
Пасічник Анатолій Олександрович народився у славному м. Збаражі 

Тернопільської області, а з 1970 року проживав та навчався у файному м. 

Тернополі. Після закінчення навчання на природничому факультеті 

Тернопільського державного педагогічного факультету отримав диплом 

вчителя географії та біології. З 1990 року живе та працює у чудовому м. Львові. 

У 1990-ті роки реалізував себе як ландшафтний дизайнер. Працював на різних 

посадах вищих, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м. 

Львова. Працює методистом у Львівському обласному центрі еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. Проводить дослідження у 

педагогічному, ботанічному, краєзнавчому напрямах.  

У 2016 році вийшла дебютна збірка “Поезія натхнення”.  Окремі вірші 

друкувалися у колективних альманахах “Я дякую тобі” (Хмельницький, 2017) 

та “Скіфія-Зима-2017“ (Канів, 2017). У творчому доробку вірші на ліричну, 

пейзажну, урбаністичну, сакральну, патріотичну тематику. 
 

 

1.Урбаністична поезія 

 
                Старе місто 

 

У лабіринтах міста є такі куточки, 

в яких історія згубила власний слід. 

Тут час отримав пільги і відстрочки, 

а на хронометрі позначка – безліміт. 

 

У двориках старих усе, як було, 

лише дерева в небо підросли, 

і крони до балконів розгорнули, 

і навіть вище даху підняли. 

 

Тут всі про все обізнані чудово, 

з вікон летять вітання і плітки, 

і сохне одяг на балконі гонорово, 

і дим пускають в небо парубки. 

 

У двориках не чути гамір міста, 

та й тиша в них умовна і хитка, 

бо ті, хто має час на лавку сісти, 

новини чують з кожного кутка. 

 

Велика брама дворик зберігає, 

старезні сходи втомлено риплять. 

Сучасний світ у браму заглядає, 

та мої спогади у вирій не летять. 

 

             



              Гроза у місті 

 

Дощ розігрався справді не на жарт, 

із хмар лило́ суцільною стіною. 

Природа проявила чималий азарт, 

тож вулиці покрилися водою. 

 

А вітер рвав строкаті парасолі, 

ламав дерева, наче сірники. 

Гроза наробить бід таки доволі, 

а перші наслідки оцінять двірники. 

 

А дощ і справді, наче із відра, 

із вулиць миттю позникали люди.  

Гроза у місті, як фінальна гра, 

де переможцем все ж стихія буде. 

 

              

            Камінне серце  

 

Сучасне місто прагне висоти, 

тому будівлями підноситься у небо. 

На мапі Львова й місця не знайти, 

щоб в будівництві не було потреби. 

 

Легені міста дихають щодня, 

камінне серце б’ється в середмісті. 

Звучить годинник з вежі серед дня 

так, як він звучав в середньовіччі. 

 

Дерева всім дарують прохолоду, 

малюють тінь в спекотні літні дні. 

На площі Ринок в будь-яку погоду 

стоять на варті леви кам’яні. 

 

Трамвай зі скрипом знову повертає, 

злітають в небо хмари голубів. 

Високий Замок ностальгія огортає, 

так швидко час у вічність відлетів... 

 

Стара бруківка бачила багато, 

до блиску час її відшліфував.  

Камінне серце б’ється ще завзято 

у місті левів, що Данило заснував. 

 

 

  



             Спека в місті 

 

У літню спеку місто засмагає,  

асфальт горить і плавиться щодня. 

Ковток води  лиш трішки помагає, 

немає жодного закритого вікна. 

 

Пірнає місто в глибочінь фонтанів, 

шукає затінок під кронами дерев, 

всихає листя красенів-каштанів, 

в напрузі кожний скам’янілий нерв. 

 

Лише надвечір спека затихає, 

містяни масово ідуть на променад. 

Реклами сяйво романтично надихає 

на поцілунків ніжних зорепад. 

 

 

 

              Свірзький замок 

 
                                с.Свірж Перемишлянського р-ну  

                                                     Львівської області 

 

Стоїть у Свіржі замок величавий, 

і час над ним не сипле вже піску.  

Тримає рівно спину міст жилавий, 

і ключ історії ще й досі є в замку́. 

 

Каміння в стінах ще лежить у лавах, 

і вежі струнко в одностроях ще стоять. 

Снують думки чужі в порожніх залах, 

а сови втомлені десь на горищі сплять. 

 

Із трьох сторін захищений водою, 

але у грізних битвах все ж горів. 

Завмер грифон на вежі сиротою, 

а замок врешті спокій свій зустрів.   

 

       

         І знову про Львів 

 

Вечірній Львів поглинутий дощем, 

бруківка сяє від барвистої реклами. 

Хтось парасолею накрився, хтось плащем, 

і лиш Нептун сумує за морями. 

 



Він стежить за трамваями на Ринку, 

Діана каву всім охочим подає. 

Античні постаті не мають відпочинку, 

дрімають трішки, як світанок настає. 

 

Сторо́жать леви спогади про місто, 

сурмить велично з Ратуші сурмач. 

А телевежа так осяйно і врочисто 

на місто дивиться, як відданий глядач. 

 

 

             Тернове місто 

 

Тернове місто в мене на долонях 

лежить, як спогад про подільський край. 

Тернопіль мій, як велетенський сонях, 

який пелю́стками тримає небокрай. 

 

З руїн війни, як фенікс, відродився 

в зелених шатах паркових дерев. 

Він войовничим зайдам не скорився, 

в історії не буде вже чужих перерв. 

 

Перлина міста – озеро під замком, 

всім серцем цю красу боготворю. 

Широке плесо вечором і ранком 

купає в хвилях сонце, а вночі - зорю. 

 

Зустріне вас славетна Соломія 

й бульваром супроводить в драмтеатр. 

Прекрасний голос та співоча мрія 

підкорять світ, а у Тернополі був старт. 

 

На вежі дзвін годину відбиває, 

розстелено квітчасті килими. 

Лише в Тернополі так за́тишно буває, 

що я не можу не вернутися сюди. 

 

 

            

            Село на світлині 

 

Село завмерло на старій світлині, 

сади між хатами тісняться, як в раю. 

Роки біжать, як ріки швидкоплинні, 

перегортати спогади я не перестаю. 

 



Таким село, яким було давніше, 

сховалось в серці і думках моїх. 

З дитинства залиши́лось найцінніше: 

стара черешня і старий горіх. 

 

Не бачу я волошки у пшениці, 

і плями маків зникли із полів, 

всі журавлі покинули криниці,  

камінний хрест лиш досі уцілів. 

 

До джерела на схилі в’ється стежка, 

там білий хрест вже сотню літ стоїть, 

навколо мальвами тут вишито мережку, 

й вода джерельна тиху за́гадку таїть. 

 

Церковний купол серед лип жовтіє, 

село під вечір курить в димарі, 

щороку хоч світлина і марніє, 

стають яскравішими спогади старі.  

