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Вода, вогонь, повiтря, земля – стихiї, на яких
будується свiт. Це, можна сказати, дива,

коштовнi дари, данi нашiй маленькiй планетi Ви-
щим Розумом, хоча дари цi, варто визнати, людст-
во так i не навчилося цiнувати й берегти. 

Ірина Жиленко – прекрасна поетеса з унi-
кальним, чистим голосом, яка, може, саме через
своєрiднiсть свого лiричного свiту i «самобутнiй
iндивiдуалiзм» [13; 231] або через свою справж-
нiсть поки що належно не поцiнована.

Творчiсть Ірини Жиленко – це «диво, яке тре-
ба пережити, а не пояснити» [2; 4], i, намагаючись
«пояснити диво», кожен ризикує,
що всi слова будуть видаватись ли-
ше половою, пустоцвiтом, шумо-
винням. А сама поетеса недаремно
застерiгає: «Я ж маленька вода, що
в глибинах живе. / Шумовиння не
треба менi» [7; 10]. 

Тож як проявилися у поезiї
Жиленко основнi природнi стихiї?
Пояснювати навiть не беремося,
натомiсть спробуємо просто «пе-
режити», пройти крiзь вогонь, во-
ду, повiтря й землю разом iз її
вiршами. Намагатимемося бодай
трохи вiдчути цю глибинну «ма-
леньку воду».  

Отже, Вода, за народними вiру-
ваннями, найвеличнiший дар неба,
символ духовного й морального
очищення [1; 83]. Почнемо з неї. А ще – з тiєї да-
лекої пори, коли сама Ірина була малою i стра-
шенно любила купатись у басейнi Ботанiчного
саду, пiдбиваючи на це всiх друзiв-хлопчакiв. А в
свої дванадцять рокiв навчилася плавати: тодi
вперше побувала з батьками на морi, в Сочi, де
раптом вiдчула, що пiд ногами… немає дна. Ірин-
ка не закричала, не покликала на помiч: з усiх
сил замолотивши руками-ногами, вона поплив-
ла (така, до речi, Іра Жиленко завжди й у всьому:
замiсть галасувати й привертати до себе увагу,
мовчки й уперто працює [14; 126]). Щось
подiбне вiдбулося i з поезiєю: «Я вчилася писати,
як i плавати. Без стилю, вмiння, пiдготовки. Бор-
салась – аби випливти» [14; 153]. У юностi
мрiяла стати морячкою. А в дорослому вiцi на
дачi у Халеп’ї пiд Києвом захоплено, вiльно й на-
тхненно (так, наче це не плавання, а гра на фор-
тепiано!) плавала в глибокому халеп’янському
озерi [14; 127]. 

«Прибоями» золотих дощiв, любовними пото-
ками, щасливими, «дзвiнкими» слiзьми, лiтнiми
грозами, кришталевими зливами, трiумфальними
каскадами фонтанiв сповнена «молода» Іринина

збiрка «Автопортрет у червоному» [3]. Ірина Жи-
ленко не була б Іриною Жиленко, якби тої водної
стихiї не приручила й не одомашнила: коли в її
вiршi сусiдка «мила коси на терасi», поруч «нама-
лювалася» «золотиста пара над трюмо, рожеве
мило i блакитний тазик» [3; 88].

Синiй «дощик хлипа, як дитина» або м’яко ше-
лестить «за скляними дверима», вуркотять крани,
поливаються квiти, миється «в синiй полив’янiй
мисцi» багряна редиска: цi та iншi «водянi» чудеса
буднiв з’являються у збiрцi «Дiм пiд каштаном»
[5]. Дощi – глибокi, вечiрнi й тихi – шелестять у

книжцi «Ярмарок чудес» [8].
«Я чую, як опiвночi вином / стає

вода в iржавих кранах мiста», – мо-
виться в цiй-таки збiрочцi [8; 47].
І не випадково. Модифiкацiєю води
(її символом) у Жиленко нерiдко
виступає вино. Стан сп’янiння в її
поезiї – це своєрiдне святкування
життя, возхвалення всiх його сти-
хiй: «П’ю за весну я! П’ю за шиби
синi…» [3; 11];  «А я допиваю черво-
не вино. / І дива чекаю. І дива…» [5;
75]; «Цей тюльпан iз вогню i золота
/ пiднiмаю i п’ю, мiй любий, / за
твою кучеряву голову, / за твої не-
досяжнi губи» [5; 76]; «Боятись про
старiсть писать – все одно, / що не-
допивати в бокалi вино, / бо страш-
но побачити дно» [7; 2].

