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* * * 

Все більше снігу, сонця... Далі – в Татри! 

Дорога-серпантин кружляє нас, 

Внизу лишаєм новорічне свято, 

А тут – вдихаєм свіжість про запас. 

 

Від сонця й снігу – справжня насолода! 

Від трас крутих – крутий адреналін! 

Така казкова у лісах погода – 

Душа аж виграє від різних змін! 

 

Сніжинка кожна – це маленьке диво, 

Помножене на міліарди див!.. 

У горах я – розкута і щаслива, 

Мов крилами Господь нагородив! 

3.01.08 

 

* * * 

У іншому кінці Європи я, 

А зранку ще Хрещатиком гуляла... 

Така здається крихітна земля, 

Якщо на переліт годин так мало! 

Іспанія привітна, як завжди: 

Фортеці, замки, море, гори, люди... 

Здається, не було одвік біди 

Й довіку вже її ніде не буде! 

А море Середземне простеля 

Мені під ноги хвилі, наче килим... 

І цей короткий переліт і шлях 

Мені здається і легким, і милим. 

Привітна Каталонія до всіх, 

Приємна мова тішить слух незвично, 

Не зна кордонів мовних щирий сміх, 

Який луна природно, органічно. 

Відкритість неба, моря, пляжу – всі 

Дари природи для усіх доступні! 

Ми молимося щедрості й красі, 

Що скрасили такі тривожні будні... 



 
ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 411 

А море Середземне забира 

У мене тільки прикрощі й образи – 

Така велична щиросердна гра – 

Щоб стала я щасливою відразу! 

Безмежність сонця і краси така, 

Що бути нещасливою – безбожно! 

І вже душа моя така легка,  

Що нею лікувати інших можна... 

6.07.08 

 

* * * 

Серед поля хатина і поруч садок, 

А на схилах до обрію білі сніги. 

Лиш висока ялина сяга до зірок – 

І нікого немає ніде навкруги! 

 

Ніч морозна, ясна... 

Жовтий місяць змарнів, 

Натомився освітлювать білі сніги. 

Вітер за день розтратив пориви і гнів – 

 

Не розхлюпував ніч за її береги... 

Таємничість і тиша за руки взялись, 

Колисали хатину, садок і поля... 

На прикрашену зорями місячну вись 

Поглядала з любов'ю, як мати, земля... 

8.02.06 Синів – Гоща 

 

* * * 

Танок сніжинок за вікном всю ніч, 

Немов зима на радощах ґуля... 

А я не розумію, в чому річ, 

Що світ для мене чорний, як рілля... 

Ти не приходиш в сни. 

Ти як чужий, 

І на снігу нема твоїх слідів... 

Зате в душі сліди свої лишив 

Від берегів її до берегів! 

14.11.07 Київ 


