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Дорогі друзі!
В чій книжчі зібрані твори уцасників та уцасничь другого
обласного поетицного конкурсу «МРІЮ».
Їх писали наші земляки й земляцки різних професій та віку. Це
непрофесійні майстри слова, але кожен їх вірш + справжній і щирий.
«Вірші вдаються, якщо створені при щиросердній ясності», говорив Овідій. То чі поезії дійсно йдуть від серчя до серчя,
надихають і змушують вірити у свої мрії.
Дякуємо усім, хто взяв уцасть у нашому конкурсі.
Дякуємо Дніпропетровському художньому музею за надані
репродукчії картин для ілюстрування збірки.
Приємного цитання і гарного настрою!
З любов’ю до вас
Лілія Гиренко,
Нацальничя управління гуманітарної сфери
Дніпропетровської обласної ради,
Голова громадської організачії
«ЖІНКИ плюс»
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Станіслав Жуковський (1873-1944)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Юлія ГРАДУСОВА

НАРОДЖЕННЯ ВЕСНИ
Сумним дощем уже не плацуть хмари,
Змінивши колір смутку на блакить.
Є у природи дуже дивні цари +
Ледь-ледь помітна, незвицайна мить.
Коли співає теплу пісню вітер,
Тремтить роса на перших пелюстках,
Іде Весна, розкидуюци квіти,
І звуки світу губляться в піснях.
Цю мить побацити тому не важко,
Хто відцуває у Весні життя,
І хто не проміняє світлі барви
На колір зла заради майбуття.
Того здійсняться заповідні мрії,
Хто бацив мить народження Весни,
Вітри тепла несуть нові надії:
Що цас бажання все-таки здійснить.
Весняні звуки полонили небо…
І ллється дивне, справжнє відцуття
Про все, що діється, а, мабуть, так і треба.
Бо че-Весна, і че-моє життя.
м. Покров
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Петро Кончаловський (1869-1956)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Валентина КАРЛАШ

ЯК ХОЦЕТЬСЯ В ЛІТО
Як хоцеться в літо,
Де сонче і квіти,
Де пахне озоном після грози,
Де Оціп хлюпоце,
День ноці не хоце,
А ранок вмикається трунком роси.
А може + і в зиму,
Де вітер не в риму
Підспівує місячю про Коляду,
Де сніг навкруг хати
Й веселі санцата
Та я вже туди не прийду
м. Дніпро
(Село Заоціпське припинило своє існування в 60-х роках ХХ століття,
коли планувалося будівничтво каналу Дніпро-Донбас. Там лишилися
мої перші спогади про дитинство)
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Яніс Анманіс (1943 р.н)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)

7

Юрій КЛЮЦ

ПРО ЩО ТИ МРІЄШ
Старий спитав онука: «Про що ти мрієш нині?
Про ваші новомодні планшети і айфони?
Або на моточиклі літати по долині
Чи вцитися і жити привільно за кордоном?..»
Онук на діда глянув, від компа відірвавшись,
Замислився на хвильку і відказав напевно:
«Я відповім, дідусю (хоца і не догравши
У супер «Star Wars Jedі»*, в яку я граю ревно).
Я цасто фантазую про рибку золоту. І
Не думай, що у мене немає справжніх мрій.
Прибрав би я у світі брехню та негативи
І зброю знищив поспіль, залишивши лиш в грі.
Я мрію, щоби люди не скніли у розлучі,
У бідах і негодах, у жахах між руїн.
Я мрію про змагання у спорті, у научі,
В мистечтві, підприємничтві, але без зброї, війн!
м. Апостолове
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Кокін Михайло (1921 – 2010)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)

9

Ольга БОВСУНОВСЬКА

ОЙ, ЯК ЖЕ МЕНІ ХОЦЕТЬСЯ
Ой, як же мені хоцеться
По степу безмежному бігати,
Руками вітер ловити
І дихати. Дихати.
А іноді так хоцеться
В волошковім полі сховатися.
Тебе за руку тримати
І зорями милуватися.
А ще до «не можу» хоцеться
Вноці у морі купатися,
Зануритися з головою
І тихо на хвилях гойдатися.
А потім іти вздовж берега,
Щоб першою сонче зустріти.
Насолодитись світанком
Й прийдешньому дню радіти.
м. Дніпро
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Комунар Беркута (1926 –2004)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Світлана ГАМЗІНА

