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Від серця до серця 
 
 

Людей гарних дуже всім серцем ціную, 
Бо завжди щось добре від них я почую, 
І весь позитив їхній я помічаю, 
Радію, коли все це часто буває. 
 
Від серця до серця прямує стежина, 
Вона щира й ніжна, якщо Ти людина, 
Якщо й той, кому Ти своє довіряєш, 
Його, як належить, як треба, сприймає. 
 
Всім дуже потрібне таке спілкування, 
Не менше, ніж дружба, ніж світле кохання. 
 
Живімо всі щиро, сердечно, відкрито, 
Щоб з друзями радість і горе ділити 
І щоб бути кращими, ніж були досі, 
Тоді лише скажем: «Життя нам вдалося!» 
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Розчарування знов 
 

Розчарування знов. Бо знов не те 
Складається і діється в країні, 
Вважав, що як Майдан підлоту всю змете, 
Настануть гарні й незворотні зміни. 
 

Поменшає в державі крадіїв, 
І відійде корупція в минуле, 
Та владний люд нічого не зробив 
І те, що обіцяли, враз забулось. 
 

Керують нами ті багатії 
Крім статків, їм нічого більш не треба, 
Народ живе у злиднях, як і жив, 
Лиш сподівається на Боже небо. 
 

Що ж далі? Як нам жить? Ні, виживать, 
Чи мовчки чогось кращого нам ждати? 
Ні, вихід є, за Правду треба встать, 
Честь, Справедливість дружно захищати. 

 

 
 

Куди б не йшов 
 
Куди б не йшов, не поспішав, не їхав, 
До тебе повертаюсь я завжди, 
Село моє, ти щастя моє й втіха, 
Моя надія світла у житті. 
Ти вогник у вікні, що край дороги, 
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Він подорожніх кличе до тепла, 
Одраз відступлять болі і тривоги, 
Не буде місця для біди та зла. 
Знов червоніють вишні на осонні, 
Порадують людей смачні плоди… 
Село! Любов до Тебе не холоне, 
Вона у моїм серці назавжди. 

 

 
 
 

І знову про мову 
 

Якщо студент наш хоче виділятись, 
То українською він має розмовляти, 
Ні, не на заняттях, її там вимагають,  
А там, де повсякчас студент буває . 
 
А зауважиш: «Чом «великий и могучий?» 
Почуєш: «Так привычней мне и лучше»… 
І спробуй отаких переконати, 
Що своє рідне треба шанувати, 
Чому ж ти мову ворога вживаєш, 
Який на твою землю нападає? 
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Коханих щиро ви любіть 

 
На справжнім фініші зими, 
Коли весна в права вступає, 
Жінок вітаєм щиро ми, 
Добра і Сонця їм бажаєм. 
 

Бо як не славити нам їх, 
Вони для кожного з нас свято, 
Найкращі квіти – лиш для них 
Й щодня їх треба дарувати. 
 

А ще любов, що осяйна, 
Яка приносить радість, світло, 
Тож будьте гарні, як весна, 
А врода ваша тільки квітне. 
 

Щоб не лише в святкову мить 
Були привабливі і милі, 
Коханих щиро ви любіть, 
Й вони щоб вірно вас любили. 
 

Березень 2016р. 
 

Новорічне 
 
Є символи різні у кожного року, 
Це тигри і мавпи, бувають і птиці, 
Події та факти і вказані строки, 
Коли у житті все найкраще здійсниться. 
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Хай Рік Півня буде для нас лиш щасливим, 
А вогник його тихо й світло палає, 
Життя буде завжди успішним, красивим, 
А біди й печалі всіх нас обминають. 

 

 
 

Коли по радіо й ТБ 
 
Коли по радіо й ТБ 
Інформаційні передачі, 
Я знаю точно наперед 
Почую що і що побачу. 

Знов про нахабних крадіїв – 
Когось затримали, зловили, 
Та дуже рідко чую я, 
Щоби судили й посадили. 

Невже так буде увесь час, 
Щоби країну розкрадали, 
А ми за дійством отаким 
Спокійненько спостерігали. 

Невже не на роки, віки 
Свавілля нове утвердилось? 
Ні! Людям треба щось робить, 
Щоби в країні все змінилось. 

Бо поки гарні лиш слова  
Ми чуємо щодня від влади, 
Невже байдужі ми такі 
Й запевненням черговим раді. 
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Все ж вірю в кращі я часи, 
Як переможуть гнів і спротив, 
Є Правда, Справедливість є, 
За них нам слід усім боротись. 

 

 
  

 
Такий от базарчик 

 
Дивлюсь: базарчик, може, тут 
Дешеве й гарне продають, 
Бо купка вже людей зібралась, 
І черга швидко сформувалась. 
 

Розчарувавсь, помітив ціни, 
Вони серйозні в нас незмінно… 
Чого ж довірився наш люд, 
Що щось дешеве продають? 
 

Бо , може, добрий крам купляють, 
Ті, що високі статки мають, 
Захмарні пенсії й зарплати, 

За них будь-що можна купляти. 
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З Новим роком! 
 
З Новим роком! З новим світлим щастям! 
Щирі й гарні шлем вітання всім! 
Хай, про що нам мріялось, удасться, 
Хай тепло зігріє кожен дім. 
 
А великій і малій Вкраїні 
Якнайбільше добрих справ звершить. 
Нехай зло і підлість швидше згинуть, 
І ми будем справді краще жить. 
 
Хай добробут завіта в оселі, 
Й буде з нами повсякчас дружить, 
Нехай настрій радісний, веселий 
Буде з нами завжди, кожну мить. 
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Як прикро світ земний цей залишати 
 
Як прикро світ земний цей залишати 
І йти у невідоме майбуття, 
Хоча років набралося багато, 
Понад усе ціную я життя. 
 

Були в нім миті радісні і світлі, 
Та й негаразди, біди теж були, 
Пригадую, як рясно вишні квітли, 
Й серця у нас від щастя теж цвіли. 
 

І вірили: Кохання у нас буде, 
Щасливе, гарне, те, що назавжди, 
Я це сприймав, як справжнє й світле чудо, 
Повірила в Кохання врешті й ти. 
 
Як прикро, що давно Тебе не стало, 
Живу не один рік в самотині 
І згадую Кохання ніжний спалах, 
Тобі дарую я вірші й пісні. 
 

