З ТВОРЧОГО ДОРОБКУ
Чайка
Заплакала чайка . Чиясь наречена? Дружина?
Чи горе вдовиці печально ячить над Случем?
Розкраяла душу ця пісня-скорбота пташина І бризнуло небо на землю холодним дощем.
А чайка голосить і крила з розлуки ламає.
І падає туга на ліс, на траву, на жита,
Де літо буяє й зозуля в квітучім розмаї
Кує чиюсь долю на довгі щасливі літа.
За обрієм сонце червоно запалює свічі.
Холодним вогнем зайнялась над рікою верба.
Не чайка ридає – над хвилями б’ється – кигиче
Вдовиного серця довічна тривога й журба.

На сінокосі

***
Про все вже сказано. Написано давно.
В душі моїй незвична порожнеча.
З-за саду місяць глянув у вікно
Й поплив у ніч через весняний вечір.
Десь Случ-ріка у далеч синь несе.
А тут така от неповторна тиша.
Кладу листок: не пишеться – і все.
Бракує слів для прози і для вірша.
На ниві десь хвилюються жита.
Прийде пора- і виклюнеться колос.
Писати вірші –справа це проста,
Та от затих душі моєї голос.
Ждуть лелечаток молоді батьки.
Спросоння качка закричить в озерці…
Не пишеться. Не йдуть слова в рядки:
Якась незвична порожнеча в серці.

Над нами літо. А там десь-осінь.
Стежина в’ється до небокраю.
Упали трави в густі покоси,
Лежать на сонці і просихають.
Як млосно пахне ромашка в’яла!
Над нею жайвір на нитці висне.
Аж раптом хмара півнеба вслала
Й дощем сипнула, немов намистом.
А ми – босоніж через покоси
І просто долі своїй у руки.
Над нами літо. А там десь – осінь,
За нами хмільні намоклі луки.
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***
Довкола повінь місячна розлита.
Тремтять зірки в шовкових небесах.
Ось-ось згорять останні ночі літа,
Піде у безвість їх тепло й краса.
Чому ж бо я жалю не відчуваю?
Предивний спокій обрела душа.
Неначе не люблю і не страждаю,
Топчу росу в холодних споришах.
Така довкруг благословенна тиша.
Немов на мить спинило плин життя.
Відходить ніч. Земля ще сонно дише
Так, все мине. Пройде без вороття.
Летять зірки. А нам ще жити й жити…
Свої слова прибережи на день,
От-от згорять останні ночі літа.
***
І тиха осінь поміж нас впаде.
Жнива пора. А дощ іде та йде.
Осінній дощ в останній місяць літа.
Ні сил, ні віри не стає в людей.
Хліб уродив. А як його скосити?!
***
На хвилю розгоднилося вночі,
Холодно. Вогко.Дощить і дощить .
А зранку хмара знов над полем звисла.
Притихла зволожена вулиця…
Так день при дні холодні йдуть дощі.
Мокре, худеньке, ледь скавучить ,
Все йдуть та йдуть поза прогнозом Лиса.
Під кущиком злякано щулиться .
А хто скосив – і там нема добра,
Винесли з дому. Ото вже душа!
Стоять в шапках рядками полукіпки.
(Собачку могли б ще взяти).
Їх мочить дощ, бо ллє, як із відра.
Проходять мимо. Усі спішать.
Важкий цей шлях з зернини і до скибки.
Кому там до собачати?!
Жнива пора. А дощ іде та йде,
Ну що, як стану? Ні крихти в руках.
Такі наносить непоправні втрати.
Знаю , що їсти ж хоче.
Болить душа нестерпно у людей:
Погладила спинку .Труситься так.
Хліб уродив. А як його зібрати ?!
Дивиться в душу – не в очі.
Треться об ноги. До себе тулю.
(Де ще та злоба собача?!)
Світяться очі, повні жалю.
Гріється. Спить і плаче.
Пускаю і йду. Вибач! Прости !
Сама облаштуй свою долю
Собачою матір’ю станеш і ти
І крається серце від болю .
Хмуриться день .
Пелена дощова
Знов застилає долини…
В очах цуценятко. А в серці слова:
-Собака-це друг людини.
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УСЕ ЖИТТЯ ПРИСВЯЧУЮ ТОБІ
***
За вітром хмари налетіли
І розбрелися, хто куди,
А по листках залопотіли
Грайливі крапельки води.

