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Я озірний козак , що степів 
далечінь озирає…

Встаю в задумі, в розпачі 
лягаю –

Та світ у вишиванку 
одягаю…

Олекса Озірний
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Теплий Олекса

Тоді зустрілись віч-на-віч

Весняний день, зимова ніч,

Сріблясті усміхнулись плеса,

В той день назвався я Олекса.

Струмочки мчали по землі,

Пливли по небі журавлі

І ворон покупав дітей

В погожий березневий день…

Цей день зіткався з протиріч

І я, бува, то день, то ніч,

До неба з того дня йдучи,

Питаю в журавлів ключі

Від сонячних каплиць і веж,

Від витоків, далеких меж

Аж до джерел, де ручаї нам імена дають свої…



 у  у

Проща

Нема  мені прощення, що хрести

Палаючі несу до Вавилону

У темряві розпусти, сліпоти,

І за надію вирватись з полону.

За прагнення добігти до узвиш

І перехресть столикого подолу…

На тих хрестах або і сам згориш,

Або впадеш, розіп’ятий, додолу…

Тут плаче Спас і остигає день,

І фарисей гендлює у поклоні…

Порожній храм… Ніде – анітелень…

Іде розпродаж душ у Вавилоні…

І хоч би як скінчивсь вселенський торг

Володарі примусять зводить вежі…

І сумно з того посміхнеться Бог,

Що глупота і гріх людський – безмежні.

Він ще влаштує Вавилон і Рим –

Ніхто не знає, другий це чи третій…

Я йду у Храм навпомацки за Ним,

Бо на землі нема прощення для поетів.



Каяття

Вже каяття наведено мости,

Лякають ребра дощок білі, білі…

Кінь захрипів, не хоче кінь іти,

І страх, і втома в змученому тілі.

Внизу чорніє річкою печаль,

Перилами – задирки, мов короста…

….Здеріть, як сніг, закляклий страх з плеча,

Давайте жити важко, але просто.

Через журбу сягнув в минуле міст,

По ньому натовп потече на площі.



А спершу Каїнів потягнуть на поміст,

Та не на страту їх ведіть – на прощу!

Не мир і спокій злий несе вертеп,

Розтявши душі на свої і вражі…

Біліє міст, гуде в розпуці степ.

На жаль, ніхто дорогу не покаже.

Як на могилах втрачене знайти,

Де скам’яніли материні сльози,

Із того каменю – дороги і мости,

По тому камені сумління кожен возить…

Я мов осколок цього Віфлієму

І я не сторож братові своєму…



Кобзар

Він ще тоді завбачив нашу путь,

Палахкотів шаленим смолоскипом –

Осердя дум, палаючи, пливуть

Рікою часу на вітрилах крику…

А кликав як! – почули б неживі,

На сто верстов жертовних коло

Розходилось… Та пальці крижані

Уже вп’ялися Україні в горло…



Ні! Не народ – історія німа.

- Вставаймо! Встаньмо ж! –

Щоб нас світ побачив.

Нема татар, то, може, й нас нема?

Не плач, Кобзарю, мені світ цей –

плаче…

Повисла тінь з покутнього вікна

Чіпка, колюча, стриматись несила.

А в головах незабутні імена

Сірка, Нечая, Павлюка, Трясила…



Українцям
Осколки зрад і княжої гордині
Крутили велемовні перевесла,
Що воля степом чумакує нині,

Намотує літа мої і весни…
Уся душа – то басамани волі,

Посічена у шабельному свисті,
Зашулена у протвини стодоли, 

Заплутана в кораловім намисті.
Черницею надія ходить вдосвіта
Молитися у церквицю надвратну,

Честь заново складе Мазепі іспита,
Благословить мене на справи ратні…

Не обскакати долі, не об’їхати,
Не обминуть твої собори, Києве!

Нам Воля довго буде в спину дихати,
Як не зірвем з грудей ярмо Батиєве…



Коли я помру

Коли я помру –

Відкружля наді мною лелека,

І сестри відтужать

Той чорний спечалений день.

Ти до мене прийди,

Хоч як не була б ти далеко,

І з жалю заспівай 

Одну із прадавніх пісень…

Про тіло козаче,

Порубане в герцях шаблями,

Про вірного друга,

Що землю копитами б’є…



Нехай потойбіч

Мене покладуть коло мами,

Бо з нею довіку

Зосталося серце моє…

Коли я помру,

Я буду й тоді пам’ятати,

Що встиг в трьох любовах

Згоріти в життєвій імлі.

Ти – друга любов,

Найперша Вкраїнонька-мати,

А третя – те СЛОВО,

Що дав мені Бог на землі…
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