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СУМИ – місто поетичне. Поетичні його парки і скве-
ри, пое зією дихають мальовничі береги Псла, ле-

гендами оповите минуле, а сучасне прагне втілитися в 
піснях, картинах, віршах. Тому органічною й закономір-
ною стала поява міського фестивалю «Ми – Суми», який 
об’єднав поетів різних поколінь, стилів, рівнів поетичної 
майстерності. Спільним знаменником для учасників цьо-
го дійства стала любов до українського слова й рідного 
міста. Свято поезії стало частиною щорічного міського 
книжкового форуму – місця зустрічі всіх небайдужих до 
літератури.

Проведений фестиваль виявив високий рівень сум-
ської україномовної поезії та надав можливість митцям 
зустрітися зі своїми давніми шанувальниками та знайти 
нових. Уже традиційною частиною фестивалю став кон-
курс на кращий вірш про Суми, з творів переможців і 
учасників якого й укладена ця збірка.

Поезії про рідне місто передають широкий діапазон 
почуттів до нього – від зізнань у любові до драматичних 
хвилювань та переживань. Кожен учасник фестивалю 
своїм віршем щось додав до колективного поетично-
го портрета рідного міста. Отож ця збірка є своєрідним 
презентаційним виданням про Суми, його мешканців, 
історію, настрої, очікування, врешті-решт, його душу.



«Усі каштани я віддам тобі…»
«Смієшся – я не проти…»
«У Сумах восени. Хто я?
     І хто ти?..»

«Ти знаєш…»
«Доки?..»
«Доти, доки й ти…»
«Чому ж береш
 цей теплий камінець?..»

«Кінець?..»
«Ти, як маленький!..»
«Пізно це чи рано?..»
«Каштани!..» 

Алла АКІМЕНКО
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Сумські каштани
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Ольга БЄЛЯЄВА

Рідне місто мене зустрічає графіті,
Я ж очима шукаю зелені газони. 
Коли пульс завмирає на восьмому – в ліфті,
Вже немає для нас недосяжної зони.

Рідне місто не слухає: як же не соромно?
Наче в полум’ї тануть клітини нервові.
Я сьогодні востаннє дивлюсь в твою сторону.
Рівно йду по ножах – і ні крапельки крові.

Сонце-дощ, сонце-дощ – у погоди істерика!
Твій дарунок на грудях – блакитне намисто…
Твої сни всі про заокеанну Америку.
Я ж прокинусь в обіймах коханого Міста.

Рідне місто



Місто в ранковій піні…
І на крутий карниз
падають зверху тіні
здалеку, з неба, вниз.
Місто залите снами,
І у її вікні
Як в дзеркалах каштани
Вранішнім сонцем. 
   Ні… 
Знаєш, ти знаєш знову, 
Коло бетонних стін
Світлу, п’янку, ранкову
Пристрасть з своїх колін.
Не розтрушу. І подих
Затріпотить в уста:
«Мила і ніжна, – (подив)
Мила і ніжна, та… 
Та». 
Ти не станеш ждати
Видихнеш: «Зараз – ні»…
Місяць захоче спати,
(Мама всміхнеться в сні). 
Зникла в під’їзді. Ранок
біль світанкову вкрив…
Стелеться наостанок:
«Де я її згубив?»

Віктор БОБИРЕНКО
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Колишнє місто
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Ольга БРАЖНИК

Це місто мене уже довго ловило
На попіл і сіль,
  реп’яхи й діаманти,
На Суми доданків,
       на граблі і вила,
Догани і гранти.
Ми з ним не вели діалогу, ні бою,
Звисав віковічний
  дамокловий місяць
Над нами:
    Григорієм Сковородою, 
Регіною Лісіц…
Коротше, всіма,
  кого тут не бувало,
Кому я жорстоко
  і трепетно заздрю,
Кого, наче мотлоху –
  тільки б не мало –
В нікчемного ґазди.
Це місто сильце
    розставляло повторно
І зваблювало
   на центральнім вокзалі,
На Спаса вмикало
        органні акорди 