***
Своє життя присвячую тобі :
Усе, що є. Що може бути ще ?
Лиш вірності своєї не згуби,
Як похитнусь, підстав мені плече.

Під капежами руки мию,
Тоненькі цівочки ловлю.
…Вже помічаю, що старію,
А дощ усе-таки люблю.

Діли надвоє келих полину
І мед солодкий сам не пий ніколи.
Як глибоко у душу зазирну,
Твоя байдужість хай мене не вколе .
Пройду
крізь терни, там, де будеш ти,
.
Зіб’ю росу на травах спозарання,
Спалю розлуки давньої мости
Любов’ю , а не відгуком кохання.

***
Ліс дрімає спокійно в тиші,
Падають роси з кущів рясні…
Кажуть часто : «Пишіть веселіше Ваші вірші дуже сумні!»
П’ю по крапельці прохолоду,
Мокре листя кладу на чоло…
Я така невесела зроду,
Мало сміху в мені було .
Обізвалась зозуля лише
Десь із сонячних верховіть …
Як писать мені веселіше,
Коли завжди душа болить ?

Злечу без крил у далі голубі,
Вернусь на землю, може, і дощем.
Своє життя присвячую тобі :
Усе, що є .Що може бути ще?

***

Десь там садок прокинувся зі снуКолись його садили батько й мати.
В тривозі обминають Старину,
Бо продали вже батькову ми хату.
Об човен б’ється хвилями ріка,
А за рікою – синя смуга бору.
…За стільки літ(хоч правда і гірка )
Прийшла сюди уже з чужого двору.
Хто там тепер? Яким живуть життям?
Чи пахнуть вечорами матіоли ?
У рідний дім немає вороття.
І на поріг вже не ступлю ніколи.
Я тільки в снах в тій хаті ще живу,
Пишу там вірші, і сміюся, й плачу…
Непрошена топчу чужу траву:
Хоч здалеку, а все-таки побачу.
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***
Ще день один за горизонтом зник,
Лиш в спогадах колись озветься, може.
Схилився сон на край моїх повік,
Але заснути знов таки не можу.
Не самота тривожить .Не жаль ,
Бо ж поруч ти - моя опора й сила.
Заворушився вітер у гіллі –
І яблуня плоди свої зронила.
Тривожно так вистукають вночі –
Бач, віджили, не дочекавшись строку.
Валяються під плотом, гниючи,
Не вистигли, не налилися соком.
Вже над землею й досвіток завис,
У вікна світить ніжно – волошково…
З розгону впало яблуко униз –
У грудях серце стрепенулось знову.

***
Скошені отави – висохли покоси.
На порозі в літа вже ночує осінь.
Вплуталась по пояс на городі в зілля,
Здалеку озвалась гомоном весільним.
З молодим до шлюбу молода йде радо.
Плаче десь в подушку і розлука, й
зрада.
Галасують «гірко» молодим і дружкам.
І букет весільний полетів подружкам.
Вибивають польку гості захмелілі.
Мало їх тривожить, що там – по
весіллі.
Скошені отави. Висохли покоси,
В золото й багрянець одяглася осінь.

***
Минула Спасівка. Зорали стерні в полі.
Осіннім духом тягне од ріллі.
Пішли із гнізд на волю, на роздолля
Червонодзьобі бусли – журавлі.
Кипить печаль у гронах горобини,
Ховає день натомлене чоло
Між тіні айстр, що квітнуть білопінно,
Вкриває плечі вітряним крилом.
Уже дощі полощуть небокраї,
Тьмяніє зелень в лісі за млином –
Печаль осіння гостро серце крає
І давні рани сушить полином
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НАД СЛУЧЕМ РІКОЮ
***
Через хвилю помчала хвиля,
Аж розбилася об весло.
І розпачливо з берега: «Гиля!
А куди ж вас ото понесло?!»
- На той бік. На зелені трави, Загойдала ріка гусей.
- Там пастух, кольоровий травень,
Їх до вечора попасе…

***
(Братові Олександру)
Тече ріка. Чи будень то, чи свято.
Сидить рибалка з вудкою в руці…
- Не ловиться?
- Не хоче щось клювати…
…Та сенс не в рибі, а в самій ріці.

