


Щастю потрібно знати
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***

Із зірок я сплету намисто,

Просто так подарую тобі,

А ще ніжно-зеленим любистком

Прикрашатиму скроні твої.

Буду пташкою тихо співати

Лише нам знайомі пісні,

Все життя тебе буду чекати,

Неважливо, чи віриш, чи ні.

Може, слово нічого не значить,

Та зігріє серце теплом...

Нехай вчинки за мене все скажуть,

Буду світлом твоїм і добром.
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***

У тобі стільки правди і ніжності,

Стільки добрих несказаних слів,

Лебединої сивої вірності

Та любові безкраїх степів…

У тобі стільки тихого спокою,

Незбагненної простоти...

Ти для мене постав епохою

І у себе несміло впустив.

Обережно, легенько ступатиму,

Не зриваючи струни душі,

Та із вдячністю пізнаватиму

Все, що тільки дозволиш мені...
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Пригорну тебе, заберу тебе

У свій квітами встелений світ.

Ти найкращий мій, ти хороший мій,

Закриваєш собою від бід.

Ти, мій янголе, диво, долею

Напрочено навхрест сплестись;

Скільки спогадів, часом зболених,

Розгорнемо, як книгу, колись.

А до того, такого далекого,

Невідомого зовсім колись –

Повернуся до тебе лелекою,

Буду вітром до тебе нестись…

Буду тою, ким тільки захочеш ти,

Буду радістю й смутком твоїм,

Аби зорі нас не зурочили,

Аби міцно тримався наш дім.
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Вірю

Я вірю в тебе так, як ніхто інший,

Тону в тобі, як в морі кораблі.

Пишу для тебе сокровенні вірші

І все життя присвячую тобі.

Ти знаєш це. Ти знаєш так багато...

В собі мій цілий Всесвіт помістив!

Ти вмієш,  як ніхто, мене чекати.

Ти – дар мій від небесних сил! 
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Я тобі ворожила на кавовій гущі,

Я там бачила діток щасливих і дім,

І те щастя – десь поруч, таке неминуче,

Обійме і навіки стане твоїм.

Я тобі ворожила, як ніби те вмію,

І сама я повірила в радість твою,

Вона прийде нежданно, нічого не вдію.

На собі твою усмішку я ловлю.

Моє біле пророцтво аж надто солодке,

Ти сказав тоді: «Це – не твоє ремесло»,

А життя наше, любий, надто коротке,

Щоби вірити у щасливе число,

Щоб чекати на знаки якісь надприродні,

В гороскопах шукати сприятливі дні.

Ми з тобою пліч-о-пліч тут і сьогодні... 

Але кавова гуща сказала: «Ні».


