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БОЛЮЧЕ І ПУХНАСТЕ, Й ПОКАЯННЕ...
Мудрі люде формулюють чотири основні погляди на поезію: ідеально-релігійний, суб’єктивно-психологічний, стихійно-демонічний, дієво-соціальний. Є ще два погляди: поезія – непотрібна, поезія – то саме скоденсоване життя у всіх
проявах.
Читаючи рукопис віршів Юлії Ткачової, із якою знайомий
наразі лише віртуально – у соціальних мережах, я не задумувався, до якої із вищеназваних груп конкретно чи до всіх разом належить її лірика... Але швидко визначив – що до всіх
разом, окрім п’ятої.
Адже навіть якщо людина не показує своїх віршів нікому – то вони потрібні мінімум їй самій: як шлях до молитви
(розмови із Творцем), як сама молитва, як розмова із мертвими, живими, природою, із Богом, обмін енергією з усім Універсумом.
Енергією болю і радості, які взаємоперехідні і мають багато відтінків, як назв снігу у північних народів.
Види болю, якого у духовній та матеріальній пітьмі того ж
Всесвіту із його чорними дірами більше, аніж світла, як більше
темного неба зі сльозинками зір у нічному небі України і загалом Землі.
От і тягнеться світло до світла, а темінь до темені, біль до
радості, а чутлива людська душа до Поезії, зокрема до поезії
словесної, у гравітаційному полі якої перебуває і Юлія Ткачова із Харківщини, яка після навчання у школі мистецтв малює
картини, беручи участь у виставках, активно творить і друкує
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вірші, які вже побачили світ окремою книгою «Перевтілення»
(2014), а це ось друга духовно-душевна дитина Юлі, з якою я
познайомився у соцмережах, відчувши, що знаю її душу вічно,
що не тільки мої вірші потрібні їй, але й мені – її афористичні,
чесні, власне зболені, але красиві, слова...
Тому погодився бути одним із першочитачів рукопису та
сказати кілька слів про нього, не претендуючи на істину, прогностичність, а лише на дотичність та часточку любові, надії,
віри...
Адже, переконаний, що саме такі люди, жінки, поети, як
Юлія Ткачова, допомагають нам любити світ попри все і вся, –
де з терпінням, де з викликом, із праведним гнівом, смиренням... але з Любов’ю – як гласять Заповіді...
Перше враження від віршів – чудове: щось рубане й
мужнє...
кому ти усміхнувся з-за плеча
і поступився місцем залюбки.
Та проводжають поглядом меча,
кому ти вчасно не подав руки.
10.06.2015

Тому я простягаю руку Юлії і поринаю у розмаїті, але чіткі ритми й рими її віршів, де вона говорить із нами знаками
кохання, любові, Всевишнього, де добрий деталізований побутовізм сусідить чи переплітається, зростається із біблійно-космічними символами, наближаючись до творення свого
почерку, стилю, міфу...
Поряд із ножовим, праведногнівним знаходжу ніжне й
пухнасте, тепле й добре, дитинне й дитяче, світле і світове... як
у бутті, як у жіночому серці, як у серці людському...
* * *
Похмурий ранок усмішкою вмитий
і день стає теплішим і яскравим.
Всміхайтесь, люди, буде легше жити
і побіжать веселі, добрі справи.
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Або:
* * *
Галасують дітки на подвір’ї,
на деревах птáхи чистять пір’я.
Я до них з вікна очима лину,
подумки мішу словесну глину.
Ці, на перший позір прості, ніби щоденниково-медитативні записи-одкровення для себе, предків, нащадків...
Судячи із текстів та життєтексту авторки, вона людина
книжкова («живу серед книг і літер»), але не книжна, тобто
книга для її життя, а не життя для книги:
Гортаю книги вечорами –
пірнаю в зміст до забуття,
втручаючись в чиєсь життя
та уявивши панораму
Коли, читаючи за порядком рукопис, натрапляю на цикл
віршів «Полиновий голос журавля» (За мотивами Ігоря Павлюка)», відкидаю різні марнославні імпульси, але професійно
оцінюю направду талановите вживлення поета у світ та поетичного ауру свого колеги по перу, віддаючи належне таланту
і людяності Юлії Ткачової, яка здатна чути і ретранслювати
внутрішній голос ближнього, бачити сльозинні деталі і (що,
можливо, найдивніше) присмачувати це поетичне вариво іскристими перчинками доброго гумору:
* * *
По вулиці біжить людський потік.
Світ зá очі від когось хтось утік,
а хтось біжить до когось – поспіша,
а ось від себе утіка душа.
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Та людям треба дати по плащу,
бо разом всі втікають од дощу.
08.04.2015

Тут не лише жіноче, інтимне, замкнуто-квартирне, те ж
книжкове, а й суспільно-політичне за змістом і діалогічне за
формою, оправдано наївне, але чесне і щире, як-от:
– А як в тебе справи?
– Стріляють потроху…
– Із них хто там правий,
з якого хто боку?
		
(вірш «Зміни»)

06.05.2015

При зусиллі сучасного снобістського емоційно та сакрально вихолощеного текстоклепання переконливо християнські,
морально чисті, дещо дидактичні вірші Юлі хочеться прикладати до душі, як кота до болючого місця, бо вони лікують... Як
от ці рядки: «Ми – дерево єдине від Ісуса – переплелися віттям
між собою»,
Який же жаль, який сердечний щем –
година для душі прийшла лиха!..
Вмостилась царювати в ній пиха,
а осінь по обличчю б’є дощем.
Юля Ткачова кидає виклик токсичним агресивним зарубіжним посяганням на святе, на українське слово:
Навіщо те «о’кей»,
якщо є «добре».
Не треба нам «вождєй» –
народ аж стогне!
Вона філософ і публіцист, яка поетично заявляє, що «Так
сталося, що лікарю потрібен лікар, щоб хвору душу лікувати»,
«Вівся бій за село на Донеччині – // був поранений. «Градами»?
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«Смерчами»?»
Або майже дитинне: «…Нас із лікарем зайчики сонячні //
ось втішають. Та все-таки боляче!».
При чому – філософ із широким і високим світоглядним
кругозором, адже:
У шафі «Перевтілення» стоїть,
любові де багато та надій,
а поруч ще Хайяма «Рубаї»
й Письма Святого тут примірник мій.
22.02.2015

І тут же гуманістичне, суспільно-контекстуальне:
Обійміться, солдати, в могилах,
українці ви чи росіяни.
Бо ненависть у вічності згине –
поміж вами любов свята стане.
* * *
Безхатченки сидять біля багаття
беззахисні та у німім сум’ятті.
Що ж до вогню не тягнуть руки дужі?
Всі нерухомі – гріють свої душі.
04.04.2016

І загальнодуховне:
Обіцянки всі райського життя
нікому не потрібні в цьому світі:
напитися вином до забуття,
нічого, окрім грошей, не хотіти.
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Узяти віру нікому в кредит,
бажання уписати у молитву,
бо кожне в своїм панцирі сидить,
зробивши душу і залежну, й митну.
08.12.2015

При цій монотематичності окремих віршів, Юля, як
справжній поет, уміє творити і симфонічні, полінастроєві,
політематичні твори із лірично-драматичним узагальненням,
як-от (цитую уривок):
* * *
Електричка напхана
долями людськими,
мов зійшли із ватману.
В кожного всій стимул
і в усіх бажання є,
почуття і думи…
Їду. Онде крайня я.
Видно всіх – і сумно.
08.04.2016

