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   НА ХВИЛЯХ ЖИТТЯ

Немов той човен, що на морі,
Отак і я між хвиль життя,
Пливу і в радості, і в горі,
Від помилок до каяття.

Бувають злети і падіння,
Буває рівна течія.
Минула вже пора цвітіння,
Вже сива голова моя.

А я все з долею змагаюсь: 
I все надіями живу,
I все уперто сподіваюсь,
Що я до щастя допливу!
                                  09.2004 р. 
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***
Моя стражденна, Україно,
Ти вічно в муках, у борні.
Коли ж прийде щаслива днина,
Що повезе й тобі, й мені?

Коли вгамуються сусіди –
Ми звільнимось від росіян,
Вони ледащо й дармоїди,
Не будуть завдавати нам ран.

Хіба у Бога попрохати,
Щоб злодіїв угамував,
Щоб злий сусід не ліз до хати
І шкоди нам не завдавав.

Але ж на Бога сподівайся,
А сам, як кажуть, не плошай,
Отож, народе, підіймайся
І Україну захищай!
                            16.06.2016 р.
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***
Україну, як матір, шануй
І люби, доки серце ще б’ється.
Не лінуйся, мій друже, працюй,
Бо за працю завжди воздається.
Ми тоді переможемо ніч,
Подолаємо скруту і голод,
Як палатиме доменна піч
І залізо куватиме молот.
Лиш тоді звеселиться земля,
Як потрапить господарю в руки.
Він плекатиме рідні поля
І в роботі не знатиме муки.
Лиш тоді нам прибутки прийдуть, 
Коли кожен в труді їх умножить. 
Те, що нам з-за кордону везуть, 
Пережити біду не поможе.
                                                     

   ***
Хтось ще рветься, а хтось вже дорвався, – 
За «корито» іде боротьба.
А народ поза грою остався,
Та «у них» не болить голова.
Це все «липа» – «обранець народу»!
Між собою вони оберуть.
У політиці роблять погоду
Тільки ті, що заможно живуть!
                                         2005 р.
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ТЯЖКЕ ЖИТТЯ

Хто відповість, куди ж то ми йдемо?
Хто дасть нам відповідь на запитання:
Куди дівається усе, що зростимо,
Коли припиниться безкарне 
розкрадання?
Хто спланував оцей страшний розлад?
Чиїх батьків оті невмілі діти,
Що, розламавши попередній лад,
Ніяк новий не можуть народити?
Це долею гіркою нам дано – 
Тяжке життя,
мов хліб глевкий жувати. 
Пора б уже навчитися давно 
Людей достойних в Раду обирати.

ДО НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

З народом жартувать не треба, 
Він добре бачить з-під брови:
І як ви дбаєте про себе,
Гребете як під себе ви.
Народ не можна обманути,
Бо добре розрізняє він,
Хто є народний син по суті,
І хто по суті – вражий син.
                                  2003 р.
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***
Крокуєм, ніби до безодні,
У нас попереду пітьма.
Що буде з нами? Бо сьогодні
Пророка поміж нас нема.

Яку історію напишем,
Якщо людьми керує гнів?
А що нащадкам ми залишим 
Із цих невизначених днів?

Є незалежність, є і воля,
Та скривлені вони, мов цвях. 
Мете зима по наших долях
І кров холоне у серцях.

Нас мучать ціни і зарплати, 
Яких ніяк не примирить!
І комунізм, як меч розплати, 
Над нами, бідними, висить...
                                     2001 р.
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ДО УКРАЇНИ

Ти вічне сонце нашої надії,
Любов до тебе бережемо  у серцях,
На те спрямовуємо помисли і дії,
Щоб ти жила, Україно, в віках.

Ти нам, як мати. Для свого народу
Орлині, мужні крила ти дала.
Ми йшли на бій, щоб вибороть свободу,
І ти до перемоги нас вела.

Сьогодні тридцять літ уже минає,
Як ти Вкраїно, вільною живеш,
І хоч тобі Росія заважає,
Ти до Європи впевнено ідеш.

Тож будь й надалі мудра й обережна,
Долай всі перешкоди нелегкі,
Сьогодні самостійна й незалежна,
Такою залишайся на віки!
                              10.11.2015 р.
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ДО ШЕВЧЕНКА

Жорстокий вік 
душив твій мужній голос,
За слово ти потрапив у тюрму.
Життя трагічно навпіл розкололось,
Короткий шлях призначено йому.
Жорстокий вік ламав у пісні крила,
Щоб та вершин своїх не досягла,
Щоб до стражденних 
душ не долетіла,
Сказати щиру правду не змогла.
Але та пісня крила не зложила,
Вона дорогу до людей знайшла,
В ній є свята і невмируща сила,
Вона з народом крізь віки пройшла.
І в наші дні живе і не вмирає,
Є носієм усіх твоїх ідей,
В серцях людей гніздо своє звиває 
І буде вічно жить серед людей!
                                     30.01.2014 р.
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ВІД’ЇЗД ТАРАСА БУЛЬБИ
З СИНАМИ НА СІЧ

Зібравсь Тарас у дальнюю дорогу, 
Синів до Січі відряджа козак.
А мати гірко плаче край порогу,
Синами не натішиться ніяк.

Взяла Андрія голову в долоні
(у нього вус під носом ледь росте),
Все гладить йому чуба, гладить скроні,
Бо ж материнське серце – золоте.

– Ну, годі, годі серце надривати! 
Рушаймо! – строго крикнув  до синів. 
За стремено схопилась сива мати,
А Бульба навіть вусом не повів.

– Ну, з Богом! В путь! –
Тарас з-попід долоні 
Побачив: скоро сонце припече.
І рушили на шлях козацькі коні,
І за хвилину зникли із очей...
                                      30.01.2005 р.
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СЕРЕНАДА
У серенаді є потреба
(це така чарівна мить),
Відродить цю справу треба,
Хай вона вночі звучить.
Ніжний спів нехай лунає,
В цьому дійсно є резон,
Хай кохану викликає, 
Із кімнати на балкон.

Та кохана на балконі,
Недоступна і палка,
І у неї у полоні,
Юне серце співака.
Місяць світить, серце мліє,
Струни лагідно дзвенять,
Чи поразка, чи надія
Неможливо розгадать…
Треба звичай відновити, –
Серенади хай звучать,
Хай навчають як любити, 
Як коханих звеличать!
                 25.11.2015 р.
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ДАВИД   
                       

Прихований у мармурі корарському,
Давно свого часу чекав Давид,
Тож Мікельанджело трудивсь 
по-господарському,
Щоб світові Давид явив свій Вид.

