Немов пилину, світ мене крутив,
Ловив я мрію і мету високу.
Пробач мені, що тяжко завинив, –
Лишив тебе на старість одиноку.
Та й що я знав, коли із дому йшов,
Хіба я міг в ту пору зрозуміти,
Яка святиня – мамина любов,
Яка то мука – як лишають діти.
Аж отепер, як став я батьком сам
І час прийшов стрічать і проводжати,
Я знаю ціну тим святим сльозам,
Які тобі судилося спізнати.
Тому і сняться зорі голубі
І вишні білі на причілку хати.
Тому спішу подякувать тобі
За все, що маю і що буду мати.

Мамо, вечір догоря,
Вигляда тебе роса,
Тільки ти, немов зоря,
Даленієш в небеса,
Даленієш, як за віями сльоза.
Ти від лютої зими
Затуляла нас крильми,
Прихилялася , теплим леготом.
Задивлялася , білим лебедем,
Дивом – казкою за віконечком, –
Сива ластівко, сиве сонечко.
Сад вишневий на порі,
Повернулись журавлі.
А мені, як до зорі, долітати на крилі
Все до тебе, як до вічної зорі.
Там, де ти колись ішла,
Тиха стежка зацвіла
Вечоровою матіолою,
Житом-долею світанковою,
Дивом-казкою, юним соняхом, –
Сива ластівко, сиве сонечко.

Мати наша – сивая горлиця.
Все до її серденька горнеться:
Золота бджола – намистиною,
Небо – празниковою хустиною,
Сивий дуб – прокуреним прадідом,
Білочка – мальованим пряником,
Жура-журавель над криницею –
Чистою сльозою-водицею,
А земля – пшеницею ярою,
А літа – замисленим явором,
Що із сорок першого журиться:
«Де ж це, молодице, твій суджений?»
Місяць – непоколотим золотом,
А береза – вранішнім солодом,
Хата – ластівками над стріхою,
А туман – вдовиною втіхою.
Крашанкою – сонечко в миснику...
А вона до всіх до них – піснею.

Як я малим збирався навеснi
Пiти у свiт незнаними шляхами,Сорочку мати вишила менi червоними i чорними,
Червоними i чорними нитками.
Два кольори мої, два кольори,
Оба на полотнi, в душi моїй оба,
Два кольори мої, два кольори:
Червоне - то любов, а чорне - то журба.
Мене водило в безвiстi життя,
Та я вертався на свої пороги.
Переплелись, як мамине шиття,
Щасливi i сумнi мої, щасливi i сумнi мої дороги.

Менi вiйнула в очi сивина,
Та я нiчого не везу додому,
Лиш згорточок старого полотна
I вишите моє життя,
і вишите моє життя на ньому.

Я в світі прийшов із маминого слова,
Пробився, наче із яйця, пташа.
Та надімною шкаралуща нова –
І в ній тепер живе моя душа.
То – космосу яйце. Я бачу в ньому
Вогненні тріщини, коли заграє грім,
Та не дійду ніколи до пролому,
Що міг би стати виходом моїм.
Вертаюся до рідного порога,
Будую над собою укриття...
Від матері до матері дорога –
Це просто називається –життя!

Дмитро Павличко

До видання включено поезії, які були
надруковані у збірках, що вийшли за
життя («Тиша і грім») та після смерті
поета: вірші, поеми, сонети, балади,
казки, байки, а також окремі новели. Усі
вони пережили випробування часом і є
актуальними й сьогодні.

Скільки б не судилося страждати,
Все одно благословлю завжди
День, коли мене родила мати
Для життя, для щастя, для біди.

День, коли мої маленькі губи
Вперше груди мамині знайшли,
День, що мене вперше приголубив
Ласкою проміння із імли.

Як мені даровано багато,
Скільки в мене щастя, чорт візьми! –
На землі сміятись і страждати,
Жити і любить поміж людьми!

Мріють крилами з туману лебеді рожеві,
Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві.
Заглядає в шибу казка сивими очима,
Материнська добра ласка в неї за плечима.
Ой біжи, біжи, досадо, не вертай до хати,
Не пущу тебе колиску синову гойдати.
Припливайте до колиски, лебеді, як мрії,
Опустіться, тихі зорі, синові під вії.