Очищувальний сум...
Читаю рукопис, очищую душу, мов окремі дивні квіти, збираю особливо виразні для мене фрази: «Птахи гудуть: «Сюди,
сюди, // в нас Божа сила!», «Душа у молитві щирій, // крилато
гайнула в ирій. // Тут янголи стануть в коло // і я перед Богом –
гола…», «Тихо смертний відступає переляк, // лише голос полиновий журавля...», «Небо вечірнє зоряне – // поле небесне зоране // сіяне чорне золотом, // а на землі все змолото…», «Якщо
світити хочеш ти // і людям світло понести, // змінити має щось
вогонь // в тобі! Себе ти не боронь», «а в небі хтось повісив
чорну стрічку // без квітів і гучних жалобних фраз», «Сидить
мій ангел серед вороння, // та мою долю все ж не проміняв»,
«Наш світ у темряві стоїть // серед постійних лихоліть»...
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Я направду відчуваю, впізнаю всіма фібрами своєї сутності душевно-духовний перегук лірики Юлії Ткачової зі своєю,
прощаючи їй, природно, і благословляючи в її устах питомо
мої слова, які вже стали усіхніми, як ця ж «коровайна радість»,
приміром, чи й цілі «олапковані» цитати з моїх віршів – бо це
радує мене пронизливою творчою радістю, бо так і має бути,
бо для цього і творимо, щоби співтворити, спів-творити, спів
творити...
* * *
Христос босоніж йде по душах,
а в душах радість коровайна.
Хоч за вікном морозить стужа,
різдвяна зірка – неба тайна.
06.05.2017

* * *
Я п’ю життя не краплями – ковтками,
а в храмах білий і холодний камінь.
Не знайде в них душа свого притулку,
а десь присяде в тихому провулку
і запитає боязко: «Ми звідки?»
У відповідь: «Не судді ви, лиш свідки»
07.05.2017

Останній рядок – перифраз моїх рядків зі строфи
Шепочуть хвилі кров морської квітки,
А пам’ять пальців мацає сльозу.
Приходим – судді, а відходим – свідки,
Прикривши погляд гніздами зозуль.
Така-от віртуально-реальна розмова двох душ, які фізично не зустрічали одне одного. Тут лише технічними чудесами
не поясниш, тут метафізика і далі...
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На фоні високого і болючого у віршах Юлії особливо смачним видається мені побутовізм: «Я пам’ятаю Ваші руки, // що
смачно пахнуть пиріжками». // Вже роковини з дня розлуки, //
коли простилися із Вами».
І відразу ж – ключове щось, оприявлення приналежності
до соціуму при здатності бути в самоті, з Богом...
* * *
Весь світ базар – кругом товар і гроші.
Ціна на все: на підле і хороше.
Хоч нескінченні черги до собору,
горбаті духом йти не хочуть вгору.
Помер давно в таких уже романтик,
а блиск очей став блиском діамантів.
30.04.2017

І попри все і вся, переконуюся вкотре, що кожен справжній поет пише на три основні теми: батьківщина, космос, кохання... Який же поет без кохання?
Тому природно, як гриби після теплого дощу, знаходимо
такі-от строфи у нашого поета:
* * *
Тримай, коханий, ти мене за руку,
заглянь, у вічі де видніє небо,
прислухайся – тут зайвого ні звуку:
шепоче вітер та пташиний щебет.
Є у книзі і пухнасті вірші про котиків, про будівництво
храму, присвята «Таткові» із рядками: «Відспівують тебе на небесах – // розкочується грім по всій місцині».
І – ніби підсумковий акорд, болючий вірш-зізнання,
вірш-сповідь на межі відчаю:
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* * *
Віщує пташка
у домі лихо.
Ой, як же важко
цим горем дихать!..
Як пережити
цей біль нестримний?
На полі жито,
а в серці зимно.
Віщунко-пташко,
літай у небі.
Ой як же тяжко!..
Та жити треба.
26.06.2015

Білий біль...
* * *

Я біль людський у вірші заберу –
і стане менше болю на землі
			Микола Бучко

Я біль людський вплітатиму у вірші –
і болю буде менше на землі.
І, може, хтось не плакатиме більше
й журбу курличуть тільки журавлі.
Відчай наближається до критичної межі, коли, здається,
смислу жити далі нема...
* * *
Пусткою дзвенить моя душа,
і домівка нібито чужа.
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Днів сльоза розмила кольори,
а лице в молитві догори.
Ці хвилини, що без тебе йдуть,
розливаються в мені, мов ртуть.
22.09.2015

І тут спасає душу молитва, однієї із субформ якої і є поезія, поетична молитва, молитва-поезія:
Спинюсь. Постою.
Яка ж я грішна!.. –
покаянно заявляє Юлія Ткачова, і кожна віруюча людина
розуміє, що таке щире покаяння і є найкоротший шлях до любові, до спасіння...
Тому читайте вірші Юлії Ткачової – і буде Вам добре.
Ігор Павлюк
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ТАК СТАЛОСЯ...

* * *
Похмурий ранок усмішкою вмитий
і день стає теплішим і яскравим.
Всміхайтесь, люди, буде легше жити
і побіжать веселі, добрі справи.
Даруйте усміх жінці й чоловіку,
бо усмішка – то ліки споконвіку.
05.12.2014

У СЛЬОЗІ
Краплинка солона біжить по щоці,
в ній біль і страждання, німе каяття,
образи й розтерзані всі почуття.
Та світиться усмішка все ж на лиці,
тож в серці надії блищить промінець –
печаль полинову зведе нанівець.
15.01.2015

* * *
Ніби й сонце одне нам світить
і одне на усіх нас літо,
як захочеш нарвати квітів –
побіжиш на поля, де вітер.
В мене ж стіни – нарвати ніде,
бо живу серед книг і літер.
18.01.2015
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* * *
Гортаю книги вечорами –
пірнаю в зміст до забуття,
втручаючись в чиєсь життя
та уявивши панораму
комедії чи, може, драми,
де всім керують почуття.
Гортаю книги вечорами –
пірнаю в зміст до забуття.
Як книги житимуть із нами,
зміст додадуть вони в буття.
Зі слів зіткала собі стяг,
щоб вірші вишити з роками.
Гортаю книги вечорами…
* * *

22.12.2014

І знову голуби гудуть,
неначе кличуть
зійти нас на квітучу путь.
Зібрали віче
на площах, вулицях, дахах –
гудуть тривожно.
Бо мріє кожен голуб-птах
людину кожну
урятувати від біди,
їй дати крила.
Птахи гудуть: «Сюди, сюди,
в нас Божа сила!»
12.04.2016
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* * *
Ми – дерево єдине від Ісуса –
переплелися віттям між собою.
Я також вгору стрімко лізу, пнуся,
та не одна, а з гілочкою тою,
що ніжно притулилася до мене.
Удвох ми не замерзнемо зимою
і листячко розпустимо зелене,
бо всотуємо силу із коріння.
Ми – діти вишні, дуба, липи, клена…
Любити треба зберегти уміння.
23.07.2015

* * *
Життя таке неповне.
Спіймати як зуміть
з отого диво-човна
блискучу щастя мить?
Що серед хвиль іскриться,
бо річечка біжить.
Наповнилась криниця –
напийся досхочу.
Любов тобі насниться –
в ній щастя те відчуй.
26.02.2015
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ЗМІНИ
– А як в тебе справи?
– Стріляють потроху…
– Із них хто там правий,
з якого хто боку?
– Ці «гради» і міни,
і вибухи – сльози,
розвалені стіни…
Змінити не в змозі
хоч щось українець,
але не здається.
Бо вірить, що змінить, –
і з ворогом б’ється.
Там сила – де правда,
а правда за нами.
Вже змінена мапа
і зміни з братами…
* * *

06.05.2015

Який же жаль, який сердечний щем –
година для душі прийшла лиха!..
Вмостилась царювати в ній пиха,
а осінь по обличчю б’є дощем.
Зірву калини ягідку – гірчить,
бо заздрість нами вправно торг веде.
Питаю: «Де любов поділи, де?».
Ви не заміните її ж нічим…
18.09.2015
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* * *
Не треба впадати у відчай
і шторити вікна у смуток.
Зробись краще гарним ти слідчим,
знайти щоби радість забуту.
І келих під ноги не кидай.
Ти є тут і маєш ще бути.
Життя – це не тільки корида.
Це свято і бесіда тиха,
кімната, вся сонцем залита,
де місця немає для лиха.
03.06.2015

