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Гори, та не згорай…
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Гори, та не згорай…

Гори, та не згорай,
Душа неxай завжди палає,
У вогні почуттів і спомині літ
І в дняx, які швидко минають.
Живи, та не існуй,
Радій кожній днині,  яскравій
Xвилині і просто даруй світу тепло,
Адже так приємно робити добро!
Живи, та не вмирай,
Май клаптик тої надії,
Що через деякий час
Здійсняться всі твої мрії
Не згадуй те, що важко забути,
Не вертайся в минуле, не треба, прошу,
Не шукай колишньої долі,
Бо ти завжди знайдеш нову.
Проживи життя гідно,
Щоб пишалися всі!
Щоб  ті, хто в тебе не вірив,
Низько вклонились тобі!
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Дивно якось на душі…
Чи то тривожно, чи самотньо,
І настрій якось невтямки:
Чи то ридаю, чи сміятись хочу.
Я ніколи не казала про
власні почуття. Ніхто з людей
не знає,  про що  мрію я,
мабуть  добре, що не знають,
не мають зброї у руках,
якою б потім убивали і,
оживили мій найбільший страх.
Так, я боюсь, боюсь того,
що інші називають неможливим,
залишитись одною у житті,
без друзів, рідних і надії,
і просто йти, не знаючи куди.
Я вірила у всі слова, але,
Мене нестерпно ошукали,
Залишивши із правдою на самоті,
Всю душу так нечемно  розтоптали.
Минулий,майбутній і теперішній час -
Це завжди було, є і так буде…
Але не змінити того ,що чекає вже нас,
Які б не зустрілися люди.
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Великий кінофільм

Життя мов нескінченний серіал,
Завжди з'являються нові герої,
І кудись діваються старі, і ніби
Є там гарні епізоди, та чогось
Не вистачає для душі. Чогось
Такого, щоб змушувало серце битись,
І кров пришвидшувала пульс.
Щоб ми могли просто радіти,
А не ділили нуль на нуль.
Життя немов великий кінофільм,
В якому люди всі актори,
І яким би не був кінець ми
Граємо лише найкращі ролі.
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Забагато спогадів, думок,
Поганих, гарних, неважливо.
Вони гартують нашу душу
Що створює бар'єр із неможливого,
Ми згадуємо те, що хочемо забути,
І відчуваємо все те, що ніби не болить,
Та ті слова, що ранять нашу душу,
Руйнують все життя умить.
Ми довіряємо людям у надії,
Що пройде час, і будемо  щасливі,
Та все, як завжди, вийде  навпаки.
Бо чим краще ставитися до людини,
Тим глибші рани у душі…
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Змінювати? Як? Кого?
Себе самих? Чи світ ,що потопає у брехні?
Людей, які шукають власну долю
І, не замислюючись, гинуть у багні?
Які кажуть, що ніколи не покинуть,
Та натомість розвертаються і йдуть.
Які кажуть, що завжди будуть поруч,
Та немає нікого тут…
Може, змінити душу, витримку,
Характер, почуття? Закритися від світу
І просто йти повз їх життя?
Не думати про тих, кому ти
Зовсім не потрібний, кому без тебе
Буде навіть легше жити!
Так, ця правда є гірка, але  терпима,
Краще не відкривати всі замки
Для того, щоб згодом не впасти на коліна.
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Коли вогонь в душі палає,
І щастя не має меж,
Коли в небі зірка засяє,
І птахи злетять до небес.
Коли відкриємо ті двері,
У майбутнє своє життя,
Згадаймо про рідних і друзів,
Згадаймо їх імена.
Згадаймо усе, що стало забутим,
Із  пам'яті стерлось,  ніби туман.
Все те ,що гартувало нам душу
І не давало піти на обман.



9

Рожеві окуляри

Зніми свої рожеві окуляри,
Побач світ справжніми очима.
Знайди себе у кожній справі,
Відчуй, що ти людина.

Подивись на світ так,
Ніби бачиш  востаннє..
Відчуй шелест  трав
і дотик роси на світанні.