Але, на жаль, не всі Ти їх почула, 
Я знаю: гарно оцінить могла, 
Якщо я добре згадую минуле, 
То це тому, що в ньому Ти жила. 
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Кому цвісти 

 

Кому цвісти, кому вже відцвітати – 
Всьому свій час, прийде всьому пора, 
Та й досі пахне гарно мені м’ята, 
Хоча на серці смуток і жура. 
Я знаю, будуть вечори й світання,  
Лиш більше треба ними дорожить, 
Бо не помітиш, як збіжить остання 
Життя така красива й щедра мить 
Спішімо жить! Але правдиво й чесно 
На грішній цій і праведній землі, 
І сподіваймось, що Добро воскресне 
Й відступлять хмари й негаразди злі. 
Чомусь я вірю: краще всім нам буде, 
У душах світла радість проросте, 
Якщо людьми знов стануть усі люди 
Й повірять в Правди слово золоте. 

 

 
 

Все ближче старість підступає 
 

Все ближче старість підступає, 
Її ніяк не зупинить, 
Здоров’я вже давно немає. 
Тривожить завжди щось, болить. 
 

Потроху до цих бід звикаю, 
І все ж спішу до лікарів, 
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На допомогу сподіваюсь, 
Без неї довго б не прожив. 
 

Набралось уже літ багато, 
Я оптиміст, як і завжди, 
Тож старості буду казати: 
- Ти ще хоч трохи підожди. 
 

 
 

Сірі хмари стеляться низько 
 
Сірі хмари стеляться низько, 
Нагадала про себе зима, 
Ми втрачаємо рідних та близьких, 
Вчора – був, а сьогодні – нема. 
Й на душі і печаль, і смуток, 
Не згасають вони ні на мить, 
Бо не можемо тих забути, 
Хто від нас пішли в інший світ. 
Нас чекають і інші втрати, 
Тільки в кожного строки свої, 
Тож ми маємо Долю благати, 
Вірить свято в Добро її. 
Перед вічності світлим порогом 
Пам’ятаймо ближніх усіх. 
І з молитвою, вірою в Бога 
Жити чесно, за себе й за них. 
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Життя прожить – не поле перейти 
 
Життя прожить – не поле перейти, 
Бува, зіб’єш до крові собі ноги, 
До гарної і світлої мети 
Ведуть людей лише прямі дороги. 
 

І Ти старався тільки ними йти 
І відкидав геть манівці обманні; 
За це Тебе ми любимо завжди, 
За це Тобі і приязнь наша, й шана. 
 

Хай Доля подарує кілька літ, 
А біди й негаразди обминають, 
Щоб міг ще більше Ти Добра зробить – 
Нічого ж кращого за це немає. 
 

Нехай здоровиться Тобі й ще більше  
можеться 

Хай творяться нові вірші й пісні 
Щоб Успіхи й Удачі лише примножились, 
Спокійними були і ночі, й дні. 
 

Отож відкинь печалі і тривоги, 
Будь оптимістом, як і повсякчас, 
Хай стеляться прямі й ясні дороги, 
Хай посміхнеться Сонце ще не раз. 

Родичі, друзі й колеги ювіляра 
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Жила людина 
 
Жила людина, та її не стало, 
І гірко, й прикро ближнім її всім, 
Питають: «Ну, чому, чому так сталось, 
Чому осиротів наш раптом дім?» 
 

Вже наступає щемна мить прощання, 
Говорять добрі і сумні слова, 
Й не віриться, що бачимось востаннє, 
Вона ж недавно ще була жива! 
 

Тут що поробиш, так ведеться в світі, 
Всьому своя пора, всьому свій час, 
Але не будем Бога ми гнівити, 
Що забирає кращих він із нас. 
 

Які гіркі і непоправні втрати, 
Від того серце часто так болить, 
Тож ми живущі, маєм пам’ятати 
Про тих, хто перейшов вже в інший світ. 
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Сімейне свято 

 
Днів хороших у житті багато, 
Ждеш їх і радієш дуже їм, 
Та найбільш, коли сімейне свято 
Ластівкою залітає в дім. 
Добре, коли рідні й друзі рядом, 
Коли щирі й світлі, як завжди, 
Тоді радість – то подвійна радість, 
А біда найбільша – півбіди. 
Тільки треба всім нам шануватись, 
Жити гідно й чесно повсякчас, 
Вип’єм дружно за сімейне свято, 
Будем ним ми дорожить щораз. 
 

31 січня 2017 р. 

 
Коли дивлюсь старе кіно 

 
Коли дивлюсь старе кіно, 
Яке дививсь колись давно, 
На серці і печаль, і радість, 
Минуле гарне я пригадую. 
І в ті часи, ще молоді, 
Я думав: гарне назавжди. 
 

На жаль, усе в житті траплялось, 
І негаразди підступали 
Багато й доброго було, 
Та все так швидко відійшло. 
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Про це нагадує кіно, 
Яке переглядав давно, 
І зараз знов переглядаю, 
Неначе в казку потрапляю. 
 

 
 

Вісімдесят? Не може бути!!! 
 
Підстригся, щоб молодшим стати, 
Бо в кінці січня іменини, 
І того дня будуть вітати 
Колеги й ближня вся родина. 
 

І тоді хочеться почути, 
Й на це я дуже сподіваюсь: 
- Вісімдесят? Не може бути – 
Ти ще пристойний вигляд маєш. 
 

На це скажу: нема секретів, 
В моїм житті так усе склалось, 
П’ять років я вже на дієті, 
Що медицина приписала. 
 

І оптимізму не втрачаю, 
Вартує це на білім світі, 
Отож я щиро всім бажаю 
Лише із оптимізмом жити. 
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І не шкодую, що отак я жив 
 
 

Щорік, то меншає у мене ворогів, 
Йдуть у світи далекі, потойбічні, 
І не скажу, щоб я тому радів, 
Сприймаю це буденно, навіть звично. 
 

Я не жалкую, за ким жалкувать, 
Немає ні найменшої печалі,  
Якби роки ті повернуть назад, 
Можливо, що не все отак би склалось. 
 

Когось би, може, обійшов, минув, 
Не зачепив би ні найменшим словом, 
Але байдужим, признаюсь, не був, 
Обстоював Порядність, Принциповість. 
 

Як міг, Порядок, Правду боронив, 
А це не просто, тож усе траплялось, 
І не шкодую, що отак я жив 
І що конфлікти часто зустрічались. 
 