                   Рromise to… 
(Про місто)



Ольга БРАЖНИК. Рromise to… (Про місто)
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Басами й Низами.
Воно підкидало мені чоловіка,
Я бачила в ньому
    Садко і Де Сада.
На Сотню земну,
  ту, що тисячолика,
Із Пришиба й Саду,
Від Сумки на Стрілку
    крокують панове
Студенти, курсанти,
  митці-маргінали…
Вони ще не знають –
       закінчено лови,
Їх місто спіймало.
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Ірина БУЛАХОВА

А Суми – місто зовсім не сумне –
заквітчане, зелене і тінисте.
Милуюсь ним, коли воно вдягне
вогнів вечірніх осяйне намисто.

Є в нього стиль і неповторний шарм:
альтанка біла, сквери, парк, фонтани,
скульптури – той, замріяний гусар,
і в гарнім капелюшку мила пані.

Привітно Псел стрічає нас: хлюп-хлюп…
Обвіє прохолодою приємно.
Шепчу я місту: – Як тебе люблю!
Воно мені підморгує: – Взаємно!

* * *



Моє місто – це дивне створіння:
Пригортає байдужих чужинців,
Відпускає своїх, як насіння,
Що у соняхів стигло в корзинці.
Набиваючи ними кишені,
Знову потяга гусінь тікає,
Ну а місто… Мовчить незбагненно.
Як сумує, чому відпускає?
Є ж характер, як в кожного міста. 
Є причуди та пагубні звички:
Воно палить. По осені. Листя. 
І ховає під сніг попільнички.
В нього входять дерева. По пояс
Їм бетонні  збудовані скелі.
І церков передзвонює голос
Ледь помітний смарагдовий  шелест.  
І отак, як маленька клітинка,
Я, мабуть, другорядна за змістом. 
Хоч душа його… ні, не в будинках,
А в кожному мешканці міста.

Наталія БУРМАКА
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Моє місто
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Олександр ВЕРТІЛЬ

Здрастуй, місто моє, де квітують троянди
І минають мої найдорожчі літа.
Тут і юний Садко, і сріблясті фонтани,
І найперша любов назавжди золота.

Ах Суми, Суми – місто,
Веселкове намисто,
Веселкове намисто зі щастя і пісень!
І на душі так чисто, красиво, урочисто,
Нехай так гарно буде усім нам кожен день.

Я дарую тобі свою пісню-молитву,
Я у тебе один, ти у мене одне.
Зачаровуй-чаруй молодим оксамитом,
Зустрічай на вокзалі з дороги мене.

На вечірніх алеях послухаю тишу,
Вже проспекти стрімкі розсипають вогні.
Я ніколи-ніколи тебе не залишу,
Адже як нам без нього: тобі і мені?

Здрастуй, місто моє



Везу до міста пахощі троянд, 
Цукерки, каву, спогади і тайни 
І чую вітер: саме так звучить рояль. 
Лунає щастя, чисте і безкрайнє 

І весни пахнуть полум’ям зірок. 
Квітчають коси променями сонця. 
Колись і ми тут зблизились на крок 
І підійшли, як ранок до віконця. 

Сьогодні я у тебе на плечі 
Засну, о місто, поки ти не знаєш, 
Саме повітря тут так голосно кричить 
Про те, що ти мене, мене одну кохаєш!

Анна ВЕРХОВЦЕВА
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Рідне місто
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Сніжана ВЕЧОРКА

Розпрозорюється ранок понад Пслом,
Сонце сіє золото на Суми.
Веселково-зоряним крилом
Будить ранок смарагдові думи
Вічно юних голубих ялин,
Що ведуть з театру до альтанки,
І шепочуть: «Ні, ти не один
Любиш місто це і терпко, й п’янко!..»

Дві вербиченьки під Харківським мостом
Змалечку укупочці зростали,
І берізки бігали гуртом – 
З вітром і з дубами жартували.
Чепурить казкову одежину
Кіт, вклоняється і брилика здійма, – 
Просить всіх у «Казку» на гостину
Та й собі жартує з усіма.

