
Зодiак
* * *

Як хочеться молитися часом
комусь, хто всепробачливий й ласкавий:
Не приведи загинути рабом
чужої ласки i чужої справи!

Не допусти закiнчити цi днi 
пiд непривiтним чужинецьким дахом. 
О, дай хоч старцем перейти менi 
старим, запиленим Чумацьким шляхом,

спочинуть в холодку рясних садкiв, 
вклонитися селу, зрадiти мiсту, 
почути дзвонiв пiвзабутий спiв 
i тупiт нiг пiд музику троїсту.

За плугом перейти широкий гон, 
в пухку рiллю насiння кинуть жменю, 
пiд копами забуть утомний сон, 
припавши до межi: «О нене, неню!»

Як хочеться молитися часом 
комусь, хто зна мiй бiль i знає... гану: 
Не приведи загинути рабом 
на спраглих межах мого Ханаану!

Волинський рiк
О.Стефановичевi

Садок такий нiжний, прозорий, 
червлений захiд, мовби жар, 
І нiби вище знялись зорi, 
i нiби нижче килим хмар.

Тхне пусткою з сумного поля: 
зелений клаптик – чорний гон… 
І не минула лiсу доля, 
i, як докори, крик ворон...

Лиш буйний син призвiлля
свої виспiвує пiснi,
то обiйме сухе бадилля,
то в буйнiм танку божевiлля
спiває гiмни осенi.

Надять цi гiмни. Їхня сила 
змiцня забаганку слiпу, 
жадобу хижу: мати б крила, 
їх розiп’яти, як вiтрила, 
й летiти, мчати по степу.

Здогнати простiр у погонi, 
шпурнути час у хижий вир 
i на останнiй перепонi 
пустити керму iз долонi 
й на крилах вiтру, як на тронi, 
пiднестись до осiннiх зiр.

РеTiна1

За тобою Гаральд тужив, 
твоє iм’я – бойовий знак, 
це про тебе вiкiнгiв спiв, 
князiвно пiвнiчних саг2.

Тебе знає Лаба i Рен, 
ти – Ре'iна Сенських долин, 
славна мати славних iмен... 
Не йму вiри: чи й я твiй син?

Не йму вiри... А може, ти 
не признаєш мене своїм? 
Я вагаюсь: можна ввiйти 
у палац твiй, в князiвський дiм?

І зiстать в твоїй сторонi, 
щоб славить твоє буття... 
О дозволь, Ре'iно, менi 
дарувати тобi й життя!

Криниця нiжностi
* * *

У вiльнiм краю лицар самiтний 
пiднiс напослiд переможну крицю 
й на роздорiжжi викопав криницю – 
останнiй дар вiтчизнi звитяжнiй.

Пiд кришталевiстю вiн заховав у нiй 
iз серця свого нiжностi скарбницю, 
що, замкненая в самоту – в’язницю, 
шлях перейшла з героєм життєвий.

О доторкнися спраглими устами 
струмкого кришталю. З його краплями 
приймеш один iз лицарських дарiв:

у мужнiсть переконаного чину,
в одважну непохитнiсть дзвiнких слiв
вкладати серця власного частину!

* * *
Є нiжна принаднiсть у сiльському храмi, 
як сутiнок березня в закутках ляже: 
яснiють вiконнi у присмерку рами, 
а тремiтний вогник щось Спасовi каже.

І пiп стародавнiй, у зшарганих ризах 
з дяком розпочали розмiрну розмову. 
Луна їм вторує несмiло в карнизах, 
ось... голуб на крильцях зворухнувся сизих, 
хтось мудрий вслухається в кожнеє слово.
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ПОЕЗІЇ

1 Ре'iна, Гаральд – персонажi скандинавського фольклору.
2 Сага – давньоскандинавський епос у формi прозового
тексту з вiршованими вставками.



Притишений, мiдяний брязкiт кадила, 
легенькi, тендiтнi хмарки фiмiаму 
вплiтає дитячої мiстики сила 
в архангелiв меч i архангельськi крила 
та все сполучає в солодкую гаму...

