Николай ЩЕРБАНЬ

"Все згадую роки дитячi..."
***
Вiтаю вас, осiннi чорнобривцi,
Радiйте, мамо, Бог вас береже.
Хвала йому, що ви в такому вiцi —
до вiку повного прямуєте уже.
Старiє сад, пожухле зранку листя
Нагадує забуте i старе
Сiльське подвiр'я, сонячне обiйстя —
I мама в сонцi сорочки пере.
А ночви в пiнi, пiна як вiтрила —
Я їх i досi бачу увi снi.
Менi, малому, вже тодi ятрили
I душу, й серце мамини пiснi.
***
За сльози радостi й печалi
Пробачте, мамо.
Мене пiд пiсню колисали,
Будили рано.
Привчали змалку нас до слова
Своєї мови.
Вона чарiвна i шовкова,
Як чорни брови.
Вмирати буду та згадаю
Науку вашу.
Любов до мови i до краю
Вiночком ляже.
***
Все згадую роки дитячi,
Такi далекi, як вiйна.
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На власнi очi знову бачу,
Як спалює хати вона.
I чую крик несамовитий —
Ридає жiнка над дитям.
А навкруги однi убитi —
I жах охоплює життя.
Вцiлiли дивом — ми i мама,
Лиш батьков'язень не вцiлiв.
За ним закрила доля браму,
Не знаємо, в якiй землi.
Слiди у душах полишила —
Вiйна i в пам'ятi моїй.
Дивуюся, де брались сили
Для оптимiзму i надiй.
Все згадую роки дитячi,
I спомини гiркi болять.
Над пам'яттю невтiшно плаче
Дощем окутана земля.
***
В твоїх очах печаль i смуток,
А ти така ще молода.
Тебе не зможу я забути,
Хоч знаю: ти — моя бiда.
Забуть не зможу нiжний погляд
I мову лагiдну, як сон.
Душа беззвучно й досi стогне
Пiд сяйвом вранiшнiх iкон.
Пiшла в служницi ти Христовi,
Кохання з розуму звело.
Та карi очi й чорнi брови
Шанує в пам'ятi село.
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Мiй спiв про тебе невеселий,
В дощах осiннiх тихий плач.
Журба нам рiзнi долi стеле.
Пробач любов мою, пробач.
***
Двi чарки на столi i самогон на травах.
З городу власного свiженькi огiрки.
Давайте вип'ємо за вас, рiдненька мамо,
за вашi довгi i тяжкi роки.
По чарцi випили, по другiй i по третiй.
Бог любить трiйцю — здавна повелось.
Нiхто не застрахований вiд смертi,
Так хочеться, щоб вiчно вам жилось.
Живiть щасливо, не хворiйте, мамо.
Зозуля хай не лiчить вам роки.
Щоб на столi був самогон на травах,
I ми на спомин всi були легкi.
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