* * *
Хтось каже, що життя – це, мов трамвай
з зупинками, шляхами та людьми.
Виходиш з нього й кажеш ти: «Бувай!».
Мабуть, ідеш у світло із пітьми.
Навряд чи рух твій хтось та поміча…
І лише той обіллється слізьми,
кому ти усміхнувся з-за плеча
і поступився місцем залюбки.
Та проводжають поглядом меча,
кому ти вчасно не подав руки.
10.06.2015

18

* * *
Цінуймо живих і рідних,
коли вони поруч з нами,
що люблять нас всіх роками,
хоча ми того й не гідні.
Без рідних ти, як самітник,
що бродить поміж ланами.
Цінуймо живих та рідних
коли вони поруч з нами.
Дім батька – наш заповідник!
Мандруємо ми містами.
Життя нам питання ставить:
«Знайшли ви для себе гідних?»
Цінуймо живих і рідних.
14.07.2015

* * *
По вулиці біжить людський потік.
Світ зá очі від когось хтось утік,
а хтось біжить до когось – поспіша,
а ось від себе утіка душа.
Та людям треба дати по плащу,
бо разом всі втікають од дощу.
08.04.2015
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* * *
Навіщо те «о’кей»,
якщо є «добре».
Не треба нам «вождєй» –
народ аж стогне!
Тоді ж бо на Майдан
ми всі ходили,
щоб ворога орда
й лихі години
не полонили нас
і нашу мову.
Змінився ніби час,
та чути знову
говорять із трибун
«могучім русскім».
І долари гребуть,
а з мови – друзки.
* * *

19.09.2015

Обіцянки всі райського життя
нікому не потрібні в цьому світі:
напитися вином до забуття,
нічого, окрім грошей, не хотіти.
Узяти віру нікому в кредит,
бажання уписати у молитву,
бо кожне в своїм панцирі сидить,
зробивши душу і залежну, й митну.
08.12.2015
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* * *
Так сталося,
що лікарю потрібен лікар,
щоб хвору душу лікувати.
Бо з професійним його віком
вже не потрібна й власна мати.
Так сталося,
що вчителю потрібен вчитель,
щоби навчити мудрих істин.
Потрібен дітям не мислитель,
а поруч щоб хотілось сісти.
Так сталося…
Судді, вже вкрай суддя потрібен –
судити за законом совість.
Щоб ласувать духовним хлібом,
він продає себе натомість.
Так сталося.
Тоді хіба винити Бога,
що наша вкрай тяжка дорога.
20.09.2015

* * *
Безхатченки сидять біля багаття
беззахисні та у німім сум’ятті.
Що ж до вогню не тягнуть руки дужі?
Всі нерухомі – гріють свої душі.
04.04.2016
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СОНЯЧНІ ЗАЙЧИКИ
Вівся бій за село на Донеччині –
був поранений. «Градами»? «Смерчами»?
Опинився в шпиталі столичному…
Лікар квапить: «Мерщій руку ріж йому!»
Відболіло. Отямився. Житиму.
Тож віддам шану другові вбитому,
лиш скоріше до вірних до братчиків!
На стіні скачуть сонячні зайчики. 		
Раптом двері відчинено лікарем – 		
ми навічно з ним дружбою скріплені.
Підійшов. І ніяково дивиться
й хвилювання показує вилиця:
«Там армійські чини поприходили,
та не ті, що командують взводами.
Принесли імена вони “списаних”»…
Мені в груди неначе хто списами!
Розумію, мене це стосується.
Чи від сонця, чи сліз лікар жмуриться.
Тож відкинули, й чоботом копнули,
і словами не втішили жодними.
…Нас із лікарем зайчики сонячні
ось втішають. Та все-таки боляче!
27.09.2015
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* * *
Обійміться, солдати, в могилах,
українці ви чи росіяни.
Бо ненависть у вічності згине –
поміж вами любов свята стане.
Обійміться, солдати, живими,
бо вже зло із добром обнялися!
І не йдіть ви наосліп за ними,
щоб війною міста зайнялися.
Ми – всі браття по крові, по духу,
ми – рідня всі чи друзі, сусіди.
Розірвіть же смертельну задуху
й не примножуйте сльози та біди!
* * *

06.10.2015

Життєві мудрості всі хочуть розібрать,
та в кожного свої думки й бажання.
Несамовито поспішає людства рать
й не бачить, що зупинка вже остання,
один ще крок необережний, іще мить…
А у людей життя є вічне ніби.
Вже плаче небо, в мене серце защемить,
а світ волає: «Дай нам хліба, хліба!»
Не зможе небо виконать бажань усіх,
Хоч світло біля кожної зупинки,
бо замість пити виноградний свіжий сік –
висушуємо вперто ми родзинки.
07.12.2015
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* * *
Електричка напхана
долями людськими,
мов зійшли із ватману.
В кожного всій стимул
і в усіх бажання є,
почуття і думи…
Їду. Онде крайня я.
Видно всіх – і сумно.
Мрії лиш про золото,
почуття всі хтиві,
думи вкриті мороком,
і не вірять в диво.
А дива літають тут,
мов казкові ельфи!
Витри краще з лавки бруд –
замість фото селфі,
щоб бабуся з кошиком
з вдячністю присіла.
Підкажу я пошепки:
чоловіча сила
он потрібна жіночці
з дітками малими.
Ходять жебраки оці,
й сонечко їм блима.
08.04.2016
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* * *
Шляхи-дороги
торуємо,
без застороги.
Героями
йдемо до неба –
цей шлях прямий!
А нам лиш треба,
аби громи
нас не лякали
і град не бив,
шлях не лекалом
аби, аби…
Хмарки, мов брови,
і вітер дме,
мов паперові,
всі ми тепер.
* * *

05.04.2016

На Сході щоб не вибухнула міна,
в благальнім слові стану на коліна.
Земля щоб наша не кровила – квітла,
візьму у сонця крихітку я світла,
підкину його вгору – заіскриться.
Джерельну воду дасть усім криниця.
Вода живильна змиє зло із серця–
і серце одне одному всміхнеться.
07.05.2016
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* * *

Після прочитання книги
о. Андрія Зелінського «Соняхи»

Наші хлопці соняхами вгору
із зернята правди проросли.
Славить їх народ за непокору,
хоч небесні вже вони посли.
На землі стражденній поле квітне –
соняхи, мов сонечка малі,
а над ним високе небо літнє –
в ньому душі хлопців – журавлі.
* * *

02.11.2016

Ченці у рясах, з чотками в руках, –
ця братія поважна та свята.
Мене ж немов згори хтось погукав.
Чи то чернець тихенько щось спитав?
А монастир під небом на землі.
А я у невагомості чи де?
Ось бачу очі теплі та сумні –
таких очей не бачила ніде.
* * *

15.11.2016

Стоять хрести в обіймах рушників,
а небо повниться синами України.
Земля страждає так споконвіків,
єдиний ворог бо у неї – це людина!..
08.09.2016
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* * *
Дорогою мережена земля.
По ній біжать легкі й важкі машини
і всі вони по-своєму спішили –
додому ж повертались звіддаля.
Та скільки ж тут обірваних життів,
а скільки ще невтішної печалі!..
Дорожніх правил ніби всіх навчали.
Чому ж тоді водій в кювет злетів?
І жінка необачно перейшла
свій шлях востаннє вже… І полетіла.
Авто прибрати, Господи, несила
тоді зітри дорогу – бо страшна!
* * *