Тож не дивно, що й одна з наступних збiрок
називатиметься хмiльно: «Вечiрка у старiй ви-
нарнi» [4]. Вона теж «замiшана» на водi, от ли-
шень: «Вставай раненько, поки не свiтає / нiчна
вода, поки вона – вино» («Вдосвiта»). Дощi в цiй
книжцi свiтлi, лагiднi, музичнi, грибнi. А
справжнiм гiмном водi i життю є прекрасний
вiрш «Озеро в грозу» [4; 71, 72]. Буденний епiзод
купання жiнки в ставку i початок грози описано
як священнодiйство:

…Але змiшалось озеро з грозою,
І стали – плоть одна, одна стихiя.

«Земна» вода злилась iз водою «небесною» [1;
83]: зараз явно щось станеться. З мало не бiблiйним
(i водночас таємничо-казковим, «язичницьким»)
пафосом переповiдається наступне: героїня, погли-
нута розбурханим озером, починає тонути: «…І я
хотiла вийти. / Та озеро мене не вiддало». Але нiме
волання потопельницi почув Господь: 

…i мить од вiчностi дбайливо вiддiлив.
І, роздiливши озеро з грозою,
Грозу вознiс, а озеро розлив.

І вiддiлив вiд озера людину.
Сказав: «Далеко не пливи, дурне.
І не злiтай високо – то гординя.
Люби, дурне, своє життя земне».
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Озеро – об’єкт великої любовi й Ірининого по-
клонiння: «І дав Господь їй щедрою рукою / глибо-
ке озеро з гнучкою осокою»… Це вже – з наступної
збiрки «Пори року» [6]. Тут жiнка «сильна, як во-
да», попри «розбите серце». Можна сказати, що сер-
це розбите, але таку ж сильну волю має i нескорена
легендарна київська Либiдь iз однойменного вiрша,
«Божа вода» якої закатана в асфальт. Але рiчка все
одно тече: впадає бодай у вiчнiсть [6; 14].

«Пори року» взагалi наскрiзь пронизанi дощами
й сльозами. Лиш на якусь мить вони «зупиняють-
ся». Але вже через сторiнку-другу дощик знову «ни-
же iскристий бiсер» («Дощик-бiсер»), потiм стає
«дощарою», переходячи на галоп («Дощ на дачi»),
розтягується «вiд липня i до серпня» («Такубоку.
Сумнi iграшки») i прилипає, «неначе грип» («Про-
гулянка по краю»).

Особливого смутку сповнений образ води в най-
новiшiй жиленкiвськiй збiрцi – «Свiтло вечiрнє» [7].
Завмерши «сльозою в оковi» i замовк-
нувши стоячою грозою в небесах
(«Моя самотнiсть – солодкий
хрест…»), хлюпаючись у «басейнi без-
смертя» («Якщо ти не пiшла в кiно…»),
вода хоча й усмiхнено затiкає в равли-
кову хатку («Я мовби знала…»), хоч i
йде липневим шепотливим дощиком
«у картоплю», хоч i стоїть дощем, «як
лiсом» («Читаю в дощ…»), проте її, жи-
вої, «все менше», вона вже плаче в лю-
динi вiчнiстю («Цiле лiто, цiлу
вiчнiсть…»), бо героїня – «на днi свойо-
го дня» i «свойого горя» («Плаче не-
бо…»). І це закономiрно, бо «Свiтло
вечiрнє» насамперед про тих i для тих,
хто пожив i пережив нещастя, горе та
втрати. Хто над вiршами виплачеться
(очисна сила води), i йому полегшає: «Та не зовсiм
журилась людина стара. / А мов тиха вода, вiдбивала
життя, / наслухаючи серцебиття» [7; 87]. І навчиться
по-фiлософськи сприймати те, що «скоро зiр твiй
зiтре темнота. / І земля тобi ляже на груди» [7; 17].