 

              Преславний Кременець 

 

Преславний Кременець на мапі Тернопілля: 

перлина краю серед мальовничих гір, 

історія у сотні літ тут дихає в будівлях, 

і сам Батий від русичів зустрів відпір. 

 

Міцну фортецю на вершині Бо́ни 

козацьке військо зруйнувало вщент, 

й ніколи більше вже військові гарнізони 

над Кременцем не ставили акцент. 

 

Ліцей у Кременці – славетний на Волині, 

світло науки він поширював навкруг. 

Педагогічна академія працює ще донині, 

чимало історичних має звершень і заслуг. 

 

Дівочі скелі ваблять всіх красою: 

дерев коріння в білий камінь проросло, 

червонокнижні квіти, ку́пані росою, 

а ще минуле краю тут легендою вросло. 

 

Красуня Бона, де є залишки фортеці, 

короною над Кременцем висить. 

Між гір в долині місто у безпеці, 

й від Ікви шепоту щоночі місто спить. 

 



            Місто без лелек 

 

Сучасне місто очі не стуляє, 

чи день, чи ніч – у ньому б’ється пульс. 

Вдень місту завжди галас дошкуляє,  

людей потік тримає звичний курс. 

 

А от вночі все сяє дивним світлом, 

висить над містом телевежі силует. 

Малює місто серед ночі літом 

такий живий урбанізований портрет. 

 

Річки́ машин по вулицях несуться, 

реклам щити набридливо стоять. 

Світанки тихі в місто не вернуться, 

й лелеки в місто вже не прилетять… 

 

2. Патріотична поезія 

 
                Понад усе 

 

Понад усе для мене рідний край, 

його свобода, честь і незалежність. 

Тих, хто поліг в бою, не забувай  

і до землі батьків свою належність. 

 

На ціле небо простягнувся стяг, 

внизу опершись на лани пшеничні. 

Чимало в нас поразок та звитяг, 

однак, всі сторінки історії величні. 

 

Було ж, і козаки гострили шаблі, 

коня кували, щоб в бою не впав, 

писали кров’ю пращурам скрижалі, 

щоб ворог перед нами відступав! 

 

Земля батьків від Сяну й аж до Дону 

ножем імперським рвана на шматки. 

Без війська нам не вберегти кордону, 

Донбас відстоять українські вояки.  

 

Карпатський велет спину розгинає, 

Дніпрові води крізь граніт течуть, 

в степах широких вільний дух витає… 

Цю землю давні обереги бережуть! 

                                                            



              Східний фронт 

 

На східних землях точиться війна, 

імперський зашморг тисне Україну. 

Схоронить сина мати не одна – 

життям героїв захищаємо країну. 

 

Орда московська живиться війною, 

ефір отруює проплачена брехня. 

Розділено країни незборимою стіною, 

як ніч і день, як мир і як війна. 

 

Війна гібридна на моїй іде землі, 

погрози ворога зі сходу не минають. 

Російські найманці з наказу у Кремлі 

степи донецькі “градом” засипають. 

 

Орел російський дивиться крізь ґрати, 

він проти світу гострить пазурі. 

Та досить зброю переможну мати, 

як згасне блиск кремлівської зорі. 
 

І ця земля, і наш народ під Богом, 

хоч скільки зайд приходило з мечем. 

Одним закінчуються війни епілогом: 

“Там, де народ воює – ворог утече!” 

 

 

 

            Нульова позиція 
      захисникам України присвячується 

 

До наших ша́нців ворог не підійде, 

ми сектор фронту бачим крізь приціл. 

До того часу, як на сході сонце зійде, 

в нас бойове завдання і ворожа ціль. 

 

Артилерійські залпи гавкають далеко,  

вогонь гарматний палить горизонт. 

Вже чути свист – триматися нелегко, 

це нульова позиція, ми на війні, це фронт. 

 

Мій кулемет гарячий від роботи, 

влучають кулі у ворожий терикон. 

Пробитись ДРГ планує, мабуть, всоте 

та найманцям не перейти наш Рубікон. 

 



Бій уночі ми витримали з честю 

і, Богу дякуєм, двохсотих не було. 

Боєприпаси в ша́нці треба ще піднести 

перш, ніж у сні забути про ОРДЛО. 

 

Ми вдень у снайпера ворожого на мушці, 

над териконом майорить російський триколор. 

Поранених бійців забрали на “вертушці”, 

а я дбайливо кулеметний змащую затвор. 

 

Наказ про наступ кожний день чекаєм, 

прийде наш час – ми вийдем на кордон. 

Ми від орди російської Європу захищаєм, 

це нульова позиція: “По ворогу – вогонь!” 

 

 

                 Незламний дух 

 

Ні, не злічити шрамів, завданих Москвою, 

могил розритих, а тепер – могил нових, 

життів безцінних, згублених війною, 

а скільки тих, не знати чи й живих… 

 

Нова війна четвертий рік триває: 

неоголошена, гібридна, руйнівна. 

Російська зброя українців убиває, 

і так в історії триває віддавна́. 

 

Чужинські хмари, переповнені свинцем, 

дощем смертельним Україну заливає. 

А танк російський, знищений, бійцем. 

в степу донецькому дощенту догорає. 

 

Ворожий дрон над фронтом пролітає, 

вночі підступно міни прилетять… 

І чиясь донька маму запитає: 

“Чому за тата свічечки горять?” 

 

Багнет зі сходу вже не раз впивався, 

молитва щира нашу землю берегла. 

Донбас російським найманцям не здався, 

зламати опір наш Росія не змогла! 

 

На все свій час, Москва війну програє, 

і знов імперія розвіється, як дим. 

Незламний дух народу не вмирає, 

а перемога дістається тільки з ним! 



3. Сакральна поезія 

 
                  Душа 

 

Душі так тісно у своєму тілі, 

у небо прагне знестись до творця. 

Думки воскреслі і думки зотлілі 

коловоротять в душах без кінця. 

 

Шліфуєм Всесвіт силою думок, 

пірнаєм в порожнечу існування. 

В нас під ногами плетиво кісток,  

яким судилося лише мовчання… 

 

У наших душах внутрішня краса, 

тілесні іспити її лише ґартують. 

Хоч би яка не насувалася гроза, 

а світлі душі ангели врятують. 

 

              Суєта суєт 

 

Знайти себе і вже не загубити, 

спіймати сонце і не обпектись. 

Фатальних помилок ніколи не зробити 

і щирих слів коханим не зректись. 

 

Побачити край світу і вернутись, 

а яблуневий сад від граду вберегти. 

Пробачити дощам і в краплі обернутись, 

весняним вітром крізь пустелю перейти. 

 

Почути тишу і відчути вічність, 

здійнявшись в небо жайвором малим. 

У сірих буднях не згубити гідність, 

в степах горіти горицвітом весняним. 

 

Не марнувати час і квапитись повільно, 

відчути біль, який болить комусь, 

щасливим бути і кохати безнадійно. 

Так дивно все складається чомусь... 

 

Шукати сенс і знов його втрачати, 

вернутись в дім, якого вже нема. 