20.11.2016

Потяг поспішає між дерев,
повз поля прошмигуючи швидко.
Вирвався на волю, наче лев,
боячись потрапити у клітку.
Бо в собі везе і щастя й біль,
спогади людські й густі надії.
Втрапив потяг з літа в заметіль,
небо сіре. А в душі весніє.
Тож доїдуть мрії до весни,
а любов ромашками розквітне,
біль дощем проллється навісним
й кожне знайде щось для себе рідне.
19.01.2017
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* * *
Потрапили у пастку оборонці
оті, що в розвідку пішли сміливо.
Вже побратими не чекали хлопців,
хіба що трішки вірили у диво.
Аж ось надвечір постать виринає.
Це ж наймолодший – хлопчик-новобранець.
За чуб розкішний звуть його «Мамаєм»,
а на собі несе живий він ранець.
Це ж командир на спині у хлопчини!
Поранений у ноги, та ж притомний.
І все бурчить: «Тож де тебе навчили
носити цінну ношу так…» – застогне.
«Ох, і важкий ви, батьку-командире, –
відповідає весело хлопчина, –
он вже близенько наша блок-квартира,
там братчики нам зустріч теплу вчинять».
...Одужав командир і до Мамая:
«Твоїм батькам я надішлю подяку!»
«Я сирота, отож батьків немає…»
Чоловіки на мить якусь заклякли.
«А в мене доньки дві – немає сина.
Дозволь, юначе, бути твоїм батьком!»
І по щоці у хлопчика сльозина,
яку змахнув він радісно і хвацько.
28.11.2016
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* * *
На Сході рветься небо на шматки.
Кардіограмою новини із етеру.
То байдуже комусь чи невтямки,
що на Вкраїну одягли вінок із терну?
Як гинуть славні дочки та сини
і горбить горе матерям і спини й долі –
мов листя відлітає восени
і залишаються дерева роду голі.
03.02.2017

* * *
Із небом спаяне вікно,
а небо білене вапном.
Дивлюся в нього – бачу різне:
у ліс нечиста сила лізе.
Рубають ліс чорти завзяті,
везуть «пальне», для пекла взяте.
Вже облисіли всі Карпати,
не зеленіє біля хати
і дихати стає все важче.
Жеруть дерева люті пащі.
Спливає із очей сльозина.
Про допомогу просить сина
земля, що зветься Україна.
06.02.2017

29

* * *
Ми люди, мов нитки із муліне.
У кожного свій колір і котушка.
Та часу полотно у нас одне –
його нам вишивати самотужки.
Земний сувій історії в руках
у Бога. І він дивиться на нього,
підказуючи кожному свій шлях.
Та чи оберемо свою дорогу?
* * *

07.02.2017

Наш світ у темряві стоїть
серед постійних лихоліть.
Якщо світити хочеш ти
і людям світло понести,
змінити має щось вогонь
в тобі! Себе ти не боронь.
* * *

22.02.2017

Завжди є вибір,
вибір є у всьому!
Відразу схибить
чи відмірять всьоме,
життя обрати
чи в стражданні скніти,
чекати плати
чи радіти світу…
20.03.2017
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* * *
«Синів нема. Синівські є могили»1.
І до землі береза віти хилить.
Біля могили бачу тиху жінку,
до ніг їй килим стелиться барвінку.
Ця мати-жінка сива та сумна,
а в неї за плечима йде війна…
* * *

09.03.2017

Я прийшов до тебе, тату, – усміхнися.
Вже давно для тебе час земний спинився.
Тільки птаство тобі голосно співає,
ніби кличе і тебе до себе в зграї.
Вітер ніжно по моїм пройшовсь волоссі.
То твоя долоня, татку? Ні, здалося.
Прилетів листочок, ліг на землю тихо –
смерть безжалісна в потилицю нам диха.
* * *

02.05.2017

Немовби на нічнім базарі душі
або закрилися вони у мушлі…
Думки ж мовчать. Блукають біля храмів –
не бачать раю золотої брами.
03.03.2017
— Рядок із вірша Михайла Левицького.

1
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* * *
Христос Воскрес! А чи воскресне син,
що з прапором в бою поліг у полі?
І в батька додалося враз сивин,
а мати смерті хоче своїй долі.
Христос Воскрес! Воскресне батько той,
що захищав аеропорт в Донбасі?
«Він справжній патріот! І він герой!», –
говорять всі у школі та у класі.
Христос Воскрес! Воскресне чоловік,
що в Іловайському котлі загинув?
А жінці молодій вдовиний вік
ліг непосильним тягарем на спину.
Христос Воскрес! Воскресне воїн чи
ім’ям він «зниклий безвісти» назветься?
Герой засяє зіркою вночі
й почує стукіт зболеного серця.
14.04.2017
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За мотивами
Ігоря Павлюка

ПОЛИНОВИЙ
ГОЛОС ЖУРАВЛЯ

* * *
Весна з веселим щебетом пташок
іде до нас. І ми в хороше вірим.
А сонце – то велике серце звіра –
добром засяє й зло зазнає шок.
Війна замовкне, стихне цвинтар враз –
і серце буде грітись біля свічки,
а в небі хтось повісив чорну стрічку
без квітів і гучних жалобних фраз.
09.04.2017

***
Намріялось мені, що стала деревом
струнким, високим і з густим гіллям.
Птахи в’ють гнізда у зеленім череві,
а сили міць дає щодня земля.
Ото б так жити та померти стоячи!
Бо я ж і не настоялась в житті…
У листі промінці гуляють сонячні.
Напишуть сотні на мені листів.
А може, хтось із мене зробить вогнище –
і я теплом зігрію, згине ніч.
Про дерево у когось прийде спомин ще
з майбутніх невідомих нам сторіч.
18.04.2017
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***
У цей світ приходимо ми голі
і відходимо – нічого не берем.
Перед Богом, наче серед поля,
і душі оцей земний останній трем.
Тихо смертний відступає переляк,
лише голос полиновий журавля...
26.04.2017

***
Душа у молитві щирій,
крилато гайнула в ірій.
Тут янголи стануть в коло
і я перед Богом – гола…
15.04.2017

* * *
Сидить мій ангел серед вороння,
та долю мою все ж не проміняв.
Він свариться за душу з бісиком –
і котяться сльозинки бісеру,
а в кожній своє щастя світиться,
і квітне моя доля – квітка ця.
02.05.2017
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* * *
На серці тяжко
і так сумно-сумно.
І спини позгинались, мов серпи.
«Якби ж то написати вірш,
щоб струмом»2
пройняв жорстокі душі всі.
Якби…
26.04.2017

* * *
В потойбічні світи
не спіши відійти –
допивай свою чашу до денця,
бо там райський лиш сад
без життєвих принад –
тож за трьох проживай краще день цей!
28.04.2017

* * *
Від цього вітру більшає душі,
мов буси порвані, земні шляхи.
Лежать коралі – друзі в спориші,
а вітер віє холодом лихим…
06.05.2017

2

36

Рядки із вірша Ігоря Павлюка.

* * *
Весь світ базар – кругом товар і гроші.
Ціна на все: на підле і хороше.
Хоч нескінченні черги до собору,
горбаті духом йти не хочуть вгору.
Помер давно в таких уже романтик,
а блиск очей став блиском діамантів.
30.04.2017

* * *
Веде по місту мене дорога,
а в небі сонце – куля-вогонь.
Летять до мене листи від Бога –
читаю їх на листках долонь.
Проходжу парком: старі на лавці,
а далі бомж і з ним голуби.
Старенькі люблять – сплелись їх пальці,
їсть бомж і птаство крихти з хлібин.
І ми щасливі у міру кожне –
в коханні, хлібі чи у шляху.
Завзято ловим усмішки Божі,
щоб оминути судьбу лиху.
03.05.2017
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* * *
Христос босоніж йде по душах,
а в душах радість коровайна.
Хоч за вікном морозить стужа,
різдвяна зірка – неба тайна.
06.05.2017

* * *
Небо вечірнє зоряне –
поле небесне зоране,
сіяне чорне золотом,
а на землі все змолото…
28.04.2017