І він явив, він з мармуру родився,
Великий скульптор зайве відсікав:
І день, і ніч над образом трудився,
Старанно анатомію вивчав.

Ховаючись, бо може хто навроче,
На трупах розтини робив вночі.
Вдень до роботи приступав охоче,
Знання й майстерність людям несучи.

І крихти білий танець танцювали,
За камінцем камінчик відлітав.
Із мармуру вже м’язи виступали,
Юнацький мужній образ виростав.

А скульптор по зубилу бив щосили,
Він домагався здійснення ідей,
І мармурові сили відступили, – 
Давида відпустивши до людей!                                                             
                                        08.12.2013 р. 
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ПІСНЯ ЛІСОВОЇ МАВКИ

Усі ви знайомі зі мною,
Ви зразу мене упізнали,
Як з Піснею, із Лісовою,
Яку ви усі прочитали.
Як Мавка, яка не вмирає,
Я вічна, як вічна природа.
Хто в лісі волинськім буває,
Того зустріча моя врода.
                 
    Приспів:
Любіте природу, любіте,
Кохайте природу, кохайте!
Чарівнії квіти не рвіте,
Дерев без потреб не рубайте!

Прошу вас всім серцем: «Будь ласка,
Домівку мою не руйнуйте!
Наш ліс – то є Лесина КАЗКА,
Цю казку любіть і шануйте!».
Я – Мавка, яка не вмирає,
Я – вічна, як вічна природа.
Хто в лісі волинським буває,
Того полонить моя врода!
         
   Приспів

                            22.10.2010 р.
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 ***
Де чорне – поруч мусить бути біле,
А де добро – там поруч ходить зло. 
Перехрестивши дурня на дибіла, 
Ми сподіваємось, що дуже повезло.

В житті добро завжди іде від Бога,
А ще природа нам добро дає.
А поруч з Божою є бісова дорога.
Нас часом біс звертає на своє.
                                            2009 р.

***
Та недоступність змучила мене,
Бо ти така близька й така далека!
І я, немов покинутий лелека,
Який своїх братів не дожене.

Ніколи й я тебе не дожену 
(від мене ти нікуди й не тікала),
Та всі мої надії розтоптала,
Живою не лишивши ні одну.

Я покладу даремні сподівання 
У потаємний закуток душі.
Нехай народжує вона сумні вірші,
Як наслідок печалі і страждання.                                                              
                                        01.02.2008 р.
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             КАТЕРИНА

Ще від Шевченка, Катерина,
Прославлене ім’я твоє.
Його поема і картина 
Під назвою такою є.

Ой, Катерино, Катерино,
Чому я рано посивів. 
Благословенна будь та днина, 
Коли тебе в житті зустрів.

Коли твої побачив очі,
Що юності вогнем горять,
Ой, очі, очі, ви дівочі,
Вас хочу з сонцем порівнять.

Вони мені, як сонце сяють,
Як блискавиці в серце б’ють, 
Ночами спати заважають,
Але натхнення надають.
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***
В мені щось змінювати пізно – 
Моєї віри не зламать.
Я переконаний залізно –
Не можна поглядів мінять.

Я все життя у чесність вірив,
У совість вірив без вагань.
Не раз, не два я перевірив, 
Крицеву міць переконань.

Я тих, хто погляди міняє,
Не розумію, не збагну.
Сьогодні в партію вступає – 
На завтра просить відставну.
                                        2009 р.

***
Уже багато говорили,
Поети про любов свою...
Сонети, щоб тебе скорили,
Тобі в дарунок віддаю.

Я написав оті сонети,
Коли прийшла натхнення мить. 
Кажу я, як і всі поети:
«Мені без тебе не прожить!».
                                         12.04.2007 р.
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              ***
Любов – це навесні квітучий сад.
Цвітіння, як і вся природа, вічне. 
Ще й досі я закохуватись рад, 
Коли дівча побачу симпатичне.

Живе у грудях молода любов
(хоч сам я вже сивію і старію).
Вона ж у душу повертає знов, 
Мою юнацьку, невмирущу мрію.
                                      16.01.2009 р.

***
Хай старість така невблаганна, 
До мене прискорено йде, 
Дивись в мої очі, кохана,
Там сяйво горить молоде.

Бо я з молодою душою,
Ти це відчуваєш сама.
В коханні ми рівні з тобою 
І років між нами нема.
                            12.04.2007 р.
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ЯК ЦВІЛИ АБРИКОСИ

Зустрів я тебе, як цвіли абрикоси. 
Навік покохав твої довгії коси,
А очі твої голубі, волошкові,
У душу укинули вогник любові...

Уже у саду абрикоси дозріли,
Весняні і літнії дні пролетіли.
Я здалеку, мила, на тебе дивлюся,
Тобі у коханні признатись боюся.

Вже осінь з дерев жовте листя зриває,
Вже сил для мовчання у мене немає, 
Букет із листків золотих назбираю –
Прийду і скажу, що з весни ще кохаю.
                                             20.08.2012 р.
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***
Нагадай мені, вишне,
Те минуле, колишнє,
Що так само, як ти, відцвіло. 
Пригадай мені, вишне,
Буде зовсім не лишнє, 
Все оте, що зі мною було.

Як ми з нею стояли,
Про любов розмовляли,
А ти юною, вишне, була.
Ми вже сивими стали,
Свого щастя не склали,
А ти все і росла, і цвіла.

Пригадав я ті роки,
Мої плани широкі, 
І юнацьких фантазій політ.
Як ми мріяли, снили,
Та, на жаль, не здійснили, 
Всі бажання юнацьких тих літ...
                                           2012 р.
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***
Від Азовського моря, від хлібних ланів,
Плинуть роки мої до мене.
В тих краях я і юність свою пережив
І дитинство своє зелене.

Саме там я зустрів свою першу любов,
Що сівашською сіллю просолена,
Що приходить до мене вона знов і знов,
Неповторна, єдина, нескорена.                                                 
                                      06.09.2019 р.

***
Твої очі, як зрілі черешні,
Ще чорніші, ніж відьомська ніч.
В тебе погляд якийсь нетутешній, 
Так він сяє, як тисяча свіч.
В тебе очі – то чари дівочі, 
Як змія твоя довга коса.
Тим у хлопців безсоннії ночі,
Що у тебе казкова краса.
                              02.12.2013 р.
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***
Раптово, мов принесена вітрами,
З’явилась ти, в полон мене взяла,
Та мої роки встали поміж нами.
Чом ти раніш до мене не прийшла?