Було, що змушений був відступать,  
Чому недоброзичливці раділи, 
Але цим не могли мене зламать, 
Нічого вороженьки не добились. 
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Останні хай роки у спокої минуть, 
Забудуться події прикрі й люди, 
Розсудить, звісно, нас найвищий суд, 
Я вірю в те, що праведним він буде. 

 
 

Анатолій Урбан                                          Липень 2015 р. 
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Люблю природи  
я цвітіння 
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Коли зима була морозна 
 
Коли зима була морозна, 
Сніг кучугурами валив, 
Все відбувалося серйозно, 
Й за це погоду люд хвалив. 
 

Тепер не так. Усі гадають, 
Чому так сталося у них, 
Хоча багато вчених знають 
Причини явищ непростих. 
 

Та не дивуймось, що так сталось, 
Що і зима вже не зима, 
Якщо ми так допанувались,  
То виправдань тому нема. 
 

Природу нищим ми нещадно, 
А тепер треба рятувать, 
Бо не такі ми безпорадні, 
Щоб цим проблемам не дать лад. 
 

Не треба надскладне робити, 
Але робити кожну мить, 
Якщо ми хочем далі жити, 
З природою повік дружить. 
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Перший сніг 
 
Перший сніг! Перший сніг! 
Впав він лагідно до ніг. 
І земля від снігу біла 
Раптом геть помолоділа. 
А навколо – гарно дуже… 
Як же бути тут байдужим? 
На двір спішимо всі ми 
І радіємо зимі. 
Діти вже знайшли санчата, 
Щоби з гірок покататись. 

 

 
 

 
Такий от місяць май 

 
Дощить щодня. Такий от місяць май, 
А старі люди кажуть: на врожай. 
Мовляв, усе, як і належить вродить 
І в полі, й на приватному городі. 
Отож журитися немає в нас підстав, 
Що травень дощ щодня подарував. 

 

2015 р. 
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Погода в нас така 
 
Погода в нас така. Незмінно 
Стабільності у ній нема: 
У листопаді хуртовини, 
З плюсами може буть зима. 
Це люд довірливий бентежить, 
І смуток у серцях, і щем, 
І віра: буде як належить, 
За будь-яким календарем. 
От гарно все було в минулім, 
Зима і літо – все як слід, 
Але про це й діди забули,  
Про інше стали говорить. 
Про потепління, ще й серйозне, 
І не якесь це диво з див, 
Тож звикли до зим неморозних, 
До дуже ранніх журавлів. 
Погода справді в нас примхлива,  
Сприймаймо й це, бо що ж робить, 
Та знаєм: будемо щасливі 
На цій землі, бо тут нам жить. 
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Зима. А де вона? 
 

Зима. А де вона? Нема, 
Хоч календарно є зима, 
І хоч її вже половина, 
Погода майже як осіння. 
Десь пізній листопад блукає, 
Людей дивує він без краю, 
Січнева ожеледь, сльота – 
Така зимова красота. 
Тож сподіваємось на лютий, 
Щоби сповна зиму відчути! 
Й побачить не лише в кіно, 
Які сніги були давно 
І як морози припікали 
Людей в кожухи одягали. 
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Ти повір 
 
У вікна заглядає вечір 
І наганяє темноту, 
Я обійняв тебе за плечі 
Й веду розмову непросту, 
Мені знайому й зрозумілу, 
Тож повторяю вже не раз, 
Щоб ми скоріше одружились, 
Що буде гарно все у нас. 
 

Приспів: 
Ти повір, ти повір, ти повір, 
Саме я твої доля і радість,  
Ти повір, ти повір, ти повір, 
Будем в щасті, 
Коли удвох, рядом, 
І вагання відкинь ти свої, 
Я з тобою і ніжний, і щирий, 
Заспівають в серцях солов’ї, 
Коли є розуміння й довіра. 
 

А ти на все це мені кажеш: 
«Куди спішить, чого спішить? 
Подумаєм удвох і зважим,  
А ти все хочеш в одну мить». 
Ще можу також я почути, 
Мовляв, минуле в нас обох, 
Я встиг його давно забути, 
І ти забудь, храни нас Бог. 
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Приспів 
 

Туман на вікна тихо ляже, 
Десь вітер у степу гуля, 
А може ніч тобі підкаже 
Слова, які чекаю я 
І стану я тоді щасливим 
І щастя буду берегти, 
Бо ніжна дівчина й красива 
Моєю стала назавжди. 
 

Приспів 
 

 
 
 

Медичне містечко 
 
Я знову в лікарні. Здоров’я тривожить, 
Подібних проблем нині в кого немає, 
Та їх подолаєм, як нам допоможуть, 
Я медикам гарним завжди довіряю. 
 
Приспів: 
Медичне містечко на Комарова, 
Сюди ідуть хворі, а звідси – здорові, 
Бо медики тут усіх добре лікують, 
Вони людям радість, надію дарують. 
 
 
 



 А. Урбан 
Знов лунає пісня 

29 

 
 
Лежу я в звичайній медичній палаті, 
Про прикрощі хочу найшвидше забути, 
Бо лікарям треба допомагати, 
Як хочеш здоров’я собі повернути. 
 

Приспів 
 

Лиш правильні висновки буду робити 
Із того, що сталося знову зі мною, 
В подальшому буду як слід  завжди  жити 
Із вірою гарною і молодою. 
 

Приспів 
 
Всім медикам я тільки шану складаю 
За їхні знання, вміння і небайдужість, 
Нехай Бог від прикрощів оберігає, 
І усмішок більше від тих, хто одужав. 
 

Приспів 
 

 
 
 

Ілона 
 
Як побачив – зразу зрозумів, 
Що, нарешті, щастя я зустрів, 
Карі очі, брови, як шнурки, 
В них я утопився залюбки. 
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Приспів: 
Ілона, Ілона, Ілона, 
Красиве угорське ім’я, 
Ілона, Ілона, Ілона, 
У тебе закоханий я, 
Ілона, Ілона, Ілона, 
Любов моя й доля моя. 
 

Й подумав я, і майже вмить, 
На зустріч як же запросить, 
Та не насміливсь, не пора, 
Ще вирішить, що це лиш гра. 
 

Приспів 
 

Та все прийшло, як і належить, 
Кохання досі нас бентежить, 
Радію: ти мене обрала – 
Ми на рушник весільний стали. 
 

