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До 200�річчя від дня народження Тараса Шевченка

ПРО  ШЕВЧЕНКА

Щоб не співати оди чужині,
Ти знав, що нас потрібно об'єднати
Теплом, що повертає всіх до хати,
Коли на волю кликали пісні.

Ми впевнені E живуть твої слова
В державній мові, що прийшла на захист,
Щоб чули південь, північ, схід і захід, E 
Дозрілі зерна там, де є жнива.

Вони зійшли поволі на землі,
Відчули із глибин віків джерела,
Коли лунала пісня невесела,
І стали найсвітлішими в імлі.

***

З літопису воскресла Україна.
Кобзар її уславив сторінки.
Зоря єдина матері і сина
Зійшла над рідним краєм на віки.

***

Коли "Кобзар" історія читає,
то є ті, що слухають,
думають і вірять
кожному СЛОВУ.

***
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УКРАЇНА

Ти одна для мене, тільки ти.
Рання вишня обрій відкриває.
Повесні умієш так цвісти,
Що ніхто тебе не забуває.

Ти пройшла нелічені шляхи
І змогла руїни подолати,
Щоб до гнізд верталися птахи,
Діти йшли до батьківської хати.

Ти одна для мене на землі
У Дніпрі гойдаєш синє небо.
Ти зросла у пісні на крилі,
Що летить у світ, мов білий лебідь.

Ти розкрила квітня пелюстки,
Вишила рушник моєї долі.
Хрестиком мережила роки,
Щоб з'явились верби і тополі.

Добру славу дав Кобзар тобі,
Світоч волелюбного народу.
Він не залишив тебе в журбі,
Не забув коріння свого роду.

Я з тобою вірю у життя.
Хай летить над нами вільний вітер.
І перемагає відчуття:
Ця земля E допоки сонце світить.

***

Криниці як люди.
Чим більше вони віддають,

Тим частіше до них приходять.

***

Все, що є святе і рідне, E Україна.
Вічні соняхи, мов сонце,  золоті.
Ти любові материнської країна
Із лелеками в безмірній висоті.

***

З УКРАЇНОЮ

І ШЕВЧЕНКОМ

У СЕРЦІ ТА СЛОВІ
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Видатні постаті

1.

Тиша ця.
Навіщо цілує вуста
Теплом вечоровим. 

Навіщо?
Ця тиша втікає в далекі літа,

У вухах тихесенько свище.
Це та.

Саме та, що й раніше
Полум'ям обпікає вуста тиша…

Тиша чи самота?

2.

Чорні птахи обсіли гілку:
Туляться, змерзлі, крило до крила.
Ще вчора осінь прудко, мов білка,

Вмочала у помаранчеве пензля.
Сьогодні ж — чавкає пріле листя.

Та осені що? Вона щаслива.
Малює червоне, з калини намисто.
Аж пальці гіркіEгіркі, чи ж не диво?

3.

Найрідніша, не випадкова,
Підслухана мною рима…
Ти — крилата моя основа

Із худими плечима.
Третій день уві сні бачу

Твої замурзані руки.
Ти стоїш полохлива, незряча

Серед пилюки.
Просиш дрібної монети,

Просиш тепла і волі.
Ти на моїх портретах ?
Це напади мого болю.

Ти наче світла жоржина 
Холодним обірвана вітром.
Катерино, моя Катерино,

Ти мені — як повітря.
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З циклу: 

ДИВОСВІТ ПІСНІ

У пісні є безмежний дивосвіт.
У пісні є високі ноти щастя.
Вона летить до нас, як білий цвіт.
Дарує особливий стан і настрій.

Без неї я невпевнено живу.
Без неї не навчилась я радіти.
Шукаю пісню давню і нову
І прагну кожну мить її зустріти.

У пісні заховалися думки
Великої і світлої родини.
Іду до пісні завжди навпрошки E 
Без неї я не мислю України.

***

Найбільше щастя мати свій народ,
В якого є свята земля і мова, 
В якого є минуле і основа, 
Дух нації і неповторний код.

Для того, щоб іти у майбуття, 
Щоб не згубило корінь сьогодення,
Тут, де стоїть держава суверенна, 
Яка весь час виборює життя.

Є мова — наше вічне джерело,
Саме життя. Без неї нам не жити.

Прийшла, щоб білий день благословити,
Щоб все  весною знову розцвіло.

Народ цю мову вистраждав сповна.
Вона для нас найкраща і єдина,
Щоб передати для доньки і сина.
Для українців E рідна, головна!

РІДНА МОВА

Рідну мову легко розпізнати
В колисковій ніжності верби,
В українській білій тиші хати,
В барвах стяга жовтоEголубих.

Нашептала хвилечка дніпрова,
А старий Славута знає все, — 
Що від Бога, з пісні і любові
Мову у душі народ несе.

Як не можна матері зректися,
Пісні солов'їної в гаю,
Так без рідних слів не обійтися,
Як Вітчизну любиш ти свою.
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