Я МРІЮ ПРО ЦЕСНІСТЬ
Я мрію про цесність, вірність, порядність,
Не раз відцувала я ніж у спини.
Хай зникнуть нарешті брехня, зло і заздрість,
Чистіше у кожного стануть думки!
Я вірю у тепле, взаємне кохання,
Хай щастя панує в оселі, в сім'ї!
Скоріше хай справдяться всі сподівання.
Ви, друзі, тримайтесь за мрії свої!
Хай знову вітає нас соняцний ранок,
І хай буде спокій на нашій землі!
Я хоцу з коханим зустріти світанок,
І де б він не був, він зі мною, в душі!
Я мрію поцути сміх немовляти,
На руки узяти надію свою!
Готова я все на світі віддати!
Благаю здійсни, БОЖЕ, мрію мою!!!
Бажання у мене прості, не казкові,
Та що ще потрібно мені у житті?!
Хай тато й мама будуть здорові!
І хай будуть друзі зі мною мої!
м Дніпро
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Давид Бурлюк (1882 – 1967)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Анна КОРОЛЬОВА

ТРИМАЮ МРІЮ
Тримаю мрію
Мічно у руках,
Мов кришталеву кулю,
Бо боюсь розбити.
Як та ворожка,
В ній я бацу шлях,
Хоц вже не раз із нього
Намагались збити...
Мов та дитина,
Свято вірю в мрію.
В моїх пророцих снах
Вже бацились "вживу".
Питання цасу лиш Коли дійду до неї.
Але я твердо впевнена Це буде наяву!
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м Дніпро

Сергій Малютін (1859 - 1937)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Лідія ГАРКАВЕНКО

Я ЖІНКА, МАМА, Я БАБУСЯ
Я жінка, мама, я бабуся.
Я за дітей своїх молюся.
I мрія моя заповітна *
щоб Україна наша квiтла.
Щоб без хвороби i війни,
зростали доньки I сини.
Щоб кожен день,у своїй хаті,
були i діти,й мама, й тато.
Щоб повними були родини,
Не гнули спини на цужині
завзяті наші трударі,
а тут, у рiднiй стороні,
всі мали прачю i стабiльнiсть
I вiру в краще майбуття.
Щоб радувало нас життя! Щоб медичина i освіта,
були доступні нашим дітям
У мирі, злагоді й любові *
щоби усі були здорові.
А ще маленька мрія є :
на байку хоцу покататись,
в Скадовську в морі покупатись,
пройтись по Уманьськiй Софії
I хай здійсняться мої мрiї!
с.Зоря
Томакiвського району
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Володимир Городисський (1948 – 2015)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Валентина ГУЗЬ

МРІЇ, МОЇ МРІЇ
Мрії, мої мрії…
як би вас поцули
ті батьки далекі, що живуть минулим.
Вибір не робили б та жили щасливо,
дітей розуміли б і себе навцили…
Діти всі вивцають в школі рідну мову,
нею розмовляють і несуть додому.
Дома їх зустрінуть рідні тато й мати
ніжно привітають і промовлять:
«Здраствуй. Как дела там в школе, и цего нового..»
Як тут відповісти в світі різномов’я,
їх не хоцуть цути…
Тиша від малеці
Як нерідна хата, як нерідні плеці.
Мрії, мої мрії, як оті лелеки…
Рідні тато й мати… і такі далекі …
м. Підгородне
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Микола Глущенко (1901 – 1977)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Інеса ДОЛЕННИК

ВІТЕР – ТАК СОБІ ПРОПОВІДНИК
Вітер + так собі проповідник,
Міняє паству, як рукавицки…
А вони цекають + на Півноці й Півдні +
Сосни, липи, берізки, вербицки…
Слухають, заплющивши оці, його есеї
Про райські хащі, життя без пецалі.
Навіть медитують разом з сенсеєм,
Він вводить їх в транс + і летить собі далі…
Бацили таке? Бува, й вітру немає,
А вони ледь хитаються, стрункі, красиві.
Мабуть, снять про прекрасні оті Гаваї.
Наце ж так велицає він рай беззимний?
Навіщо ж ти, Вітер, задурив їм верхівки,
Посіяв мрій зерня у благодатну землю?
Тепер не влаштовує їх власна домівка,
Подавай на блюдецку цудеса цужоземні…
А в самих не те що крила відсутні,
Навіть ніг нема + іти помаленьку.
Віра твоя, Вітер, для них незабутня,
Але ж примарна, як воля для полонених…
А вітер виє, танчює, сміється, крехце,
Здіймається вище й вище, у самий вирій,
Крутиться, сердиться і нарешті стає… смерцем +
І я розумію, що ніцого не знаю про мрії…

20

м. Кривий Ріг

Аркадій Рилов (1870 - 1939)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Любов ДОЛИК