Чому раніше, з юною такою,
Я не зустрівсь, як був ще молодий?
Ми дуже різні по літах з тобою,
Хоч я душею зовсім молодий.

Можливо, ти любов моя остання,
Як надвечірня зірка золота.
Душа бунтує, підніма повстання,
Але приборкують її мої літа.

Літа мої, ви – посивілі коні,
Хоч трішки пригальмуйте свій політ.
Душа горить в любовному полоні 
І той вогонь – це спогад юних літ.                                                       
                                        03.02.2008 р.
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ПОЛОНЯНКА

Я признаюсь тобі, юначе, 
Відверто й щиро, орле мій, 
Я закохалась, не інакше, 
Програла я тобі двобій.
Тепер у тебе я в полоні
(пручатися який резон?),
Бери мене в свої долоні,
Бо він солодкий, цей полон.

***
Ти є прекрасна, як сама любов. 
Хотіла ти того чи не хотіла,
 – Мені весну ти повернула знов,
Як ластівка, до мене прилетіла.

І я безмежно радий тій весні,
Вона мені не дозволя старіти,
Вона наснагу надає мені 
І надихає жити і творити.
                                    24.01.2009 р.
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***
Коли я п’ю із твого джерела,
Щоб вгамувати невгамовну спрагу,
Я Богу дякую за те, що ти прийшла, 
Я демонструю знов свою звитягу.

Коли цілую молоді вуста
І відчуваю пульсування крові,
Геть відкидаю я свої літа,
Я молодію, сповнений любові.
                                       25.08.2009 р.

***
Заради тебе я забув про все,
Забув я про розваги і роботу.
Я по життю іду, як по болоту,
Чи провалюсь, чи, може, пронесе.
Заради тебе я забув про все.
Не знаю я, куди мене несе,
Напевне, ти – чаклунка, не людина.
Як той магніт, як тая  трясовина,
Притягуєш, затягуєш і все...
Не знаю я, куди мене несе.
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***
Ти зникла. Ти поїхала. Нема.
Листів не хочеш ти мені писати,
На зустріч сподіватися дарма,
Не варто тої зустрічі чекати.

Хай попливе з-під ніг моїх земля,
Та я тебе забути не посмію, 
Кохатиму тебе я звіддаля 
І у душі плекатиму надію.
                                      26.01.2009 р.
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***
Ти забуваєш, чи то ніч, чи день,
Чи ранок, а чи вечір – забуваєш.
І губи, ще веселі від пісень,
Мені для поцілунку підставляєш.
Нестримним рухом тіло віддаєш,
Немов вогонь торкається соломи,
Немов уперше радість пізнаєш
Тієї найсолодшої утоми.    

***
Мою вразливу душу палить літо,
Горить вона в шаленому вогні.
Просіє скоро осінь через сито,
Пил сивини на голову мені.
Хай постарію я і полисію.
За пишний чуб не боляче мені.
Але коли душею зачерствію,
Тоді не шкода й закінчити дні.                             
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ЖУРАВЛІ

О журавлі, осінні журавлі,
Це ваші крила майорять в імлі,
Це ваші чути в небі голоси,
Що сповнені журливої краси.

Напоєні терпким вином розлуки,
До всіх сердець доходять ваші звуки,
І до лісів, і до гірських твердинь
І кличуть всіх в небесну далечінь.

Дерева розпрямляють крила-віти,
Їм разом з вами хочеться злетіти,
І хочуть також зринути в простори,
Неначе хмари предковічні гори.

Всіх збуджує отой тривожний заклик,
Знов оживають душі, що заклякли,
І хочуть відірватись від землі,
Це ви збудили їх, о журавлі!
                                       1996 р.
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ЧОРНА КАВА

О, чорна кава, натуральна кава,
Ти вже пів людства узяла в полон.
О, чорна кава, честь тобі  і слава.
Тебе звеличить дійсно є резон.

Ти є смачна, тут нічого й казати,
Ти ніби гарні квіти запашна.
Це справжнє щастя каву заказати
І філіжанку випити до дна.

Із кавою нам веселіше жити,
То є приємна і цікава мить.
На чашку кави друзів запросити
І про життя із ними говорить.

П’ють чорну каву майже всі народи,
Вона їх підкорила не дарма,
Бо ароматної, смачної насолоди,
Серед напоїв у житті нема.

                               10.12.2019 р.
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      ***
Почуттів великих сонце
(те, що гріє без кінця),
Входить, ніби у віконце,
В наші душі і в серця.
 
В день святого Валентина
(всіх закоханих землі),
Шлю тобі, моя єдина,
Подарунки не малі.

Я схилюсь на підвіконня,
Хай у темряві ночей,
Бережуть моє безсоння,
Вогники твоїх очей.
                            2019 р.
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ПРИСВЯЧУЮ НАДІЇ Г.

Присвячую тобі вірші,
Я їх не міг не написати.
То не вірші, то крик душі, 
Яка втомилася чекати.

Втомивсь я жить серед надій,
Тому й прошу тебе, Надія,
Хоч поглядом мене зігрій,
Нехай моя здійсниться мрія.

                                18.04.2006 р.
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***
Тече життя, немов ріка,
І я живий іще пока,
Кінця не буде, тій ріці,
А ми ж в майбутньому мерці.

Таке коротке слово «Рок»,
Це нам на все життя урок,
Тож треба висновки робить,
Щоб довго на землі прожить.
                                        2017 р.

***
Була для мене ти як сонце,
Була чи ні, чи тільки сон – це?
                                       2000 р.

***
Все від людини на землі,
Все від людини,
Діла великі і малі,
На жаль, і міни.
               25.01.2010 р.
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Я ВЖЕ СТАРИЙ

Я вже старий і
смерть моя вже близько
(все пам’ятаю, що в житті було).
Я хочу друзям уклонитись низько,
Подякувать за вірність і тепло.

Своє життя даремно я прожив,
Нема чого на старість рахувати:
Безцінним часом я не дорожив.
Він пролетів, його не наздогнати.

Я вже старий, та не старіє час,
Він все летить, його не зупинити,
А я так хочу здивувати вас
І спогади про себе залишити.
                                           2017 р.

САМООБМАН

Самообман, пустий самообман,
Мовляв, все буде потім, на тім світі:
І сонечко світитиме в зеніті,
І буде повен доларів карман –
Самообман, пустий самообман.
                                 23.09.2016 р.
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ОСІНЬ

Знов осінь і дерева голі:
Покручені стирчать гілки,
Отак, немов листочки долі,
Злетіли і мої роки.