Приспів 
 

Тепер ми в парі третій рік, 
І знаю вибір цей навік, 
Бо поєднала нас весна, 
І доля в нас тепер одна. 
 

Приспів 
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Сніг на землю падає лапатий 
 
Сніг на землю падає лапатий, 
Замітає в полі всі стежки, 
Мені треба до села дістатись 
І не підеш просто навпрошки. 
 

Зачекались донечка й дружина, 
Майже місяць я не бачив їх, 
Не зляка січнева хуртовина, 
Не зупинить в кучугурах сніг. 
 

Ось село. Вже вікна засвітились, 
Й тут ніяк я не знайду стежок, 
Де взялися знов у мене сили, 
Я іду, прискорюючи крок. 
 

Обтрусив одежу. І вже в хаті, 
-Добрий вечір! – встигну ще сказать, 
Будем ніжно, радо розмовляти, 
Наче не стрічались років п’ять. 
 

Хоч минуло зим уже багато, 
Не забуду до останніх днів, 
Як на землю падав сніг лапатий, 
Як в той вечір до рідні спішив. 
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Йду я селищем пізнім 
 
Йду я селищем пізнім. Уже вечоріє, 
У вікнах спалахують перші вогні, 
Знайомі будинки – їм щиро радію, 
Завжди тут і тепло, і гарно мені. 
І спогади знову встають дуже зримо, 
Про юність далеку, про світлі ті дні, 
Бо як же забути, чим жив, про що мріяв, 
Для мене вони наче гарні пісні. 
Оце ось стежина до рідної школи, 
До неї недовго, лиш рік проходив, 
Але не забуду про неї ніколи, 
Тих знань, що засвоїв, в світ новий вступив. 
Сюди я зайду, щоб юнь гарну зустріти, 
Не віриться навіть, що й я тут ходив, 
А в залі найбільшім мене стрінуть діти, 
Я їм розкажу, як навчався і жив. 
Пробач мені школо, що рідко буваю, 
Хоч серце знов кличе приїхать сюди, 
З дитинством і юністю тут зустрічаюсь, 
Я їх пам’ятатиму добре завжди. 
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Чому серце інколи щемить? 

 

Через сад стежина простяглась, 
Заросла густою вже травою, 
Тут ми зустрічалися не раз, 
І про щастя мріяли з тобою. 
 

Я не знаю, чим же завинив,  
Нерішучим був, а то й несмілим, 
Більше світу я тебе любив, 
Але це найменше ти цінила. 
 

Вихором на нас він налетів,  
Швидко гарним став тобі і милим, 
Відійшов я в бік, та й що б зробив, 
Коли ти від щастя захмеліла. 
 

Ти пробач, дружинонько моя, 
Що про сад нічого ти не знаєш, 
В нім ти не почуєш солов’я, 
Він цей сад давно вже обминає. 
 

Зради з ним ми не могли простить, 
Підлість ще з порога відкидаєм, 
Тому соловей туди летить, 
Де його закохані чекають. 
 

Знов над садом розлилась блакить, 
То весна в свої права вступає, 
Чому ж серце інколи щемить, 
Коли юнь далеку пригадаю?  
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Мені цікаво з Вами спілкуватись 
Антоніні Вікторівні Коротєєвій 

 
Мені цікаво з Вами спілкуватись, 
Кажу відверто, щиро, як завжди, 
Бо Ви достоїнств маєте багато, 
В роботі досягли теж висоти. 
 
А це непросто, навіть складно дуже, 
Тримати рівень, та ще й повсякчас, 
Колеги помічають небайдужість. 
І помічали це, та ще й не раз. 
 
Чоловіки, ще більше того бачать, 
Привабливість і ніжність, які є… 
Хай дружать з вами Успіхи й Удачі, 
А Бог їх Вам і далі додає. 
 
Мені цікаво з Вами спілкуватись 
І майже з кожним ранком привітати, 
Щоб трудовий день радість лиш приносив, 
Складалося все краще, аніж досі. 
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І знову свято 
Сестрі Галині в її черговий день народження 

 
Знов, сестро, в тебе іменинна дата, 
Тож чом її гуртом не відзначати? 
 

Приїдем, прийдем, дружно за стіл сядем, 
Розділимо на всіх цю світлу радість. 
 

Бо як же, друзі, всім нам не радіти, 
Що можем й досі повноцінно жити? 
 

І вірить, щоб болячки чи печалі 
Всерйоз й надовго нам не докучали. 
 

Тобі я, сестро, щиро побажаю: 
Хай Бог Добро і Радість посилає. 
 

Здоров’я якнайбільше теж бажаю, 
Хай Сонце дім Твій завжди звеселяє. 
 

Благополуччя всій Твоїй родині, 
Щоб їй щастило завжди і незмінно. 
 

Щоб зустрічала ти ще гарні дати, 
А ми гуртом могли їх відзначати. 
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Не сумуй 
Дружині з болем і сподіваннями 

 
Не сумуй, що літа дуже швидко минають, 
Що вони, наче квіти з вишень облітають: 
Днів хороших і світлих ще буде багато, 
Радість, злагода, мир в звичні будні і свята. 
Ніжна доле моя й наша Ти, берегине, 
Нехай щастя й удачі Тебе не покинуть, 
Нехай Бог Тобі завжди у всім помагає, 
А найперше – здоров’я скоріш повертає. 
 

Червень 2001 р. 
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Я все частіш пригадую минуле 
Брату Василю 

 
Я все частіш пригадую минуле, 
Оті далекі й дуже давні дні, 
Я думаю, їх досі не забули 
І в пам’ятку які були вони. 
Жили ми просто, розкошів не знали, 
На кращі сподівалися часи, 
Але на Долю ми не нарікали, 
Ігнорували негаразди всі. 
Як не було, а піднялись на ноги, 
І йшли вперед ми путівцем крутим, 
Ступали ми лиш на прямі дороги, 
Дивилися сміливо в очі всім. 
Тож цього дня,  як дружно привітаєм 
Із ювілеєм у житті Твоїм, 
Тобі сердечно й гарно побажаєм, 
Щоб був і далі жвавим, молодим. 
Щоби щодня по-гарному складалось,  
Щоб дітям і онукам лиш везло, 
Щоб було світло, пречудово й радісно, 
Бог дарував і Спокій, і Тепло. 
Щоб при здоров’ї ми не раз зустрілись, 
Вітали Тебе, брате, щиро ми, 
Щоб негаразди всіх нас обминали, 
В серцях не було холоду й зими. 
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В. Сахаруку в його ювілейний День 
народження 

 

Якщо років набралося багато, 
В житті Твоїм глибока вже зима, 
Старим себе не хочеться назвати, 
На жаль, для іншого підстав нема. 
 