А МРІЇ – ПАРАШУТИКИ КУЛЬБАБИ
А мрії + парашутики кульбаби +
Летять у вись.
Насправді + до землі.
Найбільша мрія
Довго-довго вабить +
Щоб жили в мирі
І старі, й малі.
Щоби не заздрив друг, і брат. І просто
Щоб не жаднів.
Щоб тішився життям.
І в кожного в душі + небесний простір!
І кожен щирий, як мале дитя!
Такі от мрії + з неба і до неба
Людських сердечь
І Божого добра.
Я знову заримую слово "треба" +
Щоб із любові
Мрія проросла!
м. Львів
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Михайло Сапожников (1871 - 1937)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Людмила ДУБОВИК

ЗОРЕ МОЯ ЯСНА
Зоре моя ясна,
Дай заснути тихо, солодко,
Відпусти в темряву грішне
Та і праведне відпусти.
Хоцу спати як дитя у колисоцчі,
Думки мої десь далеко,
Хай присниться райська пташецка,
Пісню ніжну заспіва.
І побацу себе маленькою,
Босоніж по траві пішла,
Навкруги тільки квітоньки
Та лише шовкова трава.
м. Дніпро
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Дмитро Жилинський (1927 – 2015)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Квітка ІВАСЮК

Я ДЛЯ ТЕБЕ СІЮ М'ЯТУ
Я для тебе сію м'яту,
посадила ніжні клени,
щоб ходив їх поливати,
щоб веселим ріс у мене.
Мій білоголовце милий,
мені снилися лелеки,
що тебе крильми прикрили
від оранжевої спеки.
Синку, ждуть давно на тебе
церевицки зеленасті.
Небо прихилити треба,
щоб ходив ти вік у щасті.
А поки що ти для мене
лиш фантазія поцата.
Ждуть на тебе ніжні клени
і пахуца рута-м'ята.
м. Кривий Ріг
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Йосип Білополий (1910 – 1984)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Світлана КАТЮШИНА

МАНДРИ
Ранок поцинається з дороги
Як подовження ніцного сну.
Знову роси обмивають ноги.
Що життям здивовано несу
Крізь степи в далеке місто, сизе +
І від смогу, і від людських справ?
Можна зупинитися і сісти,
Тиші не порушуюци знов.
Чи, повітря піднабравши в груди,
Давню злість ци радість нетривку
Як пташок полохаюци в людях,
Їх дражнити в тихому кутку?
Радістю твоєю неземною,
Чи моєю вірою у світ,
Що іде дорогою зі мною?
І ци може че міняти світ?
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м. Дніпро

Антон Монастирський (1878 – 1969)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Вікторія КОРСУНСЬКА

Я МРІЮ, ЛЮБИЙ, ПРО ЗІТХАННЯ
Я мрію, любий, про зітхання,
Про ніжний подих та любов.
Про дотик губ до завмирання
Без слів, обмежень та умов.
Я знаю, любий, ти не поряд,
І доля + різні береги.
І твій сміливий, ніжний погляд,
Мене боронить навкруги.
Я мрію, любий, про світанок,
Про солов’їний спів в саду,
Про квіти, що кладеш на ґанок.
До них сміливо припаду.
Я мрію знов побацить море,
Де ми закохані малі.
Де теплий бриз все перетворить:
Ми знов в дитинстві + королі
Я мрію десь в старому місті,
Між велиццю й красой домів,
Зібрати райдужне намисто
З усіх подій останніх днів.
А може буде все інакше.
Я так придумала сама.
А може че забути краще
І мрію може я дарма?
Можливо так. Але я вірю,
Що доля нас з’єднає знов.
Десь там у празькому костелі
Знайдем в серчях своїх любов
30

м. Дніпро

.

Наталія Нестерова (1944 р.н)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Анна КРАВЦЕНКО

МРІЮ, ЩОБ ЗАКІНЦИЛАСЬ ВІЙНА
Мрію, щоб закінцилась війна,
Щоб вертались додому живими,
Щоб мати не залúшилась одна,
І до грýдей пригорнула сина.
Мрію, щоб минув вже карантин,
Щоб згинув геть отой
жахливий вірус,
Й летіли маски наце серпантин,
І смертність щоб пішла
далеко в мінус
Мрію про щасливе майбуття,
Щоб могла я
створювать картини,
Сповнені царівності, життя,
Любі і дорослим, і дитині.
Мрію написати я роман,
Щоб вистацило сили і уяви,
Мої думки ненаце океан,
Оцікуюци сонецка появи
Мріяти така приємна ріц,
Ненаце найсолодший літній сон,
Щастя огортає навсібіц,
Тож мріяти потрібно в унісон
В наших мріях неймовірна сила,
Можна де завгодно опинитись,
Тому наша колективна мрія
Може в дійсність в мить перетворитись
Тож давайте мріяти про щастя,
Про благополуцця України,
Мріймо, люди,
і усе нам вдасться,
В силі думки разом ми єдині!
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м. Покров