Вони у небуття злетіли,
Безповоротно, як слова.
Тепер живу я посивілий,
Вже стала біла голова.
                           06.10.2016 р.
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СТУДЕНТИ

Студенти – це такий народ,
Який не може без пригод.
Пригод студентам вистачає
Усіх їх сесія чекає.
Або, як вредний викладач,
Тоді уже хоч сядь та й плач.
Чи лекції на скуку схожі, 
За змістом нікуди не гожі.
Колоквіум чи семінар:
Студентам теж тяжкий тягар.
«Хвости» і різні перездачі
І знов студент не зна удачі…
Але студент все подолає,
Бо він студентську впертість має.
Студентом бути дуже класно,
Але, на жаль, короткочасно.
Студенти ждуть того моменту,
Щоб зустрічати День студента.
В житі найкращі є моменти,
Коли ми молоді студенти! 
                                 2020 р.
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***
Молода й неприхована,
І гнучка, як верба,
Ще ні ким не цілована,
Тільки сонцем хіба.

Щирим сонцем освітлена,
Ти, як квітка цвітеш.
Теплим вітром обвітрена,
Через юність ідеш.

Ти ідеш посміхаєшся,
На душі дивний щем.
Ще ні з ким не кохаєшся,
Все попереду ще.
                        05.12.2013 р.
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***
Моя любов, як відгомін грози,
Як блискавка, що твоє серце вразить,
І я кладу цей вірш на терези,
Хай він твоє мовчання перевершить.

***
Лежиш на пляжі, сонцем зацілована,
Від променів засмагла ти уже,
А твій купальник – модно «ризикований»,
Французи називають «негліже».

Ти спиш на пляжі, а мені не спиться,
Бо про красуню сплячу я читав…
Якби я був отой казковий лицар,
Я б з радістю тебе поцілував!
                                   15.06.2016 р.
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***
Я так хотів би Бога попрохати,
Коли б я з ним зустрівся віч-на-віч:
«Допомогти і день переднювати
І переспати ту тривожну ніч».
                                           2019 р.

***
Вирішила осінь підкупити дерева
І позолотила їм листя.
Дерева скинули з себе золоте листя
І залишилися голими,
Та не продалися.
                                     26.02.2019 р.

***
Ну як позбавитись даремних мук,
І на дрібниці час не витрачати,
А серце стукає у грудях стук та стук,
А нам про серце дуже треба дбати.
                                              2020 р.

***
Головне у житті не втрачати надії,
Це про рідних і близьких турбота.
Минуле – це пам’ять, майбутнє – це мрії,
Життя – це тяжка нескінченна робота.
                                                 2015 р.
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***
Падає в криницю століть
Відро моєї долі,
Хоче зачерпнути живої води щастя,
Живої води натхнення і творчості.
А зачерпнуло відро тільки зорі,
Ті зорі, що їх натрусив у криницю 
Чумацький шлях.
                           28.02.2019 р.

***
Ти стійка і сувора,
А в очах непокора,
Щоб упертість твою подолать,
Я воюю з тобою,
Я рушаю до бою,
Щоб твої перепони здолати,
Бо то щастя  тебе цілувати.
                                  02.02.2020 р.

***
Так, поезія гарна й чудова,
Гарні вірші, як жити без них?
Хай працює душа щодобово,
Щодобово і без вихідних.                                                           
                                      2013 р.
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***
Живу, незадоволений собою,
Завжди готовий до нового бою.
                                        2015 р.

ТВОЯ ДОВГА КОСА

Коси твоєї дивне диво,
Як виглядаєш ти красиво,
Як гордо голову несеш,
Коли ти вулицею йдеш,
Всіх зачаровуєш красою –
Своєю довгою косою.
                           2019 р.
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***
Чому ти сумуєш, мій сокіл?
– Та ціни на ринку високі
І люди глухі до чужої біди,
Що в книгах багато пустої води.
І ніби планета не так обертається,
І ніби страшенна біда наближається,
Тому то сиджу я і гірко страждаю,
Як горе здолати не вмію, не знаю.
                                         04.02.2020 р.

***
Носи в душі вогонь надії,
Носи його і не гаси,
І, щоб твої здійснились мрії,
Про це нікого не проси.

Ти сам повинен все здійснити,
Все, що намріяв, загадав,
Ти мусиш так життя прожити,
Щоб потім вже не жалкував.
                                       07.07.2017 р.
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ВЕСНА

Мені завжди натхнення додає,
Весна, ії палітра веселкова.
Вона природу всю збудить готова – 
У неї та предивна сила є.
Радіти буду завжди я весні 
І дякувати за найперші квіти.
Бо навесні ми всі, неначе діти,
Відверті і наївно – чарівні.
Весною нас окрилює любов,
І так завжди – від роду і до роду –
Одвічний поклик збуджує природу, 
Щоб покоління народилось знов.

                                                        



44

З ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА!

У день Святого Валентина –
Скрізь поцілунки, щирий сміх,
Це день закоханих усіх,
Весела і щаслива днина.

День Валентина в світі є,
Щоб один одного вітати.
Коханим про любов сказати,
Хай Бог їм щастя всім дає.

Підтверджуйте свою любов
Не тільки словом, а і ділом.
Хай з’днується тіло з тілом,
Щоб діточки з’являлись знов.

Повінчані та у законі
Хай будуть діточки у них.
Не вінчана любов – то гріх!
І це слова цілком резонні.

У день Святого Валентина
Вже досить вам мораль читати.
Дозвольте щиро привітати,
Обняти і поцілувати!
                        



СЛАДКИЙ
 ЯД 

ЛЮБВИ
(стихи разных лет)
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К ЧИТАТЕЛЯМ

Обращаюсь я к вашим мозгам,
Обращаюсь я к трепетным душам,
Обращають, читатели, к вам,
К самым умным и самым наилучшим.

Вы решили стихи прочитать,
Что душа моя в муках рождала,
Я вас буду всегда уважать,
Комплиментов скажу вам не мало.

Так давайте же с вами дружить
(из-за пазухи прочь «каменюку»),*
В этой книге хочу предложить
Свое творчество-радость и муки.
                                         07.07.15 г.

_______________________
* «Каменюка» – камень (укр.)
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СЧАСТЬЕ ЕСТЬ

Счастье есть, но где оно?
В телевизоре, в кино?
Может быть, оно в газете,
Или на другой планете?
Или в поле, что за садом?
Только не со мною рядом.
                                 08.07.2019 г.