З минулого в майбутнє поспішати 

так, щоб життя наповнилось сповна. 

 



            ***  

 

життя це шлях 

щодня ми робим крок 

нам невідомі наперед  

ущелини і кручі 

щоразу намагаємось 

засвоїти урок 

а помилки життєві  

часто неминучі 

пройти крізь час  

не втративши надій 

відкинувши з дороги 

всі спокуси 

життя це книга  

й серед всіх подій 

найбільше диво   

поетична муза 

 

            Думки 

 

Буває так, що сядеш на хвилину, 

і вже думки складаються в сонет, 

в думках побачиш завтрашню картину, 

в думках почуєш сонячний кларнет. 

 

Є в тих думках і місце для фантазій, 

а є тривожні та гіркі думки. 

Здійснити мандри до Америк і до Азій 

ти зможеш так, як древні моряки. 

 

Ну що тут скажеш – доброго тут мало, 

думки не завжди втіляться в життя. 

Але, щоб не сказати “все пропало”, 

дозволь думкам прикрасити буття. 

 

             Ніч на Купала 

  

Одна лиш ніч, як папороть цвіте, 

і вкрай непросто чарам опиратись. 

Є нагорода тим, хто цвіт знайде –  

усі скарби їм будуть відкриватись! 

 

Одна лиш ніч, як папороть цвіте, 

вогнем холодним сяє серед лісу. 

Чар-квітка мерехтливо проросте 

й підніме в небо вишиту завісу. 



 

Одна лиш ніч, як папороть цвіте, 

але всім істину важливу треба знати: 

правічну тайну той лише знайде, 

хто в серці скарб готовий відшукати! 

 

              

                       *** 

 

Тече Дністер і вже не повернеться, 

спливуть з водою прожиті роки, 

а в серці вічність тихо озоветься 

і присоромить невідмолені гріхи. 

 

Тече Дністер і вже не повернеться, 

колись прийде останній листопад, 

і тихий сум краплинами проллється, 

і спогади нахлинуть невпопад.  

 

Тече Дністер і вже не повернеться, 

остудить вітер спраглі почуття, 

і у свідомість ще раз увірветься 

осінній ритм мого серцебиття. 

 

                 Яблучний Спас 

 

Ідуть до церкви люди в вишиванках, 

несуть у кошиках заквітчані плоди. 

Приходить Спас у сонячних світанках, 

і Бог благословляє всі земні дари. 

 

На зміну літу вже приходить осінь, 

плодами повняться усі сади й поля. 

І Спас хлібами зрілими колосить, 

а через квіти Бог із нами розмовля. 

 

Краса земна лиш тінь Едему-раю, 

плоди і квіти славлять небеса. 

Спас Яблучний до церкви всіх збирає, 

щоб нам любов’ю преобра́зити серця. 

 

            Перлина Всесвіту 

 

Перлина Всесвіту, що названа Землею, 

несеться в просторі безмежну кількість літ. 

Можливо вічність за уявною межею 

всі сподівання наші перетворить в лід. 



 

Земля вальсує на своїй орбіті, 

тримає в парі Місяць осяйний. 

Й допоки Сонце буде ще горіти, 

на кожного чекає шлях земний. 

 

Навко́ло Сонця карусель планетна 

сповняє свій небесний ритуал. 

Одна є істина у Всесвіті безсмертна:  

останній подих – це ще не фінал! 

 

                     Доля 

 

Невідворотність долі без жалю, 

інструкція життя розписана поденно. 

Листів від милої ніколи не спалю 

і не дозволю, щоб життя текло буденно. 

 

Біжить життя по нитці Аріадни, 

твоє майбутнє в янгольських руках. 

Горять у Всесвіті зірко́ві міліарди, 

які колись горіли у людських серцях. 

 

Бентежить розум безкінечний Всесвіт, 

тривожить душу перший судний день. 

Для кожного у небі підготують невід, 

де і пізнаєм сад божественних пісень. 

 

 

                      *** 

 

До Вічності прямих шляхів нема, 

ми до зірок прямуємо крізь терни. 

Лише не відпусти єдиного керма, 

попереду дорога ще не раз поверне. 

 

Не бійся впасти – просто підведись, 

не йди наосліп – спробуй роздивитись. 

На голоси солодкі краще не ведись, 

щоб недругам ніколи не скоритись. 

 

Хто ми, і звідки, і куди мандруєм – 

одвічну сповідь кожному нести. 

Якщо свого життя ми не змарнуєм, 

то в небі сяятимуть зоряні хрести. 

 

 



                 Крила 

 

Колись і люди, мабуть, мали крила, 

вони злітали в небо, як птахи. 

Людина перші Еверести підкорила, 

коли літати ще було їй до снаги. 

 

Вітри осідлані підкореними стали, 

крилаті вершники тримали висоту, 

своїми крилами планету обертали… 

Я вірю – так було в епоху золоту. 

 

минулось все 

   літаємо у снах 

      вертаючись  

         у спогади крилаті… 

           планету облітаємо  

               в думках 

                   допоки цифри є  

                       на циферблаті… 

 

 

                Вибір 

 

Мої слова, як крик у порожнечі, 

шукають ритм для викладу думок. 

Немає сил для відступу і втечі, 

лише вперед у небо до зірок. 

 

Слова в віршах ліанами плетуться, 

моє натхнення гронами висить. 

З моєї пам’яті ніколи не зітруться 

ні перший подих, ні остання мить. 

 

Пером в житті написано багато, 

в вогонь емоцій кинуто усе. 

Один лиш раз ми можемо обрати – 

свою стежину чи своє шосе. 

 

 

       Пісочний годинник 

 

Тече пісок з долоні на долоню, 

кристали часу тихо шарудять, 

сріблисті роси вибілили скроню, 

а зорі я́кось таємничо миготять. 

 



Час не спинити і не повернути 

(пісок крізь сито вправно пересій), 

годинник варто знову розвернути, 

а потім йди вперед, лише не стій. 

 

Цей плинний світ залишиться довіку, 

в далекі далі ми колись підем... 

Рокам-піщинкам там немає ліку, 

і вічний спокій серед зір знайдем.  

 

             Всесвіт 
                        …повертаються усі слова - 

                         і ті,  що були колись світлом…         

                                                     Лесь Герасимчук 

Світів безмежність навіть не збагнути, 

і простір Всесвіту таки немає меж. 

Природи велич прагнем осягнути 

у вічних таємницях зоряних мереж. 

 

В бездонних далях Світло первородне, 

там перші звуки досі ще звучать. 

Між зорями лунає Слово животворне, 

і промені, освячені, без втоми далі мчать. 

 

У грудях наших сонячне сплетіння, 

у кодах пульсу схований секрет. 

Людині на межі між світлом й тінню 

вже не уникнути божественних тенет. 

 

 

          Подорож 
                                      …пішов у вічність  

                                Блаженніший Любомир Гузар… 

Все наперед вже визначено зверху, 

триває подорож лише в один кінець. 

Розмову кожному призначено відверту, 

а в день останній при́йде посланець. 

