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Збірка віршів, яку Ви тримаєте в руках, присвячена
тому, що вона нічому не присвячена. Це просто вир
віршованих почуттів, що народилися скоріше всупереч,
ніж завдяки. Представлено п’ятдесят римованих
потрясінь, посмішок, мрій, фантазій. Автор навмисно
нічого не переробляв і не редагував, оскільки він не поет,
не літератор, не філолог, а просто Бібліотекар. І тому
це видання не для критиків чи критиканів, високочолих
поетів чи тих, хто так про себе думає, а для всіх тих, кому
небайдужа та цікава творчість автора у всіх її проявах.
Наразі це віршована мелодія життя Бібліотекаря, який
попри всі життєві перепони вірний своїй професії і
безмежно закоханий в неї.
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Ця книга – це віддзеркалення мене. В різні часи, в
різні періоди, за різних обставин, в різних ситуаціях.
Все, що тут написано – це мої емоції, почуття, думки,
які я не те, що пропускав через себе, а продукував їх
співзвуччям серця, душі та свідомості. Хоча багато
позасвідомого керувало моєю уявою в ті моменти,
коли я думав, що все роблю правильно.
В моїх віршах лунає те, що зазвичай навіть і не
думаєш говорити. Напевно це тому, що говоримо
ми в результаті мислення. А тут все чуттєве.
Коли вірш народжується, головне не пропустити
момент його сходження в тобі і знайти сили й час
записати візерунками своєї пам’яті. Я намагаюся
бути відповідальним і не марнувати моменти щастя,
які мені дарує Господь Бог, даючи можливість
інтерпретувати натхнення у віршовані обриси.
Моя поезія жінко-центрична. Це факт. І всі мої
відтінки, кольори та акценти в поезії навколо її
Величності Жінки. Жінка – Мати, Жінка – Дружина,
Жінка – Донька, Жінка – Сестра, Жінка – Друг, Жінка –
Професія, Жінка – Батьківщина. І кого б саме ми
не мали на увазі говорячи про Жінку, ми завжди
звеличуємо саме Жінку – Жінку, яка і є основою
нашого життя.
Саме тому для мене Жінка – це нерозкрита книга,
яку я розкрию, тільки коли прочитаю.
Автор
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А я хто? Я ніхто..просто осторонь...
Просто так, що римує любов в вірші,
Той дурний, що розпалює в тобі вогонь,
З тління попілу має свої бариші.
Той, що думає, що він думає,
Може думати, а не інстино жить,
Той, що думку свою він стримує,
Більше, щоб, аніж є свято не грішить..
Я одну тебе розпалюю,
Припадаю до тління твого сороміць,.
Як перстом своїм тебе зваблюю,
І пірнаю в твій смуток я силоміць.
Ти мене на який надумала?
Я тобі, щось колись обіцяв?
Бо для мене однак ти дурна, мала,
Я тебе щодо вічності і не крав....
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