Але печаль хай серце не остудить, 
Здавна Ти оптиміст, як був завжди, 
Чимало днів хороших іще буде, 
Як віриш, легше по життю іти. 
 

Щоб довго в селищі ще говорили: 
- Йому вже стільки! Та не може буть? 
Міцний же дід! І мабуть, ще при силі, 
І про якісь недуги щось не чуть. 
 

Нехай ще будуть в Тебе гарні свята, 
Щоб ми збирались за оцим столом, 
Тебе знов будем радісно вітати 
І тостувать горілкою й вином. 
 

Нехай усе омріяне удасться, 
І ладиться в сім’ї і у дітей, 
Здоров’я Тобі, Радості і Щастя, 
Щоб Ти зустрів столітній ювілей! 
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Молодій весільній парі Юлії Юрченко та 

 її нареченому Андрію 
 

Дозвольте щиро привітати 
З весільним днем, красивим дуже, 
А молодятам нагадати, 
Що відсьогодні ви – подружжя. 
 
Тож хай любов серця єднає, 
А вам у парі вік пройти, 
Хай негаразди обминають 
І ладиться в сім’ї завжди. 
 
Нехай здоровиться та можеться, 
І буде добре повсякчас, 
Удачі й успіхи примножаться, 
Бог Щастям обдарує вас. 
 

 
 

В.В. Малишеву з нагоди його чергового  
та ще й знакового дня народження 

 
Коли і де я не зустріну Вас, 
Ви завжди в справах, і це повсякчас, 
І не перестаю я дивуватись, 
Як з ними можете успішно Ви справлятись. 
 

Догадуюсь, цьому сприяють дуже 
І діловитість, й просто небайдужість, 
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Енергія стрімка, ініціатива – 
І в цьому весь секрет, а не якесь там диво. 
 

Й коли відвідую чергові я наради, 
Вас слухаю цікаво й дуже радо. 
Нехай же Вам в усьому лиш щастить, 
І буде гарною життєва кожна мить. 
 

В науці хай ніщо Вас не зупинить, 
Нові Удачі й Успіхи прилинуть! 
Здоров’я запорізького бажаю, 

 Хай Бог добро вам тільки присилає! 
 

 
 

У кожного в житті є ювілейні дати 
 

У кожного в житті є ювілейні дати – 
То з гарними людьми як їх не відзначати 
Й мені приємно таке говорити, 
Бо ювілярку є за що хвалити. 
 

Шлях трудовий і особисті справи 
Й життя все, що складається на славу. 
Тож хай здоровиться, хай іще довго можеться, 
А успіхи й удачі лиш примножаться, 
Щоб інші ювілеї ще зустріти 
І за столом гуртом нам посидіти, 
Хай по-весняному життя Ваше квітує, 
А Бог лиш Радість і Добро дарує. 
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Тетяні Федорівні Лукашенко на добру 

згадку 
 

Тетянин день! Яке чудове свято, 
Тож як його всім нам не відзначати. 
На зустрічі мені з Тетянами щастило, 
І це були жінки й дівчата милі, 
Розважливі, розумні й діловиті. 
Це цінувалось й шанувалось в світі. 
 

Тож хочу я Тетянам побажати – 
Найкращі риси тільки розвивати. 
Краси,Здоров’я вам, любові й щастя – 
Нехай усе задумане удасться, 
Хай негаразди, біди обминають, 
А Бог лише Добро вам посилає. 
 

 

Євгенії Трусовій в її день народження  
 
Грудневу дівчину вітаю, 
Слова кажу дуже прості – 
Всього найкращого бажаю 
В її ще молодім житті. 
 
Щоб гарно й вдатно все складалось, 
Й красива лірика була, 
Щоб негаразди обминали, 
Ще більше врода розцвіла. 
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Подружжя світле й незрадливе 
Бажаю якнайшвидш  зустріть, 
Щоб ви були завжди щасливі, 
Щоб радувала кожна мить. 
 

Хай Бог підтримує повсюди 
І прикрість віджене, і зло, 
Нехай шанують усі люди, 
Дарують квіти і тепло! 

 

2015 р. 

 
 

Знайомий з Вами вже років багато 
Наталії Івашковській 

 

Знайомий з Вами вже років багато, 
Тож можу певні висновки робить: 
Мені цікаво з Вами спілкуватись, 
Всерйоз на різні теми говорить. 
 

Розважливість ціную, діловитість, 
Увагу, чуйність, скромність повсякчас, 
Тож хай Вам буде завжди вдатно в світі, 
Й ніколи Успіхи не зрадять Вас. 
 

Мені приємно все це написати 
У Новоріччя – свято чарівне, – 
Здоров’я, Щастя щиро побажати 
Хай Радість Вас ніколи не мине.  
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Давно я знаю 

Ніні Петрівні Колесниковій 
з ювілеєм 

 

Давно я знаю, що в день іменинний 
Всі кажуть тільки гарне про людину, 
Та в мене випадок сьогодні особливий 
Назвати головне в суцільнім позитиві. 
 

Бо скільки по роботі я Вас знаю, 
Недоліків чомусь не помічаю. 
Ну а достоїнства? 
У Вас дуже багато, 
Тож спробую про них хоч коротко сказати. 
 

Висока професійність, діловитість, 
Без них Вас навіть важко уявити. 
Та ще добро, увагу до людей, 
В роботі повні смілих Ви ідей. 
 

Якби отак, як Ви, всі працювали, 
Висот гуртом ми швидше б досягали. 
Тож нехай буде гарно так і далі, 
Живіть, творіть без смутку і печалі. 
 

Ще побажаю Вам і дружньо й щиро 
В сім’ї у Вашій злагоди і миру. 
Нехай здоровиться, а біди відступають, 
І Бог лише гаразди присилає. 
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Весільне 

 
Слова гарні, ніжні і прості 
Подумки я довго підбираю, 
З Днем весільним у вашім житті 
Молодята, щиро я вітаю. 
Хай же сповняться всі побажання, 
Зігріває вас сонце ясне, 
Будьте завжди вірні коханню, 
Й тоді щастя обох не мине. 
Нехай радують діти оселю, 
Сміхом, гамором юним, дзвінким, 
Щоб заможним був і веселим 
Ваш назавжди уже спільний дім. 
Хай в сім’ї тільки гарно складається, 
Й кожен день лише повниться радістю, 
Хай печалі чим дальш відступають, 
А Бог тільки Добро присилає. 
 