Викинь рубіни - це дешеве каміння,
Щастя вже поруч  -  виходить із тіні.
Зігрій своє серце пекучим вогнем
І  просто живи сьогоднішнім днем….
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Люблю дощ -  у ньому можна сховати сльози,
Люблю ніч - там ніхто не побачить страждань,
Люблю те, що усі називають тривожним,
Та однак у всьому є мораль.

Люблю людей, які говорять правду
І поза очі не почують сміх.
Люблю всіх, хто може  вибирати
Одну із тисячі доріг.

Наш світ досить дивний, так кажуть
Всі, хто не відкрив себе.
Якщо ти живеш у мріях, це не може
Виправдать тебе.
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Люди такі дивні, що не можна зрозуміть,
Начебто все добре, але зруйнують все умить,
Словами, які сильно ранять душу,
Не вб'ють,  а  тільки  розкидають на шматки
І вчинками, що могли б зробити краще,
Та  виходить, як завжди, навпаки …
Цей світ стає до болі неможливим,
Він змінюється просто на очах,
І час, що йшов  завжди повільно,
Летить, мов той скажений птах.
Ми, не замислюючись, розбиваємо
Серця чужих і рідних нам людей,
І тільки потім ми шукаємо
Вихід із створених проблем.
Ми повинні щось змінити,
Порушити систему "навпаки",
І цінувати в людях щось хороше,
А не просто бачити в брехні!
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Мене вбиває тиша… коли як на зло
Не чути шелест трав і простого кіно,
Коли немає поруч рідної душі,
Коли майже все втратив, але можеш
Ще йти… Іти до мети, іти у майбутнє,
Та  ти стоїш сам, і не знаєш як бути,
Не знаєш, що хочеш, або, що робити,
Не знаєш як бути і як далі жити.
Ти просто існуєш і в цьому вся правда,
Ти живеш без надії на завтра.
Сам… у пориві думок …
Залишившись на одинці з страхами.
Самотність - це дуже великий урок,
Який ми здобуваємо роками…
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Ми надію шукаємо там, де її вже не можна знайти,
Ми шукаємо втрачене, що давно загубилось,
Ми цінуємо те, що не має ціни,
І знаходимо вічність,  літаючи в мріях.

Ми любимо тих, що про нас забувають,
І забуваємо тих, які нас пам'ятають.
Ми віримо людям до певного часу,
Поки терпіння вогник не згасне.

Ми  часто говоримо про наше майбутнє,
Та забуваємо,  хто ми насправді,
Ми завжди благаємо про допомогу,
І, як не дивно, відкладаємо її на завтра.

Я ніколи не зрозумію тих людей,
Які, маючи все, так легко втрачають себе…
Поринають у фантазії, власні думки,
Закриваються від світу і живуть в темноті.
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Не повторюй моїх помилок,
Створюй власні, так цікавіше.
Не враховуй чужих  думок,
Будь собою - це найцінніше!

Завжди іди до своєї мети,
Не питай дозволу в інших,
Ми створюємо свій світ самі
І стараємось не зробити ще гірше.

Повір у диво, що можеш змінити світ,
Щось додати своє і просто радіти.
Не втрачай віри у те, що ти є найкращий,
Незважаючи навіть на маленькі невдачі.
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Ми часто віримо в дива,
І хочемо пожити без реалій
Буденного і сірого життя,
Яке щосили ми міняєм.

Нам всім не вистачає божевілля,
Шалених днів і безкінечності ночей,
Усе що зробить нас щасливим,
І не залежатиме від речей.

Ми часто віримо у неможливе,
Але мрія - це  життя!
Ти можеш зберегти в собі людину,
Що не піде ніколи в небуття.

