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ПОЕЗІЇ

* * *
Коли цвiтуть черешнi та жерделi
І тане день в заметi запашнiм,
Гойдають весни сонячнiї релi,
Гойдають весни мої пiснi.

* * *
А колись в Артемiвцi я вчився
І записки нiжнi їй писав...
В.Сосюра

Ідуть роки. Минають днi i ночi.
Нiхто, нiхто молодшим не стає...
Його юнацтво й днi мої дiвочi –
Далекий час, що в пiтьмi розтає.

І в час, як вечiр злотнi кросна стеле
Вогнем багряним на вишневий снiг,
В садах, в степах спiвають менестрелi
Балади сонцю – мої пiснi.

І як згадати нами пережите,
Воно, мов сяйво, постає з iмли:
Як ми зросли, й дружили нашi дiти,
І теж зросли, i внукiв нам дали...

Ще пише лютий синi акварелi,
Іще в снiгах дерева, як в цвiту,
А вже весна на бурянiм льоту
От-от розплеще променевий келих...

Та десь в душi назавжди залишився
Чорнявий хлопець, що вiршi складав,
І що колись в Артемiвцi учився,
Й записки нiжнi дiвчинi писав...

І я гойдаю сонячнiї релi –
І бачу, бачу свою мету.
* * *
В часи, що їх iсторiя запише,
Як мовиться, в скрижалi золотi,
Всi людськi якостi стають значнiшi
І виразнiшi життєвi путi.

Ішли роки... Минали ювiлеї...
Його немає вже багато лiт...
І тiльки пам’ять дiвчини тiєї
Про все те й досi зберiгає слiд.
Пишу листа, трикутником згортаю,
Надписую на ньому те iм’я,
Що так давно – як зараз пам’ятаю –
Сама для тебе добирала я...

Слова високомовнi «честь», «вiтчизна»
Всевладно й просто входять у життя.
І смiливiсть зроста до героїзму,
А вiдданiсть – до самозабуття.
Рiднiшими тодi здаються друзi,
А через те й огидно, й боляче
Побачити в одвертiм боягузi
Того, з ким звик iти плече в плече.

Як дiйде вiн, цей лист? Якi дороги
Ведуть до тебе в рiдному краю?
І чи вiн знайде там тебе живого,
Смiливого, невтомного в бою?

Немов одкриється в такi години,
Що у скарбницi людських почуттiв
Найкращий скарб – повага до людини,
А до самого себе – й поготiв!

І чи зумiє вiн переказати
Нiмою мовою, помiж рядкiв
Все, що сказать хотiла б сину мати,
Коли б на це їй вистачило слiв?..

Щасти ж нам, доле, днi грози й розлуки
Пройти як слiд, з пiднесеним чолом,
Щоб в свiтлий час подати друзям руки
І в очi глянути не соромно було!

Берiть же, поштарi, до рук побожно
Оцей мiй лист, як всi такi листи,
Щоб з материнських серць краплину кожну
Синам на бiй, як зброю, донести!

* * *
Я хочу, щоб у парках квiтли квiти
В сумирнiй тишi лiтнiх вечорiв.
Я хочу, щоб народжувались дiти
У молодих щасливих матерiв.

* * *
Тихо дерева колишуться соннi,
Вогкiстю тягне з рiки.
Глянь, як сьогоднi у небi бездоннiм
Падають часто зiрки.

Я хочу, щоб у мирнiй творчiй працi
Квiтчались села й кращали мiста,
Щоб син мiй будував яснi палаци,
Щоб колосилась нива золота.

Зiрка покотиться, в безвiстi темнiй
Слiд вогневий проведе...
Швидше проказуй бажання таємне,
Поки вона не впаде!

Щоб нинiшнi веселi немовлята
Для свiтлої зросли будучини...
І щоб нiхто, нiхто не смiв залляти
Квiтучу землю полум’ям вiйни!..