Стала мати (щоб берег близько).
І так просто пере до чобіт.
Покрутила, поклала в миску
І сушити несе на пліт .
***
Сиве небо .І день над рікою.
У гіллі метушиться вітрець.
Нам до лісу –подати рукою,
Через луг перейти навпростець.

Тепле сонце стоїть в зеніті.
Аж сміється вода в руках…
Хоч таки не найкраща в світі, Дорога мені Случ- ріка.

Вже й не луг – переоране поле.
Хто посіє і що навесні?
Із душі озиваються болем
І тривожні, і радісні дні.

***
Тепле літо на берег сіло,
У квітках, в колосках.
Перегрілася, аж зміліла,
Аж повужчала Случ - ріка.

За городами батькова хата.
Вже не наша вона. Нічія…
Вибивається вперто й завзято
Із-під льоду легка течія.

Б’ють хвилі об босі ноги
(човен став наш на мілині).
Збігла прудко згори дорога
Й залягла у річці на дні.

Сиве небо і сум над рікою.
Схлипнув дощ на холодній щоці.
Нам до хати – подати рукою,
Та у хаті уже покупці.

З висоти, із блакиті неба,
Линуть хори простих пісень.
Чи багато людині треба?
Не багато, а так…усе.

5

***
Спізнилися. Ніхто не перевозить.
Чи йти убрід? Вода холодна – осінь.
Та й якось воно зовсім не з руки!
Так і стоять з годину грибники.

***
Бродить осінь навколо хати.
У лугах над Случем шурхоче…
Помолюся і ляжу спати
Під вологими крилами ночі.

І от уже, нарешті, почалося,
Хто сів у човен, а кому вдалося
Скраєчку примоститися на віз –
Сухим би кінь до берега довіз!

Дощ мине. І веселим блиском
Повний місяць вгорі засяє…
Понесе мою вітер колиску
Під осінні низькі небокраї.

Хто де збирав? А нам нема різниці:
Грибні місця вказати? Не годиться!
..Додому швидше: завидна аби
Піч витопить і висушить гриби.

І аж там, де тумани лише
На пожухлі лягли отави,
Сяде вітер в холодну тишу
І колиску мою поставить…
Я не можу й сама збагнути,
Що мені на безлюдді треба?!
Просто б так, без тривог заснути
Під розшитим зірками небом.

***

***

Залишаюсь сама на березі.
А куди ж мені ще? Куди?
Заховався від мене вересень –
Пошукаю його сліди.

Хмари витяглись на все небоІ сипнула дощем зима…
Так багато сказати б треба,
Та , на жаль, тут тебе нема.

Може , з річки озветься хвилею,
Чи листком упаде до ніг?
Сумно чайка вгорі заквилила
Чи то вересень? А як ні?

Дощ спадає мені на вії
І слізьми по щоках тече.
Скільки й знаю: отак старіють
Наші верби понад Случе.

Може, в лісі розквітнуть вересом?
А чи в небо злетіть голубе?
Може, я не шукаю вересня,
А зустріти хочу тебе?

Де ще можна так постояти?
Задощила нехай зима,Тут, над річкою , справжнє свято,
Але жаль, що тебе нема.
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ЗАГОРНУЛОСЬ СОНЦЕ В ЗАВІРЮХУ БІЛУ
***

Закрутило, завихрило, як лиха недоля.
Забарилась. Повертаюсь навпрошки по полю.
Поборюсь з зимою хвилю - відпочити стану.
На моїх холодних скронях навіть сніг не тане
Тут журбу свою сховаю від чужого ока,
3атамую біль у серці десь на дні глибоко.
На печаль задавнену відгукнутися сміхом –
І ніхто не матиме з мого горя втіхи..
Заметіль розвихрилась. Спину їй нема.
Пеленою бiлою землю вистилає.
Мені б так додому, так додому. треба –
Віхола вигулює від землі до неба.
Погуляє -втишиться. Я й не буду ждати.
Можу ще і вибратись. От коли б лиш знати,
Хто ж то виглядає, завмирає з тривоги..
Треба ж так засніжити поле і дороги!
Та на крилах зламаних ледь доносить вітер:
- Жду! Люблю! Страждаю! Без тебе не жити!