Не потрібно боятись обставин,
Потрібно боротись за те, що твоє,
Бути собою завжди й усюди
І пам'ятати тільки одне:

Таких, як ти, уже не буде
Сміливих, які переможуть страх.
Здобудуть те, що хочуть,бо
Живуть один лиш раз.
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Тримай мене міцно одною рукою,
Та так, ніби бачиш востаннє.
Відкрий мені серце і душу свою,
Так, як сонце встає на світанні.
Впіймай у моїх очах ту іскру,
Що за мить вже може погаснуть.
Ти можеш забрати усе, що захочеш
Та не чіпай незавершену казку.
Ти руйнуєш усе ,що створював сам,
Так довго і ніби назавжди. Тримай
Мене міцно бо я уже там, де
не чекають майбутньої  правди.
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Недописана книга стала легендою,
Недописаний вірш стане поемою,
Недоказане слово може зруйнувати життя,
Незавершена справа вже не побачить кінця.

Непогашене полум'я стане пожежею,
Недотримане слово стане проблемою,
Непоказаний біль вбиває із середини,
Незабуте  все те, що вважають химерами.
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Так багато написано  про невідоме,
Розказано віршів, проспівано пісень,
Усе, що було колись таким  модним,
Стало вже не потрібним тепер.

Колись у моді була доброта,
Що була найсильнішою в світі,
Але тепер залишилась  вона,
Як  не дивно, на останньому місці.

В моді також була  і повага,
Витримка, щирість і може любов,
Але все кудись зникло, повстала неправда
Яка почала убивати нас знов.

Вона нищить все те,що будувалось віками:
довіру людей, їх почуття,
і живиться  тільки одними страхами
залишитися в світі, де не має добра.

Поверніть у моду те, що, здавалося, гине,
Від ваших же слів, від вас же самих
Усе, що наш світ  не покине
Навіть за десять століть.



19

Я не знаю, чого я хочу:
Чи сміятись, чи просто ридати?
Або відкрити комусь душу?
Чи може мовчки страждати?

Я не знаю, чого я хочу:
Дивитись у небо,чи просто
Злітати, а може шукати надію,
Чи  її тільки  втрачати?

Я не знаю  чого я хочу,
Але я знаю, що в мене є.
В мене є віра у те, що я зможу
Знайти й повернути себе.
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Удар у спину - завжди підлість ,
І цьому не зарадиш ти!
Є друзі, а є більшість ,
яка немає власної мети.
Не знає почуттів, не знає щастя,
Не знає ласки і приємних слів.
І ті, хто кажуть "Це на краще!",
Ще не відчули той несамовитий біль.
Біль того, як колись давним-давно,
допомагав ти  в радості і в горі,
і ніби все прекрасно там було,
Але не вистачало трішечки любові.
Любові тих, кому ти душу  відкривав,
і не роздумуючи ні хвилини,
життя своє б за них віддав.
Та йшли роки і все змінилось,
і вчились всі на власних помилках,
Та істину одну ми зрозуміли:
Є справжні друзі, а є лиш просто так …
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Ти хочеш сказати багато,
Та вже не має слів.
Ти хочеш пізнати достатньо,
Та вже не лишилося днів.

Ти хочеш побачити сонце,
Та бачиш чомусь лише тінь.
Ти хочеш злетіти у небо,
Та досі стоїш ти під ним.

Ти прагнеш свободи для себе,
Для своїх мрій думок і страждань.
Ти хочеш змінити все це,
Та вже не лишилось бажань.

Ти створюєш світ, у якому для тебе
Немає кордонів, правил і меж.
Ти сам не віриш у все це,але
Тільки цим ти і живеш…
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Чому лунають пісні? Чого навчають слова?
Чому говорять усі, що біль швидко минає.
Чому цей біль минає так, ніби час то є вода.
І нас уже ніхто й ніде не чекає?
Біль забутий, прощений у вічно закутих мрій,
Оповитий темрявою із забутих снів.
Ми йдемо туди, куди кличуть небеса
Ми шукаємо, але не знаходимо тепла
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Я  помираю від болю у грудях,
Мене вбивають твої слова…
Я тримаю руку на пульсі,
Та тільки померла душа.

Не шукай підтексту у слові:
Його там вже немає давно.
Не роби те, про що пошкодуєш,
Бо втративши,  не повернеш свого.

Я почую тебе, коли будеш мовчати.
Бо мовчання - найсильніший крик.
Життя своє за тебе віддала б я,
Не чекаючи ніяких втіх…
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Я не хочу бути толерантною,
Хочу послати до бісу мораль!
Я не хочу лишатись примарою,
Хочу зняти із себе вуаль!