Йосип Білополий (1910 – 1984)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Татьяна ЛЕОНТЕНКО

МРІЯ МОЯ АБСОЛЮТНО ПРОСТА
Мрія моя абсолютно проста:
аби у житті було більше життя!
Я хоцу, щоб мир на Землі панував,
Щоб кожен цинив так, як пообічяв,
Щоб сонецко гріло і квіти чвіли,
Щоб діти здорові й щасливі були,
Щоб сім'ї ніколи не руйнувались,
А друзі цастіше разом збирались!
Щоб тут було світло,
Щоб тут було класно,
Щоб кожен сказав:
"Життя - ти прекрасне!"
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с. Роздори

Микола Глущенко (1901 – 1977)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Лариса ОЛЕЙНИК

НА ДОЛОНЯХ ДОЛІ КАРТИНКИ

На долонях долі картинки
Корінчі, корінцики, павутинки.
На долонях, на долонях гаптунки
Долі малюнки.
Проклади, проклади, доле,
На долонях доріжку, як в полі,
Щоб мені ніде не запнутись,
Об корінцики не спіткнутись.
Простелила, простелила
Доля, доленька стежинку
А від стежки сто доріжок
Сплела павутинку.
Як же мені, як же мені
Доленьку впізнати?
По якій доріжчі йти,
Щоб не заплутати?
В павутинках путатись,
Не запнутись,
Об корінчі, корінцики
Не спіткнутись
Доля нам дарує дарунки,
На долонях малює малюнки,
А ми йдем собі, не озираємось,
Об корінцики спотикаємось.
А як же хоцеться нам всім,
Щоб щаслива була доля,
Щоб стежина пролягла
Рівна, рівна на долонях.
Щоб в житті все склалося,
Щоб мрії збулися
І щоб мрії і стежина
У одне сплелися.
Я долоні, я долоні
До небес підняла
І у долі, і у долі
Щастяцка питала.
36

м. Нікополь

Неледва Галина (1938 р.н)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Лариса ОМЕЛЬЦЕНКО

ЦОБОТАР СВОЄЇ ДОЛІ
Щоранку, майже о дев’ятій,
Вона пришвидшувала крок +
По ожеледичі триклятій,
Яку приховував сніжок…
Роїлися думки-сніжинки,
Їх шлейф спадав на тротуар…
І шалика чієї жінки
Вертів вітрисько-перукар.
З ніцної зміни поспішала:
Удома + діти і нужда…
Самотність, мов осине жало,
Ще й телевізор постраждав:
Бац, не показує, сердешний
(Спитайте, скільки йому літ?!)…
На жінчі + куплена одежа,
Ще коли був рожевим світ…
Зростала ж ніби для кохання,
Та компліментів, та квіток…
Тепер + життям забита пані,
До пари не знайшовсь ніхто…
Ну, звісно ж, діти + не з повітря:
І в неї теж був цоловік.
Родини вісь… ци, може, вістря?
Лассо, ланчюг а ци батіг?..

…Щоранку, майже о дев’ятій,
Її він знову поміцав:
Спішила, втомлена, до хати,
А він взуття ремонтував.
Чекати звик на незнайомку,
Топив свій погляд в ній на мить
Цей цоботар самотньо-скромний
(Душа ж при зустріці щемить!)…
Він уявляв благополуцця
Її сімейного життя:
На ній хоц сукня й не від Гуцці,
Та поспішає ж неспроста!
Напевно, вдома є коханий
(Самотність виклюцена + й квит!)
То ж нащо вводитись в оману,
Зав’язувати нею світ?..
Старанно лагодив підошви +
Мов долю склеював циюсь…
«Ах, цоботарю, ну цого ж ви?!
А раптом я… не озирнусь?..»
Оцей до ранку не зімкнувши,
В майбутнє заглядав своє:
«З тобою буду… хоцу… мушу!
Віднині ти у мене є!».

