
* * * 
 
О мій поліський рідний краю, 
лісів замріяна дорого! 
Іду й поезію читаю 
з уривків неба голубого... 
 
1936 
 
 
* * * 
 
Бува, на берег вийдеш ти з води,  
і раптом вітер струсить краплю з тіла,  
відчуєш: то дитинство відлетіло,  
мов крапля та, — і зникло назавжди. 
 
Та безтурботливій плавбі кінець:  
змужніли й виросли твої долоні.  
Вже бурі й шторму подихи солоні  
несе тобі холодний вітерець. 
 
І кличе він в сувору дальню путь.  
О вітре, вітре, дми, як у вітрило,  
мені у груди — я ітиму сміло,  
лиш на дорогу віршів не забудь. 
 
Я б слухав їх без міри, без числа...  
О, як ще довго жити серце хоче,  



як бачу на човні плече дівоче,  
як чую на воді ласкавий сплеск весла... 
 
1936 
 
* * * 
 
Зацвітають на вербі  
сиві котики. 
Як відчую на собі  
їхні дотики, 
то завжди чомусь  
тебе я пригадую. 
Ночі небо голубе  
над левадою. 
Зелень темна і густа,  
верби висяться. 
І твої, твої уста  
проти місяця. 
Чую й зараз на собі  
їхні дотики... 
 
...Зацвітають на вербі  
сиві котики.  
 
1936  
 
 
 



Україні 
 
Ніжною сопілкою поліською  
привітала ти мій перший день. 
Над моєю тихою колискою  
ти співала чарівних пісень. 
 
Вчився я пісень дзвінкої щирості 
в солов’їв у рідному гаю. 
Як же можна не поетом вирости 
в цьому мелодійному краю?.. 
 
1936  
 
 
* * * 
 
І знов мені згадалися сьогодні  
далекі дні моїх дитячих літ,  
зелені тихі вулички Городні,  
що вперше вивели мене у світ. 
Нам дід казав: поллються ріки медом,  
густим, солодким, теплим молоком. 
Слова ці заглушили кулеметом —  
бій розпочався за моїм вікном... 
 
1936 
 
 



Прощання з літом  
 
В час прощання з літньою красою  
у природі гульбище бучне,  
збурене останньою грозою,  
небо громом свято розпочне. 
 
Наче б’ють десь барабани дальні,  
феєрверк врочистий блискавиць.  
І над всім — збентежено-прощальні 
співи ще не відлетілих птиць. 
 
Все прощається сьогодні з літом: 
ніби відзначаючи цю мить,  
в темнім небі дивним семицвітом  
над всім світом райдуга горить. 
 
І весь день поважні сиві тучі 
в ріки, у дерева і кущі  
наливають, як вино, кипучі,  
ароматні, встояні дощі... 
 
1936 
 
 
 
 
 
 



Діжка 
 
Давно цю діжку пам’ятаю  
ще білою, іще новою, —  
дощ наливав її до краю  
бурштинно-темною водою. 
 
Вона стояла біля клена, 
і навесні, як той розквітне, 
була у ній вода зелена 
і трохи навіть ще блакитна. 
 
То сяяло крізь клен крислатий  
лазореве, глибоке небо. 
Любив я в діжку зазирати  
і в ній дивитися на себе. 
 
Вода дзеркалилась, тремтіла,  
в ній пропливала біла хмарка,  
і прохолода йшла до тіла,  
хоча було надворі жарко. 
 
Була то подруга чудова  
мені у дні задушні літа  
ця діжка, стругана, дубова,  
дощами свіжими налита. 
 
Схилявсь до неї головою,  
і дихати було так любо  



води духмяністю земною,  
міцними пахощами дуба. 
 
На діжці поросла травиця,  
а я з снагою молодою 
ще і тепер люблю дивиться  
в саду на діжку із водою. 
 
У неї гляну — і зелене  
з води дзеркальної неначе  
привітно дивиться на мене  
усе життя моє дитяче. 
 
1936 
 
 
 
Льотчику 
 
Коли, бувало, хлопчиком радів,  
то, чув, казали: «Він на сьомім небі». 
 
Тепер дивлюся, льотчику, на тебе 
і розумію значення цих слів. 
 
1937 
 
 
 



Повноліття 
 
Ще березень. Ще холод. Ще мороз.  
Ще бродить сон в закрижанілих водах.  
В чеканні перших буйнозливних гроз  
земля і небо затаїли подих. 
 
Йде дівчина. Їй вісімнадцять літ  
минуло в світлім березні сьогодні.  
Від дотику її розтане лід,  
від подиху втечуть вітри холодні. 
 
Упевнено ступаючи, вона  
іде струнка. Рум’яна. Повнолітня.  
Легка, як сон. Привітна, як весна.  
Туга, як брость напередодні квітня. 
 
1937 
 
 
На Деснянському березі 
 
Як тут людно сьогодні на березі!  
Я сюди завітав не один —  
ми прийшли проводжати березень,  
що відплив на уламках крижин.  
 
І шумить розколихана повідь, 
я вслухаюся в шум, і тоді 



я не можу ні слова промовить,  
тільки зір мій пливе по воді. 
 
Щоб я мав отут пензель, палітру,  
то не стримався б і малював  
цей овіяний подихом вітру  
у затоні новий пароплав. 
 
...3 пароплава — тремтливий димок.  
Скільки світлих приходить думок!  
Ти лежиш біля ніг моїх, Десно, —  
так приємно мені, так чудесно... 
 
1937 
 
 
* * * 
 
Ну засмійся, ну засмійся, прóшу,  
як люблю я слухати твій сміх!  
Я б усе життя тебе, хорошу,  
ніс би на долонях на своїх.  
Тільки ти відповідаєш: «Мрію  
отаку більш не висловлюй ти —  
я не квола і завжди зумію  
поруч тебе, друже мій, іти!»  
 