І покличе «Чешка» до води – 
Радий кожен сотню літ прожити
Тільки в Сумах, де б по світу не блудив!..

* * *



В місті, яке я пізнала давно,
Вежі з туману відлиті,
Вулички, наче в старому кіно, –
В сторони світу.

Арки фонтанів і лип золотих,
Світло соборів і храмів.
Промені перші вузів нових
Сяють над нами.

То колонади дощу постають,
Небо тримають в негоду,
То розквітає у ньому салют –
Чудо людської природи.

І недаремно на міста гербі
Є три суми золотії.
З кожної світить мені і тобі
Віра, Любов і Надія!

Тамара ГЕРАСИМЕНКО
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На  долоні  міста
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Микола ГРИЦЕНКО

Коли мені тяжко і серце в неспокої,
Коли я сам схожий на дощ… 
Прийду на цю вулицю, де стільки закоханих
Блукають між двох сумських площ.

ПРИСПІВ:
Сотня, Сотня, Сотня –
Сотня кроків,
Сотня найчарівніших очей!
Я не знаю скільки сотні років, 
Але знаю смак її ночей.

Малесенька вулиця перлиною світиться,
Тут можна притишить ходу…
Тут, не домовляючись, можна зустрітися
На щастя, а чи на біду 

ПРИСПІВ:
Сотня, Сотня, Сотня –
Сотня кроків,
Сотня найчарівніших очей!
Я не знаю скільки сотні років, 
Але знаю смак її ночей.

СОТНЯ
 (пісня)



Я ношу своє місто в кишені,
Воно завжди поруч, воно завжди зі мною…
Дні летять немов навіжені,
Воно ж пахне автівками і сухостоєм.

Воно пахне кимось знайомим,
Ще трохи і прорветься крізь пам’ять, ще трохи
А я їду пів ночі в Вайомінг,
І в фб підписалась на місцеві спільноти.

В мої вікна прокралися гори
Замість жовтих споруд часів Харитоненка
Є лишень тоді і відтоді
Мене всю, якось так, моїм містом заповнено…

Кожним муралом і тріщинкою,
Сотня, костел, з центру пішки додому 
Я його навмисно не зміщую…
Воно поруч, зі мною, тоді і потому.

Юлія ДЖОНСОН (ЛЕВКІВСЬКА)
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Суми. Ностальгічне
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Вікторія КАЛАШНИК 
(Вікторія АШ)

допоки твої вікна не зіщуляться, 
чекай на мене, склавши руки на 
колінах,
як вірний пес чи як дурна людина,
чекай, бо я уже на твоїй 
вулиці. 
я йду. і тут, як завжди, пахне ладаном,
міцним осіннім сном і м’ясом 
печеним, 
благословенням, що впаде на плечі нам, 
від бога, що уже не буде 
згаданий. 
мене чекають чай і твої яблука,
ще більш червоні й соковиті, ніж 
томати,
як світ кохання, де ще не була ти, – 
тебе цікавить, як там я 
блукав. 
ти зустрічай мене очима чистими,
щасливими, дитячими, 
парадними,
не знаючи, що всесвіт нас ненавидить,
бо він говорить символами й 
числами.

Допоки



Місто мого покоління
Розпечене творами Кафки.
З мішечками дикого мріяння,
розчулене косами Мавки.

Розірване вигуком слухавки,
Оголене, скручене, зверчене,
місцями заклеєне скрутою,
вразливо на рани поперчене.

Із модною сумкою чорною
по світу ліниво пройдеться
місто мого покоління
блукає і дивно сміється.

Вікторія КАЛАШНИКОВА
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* * *



19

 Людмила  КАЛИНОВСЬКА

  «…це місто вагантів, 
що вічно вагаються – за чи проти…»

     Ольга Бражник

  «…розляглось місто ес понад річкою пе
 його місце на карті це позначка дому…»

                                                       Сергій П’ятаченко

Перегони – в повітрі, на зубах – пищуга,
А поети і «не» – з грайливими римами…
Місто еС умліває, згорає липнева жага,
Вистигає, але не встигає за ритмами.