 

І кожному відміряється вповні, 

і на терезах кожний день життя, 

там не виносять вироки умовні, 

якщо не вимовити щирі каяття. 

 

Якщо й піти, то з іменем Людина, 

в якому гідність вища із чеснот. 

Покличе душу сонячна долина, 

й для вічності не буде перешкод. 



         Осінь життя 

 

Дзвінок у двері – осінь на порозі 

у свої виміри покликала мене. 

Я знаю, що відмовитись не в змозі, 

а перший відчай скоро вже мине. 

 

Відкриє осінь свою парасолю, 

мене сховає від дощу вагань. 

А як болітиме, я не відчую болю 

і, сподіваючись, зречуся сподівань. 

 

Навчусь у осені не тратити надію, 

я не ховатиму сріблясту сивину. 

Осіннім дням, сумуючи, зрадію 

і все, що втрачено, можливо, поверну́. 

 

 

                Чумацький Шлях 

 

Чумацький Шлях веде в світи далекі, 

куди возами предки вирушали в рай. 

Дорогу їм стелили зоряні лелеки – 

в благословенний, вишиваний край. 

 

Калини зоряні в дорозі зацвітають, 

і серед гілля божі пта́хи гнізда в’ють. 

Всі душі праведні до раю долітають, 

і там медвяні ро́си райські п’ють. 

 

Там, звідки ще ніхто не повертався, 

куди колись піде́мо кожен у свій час, 

хто для добра ніколи не вагався, 

знайде свій спокій – нині й повсякчас. 

 

              Слова, слова 

 

Не знаю я чому рядки ці пи́шу, 

шукаю рими там, де їх нема. 

Та сподіваюсь, що колись залишу 

не тільки спогади, а й ві́рші, зокрема. 

 

Прийду у слові тим, хто прочитає 

про те, що думав, і про те, як жив. 

Можливо, хтось дізнатись зажадає, 

кого шукав, а ще за ким тужив. 

 



Слова, слова – у них вся таємниця, 

я їх крізь сито сиплю на папір. 

Як слово стати у рядок згодиться, 

то вірю я – достойний вийде твір. 

 

 

 

4. Пейзажна поезія 
 

 

          Літній світанок 

 

Світанок розливався за вікном, 

в саду дзвеніли голоси пташині, 

туман ховався в глечик з молоком, 

а літо вже прощалося віднині. 

 

Пташиний щебіт довго не змовкав, 

і стиглі яблука вмивалися росою. 

У сонний сад світанок заповзав, 

і трави падали під гострою косою. 

 

Край неба з лісу сонце виринало, 

пастельні фарби малювали схід. 

З кульбаб чуприни вітром позривало, 

а новий день згубив вчорашній слід. 

 

 

               Журавлі 

 

Летять у вирій сірі журавлі, 

курличуть сумно, край свій покидають. 

Не всі додому поверну́ться навесні, 

такий далекий шлях не всі здолають. 

 

Земля фарбована строкатим листопадом, 

від холоду марніють кольори. 

Щороку журавлі летять над нашим садом 

і нашу хату добре видно їм згори. 

 

Летять ключем, врізаючись у небо, 

прощальний клич зринає до землі. 

І вже весною нам прислу́хатися треба, 

як вдома радісно курличуть журавлі! 

 

 



        Наприкінці літа 

 

Шумить колосся стигле у полях, 

лелеки вже гуртуються у зграї. 

Селяни дні проводять у трудах, 

а осінь видно ген на небокраї. 

 

Лани жовтіють, викупані в сонці, 

серпневий день ще спекою горить. 

Дідусь в саду присяде на осонні, 

і файка добра знову задимить. 

 

Свій сад огляне, пахкаючи димом, 

де сонцем наливаються плоди. 

Щороку він милується цим дивом, 

коли врожаєм повняться сади. 

 

 

     Дністер 

 

Тече Дністер з минулого в майбутнє, 

зрізає русло порухом води. 

В каньйоні творить явище могутнє – 

стрімкі лісисто-скельні береги. 

 

З Карпат й Поділля набирає сили, 

несеться в море звивистим шляхом. 

З верхів’я до пониззя він щосили 

води́ штовхає кубометри напролом. 

 

Дощі завзято розмивають схили, 

Дністер ковтає власні береги, 

зухвалі води верби затопили, 

воді і села підтопити до снаги. 

 

Біжить Дністер, пірнає під мостами, 

шліфує камінь мокрий тисячі років. 

Меандрами блистить між берегами, 

міцніючи від добігаючих струмків. 

 

На берегах минувшина завмерла, 

Дністер стрімкий притягує людей. 

Історія на скелях записів не стерла 

про те, що бу́ло й що колись буде. 

 

 

 



              Карпати 

 

Давно завмерли хвилями Карпати, 

тримають хмари навколо вершин. 

А ріки прагнуть гори подолати 

й крізь скелі шлях пробити до рівнин. 

 

Стоять велично буки предковічні, 

і тихо журяться смерекові ліси. 

Вросли в каміння взори кристалічні, 

які колись були краплинами роси. 

 

Гірські джерела повняться водою, 

квітує плаєм вишитий рушник. 

А вітер пнеться стежкою гірською 

туди, де вчора день безслідно зник.  

 

Скарби опришкові, заховані у скелях, 

дзвенять дукатами, коли вдаряє грім. 

Горять свічки в пустих печерних келіях, 

і залітає вітер в скельний божий дім.  

 

Живе в Карпатах пам'ять про минуле, 

стоять хрести, де падали в боях. 

Тут в кожному селі героїв не забули, 

і дзвони не мовчать в старих церквах. 

 

               Біля ставка 

 

Верба схилилась тихо над водою, 

торкає гіллям хвилі на ставку, 

і тінь тримає влітку під собою, 

де так приємно відпочити в холодку. 

 

Потрапив вітер в сіті очерету, 

шукає вихід з-поміж стебелин. 

І тут немає жодного секрету,  

чом вітер стих на декілька хвилин. 

 

Мартин озерний крутиться над ставом, 

в човні рибалка мовчки скам’янів. 

А свіжий вітер повернеться незабаром 

й відне́се ряску до піщаних берегів. 

 

 

 

 



            Джерело 

 

Позаду місто, що не знає тиші,  

звернув з дороги стежкою в село. 

Як заворожений я свої кроки стишу, 

щоб знов побачити сакральне джерело. 

 

Вода смачна, народжена у надрах, 

тамує спрагу кілька сотень літ. 

Стоїть фіґура* над криницею у вербах, 

а чиїсь добрі руки залишили цвіт. 

 

Нап’юсь води, схилившись на колінах, 

до Бога тихо й щиро помолюсь. 

Монету кину, щоб наступне покоління 

дізналося, що я дощем вернусь. 

 

* – сакральний пам’ятник в Західній Україні 

 (хрест, скульптура Матері Божої, скульптура святого)  

 

    

             Карпатська ніч 

 

Згасає день, і сутінки вечірні 

вмикають в горах місячний ліхтар. 