Дощ
Спекотно й тихо. Ні зорі.
І от уже спроквола
Громи гуркочуть угорі
Над лісом і над полем.
Займеться блискавка на мить ,
Засліпить очі дуже…
От вам і дощ. Вже дощ шумить,
Вигулькує в калюжах.
Співають крапельки дзвінкі.
Я з хати вийти мушу.
А раптом дощ впаде такий,
Що ополоще й душу ?!
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***
Далекий місяць, наче скибка хліба.
Кругом зірки , як цвіт на рушниках.
Таки вмостивсь цей вітер-непосида
В чиїхось непідкованих санках,
Біжить стежина синя до крайнеба.
А плин думок мороз на мить спинив..:
В дорогу вирушати треба Попримерзли до Случа човни.
***
Білим , білим снігом вислалась дорога.
Зойкне під ногами, тільки ступиш раз.
Знов чомусь у серце вкралася тривога,
Коли день , як свічка, - розгорівсь і згас
Постою самотньо, де берізка гола,
Де півколо місяця золотом мигне…
Згасла наша юність десь за видноколом,
А неначе ж вчора ждав ти тут мене .
… Викличе знову з хати в завірюху білу.
Дивною луною скрикне далина…
Наче й не забулося . Наче й не старіли,
Хоч давно обсипала скроні сивина.
Відгоріла днина. Згасла. Перетліла.
Без вогню і диму, як душа від болю.
Загорнулось сонце в завірюху білу,
Ледь ясніє кругом ще на видноколі.
Височіє неба каламутна туга.
І нема спокою ні мені, ні світу.
Сипле. Крутить. Свище - розгулялась хуга,
Шаленіє в танці на просторах вітру.
***
Проситься вітер на ніч до хати,
А я й боюся його пускати:
Переночує. А вранці…Боже!
Вивітрить з хати , що тільки зможе.
Коли б лиш з хати: А то ще й душу
Всю ніч від вітру ховати мушу:
Там ще жаринка надії тлієПогасить вітер, то й спопеліє.
Але ж благає. У шибку б’ється.
То тоскно плаче , то знов сміється…
Впущу, хоч знаю: вибір невдалий.
Та де моє вже не пропадало ?!
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РІКА ЖИТТЯ
Весна
Іде весна. З усіх шляхів сурмить,
Дощами пахне надвечір’я в полі.
Вернулися! Лиш на єдину мить
Самотній ключ застиг на видноколі.
Вже й голос долинає звисока.
Скидають крила подорожню втому.
Сама до неба тягнеться рука.
Я , може, перша їх вітаю вдома.
Немов на мене линуть журавлі.
От - от в гніздо пташина пара стане…
Ще вище піднялися від землі,
Й тривожний клекіт вдалині розтанув.
Осінь

Літо

Відзвучали літа золоті отави.
Під косою впали молоді отави.
Днями і ночами жовті полукіпки
На вдовиних стернях
ще німують зрідка.
Стигнуть груші пізні.
Налилися соком.
Ще синіють літньо небеса високі.
Там дзвенить прощальна
сага журавлина.
І стають тумани десь із дна
долини.
Сад навпроти сонця
шарудить пісенно,
Поміняв сорочку на рябу зелену.
Двоє йдуть межею.
Узялись за руки,
За любов’ю ходить
назирці розлука.
Поховали в пір’я гуси ноги босі.
Промайнуло літо. Прижилася осінь.

Стежина вибігла із жита.
Хто протоптав ? Коли? Куди?
І я простую проти вітру,
Чужі затоптую сліди.
Ніхто не жне ще і не косить.
Ще не пора? Напевно, ні!
Високе жито стоколосо
У пояс клониться мені.
А над землею спека висне .
Липневе сонце аж горить.
Там ніжна жайворонка пісня,
Переливаючись, бринить.
Синіють відблиски волошок,
Як неба літнього скалки.
А польовий в’юнкий горошок
Поплівсь до самих колосків.
Чому ж так серце моє крає
Цей неповторний дивосвіт?
Бо з жита перепел питає:
- Чи двадцять літ?
- Не двадцять літ!
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Зима

Весна

Розгоряються в небі зорі –
Одна одної яскравіша.
Я постукала у шибку з двору,
Щоб ти з хати на хвилю вийшов.

Заходжу в ліс. Давно вже він ожив
І одягнув усі свої обнови.
Блищить роса на кущиках ожин
І пахне вітер цвітом калиновим.