 
 

Гарному ювілейному чоловіку 
 
У кожного в житті є ювілейні свята, 
То з гарними людьми як  

їх не відзначати? 
 

Й мені приємно таке говорити 
Бо ювіляра є за що хвалити. 
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Шлях трудовий і особисті справи, 
Життя, яке складається на славу. 

 

Тож хай здоровиться, 
хай іще довго можеться, 

А успіхи й удачі лиш примножаться. 
 

Щоб інші ювілеї ще зустріти, 
І за столом гуртом нам посидіти. 
 

Хай по-червневому життя квітує, 
А Бог лиш Радість і Добро дарує. 

 

 
 
 

Наталії Володимирівні Лакатош  
в її гарний ювілейний день 

 

Скажу я Вам відверто й щиро, 
Що я одразу не повірив, 
Тож  звідки узялась ця дата, 
Ви ж молоді ще і завзяті, 
Привабливі та дуже милі – 
І раптом ювілей зустріли. 
 

Отож і далі так тримайтесь, 
Перед роками не здавайтесь, 
Щоб на Вас довго й залюбки 
Дивилися чоловіки, 
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Щоб говорили компліменти 
Не лише в празничні моменти. 
Здоров’я, Радості і Щастя, 
Нехай омріяне все вдасться. 
 

Щоб вам, родині всій везло, 
А завтра краще ще було… 
Я до вітань теж приєднаюсь, 
Добра й Удачі Вам бажаю. 

 

 
 
 

Юлії Калюжній в день народження 
 

В дівчини сьогодні гарне свято, 
То як же з цим її не віншувати? 
День ангела вдвадцяте відмічає, 
З цим святом ми її всі привітаєм. 
 

Нехай здоровиться, завжди лише щастить, 
І доброю хай буде кожна мить. 
Кохання ніжного і вірного бажаю, 
Хай в дім Ваш сонце часто заглядає, 
Щоб у житті лиш світлі дні траплялись, 
А біди й негаразди обминали. 
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Працівникам бібліотеки Університету  
з нагоди їхнього професійного свята 

 
Як гарна книга до рук потрапляє, 
Одразу світла радість настає, 
Читаю, думаю, переживаю, 
Добра й натхнення вона додає. 
 
І хочеться хоч трохи кращим бути, 
І жить достойніше, ніж досі жив, 
Геть негаразди всі, печалі й смуток! 
Все налаштовує лише на позитив! 
 
Бібліотеку шанував й шаную, 
І тих, хто з нею долю пов’язав, 
Вони всім людям світло знань дарують, 
Ведуть до професійних гарних справ. 
 
Вітаю вас з бібліотечним святом 
І успіхів бажаю повсякчас, 
Нехай здоровиться жінкам усім, дівчатам, 
Удача й Радість не минають вас. 
 
Краси – вона вам дуже й дуже личить, 
Хай у житті все буде лиш на лад, 
І читачів тільки уважних зичу, 
Хай розквіта бібліотечний сад! 
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До Даші по здоров’я знову йду 
Даші Сергійчук з увагою і повагою 

 
До Даші по здоров’я знову йду, 
 І бачу її гарну й молоду, 
Це настрою й наснаги додає, 
Здоров’я кращим, ніж було, стає. 
 

Проблеми, які є, я називаю, 
На добре слово й поміч сподіваюсь. 
Якщо нормальний тиск, чом не радіти, 
Кажу я щиро: «Можна далі жити» 
 

Іду я до медпункту залюбки, 
Хай будуть гарні лиш показники. 

 

 
 

Наталії Валентинівні Пешковій  
з удячністю неймовірною 

 
Знов у лікарні. Знову я лікуюсь, 
Діагноз визначився непростий, 
Я вірю лікарям, слова їхні ціную, 
Як це робив й робитиму завжди. 
 
До лікувальниці уважно прислухаюсь, 
Радію, як почую: «Молодець!», 
Якщо це слово є, то точно знаю, 
Це не якийсь фінал або ж кінець. 
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Ви, Валентинівно, та ще й Наталя, 
Вкраїнська жінко, й сказано цим все, 
Таких людей, на щастя, в нас чимало, 
І кожна з них Добро лише несе. 
 
Обхід, слова, уважні й дуже слушні, 
Поради-ради – випадки ж складні, 
Це досвід і знання, і гумор дружний,  
Упевненість це додає мені, 
Що у житті подальшім гарно буде, 
Мені, мабуть, ще добре повезло, 
Як є на світі отакі ось люди, 
Долать всім легше негаразди й зло. 
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Катерині Баталовій і її коханому 
 
Красива пара стала на рушник – 
Сім’я нова і гарна народилась, 
Нехай любов єднає вас повік, 
Якщо ви з нею назавжди зустрілись. 
 
Хай у серцях мелодія луна, 
І все, про що намріялось, удасться, 
Кохання світле, ніжне, як весна, 
Й благословляє доля лиш на щастя. 
 
Щоб вірність ви навіки зберегли, 
А у сім’ї все завжди тільки ладилось, 
Щоб почуття ще більше розцвіли, 
І кожен день наповнювався радістю. 
 
І щоб через чимало зим і літ 
Були і діти, й внуки в гарнім домі, 
Нехай від бід вас Бог оборонить, 
Сприяє повсякчас вам і у всьому. 
 
Яка чудова й неповторна мить! 
Рідня й колеги щиро вас вітають, 
Ви, молоді, з коханням вік живіть, – 
Нічого в світі кращого немає. 
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Вітаємо із Днем чудовим 
Сестрі Катерині 

 
 
Роки спішать. Хоч їх уже чимало, 

Нема підстав для смутку і печалі. 

Ти наймолодша серед нас, та й будеш, 

Це помічали й помічають люди. 

І ми, сестра й брати, 

з липневим днем вітаєм, 

Хай Бог і Щастя, й Радість присилає, 

Нехай здоровиться і буде все як слід, 

Щоб ювілей Твій всі змогли зустріть. 