Земля символiзує жiноче начало й материнство,
вона – берегиня всього живого [1; 188]. У «Свiтлi
вечiрньому» ця стихiя, хоч i має «мертве обличчя»
(бо скроплена вдовиними слiзьми), але водночас
пахне «рiдним обжитим домом». Те, що лiрика Іри-
ни Жиленко переважно мiська, аж нiяк не означає,
начебто її лiрицi стихiя землi чужа. Недаремно у
своєму есе «Homo feriens»* авторка «по-садiвниць-
ки» окреслює своє мiсце у цьому свiтi: «…Я – просто
я. Органiка, сама природа, явлена в людинi. Я –
сплеск радостi од цвiтiння тiла i душi. Я – гордiсть i
трiумф од плодоношення тiла i душi» [9; 27].

«Приручена» поетесою ще з часiв київського ди-
тинства (тодi поширеною дитячою розвагою були
«секрети»: у землянiй ямцi викладались узори з
фантикiв, жолудiв, пiр’я та iншого «пiдручного ма-
терiалу», накривались шматочком скла i знов при-
трушувались землею чи травою [14; 125]), земля в
рiзних аспектах, у тiм числi i як «останнiй причал»,
осмислювалась нею ще в перших збiрках. Так, у

вiршi «Маленький реквiєм» iз «Автопортрета у чер-
воному» [3; 25, 26] є пророцтво:

На днi землi в сосновому човнi
Колись причалю до корiння дуба.
Як тяжко верби ходять по менi
І вистигають (це ж востаннє!) губи.

Я прикладаю землю до чола,
І стишується дзвонiв калатання.
Ну що ж. Була. Смiялася. Жила.
І тут лягла. Не перша й не остання.

Лiрична героїня цiлком спокiйно сприймає
факт, що кожному приходить час «землею назива-
тись», але так само слушно усвiдомлює вона й без-
перервнiсть буття: «Я єсть зерно в земному лонi!»
[5; 5]. Обидвi цi тенденцiї прочитуються в поезiї
«Березень. Село» зi збiрки «Дiм пiд каштаном». Зе-
мля тут вiд людських рук, що висаджували в неї
«бульбашки жоржин» i будували на нiй дiм, по-
теплiла й «послабила тяжiння»:

Нас вина легко так хмелили,
Легким був труд, i сон, i шлях,
І навiть, коли спать лягли ми, –
Легкою нам була земля [5; 22].

«А земля така до мене тепла», – мо-
виться в iншому вiршi збiрки [5; 87]. І
цей образ – теплої землi, рiдної землi –
простежується в книжцi «Ярмарок чу-
дес»: «мiй добрий дiм», «моє гнiздо
земне». «І лампа осяває житло», у яко-
му багато книжок, улюблених речей,
чию «земну плоть» вiдчуває поетеса:
«так весело долоням впiзнавати ок-
руглiсть ваз i прямокутнiсть книг», «І
над усiм – спокiйний голос / Годинни-
ка, що знає все» [8; 44]. 

Про Дiм як всеохопний, концепту-
альний образ лiрики Ірини Жиленко,
де головна героїня виступає в ролi Бе-

регинi, варто говорити окремо, бо вiн невичерпний.
Ми ж згадаємо його наразi хiба в тiсному, нерозрив-
ному, на наш погляд, зв’язку з образом землi:

Я рада. Я, певно, з отих господинь,
Що з дому – нi руш. Хоч пали мене  домом! [4; 8]

«Цей Дiм – її уява i прихисток, творча доля i на-
тхнення, мiсце зустрiчей i прощань; це її рай i пекло,
це буднi i свята, це її рабство i її воля, її Храм i Боже
гнiздо, – погоджуємось iз М.Жулинським. – Цей
Дiм – духовний собор…» [12; 8, 9]. 

З домом, як i з землею, тiсно пов’язаний образ
працi. «Копала в спеку я картоплю, – мовиться в од-
ному з вiршiв “Вечiрки у старiй винарнi”, – Люблю
цей клопiт – пiдкопом / з темниць визволяти карто-
плю. / І, взявши в долоню, вiдчути – / яке воно чу-
до!» [4; 33]. 

У збiрцi «Пори року» героїня однойменного вiрша
«Господиня городiв» теж аж нiяк не нарiкає на «над-
мiр труду»: «то день згрiбання трав, то день прання, /
складання дров, солiння, пiдмiтання» [6; 42]. 

Щоправда, цiкавим у «Порах року» нам бачиться
те, що коли земля тут насамперед пов’язана з працею,
то стихiя Повiтря поєднана з дозвiллям. І не лише то-
му, що на балконi хлоп’як, розважаючись, «видимає
мильнi бульки», а на небi янголя знiчев’я видуває бiлi
хмарки («Старе мiсто»), i янголя те – «на бiлiм кла-* Людина, що святкує (латин.).