1937  
 



 
* * * 
 
Тихо пальці гнучкі поклавши  
на дзеркальні чутливі клавіші,  
легкокрилим ударом рук  
народила ти дивний звук.  
У кімнаті зникають стіни, 
відпливає у даль вікно.  
Шторм гримить, і від бризків піни  
в човні сивим зробилось дно.  
Бачу я твої темні вії,  
що тремтять в синюватій млі.  
Десь гудуть, десь гудуть вітровії  
і на морі, і на землі.  
Я не знаю, де ми з тобою,  
і куди нас, куди занесло.  
Налітають вали прибою 
і відносять убік весло. 
Стихло... Зграї хвиль срібноперих  
розлетілись в усі кінці,  
залітають на сонний берег,  
перетрушують камінці...  
Ми щасливі взялись за руки.  
Ось кімната. Знайоме вікно.  
Ти мовчиш. І рояля звуки 
вже затихли давним-давно. 
 
1937 



 
 
* * * 
 
Я їй казав, проводячи додому:  
«Як будуть зорі в небі голубому,  
тоді скажу, скажу тобі я щось...»  
Та і сказать мені не довелось,  
бо як виходили ми з нею в парі,  
пливли по небу тільки сірі хмари...  
І скільки так минало вечорів —  
про все, про все я з нею говорив.  
А тільки про любов скупі слова,  
що кожний їх на дні душі хова,  
я не сказав... І жалкувать не треба...  
«Спасибі!» — я кажу й дивлюсь на небо. 
 
1937 
 
 
НЕВІДПРАВЛЕНИЙ ЛИСТ  
З ТРИДЦЯТЬ СЬОМОГО 
 
Ніч. Калина.  
Річка лине.  
Андрій Михайлюк 
 
Ці рядки твої співучі  
шепотять мої вуста.  



Друже-брате Михайлюче,  
ані звістки, ні листа. 
 
Лиш тепер дізнався, де ти.  
Знаю: довга там зима,  
закривавлені замети,  
чорна безгомінь німа. 
 
Приголомшила та й дуже  
незбагненна новина.  
Ні, не вірю я, мій друже,  
що якась твоя вина. 
 
Друже-брате Михайлюче,  
прийде правдонька свята.  
Знов рядки твої співучі  
шепотять мої вуста. 
 
1937 
 
* * * 
 
Так по зорях без дороговказу  
добрести, здавалося б, я зміг  
до казкового, як сон, Кавказу,  
де на горах сяє вічний сніг.  
 
Поміж древніх сивих скель знайду я мудрості 
живої заповіт: 



бути юним, як зелена туя,  
непохитним, як твердий самшит. 
 
І навіки зберегти, навіки  
сили непоборної порив,  
що несуть її кавказькі ріки  
між крутих стрімчастих берегів. 
 
1938 
 
 
* * * 
 
Хмарки у небі — наче пір’я: 
червоне, синє і зелене.  
В липневе тихе надвечір’я,  
кохана, ти прилинь до мене!  
 
Прилинь, скажи хоч: «Вечір добрий!»  
в ту мить, як сутінки прозорі,  
як сонце вже зайшло за обрій,  
та не зійшли ще перші зорі. 
 
Прилинь, прилинь хоч на хвилину,  
вся в білім, схожа на лілею,  
тебе, як рідну, я зустріну  
і вперше назову моєю... 
 
1938 



 
 
СМЕРТЬ ШЕВЧЕНКА 
 
Крізь штори вікон сіялось світання.  
Він бачив сон: усміхнену дитину.  
Він почував: надходить мить остання,  
а з хлопчика б намалювать картину! 
І він униз, в майстерню, йшов по сходах: 
ще не засохла фарба на мольберті.  
Та на порозі обірвався подих —  
і пада він в цупкі обійми смерті. 
 
І сонце світло принесло з собою —  
і стали ще яскравіші полотна.  
А він лежав до сонця головою,  
і пензель у руці... Рука холодна. 
 
1939 
 
СПАДЩИНА 
 
Поховали поета отам, 
де найвища гора над рікою,  
полохливим сусідам-панам  
не було ані сну, ні спокою. 
 
Їм здавалося, що уночі 
на горі тій Чернечій, де Канів, 



у труні заховали мечі, 
що розрубують крицю кайданів. 
 
Їм ввижались повстанців сліди  
на стежках, що ведуть до могили.  
А мені то здавалось завжди,  
що в могилі тій струни бриніли. 
 
І в дитинстві я мріяв: якби  
розшукати казкові лопати, 
щоб тих струн срібнодзвонних скарби 
у дніпровській горі відкопати. 
 
Пісню б так гартувати вогнем 
і з такого кувати металу, 
ворогів щоб лякала мечем, 
а для друга струною звучала! 
 
1939 
 
 
БРАТ 
 
Одної матері ми знали поцілунки,  
одними зігрівалися грудьми,  
одержували разом подарунки  
і разом кари зазнавали ми. 
Удвох запально грали у «солдати»,  
марширувати бігали під стіл,  



і все, що нам щастило здобувати,  
ділили між собою ми навпіл. 
Як у саду сусіда рвали вишні,  
чи як гостинці дарували нам,  
і дядькові русяві вуса пишні  
ми теж ділить хотіли пополам. 
Ми розділяли все — і горе, й втіху,  
чого навчусь, того й тебе навчу.  
Сміявся ти — і я здригавсь од сміху,  
як плакав ти — тремтів я од плачу. 
О ви, дитячі легкокрилі мрії,  
хотів би вас навіки зберегти!  
Злітали ви, як паперові змії,  
і, як вони, чіплялись об дроти... 
А згодом вчились і писали вірші  
(напишеш ти — і я щось теж складу).  
Хто, може, кращі, ну, а хто і гірші,  
а втім, в обох були не до ладу... 
 
1940 
 
 
ТРАВЕНЬ 
 
Знову я не помітив, як зеленню вкрились 
каштани,  
несподівано так і до серця приходить любов.  
Обійти б усі вулиці, всі гомінливі майдани 
і гукати прохожим: «Ви чуєте, травень прийшов!» 



 
Є пора навесні, що, здається, і серце розквітне,  
з нерозтулених вуст ледве чутний зривається спів,  
і до тебе схиляється всміхнене небо блакитне,  
і підносить земля яблуневі букети садів. 
 
І неначе я чую: мене починає хтось кликать —  
то назустріч ти йдеш і здаля вже вітаєш мене... 
 
