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Світлана Ягоджинська, бібліотекарка 

 

Пасхальні дні… 
 

Усе готово до братання, 

Почнеться скоро святкування. 

Запалим свічечку на пасці, 

На жаль, в ці дні сидімо в масці, 

Нам головне, щоб не скінчилось, 

На небесах, щоб все звершилось. 

Увесь народ цього чекає, 

І молитвами промовляє. 

Господь побачить і почує, 

І кожен це тоді відчує. 

Вогонь на свічечці загас, 

Лунає гучно Божий глас: 

«Христос Воскрес, його славімо, 

І це для всіх завжди єдино!» 

 

В раздумьях… 

 

Умойте мир своей любовью, 

Отбросьте лишние слова. 

Сегодня мир умылся кровью, 

Храните ауру добра, 

Не источайте грубых звуков, 

Войдите в мир своей души, 

И даже маленький поступок 

Возникнет пламенем свечи. 

Вы принимайте все с прощеньем 

И вам воздастся все вдвойне, 

Нести молитву исцеления –  
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Вот, что дано нам на земле 

Она давно на нас в обиде, 

Устала ждать от вас добра, 

Ведь где-то там вершатся судьбы, 

И все зависит от тебя. 

 

*** 

Я хочу улететь на луну, 

Как Незнайка из детской сказки, 

Чтобы там погулять с тобой просто так, 

Без перчаток и маски, 

Космолот наш умчится ввысь, 

Наши взоры считают звезды 

Вот она – неземная жизнь, 

И ее тоже кто-то создал. 

Но к земле тяготеет суть, 

И душа ждет скорейшей развязки. 

Этот сон не дает уснуть, 

Этой ночью с тобою в сказке. 

А наутро земные дела 

Разбудили звонком телефона, 

И опять пошла кутерьма… 

На земле все до боли знакомо… 

 

*** 

Живите каждым днем, 

Неспешно календарь листая, 

Не отрывай заранее листок, 

Начало дня другого ожидая. 

Его прийдет черед, прийдут и перемены, 

Цени, что в этом дне, 
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И не ищи замены, 

Ведь не вернешь тот день, не повторится счастье, 

Когда ты в нем жила и не было ненастья. 

Лови от жизни миг и каждую улыбку, 

И помни, что всегда есть право на ошибку, 

Ведь, значит, было так, как ты того хотела, 

И будешь исправлять ошибки между делом. 

Пусть каждый новый день привносит коррективы, 

А жизнь накроет пусть волною позитива! 

 

*** 

Я принимаю неизбежность, 

О, Боже, ты прости за грешность, 

Прости за злость, непониманье, 

За непонятные страдания, 

За все прости весь наш народ, 

Пусть каждый это сам поймет, 

Сейчас мы все у поворота, 

И наша главная работа –  

Очистить души и сознание. 

Пошли народу понимание,  

Дай главное понять нам всем, 

Пока сейчас мы у руля, 

Нас просит матушка-земля, 

И пусть все повернется вспять, 

Но жизнь… она пройдет опять, 

Лучом в окно вдруг постучится, 

И лучшее должно случиться. 

Мы пережили много бед, 

И нам нести за все ответ. 

Неважно ведь твое сословье, 
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И это главное условие, 

А быть людьми, всегда, везде – 

Вот, что важнее на Земле!.. 
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Оксана Жабрівська, студентка Житомирського 

вищого професійного технологічного училища 

 

Осінь 

Приходь до мене в гості, осінь, 

Ми будем пити теплий чай, 

Дивитись фільми за віконцем 

Й читати книги, щось про нас. 

 

Заходь в мій світ, де дощ малює 

На вікнах теплий, ніжний вальс, 

Він нас бадьорить й понесе кудись 

З дощем і вітром у жовтий гай. 

 

Побудь метеликом для мене, 

Літай, чаруй, крутись, співай, 

Даруй всім посмішки веселі 

Й букет кленовий – спогад наш. 