Серед вечора на морозі
Призначаю тобі побачення.
Давай станемо на порозі.
Хто з дороги нас тут побачить ?!

Дзвенить в гіллі зозулене «ку-ку»,
Десь чорний ворон в повен голос кряче.
Хтось обізвався сумно в холодку
І тихим співом за минулим плаче.

Можем ми й помовчати просто,
Перемовитись можем словом,
Як висвічує з високості
Нічия золота підкова.

Лиш я стою на перехресті днів:
В душі моїй ані пісень, ні слова…
Пройшла весна – і ліс старий ожив,
І одягнув усі свої обнови.

От якби та підкова скоро
Впала з неба – і нам під ноги…
Розгорілись яскраво зоріНе дістати нам їх з порога .
Осінь

Літо
Липень. Спека. Пора переджнив’я,
Аж пашить тиха даль голуба .
Ледь стоять на розпечених нивах
Без пори перестиглі хліба.
Крикне перепел десь серед жита,
Мовкне жайвір. Як там пісня ?!
Тільки сняться гарячому літу
Тихі зливи і роси рясні.
Та ні вітру, ні хмари у небі,
Лише сонячний пал з висоти…
Є надія ще, Боже, на ТебеДай дощу. І гріхи нам прости !

Жовтіє листя. Вмирає. І вільно летить додолу.
Ні слів тобі, ні печалі, ні стогону чи плачу…
Самотньо стоїть над шляхом кривенька
берізка гола,
Та скарг на нещасну долю ніхто ще зроду
не чув.
А там, угорі, над нею, клубочать осінні хмари
І сяють крізь мокре сито морок холодних сліз.
Знає берізка добре, що легше прожити в парі.
Та ще дубок, що судився, поруч чомусь не зріс .
Стоїть. Виглядає літа .Щодень, щоніч і щовечір.
(десь понесли за море його лебедині ключі…)
Свиснув з долини вітер.Обняв покалічені плечіЗойкнула тихо. Зайшлася у німому плачі.

10

ДУШУ ВИЧЕРПУЮ МАЙЖЕ ДО ДНА
***
Стіни. Вікно. Стеля. І двері.
Один поетичний рядок на папері.
А більше ні слова. Сплелися думки.
День зазирає в холодні шибки,
Падає вниз перестигла калина,
Завмерла в чеканні даль журавлина.
Пурхають з дроту в садок горобці.
Спокій. Неспокій. І ручка в руці.
Слово за словом . Мушу писати.
Хтось посумує над віршем про хату.
Може , і ні? Чи моя тут вина?
Я ж душу вичерпую майже до дна.
Стіни. Вікно. Стеля . І двері.
Останній рядочок ліг на папері.

***
Все збилося з курсу. Все не по порі.
Зимовий день ще не завершив коло,
А тут уже у вулиці й двори
Туман густий пливе собі зокола.
Початок де? І де його кінець?
Лише вгорі крива межа від неба…
Іду в туман, неначе під вінець.
Дивуюся. А може, так і треба?

***
Зимові дні короткі, хоч таки
Все, що люблю, уже переробила.
Ну то взялась тепер за рушники,
А полотна із рук чужих купила.
Лише червоні хрестики кладу.
Важка робота, а для серця – свято.
( В нас так було заведено в роду:
Дівчата вчились змалку вишивати).
Уже й узор ожив на полотніТак собі фігурки симетричні.
Як ті нитки, пливуть за днями дні
У здогадках , у спогадах одвічних .

***
Уже за північ. А заснуть не можу:
Така тривога залягла в душі.
Горять зірки, одна на одну схожі,
І сиплять жар на мертві спориші.
Течуть по шибці крапельки прозорі,
Але не білі – сіро - голубі…
Десь ти не спиш. І місяць цей, і зорі
Так само з неба світяться й тобі.

