці на рибалку – 

За компанію з собою! 

 

Толя вудочку закинув 

На кар’єра середину! 

Ваня – теж не відстає, 

Довга лєска – й в нього є! 

Вудку й я прилаштувала: 

Біля берега тримала. 

Хлопці, дивлячись на мене, 

Безупинно реготали! 

 

От вони, як ті герої, 

Сидять важно обидвоє, 

І прикорм в них навіть є, 

Але риба – не клює! 

Сонце зверху припікає, 

Толя рибі сир кидає: 

Може цей прикорм принадить 

До них риби цілу зграю?!.. 
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Як ні в чому небувало 
Свою палку й я тримала: 
А у мене, а у мене! 
Раптом вудка з руки плине! 
Я вхопилась вже двома, 
Але сил в руках нема! 
Що за вудку там вчепилось?! – 
Розгубилась вже сама! 
 
Хлопці вскочили: ну й ну! 
«ЩО» це я з всіх сил тягну?! 
І у всіх нас шок реальний: 
Там – кар-пи-ще є дзеркальний! 
Кілограма три, він має! 
Мені Ваня – помагає! 
А той короп здоровенний 
Воду всю в кипінь збиває! 
 
Довго ми в пилу емоцій, 
Міркували: як і що це? 
Потім хлопці і собі 
Розкотили по губі: 
Раз під берегом клює – 
Значить, риба там і є! 
Ось тому й впіймала рибу 
На «сміховище» своє! 
 
Але, скільки не чекали –  
Ні одної не спіймали! 

11.05.2017 
 

Сусіди злів  
(тьотя Ліда, Стасік, Гиник, Толя та Ваня Турчинові) 

 
Мої сусіди, хлопці-молодці! 
Їх голоси у пам’яті – відлунням! 
Вони літали наче горобці 
Ногами босими снігами до бабуні! 
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Такі і схожі – й різні водночас, 
Чотири хлопці: це кулак, це сила! 
І тьотя Ліда, всміхнена весь час, 
Така завжди́ привітна жінка й мила . 
 
Розмови пам’ятаю всі, як слід: 
Мене вражало дуже, як дитину, 
Як помирав її старенький дід, 
Що знав свій день, і навіть, і хвилину. 
 
Вдягнувшись чисто, як до похорон, 
Покликав попрощатися дружину, 
Ліг на тапчан у свій останній сон 
Й сказав, що, зараз я тебе покину. 
 
І тут же Богу духа і віддав! 
І це мене немало дивувало, 
Бо, виявляється, дід Біблію читав, 
До Бога йшов і серце пору взнало. 
 
Й в моєї бабці Біблія була, 
І нам вона пору́ свою назвала! 
Які ж то дивні Божії діла: 
Його рука ці душі забирала! 
 
Хто скаже слово втіхи в прикрий час? 
І хто розділить радощі і біди? 
У будні й свята бу́ла біля нас 
Рідня найближча поруч: це – сусіди. 

 
Сусіди справа 

(тьотя Ларіса, Неля і Ліна Хаєцькі) 
 

Дівчаточка – мої сусідки, 
Ми поруч стільки літ жили… 
Як бачу:  
Ви, як милі квітки – 
По нашій вулиці пливли! 
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На маму – Неля дуже схожа, 

А Ліна – копія татусь, 

Й кожна по-своєму пригожа, 

І спробуй виділи котрусь. 

 

Тьотя Ларіса так співала! 

І не шукаючи похвал, 

Вона присутнім дарувала 

Свій дивний голос, свій вокал! 

 

І я захоплено вслухалась, 

Як голос бархатний бринів!.. 

Й мені малій тоді здавалось: 

Це казка – в безлічі тонів. 

 

Таке буває дуже рідко, 

Приходить раз в житті пора, 

Коли для когось ще сусідка, 

А ось для тебе вже сестра. 

 

Так було і в моєї мами, 

Коли здолав її недуг, 

Сусідка навіщала днями 

І годувала з своїх рук. 

 

Пройшло і це, і не вернути 

Із далини минулих днів 

Хвилини ті, що не забути – 

Вони є Божий дар мені… 

 

Думки та спогади у серці – 

І ти вже ніби серед них: 

Твоїх сусідів й односельців, 

Завжди в душі твоїй – живих. 