Я не хочу сірих буднів!
Я хочу кольрових свят!
Я не хочу просто стояти,
Я хочу йти й не дивитись назад!

Я не хочу читати книги,
Я просто хочу їх писати!
Я не хочу жити у мріях,
Я хочу їх реалізувати!

Я не хочу бути такою як всі,
Я хочу бути унікальною!
Я не хочу просто іти по життю,
Я хочу бути індивідуальною!
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Якщо хочеш сказати - скажи,
Мовчання - то найбільший злочин.
Якщо хочеш літати - лети.
Мов той птах, що додому хоче.

Якщо хочеш робити - зроби,
Бездіяльність не буде прогресом.
Якщо хочеш залишити - залиши,
Це також в твоїх інтересах.

Ти просто роби все, що бажаєш,
Та знай в усьому своя є межа.
Не пірнай глибше чим можеш,
Бо життя - це океан без дна.
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Є цілий світ, а є його частина.
Є море, є річки і океан,
Є горизонт між небом і землею,
Що зветься дивом у чужих краях.

Є вічність, а є просто час,
Що плине, ніби човен в тому морі.
Є віра... надія... любов,
А є просто вітер у чистому полі.

Є слова, що зцілюють душу.
А є ті, що забирають життя.
Є люди, які живуть про майбутнє,
І є ті, які йдуть в небуття.

Є день і є ніч, любов і захоплення.
"Весь світ біля твоїх ніг!" - звучить переконливо,
Та не завжди все це є солодкою правдою,
Скоріше, обман, необмежений рамками.
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Вовк

Він тікав… у нього стріляли люди,
Біг снігом крізь холод і  біль.
Вовк знав - спасіння не буде,
Бо людина то найбільший звір.

Він хотів бігти ще дужче,
Та сили покидали його.
Він не знав, чи зможе вернутись
До рідного дому свого.

Він так хотів побачити вовчицю
І приголубити маленьких вовченят,
Та не в змозі уже повернутись,
Бо  не має шляху назад…

Він боровся до останньої миті,
Поки на землю бездушно не впав.
Він знав, врятувавши вовчицю,
Себе він навіки зламав.

Мабуть, можливо розбити все тіло ,
Та не можна зламати душі:
Вона полетіла у небо,
Шукаючи нові ключі.
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Неможливо

Від свободи неможливо втомитись,
Від спокуси неможливо втекти.
Від щастя неможливо  закритись,
Через обрій неможливо пройти.

Неможливо залишити друга,
Коли той потопає в біді.
Неможливо бути в спокої,
Коли є порізи в душі.

Неможливо бути безстрашним:
Кожна людина боїться чогось.
Неможливо залишитись нещасним,
Коли світ багатий незвичних думок.
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Так багато
  хочеться сказати…
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Так багато хочеться сказати
Приємних слів і просто побажань,
Хотіла б я весь світ подарувати,
Та не маю змоги, на жаль.

Бажаю тобі щасливої долі,
В сім'ї я бажаю любові й добра,
Щоб завжди ти жив в достатку доволі
На многії й благії літа.

Щоб в домі завжди було свято,
І щастя не оминало й на мить.
Бажаю  здоров'я тобі я багато,
щоб прожив немало ти літ.

Нехай життя свій шлях торує
Між гір  й долин у дивосвіт,
Нехай доля тобі подарує,
Усе що побажав ти за рік.
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Мамо, дозволь мені жити,
Не вбивай, не треба, прошу,
Я хочу з тобою дружити,
Я хочу побачить весну.

Я хочу побачити сонце,
Я хочу відчути траву,
Я хочу погратись в садочку
І просто сказати: люблю.

Дозволь мені все змінити,
Змінити цей світ, цих людей,
Дозволь мені просто жити,
І відчути, що я живий.