«...Дзвоникiв радiсний  дим»
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весинi», й хмарини «солодкi, як пломбiр» («Ранок
першого снiгу»), але й тому, що в жартiвливому «Бо-
жественному вiршi» героїня вiд «божественної лiнi»
перетворюється на бульбашку, точнiше – на «кусень
повiтря» й навiть «обростає» нiмбом. Жарт, як це ча-
сто водиться в Жиленко, має глибокий пiдтекст i лег-
ко переростає в серйознiсть. І ось уже тишина, спов-
нена повiтря, – «така прозора», а «вся земля – Госпо-
ден храм» («Лiтня жiнка восени»).

Саме таким повiтряним Господнiм храмом колись
i побачила Іринка свiт уперше. Адже перший її усвiдо-
млений спогад походить з часiв вiйни, коли її везли на
возi в Стецiвку, на батькiвщину дiда-баби, – «безмеж-
не, всiяне зорями небо» [14; 120]. Що вже казати про
повiтрянi «польоти» на «тарзанцi» й на велосипедi, ко-
ли Іра знову-таки була попереду всiх вуличних розби-
шак [14; 150–152]!.. Вiдтодi кожна її збiрка – високий
i прекрасний полiт, тому закономiрно, що в «Авто-
портретi у червоному» «мокрий вiтер б’ється круг
зап’ястя», витають «хмiльнi протяги»
(«Прокинутися з повним домом щас-
тя!..»), «з вiдкритих вiкон рвуться (щоб
злетiть!) роялi» («Весна»), стiл пливе,
«як легке вiтрило», метається крильми
блокнот («Уява»), над мiстом пролiтає
«з корiнням вирване вiкно» («Вiкно»),
лине в повiтрi балкон («Вечiр. Бал-
кон»)… У «Домi пiд каштаном» повiт-
ряних образiв подибуємо не менше:
синiй вiтер, зелений шум лiсiв, «жовтий
протяг вiчностi», «розчахнений плащ» i
«розвихрена книжка» [5] тощо. 

«Ця жiнка – молода, як протяг!», –
влучно сказано про героїню «Ярмар-
ку чудес» [8; 66]. У «Вечiрцi у старiй
винарнi» ту героїню цiлує «в плечi
вiтер» [4; 30]. У тiй же книжцi «пли-
вуть фiранок голубi флотилiї», а «неспаленна» ду-
ша, яка «земне переросла» i «краєчок неба одгорну-
ла», «зiходить димом»… Роздiл «Дачна нiрвана» по-
фiлософськи продовжує тему «святого бездiлля»,
яка знову так тiсно перетинається з повiтрям, що
стає небом: «аж страшно йти менi, такiй малiй – / по
синьому, дзеркальному, тонкому»… І, очевидно, не-
спроста книжка завершується поемою «Тихе вiян-
ня», i те вiяння i є «Богом живим»…

У збiрцi «Свiтло вечiрнє» небо вищає i ближчає,
а повiтря довкола прозорiшає, блiдне. І чим далi
«час обрiза довкола мене простiр. / Хоч стiй у ньо-
му на однiй нозi», тим бiльше вивищується над сло-
вами лiрична героїня. Вона мовчить iз Богом [7; 8],
а вiрш пишеться «на мовi безмов’я» [7; 4], такий «не
напоказ» [7; 26], що справдi: «повняться свiти» її
«промовистим мовчанням» [7; 5]! Вiд того мовчан-
ня краще бачать очi. Вiд нього прозрiваєш, не-
сподiвано помiчаючи на лавi «стареньку», «якої уже
нема», а бiля неї дiвчатко, «якого iще немає» [7; 17],
i часи, коли, власне, ще й «не було часiв» i «пам’ять
ще почата не була» [7; 20].