*** 

Таке буває дуже рідко, 

Рідні прощаються із нами, 
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І ось твоя, колись – сусідка, 

Для тебе нині – ніби мама. 

12.05.2017 

 

Напророчене 

(Пісня) 

 

Привіз батько, привіз батько із чужини, 

Кущ маленький дивовижної ліцини, 

При дорозі, при дорозі, біля тину, 

Посадив колись мій батько ту ліцину… 

 

Та ліцина, та ліцина не висока, 

І була посеред інших – одинока… 

Та ліцина, та ліцина без зупину, 

Навівала сум на мене – ще дитину… 

 

Привіз батько, привіз батько жовту ружу, 

І наповнив тихим сумом мою душу… 

Жовту ружу посадив він біля тину, 

Напророчив у житті мені чужину… 

 

Жовта ружа, жовта ружа розрослася, 

І ніхто не знав: на щастя чи нещастя? 

Вона буйно розрослася-квітувала, 

Мені долю переможну віщувала. 

 

Жовта ружа, жовта ружа квітувала, 

А я наче та ліцина, бідувала, 

Я дивилася на неї, як на диво 

І у мріях себе бачила щасливу… 

 

І скажіть-но добрі люди мені нині, 

Яка сила була в батьковій ліцині? 

Яку силу в собі мала тая ружа, 

Що Бог дав мені тепер чужинця-мужа?.. 
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Яка сила, яка сила у ліцині, 

Що я нині на ліцини батьківщині? 

Що в країні, звідки була тая ружа 

Я згоїла своє серце й свою душу… 

12.05.2017 

 

Моє ім’я мене тримає 

Мій батько ім’я дав мені, 

Що все життя мене тримає, 

У тому імені всі дні 

Для віри сили я черпаю. 

 

«Як» знав мій батько добре так, 

«Як» знала теє моя мати, 

Що моє ім’я – то є знак, 

Й мене не раз буде спасати? 

 

«Як» знали бабця, що мені, 

Потрібна віра і молитва, 

Що буду мати не одні 

Я у житті своєму битви?… 

 

Що битви будуть не прості 

І не за мою тільки душу, 

І що у серця простоті 

За всіх молитися я мушу? 

 

«Як» знала мама, що мене 

Має підтримати в молитві, 

Щоби  життя моє земне, 

Не обірвалося у битві? 

 

Мені діагноз смерті був. 

Як ревно їй прийшлось молити, 

Щоб Бог із коми повернув! 

Щоб я прийшла в свідомість: жити! 
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Молились бабця все життя 
За нас, онуків, й нашу маму. 
А потім з мамою і я – 
За них молилися так само. 
 
Провела бабцю в вічність я, 
Провела маму, бо я знала, 
Ту мить, коли ішли з життя, 
Про це – від Бога звістки мала. 
 
Багато є в моїм житті, 
Що пояснити я не можу, 
Та на життєвому путі 
Бачу невпинну поміч Божу. 

12.05.2017 
 

Моїм бабці та мамі  
(котрі однаково посвятили себе дітям та внукам) 

 
Лампа-керосинка блимає-горить, 
Чорний гніт в ворсинках сонно шкло коптить, 
Ніч така глибока, спати вже пора, 
Мамина морока – зошитів гора. 
 
Тихо догоряє у плиті вогонь, 
Мама проганяє невідступний сон, 
Вдосвіта вставати, шум у голові, 
Залишилось спати десь години дві… 
 
Змучені тре очі – рано на бочок, 
Хочеш чи не хочеш – троє діточок… 
Непосильна ноша, але вся моя, 
Ви ж мої хороші, як люблю вас я! 
 
Їх ростила тяжко ще роки-роки, 
Ні тобі поблажки, ні тобі руки, 
Лиш старенька мати щиро віддає 
Доньці та внучатам – ВСЕ життя своє. 
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Сіялись дбайливо з діл і молитов 

Мамині старання, мамина любов, 

Поливались в муках ще десятки літ – 

Щоб у дітях й внуках принести свій плід… 

 

Вік в щоденній праці весен, літ і зим, 

Щоби мами й бабці був врожай рясним. 

Все, що в них пригоже в серці й по ділам – 

Бог нехай поможе помножати й нам! 