Щоби в сім’ї Твоїй все гарно лиш складалось, 

А біди й негаразди обминали. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 А. Урбан  
Посвяти 

53 

 
 

Двоюрідній сестрі Марії 
 

Роки летять, чомусь їх так багато 
Серйозні цифри дружно встали в ряд, 
Тож кожен рік тепер як справжнє свято, 
Яке врочисто треба відзначать. 
І дякувати Богу, близьким людям, 
Що ми живем, і довго будем жить, 
Лишень хай усе гарно у нас буде 
І буде світла й добра кожна мить. 
А у цей день весняний і красивий 
Бажаю Тобі, сестро, щиро я, 
Щоб Ти була здорова і щаслива, 
Щоб у порядку вся була сім’я. 
Щоб усі мрії й плани всі збувались, 
Щоб спокій був під небом голубим, 
Щоб негаразди дім Твій обминали 
Щоб затишно, і тепло було в нім. 
І щоб роки Тебе більш не смутили, 
А в серці залишали добрий слід 
І щоб гуртом, без втрат ми ще зустріли 
Твої і дев’яносто, і сто літ. 
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Сьогодні Ви красиві, як завжди 
Молодій і звичайно симпатичній сусідці 

 
Сьогодні ви красиві, як завжди, 
Дивлюсь на Вас й не можу надивитись 
І чуть не хочу, що немолоді, 
Ну скільки ж літ – якісь там, може тридцять. 
Як трохи більше, то й це не роки, 
Ви звабна вся, як райдужний той спалах, 
Тож заздрять чи не всі чоловіки 
Тому, кому любов Ви дарували. 
Ще кажуть: не віднять і не додать 
До ніжності і молодої вроди, 
А їх усім нам треба шанувать 
За будь-яких і настрою, й погоди. 
Нехай же Вам здоровиться завжди, 
Живіть без смутку, горя і печалі 
І будьте довго гарні й молоді, 
Щоб Доля Вам частіше усміхалась. 

 

 
 

Колежанці Каті в її День народження 
 
Слова непросто підібрати, 
Щоб гідно Вас повіншувати, 
Достоїнства я Ваші бачу, 
А це в житті чимало значить. 
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Тож позитив слід додавати 
У звичні будні й гарні свята. 
Привабливість і ніжність теж, 
Вони ж, мабуть, не мають меж. 
 

Здоров’я Вам, у всьому щастя, 
Нехай омріяне все вдасться, 
Кохання гарне щоб зустрілось, 
Щоб Ви кохали й Вас любили. 
 

Хай негаразди обминають, 
А Бог Добро лиш посилає, 
Щоб було краще, аніж досі, 
Й не тільки в цю чудову осінь. 

 

 
 

Олені Миколаївні Пеструхіній, 
гарному офтальмологу, з повагою й 

глибокою вдячністю 
 

Гарних людей в Україні багато, 
Зустрічі з ними – справжнісіньке свято, 
Дарують вони всім і Віру, й Надію, 
Як сонечко щедре серця нам зігріють. 
 

Відгуки чув, як ще Вас не побачив, 
Що Ви професійні і гарні на вдачу, 
Дуже уважні, вимогливі дуже, 
Повірте, для хворих це небайдуже. 
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Ще заздрісно трохи жінки говорили: 
- Красива вона й по-дівочому мила. 
Зустрівся і пересвідчився скоро, 
Що люди про Вас тільки правду говорять. 
 

Отож варіантів у Вас небагато, 
Оці позитиви лише розвивати. 
Моє ж головне побажання – завжди, 
Повік будьте гарні та молоді.  

 

 
 

Коли зустрічаюсь я з Вами 
Ніні Олександрівні Даник 

 
Коли зустрічаюсь я з Вами, 
То щиро вітаю я Вас, 
Бо знову вертається пам’ять 
В далеке минуле щораз. 
І згадую давні кохання, 
Захоплення ті, що були, 
Побачення до світання, 
Що в більше не перейшли. 
Спасибі, кажу Вам, про пам’ять, 
Яку повернули мені 
Як гарно стрічатися з Вами 
І в будні, й святкові всі дні. 
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Жінкам видавничо-друкарського 
комплексу університету 

 
Милуюсь вами я завжди, 
У звичні будні й гарні свята, 
Бо ви красиві й молоді  
Й достоїнств маєте багато 
 

Ні, недарма вас Бог створив, 
Подарував чарівність милу, 
Тож ви найбільше диво з див, 
Чоловіків приворожили. 
 

Хай буде добре все у вас, 
А негаразди обминають, 
Хай сонце гріє повсякчас 
І тільки радість присилає. 
 

Щоб щастя вам було без меж, 
А доля тільки посміхалась, 
Щоб вас кохали, і ви теж 

       Кохання щире дарували. 
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Ірині Гараніній і її нареченому 
 
Я вас обох з одруженням вітаю 
Нарешті, стали дружно на рушник 
Всього-всього найкращого бажаю 
Якщо любов з’єднала вас навік. 
 
Щоб світло й добре все в житті було, 
Щоб Доля вам лиш Щастя дарувала, 
Кохання іще більше розцвіло, 
А біди й негаразди обминали. 
 
Нехай здоровиться і можеться завжди, 
Добробут,  Успіх повсякчасно будуть, 
Вітання Сонце шле вам з висоти, 
Шанують завше й поважають люди. 
 
Побільше вдатних трудових вам справ, 
Хай плани й мрії здійсняться крилаті 
А День, коли Бог долі об’єднав, 
Став у житті для вас найбільшим святом. 
 

Жовтень 2016 р. 
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Бібліотечним працівникам 
з увагою і повагою 

 
Я з Новим роком вас усіх вітаю 
Всього-всього найкращого бажаю. 
Від себе я хочу лишень те додати, 
Шаную вас, буду завжди шанувати, 
Бо бачу у вас лиш один позитив, 
Такий в книгозбірні у нас колектив. 
Емоції, теж вони зрідка бувають, 
Бо кожен за справу свою вболіває. 
Нехай в Році Новім усе вийде, вдасться, 
Здоров’я, Удач усім, Успіхів, Щастя! 
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Коли почую від Марини 

Марині Трусовій 

 
Коли почую від Марини 
Хоч щонайменший позитив, 
Йому радію я незмінно, 
Лиш більше б я його хотів. 
 

Та особливо щоб лірична 
Прийшла в життя її весна, 
Бо жінка гарна й симпатична, 
Але тривалий час одна. 
 

Чому так, зовсім я не знаю, 
Невже сліпі чоловіки, 
Її чомусь не помічають, 
Не вірю я, що всі такі. 
 