Темряву тривожили криками півні,
Танцювали лебеді в хаті на стіні.
Лопотіли крилами і рожевим пір'ям,
Лоскотали марево золотим сузір'ям.
Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу,
Виростуть з тобою приспані тривоги.

Я прокидаюсь рано,–
Тихенько лежу, не встаю.
Тільки спросоння погляну,
Бачу матусю свою.
Мати – досвітня пташинка.
Здосвітку віч не зімкне.
Ходить по хаті навшпиньки,
Щоб не збудити мене.
Мати – то сонечко рідне,
Тепле, ласкаве, земне.
Слово її заповітне
Гріє й тривожить мене.

Жди, хоч недоля нас тяжко карає,
Жди у терпінні, в сльозах, –
Я крізь розлуку і відстань безкраю
Лину до тебе, як птах.

Жди мене, мамо, у кожну хвилину,
Жди у жорстоку добу, –
Доки ти ждатимеш – я не загину,
Я переможу судьбу.

Жди серед ночі – до самого рана,
Жди –чи зима, чи весна, –
Може, якраз я прилину й неждано
Стукну у шибку вікна.
Жди на Великдень, коли розговлятись
Будеш з малими дітьми,–
Може, і я завітаю на свято,
Наче воскреслий з тюрми.
Жди й на Різдво – не зневіришся, мамо,
Жди – не давайся журбі, –
Може, я пошепки з колядниками
Заколядую тобі…

Літа минають за літами,
І знов дитинство поверта
Тобі хвилина біля мами,
Одна хвилина золота.
Одна хвилина. Так замало.
Одна хвилина – за літа.
Одна хвилина біля мами,
Уже навіки золота.
Відчуєш серцем і руками,
Які хапають пустоту,
Одну хвилину біля мами,
Одну хвилину золоту.

Ти не самотній між чужими,
На чужині – не сирота,
Бо між хвилинами твоїми
Одна хвилина золота.
Коли закінчуються драми
І підступає темнота,
Ще є хвилина біля мами,
Одна хвилина золота.
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(
Синку мій, прокинься, леле. Хто ж для тебе постіль стеле,
із хмаринок слізьми миє... Чом не разом нині ми є?..
Ой, матусю, люба нене, не тримай жалю на мене. Я, мов
свічка, став незрячим і подзвінням тим, хто плаче…
Колихала тя’ під серцем, хрест на мене впав тепер цей,
по якому кулі били, - дай ми’, ангелику, сили.
То не мука, то не мука... Я ж тобі зоставив внука.
Стане він навзаєм сина – не печалься, нене сива.
Ой не стане, ой не буде... Розриває туга груди.
Білим птахом в чорне небо полечу тепер до тебе…
Мамцю, нічка проминає... Україна в нас одна
То ж тепер для вас і люду світлим ангелом я буду.

Якщо хто в Україні і заслуговував
стати лауреатом Нобелівської премії, так
це точно Франко. Такі відгуки
залишають про нього сучасні критики.
До першого тому вибраних творів Івана
Франка увійшли основні оригінальні
поезії письменника – серед них і ті, що в
режимний час не друкувалися, – а також
три його найпопулярніші поеми.

Матінко моя ріднесенька!
В нещасний час, у годину лиху
Ти породила мене на світ!
Чи в тяжкім грісі ти почала мене,
Чи прокляв мене в твоїм лоні хто,
Чи лиш доля отак надо мною смієсь?

Не дала ти мені чарівної краси,
Не дала мені сили, щоб стіни валить,
Не дала мені роду почесного.
Ти пустила мене сиротою у світ,
Та дала ще мені три недолі в наділ,
Три недолі важкі, невідступнії.

Що одна недоля – то серце м’яке,
То співацькеє серце вразливеє,
На красу, на добро податливе.
А що друга недоля – то хлопський рід,
То погорджений рід, замурований світ,
То затроєний хліб, безславний гріб…

У нашім раї на землі
Нічого кращого немає,
Як тая мати молодая
З своїм дитяточком малим.
Буває, іноді дивлюся,
Дивуюсь дивом, і печаль
Охватить душу; стане жаль
Мені її, і зажурюся,
І перед нею помолюся,
Мов перед образом святим
Тієї Матері святої,
Що в мир наш Бога принесла..
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