Так би вічно іти, відчуваючи подруги лікоть,  
чути співи птахів, бачить сонце і небо ясне! 
 
1940 
 
 
* * * 
 
Ти запитуєш в мене, чому я такий неспокійний,  
чим стурбований я навіть ввечері, як спочиваю.  
Чи не чуєш, не бачиш: у світі спалахують війни — 
от війнуть вони полум’ям ще і до нашого краю. 
 
Чом стривожилась ти? Ми з тобою давно вже не 
діти. Чом ти очі закрила? Не пісня тобі колискова. 
Нам не треба пісень, од яких зомлівати і снити,  
бойового, гарячого, кличного треба нам слова! 
 
Нам не раз доведеться ще знати і біль, і розлуку,  
щоб закоханим зорі знов мирно світили із неба.  



Дай гарячу, надихану сонцем і травами руку,  
і не треба про спокій розмови — ти чуєш? — не 
треба! 
 
1940 
 
 
ЗАПИС В ПЕРШИЙ ДЕНЬ ВІЙНИ 
 
Свистіння бомб... І юнь, краса —  
пішло все шкереберть.  
На чорних крилах «Юнкерса»  
на нас летіла смерть... 
 
22 червня 1941 року 
 
 
* * * 
 
Я не був ще в трудних, небезпечних походах,  
з ворогами не бився в смертельному герці. 
Тільки стукіт чобіт моїх вранці на сходах  
може, буде навік закарбований в серці.  
 
То удари військових чобіт... Їхні звуки  
я відчув, може, вперше і, може, назавше.  
Їхній стукіт здавався салютом розлуки,  
більш, ніж слово, ніж пісня, про мужність 
сказавши. 



 
Я виходив і знав, що це тільки початок, 
що тривоги ще будуть, та тільки ні разу 
не подумав про смерть; все єство, як на чатах, 
наготові до бою чекало наказу... 
 
1941 
 
 
 
ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ 
 
Полтавський шлях, обсаджений дубами,  
блакить небес і золото пшениць.  
Ми припадали спраглими губами 
до синіх, до обвітрених криниць. 
 
Ми їхали, свій піт змішавши з пилом,  
і, відпалавши, день липневий згас,  
і сонце за далеким небосхилом  
сховалося — і темно стало враз. 
 
Лише холодне сяєво багряне  
на заході, немов розлита кров.  
Та знали ми, що сонце знов устане 
і щедро землю обігріє знов. 
 
Ми спали в школі, на твердій долівці,  
і снились нам ще мирні, теплі сни. 



Опівночі нас розбудили вівці: 
на схід їх мовчки гнали чабани. 
 
Ні вогника в селі — суцільна темінь.  
І сумовито, й холодно вночі.  
Лиш портупеї ще незвичний ремінь,  
немов долоня дружня на плечі. 
 
Ми їхали — і кожний мовчки мріяв  
і роздивлявся шлях, щоб не забуть.  
Хоча далеко був позаду Київ,  
ми вірили: на Київ наша путь! 
 
1941 
 
 
* * * 
 
Полтави тихої корона. 

Максим Рильський 
 
О місто в зелені дерев і трав,  
тебе таким навік запам’ятав: 
в суворому мовчанні, без вогнів, 
у траурі нічних твоїх садів. 
О місто в зелені дерев і трав, 
яку звитягу я в ті дні пізнав,  
готуючись у бій, у грізну путь.  
І вже мені ніколи не забуть,  



як сонце в битви чорному диму  
не раз наснилось серцю мойому... 
О місто в зелені дерев і трав,  
з тобою долю я свою з’єднав 
в короткі миті зустрічей, прощань, 
в тривожний час нічних бомбардувань. 
Яким же рідним стало ти тоді, 
як я здруживсь з тобою у біді! 
В твоїй росі — то мій солдатський піт, 
в твоїй землі — сліди моїх чобіт... 
 
1941  
 
 
Харків.  
Вересень 1941 року 
 
На рідних землях — кров, руїни. 
І моторошно на душі. 
Рубіж останній України — 
і ми на цьому рубежі. 
 
Ішли Сумською — і здавалось,  
що корінь слова не від Сум, 
що вулиця отак назвалась 
від слова зболеного «сум». 
 
У кращім харківськім готелі  
дали нам перебути ніч.  



І, нероздягнений, в шинелі,  
лежав я, не зімкнувши віч. 
 
«На фронт... а на пероні люди...» —  
слова сосюринські оті  
не раз я згадувати буду  
на фронтовій своїй путі.  
 
Та на вокзалі більше прози  
було тоді в гіркі часи.  
Кричали тужно паровози,  
немов людей то голоси... 
 
Позаду вже Чернігів, Київ —  
туди не їхать, не пройти.  
Гіркотним димом вітер віяв,  
гули попереду фронти... 
 
1941 
 
 
 
* * * 
 
Фашистський єфрейтор, поглянувши п’яно,  
з розгону ударив прикладом щосили, —  
і зламане зойкнуло в ніч фортеп’яно,  
і клавіші злякано заголосили... 
 



О, скільки в тих звуках жалю і скорботи —  
волали то київські наші квартири,  
і дивні, незвичні в них чулися ноти,  
яких ще не відали жодні клавіри. 
 
Доносив ті звуки стривожено вітер,  
їх слухала ніч вереснева, осіння.  
Ті ноти запише колись композитор,  
щоб їх не забули повік покоління... 
 
1942 
 
 
* * * 
 
Він лежав непорушно на білій постелі  
і, здається, шукав щось очима на стелі.  
Оповитий бинтами, дивився угору,  
і в очах не було ані сліз, ні докору.  
Він сусідам про бій не повідав ні разу.  
Тільки висловив голосом тихим образу,  
що йому довелось вийти з бою так рано,  
й застогнав, ніби вперше заятрила рана.  
Все він бачив, цей хлопець: і трупи, і січі,  
та як ніжно дививсь медсестрі він у вічі,  
як просив йому ковдру поправить на ліжку,  
прочитати уголос газету чи книжку,  
як з долонь її брав по-дитячому каву,  
як тримав у руці її руку ласкаву,  



шепотів їй слова запальні і одверті  
він, що чув уже владне наближення смерті...  
Я не знаю, де він, що з ним сталося далі, —  
ми його залишили на ліжку в шпиталі.  
Тільки знаю: в хвилини гіркі, невеселі  
я не раз пригадаю бійця на постелі,  
що із смертю змагався в нерівному герці,  
людську гідність зберігши у мужньому серці. 
 
