Живу – помiж думок про тебе
Свiтлiй пам’ятi Олександра Рибалка
***
Благословенно-трепетна пора:
Ключi у небi, скошене колосся,
А свiт укотре золотом згора,
На ласку Божу серце вiддалося.
І хризантеми зовсiм не сумнi,
Мабуть, їм тайну розгадать вдалося…
Я не сама в своїй самотинi,
Зi мною осiнь – тужим двоголоссям.
***
Без тебе свiт зробивсь немилий,
Такий пустельний i чужий,
Ураз поблякли-потьмянiли
Душi моєї вiтражi.
На них вже сонце не iскриться,
Не грають зорi голубi,
Крiзь тьмавi скелечка сочиться
Печаль i бiль. Печаль i бiль.
***
Я виповiм свою печаль
В пустинний сад, туманну даль.
І понесуть мої жалi
В осiннє небо журавлi.
Я обiйматиму здаля
Самотнi крила журавля.
І стрепенусь: бiль в серцi скрес –
Це ти почув мене з небес.
***
І буде все: блаженнi митi,
Тремкої нiжностi дощi,
Слова, як зорi перемитi,
Що свiтять золотом душi.
І щастя хвилею розбудить,
І оп’янить бузковий блюз.
Це безпремiнно в когось буде.
А я за тебе помолюсь.
***
На всi сторони свiту – зима,
ой зима,
І подiтися нiде.
На шаленi завiї – сама,
ой сама,
На всi лиха i бiди.
Я цю бiлiсть снiгiв перейду
навмання,
Як пустелю безлику,
Тiльки ти не боли так,
любове моя, –
Аж до зойку… до скрику…

***
Живу – помiж думок про тебе.
Що маю?
Думу про тебе.
***
Бува, нiзвiдкiля отак приходить:
То не тебе я втратила –
Земне тяжiння.
***
Протистою
Закону неповернення
У вiльнiм летi понад болем.
***
Справдешнiй
І найважчий досвiд –
Непередбачуванiсть долi.
***
Є у моєму дивному буттi
Високий вимiр гiркоти –
Ти.
***
До гiлки так вiдчаєно i тихо
Листок останнiй
Притулився.
***
Вiдходить осiнь –
Без жалю.
І не пiзнати непiзнанне.
***
Проразливий
І щемно-безконечний
Мотив осiннiй.
***
Поки менi свiтились твої очi,
Не знала,
Що стiльки болю вмiщує душа.
***
Зима знiчев’я бiлим-бiлий бiль
Менi завiяла мiж вiї.
Сльоза замерзла.
***
Я знову й знову думаю про тебе.
А як по-iншому?
Не знаю.
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