Бути кимсь і нікимось, аніяким тепер
Стало модним у натовпі і у тиші…
Народилось дитятко у будинку химер,
Хтось помер з ненародженим недовіршем.

А потому таке:  вдихаємо стронцій і ртуть,
Без різниці – на сходинці чи при комусь…
Ну не знає це місто, як звати тебе… Не суть,
ти з ім’ям повертаєшся жити у ньому…

* * *



Сідай зручніше тут, понад берегом річки,
там, де стояли колись хатини селян 
і квітчалися трунком викохані сади,
а сьогодні височіють зуби мікрорайонів,
велетні серед низьких п’ятиповерхівок, 
Гімалаї серед сумських Карпат.
Пройдися вулицею, що пролягає поруч
зі схрещенням Сумки і Псла
і відчуй той подих старих часів,
котрий ще й досі витає серед автентичних будівель…
Чуєш, як плаче і стогне занедбана садиба
чи вібрує величний собор, перегукуючись із костьолом?
Сміх гімназії і тихий шепіт одноповерхових будиночків,
І це голосіння за людьми, котрі не дожили свого віку
й згоріли, ув’язненими у власному тілі?
Йди далі, ступай сміливіше – вдихни це повітря сповна,
відчуй частку особливого міста, 

яке живе в кожному з нас.  

Ольга КАЛІНІНА
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То є Суми
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Анна КИРИЛЕНКО

Суми єднають мереживом вулиць,
Світлом будинків, нічними таксі,
Суми чекають, що ви повернулись,
Та повертаються зовсім не всі…

Кожна шпаринка тут все пам’ятає,
Кожний провулок – історія драм.
Місто все чує, місто вщухає
І посміхається вікнами нам.

На Привокзальній знов колотнеча – 
Чому ж за мрією тільки із Сум?
Разом із снігом падає вечір,
Разом із вечором сиплеться сум.

Тільки не треба афіш та ілюзій,
Потяги мчать в завірюху німу.
В місто повинні вертатися друзі, – 
Не сумувати ж під снігом йому…

* * *



Він відкриває світ моїх думок,
Вкладає захід сонця у мої долоні;
У ньому все закрито на замок,
Хто не просяк ним аж із п’ят по скроні.
Привітний, бурхливий, урбаністичний!
Сквери і парки, шосе і ліси!
Ти вічний такий же, як і предковічний.
Ти лоно нової моєї краси.
Бузково-каштановий, кленово-липовий 
Чаруєш увечері, мариш вночі…
Уранці вдихаю твій сон оксамитовий,
Хапаю губами краплини роси.
Повітряно-хмарний і сонячно-місячний,
Бачу я здалеку кожен твій рух.
Кожен твій подих я чую, просіявши
Думку у вихорі цих завірюх.
З листя і спокою…
Втрата свідомості…
Плин. І хмарин. І душі. І думок. 
Місто моє!
Схов натхнення і тонусу!
Місто падіння із неба зірок!
Ти маниш давниною вулиць уночі,
Гукаєш звуками гітар у сквері,
Майнеш метеликом на моєму плечі,
Відкриєш до свого астралу таємничі двері.

Вікторія КОТИК

22

Світ моїх думок
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Кораблі тут врізаються в берег сухими носами.
Як залежні пірнають – в піску рятівний кокаїн.

І від кайфу гудуть. І до біса буддизми, іслами,
Коли Бог – корабель, що поєднує товщу глибин
Із безоднею суші. Й канатна його пуповина
Не цурається брати на борт ні людей, ні щурів.

Він – ковчег. Він – піднесення. 
Він – ледь помітна шпарина
Між безоднею суші та надглибиною морів.

Анастасія КОТЛЯР

Корабог
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Леля  ЛАДО

Я тебе не чекала,
Бо за нами не грали сурми.
І волошкове небо сьогодні
зазнало змін.