1942 
 
 
* * * 
 
Так ось вони, пейзажі України:  
під снігом то не проліски, а міни,  
і то не хміль повивсь біля воріт —  
оперезав поля колючий дріт.  
Де ж вишивок узорчаста краса?  
Ага, ось бачу: сині небеса 
гаптує хтось в червоне і зелене... 
Що, кулі то трасуючі?.. О нене! 
Та і така ти серцю дорога. 
Од гніву в нас ще більшає жага  
до сонця, до життя, і з кожним днем  
ми ще мужнішими, ще дужчими стаєм. 
 
1943 
 



 
* * * 
 
Лиш сірий попіл замість хат,  
і тільки піч, і тільки комин. 
Ти що накоїв, супостат, 
що по собі лишив на спомин? 
 
Тут народився, тут зростав, 
тут переможу чи загину. 
Раніш ніколи і не знав, 
що так люблю я Україну. 
 
1943 
 
 
 
* * * 
 
В касці німецькій водицю 
із крейдою розвела, 
неквапно, як і годиться, 
із щіткою скрізь пройшла. 
 
І де узялися квіти  
на білому рушнику!  
Зелені кленові віти  
поставила у кутку. 
 



І стала посеред хати: 
— Звиняйте, коли не так... —  
Та солодко сплять солдати,  
потомлені від атак. 
 
1943 
 
 
ПЕРЕД НАСТУПОМ 
 
Лежить земля, тверда, розпечена,  
дощу чека, щоб напоїв. 
Мов перед бурею, Донеччина  
мовчить в передчутті боїв. 
 
Стоять під хатами і клунями  
в соломі танки й тягачі,  
і тільки дальніми відлуннями  
гудуть машини уночі. 
 
Лише на мить засяють фарами,  
і знову темно, як було.  
Та ще засвітяться пожарами 
од бомби ліс а чи село. 
 
А вдень в степу здається порожньо,  
лиш тужно хилиться ковил.  
І сипле вітер, наче борошно,  
із гір крейдяних сивий пил. 



 
І у саду, де пахне сотами,  
окопом зранена земля.  
Розриті дотами і дзотами  
ліси, городи і поля.  
Знамена скучили за славою,  
ждуть, щоб у бій взяли бійці.  
І марить парубок Полтавою  
під Лисичанськом, на Дінці. 
 
1943  
 
 
 
В ЧУГУЄВІ — РІДНОМУ МІСТІ 
ІЛЛІ РЄПІНА 
 
Поколупані стіни, і крейда порепана. 
Ліжка — наче з землі хтось їх вирив, мов скарб.  
І яскраві такі, як під пензлем у Рєпіна,  
грає сонце на них злою ясністю фарб. 
 
Подушки на землі. Вітер бавиться пір’ями,  
в синє небо летить, залітає у сад  
і кружляє весь день над сумними подвір’ями,  
ніби в червні почався для них снігопад. 
 
Жінка й хлопчик клопочуться біля триножника  
у саду, що чорніє в легкому диму.  



Знято дах і стіну, наче то для художника,  
щоб зручніше було малювати йому... 
 
1943 
 
 
* * * 
 
Якби бачила ти цих струнких запальних юнаків, 
у яких іще, мáбуть, ніде й наречених немає, 
як рішуче сідають в кабіни своїх літаків,  
як сміливо на бій вилітають у небо безкрає.  
 
Буть таким, як вони: так життям переповненим 
вщерть, 
і за щастя землі не боятись мінливості неба,  
і заради життя, як вони, зневажаючи смерть, 
захищати свій край, а коли і вмирать, якщо 
треба...  
 
1943   
 
* * * 
 
Тут бій розпочавсь недалеко.  
Жінки вже відходять звідсіль. 
— Як звати Вас, жінко? 
— Рахіль.  
— Тебе як, дівчатко?  



— Ревека.  
 
Рахіль — так звуть мою мати.  
Ревека — так звалась сестра. 
 
...Б’ють гармати  
з Дністра. 
 
1943 
 
 
* * * 
 
Я був у будинку й вгорі бачив зорі —  
то добре, що хмар не було.  
І вікна були там такі прозорі,  
що наче і справді там скло.  
 
Я бачив на вулиці східці, пороги,  
ні стін не було, ні дверей.  
Ті східці вели мене знов на дороги,  
де спереду — грім батарей. 
 
1944 
 
 
 
 
 



* * * 
 
Пече, мов полум’ям дихає спека.  
Трава — і та червонясто-руда.  
Неначе шмат велетенського глека,  
земля жовтіє, суха і тверда. 
 
Та раптом вдарило, гримнуло гулко,  
впав обгорілий із дерева лист.  
В центр кам’яного вузького завулка  
на танку з гуркотом в’їхав танкіст. 
 
І налякав чорнооку дівчи ´ну,  
струнку, дві довгі коси аж до п’ят.  
Загальмував біля неї машину  
і посміхнувся русявий солдат.  
 
То він із танком проїхав тернисті 
війни криваві дороги круті. 
І опинивсь у болгарському місті,  
де синє море й піски золоті. 
 
Бургас (Болгарія)  
1944 
 
 
 
 
 



Янош 
 
До схід сонця рано встанеш,  
на роботі — аж до ночі.  
Сивий Янош, добрий Янош,  
чом сумні у тебе очі? 
 
Знаю — в пана ті розкóші,  
і земля, і ситі коні.  
А тобі дає він гроші,  
що й не важать на долоні. 
 
А без грошей що тут маєш?  
Ані щастя, ані долі.  
От і син твій — юний Лайош —  
третій рік не вчиться в школі. 
 
На столі лиш хліба скибка  
і стручок червоний перцю.  
На стіні старенька скрипка —  
лиш одна розрада серцю. 
 