Висить мереживо із світла й тіні, 

підносить зоряну трембіту трембітар. 

 

Чумацьким Шляхом сіль везуть за обрій, 

горять сузір’я в горах кришталем. 

І заколисує Карпати янгол добрий,  

який колись був добрим вівчарем. 

 

Тумани білі розливаються в долини, 

верхи́ високі тишею мовчать. 

Освітить зранку сонце полонини, 

і знов трембіти в горах зазвучать. 

 

 

        

             Світанок 

 

Світає день у тиші первородній, 

малює ранок контури дерев. 

Стріляє промінь, ще такий самотній, 

та сонце в ночі владу відбере.  

 



Останні зорі тихо засинають, 

гойдаючись в колисках із хмарин, 

пташині голоси із лісу долинають, 

іскрить у небі сонячний бурштин.  

 

Туман димить, ховаючись в низину, 

росою вкрились трави польові. 

Залазить ніч у хащі між бузи́ну, 

щоб відпочинок свій довірити сові. 

 

 

               Надвечір 

 

Надвечір спека вже не дошкуляє, 

скотилось сонце в західний кювет. 

Тихенько вітер із вербою розмовляє, 

і колискову всім співає очерет. 

 

Чекають квіти на вечірні роси, 

на повні груди дихає трава, 

стоять в задумі і чепурять коси 

стрункі берези, а між них сосна. 

 

Вечірня свіжість аж п’янить собою, 

лоскочуть ніздрі трави запашні. 

І місяць молодий схилився над водою, 

а хвилі тихо так колишуться у сні… 

 

 

            Зимовий етюд 

 

Мазками снігу розфарбовано дерева, 

іскриться сніг від сонячних обійм, 

поля забілені здіймаються до неба, 

мороз веде свій переможний бій. 

 

Біліє так, що втомлюється погляд, 

а тиша білим голосом мовчить. 

Зимова казка викликає здогад, 

що взимку час повільніше біжить. 

 

Мороз в тенета криги річку ловить, 

в лещатах холоду тримає все живе. 

Природа нам в бажанні не відмовить –  

весняний день все ж зиму прожене! 

 

 



                       День і ніч 

   

Минає день, і ніч надходить тихо, 

мовчить у сутінках вечірніх сонний ліс. 

Горнеться місяць до зірок собі на втіху, 

а, щоб не впасти, він на хмару вліз. 

 

Рибалить місяць, мовчки нахилившись, 

кидає вниз тенета добрих снів. 

Безмежний простір, пильно роздивившись, 

щербатий місяць вдосвіта змарнів. 

 

Минає ніч, стартує день світанком, 

сіріє ранок в гаморі птахів, 

жива планета вкрилася серпанком, 

і так щодня впродовж усіх віків. 

 

Салю́тить сонце в променях яскравих – 

зі свіжих квітів справжній феєрверк! 

Атлант тримає Землю у руках жилавих 

і сумно дивиться, як знову день померк… 

 

 

        Наближення грози 

 

Гримить у далині, тривога підступає, 

нестримний вітер набирає сил, 

гроза шалена у права свої вступає 

і розпускає в небі сотні чорних крил. 

 

Свинцеві хмари небо опустили, 

дерева злякано зігнулися в дугу, 

від гніву вітру очеретом закрутило, 

а грім прогнав і тишу, і нудьгу. 

 

Ті громовиці страху напустили, 

озерні хвилі облизали береги. 

Лиш перші краплі землю окропили, 

а буревій уже намотував круги. 

 

 

         Вечірнє сонце 

 

Вечірнє сонце втомлено сідає, 

червоним диском ріже горизонт, 

останні промені навсе́біч розкидає 

і моє серце позбавляє всіх гризот. 



 

Сонливі хмари з сонцем привітались 

і тихо так летять у дрімоту… 

В тенетах часу спогади зостались 

про пісню янголів врочисту і просту. 

 

Крадеться ніч і сонце підганяє, 

край неба фарби де-не-де горять. 

Це є та мить, що з вічністю єднає, 

життя і смерть вирівняючи в ряд. 

 

 

                 Відлига 

 

В лютневий ранок вдерлася відлига, 

мороз вчорашній спішно відступив, 

сльозою вкрилася на річці крига, 

а теплий день на вахту заступив. 

 

В саду синиці радісно співають, 

звучить в піснях мелодія весни. 

Птахи своїми голосами сповіщають, 

що їм наснилися весня́ні перші сни. 

 

Заплакали бурульки під дахами, 

а білий сніг від сонця потемнів. 

Відлига обтрусила теплими руками 

з усіх дерев зимове павутиння снів... 

 

 

                *** 

 

Лоскоче вітер листя на осиці, 

хитає гіллям в ритмі моїх слів, 

весняний день відкрив свої зіниці, 

пташиний лине з лісу переспів. 

 

Ярило в небо котить паляницю, 

в тіні дерев конвалії дзвенять, 

несуть мурахи в дім соснову глицю, 

старі дуби, як вартові, стоять. 

 

Весняний ліс наповнений ще світлом, 

земля заквітчана в гущавину манить. 

Ліс, що обласканий південним вітром,  

на повні груди гіллям гомонить. 

 



          Дідова пасіка 
 

Пахучі вулики згубилися в саду, 

бджолиний гул між яблунями чути. 

І я до вуликів так тихо підійду, 

щоб запах меду глибоко вдихнути. 

 

Кульбаби цвіт сузір’ями горить, 

бджолині сім’ї не марнують часу, 

не спиться їм, відколи зазорить, 

їх сонце кличе вилітати з лазу. 

 

Мій дід любив на пасіці побути 

і зранку слухати бджолиний лет, 

до вулика на хвильку заглянути 

і придивитися, як дозріває мед.  

 

 

            Поділля 

 

Цвіте Поділля вишиванкою із квітів, 

медовий край понад Дністер проліг –  

від вапнякових Товтр до вінницьких гранітів 

Господь таку красу створити зміг! 

 

Тут кожний камінь дихає минулим, 

в монастирях печерних ще свічки горять, 

трипільські глечики на глибині заснули, 

а у дібровах полохливі мавки сплять.       

 

Тут праліси ховають давні таємниці, 

джерела повні найчистішої води, 

між селами коло́сяться лани пшениці, 

лелеки навесні вертаються сюди. 

 

Подільські ріки линуть тихоплинно, 

ведуть із вербами розмову про своє. 

Вночі русалки в них купаються невинно, 

а місяць мовчки воду з річки п’є. 

 

Красу Поділля вишито барвисто, 

готує сонце фарби із роси, 

тут кожна квітка зацвітає урочисто, 

і в небо линуть вдячні голоси. 

 

 

 



            Ранкова тиша 

 

Буває вдосвіта зірки́ вже догорають, 

минає ніч й світанок настає, 

тумани тишею дерева огортають, 

лякати темрявою ліс перестає. 

 

А новий день вітрила напуває, 

і сонця диск торкається води. 

Так дивовижно вдосвіта буває –   

для цього варто знов сюди прийти. 