Я тебе не читала
На околицях міста Суми.
І у нашому домі
    ще довго не буде стін.

В двадцять першім сторіччі
Банально любити мовчки,
Але іноді краще жувати,
      ти ж знаєш сам.

На шляхах і узбіччях
Вростаю в проспекти і площі.
Я це місто ніколи-ніколи
        тобі не віддам.

* * *
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У нашого міста містика є:
Сумним – засинає, веселим – встає,
Бо знає, що ранок мудріший за ніч,
А сонце зринає з глибин протиріч,

Куди, як в театр, не купиш квиток…
А ще має місто таємний місток –
Від себе до себе над прірвою «я»,
До змісту хвилини, години, життя!

Дар’я МАЙБОРОДА

* * *
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Олена МАКАРЧУК

                                    Аріадна
Такий, як ти, рабом не буде.
Така, як я, тобі не пара.
Хоч порятунок твій, не згуба,
я – сон-трава поблизу дуба:
траві не вирости під хмари.
Тож не спиню. Тобі – дорога,
звитяга, пекло злої битви.
Мені – неприспані тривоги,
та шепотіти до знемоги
напівзабутої молитви
слова. І дні на нитку суму
нанизувати, як намисто,
самотній бути серед тлуму.
Снігами замітає Суми…
Колись повернешся у місто
свого дитинства. Не до мене.
До мене – це занадто складно.
І буде юна наречена,
і дві обручки золочені.
Я в лабіринті – Аріадна.
Була…

* * *
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у місті моєму сьогодні дощить
так, наче осінь сумує за літом,
згубленим десь поміж емодзі твіту,
що сповіщає про втрачену мить.

у місті моєму столітні сніги
зрушили з місця бажання зігрітись –
серцю льодяному легко розбитись
з доторком теплим чужої руки…

в місті моєму, як завжди, дива
творяться там, де очікують лиха –
мрії лікують пошепки, стиха
душу закляклу, що знову – жива!

Ельвіра МАМОНТОВА

* * *
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Віталій МЕЛАНИЧ

Свічка собору горить над рікою, 
Хмари вечірньої сіра габа. 
Моляться верби в земнім супокої, 
Тінь острівця, наче сіна гарба. 

Місто заводить про вічне розмову, 
де не поглянь – ліхтарів череда… 
Місяця срібна тоненька підкова 
Тане в їх світлі… Хлюпоче вода. 

Тільки під вечір – до звичного раю! 
Вогнище… Пісня… Гітар перебір. 
Мов заколисаний, острів дрімає – 
в примхах туману спотворений звір. 

Маряться дами, гусари, кадети… 
Місце побачень і перших зізнань – 
Острів Любові. Століття – комети 
мчаться над ним від світань до світань.

Вечiр бiля Псла
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Митців розчулить:
у місті Суми
кермують суми
ритмічних вулиць.
На скибку з маслом
не просять хліба
готівки вчасних,
рахунки здібних.
Густого вмісту
зарядом шуму
і словом «сумно» 
вібрує місто.
Від точних значень
здуріти можна.
У сумках лячно,
без них порожньо.
Доданків суми 
із суму сумок 
з’їдає шлунок:
лишились Суми.
Лишилось з’їсти 
пів скибки з маслом 
із сіллю гасел 
сумного міста.

Алла МИКОЛАЄНКО

* * *
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Юрій  НАЗАРЕНКО

Немало приваб шанувало мене із довкілля.
Не кожен шматок, що смакує – к душі пристає…
Я, звісно, вродивсь на пригорі яснім «Білопілля»,
Проте ж Білопілля – одвіку, Сумщино, твоє!