 

Мама 

Що хочем ми сказати мамі рідній, 

Яка голубить нас й оберігає? 

Ми хочемо сказати їй спасибі 

За те, що нам життя подарувала. 

 

Що хочем ми почути лиш від неї? 

 Напевно, слів люб’язних і любові, 

Яка нас гріє теплими словами  

Й оберігає від усього зла. 

Вона для нас завжди є берегиня, 

Яка голубить і безмежно вірить,  
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Що її ласки не були даремні 

Й пишатись нами буде непохитно. 

 

Весна 

Розцвітає весна, 

Чарує цвітом своїм, 

Та приходить війна 

І весь цвіт весняний опада, 

Разом із сумом, 

Плачем матерів. 

Але настане той час, 

Коли скінчиться війна, 

І буде справжня весна. 

Розквітнуть сади, гаї, 

І буде мир на  нашій Землі! 
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Леся Пахолюк, пенсіонерка 
 

*** 

Цілий день підсніжники на осонні грали, 

Ніченьки діждалися – й там заночували. 

Місяченько викотивсь на високе небо – 

Все ж йому побачити у високості треба. 

Глянув – й ще яскравіше весь зазолотився: 

В цьому році перший цвіт де-не-де розлився. 

А земля втішається дивом-первоцвітом, 

Що чарує, мається з провесневим світом. 

Цілий день підсніжники на осонні грали, 

Ніченьки діждалися – й там заночували… 
 

*** 

Напровесні берізонька прибралась у сережки, 

Так рясно-рясно; 

Так пишно-пишно, 

У золотаві кольори, 

в брунатні, 

і в кольори бурштину. 
 

Ішла я повз берізоньку, 

Та й зупинилась, 

І довго милувалася її красою, 

Аж поки ніченька не стала на підході. 
  

А ніченька-красуня, 

Зійшовши звечора, 

В берізоньки у кроні розкошує 

І вечір весь, і ніченьку, 

й до самого світання… 
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*** 

Зацвіла магнолія, зацвіла, 

Наче вся з весняного із тепла. 

Пестить вітер гілочки – всі в красі, 

Йдуть – не надивуються нею всі. 

 

В леготу весняного – сто доріг… 

Біля неї ввечері він приліг… 

Хоч не спала ніченьку – та й дарма, 

Бо ж була в цю ніченьку… не сама. 

 

*** 

Привітний Березень, 

Як тільки-но стемніло, 

Повипускав усі хмарки 

На волошкові небеса. 

 

А хмароньки – легкі, легкі, напівпрозорі, 

також привітні, 

(немов вони не хмароньки, а хвилі) 

Пливуть, гойдаються поволі… 

А зіроньки купаються у хмарах-хвилях, 

Пірнають, плавають, сміються… 

 

Вербиченька, що зиму вже перебула, 

Зігрілася, зазолотилась, 

Й собі скупатись захотіла, 

Хоча б голівку золотаву сполоснуть. 

 

Так пнеться, так спинається вона, 

Так тягнеться, так тягнеться угору –  
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Дістатись того купелю не може, 

Ніяк не може… 

 

*** 

Ще нічого тут не відцвіло –  

Цвіт лишень малюється цнотливо. 

Лише перше виткалось зело, 

Й почалось весняне цвітодиво. 

 

Три пелюсточки й листочки три до них – 

Це підсніжники нас будуть чарувати, 

Поки в днях природа золотих 

Прибереться в будні зелен-мати. 

 

А тоді – латаття, молочай, 

І фіалки, і барвінки сині… 

Забуяв барвистий цвітограй… 

Так завжди було, так буде й нині. 

 

Ще нічого тут не відцвіло, 

Цвіт лише малюється цнотливо. 

Лише перше виткалось зело, 

І довкруж – найперше цвітодиво… 

 

*** 

Нічка майська розкошує, 

Розкошують солов’ї. 

Нічка бачить, нічка чує –  

Чари всі – усі її. 
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Цими чарами залито 

Все довкола, навкруги. 