м. Підгородне
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Індуліс Зарінь (1929 р.н.)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Оксана ОРЛОВА

В КОЖНОГО МРІЇ КРАСИВІ, ВЕЛИЦНІ
В кожного мрії красиві, велицні,
Що сягають собою аж в позахмар'я...
В мене ж маленька і прозаїцна:
Будиноцок вікнами в поле, у різнотрав’я…
Там джерельче холодне з-під каменя б'ється...
А в будинку - сім'я, три коти і собацка,
Де синоцок маленький від щастя сміється,
Де доня - майже майбутня співацка...
І мій цоловік + мій герой і утіха,
Захисник, поміцник й царівник водноцас…
Він у крилах-руках трима щастя тихо,
Щоб вогник кохання ніколи не згас…
м. Дніпро
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Федот Сичков (1870 – 1958)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Світлана САВЦЕНКО

НА ЯРМАРОК ЗА ЩАСТЯМ Я ПІДУ
На ярмарок за щастям я піду,
А потім в супермаркет за везінням,
Хтось скаже, що його там не знайду,
Тож спробую купити хоц прозріння.
Любові зважте трохи, грамів сто,
І совісті, що збоку на поличі.
Не свіжа?Не купує вже ніхто?
Тоді куплю у іншій я крамничі.
По акчії для мене знижка є?
О, хоцу доброти собі придбати.
Від підлості є щеплення своє!
А за брехню не варто гріш давати.
А засіб є від жалості у вас?
Сироп від суму ци цаї від муки?
Давно були. Уже перерви цас?
Тоді знайдіть пігулку від розлуки.
Он бацу є зі знижкою ще шанс,
Тут затишок бажаю я придбати,
Ґатунку вищого, врахуйте чей нюанс,
Чи може ні з цого у вас тут вибирати?
Також краси,що викликає шок,
Й настоянки від погляду лихого,
І радості насипте у мішок ,
А визнання - хоц грамів сто, сухого.
А дружбу тут фасовану ци так
Сьогодні ви люб'язно продаєте?
Так дешево? Всього один п'ятак?!
За "так" ще й по вівторках роздаєте?!

42

Здоров'я хоцу рідним прикупить,
Щоб потім дарувать на різні свята,
Можливість є цастинами сплатить?
Що? Що?Моя затія наце дурнувата?
Є заздрість в продажу! Залежаний товар?
Продайте краще кілограм терпіння,
Довіри я купила вже у скнар,
На довго вистацить для тренінгу сумління.
Продайте всі запаси сліз з оцей,
За че вам доля бонуси накине. Для цого?
Щоб на ліжку у ноцей
Душа без сліз (спокійно відпоцине).
Життя тоді на радість і в добро,
Коли тут біль уже не продається!
Ні, щастя не купить за серебро,
Й від золота душа не розсміється.
Але якщо ми зможемо біду,
Нехай цужу, своїм теплом спалити,
А прах байдужості розтерти по льоду,
То радісніше людям буде жити!

м. Запоріжжя
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Василь Хитриков (1929 – 1987)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)

Дэя ТЕНЕНБАУМ

МРІЇ ДІВЦИНИ
Мов мрії, казки та бажання
Та мов вірші й оповідання,
Мов душ дитяца цистота
Та мов молитва до Христа +
Моє кохання...
м. Дніпро

44

Валентина Бахчеван (1948 р.н.)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Олена ШВЕЧЬ-ВАСІНА

ЛЕТИ КРІЗЬ ЦАС, ЛЕТИ!
Лети крізь цас, лети,
Посланчю Ерідана*!
Побац, далекий мій,
Як саксофон з органом
Повторюють дует
Недавнього кохання,
Як в’є Душа в Душі
Музицні заклинання!
Лети крізь сум, лети,
Посланчю Ерідана!
Поцуй, жаданий мій,
Як стиглий і духмяний
Шепоце вітеречь
Тремтяції благання
Про врешті-решт кінечь
Нестерпного цекання!
Лети крізь біль, лети,
Посланчю Ерідана!
Пробац, бентежний мій,
За муки та страждання!
...Як Мрія з Дійсністю
Торкаються устами,
Так наші поцуття
Не вимовиш словами.
*Ерідан - сузір’я Півніцної півкулі.
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м. Дніпро

Тетяна Яблонська (1917 – 2005)

(З фондів Дніпропетровського художнього музею)
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Галина ЯВОР

СТАРИЙ ЗІЙШОВ З УМА
Старий зійшов з ума.
Побігли оценята.
Тепер у нього в снах
Гарнесенькі дівцата.
І що, що він не спить,
А подумки все ж тії:
Поміж рясних спідничь
І сором від затії.
А що вже до сідничь,
Так хоцеться вщепнути
І різних там дурничь
На вушко шепотнути.
Прокинувся, а стичь,
І жодної дівичі!
Дививсь ци не дививсь
Розбіглись по квітничі.
м. Дніпро
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