Втаїть би, як марив долонями теплими мами,
Та в пісню про хату інакший закрався мотив…
Я, певно, спромігся отямиться й снить за Сумами
Невдовзі, як вітер позавіч мене покотив…

Що ж, праця і доля взаємно зійшлись, не сторонні,
Не тільки щоб гладить – й за барки невчас беручи…
Мене ж бо метал зав’язав на прудкім електроні,
Лиш тільки до нас підібрав обопільні ключі…

…Захрясли цехи у лабетах застійної тиші…
І ніби на помах чаклунської, злої руки,
Між креслень завзято гайсають нелякані миші,
Ведуть між верстатів плетіння рясне
Павуки…

Відходять майстри в забуття, до завчасного суму…
І я поміж них – мовчазний, ніби втратив сім’ю…
Скажи, добрий люде, зізнайся, а що ж воно Суми –
Невже заблукали в своїм, очужілім, краю?..

Монолог вороття
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Далекий спів, дитячий сміх,
шум шин, дівочі кроки -- 
та тихо обіймає їх 
небес шатро широке.

Велична вечорова мить:
висока світла тиша
над містом гамірним стоїть –
хмаринки не сколише…

Клянемо ціни, лаєм власть,
тупіємо потроху –  
а тут, над нами, розлилась
небачена епоха…

Галина ОПРИШКО

Вечір у Сумах
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Сергій П’ЯТАЧЕНКО

я іду по дотичній то знов про кривій
я іду як іду і нема на те ради
повз купецьких фасадів пощерблений стрій
ерегований вигин будинку міськради
та робочих кварталів убрання скупе
де набравшись по вінця столітньої втоми
розляглось місто ес понад річкою пе
його місце на карті це позначка дому

щоби жити у ньому воно затісне
і занадто велике щоб вийти за межі
дієслово тут любить вживатися з «не»
і ми більше йому ніж воно нам належить
тут впольовують день мужні чоловіки
тут жінки цього міста щораз до світанку
ніч неначе телятко годують з руки
і вона пахне пристрастю солодко й п’янко

МІСТОЕС

…це місто вагантів, що вічно вагаються – 
за чи проти…

О.Бражник
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Світлана ПЕТРЕНКО

Місто Суми, хто ти – місто суму,
Сліз, пробачень, може, розставань?
Принесли птахи веселу думу:
Йде весна за смугою страждань.

Підійду тихенько до віконця
І відчую: місто, ти живе! 
У твоїй долоньці тепле сонце,
І воно до кожного пливе…

Добрий ранок, Суми! Хай не буде
В тебе ні печалей, ні тривог!
Смуги переходів звідусюди,
поведуть у радісний пролог…

* * *

час і простір і люди течуть наче ртуть
тут ніколи не рано ніколи не пізно
це портал - тисячі вже пройшли інші йдуть
бережіть його ангели нині і прісно
бережіть щоб вернутись коли прийдуть дні
коли скажуть вертатись усі циферблати
місто прийме в обійми всіх блудних синів
та нікого із них не згадає як звати
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Сумам та Києву з любов’ю присвячую!
Душевні моменти дружніх обіймів,
Пам’ять людська зафіксує навічно!
Одне – це дитинство, а інше – це мрія;

Мої неповторні, та різні два міста;
Як ніхто, знаю, що значить розлука,
Сум, ностальгія – ці почуття вічні,
Спогади – щастя, а іноді ж – мука;
Неначе виклик — життя на два міста…

Завжди знайдеться, про кого згадати,
За кимось сумуєш? Про що ж це все свідчить?
Ти не самотній, умієш кохати
До забуття. І людей. І два міста.

Рідне – натхнення, нове – перемога,
Одне – знайоме, а інше – величне,
Але обидва уже стали домом,
Мої неповторні, та різні два міста…

Тетяна ПОДОЛЯКА

Два міста
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Надія ПОЗНЯК

Я частинка життя неповторного рідного міста,
де тополі – це вежі, будинки  – старі хмарочоси; 
де польоти фантазій, мов клятва найперша врочиста.
І ночами це місто у віршах моїх стоголосе, 

у якому й тролейбусам навіть (неначе мурашкам,
що освоїли виходи)  – як в піраміді Хеопса. 
Лабіринти словесні…стискають, вже й дихати важко. 
І слова мої глушаться так, ніби я безголоса. 