Зірвала осінь з яблуні листки,
Гниють потроху ті барвисті шати…
А я ось вишиваю рушникиДуші людської неповторне свято.
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ЖУРУ СВОЮ В СПОРИШ ЗЕЛЕНИЙ СІЮ
Хоч життя –як стернисте поле
Грію руки в твоїх долонях.
У твої задивляюсь зіниці…
Постарів , посивіли скроні,
Бо ж летять ці літа, як птиці.
У твої задивляюсь очі.
Тридцять весен – не день осінній.
Теплий спогад мій сон лоскоче –
Дощ травневий у день весілля.
…Це життя – як стернисте поле
(Скільки співу над ним злилося!)Йдеш за піснею – в ноги коле,
Повертаєшся – поколовся.
Все було . Але ти зі мною.
(Не зламали жалі й спокуси…)
Тихий вечір застиг в спокої
І сніжинки в долоні трусить.

***
Так щемно пахне вимитий поріг
В дворі малому батькової хати.
Під ним сплелось мереживо доріг,
З яких нас виглядали батько й мати.
Тепер – лиш мати. Тиха самота
З усіх кутків крізь кожну шибку світить.
А різноквіття пелена густа
Горить круг хати неповторним цвітом
Тут чорнобривці, айстри і буськи.
Такі прадавні самосійки – квіти…
Вигойдує достиглі колоски
На нашій ниві, а не наше жито.
Бо мати вже не сіє і не жне.
Своє життя в такій нужді волочить…
Ще скільки днів ? Ще скільки літ мине?Все час свій жде і виживляє очі.
І біль такий із двору я несу,
Таку журбу в спориш зелений сію…
Веде мене в дорогу сивий сум
І дві сльози в очах його зоріє.
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Триптих про весну
***
Світився вечір березнево – пізній.
Із вирію верталися пташки.
Та раптом в плач перелилася пісня
І хлюпнула журбою на сніги.
Ну, от тобі ! Зима весну скорила ?
Чи зрадив поклик рідної землі?...
Стомились в леті чорно-білі крилаВ холодні гнізда сіли журавлі.
***
Морози меншають щоночі,
З-під снігу вибились струмки
І, не стихаючи, дзюркочуть
На плесо мерзлої ріки.
Туман збивається довкола.
Над головою дощ завис.
Змахнувши крилами, у коло
Веселі голуби звелись.
Іде весна. Дерева голі
Почули теплий дух землі…
До дна промоклі й нахололі
Луги чекають журавлів.

***
Бреде снігами вечір босий,
Вогні запалює навкруг,
Скидає вишеньками на коси
Зірками вшитий капелюх.
Згортає вітру вогкі крила,
Сушить за хатою кладе.
Аж тут зима заголосила:
Весна іде ! Весна іде!
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ПОВЕРТАВСЯ ГРУДЕНЬ ДОДОМУ
Казка про грудень
Повертався грудень додому – у зиму
Та й пройшов собі якось мимо.
Чи навмисне зі шляху збився,
Чи в снігах своїх заблудився?
Як боровся з вітрами в дорозіАж сичали його морози.
Коли в битві стомився дуже.
Потекли з-під чобіт калюжі.
Розтеклись по дворах, по полю –
Незавидна у грудня доля.
Став зі стріхи потроху капать.
Та дощами рясними плакать
Засміявся січень незвично:
- Може б, снігу тобі позичить ?
Грудень гострий на слово теж :
- Що вище літаєш - то нижче впадеш!

Невигадана історія
(Михайлику Трохимчику, який виходив бусленят).
Хтось наче постукав.
- Заходьте. Відкрито.
Знадвору ні звуку. Чи бавиться вітер?
Крізь шибку торкається білих фіранок
Холодний липневий захмурений ранок.
Виходимо з хати. Що це за диво?
Журавлик стоїть і тремтить полохливо.
Зморені крила безсило обвисли.
Аж до кісток його тіло прокисло.
- Ну що тобі, друже? Яку допомогу?
Не втримують буслика змучені ноги.
- Мені тільки б жабку, а то й половину:
Спіткало нещастя всю нашу родину.
В гніздо не піднятись такої негоди,
Тому ми із братом по вулиці ходим.
Тут діти щодуху майнули до ставу.
Хоч дощ, але риби і жабок дістали…
І вижити всі, крім старого лелеки,
Набралися сили у вирій далекий.
В небесних просторах чи в теплому краю
Врятовані птахи усе пригадають.
І поки живуть, вони дякувать будуть
За те, що ми.. І за те, що ми –люди .
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Знахар