* * *
Війно, ти мені болиш
так, наче сонце в очі.
Снаряди твої коли ж
не рватимуть дні і ночі?
Здригаються від смертей
долі крилаті плечі.
Йде дощ сльозами дітей
в цей поминальний вечір
06.05.2017
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* * *
Ми йдемо у небуття,
як он дощ іде на морі.
Сльози – з душами злиття.
В небі – рай, а рідним – горе.
05.05.2017

* * *
Я п’ю життя не краплями – ковтками,
а в храмах білий і холодний камінь.
Не знайде в них душа свого притулку,
а десь присяде в тихому провулку
і запитає боязко: «Ми звідки?»
У відповідь: «Не судді ви, лиш свідки».
07.05.2017

* * *
Душу ніжно переводжу у слова.
Дощ веселий в ріки воду підлива.
І слова зробилися прозорими,
лиш у темряві світились зорями.
28.04.2017
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* * *
Осені теплий листочок
падає, наче сльозина.
Чи дерево кровоточить
за людства усі провини?
Так стогне глибокий вітер,
мов чути земні страждання.
Поламані древа віти,
неначе шляхи останні.
Цей вірш стукає в серце –
воно ж бо людьми набите…
Біжить життя наше герцем
і б’є об землю копитом.
08.05.2017
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НЕБО ГОРНЕТЬСЯ
В СУВІЙ

* * *
Життя починається з мами,
з її променистих очей,
мов шовком, огорне руками
та тепле підставить плече.
Любов її – небо над нами,
молитва, то зірка ясна…
Зростаєм і квітнем тілами,
в серцях розкошує весна.
Щоб мама відчула турботу
невдячних своїх дітлахів,
їй – стежку з осіннього злота
і радісний щебет птахів.
10.05.2014

* * *
Нове життя з’явилося в мені.
Яка це радість і безмежна втіха!
В мій бік летять вже брили кам’яні –
здригається в моїй домівці стріха.
Осуджують, таврують без жалю –
змикається кільцем смертельна пастка.
Благаю вас і кожного молю:
не відбирайте це життя, будь ласка!
24.05.2014
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* * *
Тут трави високі, шовкові —
до неба рукою сягнути.
Згорнулась хмаринка в підкову,
щоб дні не пізнали отрути.
І пташка дзвіночком до серця,
ромашка поверне голівку,
до рук моїх вітер торкнеться
та враз утече дуже стрімко.
Присяду у трави духмяні,
а там запалають сунички.
Я – мов у п’янкому тумані –
до них припаду своїм личком.
27.06.2014

* * *
Квітник розкішний у дворі,
мов світло ясної зорі.
Від буйних пахощів троянд,
що королівнами стоять,
мій подих робиться терпким.
Чи то жасминові гілки?
Та я щаслива в цім раю,
де щастя в квітах пізнаю.
04.07.2014
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* * *
Тримай, коханий, ти мене за руку,
заглянь, у вічі де видніє небо,
прислухайся – тут зайвого ні звуку:
шепоче вітер і пташиний щебет.
Нарви мені солодких тих суничок,
а я сплету вінок обом із квітів.
Хтось раптом поіменно нас покличе –
то сонечко заплуталось у вітті.
Як тепло нам, і радісно, і млосно…
Подовжити б цей день на ціле літо!
Простих не вистачає нам відносин,
коли ми щастя зможемо помітить.
06.07.2014

* * *
Метелики, легкі та швидкокрилі,
танцюють над вікном у мене вальс.
Підкорені вони небесній силі –
розраджують від смутку та від Вас.
Ця сила їх тримає у повітрі –
вони вчиняють різні гарні па.
Вдихаю з насолодою дні літні
й, липкий, поволі смуток відступа.
07.08.2014
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* * *

Так іноді здається, що я можу
допомогти сьогодні кожному…
			В. Бойко

Іноді здається, що я можу
обійняти цілий світ руками.
Ранком вихідним – що я спроможна
своїм рідним заварити кави.
Кожній жінці – квіточку яскраву,
а для чоловіка – гарну жінку.
В день осінній – сонячну заграву
і пташки щоби співали дзвінко.
Я спроможна вимолити щастя
для людей, що на селі та в місті.
Якщо треба, то піду у наступ,
щоб недобрі не ходили вісті.
10.07.2014

* * *
Поринула я у тишу,
де ті, хто життя полишив.
Спокійно лежать в рядочок,
лиш дивляться їхні очі
із фото отих довічних.
Запалюю мовчки свічку…
14.09.2014
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* * *
Я пам’ятаю Ваші руки,
що смачно пахнуть пиріжками.
Вже роковини з дня розлуки,
коли простилися із Вами.
…Забракло слів, немає сили –
солоні вже біжать струмочки.
Бабуню добра, рідна, мила,
смак Ваших знаю огірочків!..
Все бачу Ваші сірі очі
в хмаринках лагідно-осінніх
і чую голос Ваш щоночі,
бо спогади про Вас нетлінні.
21.08.2014

* * *
Ти пішов, а в двері протяг
вивіває мою душу.
Грає на мінорних нотах
час. Я з ним співати мушу.
Замерзаю в своїй хаті.
Радість серце залишила –
поселилися пихаті
кам’яні із болю брили.
30.01.2015
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* * *
Мов рана справжня невигойна
болить, душею що зоветься,
немов страшна була там бойня,
журба наповнила озерця,
на світ що дивляться, незрячі.
І дощ ніяк той не почнеться,
хоч грім лякає вже добряче,
жене вітрисько рвучко хмари.
...На самоті я тихо плачу –
та прийдеш в дім ти незабаром.
09.02.2015

* * *
Коли я відійду у засвіти –
не лийте ви гірких прощальних сліз,
змогла бо до межі життя дійти,
в його куточках побувати скрізь.
У вірші краще вчитуйтесь мої:
глибінь небесна там, осінній ліс.
У шафі «Перевтілення» стоїть,
любові де багато та надій,
а поруч ще Хайяма «Рубаї»
й Письма Святого тут примірник мій.
22.02.2015
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* * *
Чую стук життєвого початку –
швидко б’ється серденько малятка.
Як мені ці труднощі здолати,
іменем святим щоб зватись МАТИ?
17.11.2014

* * *
Лежить у мене на колінах
живе пухнасте покривало –
це пледу теплого заміна,
але йому цього замало.
Бо котик діє без поразки.
Муркоче: «Гладь мене, будь ласка…»
21.03.2015

* * *
Мені як бути бодай краплиною
ув океані величних слів?
Там море з прози у небі синьому
й потік поезій мене б зігрів.
Мені як стати хоча б краплиною,
щоби краплина по течії
у світ фантазій безмежний линула,
де вірші пишуться вже мої?
15.04.2015
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* * *
Будую храм душі я по цеглині –
у ньому все: і біль, і щастя мить.
Відкритий він для кожного віднині,
для всіх: кому і радісно, й болить.
Заходьте в храм, читайте мою сповідь.
Тихенько янгол сяйва прилетить,
сльозинку вашу чи молитву зловить
і віднесе за хмари в Божий храм.
Й не буде вам ні зради ані змови,
бо віри вам зернятко щастя дам.
24.04.2015

* * *
Серед бурі хто не жив,
той не знає сили.
Пелюстки летять з ожин,
а із мене – крила…
Вітер вщух. Небесна синь
очі приголубить.
Я скажу собі: «Покинь,
ношу сліз і згуби».
Вже без крил, та легко йду,
розігнувши плечі.
Всьому світу на виду
з поглядом малечі.
21.05.2015
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* * *
І всі гріхи, і справи недолугі
в моїй душі залишаться тавром,
а в’їдливі оті чорнющі смуги
всю висотали майже з мене кров.
…Переді мною світла ось дорога,
що до життя жагу поверне знов.
І вже кохати стане мені змога,
і віри промінець сяйне у дім.
Життєва моя стежечка розлога
добром розквітне в розкоші садів.
* * *