***
Я не писал стихотворений 
О чем-нибудь и как-нибудь,
Я сущность жизненных явлений, 
Старался в рифмы обернуть.

Чтобы и плавно, и ритмично 
Вести душевный разговор,
И рассказать о жизни личной – 
Какой горит в душе костер.

Костер счастливых озарений!
И среди ночи, и среди дня,
На тысячи стихотворений, 
Тот пламень вдохновлял меня.
                                     10.10.2009 г.
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БИБЛИОТЕКАРЬ

Известно всем уже давно,
Что книга – друг для человека.
Дружить нам с книгой суждено,
Наш дом родной – библиотека.

Библиотекарь среди книг,
Как будто лоцман в море знаний.
Спешит на помощь каждый миг,
И не щадит своих стараний.

Библиотекарь – он знаток,
Влюблен в профессию навеки.
Кто лучше в книгах знает толк,
Чем труженик библиотеки.

Библиотекарям – салют!
Я их приветствую сердечно,
Библиотекари живут,
И будут жить, как книги – вечно!
                                         2018 г.
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Библиотекарь среди книг,
Как будто лоцман в море знаний...
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К ПУШКИНУ

Ах Саша, Саша, Пушкин Саша,
Ты был курчавый, озорной,
Ты радость наша, гордость наша,
Тебя мы любим всей душой!

Ты с юности слагал куплеты, 
Ты в этом мастерства достиг,
 Рождались многие поэты,
Но ты стал первым среди них.

Тебе понравилась Наташа,
Ты красоту её постиг,
Но горькой оказалась чаша,
Жестоких сплетен и интриг.

Вертелся ты, как в карусели,
Семью старался прокормить,
И оказался на дуэли,
Чтоб честь супруги защитить.

Ужасен результат дуэли,
Был у Дантеса зоркий глаз.
И подтвердилось все на деле – 
Не любят гениев у нас.

«И он убит и взят могилой»,
Так о тебе поэт сказал.
Хоть нет тебя, но образ милый,
Бессмертным и любимым стал!
                                    08.06.2014 г.
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 СЛАВА

За мной все время ходит слава.
На пьедестал меня зовет.
Она на лево и на право 
Мне комплименты раздает.

В моих стихах такие строки,
Что пригодятся на века,
Что в каждой строчке 
смысл глубокий,
Строка, как море, глубока.

Мне памятник совсем не надо,
Кричу я славе – отвяжись.
Мне скромность высшая награда.
И я ценю ее всю жизнь.

Желает слава быть со мною,
Меня к вершинам вознести,
Чтоб был всегда готовым к бою,
На трудном жизненном пути.
                                 Декабрь 2019 г.
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ДАТЫ ПОД СТИХАМИ

Пишу стихи и снизу ставлю дату,
Чтоб знать, когда я это написал.
Хотелось генералом стать солдату,
И я об этом, как и все, мечтал.

Хоть генералом стать не получилось,
Среди поэтов я лишь рядовой,
Я описал, все, что со мной случилось,
Что пережито сердцем и душой.

Стоят спокойно под стихами даты,
И не дают мне прошлого забыть.
Стоят спокойно, как в строю солдаты.
А я пишу, я продолжаю жить.

Не просто ставлю под стихами даты,
Я в этих датах продолжаю жить.
Они стоят в шеренге, как солдаты,
И не дают мне прошлое забыть.
                                        18.10.2015 г.
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ЧЕРНОВИК

Недописанные строки,
Давние черновики,
Даже в юности далекой,
Как вы были не легки.

Не давала мне покоя,
Незаконченность начал,
И все время под рукою,
Этот черновик лежал.
 
Сразу что-то получалось
(даже грусть сошла с лица),
Но никак не удавалось,
Мысль оформить до конца.

Понапрасно я старался:
И пыхтел, как ученик.
Тот листок так и остался,
Под названьем: «ЧЕРНОВИК».
                                         15.12.2018 г.
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ГАДАНЬЕ ПО КУКУШКЕ

Вы верите в гаданье по кукушке?
Я в это дело верю лишь немного.
Кукушка произносит лишь два слога, 
У дерева усевшись на макушке.

Когда летят, послушны ветерку,
Короткие кукушки позывные,
Года считают долго молодые, 
Считать гораздо меньше старику.

Осталось жить немного старику, 
Достаточно он в этом мире прожил, 
Давно итоги жизни подытожил,
Не раз считал наивное: «ку-ку».

А молодым жить с верой суждено, 
Нельзя добиться ничего без веры,
В истории встречаются примеры,
Когда бывает чудо, как в кино.

Нам в чудеса уверовать пора,
Бывают чудеса, мы твердо знаем.
А то, что по кукушке мы гадаем, – 
Так это просто детская игра.
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Вы верите в гаданье по кукушке?
Я в это дело верю еле-еле,
Она, усевшись на верхушке ели, 
Сигналы подает своей подружке... 
Считать года наивно по кукушке.
                                           2001 г.
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РАЗДУМЬЯ У ОКНА

Стрижи летают за моим окном,
Летается легко им и стремительно,
Но о стрижах сказал я относительно,
Стихи пишу я вовсе не о том.

Стихи пишу я о своём полете,
Я вспоминаю юные года,
Я в те года влюбился навсегда,
И как стрижи я тоже был на взлёте.

И вот теперь завидую стрижам,
И наблюдаю как они летают,
Смотрю в окно, а мысли словно тают,
Никто не виноват, влюбился сам.

А как из сердца удалить любовь?
Той мудрости никто еще не знает,
Любых лекарств приём не помогает,
А может быть из сердца выжать кровь.

Чтобы оно навеки занемело,
Чтоб потеряло свой огонь и пыл,
Чтобы тебя одну я не любил,
А многих, необдуманно и смело.
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Но этот вариант не для меня,
Его боюсь я, как цветы мороза.
И пусть увянешь ты, как вянет роза,
Но не убавится во мне огня.

Мои года меня не изменили,
Не погасили мой огонь и пыл.
Прошли года, но я не розлюбил,
Люблю тебя, как в юности любил. 
                                         2010 г.
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О СИВАШE
I

Вокруг меня одни лишь камыши, 
И – ни души.
Повсюду – только волны камыша 
И буква «ша».
Широкая, как море,
Пустила корень вглубь моей души. 
Ты не спеши,
Меня искать в соленом царстве юга, 
Моя подруга, –
Теперь одна лишь чайка-хохотунья. 
Она не лгунья,
Она в дозоре кружит надо мной,
А я травой,
Что солонее самой горькой соли,
До жуткой боли
Свои босые ноги наколол,
Но влез в рассол
И ноги там лечу,
И не кричу.
В воде так много йода:
Сама природа,
Из черной грязи мне компресс кладет 
И вдаль ведет,
По мелководью давняя мечта.
И ни черта,
Мне в этот миг от города не надо.
За все награда – Царство СИВАША.
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II
О, степи Приазовья
Достойные стихов,
К вам приезжаю вновь я
И в вас влюбляюсь вновь.