 

Лише птахи про тишу мало знають, 

раптово вдосвіта лунають голоси, 

птахи щебечуть, зовсім не змовкають, 

хоч як про тишу ти їх не проси. 

 

 

             Виноградне диво 

 

Античне диво – виноградні лози, 

які у древності з каміння проросли, 

і винний смак несли прадавні грози, 

а молоде вино богам німфеї піднесли. 

 

В краплинах винних сонце золотиться, 

у виноградних лозах вітер захмелів. 

Сховавшись в тінь, дівчи́на чепуриться, 

Амур усміхнений на неї лука звів. 

 

У винних гронах так багато світла 

і дотиків, і перших слів “люблю”. 

Ти, як лоза, дозріла і розквітла, 

твоє вино я спрагло пригублю… 

 

 

          Нічний дощ 

 

Гримить вночі і ллє немилосердно, 

і вітер гіллям б’ється об вікно: 

“Не спи, прокинься, бачиш, як химерно 

вночі усе переплелося, як одно!“ 

 

Дощем усе намочено до нитки, 

усе цілком від неба до землі, 

і блискавичні залишаються розмітки, 

Перун малює їх у дощовій імлі. 



 

А гілля так, як руки на концерті, 

кидає вітер в сторони усі. 

І лиш будинки хмарами приперті, 

немов укопані стоять собі у сні. 

 

 

                Вишневий сад 

 
Садок вишневий коло хати…. 

(Т.Г.Шевченко) 

 

Вишневий сад весною білосніжний, 

а в час цвітіння тиша, як в раю. 

І мироточить аромат вишнево-ніжний, 

яким втішаюсь і який боготворю. 

 

Вишневий сад, як дівчина в намисті, 

в той час, як ягоди червоними стають. 

Вони спокусливо гойдаються у листі, 

себе зірвати без драбини не дають. 

 

Вишневий сад Шевченко обезсмертив, 

неначе рай село він змалював. 

Він заповів усім живим і мертвим, 

щоб на землі, як в небі, рай настав. 

 

 

           Рясний дощ 

 

Дощ ще від ночі зовсім не втомився 

і спраглий ґрунт глибоко промочив. 

Сад за вікном вже досхочу напився 

й від спеки літньої, нарешті, відпочив. 

 

А дощ і далі щедро поливає, 

дерева листям сонно гомонять. 

Троянда квітами у ритм дощу киває, 

як дош іде, то і птахи мовчать. 

 

А ось і сонце хмари розриває, 

блакитні вікна ширшими стають. 

Як дощ останні ноти відспіває, 

птахи мовчати вже перестають. 

 

 

 



            Серпень  

 

А літо в серпні пахне флоксами, 

врожаєм зрілим в полі і садах. 

Приходить ніч з розпущеними косами, 

а літній день марніє на очах. 

 

Обійми сонця не такі гарячі, 

а після Спаса літо йде від нас. 

Барвиста осінь заглядає нетерпляче 

і тишком вже долає перелаз. 

 

В саду ще серпень пестить чорнобривці, 

та ранок вже від холоду мовчить. 

Птахів чекають небезпеки у мандрівці, 

на південь зграя ластівок вже мчить… 

 

                  Ранок у лісі 
 

У нетрях лісу тихо спить світанок, 

калачиком вмостившись, як малюк. 

А тиха ніч не забуває наостанок 

послухати, як день народить звук. 

 

Туман повзе, а день за ним крокує 

і сипле росами, яким нема ціни. 

Як сонце промені ранкові відкоркує, 

то миттю в ліс кидає гарпуни. 

 

Марніють зорі, лісу вже не спиться, 

він сни лишає у тенетах павуків. 

А оленятко хоче стати на копитця, 

бо ще не бачило своїх малих слідів. 

 

Сова востаннє гупає десь в лісі, 

кресалом сонце треться до землі, 

а вітер виспаний поміж дерев пронісся 

і перед дубом б’є поклони доземні. 

 

А дуб стрічав трьохсотий вже світанок, 

поважний вік, але йому ще стане сил, 

води джерельної він вип’є цілий дзбанок 

й гніздо поправить в кроні, наче бриль. 

 

 

 

 



5. Лірична поезія 

 
            Закоханість 

 

Моя душа торкається душі твоєї, 

в моїх обіймах танеш ти, як лід.  

Вуста звабливі, як у милої моєї, 

лишили в серці незабутній слід. 

 

Лиш ніч і зорі вкрили твоє тіло, 

ти пахнеш квітами, що в полі зацвіли. 

Я напинаю пристрасті вітрило, 

щоб буревії нас назустріч понесли. 

 

П’янкий твій дотик так бентежить душу, 

так тепло вдвох в обіймах наготи. 

Від твоїх ніжних слів я неодмінно мушу 

розтанути, як ніч, і знов тебе знайти. 

 

       ***  

 

…стояла ти  

цілована дощем 

суконка мокра  

груди облягала 

таким як ти  

не треба діадем 

ти від дощу  

прекраснішою стала 

я цілував тебе  

із присмаком дощу 

горнулась ти  

вечірньою зорею 

в обіймах ще  

залишитись прошу 

тебе назвавши  

Мавкою своєю… 

 

 

 

            Гаряча кава 

 

Ти зранку каву в ліжко принесла, 

з моїх обійм звільнившись непомітно. 

Грайливо руку для цілунку подала 

і усміхнулася закохано й привітно. 



 

Твій аромат з подушки не зникає, 

твоє тепло під ковдрою ще спить, 

ранкова кава мої губи обпікає, 

з тобою в ніч вернутися кортить. 

 

Тебе у губи буду цілувати, 

за мед вони солодші у стократ. 

І навіть всі кавові аромати 

не перевершать жінки аромат. 

 

 

                      *** 

 

Вечірній вітер заколисує планету, 

і сонне листя ледве тріпотить, 

павук дбайливо лагодить тенета, 

щоб в них до ранку сон собі зловить. 

 

Висить над горизонтом голуба Венера, 

пантрує пари, що закохано стоять. 

Як у поемах славнозвісного Гомера 

античні пристрасті сузір’ями горять.  

 

Нічне кохання дихає ритмічно, 

цілують губи місячний пейзаж,  

а вітер спраглий пестить платонічно 

і твоє тіло перетворює в вінтаж. 

 

 

 

                 Серце 

 

Холодне серце важко розтопити, 

воно не чує найтепліших слів, 

у ньому сила крижаної Антарктиди, 

у ньому холод зоряних світів. 

 

Гаряче серце снігом не згасити, 

воно пульсує силою життя. 

Так, як вулкан у ньому не спинити, 

так і до холоду не буде вороття. 

 

Байдуже серце нам не зрозуміти, 

воно немає жодних почуттів. 

Байдужості ніколи не прозріти 

й не відновити спалених мостів. 



                   Ти і я 

 

Ти усміхнись, а дощ нехай триває, 

ти доторкнись, а вітер хай летить,  

ти поцілуй, мороз не заважає, 

якщо у серці ще струна звучить. 

