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Колискова для пташки

До землi вертайся, пташко! Крила опусти.
Засинай… У снi не важко, так, як у життi.

Ты побачиш свiт безмежний, та в очах тепло.
Не посмiє знов збентежить те, що вже пройшло.

Не повторюється щастя. Пам’ятаймо мить.
Та кохання ще не згасло, ще в тобi горить.

Бачиш? Сонечко сiдає. Обiймає ніч. 
З тишею вона лишає смуток вiч на вiч.

2016
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Поцілункі сонця

Замріялась від поцілунків сонця,
воно так рідко лащиться крізь сум.
Частіше – голова у ополонці,
а серце – на розрив похмурих дум.

Весна як привід для кінцевих титрів,
як поштовх – знищити і відпустити біль.
Легені знов наповнює повітря
народжених сторінок, теплих хвиль.

Здається світ не зовсім з глузду з’їхав, 
і розум може гнів перемогти…
А душу знов колише осінь тиха,
в якій – кохання світло, мир і ти.

2020
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Нестримна злива

Нестримна злива, стежка навпростець...
Через городи за край неба сивий
тобі на зустріч вийшла, мій чернець,
я – впевнена і зріла, і вродлива.

Тобі – довіра і тобі – тепло…
Отримав ти усе, що серце мало.
Мені кортіло… Я плекала знов
твоє кохання та не куштувала.
 
Час обертав хвилин веретено,
пряв по спіралі долю наче нитку
і ткав із неї біле полотно,
і фарбував на кольорове швидко.

А я стояла мокра, босоніж,
підставивши дощу своє обличчя
і бачила, що ти також стоїш
за крок від мене в колі протиріччя.

2017
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Ти не відчуєш

Ти не згадаєш – як мені болить…
Ти не відчуєш – як мені самотньо.
І сповиває пух з тополь безодню,
бо ти мовчиш.
Ти не благаєш дотиків моїх
до твого серця та й до твого щастя.
Залишуся на самоті контрастів
писати вірш.

2017

В мене все добре

В мене все добре... Я не готова до каяття.
В мене все добре – час відкриває нове життя.
В мене все добре, але не таке, як бува у всіх.
Дякую Богу за сльози, надію, за щастя, гріх...
Дякую долі за незрівнянну кохання мить.
В мене є ти, і душа, наче рана, яка болить.

2019
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Археологічне

Тут не земля, скелеты древніх амфор,
що змішані з таємністю легенд.
Наповнені і мудрістю метафор,
і вічностю, що зберіга момент…

Тут не вода – вино як кров солоне
та винограду сонячний нектар…
Тут море, синiх гір цілує лоно
та пом’ятає дно Неоклів дар.

Tут не п’яніють, честь відчув та миру…
І амулети носять не прості,
щоб сберегти багатство, визнать віру
та гідно в мир інакший відійти.

Тут хвилі колихають беріг краю,
барханів рай пісочний та тепла…
І тамариск… І бриз того кохання,
якім я кризь роки жива була.

Жінки тут наче витонченні вази,
чим їх наповниш, те і вип’єш сам…
Вони з тобою й після смерті разом,
закохані підуть на небеса.

2017