Вони разом – з маєм, з світом –  

Наче річка й береги. 

 

Зорі, щебети, цвітіння… 

Я під зорями стою. 

Не буває безгоміння, 

А мільйон пісень в маю! 

 

*** 

Бузок – мов хвилею узявся – 

Пре буйно, пишно так зацвів. 

Якими чарами пройнявся – 

Описувать – бракує слів. 

 

Такий розкішний, гордовитий 

І лагідний, немов дитя. 

Вітання шле цілому світу 

Й п’янить, п’янить – до забуття. 

 

Хай буде серденьку бузково – 

Немає виміру красі. 

Й бузковим стане моє слово, 

І відцвітуть печалі всі. 
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Тамара Бадіон, пенсіонерка 

 

*** 

О, Земле, матінко, 

Красуне предковічна, 

Твоя краса безсмертна. 

Вона вічна 

В усьому,  

У великому й малому: 

В безмежжі неба, 

В золоті полів, 

В польоті птаха, 

В пахощах ріллі. 

Вона в сніжинці 

невагомій, 

що падає, летить 

до рідної землі. 

Вона в тобі. 

Вона в мені. 

 

Осіння зажура 

Ще небо по-літньому синьо-синє 

І сонце підтримує свій статус-кво. 

В садах очманіло палають жоржини, 

Даруючи світу красу і тепло. 

 

Та в полі трава не зелена, а бура, 

Вже осінь поклала на неї печать. 

В повітрі струмує осіння зажура, 

Впадає на землю осіння печаль. 

Осіння зажура – світла печаль. 
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*** 

Зійшли сніги. Пройшли морози. 

Співає дощ, біжать струмки. 

Берези ллють солодкі сльози, 

Блаженно розпускаючи бруньки. 

 

Веселка 

Так несподівано яскраво 

У синій неба далині 

Знялася арка величава 

В своїм миттєвим торжестві. 

 

Один кінець в лісах згубила, 

Другим – за хмари увійшла, 

Вона пів неба освітила – 

У високості знемогла. 

 

Дивись, дивись – вона вже блідне, 

Хвилина-дві – і не знайдеш. 

Ще мить – і диво зовсім зникне, 

Як все зникає, чим живеш. 

 

Всьому свій час 

– Подивись, підкралась пізня осінь, мамо, 

Принесла вже холоди з дощами… 

– Що ж поробиш? Це природньо, сину, 

У свій час приходить осінь… сива. 

Відбуяла, відцвіла, натішилась,  

Притомилась. Зупинилася. Замислилась… 

Що змогла – усе зробила. 

Часові ключі зимі вручила. 
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Закономірність 

Як завжди, зненацька 

стрижі відлетіли. 

Відлетіли в далекі краї 

Галасливі сусіди мої. 

Гостра тиша – немов на ножі… 

Відлетіли стрижі. 

Відлетіли у вирій стрижі. 

 

*** 

Цей рік новий – неначе не новий. 

Без куражу,без снігу і морозів. 

І на душі такий настрій сумний, 

Що аж на очі навертають сльози. 

 

Дерева стиха перешіптуються гіллям 

Кругом таке безрадісне довкілля. 

Сидить, куняючи, ворона на антені. 

Можливо, хоч вороні сняться сни зелені. 

 

Зимова казка 

Такої світлої зими, 

Такої дивної краси 

Захочеш – не придумаєш ніколи. 

Сніг падає, летить, мете, 

Дороги замітає. 

Він сіє, віє, решетує, 

Малює, витинає. 

Так до самісінького ранку. 

А вранці все – у срібному серпанку. 

Усе довкілля – 
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наче казка лісова. 

Зимова казка. Дивнії діла! 

 

Колискова 

(медитації) 

У цю ніченьку знову 

Дощ співав колискову. 

Не співав – а шептав… 

Колисав, огортав, лікував… 

Він знеболював душу і тіло, 

Заспокоював серце уміло. 

Ніби мамині лагідні руки 

Забирали всі болі і муки, 

Повертали щасливі хвилини життя 

Із далека-далека, 

з небуття-забуття. 