 

Мої слова придумані не мною, 

мої думки зірками мерехтять, 

мої надії народилися весною, 

але у вирій вже не відлетять. 

 

Я не ображусь, ніч нехай минає, 

я не відмовлюсь, тільки пригорнусь, 

я не засну –  світанок почекає,  

як зорепадом в твої сни вернусь. 

 

 

          Не судилось… 

 

Твої слова потрапили до серця, 

так грім влучає в дерево в саду. 

Та цього разу біль не перетреться 

і на мою́, і на твою також біду… 

 

В обіймах ми лишилися чужими, 

нам не судилось підкорити світ. 

Пробач, що розминулися стежини, 

а з яблунь облетів весняний цвіт… 

 

У твої сни я вже не поверну́ся, 

розвіяв час, як листя, всі слова. 

В забуті спогади я тихо обернуся, 

і не звучатиме нам пісня солов’я… 

 

 

             Холодний дощ 

 

Слова вплітаються в холодний дощ 

і розбиваються до скель твого мовчання. 

Фонтанами думки злітають серед площ 

і розсипаються, як втрачене кохання. 

 

Слова пусті й холодні водночас, 

колись були гарячі, як жарини. 

Цей дощ напише спогади про нас, 

а сонце все змарнує за годину. 



 

Холодний дощ закінчиться до ранку, 

а ти в минулому залишишся сама. 

Лише останній поцілунок на світанку 

запалить іскру, може, й недарма. 

 

 

              Шляхетне кохання 

 

Даруйте, пані, будьте так ласкаві 

прийняти квіти замість моїх слів. 

Не думайте, що маю наміри зухвалі, 

і прикрощів завдати я би не хотів. 

 

На мові квітів я кажу – кохаю, 

букет в руках – це моє почуття. 

Взаємності я майже не чекаю 

та вірю майже у передчуття. 

 

Мовчіть, прошу, нехай говорить погляд, 

тремтіння вій, рум’янець на щоці… 

І мого серця ледь торкнувся здогад – 

Вам майже небайдужі квіти у руці. 

 

 

             Можливо… 

 

Забути треба, але я не можу… 

Ятриться рана, і спливає час. 

Можливо я знайду на тебе схожу, 

та це в обійми не поверне нас. 

 

Холодний вечір вже слова не гріють, 

не знає ніч, чому любов мовчить… 

Можливо, наші почуття іще жевріють, 

от тільки наша пристрасть не горить. 

 

Перетирають жорна все, що бу́ло, 

полову вітер в далеч віднесе. 

Кохати серце може й не забуло, 

а новий день надію принесе… 

 

 

 

 

 

 



             Я вже забув 

 

Я вже забув, який у тебе смак, 

у пам’яті ти розчинилась у тумані. 

Кохання подає нам новий знак, 

але болить у незакритій рані. 

 

Почувши шепіт втомленого вітру, 

роси нап’ються трави молоді. 

Візьму я в руки сонячну палітру  

і намалюю стежку на воді. 

 

З’єднає стежка небо із водою, 

а сонце визирне в короні золотій. 

І знову ранок сумуватиме зі мною 

там, де кохались ми в траві густій. 

 

Впаде зоря – я вимовлю бажання, 

щоб знов світанок ми зустріли вдвох. 

З грудей дістану нерозтрачене кохання,  

і розділю на половинки для обох.  

 

На крилах вітру ве́рнуться зізнання, 

дощем проллються спогади палкі. 

Зігріті сонцем наші сподівання 

вернуть для нас мелодії дзвінкі. 

 

 

          Наше кохання 

 

Кохання нам зозуля накувала, 

коли віночком ти прикрасила чоло. 

Мене ти чарами своїми напувала, 

і через губи в мене щастя увійшло. 

 

Повінчаних весною серед квітів, 

нас вітер в полі палко обійняв, 

він змусив нас до хмари долетіти 

і в наших грудях буревій здійняв. 

 

Рука в руці і губи у цілунку, 

і твій в моєму серці б’ється пульс. 

Лише ковтком твого хмільного трунку, 

як спраглий ґрунт у зливу, я нап’юсь.    

 

 

 



            Загублені слова 

 

Я загубив слова, призначені для тебе, 

і не знайшов у серці запасних. 

Холодний вітер нагадав про себе 

в коротких поцілунках крижаних. 

 

Я не зумів тих слів прошепотіти, 

які могли б спинити в серці біль. 

В руках холодних пристрасть не зігріти, 

хоч би й Амури всі злетілись звідусіль. 

 

Слова загублені під снігом залиши́лись, 

вони весною в квітах проростуть. 

Я знаю, ми кохати не втомились, 

от тільки взимку квіти не цвітуть. 

 

 

                Пристрасть 

 

…Не зможу я залишитись байдужим, 

тебе крильми своїми огорну, 

візьму тебе у свої руки дужі, 

в глибокі очі сині зазирну…. 

 

…Я цілуватиму у шию під волоссям, 

тебе до себе я спиною розверну, 

від дотику грудей мені здалося, 

що я від пристрасті планету зупиню…. 

 

…Ми, як одне, в клубок чуттів сплелися, 

ритмічно б’ється наш єдиний пульс, 

як в землю корені від дерева врослися, 

так я у твої надра проберусь... 

 

              

                   Не йди 

 

Не говори нічого – просто промовчи, 

нехай за тебе скажуть твої очі. 

Не відвертайся – мовчки закричи, 

щоб я почув твої слова пророчі. 

 

Не відлітай, прошу, зима далеко, 

останні квіти ще ж не відцвіли. 

Слова холодні повернуть нам спеку, 

якщо серця колись закохані були. 



 

Не забувай про те, що вже забуто, 

а я знайду, що втрачено давно. 

Твої слова я вип’ю, як отруту, 

й до серця потече твоє вино… 

 

 

         Невинність 

 

…магнолія вибухає 

палким весняним цвітом 

щоб несподівано впасти 

пелюстками невинності 

саме тоді коли годинник  

вибиває вчорашній день 

у якому вже не буде  

твоїх зітхань за втраченим 

а дівоча сльоза не змусить 

планету зупинитись 

і вона мчатиме в майбутнє 

звичною орбітою 

щоб магнолія знову  

зацвіла лише для тебе… 

 

 

 

                В обіймах слів 

 

словами як пелюстками огортаю тебе  

і у моїх руках ніжна троянда 

…яка дихає свіжістю літнього дощу 

…яка не втомлюється розквітати щоранку 

…яка зберігає невинність ранкової роси 

словами як вітром пригортаю тебе 

і у моїх руках гнучка верба 

…яка щовечора розплітає коси  

…яка милується місячним сяйвом 

…яка заколисує мої забуті сни 

словами як дощем омиваю тебе 

і у моїх руках найчистіша перлина 

…яка зваблює перламутром губ 

…яка чарує блиском у зіницях 

…яка має смак твого океану 

 

 

 

 



    Холодний вірш  

 

холодна м’ята  

твоїх слів 

залишає тавро  

на моєму серці 

наче розпеченим залізом  

викарбувано вирок… 

не поливай  

холодним дощем забуття 

мої спогади про тебе 

віднесені невідворотністю  

у глибини пам’яті… 

загорни холодну зброю  

у покривало  

літнього серпанку 

тоді сонячний дотик  

стане дотиком  

прощення… 

 

 

                 *** 

 

Не в змозі час усе полікувати, 

гірчить поли́ном молоде вино. 