Якщо прокажеш свою таємницю,
Поки той слiд не погас, –
Все, що задумав, напевно здiйсниться,
Так я чувала не раз.
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Ах, я не вiрю казкам старовинним!..
Тiльки ту мить стережу...
Котиться зiрка!.. – й бажання єдине
Пошепки швидко кажу.
Тихо кажу i всмiхаюся гiрко:
Нащо обманююсь я?
Знаю – впаде i загасне, як зiрка,
Мрiя безглузда моя.
У дитячому театрi
Затихнув гомiн.
В залi згасло свiтло,
i, враз заполонивши всi чуття,
розсунулась завiса...
І розквiтло
життя – мов казка,
й казка – мов життя.
Вiдкритими очима i серцями
поринули в ту казку глядачi,
захоплено, бурхливо до нестями,
всiм помислом за дiєю йдучи.
А дiя розгортається, як злива:
палає барвами казкове тло,
герої йдуть на подвиги смiливо,
стоять за правду i долають зло.
І кожне слово,
кожен свiтлий образ
в одкритiм серцi залишає слiд...
І кожен мрiє –
дужим та хоробрим
зрости й пiти
в широкий бiлий свiт!
Зрости i стати –
як оцi герої,
що в боротьбi долають всi путi!..
І все, що є на сценi тiльки грою,
самим зазнати
в справжньому життi!..
* * *
Осiннє сонце грiє тихо й лагiдно –
Такий прозорий, незвичайний день!
На вiттi глоду червонiють ягоди,
І ронить листя ясно-жовтий клен.

* * *
Я чекаю тихої хвилини,
Щоб поснулий свiт в iмлi застиг
І моє квилiння зозулине
Щоб нiхто пiдслухати не змiг.
Мов ота княгиня стародавня,
Я про лада згадую й тужу...
Вiн – не князь, i я – не Ярославна,
Та слова тi самi я кажу,
І таку ж свою жiночу тугу
По ковиллю бiлiм сiю я,
Як вона, оплакуючи друга,
Я кохане згадую iм'я...
Ладо мiй! Омрiяний мiй княже!
Чи ти чуєш, як в нiмiй журбi
Крiзь вiки, крiзь далi неосяжнi
Ярославна плаче по тобi?
* * *
Схвильовано завмер передвечiрнiй час
Над мiстом, по-весняному розквiтлим:
Останнiй промiнь сонця ще не згас,
А лiхтарi вже сяють жовтим свiтлом.
Вже й вiкна засвiтились де-не-де,
Та вiдступитись день нiяк не хоче!
Навколо мене ще змагання йде
Мiж денним блиском i вогнями ночi.
Іде змагання... І хоч знаю я,
Що переможець наперед вiдомий,
Тремчу i жду – а може, й засiя
Новим горiнням день, забувши втому,
І неминучостi лихiй наперекiр
Зненацька нiч свою опустить зброю?!
Нi, день ще не минув! І ловить спрагло зiр
Його красу, тепер дорожчу втроє.
* * *
День минув? – нiчого! Прийде завтра,
Щоб зробити все, що не зробив,
Щоб зiбрати все, що не зiбрав ти,
Долюбити, що не долюбив.

Іду сама. Лишились десь на вiдстанi
Турботи, справи, неспокiйнi сни,
Думки й рядки, розкиданi й розхристанi,
Як це барвисте листя восени.

Молодому добре так гадати –
Перед ним безкрає майбуття.
А менi до болю жаль вiддати
Кожен день i кожну мить життя.

Іду сама... І тiльки дивно й боляче,
Що в цю хвилину не зi мною ти
І що життя – як неозоре поле це,
Хоч як не дбай – всього не осягти...

День минув?.. Рятуйте, добрi люди!
Та коли ж упоратись менi?!
Завтра? – так, воно ще, певно, буде,
А позавтра – буде? чи вже нi?..

Мiй любий друже, той, кому пiднесено
Я завжди рада вибiгти навстрiч,
Осiннiм днем прийди до мене весело,
Щоб бути вдвох в зимову синю нiч!..

Якщо й буде – марнi сподiвання:
Сил нових воно не принесе...
Нинi, нинi слiд без зволiкання
Все зробити й виконати все!
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