22.05.2015

Віщує пташка
у домі лихо.
Ой, як же важко
цим горем дихать!..
Як пережити
цей біль нестримний?
На полі жито,
а в серці зимно.
Віщунко-пташко,
літай у небі.
Ой, як же тяжко!..
Та жити треба.
26.06.2015
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* * *
Я з пíвнями зустріну ранок
і заспіваю людям пісню.
Щаслива вийду я на ґанок.
Побачить півень мене, звісно,
крильми зраділо затріпоче,
затягне пісню ще охоче.
03.06.2015

* * *
Голубка біла прилетіла
до сизокрилих голубів.
І їй немає наче діла,
що голуб ніжно воркотів
та витанцьовував круг неї,
забувши подругу свою.
Наївність білої лілеї
з вікна я поглядом ловлю.
Та білі крила підвелися –
знялась голубка в небеса.
Голівко сиза, не хилися,
чекає он твоя краса
на тебе вірно і терпляче,
затамувавши подих свій.
І лиш тихесенько так плаче,
а небо горнеться в сувій!
24.06.2015
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* * *

Таткові

Відспівують тебе на небесах –
розкочується грім по всій місцині.
Моє лице все мокре – у сльозах.
Тебе я не побачу вже віднині.
Відпочивай же, рідний, тихо спи!
Молитиму ж у тебе я прощення.
На полі вже дозріли колоски,
та серед поля того не лишень я.
20.08.2015

* * *
Я біль людський у вірші заберу –
і стане менше болю на землі.
Микола Бучко

Я біль людський вплітатиму у вірші –
і болю буде менше на землі.
І, може, хтось не плакатиме більше,
й журбу курличуть тільки журавлі.
Та в осені й зими багато щастя
і радощі великі є й малі.
Весна квітуча прийде на причастя –
кохання з літом вимолить собі,
а вірші мої гості будуть часті,
висмикують все біль в людській юрбі.
27.08.2015
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* * *
Не всім відомі мої думки,
мого ніхто не читає серця.
Тож не беріть ви життя в лапки
і не кажіть мені: «Та не сердься…»
Бо я кричатиму на весь світ,
щоб не чіпали мого ви щастя.
Не намагайтесь пройти убрід
мою ви душу. Бо це не вдасться!
Я словом всіх затаврую вас
і закарбую його у вірші.
В усіх є шлях свій і є свій час,
тож киньте камінь, хто з вас безгрішний.
* * *

28.08.2015

Дубочки зелені. І ми серед них,
неначе в казковому світі…
Дізнатися хочу, які у них сни,
що тягнуть до сонця так віти.
Зелені дубочки, сьогодні до вас
ми радо прийшли на гостини.
Пташиного співу чи блюз, чи то джаз
розіллється, в небо полине.
Рідненькі дубочки, могутні брати,
нам силу свою подаруйте,
змогли ми щоб легко й далеко пройти
й залишити слід свій на ґрунті.
30.08.2015
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* * *
На моєму підвіконні
розростається оазис.
Пробудившись, мрії сонні
до вікна летять одразу,
бо їм тісно в білих стінах
і самотньо, як в пустелі.
Ти прийшов – настала зміна:
у кімнаті квітне й стеля.
01.09.2015

МРІЯ
...по моєму лобі
скотилася зірка з неба темного.
В. Рубан

З мого чола скотилась зірка –
підставлю руки, щоб спіймати,
без неї мені тісно й гірко.
Не втримає мене і мати.
Й я побіжу з зорею полем,
хоч так пече мені в долоні,
та поділюся з нею болем,
і я вже більше не в полоні.
Зберуся на високу гору
і серцем зіроньку зігріту
підкину в небо. Непокору
моєї мрії засвітити.
10.09.2015
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* * *
Ми одне одному вдивляємось у вічі.
Летять роки, але кохання їх не лічить,
злітають маски, і знання розпорошились,
і вже життєвої бракує навіть сили.
Та все ще світяться любов’ю наші очі –
вони кохати вічно й жити вічно хочуть.
08.09.2015

* * *
А у мене літо. Чуєте, люди?
Чи не треба вам трішки сонця?
		
Людмила Овдієнко

У мене стільки світла у душі,
що можу щедро поділитись сонцем.
Ви, люди, в дім мій тільки поспішіть,
бо я вас виглядаю у віконце.
І кожному радію до без меж,
й для кожного тримаю своє слово.
Приходьте, бо потребу маю теж
в присутності у вашій і розмові.
14.09.2015
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* * *
Пусткою дзвенить моя душа,
і домівка нібито чужа.
Днів сльоза розмила кольори,
а лице в молитві догори.
Ці хвилини, що без тебе йдуть,
розливаються в мені, мов ртуть.
22.09.2015

* * *
Ти не з мого життя ідеш,
а тільки з дому.
Та от терпіння взяти де ж,
кому відомо?
Щоб не згоряли дні в журбі,
лічить хвилини.
Бо зупинився часу біг
і став із глини.
І місить час той день і ніч
біль босоногий.
Я озирнуся вусібіч –
та всі дороги
ведуть до тебе. Тож скоріш
ти повертайся!
Ось я. Там ти. А все, що між,
то без балансу.
28.09.2015
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* * *
Місяць срібними нитками
творить візерунки ночі –
вийшов килим зоретканий.
Вітер листячком тріпоче…
Я ж в нічне вдивляюсь небо,
й звуки чуються гостріше.
А з сяйних кометних стебел
розквітають мрії віршем.
24.09.2015

ГІСТЬ
В мене вікна всі засклені небом,
тож заходь у мій дім – не погребуй!
А на стінах шпалери із сонця
і канапка-галявинка ось ця…
Ти сідай, поговоримо тихо.
Погортаєм життя твого книгу.
На столі чай духмяний медовий,
а в кімнаті відверті розмови.
29.09.2015
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* * *
Золотоволоса
осінь кошик носить,
а у ньому рясно!
Всіх охочих, ласих
осінь пригощає
медом, з липи чаєм…
«Яблука і груші,
вітерцю, пострушуй!»
Виноград, горіхи,
соняхи – на втіху.
Кавуни і дині,
баклажани сині –
смакота і користь.
Осені ж натомість
зваримо варення –
ласощі щоденні.
Підем по грибочки,
сплетемо віночка
з вогняного листя.
Осінь вмита, чиста
в небо по драбині…
Вже зима віднині.
30.09.2015
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* * *
Виплакати горе,
затопити смуток.
Сльози ллються в море –
біль ожив забутий.
Стрімко вечоріє,
та відтяті крила
і вологі вії, –
полетіть несила.
Запалю я вогник
нашого кохання.
Вже й лице не вогке,
й легше до світання.
02.10.2015

* * *
Тобі хай буде добра ніч!
Тебе я поцілую в губи.
Для наших тихих двох облич
немає вже нічної згуби.
Є тільки сон, і ніжність тіл,
і подих нашого кохання.
Ми в сновидіннях, а довкіл
напівреальність до світання.
09.10.2015
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* * *
Стою на розі дому
у драному лахмітті,
переборовши втому, –
просити гроші мідні.
Повз мене перехожі
проходять збайдужіло.
Вони ж бо всі заможні,
яке до мене діло!..
Стою. Тремчу на вітрі
від сліз чи холоднечі.
Зігнулись незігріті
сором’язливо плечі…
…Прокинулась у ліжку
у затишній кімнаті.
Замерзла тільки трішки
і в повному сум’ятті.
То що ж, немає грошей?
Не вистача на мрію?
Приснився сон хороший –
багато розумію!
19.10.2015

ТАТОВІ ОЧІ
Я пам’ятаю очі тата,
коли, мене за руку взявши,
неначе птиця та крилата,
від нього мама йшла назавше…
15.05.2016
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* * *
Вже губить липа золоте вбрання,
накинуло на плечі небо плащ.
Летять листки за вітром навмання…
Ну що ти, люба осене, не плач!
Зима одягне білий пуховик,
весняний прилетить сюди деркач.
І він неначе вже й до літа звик,
та знову ти ступила на поріг.
Вже довгоногий відлетів кулик,
і лист багряний знов на землю ліг…
05.11.2015