12.05.2017 

 

Це – моя Галянівка, як – окраєць села 

Це – моя Галянівка, як – окраєць села, 

Тут найперша доріжка у житті пролягла, 

Вона – птаха розкрите у польоті крило, 

Буйним цвітом дитинство тут моє відцвіло. 

 

На моїй Галянівці ще дзвенять голоси, 

Але так мені прикро, що не ті вже часи, 

Але так мені сумно, що у моїм саду 

Так засіяв час глумно кропиви й лободу. 

 

Я побачу знайомих там ще пару облич, 

Але час невблаганний не жаліє їх пліч, 

І зігнулися плечі, як пшеничне стебло, 

Бо налитий вже колос, бо вже літо пройшло… 

 

Гялянівка старіє, за жнивами жнива, 

Та й вже моя сивіє у думках голова, 

І у мене вже осінь, і жнива десь в путі, 

Але серце ще просить теплі дні золоті… 

 

Це – моя Галянівка, як – окраєць села, 

Тут найперша доріжка у житті пролягла, 

Вона – птаха розкрите у польоті крило, 

Буйним цвітом дитинство тут моє відцвіло. 

12.05.2017 
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Галянівка – берег річища 

Галянівка, Галянівка, Галянівочка, 

У далекії часи – берег річища. 

Ці крутії береги ще зосталися, 

І вони чомусь «буртами» називалися. 

 

Береги твої не стерті ще, високії, 

Де колись співали діви кароокії, 

Де колись на берег річки піднімалися 

І з коханими своїми обнімалися. 

 

Галянівка, Галянівка, віком змучена, 

Я з тобою в мріях-снах ще не розлучена, 

Я с тобою ще в обіймах моїх споминів, 

Хоч обоє ми з тобою віком втомлені. 

 

Вітер ніжно так гойдає цвіту кучерик, 

А моя весна буяє другий раз за вік, 

Бо життя моє чомусь з двома сезонами – 

На цей раз весна багата диво-гронами. 

 

Зріють грона моїх справ і моїх помислів, 

Я в’яжу їх у пучечки з моїх добрих слів, 

Нехай будуть по мені вони родзинами – 

І смачними і корисними і дивними… 

 

Можна їсти, можна в серця полі сіяти, 

І про долю непросту гадати-мріяти, 

Можна ними лікуватись чи втішатися, 

Життєдайних сил для себе набиратися… 

 

А спогад – світлий має обрій 

А спогад – світлий має обрій, 

І справедливо буде так: 

Про мертвих кажеш тільки добре – 

Або не згадуєш ніяк. 

 



 

 288 

А доброго завжди є більше, 

Тому і світло на душі, 

Коли твій спогад десь ясніше 

Когось торкається в вірші. 

 

Живим же правда – гарні ліки, 

Крупиця правди – гіркота, 

Брехні ж – солодкі течуть ріки – 

Не закриваються вуста! 

 

Трагічна участь недоріки: 

За свій земний короткий вік. 

Не взяв брехні би він повіки – 

І жив би вічно, чоловік. 

12.05.2017 

 

Перший сніг 

У дитинства світ казковий, 

Бо стартуючи в життя, 

Пізнаєш щоразу нове, 

Невідоме почуття! 

 

Ось і ранок, я проснулась… 

Всі дорослі – при в ділах, 

Потягнулась, посміхнулась: 

Добре так, що я мала! 

 

Хату сонечко залило, 

Я із сонечком дружу: 

Швидко одяг свій наділа 

І на вулицю біжу! 

 

Снігу, снігу натрусилось! 

Скрізь намети снігові! 

Хлібним квасом пахне силос… 

Гній парує у хліві... 
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Кожна шибочка віконна 

Промережилась за ніч, 

Я стою, ще трохи сонна, 

І дивлюся навсібіч: 

 

Як чарівно все змінилось, 

Сніг на сонці аж сліпить! 

І здається, що наснилась 

Ця казкова дивна мить! 

 

А пізніш, після сніданку 

Як проснеться менший брат 

Ми нові хапаєм санки 

І мерщій – в малинник – в сад! 

 

Там копаємо печерку 

У наметі сніговім, 

І сиділи б там до смерку, 

Як в палаці пуховім! 