Дощ, немов чарівник загадковий, 

Все співав, все шептав колискову. 

 

*** 

Чи підіймав ти свої очі 

Хоч раз до неба опівночі, 

Де місяця ясний ріжок, 

Мільярдні розсипи зірок? 

А пахощі п’янкі дозгину, 

А спів пташиний без зупину 

В чарівну ніч, казкову ніч! 

 

Якщо ти дивувався цій красі, 

Якщо босоніж бігав по росі, 

Якщо сміявся, плакав і молився, 
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Коли на все дививсь – не надивився, 

Тоді на цій прабатьківській землі 

Спізнав ти щастя. А як ні –  

Тебе безмежно жаль мені. 

 

На узбіччі 

Усе життя – постійний біг по колу: вічна робота, 

вічна турбота про близьких, про друзів, і не тільки. І 

раптом зупинка. Обрії звузились… до непристойності. 

У близьких – свій по колу. 

Друзі чомусь стали знайомими. Лишились поряд 

«в праздной суете разнообразные не те». А ти маячиш 

на узбіччі та заглядаєш долі в вічі… 
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Думай! 

«Дві речі наповнюють нашу душу все новим і 

зростаючим захопленням і благоговінням, що частіше 

і щотриваліше я про них розмірковую: зоряне небо наді 

мною і моральний закон у мені» 

Іммануїл Кант 

 

 Сонце наближається до горизонту. 

Сповільнюються життєві ритми. День поступово 

догорає. Ніжно блакитні краї небесної чаші оздоблені 

пастельними хмарами, наче узорами. 

 Та чим вище піднімаєш очі,тим яскравішою стає 

картина. Небесна синява темнішає, а хмари 

світлішають. Вони рухаються, змінюються і пливуть, 

пливуть, наздоганяючи одна одну. А там, в глибині 

небесної сфери – небо аж вражає глибокою синню, 

безмежністю і бездонністю. Ти з почуттям подиву, 

радості і захвату занурюєшся в цю дивовижну красу, 

дивуєшся і запитуєш сам себе: а ти? Хто ти? Sapiens 

безрідний, варвар бездумний, чи господар, творець, 

захисник цього дива? 

 Чи доріс ти до рівня не тільки споглядання, але й 

до рівня відповідальності перед собою, перед 

майбутнім своїх дітей, перед людством, своєю 

планетою і перед цим досконалим неповторним 

світом? 

 Думай, людино! Думай і дій, якщо можеш. Якщо 

доріс. 
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Сергій Храпчук, музикант, прозаїк, поет 

 

*** 

Твоя власна правда на споглядання світу – 

це і твоя власна хвороба… 

 

Так, знаю зачароване це коло, 

Те дивне бачення в очах 

На весь той інший світ навколо: 

В думках, у часі, і віршах. 

 

Це світло, що луна в пітьмі глибокій, 

Як зачарована трембіта голосна, 

Зриває мозок, душить, б’є думки жорстоко 

Свята, юродива та правда мовчазна. 

 

В думках, як у жахливій масці, 

Приречено нам жити в світі цім, 

Гадаю я про те, що неймовірне щастя – 

Життя прожити вкрай безумним і дурним. 

 

*** 

Народження поезії – це циклічне 

помирання через хворобу світу… 

Мій саркофаг в космічнім коридорі 

Блукає по загублених світах, 

Наповнений буттям води… Поволі 

Стискаючої простір у своїх руках 

Поклони долі – стиглих життя проміжках 

На м’ятих папірцях. 
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Навколо всесвіту суцільна порожнеча 

Висмикує дари свого митця, 

Не допоможе скло – від себе втеча 

Щоранку вечора звичайного кінця 

Благання недоречне у фокусі ілюзій часу 

Обертах кільця. 