Як заграєш — серце раниш,  
руки ж труджені, робочі... 
Сивий Янош, добрий Янош, 
чом веселі в тебе очі? 
 
Як же, як не веселиться: 
у самому Будапешті  



ухвалили, що землиця  
буде в Яноша нарешті! 
Ти, стара, тепер поглянеш: 
не сидітимем голодні.  
Недаремно сивий Янош  
випив чарочку сьогодні. 
 
Кишкунлацхаза (Угорщина)  
1945 
 
 
 
В СОРОК П’ЯТОМУ В БУДАПЕШТІ 
 
Як завжди навесні, п’яно пахло вологою,  
за розбиті будинки чіплялися хмари. 
І, як повінь, шумів, линув натовп дорогою,  
і назустріч мені йшли закохані пари. 
І, здавалось, дивилися з приязню щирою,  
мовби я дарував їм цю землю і небо.  
Сяло сонце. Птахи поверталися з вирію. 
А я йшов і все думав про Київ, про тебе... 
 
1945 
 
 
 
 
 



* * * 
 
Ми й на мить не могли подивитися вгору: 
знову ворог послав зливу куль розривних.  
Знали ми, що над нами три вежі собору, —  
ми по карті вже мусили вийти до них.  
 
Лиш далеко за містом, — в диму від пожежі,  
як минуло чи три, чи чотири доби, —  
ми побачили в небі врятовані вежі,  
і над ними кружляли вгорі голуби... 
 
Відень, 1945 
 
 
 
9 ТРАВНЯ 1945 РОКУ 
 
Ми пізно вночі цю одержали звістку,  
що ворог розбитий — скінчилась війна!  
І ми цілували маленьку радистку,  
неначе усе це зробила вона. 
Ми слів урочистих тоді не казали,  
бо радість була зрозуміла без слів.  
І нам уявлялися рідні вокзали,  
де сиві батьки виглядають синів. 
 
Кого нам було пригорнути до себе?  
Лиш зброя — супутниця вірна бійця —  



із нами була, й ми стріляли у небо,  
неначе свої розряджали серця. 
 
Зоря зайнялась, охопила півсвіту,  
і сходило сонце багрове, немов  
ввібрало у себе всю рясно пролиту  
батьків, і братів, і синів наших кров.  
 
Поглянули — і на очах наших сльози,  
дерева й кущі, як в сльозах, — у росі.  
Здалось: одшуміли, одгримали грози,  
і світ нам явивсь в первозданній красі. 
 
І сива австрійка, що вийшла по воду, 
спинилась, і очі свої підвела 
на сонце ранкове, що сяло зі сходу,  
що встало над світом для світла й тепла. 
 
Поттендорф (Австрія) 
1945  
 
 
* * * 
 
І тут крислаті віти дуба,  
сріблясте листя тополине,  
та ця краса мені не люба: 
у рідний край мій серце лине. 
 



Тут розкіш панського хорому,  
яка оздоба стін багата!  
А все ж так хочеться додому,  
хоч там одна тісна кімната. 
 
І тут в дівчат красиві очі,  
та їх тепла не відчуваю.  
Твоє ім’я вночі шепочу,  
твої уста вночі шукаю. 
Ну що, скажи, ну що робити?!  
Тож мусять, певне, вміть солдати  
не тільки воювать — любити,  
в розлуці жить і ждати, ждати... 
 
Медлінг (Австрія)  
1945 
 
ПОВЕРНЕННЯ 
 
Куди лиш тебе не заводила доля,  
та доля воєнних поранених літ,  
вмивався росою і спав серед поля,  
а отчому краю слав завше привіт. 
 
Про нього ти думав од бою до бою, 
про місто, з яким поріднився навік.  
Дивись: от лежить вона перед тобою,  
та вулиця, де ти проходити звик. 
Червоні колони університету,  



сніжком припорошене в парку гілля,  
на розі кіоск, де купляв ти газету,  
де дівчину любу вітав ще здаля. 
 
Поклявся, що будеш у Києві знову,  
що прийдеш сюди крізь вогненні фронти.  
І ти повернувся, додержавши слова,  
зумів крізь вогонь до цих вулиць прийти. 
 
Хоч зір опечалюють сиві руїни,  
хоча і на скроні лягла сивина, 
ти бачиш майбутнього міста картини:  
знов мрія з’явилась, знов гріє вона. 
 
Сади та будинки, бульвари та площі,  
дерева і квіти, земля й небеса!  
Можливо, в стократ вони серцю дорожчі  
тому, що в них наша відбилась краса. 
 
Хай кожен в труді із нас буде солдатом —  
не треба війни нам, не треба руїн.  
Не в чорні могили хай зводить нас атом —  
до сонця хай зрушує, до верховин! 
Ще ждуть наших зерен трудні перелоги,  
ще жде наших крил невситима блакить.  
Вперед і угору прослались дороги...  
Як хочеться жить! О, як хочеться жить! 
 
1946  



* * * 
 
Чи то я такої вдачі,  
чи так сталось по війні —  
голоси тонкі дитячі  
серце збурюють мені. 
 
От я їду у трамваї  
і стою біля вікна: 
з сміхом дівчинка вбігає,  
а за нею ще одна.  
 
І такі дзвінкоголосі,  
що нічим не стишиш їх.  
І у вухах ще і досі  
все бринить гучний той сміх. 
 
Після того, як чимало  
бачив крові і смертей,  
між усім, що схвилювало, —  
і дитячий голос цей. 
 
Ще й смарагдова травиця  
зір засліплює мені,  
що й не можу надивиться,  
як виходжу навесні. 
 
Гамірливе і зелене  
із руїн життя встає,  



дружньо дивиться на мене,  
щирий голос подає. 
 
1946 
 
 
* * * 
 
Малюють діти «класи» на панелі,  
лиш тільки сніг зійшов, зрубали лід.  
А от іде на милицях в шинелі  
ще зовсім юний хлопець-інвалід. 
 
Згадалися йому тривожні рейди,  
як з бою брав землі тут кожний шмат,  
як у дитинстві грудочкою крейди  
теж на панелі малював квадрат. 
 