І коли в післявіршах топитимуть віддано відьом,
знов кричатиме люд, і завиють надсадно сирени, 
в летаргічному сні я Парижем блукатиму, Віднем… 
залишаючи місто останньою краплею з вени.

Неповторність
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Над нами, на літній копиці сухого сонця,
На свіжій блакиті, що з річки холодна й волога,
У білосплетінні води і з дозволу Бога 
Зачинається дощ – 
З того шляхетного роду, що відає сумнів і сум,
Що висріблює снами безсоння осонцених Сум,
Що лопотить полонез по камінню площ,
Що умиває плющ і маскує плач.
Глиця скляна лоскоче легенький плащ – 
Лащиться. 
Пляшечку зливи зіллє на плакуче зілля,
Сіяне нашою сіллю вже літ стонадцять.
Дощ зачинається, знайдеться десь опівночі, 
Знову замісить глину в оцій Опішні
На глечик у Пслі, на коника в лузі,
Що знає про вишнє 
І озвучує тихі боліди,
На нас, піших і літних,
Які не лишають сліду.

Ірина РАДЧЕНКО

* * *
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Наталія РОДАНА

Розфарбоване небо напроти,
А ще далі – дерева і хмари.
Є червоні, зелені і жовті 
І, здається, що все в позолоті,
І такі ж в кольорах тротуари.
Он верба нахилилась понуро –
Це від часу і магії сонця.
Там будинки, неначе поснули –
Кольорове манто одягнули,
Занавісками вкривши віконця.
Це все спека і рідні вже Суми,
Хоч маршрутка від сонця прикрита…
І чиїсь по салону парфуми,
Під ногами тугесенькі суми
Все такі ж кольорові й розбиті.
На зупинці я раптом збагнула:
День фарбує віконна куліса!
Я приїхала, я повернулась
В мої Суми. До мене горнулось
Розфарбоване сонячне місто.

Розфарбовані Суми
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Людмила РОМЕН

Життя тече … і хвиля Псла…
Душа – вербою над водою,
Вдивляється у плинний слайд,
Шепоче римою рудою.
Заполонив осінній сум…
Цей сум краси такої, вроди!
З завохрених дерев-парсун
Стікає листя в хвилі-води.
Притихли. Згусли береги,
Вже літа відплива вітрило.
Надійдуть, захрумтять сніги,
Пергамент плеса – плахта біла.
Колючим з холоду гіллям
Верба згаптує сни-узори.
Як і в житті, в них білих плям!?.
І слизько взимку навіть зорям.
Та все ж своїм скляним плечем
Ріка тримає день мій сірий,
І знаю: золотим ключем
Весни плесне любові й віри!

Побіля Псла
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На карті Європи країна моя
І місто прекрасне і тихе.
Зеленії парки, родюча земля,
Музеї – найкращі у світі.
Перлина для міста – художній музей,
Він має чудове зібрання
І скоро святкує новий ювілей
100 років – важливе питання.
Багате мистецтво із різних країн,
Картини, скульптура й не тільки.
Фарфор зачарує масштабом ідей,
А графіка просто здивує.
Музей наш художній, у всіх на очах,
Росте і цвіте, збагачує нас.
Він Суми прославить у різних містах,
Чарівне зібрання давно на вустах.
До чого складаю я вірш цей простий.
Побільше б музеїв – це скарб золотий.
У нашому місті їх навіть не два
Ще є краєзнавчий – перлина «свята».
Ми просто сумчани, сучасні, живі,
Покажемо те, що зібрали діди,
Сховаємо попіл, запалим мету
І з серцем натхнення
Піднімем мистецьке знамення!

Ганна СВЯТЕЦЬ

Ода музеям
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Ірина СIПКО

Місто спить. І це найкраще із облич.
Люди кволо борються зі страхами,
Легко в небо відлітають птахами.
Місту байдуже. Хоч скільки дива клич.

Волочи забуті мрії по землі.
Сіре небо навіть і не зглянеться.
Що тобі робити так зостанеться?
Лиш знайти себе в розбитім склі.