Мамо, дозволь мені жити,
Не вбивай, не треба прошу
Я хочу з тобою дружити,
Я хочу побачить весну
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Так боляче так гірко, серце рветься  із грудей,
Коли ти знаєш, що не зустрінеш
більше  улюблениx очей.
Чому не можна повернуть минуле,
що стало  болем у душі?
Чому так швидко гасне свічка
і просто губить нас у темноті?
Як шкода що не повернеш
Тиx, кого забрало небо,
і не відчуєш дотику їх  рук,
і голосу який лунатиме до тебе,
ти не почуєш жоден їxній звук...
Ти не знаєш, що робити далі,
Кого послухатись й куди піти,
І як прожити цю xвилину,
Щоб не спіткнувшись далі йти?
Не задавай собі питання:
- "чому?" " навіщо саме я?",
Від долі свої не втечеш ти,
Пішовши навіть в небуття…
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Ти та, яку описують поети,
Ти та,  що намалюють від руки,
Ти друг, що збереже усі секрети,
і просто дасть пораду у біді.

Твоя усмішка завжди щира,
і в погляді  горить  вогонь.
Душа твоя, ніби на крилах,
Літає  і забирає все в полон.

Ти, ніби сонце, що світить на небі,
дає світло  усім  хто живе.
Ти як зірка, що хоче упасти,
Та ніколи в житті не впаде.

Ти просто людина яких стає мало,
Таких вже на світі практично нема,
Ти, ніби ангел, що десь із за хмари,
Кидає на землю торбинку тепла.
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Я пам'ятаю цю чарівну,
Мить незайману й п'янку.
І те, як вперше вас побачив,
Таку красиву й молоду.

Я пам'ятаю як шукали,
Ви в погляді моїм вогонь.
І, ніби душу відкривали,
За мить все брали у полон.

І як кохав вас до нестями,
В тихім шелесті тих трав,
Що шуміли над горами,
Ніби вітер їх скликав.

І все було б занадто гарно,
Та тільки мить оця пройшла.
Як я тоді кохав вас палко,
Пам'ятатиму ціле життя.
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Я сумую за тими часами,
Що не повернеш на жаль.
Я сумую за тими днями,
Коли радість борола печаль.

Я сумую коли я згадаю,
Що не буде таких днів.
Коли просто за кружкою чаю,
Хотіли змінити весь світ.

Коли дивилися фільми,
Зранку до ночі, коли
Просто шукали пригод.
Коли говорили на теми дівочі
І час проводили вдвох.

Я не шкодую за прожитими днями,
Навпаки радію, що жила…
Ти дала мені, те чого я шукала,
А саме сенс мого життя..

Навчила радіти кожній хвилині
І боротись до самого кінця.
І просто дала краплину надії,
Що жити можна недарма.
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Дякую тобі

Дякую тобі за все,
за ті поради  і хороше слово.
За те, що так підтримуєш мене,
у гарний час і часи негоди.
Таких як ти, не зустрічала,
Ні разу я в своїм житті.
Людей із щирим добрим серцем,
Які не мають злого на меті.
Які не хочуть обдурити,
Як робить це весь світ,
Які прагнуть просто жити і не чекають втіх…
Я пам'ятаю всі слова,що говорила  ти,
Вони правдиві як їх не крути.
Ми часто сваримось,але це не біда
Ну, що поробиш таке у нас життя!
Я сподіваюсь товаришуватимемо
Й далі і сварки нас оминуть,
І залишиться та дружба,
Яка пройшла вже некороткий путь!
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Я знову піду по вулиці тихій,
Вночі там майже нікого нема.
Вдягну куртку, бо дме сильний вітер
І просто побуду трохи сама.

Мрійливо ходитиму невтомно всю  ніч.
Зберусь із думками, згадаю усе…
Послухаю вітер, що так і шумить,
Відчую присмак ночі, що врятувала мене.

Крапля до краплі ,починається дощ
На вулиці стає доволі тихо.
Він ніби хоче сказати щось,
Та чути лиш дзвін води і заліза…

Вже ранок. Ночі майже не було.
Небо стає яскравим і сонце пекельно горить.
На згадку про ніч лишається вітер
І люди, що так поспішають кудись.