І діти змовкли, даючи дорогу,  
а хлопцеві здалося, що немов,  
як і раніше, лиш зігнувши ногу,  
всі «класи» на одній нозі пройшов. 
 
1946 
 
 
 
 
 



В ПЕРШИЙ РІК ПО ВІЙНІ 
 
— То і в тебе уже сивина, —  
сумно мовила мати мені. 
— Се війна, — я сказав, — се війна,  
все життя я немов на війні. 
 
1946 
 
 
 
ПЕРЕЧИТУЮЧИ БАЙРОНА 
 
Які б тепер казав промови,  
який би гнів світивсь в очах,  
коли б почув про ріки крові, 
що десь на дальніх берегах... 
 
То знову кров, то знов наруга.  
Коли б ти був живий тепер, 
якби зумів умерти вдруге, 
ти б за свободу знов помер!  
 
Ясніше обрій, хоч туман ще  
густий, де, сховані в брезент,  
стоять гармати на Ла-Манші, 
спрямовані на континент.  
 
1946 



* * * 
 
Лежить синок у мене на руках, 
і грають іскорки в його очах.  
Я відчуваю дотик його скронь —  
і виростає міць моїх долонь.  
Мій друже скульпторе, як схочеш ти  
наш образ для нащадків зберегти,  
щоб сяяв бронзою солдат наш у віках, —  
нехай дитя тримає на руках! 
 
1948 
 
 
 
* * * 
 
Ю. С. 
 
Я знаю — Вашої нема вини,  
не гніваюсь, що докоряли Ви мені: 
чому, як інші, в час після війни  
єврейського не поміняв я імені.  
Казали Ви, що зичите добра...  
А я згадав, як наші батареї  
про наступ сповістили — й до Дніпра  
ми йшли, то скрізь — чи місто, чи село —  
мені так сумно бачити було: 
фашистами постріляні євреї.  



Лежали їхніх трупів штабелі  
на дні ще свіжовиритої ями —  
жінки, діди і дітлахи малі.  
Були між них, напевне, і Абрами. 
Обняв онука сивочолий дід,  
і так лежать лишилися, померши.  
Не чув я ще і слова «геноцид»,  
а жах його тоді відчув уперше.  
Їх скільки полягло... Не відречусь  
від них і не зганьблю себе у зраді їм.  
І хай не тішитиму слух комусь: 
Абрамом буду зватись — не Аркадієм... 
 
1949 
 
 
 
РЯДКИ, НАПИСАНІ В СОРОК ДЕВ’ЯТОМУ 
 
Прийшов із фронту — й от  
хтось крові жде свіжішої,  
що «антипатріот»  
мені ярлик навішує. 
 
Здається, всі навкруг  
зорять з пересторогою.  
Обходить давній друг  
десятою дорогою. 
 



Та не у всіх зачах 
ще вогник дружби щирої 
і світиться в очах  
таємною довірою.  
 
Ой, скільки чорних брил  
брехні цей час вивергує!  
І скільки збито крил,  
натхнення і енергії! 
 
Щасливець, що уник  
я поки що репресії.  
А тільки в юний вік  
страшний цей стан депресії. 
 
Які ж вони круті,  
вибоїсті і звивисті —  
дороги у житті  
до правди й справедливості. 
 
1949 
 
 
ДУМА ПРО СТАЛЕВАРА 
 
Був Макар Мазай 
сталевар на весь край. 
Сталь варив краще всіх, 
і лунав його сміх: 



— Сталлю в ворога наплюю,  
пельку бісову заллю! — 
Та насунулась, наче та чорна хмара, 
навала фашистів на рідний наш край, 
і вдалось окаянним спіймати Макара, 
бо останнім лишав своє місто Мазай.  
І клювали йому очі,  
й заламували руки,  
а він все регоче  
від тієї муки:  
— Все одно наплюю,  
все одно заллю!.. —  
І полились на фашистів злі ріки металу, 
мов страшна та кара. 
То посилали їх, кажуть, з Уралу 
брати Макара.  
І вдаряли «катюші»: 
«Тремтіть, іродові душі!» 
Фашистам в очі плюють, 
їм життя не дають. 
 
...Ллється сталь — аж горить, аж пашить із ковша 
— то Макарова, кажуть, безсмертна душа... 
 
Отакий сталевар!  
 
1951 
 
 



БАЛАДА ПРО РЕЙКИ 
 
Сталева сліпуча розжеврена нить  
біжить по рольгангах і довшає вмить,  
аж доки не зійде зі стана  
і рейкою стане. 
 
І скрізь, де будов дальні чуються луни,  
на весь неосяжний широкий наш край  
простягнуться рейки й засяють, як струни,  
хоч руку на них поклади та заграй. 
 
Між хвиль урожайної жовтої повені,  
на схилах крутих, поміж чорних проваль,  
вітрами голублені,  
сонцем ціловані,  
біжать  
 невідступно  
       у даль...  
 
1951 
СИН РИБАЛКИ 
 
Живе він у гавані Шмідта,  
грайливий, як хлопчики всі.  
Щоранку він дивиться звідти 
на домни, що в гордій красі. 
 
В дворі між акацій і кленів,  



поклавши альбом на пеньок,  
малює він труби мартенів  
і їх жовтуватий димок. 
 
Сріблиться над хвилями зграйка  
і лине у даль голубу.  
Здається, що крилами чайка  
торкнулась об чорну трубу. 
 
У нього в роду всі рибалки,  
і він вироста біля шхун,  
та все ж полюбилися змалку  
розплавлені сталь і чавун. 
 
І любить він ранком погожим  
вдивлятися в моря блакить.  
Здається завод йому схожим  
на флот, що на рейді димить.  
 
1951 
 
 
ПРИАЗОВ’Ю 
 
В собі поєднало ти пахощі степу,  
і клекіт металу, і моря прибій.  
Здається, було б холодніше без тебе  
в моєму житті і у пісні моїй. 
 



Я знов на твоїх побуваю заводах,  
зігріюсь сонцями сліпучих печей,  
де дужий Мазая безсмертного подих  
колише заграви у темінь ночей. 
 