Вже мiсяць вiконнi закреслює 'рати, 
все глибшає, глибшає визначнiсть чину... 
Темнiшають ночi весняної шати, 
ймуть зорi у вiкна частiш зазирати, 
а в душу сплива безконечнiсть хвилини...

* * *
Снiг шепотить. Вiн рештки таємницi 
зимової дошептує в долинi, 
на зрубi перша, ще блiда травиця 
потай ворушить висохлi стеблини.

Ключ журавлiв трубить ген-ген високо, 
немов сурмлять невидимi фанфари. 
Так радiсно вiдпочиває око 
на хмар пухких розкиданiй отарi.

Хоч парк мовчить, мовчить ще чорно-синiй, 
та знаю я, про що столiтнiй мрiє, 
бо зрадила сережка на лiщинi, 
що злотну цвiтень вколо себе сiє.

Я знаю, що старий на думцi має...
«Так, друже, так...» – привiтно шепчуть губи.
Але назустрiч вiти простягає
i йде по верховiттi: «Правда, любий...».

* * *
Так часом хтось у невимовнiй вiрi,
яку не вбити нi рокам, нi втомi...

О.Телiга
Я тебе не буду цiлувати,
як черемха зацвiте у лузi
й зазвучить ген-ген по виднокрузi
яблуневих квiтiв бiле свято.

Цiлувати я тебе не буду 
й у грозовi липневiї ночi, 
як зiтхають десь небеснi груди 
й блискавками сяють Божi очi.

Аж тодi я схилюся до тебе, 
як у днi останнi листопаду 
скинуть гори злотную принаду 
i нагi пiднесуться до неба.

Там, в яснiм повiтрi, над лiсами, 
що знялись, прозорiстю убранi, 
я сухими доторкнусь устами 
уст твоїх палаючої рани.

Без присяги, впевненiстю щира, 
розплинеться в ясностi тривога; 
як засплять навiчно вiчнi боги – 
довiку менi лишилась вiра!

* * *
В моїм мiстi – врочистi дзвони, 
перемоги грiмкi акорди. 
В моїм храмi – стрункi колони, 
стрiмких арок нап’ятi хорди.

А над мiстом i храмом вiтер. 
Мчить вiн юний, звитяжний, ярий, 
нiби тонни могутнiх цитер 
хтось потужний жбурля за хмари.

Ти ж не зможеш зi мною бути 
в тiм високiм, лункiм соборi: 
твому серцю в долинних путах 
не пiднестись суворо горi!

Угорi, на самотнiй чатi 
хай твiй друг сам один зiстане: 
там – уста лише ймуть мовчати
чи змовляти присяжне «Amen».
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Вітаємо переможців!
1 листопада 2013 року вiдбувся розiграш призiв «Книжкова лотерея». 

Барановська Л.Л. (м. Ковель)
Блошенко О.О. (м. Кiровоград)
Гончарук Н.С. (м. Хмельницький)
Грабовський А.В. (Волинська обл.)
Дичко Н.В. (Закарпатська обл.)
Кальмус Н.М. (Днiпропетровська обл.)
Кочегарова В.М. (м. Луганськ)
Литвин Я.П. (Львiвська обл.)
Мельникова І.Л. (Житомирська обл.)
Мельникова О.Ф. (Днiпропетровська обл.)

Паливода Т.Л. (м. Кривий Рiг)
Петренко О.Л. (Харкiвська обл.)
Плотнiкова Д.М. (Днiпропетровська обл.)
Полiщук Г.М. (Житомирська обл.)
Росоха М.Ю. (Закарпатська обл.)
Смерека Н.В. (м. Одеса)
Слюсар А.Ф. (м. Київ)
Чернiкова Н.В. (Донецька обл.)
Чвiль Л.Ю. (Волинська обл.)
Царюк О.О. (Донецька обл.)

П е р е м о ж ц я м и  с т а л и:

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��������������������������������������������

��������������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