Водночас повiтря, балансуючи на краю безоднi
(«На самому краї…»), переходить за межi буденного
життя: «А лiтнiй день виходить з берегiв / i розлива-
ється на цiлу вiчнiсть» («Нема куди старенькiй

поспiшать…»). Недарма ж народна мiфологiя вважає
повiтря сферою побутування душ i рiзних невиди-
мих демонiчних iстот [1; 377]. Проте поетичне око
Ірини Жиленко бачить бiльше, нiж звичайне. У про-
зорому (хочеться навiть сказати: прозiрливому)
повiтрi вiд усвiдомлення конечностi людського жит-
тя ще яскравiше окреслюються перед зором «пiвонiї
кольору вишнi, / i кольору першого снiгу, / i гiлка
жасмину пишна, / i вази прозора крига» [7; 25]. І ще
мелодiйнiше дзвенить вiрш – «тонкий, мов порцеля-
на, / з якої тiльки свiтло пить» [7; 32].

«Ірина поезiя вся у вихорах тополиного повiтря,
– пiдкреслює Роман Корогодський, поєднуючи далi
те повiтря зi стихiєю води. – Духмянiсть повiтря
(осiннi мотиви), ласкавiсть, м’якiсть сонечка i
рвучкi пориви злих вiтрiв, мiнливiсть води, її швид-
коплиннiсть, як i часу, природи – все це характери-
зує її поезiю як явище нацiональне у масштабi
вимiру загальних людських цiнностей» [10; 65, 66]. 

Зi стихiєю повiтря, хочемо того чи
нi, нерозривно пов’язане «Вiкно, роз-
чинене у сад» – ще один улюблений
образ Ірини Жиленко. «І звiдки ця
спрага почати спочатку? / Розкрити
вiкно в пломенiючий сад…» [3; 82]. У
цьому образi багато свiтла, чистоти,
надiї: «Коли я розчиняю вiкна в сад –
/ мiй сад смiється i тiкає вглиб» [3;
86]. «Я сяду. А вiкно мене знайде, /
мовчазно ляже на мої колiна»: оте
вiкно – «з обличчя матерi i саду» [3;
64]. «Вiкно її, як долонька, до себе
горне. / Вiкно її, як листочок» [5; 143]
тощо. Зрештою, сама вона теж вiкно,
бо у «цьому домi, повному досад, / я
не людина, я – вiкно у сад» [3; 83].
1978 р. вийшла збiрка Ірини Жилен-

ко, яка так i називалася, – «Вiкно у сад». 
А найновiша книга – «Свiтло вечiрнє», окрiм

численних згадок про сам сад, про розчинене у ньо-
го (i у свiт!) «вiчнозелене» вiкно, мабуть, не випад-
ково завершується символiчним, може, й «програм-
ним» вiршем «Вiкно у сад ІІ» [7; 92]:

Слова не мруть. Не йдуть в останню путь.
Живуть  собi – то й хай собi живуть.
І ждуть свого часу, як жде зерно.
Як жде в глибокiм погребi – вино…

Якщо у цих рядках слова асоцiюються iз землею
(зерно) i водою (вино), то в наступних – iз повiтрям
(«запломенiють синню небеса»). Нарештi вони
поєднуються з четвертою стихiєю – Вогнем, який,
згiдно з вiруваннями, є живим духом бога, що вияв-
ляється на землi [1; 83].

Уже сама назва – «Свiтло вечiрнє» – сповнена
вогню. Вона асоцiюється не зi штучним електричним
свiтлом нiчного вiкна (хоча таке й часто трапляється
у жиленкiвських поезiях), а з сакральним свiтилом –
сонцем, образ якого у цiй книжцi наскрiзний. Що-
правда, його свiтло м’яке i спокiйне, мовби приглу-
шене. Власне, таким i належить бути свiтлу в книжцi
про незнищенну юнiсть i повернення: «Я крiзь життя
пройшла, мов промiнь, – / пора у сонце повертать»
[7; 5]. Та й героїня, попри сумнi нотки, та сама, яка
завжди вмiла перетворити будень на свято: 

«Потайки цвiтуть ромашки...»
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Промiнь сонця фiранку мою утiшав,
І свiтилась, свiтлiша жасмину, душа
У старої, як свiт, поетеси [7; 88].

Це – наче свiтле прощання квiтки, яка довго й
пишно цвiла, збирала цiлунки бджiл i метеликiв, за-
в’язала й виростила насiння i тепер останнiми пе-
люстками вбирає промiння схололого осiннього
сонця:

…Вiршi мої, недосяжнi для тьми,
Будуть вiдлунювать сонце!.. [7; 26].