 

Але ми удвох із братом 

Як вулкан ідей живих: 

До варення – снігу б дати, 

І сидіти б, ласувати, 

Поки сховані від всіх!.. 

12.05.2017 

 

Якими можуть бути люди 

Всі люди можуть бути добрі! 

Можемо всі ми бути злі, 

Як хтось безжалісно і довго 

Буде товктись на мозолі! 

 

А мозолі бувають всякі: 

В душі, у серці, на ногах, 

Тому й не маємо подяки, 

Якщо товчемось в тих місцях… 
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Добро і зло – такі відносні! 
Загадка в прикладах простих: 
Коли зробив не те, що просять, 
А що вважаєш добрим ти. 
 
Та є не тільки зле – й хороше... 
Є позитив – і негатив, 
Оте приємне – і вороже, 
Коли комусь хтось не вгодив. 
 
І все життя потрібно вчитись: 
Коли, і де, і що, і як, 
Питатись Бога ВСЕ, й молитись, 
Щоб не товктись по «мозолях»… 

 
Сім’ям сватів: Горбаням та Тичинським 

(нашій дорогій родині) 
 
Моя бабуся так казала: 
Вік і живи – вік і учись! 
І я не раз слова згадала, 
Багато сказані колись… 
 
Сьогодні спогадом ділюся 
Всіх найрідніших, як сім’ї, 
Кому сказати не боюся: 
Ви самі дорогі мої. 
 
Про сваху Женю та про Валю, 
Таким за ці роки, близьким, 
Про те, як вчилась в них немало, 
Хорошим якостям людським. 
 
Про свата Мішу та Валеру, 
Про Толю й Валю… 
Й простоту, 
З якою щедро дарували 
Свою бездонну доброту. 
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Їх сім’ї були тим багаті, 

Чого сім’я не мала в нас: 

Це – повний двір гостей при святі, 

Це – поведінка без прикрас. 

 

Прості й відкриті, добрі й щирі, 

Не боячись, що щось не так, 

Вони в своїх емоцій вирі, 

Життя простого знали смак. 

 

Сімейства Горбанів, Тичинських, 

Так міцно всі переплелись – 

Таких для мене зараз близьких, 

Таких чужих мені колись. 

 

Як вдома – чуюся понині, 

Коли буваю там в гостях: 

Самій близькій мені родині – 

Здоров’я, щастя, всяких благ! 

12.05.2017 

 

Відстань рве зв’язки 

Відстань всі зв’язки між нами рве – 

Знов ми у реальності сумній… 

Добре, якщо хтось іще живе 

З нами у галактиці одній. 

 

Якщо люди з протилежних сфер, 

Навіть мова їх уже не та, 

І комусь трагедія в «помер», 

А для когось «смерть» і є мета. 

 

Хтось подумає ще, Боже борони, 

Що померти хоче песиміст, 

Та не знають попросту вони, 

Що слова й духовний мають зміст. 
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В цім і є різниця між людьми 

І духовність їх – і є межа, 

Когось вивів Бог уже з пітьми, 

Ну, а хтось ще в смерті віражах.  

 

Ми з галактик різних, в цім біда, 

Там де Бог – там світло: там любов. 

Тому Він і Сина Свого дав, 

Щоб в галактиці одній ми були знов. 

12.05.2017 

 

Тані Кравець та її донечці 

Дівчинка з пшеничною косою 

З крапельками сонця на лиці, 

Із очима, вмитими росою, 

З усмішкою, наче промінці… 

 

Що тоді з тобою нас єднало, 

Що не відпускає крізь роки? – 

Пісня, що один раз  ти співала, 

І вона далась мені взнаки! 

 

Факти я нанизую на нитку, 

Як з перлин намисто дороге – 

В неспокійнім моїм пережитку 

Світле пристановище благе!.. 

 

В пісні тій було моє майбутнє: 

Стали там пророчими слова, 

Що на мене вплив мали – могутній, – 

Щоб могла побачити дива! 

 

Ти мене прости! Бо не зуміла 

Донечку твою прийняти в дім 

Так, як зараз би могла! Й як би хотіла! 

Це – улюбленим дитям своїм! 
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А вона ж на тебе так є схожа! 

Личко, погляд, усмішки кришталь! 

Я й у неї зараз щиро прошу: 

Доцю, ти прости! Мені так жаль! 
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