Матері

Де сходились разом чотири дороги,
Жив колись Знахар, на диво убогий.
До нього приходили з горем - бідою,
І кожному тіло і душу він гоїв.
Привіз якось цар свою хвору дружину
- Якщо не повернеш красу їй і силу,
З рук твоїх мусить померти цариця,
Ну, а тебе жде довічна в’язниця.
А допоможеш – повік не забуду.
Золото сипать, не мірячи. Буду
Знахара смерть чи тюрма не лякає.
Скрізь він для хворої ліки шукає
Років із три коло бідної ходить,
Тільки нічого з цього не виходить.
Лиш на четвертий, як промені сонця
З неба сяйнули в маленьке віконце.
Встала цариця –неписана врода Знахар такої не бачив від роду.
От повертається цар, на розпутті
Здибались коні, золотом куті.
Жаль йому золота Знахару дати,
Хоче красуню обманом забрати.
Він його виманив в сиві тумани,
Гострими стрілами серце поранив
Знахар вмирав і просив допомоги,
А перед ним лиш чотири дороги …
Так і понині на поміч гукає.

Вже пізня осінь. Місяць листопад,
Щось забарився, листя вже опало
Стоїть в задумі безголосий сад.
Напнувши плечі мокрим покривалом.
Така печаль, такий довкола сум.
Неначе ні дітей тут, ні онуків…
- То я пішла і погляд той несу
Додому з дому тяжчий від розлуки
Не зупинюсь. Тамую біль в душі
І оглянусь лише за поворотом
Чекає мати Мокнуть спориш
Та хризантеми дотлівають жовто

***
Стоять вони, двоє, в гнізді під дощем
І мокнуть, і мерзнуть дуже…
У когось в душі невимовний щем,
Комусь до птахів байдуже.
Дощ не стихає. Наче стріла,
Блискавка ріже хмари.
Отак, притулившись крилом до крила,
Лелеки стоять у парі.
В небі гуркоче…Ще ось і ще.
Сивіє дощами долина.
Стоять собі двоє в гнізді під дощем –
Журавлик і журавлина.
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ПРИСМАК ПОЛИНУ
***
Відгоріла днина. Згасла. Перетліла.
Без вогню і диму, як душа від болю.
Загорнулось сонце в завірюху білу,
Ледь ясніє кругом ще на видноколі.
Височіє неба каламутна туга.
І нема спокою ні мені, ні вітру.
Сипле .Крутить.
Свище – розгулялась хуга,
Шаленіє в танці на просторах світу.

Вечір
Холодно. Вечір.
Додому не близько.
Йдем навпрошки через стерні.
Коні пофиркують на пасовиську,
З гриви витрушують темінь.
Між полукіпками теплого жита
Серпень лягає спати,
Мостить під голову сонячне літо,
Під ноги – осінні шати.
Хата порожня зітхає спросоння,
Боком схилившись на грушу.
В очі вдивляється пишний сонях,
Наче вимірює душу.

***
Буря в дорозі застала неждано.
То перед нами, то просто над нами
Небо гуркоче, гуде без упину,
Все батогами цілить у спину.
Хлюпають ноги в калюжах босі,
Хилиться в пояс стигле колосся,
Ластівка мчить проти грому і вітруРаптом з гніздечка випали діти?!
Пахне живицею з дальнього лісу.
Дощ притихає. Сива завіса
Впала на трави, вим’яла квіти.
Змішала з землею покоси жита.
Батькова хата із саду вийшла,
Стала порогом під мокру вишню.
Вікнами світить. Відкрила браму…
-Добридень, хато! Добридень, мамо!

***
Сонце зайшло. Обрій сяйнув і згас.
Час на розлуку. Час на кохання. Час.
Наче надії, гаснуть у вікнах вогні.
Нас не впізнати. Ми – і не ми. Одні.
Гнів і байдужість. Боже! З чиєї вини?
Пізній лелека вертається десь з далини.
Став у гнізді і клекоче такі слова…
Очі заплющиш –хмеліє від них голова.
Жито хвилюється. Колосом пахне ніч.
Сині волошки - свідки таємних стріч.
Випали роси в шум молодих отав.
Наче весільний вінець, сріблом
виблискує став.
Пурхає вітер : з гілки і на листок.
Місячне сяйво – в серце твоє місток.
Сонце над обрієм.
Час вже додому. Пора!
Ранок встає над землею.
Ранок зла чи добра?
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