 

Implicite* 

У темній коробці сплячої кімнати дужим 

шерехом та наростаючою напругою залунав 

будильник… Ця спокійна мелодія радше заколисувала, 

аніж волала про пробудження. Все єство Ен прагнуло 

до продовження сну… Але нестримна наполегливість 

цього маленького пристрою дратівливим поштовхом 

катувала сплячий мозок. Вона, як та занудлива муха, 

ревучим літаком накручувала мертві петлі над 

льодяною пустелею ледачих вух. Дратування набирало 

обертів… Нарешті після декількох потягувань у різних 

гімнастичних позах спляче тіло прийняло вертикальне 

положення… Китайський погляд силоміць намагався 

розгледіти чіткі відбитки  сакральних цифр. Годинник 

показував на сьому ранку. 

«Коли це вже скінчиться…», – крізь зуби 

прошипіла Ен з такою ненавистю, наче її катували цілу 

ніч, а тепер змушують ще й власноруч підписати 

власний вирок… 

Яскраві шпалери барвистих тканинних прольотів 

стрімко здіймались угору… Храповий механізм 

пристрою, наче якірний цеп, просував по замкнутому 

* Implicite – з франц. «неявне» 
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 колу дрібні горошини, що нагадували чотки у 

руках Ен – так механічно відкривалась очам темна 

панорама навколишнього світу. 

Сумні сутінки морозного осіннього ранку 

ледачим подихом повільно проникали крізь запотіле 

сяйво зажуреного вікна. Дрібні краплини 

конденсованої вологи мозаїчними мушлями обгортали 

звичайну пластикову раму. Панували тиша і спокій.  

Ен нахилилась, різким поштовхом відірвавши від 

підлоги п’ятилітрову каністру питної води, та 

акробатичним рухом спрямувала її у горлянку 

відкритої кришки чайника. Клацнула кнопка… У 

скляній колбі почулось зміїне шипіння, яке з 

наростаючим нетерпінням переходило у крикливий 

шум розбурханої води. Уся ця механічна рутина 

асоціювалась з маленьким сховищем людського життя, 

яке опинилось на березі річки біля греблі великого 

водоспаду. Усе заревіло, забулькотіло – і дикий вулкан 

почав свій пристрасний танок з сутністю, що поволі 

вмирала. 

Жменя блідих пальців потягнулась у відкриті 

дверцята безодні кухонної антресолі… Ось він, 

таємничий будильник: чарівний аромат ранкового 

тверезіння, химородь розгойдувань нервової системи. 

Нарешті… 

Вона дістала заповітну жерстяну баночку зі 

щільною кришкою і протичасовим рухом різко 

провернула кришку… Стрімкий джин різко-п’янкого 

аромату сублімованого напою вистрибнув зі свого 

маленького сховища, одразу опановуючи простір 

невеличкої кухні. 
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Дві чайні ложки, наче екскаваторні ковші, 

занурились у темно-коричневу спеку, вирвавши з неї 

запаморочення й любов. 

Невеличка чашка наповнилась «землею» і 

«снігом» та потонула у розквіті палких емоцій 

кип’ячених сполучень. Кавова сокира зависла у 

наполегливому чарівному запахові нестримної 

ворожби лісової мавки, зазиваючи у хащі спокус свого 

яскравого світу. Ен сьорбнула маленький ковток 

чарівної вологи – і маленькі сполуки помандрували 

пустою утробою сплячого організму. 

Пройшло, мабуть, менш ніж сорок хвилин від 

того моменту, як Ен прокинулась. Ненароком глянула 

у вікно… Якась холодна блискавка пробігла по всьому 

тілу. Ен повернула погляд назад до вікна… Запотіле 

скло маскувало могильну сутність сутінок. Вона 

плавно провела рукавом халата по сріблястій п’янкій 

волозі, що яскраво відбивала кульки світла від 

декількох діодних лампочок на стелі. 

Різким поштовхом пробуджені м’язи стрімко 

рвонули розгублене тіло і понесли уздовж сплячих стін 

вузького коридору далі – у простору спокійну залу 

врівноваженої кімнати. Рвучким рухом розгубленої 

ненависті руки схопили м’яку полу темних фіранок і 

ще з більшою люттю відкинули їх у протилежні боки. 