Тож хай Рік Півня вдатним стане, 
Щасливим, добрим повсякчас, 
Із вірним назавжди коханням, 
А ми вітатимем з цим Вас. 
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  І сатирично,  
й гумористично 
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Ще до весілля… 
 
Ще до весілля стався в них інтим, 
Й так дуже гарно було обом їм, 
Що вирішили швидше розписатись. 
Щоби законний інтим уже мати. 
Вона ризикувала, та не дуже, 
Давно була до нього небайдужа. 
Лише чекала, коли він проснеться 
Й запропонує їй і руку, й серце. 

 

 
 
 

Якщо нічого в мене не болить 
 
Якщо нічого в мене не болить, 
Тому радіти я не поспішаю, 
Змінитись може все в якусь там мить, 
Бо щастя безкінечного немає. 
Якщо ж проблема виникне складна, 
Й вона триває довгі ночі й дні, 
У мене тоді думка лиш одна, 
Чи поверне здоров’я Бог мені. 

 

 
 
 
 



 А. Урбан 
І сатирично, й гумористично 

63 

 
Буває що Курча 

 
Картає свою внучку сивий дід: 
-Ти рік мені збиралась подзвонить, 
Провідать теж чомусь не поспішала, 
Невже часу на це не  вистачало? 
 
Та чує він через якусь там мить: 
- І ти міг, діду, мені подзвонить. 
В житті буває, що мале Курча 
Старого Півня жить як слід повча. 
 

 
 
 

Бо вихідні – найкращі дні 
 
У ліфті хлопця запитав старий: 
- Чому веселий дуже ти такий? 
- Радію п’ятниці, бо далі – вихідні, 
Найкращі в тижні оці дні мені. 
Я  можу вдома добре щось зробити, 
А також дуже гарно відпочити. 
 

 
 
 
 
 
 



Від серця до серця 
І сатирично, й гумористично 

 64 

 
Дивує навіть сина 

 
Якось у батька хлопчик запитав: 
- Чого в дружини маму ти обрав? 
Він глянув іронічно в бік дружини: 
- Ось чуєш, це дивує навіть сина. 

 

 
 

Відшуміло, відгуло 
 
Відшуміло, відгуло, 
Наче й свята не було, 
А сміття позалишалось, 
Бо всі дружно постарались. 
Прибиральниці прийдуть 
Й площу швидко приберуть, 
Стане чистою чекати 
На чергове якесь свято. 
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Зрештою відсвяткували 

 
Зрештою відсвяткували 
І полегшено зітхали 
Й подумки складався звіт: 
Наче все було як слід. 
Були радісні моменти, 
Схвалення, аплодисменти. 
І начальство теж прийшло 
Й задоволене було. 
Ну а далі? Інші свята – 
Чом же їх не відзначати? 
Наші люди небайдужі, 
Полюбляють свята дуже. 
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«Несе вода Галю» 

(за мотивами відомої народної пісні) 

 
Несе вода Галю, 
Вона знов напилась, 
Цілу ніч блукала, 
І в річку звалилась. 
 

Галю молоденька, 
Що ж ти наробила? 
Тебе ж батько й мати 
За гульбу сварили. 
 

Та трапилось диво – 
За корч зачепилась, 
На березі річки 
Галя опинилась. 
 

Вмить протверезіла 
І пообіцяла, 
Більш гулять не буде, 
Як досі гуляла. 
 

В річку заглядають 
Три верби крислаті, 
І твереза Галя 
Вранці йде до хати. 
 

Тож радійте, батьку, 
Веселися, мати. 
Галя далі буде 
Вдома ночувати. 
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І горілки, певно, 
Вже не буде пити,  
Не захоче більше 
У річці топитись.   

 

 
 

«Десь поїхав мій миленький» 
(за мотивами української народної пісні) 

 

«Ой на горі сніг біленький, 
Десь поїхав мій миленький, 
Десь поїхав і немає, 
Серце з жалю завмирає» 
Та недовго завмирало, 
Клятву швидко забувала, 
Хлопці хати не минають, 
Вона їх не проганяє 
Вже в селі можна почути 
Про одного баламута, 
Хоче дівча закохати, 
В почуття лишень погратись. 
Тільки є пересторога, 
Він – багатий, вона – вбога. 
Й отаке в житті буває, 
Що кохання враз зникає. 
Винен хто? Хлопець миленький, 
Бо поїхав далеченько. 
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«Я єсть народ, якого правда й сила  

ніким звойовані ще не були» 
(П. Тичина) 

 
Були звойовані… Та ще й не раз 
Під гнітом ми ходили повсякчас. 
Це печеніги, половці були, 
Татари, турки, ляхи й москалі. 
І звикли до чужого ми ярма 
Так, наче іншого в нас не було й нема. 
Якщо ж на спротив чи бій піднімались 
Поразок, жертв великих зазнавали. 
Бо не було в нас єдності завжди, 
Щоби позбутись рабства та біди. 
Й сьогодні теж проблем в нас вистачає, 
Бо знову різнобій і єдності немає. 

 

 

«А вуста вже не ті» 
(за мотивами української народної пісні) 

 
Ти у край далекий десь подався, 
Там, мабуть, стрічався й милувався, 
Хочеш, щоб я вірною була 
Й моя врода тільки розцвіла. 
Тепер вуста вже в мене не такі, 
Вже не солодкі й не такі м’які. 
Радій тому, що я заговорила 
З таким бурлакою, який колись був милим. 
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Отож не дорікай, що бачиш мене іншу, 
Роки минули, й стала я старіша. 
«Прощай навік!» – тобі я так скажу, 
Й до хвіртки тебе тільки проводжу. 
 

 
 
 

«На Чорнобильській землі  
пролітають журавлі» 

(за мотивами сучасної ліричної пісні) 

 
На Чорнобильській землі 
Пролітають журавлі, 
Над тим краєм пролітають 
Радіацію хапають. 
Та є й люди, як і птиці, 
Що бажають залишиться 
Й жити, де раніш жили 
Й де щасливими були, 
Чомусь вірять: не зашкодить 
Післяатомна природа. 
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«Від серця до серця» – п’ята збірка поезій 
учителя-філолога, журналіста Анатолія 
Адольфовича Урбана. Попередні чотири збірки 
викликали певний інтерес читацького загалу 
Університету «Україна», де вже близько 15 років 
працює автор, інших любителів художнього слова. 
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