Не буди, якщо немає плану Б.
Кожна тінь ховається за монстрами.
Люди легко б’ють словами гострими.
Думаєш, вони жалітимуть тебе?

Розбудив його? Ховай своє тепло.
Місто не підвладне гармонічності.
У його стихіях цілі вічності.
І так знову буде, є, завжди було.

* * *
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I скверик цей, де чутно солов’я,
І вуличка, що до ріки петляє…
Це рідне місто, без якого я
Свого життя уже не уявляю. 
Цвіте мені веселка понад Пслом, 
Сліпенький дощ
перебирає струни, 
І де б не був, мій незрадливий сон – 
Суми, Суми, Суми. 
Де б я не був,
вони мій сум і сон – 

Суми – колиско дитинства! 
Верби веселі над Пслом. 
Ранки встають променисті, 
Будять їх люди трудом.

Місто люблю до знемоги: 
Храми і парки, й сади… 
Предків шукаю дороги, –
Бачу їх сиві сліди.

Віктор  СКАКУН

Рідне місто

Моєму братові Миколі Панасовичу присвячую…
«Місто… гарне – Суми…»

  Іван Чумаченко

Павло  СКОРИК

Пісня про Суми
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Душі престольний
град квітучі Суми.
Як не любити, не радіти як
Його проспектам
і старим кварталам.
Чи не про це співа
Чумацький Шлях,
Вночі схилившись
над Козацьким валом? 
Летять роки у незворотний час,
Спішать віки –
їм теж не повернутись,
А духовий в альтанці грає вальс,
Немов мене запрошує у юність.
Погляд з літака
Знявсь літак 
і вперше з висоти
Бачу Суми унизу напроти –
Їхні сквери, вулиці й мости,
Бань церковних теплу позолоту.
Плине Псел у сонячній красі,
Від проміння
хвилями іскриться…
Це ж не місто! 
Це – метелик сів,
Обіч річки розповивши крильця.

Павло СКОРИК. Пісня про Суми
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Люблю тебе безмежно, безкорисно.
Чарівне місто, що навік в моїй душі.
Де вулиці і сквери, мов та пісня,
Річки й озера, гарні, як вірші!

У неосяжність линуть мої думи.
І там, у лазуровій далині,
Дивлюсь на вас, мої чудові Суми,
Наснага й щастя прокидаються в мені.

Все вище й вище, піді мною вся країна.
Міста і села, як перлинний аксельбант.
Квітуча й незалежна Україна,
І Суми в ній – коштовний діамант!

Олексій СТЕПАНОВ

Моєму місту
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Анна ТРОЯН

Я дихаю містом,
McDonalds-ом, шинами, гумками…
Хтось дихає лісом,
Соснами, жаб’ячим кумканням…

Десь там покоси
Пашать ароматами квітів…
А тут кабелем носить
Мільйон електронних привітів…

Десь там за сонцем
Ведуть свої голови соняхи…
Ось тут, під стронцієм,
Змушено подихи, подих-хи
Кахи…

Урбанія І
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Людмила ТЮТЮННИК

Рідним містом іду на світанку,
Відчуваю піднесений стан.
Вабить затишком наша Альтанка
І дорослих, і юних сумчан.

 Наше диво ажурне – Альтанка!
Милувався би нею весь світ.
Найчарівніша в місті сумчанка 
І найкраща у розквіті літ.

Майже кожен з місцевих поетів
Їй присвячував вірші й пісні,
А в часи поетичних злетів
Наяву з нею був і вві сні.

Наше диво ажурне – Альтанка!
Милувався би нею весь світ.
Найчарівніша в місті сумчанка 
І найкраща у розквіті літ.

Сумська альтанка
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Суми – місто сумне,
Бо хрестами навхрест оповите,
Як дiвочим весняним тим цвiтом…

Суми – мiсто жалю
За дитинством палким,
Що пролинуло, мов сновидіння.

В Суми iду,
Неначе до мами тулюсь.
Наче гiлка, хилюсь до корiння.

Валентина ЦУКРЕНКО

* * *
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