О, запахи степные
И ветер тот морской,
Вы сердцу дорогие,
Люблю вас всей душой.

Нигде такого вида,
Взгляд зоркий не найдет.
Та древняя Таврида
В душе моей живет.
                          

III
Я слышу словно из тумана
Прозрачный шелест камыша.
И наша встреча у лимана
На мелководье Сиваша.

Я очень часто вспоминаю,
Когда мы встретились с тобой,
По мелководью я шагаю,
Ты загорелая со мной.

Все это вспомнится порою,
Приходит грусть к моей душе,
Она всегда живёт со мною
Та наша встреча в Сиваше.
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IV
В солёных травах Сиваша, 
Хочу, как в детстве, затеряться.
Наедине с собой остаться,
Чтоб успокоилась душа,
Чтоб отдохнуть от суеты.
Она, усталая, сумела,
И снова сладкий гимн пропела,
Моей несбывшейся мечты.
Там, в Приазовской стороне,
Жилось мне просто и вольготно,
Промчалось детство беззаботно,
И юность, словно на коне... 
Теперь я не боюсь сказать,
Что я трудился очень мало,
Что жизнь мою проштамповала, 
Безделья круглая печать.
                                       

V
Все свои и радости, и боли,
Я в родной Геническ привезу,
Я в Сиваш добавлю каплю соли,
Уронив щасливую слезу.
                                   2000 г.
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СЕРДЦЕ ПОЭТА

Для сердца поэта
Отзывчивость необходима.
Все знаем мы это, –
Что сердце поэта ранимо.
На то и на это
Оно откликнуться готово.
Из сердца поэта
Рождается мудрое слово.
                                           09.11.1009 г.

СОВЕТ ДРУГУ ПОЭТУ

Пиши по своему, ищи свой стиль,
Иначе все на свалку, все в утиль.
Получишь порицание и смех,
Когда похожим будешь ты на всех.
                                          25.07.2018 г.
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К ДРУГУ ПОЭТУ

Живи не хныкая, не плача,
Все время двигайся вперёд,
Трудись усердно, и удача,
К тебе упорному придет.

Пиши талантливые строки,
Трудолюбивою рукой.
В литературе след глубокий,
Оставишь ты, товарищ мой!
                                10.08.2019 г.

***
Буду с временем дружить,
Буду верен я Отчизне,
Буду очень долго жить,
Аж до следующей жизни.
                                11.12.2017 г.

***
А я душой помолодел,
Жить и работать хочется.
Пусть под нажимом  нужных дел
Та смерть моя отсрочится.
                                   Декабрь 2019 г.
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  ***

Мне о счастье мечтать,
Просто некогда было.
Свое счастье поймать,
Мне судьба не судила.

Промелькнули года
(жизнь так быстро проходит),
Вместо счастья беда,
Постоянно приходит.
                           2012 г.

 Я ПОКЛОННИК КРАСОТЫ

Я в жизни путь прошел весьма большой
 И повидал за жизнь свою немало.
 Я был пленен навечно красотой,
 Она меня везде сопровождала.

 Так и живу, пленённый красотой,
 И отношусь я к красоте учтиво.
 Я говорю ей: «Я поклонник твой,
 Дружить с тобой приятно и красиво». 
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КАЖДОЕ УТРО

Каждое утро одно и то же блюдо,
Из мелко нарубленной горькой судьбы,
Как ядовитые грибы, 
И как гриппозная простуда,
Явившаяся ниоткуда,
Как привидение, как чудо.

Каждое утро красное вино рассвета, 
Приправленное огромными планами,
А также осенними туманами,
А также смутными надеждами 
И множеством встреч с невеждами.
И тыща вопросов без ответа...
                                          11.02.2016 г.

МОИ МЕЧТЫ

И я, по простоте наивной,
Все верил в счастье в те года,
По жизни шел дорогой длинной,
Как оказалось в никуда.
О славе я мечтал когда-то,
И о бессмертии мечтал,
Но, к сожаленью, из солдата
Не получился генерал.
                             02.12.2018 г. 
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ВРЕМЯ

Тяжелый груз несем мы – жизни бремя,
В работе каждый день и каждый час.
Нам кажется, что мы торопим время,
А, в сущности, оно торопит нас.
                                           15.04.2008 г.

***
Надежда – это все-таки обман,
Неясное, загадочное что-то…
Надежд у нас огромный океан,
А сбывшихся надежд всего лишь ёта.
                                         03.12.2009 г.

***
Кому бы не писал, –
Все письма лишь тебе.
О ком бы ни мечтал, –
Мечтаю о тебе.

Куда бы ни пошел –
К тебе ведут пути.
Я б от тебя ушел,
Но не могу уйти.
                       29.01.2008 г.
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***
Дружба, труд и любовь –
Вот три главные части.
Из волшебных трех слов
И слагается счастье.
                        25.10.2013 г.

***
И юность была, и шальные мечты –
Прекрасное время горенья,
А дальше была пора суеты
И медленного старенья …
                          22.08.2012 г.

***
Осень хвастает желтой  листвой,
Я пришел к ней с седой головой.
Осень глянула и улыбнулась,
А ко мне словно юность вернулась.
                                       08.07.2015 г.
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***
Спиртным больной души не излечить...
Взять моряка и выбросить на сушу;
На суше он свою иссушит душу,
Ведь моряку без моря не прожить.

Известно всем уже давно о том,
Что трудно обходиться без спиртного,
Но если пьёшь, то пей совсем немного,
Не то сопьёшься или станешь «алкашом».

Конечно, пьяный ляжет и проспится,
Но не проспится никогда дурак.
Похмелье душу съест, как тело рак,
Когда не сможешь ты остановиться.

НА УБОРКЕ УРОЖАЯ

Хлеба созрели. В море золотом
Плывёт комбайн, как морская шхуна,
А поле, словно райская лагуна.
И облака на небе голубом.

Щекочет ноздри ароматный зной,
То запах хлеба льётся с поднебесья.
Уборка хлеба, радостна, как песня,
Которую сложили мы с тобой.
                                      04.06.2008 г.
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БУКЕТ СИРЕНИ

Цветет сирень в средине мая,
Прекраснее картины нет.
Тебе, подруга дорогая,
Я наломал большой букет.