Я рану в серці буду відчувати, 

допоки в грудях б’ється ще воно. 

 

Знайду слова із запахом живиці 

і як молитву їх тобі прошепочу. 

Я спогади черпатиму з криниці, 

я за тобою на край світу полечу. 

 

Та, як знайду, не знаю, чи пове́рну, 

тут зілля треба не лише від ран. 

Давай в коханні зробимо перерву 

і перепишем незакінчений роман. 

 

 

 

 

                  Мавка 

 

Не знаю я – було це все насправді, 

чи був це сон, навіяний вночі, 

на озері, якого не було на карті, 

зустрів я дівчину з лілеєю в косі. 



 

Я йшов на голос, що звучав так ніжно 

там, де цвіла калина з-під верби. 

Я дивувався й прислухався грішно 

в сумну мелодію із нотами журби. 

 

Віночок мала плетений із квітів, 

сорочка вишита з лляного полотна, 

вона прийшла із українських мітів*, 

була з коханим, а лишилася одна. 

 

В очах зелених втрачене кохання, 

бездонна туга, глибша, ніж вода. 

Чекає судженого свого до світання – 

закохана, вродлива й молода. 

 

Було це в тиждень, знаний як русалчин**, 

я більше озеро у лісі не стрічав. 

Лише у пам’яті лишився голос Мавчин 

і серця відданість, якого я не знав. 

 

*  – властиве українській мові прочитання слова “міф” 

** – тиждень після Зелених свят 

 

 

              Човник 

 

Для тебе я зберіг ще в серці вогник, 

жаринка в ньому тліє, як зоря. 

Пливе за течією мій самотній човник, 

пливе в забуті і незвідані моря! 

 

За компас правлять струни мого серця, 

та горизонт мені надії не дає. 

Якщо вітрило пристрастю напнеться,  

до твого серця човник допливе! 

 

Мій човник рифи вправно оминає, 

а спів сирен для мене не страшний. 

Та тільки серце хомуто́м стискає, 

що штиль у морі буде затяжний… 

 

20.06.2017 

 

 

 

 



                 *** 

 

Не дорікай, що я тебе забуду 

(хоч як забути дотик твоїх губ?), 

в твоїх обіймах тільки ніч пробуду, 

і ти мене, як вперше, приголуб. 

 

Забути мушу – доля невблаганна, 

час, як вода, тікає крізь пісок. 

Для мене ти залишишся жадана 

і зацвітатимеш серед моїх думок. 

 

Забуду, щоб весною пригадати, 

щоб запах квітів пристрасть розбудив, 

щоб свою ніжність лиш тобі віддати, 

що б хто про нас колись не говорив. 

 

 

                   І знов весна… 

 

В моє життя ти увірвалася весною 

і теплим дотиком спинила снігопад. 

Свинцеві хмари, що висіли наді мною, 

ти розігнала й повернула час назад. 

 

Вгамуй мій біль, вдихни у мене ніжність, 

моє вагання ти на пристрасть заміни, 

в закоханість перетвори ти сніжність 

і серце втрачене на любляче зміни. 

 

Твоїм вустам довіритись я зможу 

й роси напитися з твоїх долонь. 

Свої страхи з тобою переможу, 

я віддаю себе у милий твій полон. 

 

     

              Ти поруч 

 

Ти поруч знов, і я тебе вдихаю, 

а руки ніжно так беруть тебе за стан, 

твої принади безсловесно оглядаю 

і віддаюсь твоїм палким губам. 

 

Цілую бархат між грудей розкішних, 

лечу в ущелину солодкого гріха. 

Ти вся тремтиш від дотиків неспішних, 

і навіть серце від безумства затиха. 



 

Мене цунамі з головою накриває, 

у вир чуттєвий ти затягуєш мене. 

Немов на тисячі уламків розриває 

у мить, як збудження вершини досягне. 

 

 

                 Не марнуй        

 

Ти не марнуй моїх цілунків, не марнуй, 

у них зали́шив я невипиті світанки…  

Ти наші зустрічі у снах своїх пильнуй, 

у них я залишатимусь до ранку… 

 

Ти збережи слова, які я шепотів,  

бо в них тепло невиспаної ночі… 

Де б вдруге знов тебе я не зустрів,  

я зацілую всю тебе охоче… 

 

Не віддавай, прошу, цвітіння вітру, 

я поверну́сь і знов тебе вдихну… 

Словам несказаним ти вияви довіру, 

і я палким коханням спалахну… 

 

  

                *** 

 

Ти не змогла, а може не схотіла 

в моїх словах побачити себе. 

А я осліп від сяйва твого тіла, 

а дотик твій електрикою б’є. 

 

Ти бу́ла вся цілована до мене, 

а я тебе, як вперше, цілував, 

я пив тебе, як п’ють вино черлене, 

але твій перший плід не я зірвав. 

 

Ти поруч ще, але підеш до ранку, 

візьмеш з собою всі мої слова. 

Сховаю в серці, як єдину бранку, 

та місяць мої думки обрива… 

 

Мене попросить, щоб тебе забути, 

ніхто, крім нього, так тебе не знав… 

Та як мені без тебе день пробути? 

Можливо інший твоє тіло обійняв? 

 



Мої слова холонуть з безнадії, 

твоїм ім’ям до місяця кричу! 

Я серед ночі спогадам зрадію, 

в яких тебе цілую досхочу… 

          

              

             Остання осінь 

 

Дощ за вікном вистукує сонети, 

малює краплями мої сумні думки, 

знаходить рими швидше, ніж поети, 

і недописані гортає сторінки… 

 

За склом негода пристрастю шокує, 

і сірі хмари впали з висоти, 

а дощ мого кохання не шкодує, 

між нами осінь палить всі мости. 

 

Коли вже дощ на прозу переходить, 

малює чийсь розмитий силует, 

лише тоді мене від болю зводить, 

бо у вікні я бачу твій портрет… 

 

 

 

                   Відцвітають сади 

 

Відцвітають сади та не тільки сади відцвітають, 

і вже наше кохання, як слива, обсипало цвіт. 

Твої ніжні слова мої ранки уже не вітають, 

обціловує вітер тобою залишений слід… 

 

Але я не забув, як цілунок твій сливою пахне, 

і цей спогад про тебе я зали́шу назавжди собі. 

І самотність моя смаком зрілої сливи просякне, 

знов мене спокусити весною уже не тобі… 

 

Тільки очі твої мають колір дозрілої сливи, 

тільки колір такий я шукатиму і не знайду. 

Як проллються про тебе у спогадах зливи, 

я у сад для прощання з тобою прийду… 
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