Ен впилась у сіру плівку віконного скла. З ненаситною 

жадібністю вона вдивлялась у сутінковий простір сірої 

пустоти, намагаючись розгледіти хоч що-небудь. 

Погляд шпурляв по сірій масі, як проблискові вогники 

у старій дитячій комп’ютерній грі. Мозок намагався 

щось зрозуміти, але пазли думок стрибали так, ніби 
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жаби по болотній каші, створюючи цим стрімку, 

розгублену картину безмежного хаосу. Якимось досі 

ще не баченим зашморгом перехоплювало дихання. 

Такий стан ніби намагався змусити тіло забути про 

природний дихальний інстинкт. Серце билося у 

конвульсіях, маленькою пташкою вилітаючи з 

округлих грудей жінки. 

Зробивши поліцейський розворот і перекинувши 

невеличкий стілець, що опинився на шляху цієї 

безумної машини, Ен, спотикаючись, стрімко 

понеслась до вхідних дверей, гублячи за собою капці 

та решту здорового глузду... Дверні замки, як затвори 

рушниці, нервово клацали в обіймах тремтячих 

пальців переляканої людини. Ручка дверей стрімко 

повернулась, ніби зсинхронізувалась у діях з подихом 

павутинної надії рідкого волосся. Двері широко 

відчинилися… 

Те, що вона побачила… Стандартний дверний 

отвір був повністю перекритий гладким монолітним 

шаром суцільного сірого бетону… У мертвій тиші 

було чути лише тяжке дихання, а у скронях 

механічного метроному – відлік-вирок… 

Розгублена постать знесиленої, гарної, молодої 

жінки була схожа на тихе бліде желе морозива, що 

повільно тануло й сповзало по холодній стіні на 

ламіновану підлогу вузького коридора… Десь здалеку 

долинав ледь чутний шерхіт такої знайомої мелодії… 

Тиша та спокій темної кімнати мимоволі 

наповнювались наростаючими звуками ранкового 

будильника. Ця наполеглива тема змушувала відкрити 

такі тяжкі, заспані, налиті свинцем очі. Ен, 
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потягнувшись декілька разів, опустила тонкі рожеві 

ноги у м’які домашні капці. Силоміць піднявшись, 

піднесла своє обличчя до білого циферблата 

урівноваженого годинника. Стрілки показували на 

сьому ранку… 

 

Ретро 

А говорят, что есть на сердце знаки… 

И что душа способна посещать 

Места, где жили мы… 

И что зрачком собаки 

Заглядываем в прошлого сады своей весны. 

 

И говорят, что мысли улетают 

В бескрайних наших лет калейдоскоп, 

И что страдаем мы… 

И крутится на шестерёнках знаний 

Скрипящее то чёртово столетий колесо. 

 

Да, говорят, что неподвластна смыслу 

Извечная дилемма наших тел 

На пыль молекул… 

Испарений мысли 

В заоблачный, бескрайний, неземной предел. 

 

Не знаю я… Но тянет безвозвратно 

На лавочку моих прошедших дней, 

Немая тень… 

В садах и летних парках 

На старом и потёртом объективе памяти моей. 
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Путешествие 

В безмолвном замешательстве глядят 

Несметных кладов гордых одиночеств 

Столетия любви, вернувшейся назад, 

В далёком путешествии седых пророчеств. 

 

На граммофонном острие иглы 

Раскрылись крылья мимолётных вдохновений, 

И сны укутались в безбрежный шарф листвы, 

И зазвучали звуки детских воспроизведений. 

 

Спешу во времени за ними тихо я 

В полёте таких близких словосочетаний, 

Вы ведь не знали? А ведь вещи говорят… 

Немым подарком тёплых мне воспоминаний. 

 

Смешалась всё какой-то кутерьмой, 

Столкнулись в поединке нотки сумасшествия… 

Я вдруг проснулся от лихой игры такой, 

И завершилось моё в детство путешествие. 