Сонцем-вогнем пронизанi й попереднi збiрки
поетеси. Бо це її доконечна потреба: «Чи багато тре-
ба моїй душi? Краєчок сонця. Син колись пожарту-
вав: “Ти, мамо, працюєш на сонячних батареях”»
[11; 114]. Тим паче, колись давно, у Стецiвцi, без
п’яти хвилин третьокласниця Іра Жиленко саме
сонцю присвятила першi свої римованi рядки:

Тiльки сонце встане,
Побiжу на рiчку,
Бiгаю по березi,
Рву з кущiв порiчку [14; 152]. 

У збiрцi «Автопортрет у червоно-
му» є цiлий роздiл, що називається
«Казки на заходi сонця». Автор пiсля-
мови Борис Олiйник назвав цi вiршi
видiнням у призахiдному сонцi, коли
звичайнi речi перетворюються на каз-
кових iстот, коли свiт оживлений, ко-
ли невтримна поетична уява iз гри
свiтлотiней витворює казковий свiт з
iмпресiонiстичною безогляднiстю [3;
100, 101].

Героїня цiєї збiрки – вся з сонця.
Сонця лагiдного («як сяє тиша у
пресвiтлу мить», як «сонячна яса») i
сонця палючого: «Але й люблю, коли
жахтить в менi / заграва лютi. І до бою
зводить. / Тодi я – єретичка на вогнi…», «i опiк ват-
ри на моїх губах» («Автопортрет»). 

Сонце з’являється й у вiршi-присвятi Григорiю
Сковородi, який завершується генiальним порiвнян-
ням мандрiвного фiлософа зi Свiтлом Свiту [3; 27].  

У «Ярмарку чудес» теж чимало призахiдного
сонця. Мабуть, тому, що тут у багатьох поезiях, а та-
кож у поемi «“Дитячий альбом” П.І.Чайковського»
осмислюється ще така свiжа в пам’ятi вiйна. Але

життя триває, i тому й у цiй збiрцi «на долiвку зо-
лотi квадрати / кладе щоранку радiсне вiкно», тому
попри все i тут – «за сонцем – сонце»… 

Сонце, точнiше його миттєвий зблиск гар-
монiйно поєднав iз землею, водою, повiтрям i вог-
нем у вiршi «Лiтня»:

І так усмiхалася гоже
Картопля, обмита дощем,
Що я розсмiялась: – О Боже!
Чого менi ще?
Повiтря ласкавого трепет.
І сонце на дужцi вiдра… [4; 34].

Лаконiчний, iмпресiонiстичний мазок золотої
барви на дужцi вiдра (а й справдi: «Чого менi ще?»)…
Дивно, але збiрка «Вечiрка у старiй винарнi», у якiй,
здавалось би, вiдсутнi гiркi спогади вiйни, яка й сама
вся мов наповнена спокоєм та оптимiзмом, вiдвер-
тих згадок про сонце нiби й немає. Але воно, наче
променем, пронизує всю її: точнiсiнько так, як Бог

«променем пролiг через траву» у зга-
даному вже вiршi «Озеро в грозу».
Може, саме тому героїня сумного
вiрша «Прийде осiнь» обiцяє й пiсля
смертi залишитися «вiчним сонцем,
вiчним летом, вiчним лiтом»?..

У цьому зв’язку цiлком логiчно, що
у «Порах року» жiнка вже й сама
вчиться «свiтити». Взагалi у цiй збiрцi
поряд iз дощами ледь не в кожному
вiршi є й вогонь. Вiн то з’являється у
свiчцi, то горить кульбабкою, спекою,
жаринкою-iскрою i «кругойдучим»
сонцем, що цвiте синiм гiацинтом або
«мовчить величезним оком», то його
сонячними «блищиками». 

Поезiя Ірини Жиленко така бага-
тогранна, повнокровна й самодостат-

ня, що становить окремий Всесвiт. У нiй вирують-пе-
реплiтаються i гармонiйно спiвiснують вогонь,
повiтря, земля i вода: «Я – свiтло, я – вiтер, я – бiг по
пiску, / Я – дрiж золотий, що проймає рiку» [3; 96].
Як заповiдалося у ранньому вiршi, так i реалiзувало-
ся в усiх наступних збiрках. Кожну з чотирьох стихiй
поетеса осмислила, оспiвала, прожила. В кожнiй по-
чувається вiльно й розкуто, усi зумiла приручити,
вiднайшовши високе в буденних речах. 
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«Живу, як вчить троянда...»


