
ДІНА БУЦАНЕЦЬ

(Вірші з книги «Добро та зло»)

МОЄ СЛОВО ДОБРОВОЛЬЦЯМ

Добровольці!
Є такі в нашім Краматорську?
Бачу — є!
А чи не всі,
Краю рідного мого,
Тут відважні хлопці?
Мудрі, сиві
(є й такі...)
Добровольці милі...
... А чого ти так притих,
Хлопче мій люб’язний,
Чи сумуєш ти за ним 
Добрим і відважним?
Бачу... ось... над нами...
Там вони — українськії сини,
Хлопці наші славні!
В думах хай живуть усі,
А ми їх прославим!
Я вірю в мій народ!
Донбас — це Україна!
Нам досить лиш здобути мир 
Без допомоги інших.
Вперед, народе,
За дітей,
Батьків наших стареньких!
Цілую ж рідну землю цю —
Вона для мене ненька!
Захищайте ви нас, діти,
Спокій нам верніте!
Перемоги час наш прийде,
Будемо радіти!



Всім здоров’я я бажаю,
Сімей, наречених,
Добру славу 
За відвагу
И щастя незліченно.

2016 р.

МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА

(присвячується учневі школи №2 м. Краматорська
Горяйнову Михайлу)

... Тринадцяте жовтня... Сімнадцятий рік. 
Десятая ранку... Двадцять перший вік.

Стояла тиша в малім залі...
Меморіальну дошку відкривали. 
Меморіальну дошку...  Хлопчині,
Який стоїть перед очима... до нині.

* * *

1983-1993 рр.
Навчався в школі десять років. 
Не мав великих він «пороків»... 
Був жвавим і сміливим хлопцем: 
Займався спортом...
Військову справу він любив: 
Воєнну кафедру скінчив —
Таки домігся свого!
Він ще не знав тоді,
Яка йому дорога
До Раю стелиться, до Бога,
Коли в сердечній тузі 
Спасатиме великих друзів,
Свою дитину, жінку, матір 
Від найманців, від ворогів...
Як в сорок першім.



* * *

2015 р.
Йшов бій...
В оту хвилину
Переплелись історія з життям... 
Життя із небуттям.
… Суд для душі його був там, 
Між Богом і людьми...

* * *

2017 р.
Він білим голубом літає
Над рідним краєм...
А дитя —  онук Мишко —
Вже біга й весело сміється.
Радіє, наче всім сказати хоче,
Що дід живий...
Бо він маленький ще не знає,
Його чекає найщасливішеє життя:
Любов і друзі, і сім’я...
Беручи приклад з дідуся Мишка —
Мишка «Горяйна» молодого...

Ми — його друзі, діти, вчителі 
Тримаємо на згадку думи...
А у житті — меморіальну дошку —
«Вічная Слава Герою!»

2017 р.