 

Цветы 

В заснеженной вазе незримо качаясь, 

Восторженно в танце красивом вращаясь, 

В рассвете пролёта оконного света 

Купаются ритмы природы балета, 

Хореография звуков и красок 

Волнует пространство мышления нашего… 

Застыли в полёте воображенья: 

Прекрасные лики, взгляды, движенья, 
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Искусные Па и изящные формы, 

Метаморфоз идеальные формулы, 

Шарм, красота, пелена комплиментов 

Ловят экстаз от отдельных моментов, 

Интерпретации мнимого счастья 

В мечте возгорающей огненной страсти. 

Кружится всё циферблатом часов 

В стремительном вихре вальса цветов. 

 

*** 

Один тільки крок – і минуле застрягло в безодні, 

Одна тільки мить – і палають буденні мости, 

Один тільки подих – і більше не буде сьогодні, 

Одна тільки думка – й руйнується марева світ. 

 

Одне із бажань – залишитися десь наодинці, 

Один тільки спогад – і рана у грудях жива, 

Один тільки рух – і думки ожили на сторінці, 

Одна тільки сповідь – і обертом знов голова… 
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Єлизавета Єзюкинська, студентка Житомирського 

базового фармацевтичного фахового коледжу 

 

*** 

Десь в тихім гаї я співаю 

Про пташенят малих у полі. 

Нема у них кінця і краю, 

Коли вони летять до волі. 

 

Я притулюся до гілля, 

Яке росте на підвіконні 

У бабці тої, там де я 

Навчалася мала у школі. 

 

Вам файно жити і не знати, 

Як бідні люди десь живуть ? 

Ви ж просто можете читати 

Хоча б разочок як-небудь. 

 

У вас все є: і дім, і їжа – 

Так чом ви ставитесь ось так? 

Ось бабця та піде на біржу 

А дід Іван пасти ягнят. 

 

У вас все є: і хліб і одяг, 

І зерна гарні – он  які, 

І чисте небо, й швидкий потяг, 

Який везе вас на Балі. 

 

Згадаймо разом: 

Всі ми – люди, 
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Чи бідні чи багаті… Всі, 

Ми народились у народі, 

Де були спільні наші дідусі. 

 

*** 

О господи, меня так кроет, 

Ну, что не так опять со мной? 

И волк вот-вот сейчас завоет 

Во мне холодною зимой. 

Так мало времени прошло, 

А кажется уже, что вечность… 

Не знаю, где, не знаю, что, 

Но тянет в мыслей бесконечность. 

 

*** 

Ти мій найкращий промінь світла, 

Якого так не вистачає. 

Ти віддаєш мені повітря… 

Чому кохаю тебе – я не знаю. 

 

Цвітеш Ти, як гілля у полі, 

У тім, що вкрите десь росою, 

Де бігали маленькі діти, 

Кидаючи листки та квіти. 

 

За що кохаю тебе? – я не знаю… 

Чому співаю я вночі тобі? 

Я просто мрію, між рядків читаю 

Про поцілунок в хаті на печі. 

 

І нічогісінько мені не треба: 
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Побудь хоч трохи біля мене, 

Зігрій мене пухнастим пледом, 

Попий зі мною чаю з медом 

 

І нічогісінько мені не треба – 

Спочить хоч трохи біля тебе, 

Хай лине час поряд з тобою, 

Не хочу гніватись журбою. 
 

Нічого більше і не треба… 

Ходімо разом торкатись зірок з неба, 

Ходімо, тримаючи ніжно руки, 

Щоб жити без напруги й муки. 
 

Мені більш нічогісінько не треба 

Ти просто будь, коханий, біля мене! 
 

*** 

Десь тихенько в кімнаті, 

У дрібнесенькій у хаті, 

Там живе моє кохання, 

В яке закохуюсь востаннє. 

 

Кажу йому, що я кохаю, 

Чому і як – сама не знаю, 

Ото і є моє кохання, 

В яке закохуюсь востаннє. 