І вдень і вночі, мов на вахті безсонній,  
могутню сталеву куєш ти броню.  
То кинеш в лице моря бризки солоні,  
то очі засліпиш снопами вогню. 
Хай в серці моєму живе твій неспокій!  
Знов кличуть до себе в задимлену даль  
і степ твій, і море, і домни високі,  
і вічне світання, де вариться сталь. 
 
1952 
 
 
Жартівливе 
 
Писав я оди сталеварам,  
оспівував огні заграв,  
та сталось так, що незабаром  
ці вірші в клубі їм читав.  
 
Читав про феєричність печі,  
і про ковші, і про розлив.  
Читав про полум’яні речі,  
а слухачів не запалив. 
 



Так слухали, мов не торкаються  
ті вірші жодним їх рядком,  
і поглядали на акації, 
що розшумілись за вікном. 
 
В руках сторінка шелестіла,  
збирався я читати знов. 
Та раптом голос чийсь несміливий: 
— Щось прочитайте про любов... 
 
1952  
 
 
* * * 
 
Моя неспокійна, хороша ти,  
знов лампа горить на столі.  
Стовпцями здіймаються зошити – 
їх тінь на твоєму чолі. 
 
Неначе ті строфи поетові, 
немов довгождані листи,  
охайні рядки фіолетові  
читаєш захоплено ти. 
 
Усім: і думок своїх викладом,  
і строгістю вчинків своїх  
ти учням служить маєш прикладом,  
найпершою бути для них. 



 
Запалюватися на диспуті,  
захоплюватись у гуртку  
і теж хвилюватись на іспиті —  
який уже раз на віку! 
 
Робота буденна і скромна ця  
якою красою сія!..  
Маленька моя невтомниця,  
хороша моя... 
 
1952 
 
 
 
ПЕЙЗАЖ 
 
Внизу будинки дощані похмурі  
зіперлись на покривлений місток,  
зчорнілі, мов пройшли над ними бурі,  
дощами промочивши до кісток. 
 
Каймою білою на вікнах рами  
різкіш підкреслюють будинків чорноту.  
Стоять, старенькі, схилені вітрами,  
і радо позирають в висоту — 
 
туди, де на крутій горі навпроти  
сліпучо-білі корпуси стоять  



і, захопивши там усі висоти, 
немов приготувались наступать. 
 
Вже зайняли вони квартал від станції,  
високі, із антенами вгорі.  
На голубих шибках горять рум’янці —  
шматочки неба з відблиском зорі. 
 
1953 
 
 
* * * 
 
Дочка готує із історії урок 
і голосно повторює події й дати. 
Про що в підручнику написано рядок, 
про це весь вечір міг би я розповідати.  
 
Про грізний бій під Яссами, на жаль,  
говориться так скупо у однім рядочку.  
І радість перемог, і втрат сумних печаль —  
я все це бачив сам і пережив там, дочко! 
 
Ніколи не забуть страшні війни літа. 
І вам признаюся: зазнав хвилин я щасних,  
як слухав — голосно дочка моя чита 
рядки Історії, якої я учасник! 
 
1953 



 
 
* * * 
 
Так і зростають наші сини: 
мріють про лижі і ковзани. 
Потім — про гори й сніжні вершини,  
потім — про море й сині глибини.  
Схочуть вони рушати у мандри,  
схочуть земні розвідувать надра, 
схочуть садити в пустелях сади,  
схочуть водити швидкі поїзди,  
вчитимуть формули й теореми,  
будуть писати вірші й поеми.  
Тільки повік не схочуть вони  
крові, розбою, смерті, війни.  
 
Так і зростають наші сини.  
 
1954 
 
В ЗИМОВИЙ ВЕЧІР 
 
Друзі, мабуть, і вам довелося  
взимку бачити, як у жінки  
сяють на віях, на пасмах волосся  
легкі зірчасті сніжинки?  
А чи бачили ви, як очі жіночі  
красивішають в сніжні морозяні ночі?  



Як добре в таку засніжену пору,  
коли починає погрожувати хуртовина,  
іти і тебе відчувати поруч,  
в руці — гарячу долоньку сина...  
Я йду, і обличчям сніжинки ловлю,  
і нечутно губами шепочу: «Люблю...»  
Люблю цю землю, це небо, цей вечір,  
сніжинку, що біліє у тебе на вії.  
Сипся, сипся, сніжок, на комір, на плечі,  
приємний мені і холодний твій дотик на шиї.  
Сипся, сипся, сніжок! Ти можеш засипати поле,  
запорошити річку, охолодити озерце,  
та тільки, чуєш, доки живу я, ніколи  
не остудити тобі мого серця!  
Мені ще жити, мені ще горіти треба: 
я так мало на світі зробити встиг.  
І не хочу я, щоб падали бомби з неба, —  
хай падає чистий, як совість наша, сніг  
на комір, на плечі, на вії дівчат і жінок,  
на заячі вуха дитячих пухнастих шапок...  
Сипся, сипся, сніжок! 
 
1954 
 
 
 
 
 
 



* * * 
 
Твої учениці ідуть в інститути,  
спішать вже на лекцію — не на урок.  
І скільки в них справ: семінар, і гурток,  
і потім іще стадіон чи каток,  
а вчительку давню не можуть забути.  
Оту їхню рідну, неначебто власну,  
яка їх ще з п’ятого класу вела,  
що стільки дала їм порад і тепла — 
навічно свою, керівницю їх класну.  
Заходять до тебе й радіють, що вдома.  
Чи їх не забула?.. Вони? Аж ніяк...  
І раптом питають зворушливо так: 
чому в твоїм голосі чується втома?  
На учнівські зошити глянуть ревниво: 
— Невже в них п’ятірок ще більш, ніж у нас?  
Можливо, були нехороші... Можливо...  
А все ж не кажіть Ви, був дружним наш клас!..  
І тісно оточать тебе за столом,  
отак, як ще в п’ятому класі бувало.  
Як слухать — гуртом, як сміятись — гуртом,  
а сміху ж ніколи їм не бракувало...  
Буває і так, що приходить одна  
і тихо, несміливо в двері постука,  
а зайде — не знає, чи тиснути руку,  
і довго стоїть на порозі вона.  
Розказує, й жадібно дивиться в очі,  
і дихає важко, хвилюється, жде,  



і розчервонілось лице молоде — 
уже не дитяче воно, а дівоче...  
Скажи їй, скажи, засмути чи порадуй,  
та тільки на праведну виведи путь,  
полай чи хвали, тільки дай їй пораду — 
їй хочеться зараз твій голос почуть...  
Мине років чотири чи п’ять,  
закінчать дівчата свої інститути — 
і зможуть самі вже уроки давать,  
людей лікувать, кораблі будувать,  
та вчительку давню не зможуть забути...  
Ти можеш тоді їм порад не давать — 
їм тільки б твій голос, твій голос почути... 
 