Я так люблю дарить букеты.
Они душисты и нежны.
Весною люди все поэты.
И все, конечно, влюблены.
                                     2015 г.

***
Весна с зимой встречается,
Сретение начинается,
Метелям всем на зло.
Зима все упирается,
Ну, а, весна старается.
И победит тепло.

Так у людей случается,
Что человек старается,
Идет с судьбой борьба.
За счастье, он сражается,
Успеха добивается,
Но победит СУДЬБА!

                             06.02.2019 г.
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 ***
Ты, женщина, – вечная тайна.
Такой суждено тебе быть.
Я думал легко и случайно,
Смогу твою тайну раскрыть.

Открытья того не случилось,
Загадочной тайна была.
И та, что со мною училась,
К другому однажды ушла.

О, как же мне было не сладко,
Но всеже прозренье пришло,
Да, женщина, – это загадка.
Ее разгадать тяжело.
                           22.12.2010 г.

ЧЁРНЫЕ ГЛАЗА

Страна шальная чернобровья:
И чёрных кос, и чёрных глаз,
Она манит к себе любовью
И околдовывает нас.
Я чернобровку окликаю:
«Постой, девчонка – егоза»!
Я той цыганке напеваю,
Романс про чёрные глаза.
                             05.08.2019 г.
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***
Как будто рыба, что попала в сети,
Вот так и я живу на этом свете.
                                              2020 г.

***
Там, у края, там у края, 
Голубой морской черты, 
Бродит женщина нагая –
Символ вечной красоты.
Я не скрою, я не скрою,
И не нужно мне скрывать –
Я любуюсь наготою.
Глаз не в силах оторвать.
И откуда, и откуда,
Из каких таких сторон, 
Появилось это чудо,
То, которым я пленен!
                                2010 г.

***
Ты словно яркий свет в оконце,
Тебя в толпе я узнаю.
Глаза твои, как будто солнце,
Что согревает жизнь мою!
                                 2014 г.
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ЛЮБЛЮ

«Лю» в чудесном этом слове,
Дважды повторяется,
Очевидно для любви,
Так и полагается.
                      2019 г.

ЗОЛОТАЯ ГРУСТЬ ОСЕНИ

Золотая грусть осени,
В моем саду.
Под небесным покровом проседи,
Я иду.
И тревожит осеннее золото,
Мой покой.
Наше счастье с тобой расколото,
Как стрелой.
                   2018 г.

***
Я в этой жизни испытал не мало,
Имел паденья – был на высоте.
Я поклонялся женской красоте,
Она меня на век околдовала.
                                      2018 г.
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***
Я в жизни видел очень много,
Ведь я уже не молодой,
Прошел я длинною дорогой,
Пока не встретился с тобой.

И вот всё снова, всё сначала,
Всё, как и в юные года,
Влюбленно сердце застучало,
Прекрасна ты и молода.

А я уже седой мужчина
(той седины ничем не смыть),
И это важная причина,
Нам вместе никогда нет быть.
                                         10.04.2006 г.

***
Очарован я Тобой, ты в моей судьбе.
Надо мне идти домой, я иду к Тебе.
                                          11.12.2017 г.
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ОСЕННИЙ ВЕТЕР

Клен, в позолоту нарядясь,
Склонившись в позе броской,
Стал нежно намекать на связь,
С соседкою берёзкой.

Вся от смущенья побелев,
Она ему не отказала.
Осенний ветер, налетев, 
Сорвал с влюблённых одеяло.
                                    28.12.2015 г.

ЗАРУБКИ НА СЕРДЦЕ

Я не просто на этой земле обитаю,
Я не просто живу, я смеюсь и страдаю.
Я не просто тружусь – совершаю поступки,
А на сердце моём остаются зарубки.

Политический фарс или женские юбки – 
Это в памяти знак и на сердце зарубки.
Все, что произошло, что со мною состоялось,
В моё сердце вошло и зарубкой осталось.
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Влечёт к себе твоя фигура 
И тонкой талии изгиб.
Ты как античная скульптура
И я влюбился! Я погиб!
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***
Вот время подходит 
Навек разлучаться,
Друзья и родные, 
Давайте прощаться.
Не все в моей жизни, 
Увы, cостоялось,
Не сделано много, 
А сделано малость.                                                                      
                        2009 г.

***
Учусь быть стариком,
Но как же это сложно.
Нам о пути ином
И думать невозможно.

Нельзя то изменить,
Что в жизни состоялось,
Тут главное, чтоб нить
Судьбы не  оборвалась.
                         25.12.2014 г.

***
Все мы однажды уйдем без возврата
И только искусство не знает заката.
                                               2018 г.
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МОНОЛОГ СТАРОГО АКТЁРА

Под актерской звездой я родился,
С детских лет меня сцена влекла,
И нелегкая доля артиста 
Мне однажды на плечи легла.

Эта ноша моя драгоценна,
И судьбе я не ставлю в укор,
Что когда выхожу я на сцену,
То как-будто иду на костёр.

Никогда никому я не жалуюсь,
На свою,  на актерскую жизнь.
И когда открывается занавес,
Сам себе говорю я: «Держись!».

В жизни творческой всяко бывает... 
У меня – тоже так, как у всех:
То провалы судьба посылает,
То дарует огромный успех.

Каждый раз начинаю я заново,
И над ролью не сплю до утра.
И кричу: «Дайте занавес, занавес, 
Мне ещё уходить не пора!..».

Я играл палачей и героев, 
Простолюдинов и королей.
 По ночам меня будит порою,
 Эхо сыгранных мною ролей...



78

Время труд мой нелегкий оценит,
И не надо мне лживых похвал. 
Смерти я не боюсь, ведь на сцене, 
Я не раз и не два умирал.

Буду жить и трудиться, не жалуясь, 
Но однажды тихонько скажу:
– Дайте занавес, занавес, занавес –
Навсегда я от вас ухожу...





80

Виший, мила, сорочку мені,
Виший, мила, її вечорами.
Про щасливі і радісні дні,
І засмучені дні поміж нами.

Приспів:
Мережи, мережи,
Візерунком по білому полю.
У мережці розкажи,
Як мережим удвох нашу долю.
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Різнобарвних ниток не бери,
Май, кохана моя, ти на мислі:
Лиш два кольори, два кольори,
Ніби приспів відомої пісні.