ЗА СКЛОМ
Життя вирує за вікном –
колише вітер липу,
голубку пестить голуб знов,
на них горобчик глипа,
метелик на листочок сів,
на абрикосі бджілки.
Мереживо плету зі слів –
в клубках думок ще стільки!..
23.04.2016
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* * *
Душа – калюжа
з відбитком неба.
По ній байдуже
іти не треба.
У ній є зорі
і є багато
святих історій
про маму й тата.
І про кохання
та світ той вічний.
А на світанні
вона удвічі
добром-росою
стає повніша.
Спинюсь. Постою.
Яка ж я грішна!..
06.11.2015

* * *
Моє кохання на весь світ
і на все небо.
Доступним став тепер політ,
де крил не треба.
Всі ночі пусткою були,
а дні щербаті,
як Бог докупи нас стулив –
то щастя в хаті.
13.03.2016
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* * *
Я живу там, де ти є, милий,
і мій дім – там, де ти живеш.
Коли поруч ти – більше сили
й більше радості в нас, авжеж.
Полотно життя наше – навпіл, 		
як розділені ми на мить.
Гублять барви повільно краплі
і бажання – лиш час спинить.
Розмалюймо наш світ яскраво,
сонця промені щоби скрізь.
І щасливий наш дім зі ставом,
і з добром на подвір’ї віз.
А картину з любов’ю в раму
та ще й вірою засклимо.
Буде ніжність і щирість з нами.
З мрії зітканий килимок.
* * *

10.11.2015

Асфальт намочила небесна вода,
і пахне дощем та весною.
Тебе відпущу, але я не віддам, –
без тебе ж бо тільки існую.
Я свіжим повітрям нап’юсь досхочу,
кохання тамуючи спрагу.
Дивлюсь на озерця – оці від дощу –
і знову до тебе я прагну…
11.03.2016
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* * *
Ти знаєш всі мої акорди,
по струнах вміло пробіжишся –
полине музика зі сходу
над полем і понад узліссям.
Почує світ цю нашу пісню –
любов на небі заспіває.
І більше стане її, звісно,
серед ромашок і конвалій.
І ми на тій долині квітів,
заплющивши від щастя очі…
«Ти найрідніша, люба, в світі!»
«Тобою, милий, жити хочу!»
* * *

16.11.2015

Не бійся, мамо, що ідуть роки.
Волосся побіліло? Так зима ж!
І сніг його притрусить залюбки,
а як захочеш – фарбою намаж.
Все скаржишся, що зморшки на лиці?
Та тож цілунок – сонячний привіт!
Повір своїй дорослій вже дочці –
ти прожила ще небагато літ.
Попереду Мальдиви і Париж,
та і в театрах не бували ми…
Отож бо, мамо, плакати облиш
й радій приходу кожної зими!
12.12.2015
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* * *
Мені ти снишся часто, тату,
що розмовляємо завзято,
вирішуємо всі питання,
й ця зустріч наша не остання.
О, як тебе не вистачає –
посмакувати разом чаєм!
Тепер лише одна розрада –
вві сні побачити знов тата.
16.12.2015

* * *
Поля золотокосі та ліси,
мій вітре, запах липи донеси!
Невже це все для мене на землі?
Ця бджілка і величні журавлі,
ромашкова тендітна чистота
і пісенька синиччина проста.
Мов долю на розшитих рушниках,
яскраво розмалює писанкар
всю Україну, як яйце-райце
і навкруги усе моє – оце!
10.01.2016
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* * *
Не руйнівник ця осінь, а художник –
всі виплакати сльози допоможе.
Цей безкінечний і холодний дощ –
він змиє бруд із вулиць, душ і площ.
А осінь, мов на чистому папері,
враз золото розкидає у сквері –
й засяє місто, і село, і ліс,
бо осінь щедро позолотить скрізь.
11.01.2016

* * *

Петру Сороці та його
«Симфонії Петриківського лісу»

Так боязно від блискавиць –
сховатись, укластися б ниць.
Та янголи в лісі стоять –
їх сотня, а може, і п’ять.
Вони між дерев на траві
у лісі умитім новім.
Я вийду скоріш на поріг,
а дощ скрізь росою вже ліг.
Співають щасливі пташки!
Босоніж іду навпрошки…
23.05.2016

66

ДІАЛОГ
– Та змирися вже, – кажуть, – навіщо
тобі ця фізкультура й життя!
Все одно за вікном вітер свище
і листочки тремтливо летять.
Досить вірити Богу і людям,
свої мрії вплітати в слова…
В мене ж пташкою серце у грудях,
похилилась на бік голова –
усміхнулась я. Мовила тихо:
– Недоречні поради оці.
Бо у світі одне лише лихо,
як немає тепла у руці.
До людей і до Бога горнуся
і нестримно я вірю в любов.
Кожен день проживаю і вчуся,
щоби завтра любити всіх знов.
26.03.2016

НАТХНЕННЯ
Тоді беру папір – пишу я вірші,
казати як не можу вголос більше.
Тоді слова складаю я у строфи,
коли вже в серці місця анітрохи.
Тоді лишаю рими на папері,
як водоспадом сльози з болю-скелі.
07.05.2016
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* * *
Я притуляю до душі
буслів, синичок і стрижів –
немає радості межі…
Навчіть літать – допоможіть!
28.05.2016

* * *
Тополі височіють до небес,
а тіні поскладали відпочити.
Сьогодні спека і ніхто не змерз –
всі вікна світлом сонячним залиті.
Так добре і прозоро на душі,
що навіть вечір не здається темним.
Немає з небом у землі межі–
і зорепад мене у цьому впевнив.
23.07.2016

ЗВ’ЯЗОК
– Ти плакав, любий?
– Як знаєш, мила?
Всміхнулись губи:
– Душа боліла…
28.07.2016
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* * *
Моя мила орхідея
виглядає мене – де я!
Тягне гілочки до сонця,
розрослась на піввіконця.
А квітує по півроку –
орхідея ця нівроку.
13.08.2016

* * *
Журналісту П. Д.

Ти стоїш на землі – там, де небо
посіріло від диму гармат.
Ти сказав тоді вдома: «Так треба,
бо війною пішов “старший брат”!»
Замість того, щоб слово писати,
ти тримаєш в руках автомат.
Вже сім’я – побратими-солдати,
а твій друг – вірний песик Комбат.
Надрукується слово пізніше.
Ти його зберігай у душі.
Будуть сповіді-книги і вірші,
лиш тримайся – живи і пиши!
24.08.2016
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* * *
Небо вечірнє
посіяло зорі.
Місяць-очільник
постав у дозорі.
Погляд у небо –
тягнуся до слова.
З зоряних стебел
поезій основа.
20.02.2017

* * *

Творчість – то тільки гримаса
індивідуального болю.
			Василь Стус

Коли болить душа
й мовчати вже несила,
дам страху відкоша,
що у собі носила.
У віршах напишу
все, що на серці маю:
про літо споришу
і про любов до краю.
Бо творчість – то лише
гримаса на обличчі.
Мій біль – її мішень.
Слова надривно кличу.
13.02.2017
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* * *
Прокинусь ранком і радію дню.
Сповна щаслива, що тебе люблю.
Зірвалась в небо зграйка голубів –
душі молитва виключно без слів.
А ввечері у зоряну глибінь
пошлю коханню тисячу молінь,
щоб всі бажання справдилися вчасно
до ранку – поки зорі не погаснуть.
09.02.2017

* * *
Вбирають очі Бога через квіти,
і ніздрями вдихаю Його свіжість.
Яскраве сонце благодаттю світить,
а теплий дощик сили мої збільшить.
І потече любов по моїх венах,
і запульсує Слово в серці віршем.
Сплету вінок з листків багряних клена,
бо плин життєвий мою душу тішить.
17.02.2017

