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матерiал на ту саму тему. Причому це, як правило,
була його власна iнiцiатива. 

Контактуючи з методистами України, Валерiй
надзвичайно уважно ставився до виявiв креативу,
помiчав паростки нового, пiдтримував, заохочував
до творчостi. Шанував учительську працю, цiнував
вiдданих їй словесникiв, розповiдав про них на
сторiнках фахової преси, зокрема, в журналi «Диво-
слово» видрукував серiю прекрасних портретних
нарисiв. Робив те не з принуки, це був вiдрух серця,
зроджений внутрiшньою потребою подячним сло-
вом ушанувати самовiдданiсть учителя. Героїв своїх
нарисiв вiн розпiзнавав безпомильно – це ще одна
його особливiсть, пов’язана з умiнням природно й
невимушено виводити свого спiврозмовника на
свою емоцiйну хвилю. Йому довiряли, з ним дiли-
лися не лише професiйним, а й сокровенним.

З Валерiєм цiкаво було говорити на будь-якi те-
ми, i то не тiльки через широку обiзнанiсть. Йому
властивий був особливий, м’який стиль проваджен-
ня бесiди. У редакцiї ми бачили його рiзним i нiколи

– рiзким чи роздратованим. Наше спiлкування було
позбавлене сповiдальностi, яка зазвичай узалежнює
людей, натомiсть воно завжди мало довiрчу то-
нальнiсть. В однiй з останнiх розмов Валерiй зiзнав-
ся, що найкомфортнiшим мiсцем роботи для себе
вважає редакцiю «Дивослова». Тодi цi слова спри-
йнялися як щось найзвичайнiсiньке, їм не надалося
особливого значення. Тепер вони не просто згаду-
ються – це малесенька втiха у великiй безутiшностi. 

Над усе Валерiй любив матiр i Україну. Матiр
боготворив. Україною жив. Сам був органiчною ча-
стинкою українського свiту. Своєю присутнiстю в
ньому поглиблював його питомiсть, iнтелекту-
альнiсть, духовнiсть. Будьмо вдячнi йому за це. І за
те, що був з нами, що обдаровував нас добротою i
безкорисливою любов’ю свого серця, зрощеною на
християнському всепрощеннi i братолюбiї.

Уклонiмося його свiтлiй пам’ятi.
Уклонiмося його свiтлiй любовi. 

Катерина РИБАЛКО

***Вже сказано усi слова, 
Повернуто усi борги, 
Затихли всi душевнi болi, 
Попереду, як два шляхи, –

двi долi.

***Вiдчини наостанок вiкно –
Нехай нiч увiйде у мiй дiм, 
Подарує букет ароматiв i звукiв, 
Стане гостем моїм несподiваний грiм, 
Порожнечу заповнить, 

властиву розлукам.

***Ти в далекому снi призабутому –
Нi на мить уже не вернешся
І до серця мого заснулого
Навiть словом одним не озвешся. 

***Мертву квiтку нашої любовi 
Нiжно пiднесу до уст востаннє 
І вкладу тремтливою рукою
В пам’ятi скупий гербарiй.

***Прощання – то був мiй у прiрву крок,
Не боляче вже i не страшно,
Забито лунко останнiй гвiздок
В домовину кохання нашого. 

***Завжди житимеш в серцi моїм, 
Завжди збурюватимеш мiй спокiй, 
У безтямнiм життi одинокiм 
Не вмовкатиме споминiв грiм.

***О крове моя, о вогненного шалу 
колиско! 

Чому рано так сповiльнилось кипiння 
твоє? 

Чому занiмiння пiсень твоїх так уже 
близько,

Так близько прощання зi свiтом 
й згасання моє?

***
Скоро виповниться вже вщерть 
Чаша долi пекучим болем, 
Тихо прийде некликана смерть –
Поцiлує в уста червонi.

***
Вже щастя, мов сонце, скотилося 

в море,
І смерть невблаганна напнула вiтрила, 
Не можуть вже бiльше боротися 

з горем
Моєї душi переламанi крила.

***
Я вже чую – iде кохання, 
І вже знаю, що будуть знову 
І солодке вино стрiчання, 
І розлуки печаль полинова.

***
Перший день у цiм свiтi живу, 
Золотини щастя намножую,
Хмiль любовi невтримно п’ю 
І завмерле серце стривожую.

***
Твоя душа – яскиня, повна скарбу, 
Що воскрешає серце неживе, 
Твоя душа – весна, що сипле барви 
У сiре й самiтне життя моє.

***
Мертву душу весна воскресила, 
Замаїла барвами-мрiями, 
Пломiнку любов запалила 
Напоїла силу надiєю.

***
Хай отрута грiха вливається 
В нашу кров – ще життю не кiнець, 
Хай кохання мiцнiше впивається 
В кожен атом наших сердець.

***
Процвiте кохання рубiном
І осяє пiтьму вогнисто.
Вмить душа моя спопелiє,
Тiльки лишаться згадки iскристi. 

***
Тiло виснажене i кволе
Розтинає судома болю –
Вiзерунок любовi доля
Вишиває гарячою кров’ю. 

***
Молодим i терпким вином 
Погляд твiй в мої ночi ввiллється. 
А вже туга прощань за вiкном 
На сп’янiле чатує серце.

***
Знову серце птахою рветься,
Знову пристрастю кров закипiла –
То один лиш твiй доторк теплий
Тихо лiг на знеможене тiло. 

***
Очi хочуть свiту не бачити, 
Щоб на тебе тiльки дивитись, 
А душа – на колiна впасти, 
Щоб на вроду твою молитись.

***
Кличуть нас на зорi солов’ї, 
Тож покиньмо усе й летiмо, 
На вiвтар божевiльнiй веснi 
Нашу пiсню пiсень принесiмо.
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