Приспів:

Чорний колір, як чорна печаль,
Він у себе ввібрав наші муки.
Хай у ньому навіки мовчать,
Наші біди і наші розлуки.

Приспів:

Хай червоний у пісню вплете,
Мелодійні і радісні звуки,
І про серце твоє золоте,
І про милії лагідні руки.
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Мовчання золото, навіщо ті слова,
Коли вже про любов сказали очі.
Від щастя шаленіє голова,
І слів ніяких слухати не хоче.

Мовчання золото. Пестливий дотик рук,
І мови іншої ніякої не треба.
Ну, що слова, слова – це тільки звук,
Він, як хмаринка, відліта до неба.

Мовчання золото... Давай помовчимо...
Тебе ніколи в світі не залишу.
Немов вино солодке, ми п’ємо,
Кохання найчарівнішого тишу.
                                        08.03.2010 р.
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Спустився вечір зоряний та пишний,
Містечко рідне спить у тихім сні.
На берег річки знов дівчата вийшли,
Щоб заспівати пісню навесні.
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У пісні тій і смуток, і чекання.
О, де ти ходиш, щастя, де ти є!..
І лине, лине пісня про кохання,
Вона заснути хлопцям не дає.

Вже розмовляє ранок з небесами,
І над лугами проплива туман.
Кохання ходить ближніми стежками
І ми його чекаєм недарма.

Пісні дівочі линуть аж до рання,
Містечко рідне спить у тихім сні.
Прийди, прийди, намріяне кохання.
Ми всі тебе чекаєм навесні...
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Вже осінні лелеки, 
Пропливли за село...
Дня дитинства далекі,
Ніби їх не було.

Зникли юність і сила,
На шляхах, на крутих,
Опустилися крила,
Вітер пошуків стих.

Зрілих літ косовиця –
Золотий урожай!
Вже й вона тільки сниться,
Бо сказала: «Прощай!».
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Лиш осінні  лелеки,
Все пливуть за село,
На минуле далеке,
Сивини намело.
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Старенька хата край села,
В якій зробив я перші кроки,
Коли шкільна пора прийшла,
Пішов я з нею на уроки.

Тут першу я зустрів любов
(я з долею не розминувся).
До війська звідси я пішов
І в рідну хату повернувся.

Я свій життєвий шлях долав,
Шлях і навчання, і роботи,
Та де б не був, я приїжджав,
До неї кожної суботи.
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Я їздив до батьків своїх,
Хоч вже немає мами й тата.
До себе кличе твій поріг, 
Моя старенька, крайня хато. 
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Вербу весняний вітер умовляє,
Але ніяк не піддається та.
Він силою до неї підступає,
Але коси вона не розпліта.

Даремно вітер коло неї в’ється,
Від неї не доб’ється він нічого.
Вона з небажаних обіймів рветься,
Бо береже кохання для другого.
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Так будь же й ти, кохана, отака,
Коли в житті зустрінусь я з тобою,
Прийди до мене чиста і стійка,
З заплетеною натуго косою.
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Тримаю яблуко в руці
І думаю: «Кому віддати?».
Навколо хлопці-молодці,
Та як єдиного впізнати?

Цей вибір зовсім не легкий,
Бо судженого я не бачу.
Одна торую шлях важкий
І в самоті частенько плачу.

Приспів
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Адам і Єва – вічна тема,
Це – вічна тема про любов.
Така невичерпна проблема
Бентежить серце знов і знов.

Адам і Єва – вічна тема,
Як вічні про любов слова,
Складна невичерпна проблема,
І ходить колом голова.

Кому ж я яблуко віддам
І душу, й тіло, що цнотливі?
О, де ти ходиш, мій Адам,
О, де ви женихи щасливі?

Вас так багато навкруги,
Ви різні і одноманітні.
Цілує річка береги,
Але вони такі самітні.

Приспів
Минає час, а я сама,
Вже й яблуко перезріває.
Чекаю милого дарма –
Його немає і немає.

Можливо, десь він заблудив,
Дорогу не туди торує.
Поки ніхто не надкусив,
Хай ціле яблуко скоштує.

Приспів
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В заколдованном царстве детства,
Жили маленькие три шалуна.
Жизнь была и простой, и чудесной,
И ребячьих забот полна.

И жила среди них девчонка, –
Стебелёк белокурый и тонкий,
Она шум и возню прекращала,
И другую игру предлагала!
Предлагала играть в мечту.
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Припев
Расскажи, о чем ты мечтаешь.
Расскажи, где в мечтах ты летаешь.
Расскажи, что ночами снится,
И куда твоё сердце стремится.
Расскажи...Расскажи...Расскажи...

В золотой полосе заката,
Пролетел, как стрела, самолет –
И теряли покой ребята,
И стремились они в полет... 

А девчонка мечтала о песнях,
Ничего нет на свете чудесней.
И вся жизнь, что ее окружала,
Как оркестр волшебный звучала.
И звала, и манила её...

Припев

Промелькнули над нами годы.
Повзрослели мечтатели те,
Но сквозь бури и непогоды,
Шли упорно к своей мечте.

Каждый должен к мечте стремиться,
Ведь мечта нас манит, как жар-птица,
Она радугой счастья сияет,
И, ладони свои обжигая,
Мы должны птицу счастья поймать!

Припев
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Уже не молод я, не скрою,
Но в сердце чувствую любовь.
Весна-волшебница со мною,
Эксперимент проводит вновь.

Еще цвести не скоро розам,
Но молоко кипит в садах,
И я шагаю под наркозом,
С цветущей веткою в руках.

Шагает спутница со мною –
Моя жена, моя любовь.
Я с каждой новою весною,
В нее влюбляюсь вновь и вновь.

Мы с нею встретились в апреле,
Когда расцвел весенний сад.
Пусть с той поры мы постарели,
Но я в нее влюбляться рад.

Бушует снежная погода,
Иль золотится листопад,
Но я в любое время года,
В свою жену влюбляться рад.

Еще душой стареть мне рано,
Еще огонь горит в крови.
Пример берите с ветерана:
Я – ветеран своей любви!
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СИРЕНЕВЫЙ МАЙ
ПЕСНЯ

 
Я вошел в половодье сирени,
Окунулся в сиреневый май,
Я вдохнул этот воздух весенний
И увидел сиреневый рай.

Фиолетовым звуком свирели
Соловьиная песня плыла.
Фиолетовый ангел сирени
Надо мною простер два крыла.

Фиолетовый воздух пьянящий
Подхватил, закружил, вдохновил...
Этот май, этот рай, эти чащи
Я всем сердцем навек полюбил.
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