 

Прийду я ввечері до хати 

І притулюся я до нього, 

Як можна було не кохати? 

Як не помічати було цього? 
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*** 

Я не розумію, що зі мною… 

Мені так добре поруч із тобою. 

Коли тримаєш ти мене та міцно обіймаєш, 

Коли тримаєш ніжно-ніжно і не відпускаєш. 

Коли годинник о дев’ятій, а ти хвилюєшся, 

що ми ще в хаті, 

Коли ти злюка, як пантера, 

Коли я ніжна, як Венера. 

Коли ти сильний, як Геракл. 

Коли я смішна, як макака. 

Коли ти граєш у футбол, 

Коли грошей у мене «нуль» 

Я тебе сильно обіймаю, 

цілую, люблю й поважаю. 
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Анастасія Тетеря, студентка Житомирського 

базового фармацевтичного фахового коледжу 

 

** 

Чому так болісно кохати? 

Чому одразу все не цінувати? 

Чому ці хлопці роблять помилки, 

А потім «істерички» ми? 

Чому він так і не приїхав? 

Коли сумно було мені одній в квартирі? 

Чому, коли я можу кинути усе, 

Він не може, бо його несе 

На розваги, друзів і тусовки? 

Чому, коли я хочу так підтримки, 

Він може зникнути на півгодинки? 

Чому приховую ті сльози? 

То він не відповів на мою сторіз… 

Чому я стала такою злою? 

Бо він не хоче бачитись зі мною. 

Чому я так закрилась у собі? 

То, мабуть, щось приснилося мені. 

Чому я плачу кожен день? 

То він сказав: «Формат у мене інший. Все» 

Чому не сплю я аж до ранку? 

Усе чекаю того дня, 

Коли побачу знову на світанку 

Те щасливе в дзеркалі дитя… 

Лишилось так багато запитань, 

А відповідь лише одна: 

«Ти все придумала сама». 
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Дмитро Грищенко, учень Черняхівської ЗОШ, 12 

років 

 

З вогнем не жартують! 

Безжальний полум’я язик 

Лютує навкруги, 

І вітер розганяє в вись 

Вогненні батоги… 

Горять ліси, горить земля, 

І плавиться душа. 

Вогонь зжирає все дотла, 

Не лишить ні гроша! 

А смогу ковдра вкриє світ, 

і квіти, і луги… 

Заплаче небо!.. Простяглась 

пустеля навкруги… 

маленька іскра спалить вмить 

усе твоє життя. 

Надій позбавить, сподівань, 

Не лишить вороття. 

І тільки розум захистить! 

Нам знати варто: 

Життя потрібно берегти! 

Вогонь – не жарти!!! 

 

Стежини любові 

Любов – це почуття красиве й незвичайне, 

Без нього люди не змогли би жити, 

Хто вигадав її – велика тайна, 

Ніким ще не розгадана на світі. 

 



37 
 

Любов приносить радість і страждання 

Та чи змогли би ми без неї жити? 

Не знати радість першого кохання – 

Це значить – все життя своє тужити. 

 

Та біль  розлуки завжди неминучий. 

Любові стежка – то тернистий шлях. 

Коли б то знати, що той біль жагучий 

Ніколи не спіткає жодного із нас. 

 

Афродіта 

Красою незрівнянна 

Прекрасна Афродіта 

Ішла самотньо полем, 

Мов долею побита. 

І відчувала гірко: 

Навіщо та краса? 

Приречена ж навічно 

У самоті душа. 

Проллється з неба дощик – 

Дощить в її душі. 

Ох, любить Купідончик 

Робити пустощі… 

І сподівалась марно 

Хоч на щасливу мить. 

Але життя – примарне, 

Дамоклів меч висить. 

І осягнула гірко: 

Кохання – сенс життя, 

З ним легко полетіти 

Навіть у небуття... 
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Ми всі повинні знати: 

Володарі землі – 

Не боги, не фортуна, 

А ми, лиш ми самі! 
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