39

Вірю в майбутнє твоє
Україно!
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Мати - Україна

Вона така одна. Вона така єдина,
Ім'я їй лиш одне. Мати -Україна!
Ми перед нею на коліна  повинні всі встати,
За мужність і волю подяку віддати.
За те, що колись була кріпосною,
За те, що змінила важку свою долю.
За те, що у пошуках кращого світу,
Пройшла крізь вогонь і терена  віти.
Чому усе так? Чому не інакше?
Чому вона завжди має мовчати?
І слова свого не може сказати?
Більше  ми не можемо мовчати,
Ми повинні до бою вставати.
Ми Українці великий народ!
Ми діти своєї країни!
За вільную долю і щастя без меж,
Піднімемось із колін ми!
Вона така одна. Вона така єдина
Ім'я їй лиш одне. Мати -Україна!
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Вірю в майбутнє твоє,Україно!

Вірю в майбутнє твоє, Україно!
Вірю у те, за для чого жила!
Вірю у справжню, єдину країну,
у світ без війни та іншого зла!

Вірю у сили українського роду,
у дух наших предків, незламний ні на мить,
у те, що здобудем усі ми свободу
і побачимо неба блакить.

Україно, ти для мене найкраща у світі!
Ти для мене єдина, одна!
Не забуду тебе я ніколи, поки
в полі ростиме зелена трава!
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Про українських дівчат

Дівчина моторна,
На обличчя мила,
Справжня українка,
Патріотка щира!
Без бою не здається,
Цінує кожну днину.
Любить українську,
Мову солов'їну.
Для неї немає
Найкращого в світі,
Ніж хороші друзі,
Як красиві квіти.
Ніби мавка чорноброва,
Що гуля по полю,
Під небом блакитним,
Шука свою долю.
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Ми  пам'ятаємо цей  день, коли все почалось,
Коли лунали голоси людей.
Коли батьки повстали за честь своїх дітей,
Коли люди піднялись за людей.
Ми пам'ятаємо все це, що сталося за рік,
усе ,що залишило для нас слід.
Ми пам'ятаємо людей, що стали до воріт,
Небесної дружини, захистивши світ.
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Ми нескорені

Чому сьогодні ллється кров?
Чому війна не оминула нас?
Чому в огні вирує знов
В піснях ославлений Донбас.

Ми йшли до сильної  держави,
Аби постати на весь зріст
І у майбутнє прокладати
Нескорено надійний міст.

Аби в степах таких широких
Жита цвіли і колосились.
І за полеглих наших хлопців
Ми на колінах не молились.

Але ніхто нас не поборе,
У серці не зітре любов.
Нас не зламає біль і горе,
Поки вирує в жилах кров.

Бо в нас мета тепер єдина,
Єдиний поклик на вустах:
Аби країна Україна
Щасливий виборола шлях.
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Що сталося? Хто відповісти зможе?
Чому війна не оминула нас?
Чому ми через дурість тих вельможів ,
Не проклали свій майбутній шлях?
Майбутній шлях до сильної держави,
Держави мужності й вогню,
І ми б тоді вже не боролись
За землю вільную свою!
І не боролись за степи, в яких
тінь вітру збереглася,
І за квітучії лани,
де вже жита ті колосяться.
Ми не оплакували б тіла,
Що полягли б у полі,
За долю нас із вами,
За боротьбу в неволі.
Але минулого не зміниш,
І в цьому страшна правда.
У нас лиш є надія на
Майбутнє завтра!
Ми будемо боротись до
Останньої краплі, поки в нашому
Серці вогник не згасне!
Поки  будемо відчувати, що пульсує кров.
Поки в душі нашій панує любов!
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Молитва

Боже, збережи нашу землю від лиха,
Що повстало до нас із пітьми,
Дай нам сили змінити світ цей,
Який зруйнували самі.
Дай нам, Боже, краплину любові,
До того, що сам ти створив,
Дай нам віру у те, що ми зможем,
Підняти Землю з колін.
Ти давав нам усе, що потрібно,
та ми не цінили, на жаль ,
дай нам мудрості, не зробити ще гірше,
не зруйнувати маленький наш рай.
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