* * *
Цілунки наші не ліжком пахнуть,
а чимось більшим, таємно-вищим.
Між нами постріл калібру «Магнум»
всі заборони й кордони знищить…
07.11.2016
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* * *
І світло так, і ясно у кімнаті,
і радісно від подиху весни.
Своїх пісень співають вже пернаті –
та все веселих й дуже голосних.
І теплий вітер віє біля вікон,
і серце терпне від щасливих мрій.
Не чуєш заборони ти для віку –
життя хвилині кожній каже: «Дій!»
25.02.2017

* * *
Рожеві тюльпани
стоять у кімнаті.
Поважні, мов панни
з квіткової знаті.
І я разом з ними
розквітнути хочу!
Будуючи рими,
весни бачу очі.
10.03.2017

ВЕЛИКОДНЄ
Душа настраждалася в будні
і прагне в святá висоти.
Хай дзвони гудуть Великодні,
а поруч щоб рідні і ти!
09.04.2017
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* * *
Я колесо свого життя
жену-прокручую в візку.
Та чи живу я до пуття,
стежину маючи слизьку?
Лише у віршах напоказ
із почуттями на розп’ятті.
І кожен день останній раз
у мріях – у весільнім платті.
10.03.2017

* * *
Не дивися на чужих жінок,
щоб зривало від бажання дах.
Бо терновий вдягнеш ти вінок,
а в сім’ю постукає біда.
Не кохання то накрило вас,
осліпило, оглушило вмить.
Пристрасті нестримний грає джаз.
Ти ж тримайся – не підспівуй! Цить.
27.03.2017
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* * *

Ларисі Вировець

Весна навідалась у ліс,
блакитне платтячко вдягла.
Назустріч стрімко їй поліз
блакитний пролісок-стріла.
Заголубіло в лісі враз –
побіг весняний бравий час…
31.03.2017

* * *
Вибухають кульбаби
і летять в небеса.
Золотавої зваби
загубилась краса?
Ні, краса їх воскресне –
через рік у траві.
Тоді чом твої, весно,
ноги йдуть у крові?
31.03.2017
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* * *
Галасують дітки на подвір’ї,
на деревах птáхи чистять пір’я.
Я до них з вікна очима лину,
подумки мішу словесну глину.
Не кажіть: «Обмежений твій простір»,
бо щодня якісь у мене гості:
подружки веселі щебетушки –
дні мої не в чорно-білу смужку.
Завітають в дім поети різні,
для душі вони – слова із пісні.
Музиканти інколи заходять –
і оселя повниться мелодій.
А якщо якийсь художник зайде,
то життя, мов кольорові слайди.
Ось такий мій всесвіт величезний!
В ньому швидко сірий смуток щезне.
25.04.2017
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Зміст
Болюче і пухнасте, й покаянне... Ігор ПАВЛЮК

3

ТАК СТАЛОСЯ…
«Похмурий ранок усмішкою вмитий…»
У сльозі
«Ніби й сонце одне нам світить…»
«Гортаю книги вечорами…»
«І знову голуби гудуть…»
«Ми – дерево єдине від Ісуса…»
«Життя таке неповне…»
Зміни
«Який же жаль, який сердечний щем …»
«Не треба впадати у відчай…»
«Хтось каже, що життя – це, мов трамвай…»
«Цінуймо живих і рідних…»
«По вулиці біжить людський потік…»
«Навіщо те «о’кей»…»
«Обіцянки всі райського життя…»
«Так сталося…»
«Безхатченки сидять біля багаття…»
Сонячні зайчики
«Обійміться, солдати, в могилах…»
«Життєві мудрості всі хочуть розібрать…»
«Електричка напхана…»
«Шляхи-дороги…»
«На Сході щоб не вибухнула міна…»
«Наші хлопці соняхами вгору…»
«Ченці у рясах, з чотками в руках…»
«Стоять хрести в обіймах рушників…»
«Дорогою мережена земля…»
«Потяг поспішає між дерев…»

14
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
23
23
24
25
25
26
26
26
27
27

«Потрапили у пастку оборонці…»
«На Сході рветься небо на шматки…»
«Із небом спаяне вікно…»
«Ми люди, мов нитки із муліне…»
«Наш світ у темряві стоїть…»
«Завжди є вибір…»
«Синів нема. Синівські є могили…»
«Я прийшов до тебе, тату, – усміхнися…»
«Немовби на нічнім базарі душі…»
«Христос Воскрес! А чи воскресне син…»

28
29
29
30
30
30
31
31
31
32

ПОЛИНОВИЙ ГОЛОС ЖУРАВЛЯ
«Весна з веселим щебетом пташок…»
«Намріялось мені, що стала деревом…»
«У цей світ приходимо ми голі…»
«Душа у молитві щирій…»
«Сидить мій ангел серед вороння…»
«На серці тяжко…»		
«В потойбічні світи…»
«Від цього вітру більшає душі…»
«Весь світ базар – кругом товар і гроші…»
«Веде по місту мене дорога…»
«Христос босоніж йде по душах…»
«Небо вечірнє зоряне…»
«Війно, ти мені болиш…»
«Ми йдемо у небуття…»
«Я п’ю життя не краплями – ковтками…»
«Душу ніжно переводжу у слова…»
«Осені теплий листочок…»

34
34
35
35
35
36
36
36
37
37
38
38
38
39
39
39
40

НЕБО ГОРНЕТЬСЯ В СУВІЙ
«Життя починається з мами…»
«Нове життя з’явилося в мені…»

42
42

«Тут трави високі, шовкові…»
«Квітник розкішний у дворі…»
«Тримай, коханий, ти мене за руку…»
«Метелики, легкі та швидкокрилі…»
«Іноді здається, що я можу…»
«Поринула я у тишу…»
«Я пам’ятаю Ваші руки…»
«Ти пішов, а в двері протяг…»
«Мов рана справжня невигойна…»
«Коли я відійду у засвіти…»
«Чую стук життєвого початку…»
«Лежить у мене на колінах…»
«Мені як бути бодай краплиною…»
«Будую храм душі я по цеглині…»
«Серед бурі хто не жив…»
«І всі гріхи, і справи недолугі…»
«Віщує пташка…»
«Я з пíвнями зустріну ранок…»
«Голубка біла прилетіла…»
«Відспівують тебе на небесах…»
«Я біль людський вплітатиму у вірші…»
«Не всім відомі мої думки…»
«Дубочки зелені. І ми серед них…»
«На моєму підвіконні…»
Мрія
«Ми одне одному вдивляємось у вічі…»
«У мене стільки світла у душі…»
«Пусткою дзвенить моя душа…»
«Ти не з мого життя ідеш…»
«Місяць срібними нитками…»
Гість
«Золотоволоса…»
«Виплакати горе…»
«Тобі хай буде добра ніч…»
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«Стою на розі дому…»
Татові очі
«Вже губить липа золоте вбрання…»
За склом
«Душа – калюжа…»
«Моє кохання на весь світ…»
«Я живу там, де ти є, милий…»
«Асфальт намочила небесна вода…»
«Ти знаєш всі мої акорди…»
«Не бійся, мамо, що ідуть роки…»
«Мені ти снишся часто, тату…»
«Поля золотокосі та ліси…»
«Не руйнівник ця осінь, а художник…»
«Так боязно від блискавиць…»
Діалог
Натхнення
«Я притуляю до душі…»
«Тополі височіють до небес…»
Зв’язок
«Моя мила орхідея…»
«Ти стоїш на землі – там, де небо…»
«Небо вечірнє…»
«Коли болить душа…»
«Прокинусь ранком і радію дню…»
«Вбирають очі Бога через квіти…»
«Цілунки наші не ліжком пахнуть…»
«І світло так, і ясно у кімнаті…»
«Рожеві тюльпани…»
Великоднє
«Я колесо свого життя…»
«Не дивися на чужих жінок…»
«Весна навідалась у ліс…»
«Вибухають кульбаби…»
«Галасують дітки на подвір’ї…»
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Літературно-художнє видання

Ткачова
Юлія Валеріївна
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