1954 
 
 
* * * 
 
Синок вийма з коробки олівці —  
зелені, сині, жовті та червоні.  
Він — командир, вони — його бійці: 
то в розвідку ідуть, то мчать в погоні.  
Я теж в руці тримаю олівець.  
В дорогу вирушає він поволі.  
Іде, щоб нести правду до сердець,  
на аркуші — немов на сніжнім полі.  
Незвідані прослалися путі —  
далекі, неторовані дороги,  



на них і спади, й висходи круті,  
і сум поразки, й щастя перемоги.  
І ти йому удачі побажай,  
мій командир білявий, любий сину,  
а головне — помовч хоч би годину  
і галасом своїм не заважай. 
 
1954 
 
 
 
 
* * * 
 
У натовпі, на люднім тротуарі, 
тебе я запримітив оддалік:  
всміхаючись, ти йшла із кимсь у парі. 
То був, напевне, він, твій чоловік. 
 
Зненацька ми зустрілися очима,  
та не почервонів я й не поблід.  
І непомітно так пройшла ти мимо —  
не захотів я й глянути услід. 
 
Як добре, що в літа юнацькі ранні  
я не спішив сказати про любов,  
що, раз подавши руку на прощання,  
я більше на побачення не йшов. 
 



А я ж і справді думав, що кохаю,  
в один з травневих синіх вечорів.  
А от пройшла — в душі жалю немає.  
Тож я її ніколи не любив. 
 
Мій юний друже, й ти не раз, не двічі  
подумай спершу, ніж сказать «люблю»,  
щоб потім міг, зустрівшись, глянуть в вічі  
без каяття, без болю, без жалю. 
 
1954 
 
 
 
* * * 
 
Горить на хмарі золота кайма — 
далека смуга моря золотіє. 
То — промені, хоч сонця ще нема. 
 
Так душу й ти освітлюєш, надіє! 
 
1954 
 
 
* * * 
 
Бачу: море комусь по коліна.  
Я ж у ньому по плечі стою,  



і грайливо так лащиться піна,  
обвиваючи шию мою. 
Та мені і цього ще замало: 
не люблю тихих пестощів хвиль.  
Хай на гребені вгору б здіймали,  
хай повік не вколисує штиль!  
 
А стомлюся від шторму, — в безсиллі  
не затихну я навіть тоді: 
краще кинутись знову на хвилі,  
ніж стоять по коліна в воді. 
 
1954 
 
 
НА ЮВІЛЕЙНОМУ ВЕЧОРІ  
МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО 
 
На сцені в день врочистий ювілею,  
коли йому співалася хвала,  
вона йому хустинкою своєю  
зітерла піт з поблідлого чола. 
 
І він «спасибі» їй сказав ласкаво,  
хоч ледве чутно крізь овацій грім.  
Її рука, тонка і сухорлява,  
мов кращий дар, лежала перед ним. 
 
1955 



МЕНІ 3 ТОБОЮ  
ВСЕ ЖИТТЯ ІТИ  
 
Мені з тобою все життя іти —  
здійматись разом по шляху крутому.  
Печалюся, коли марнієш ти,  
коли приходиш стомлена додому. 
 
— Чому бліда? 
— А так, стомилась трошки... —  
І знов за книги, знову до стола.  
Як я б хотів твої розгладить зморшки,  
зігнать утому із твого чола. 
 
Як хочу я, щоб квітла, молоділа  
і щоб ніколи не марніла ти: 
нам у житті іще багато діла,  
нам стільки ще з тобою йти і йти. 
 
1955  
 
 
РАДЯНСЬКИЙ ВОЇН  
БІЛЯ «СиКСТИНСЬКОЇ МАДОННИ» 
 
І час прийде, коли весь світ покине  
богів і духів, лиш тебе, богине,  
чтить буде вічно тут, на полотні. 

Іван Франко.  



«Сикстинська мадонна» 
 
Це він, що на Ельбу прийшов аж із Дону  
у кирзових чоботах, в сірій шинелі,  
так пильно вдивляється в юну мадонну  
з картини уславленої Рафаеля.  
 
У сяєві світле жіноче обличчя,  
в нім — гордість і ніжність, любов і тривога. 
Здалося: воно крізь далекі сторіччя  
з довірою дивиться прямо на нього. 
 
На грізних, суворих шляхах свого війська  
йому захистить довелося немало  
таких матерів, що, як ця, італійська,  
дітей на руках бережливо тримали. 
 
Він матір згадав свою, теж босоногу,  
стояла вона край похилого тину  
й так само дивилась, коли у дорогу  
на бій виряджала єдину дитину. 
 
Не тільки картину оцю знамениту —  
весь світ врятував він, прикривши собою.  
За вас, за дітей, матері всього світу,  
він кидався в пекло жорстокого бою. 
 
1955 
 



 
ОСТАННІЙ ТРАМВАЙ  
 
Додому вночі повертався я пізно,  
ішов і ледь чутно наспівував пісню.  
Був час, коли, входячи в парки і сквери,  
тривожать закоханих міліціонери.  
А листя шуміло, багряне, жовтневе,  
і від ліхтарів рожевіли дерева,  
неначе не осінь була то, а май...  
На розі десь дзенькнув останній трамвай.  
Він їхав порожній, здригався на рейках,  
а в серці неначе співав соловейко...  
Зайшов у вагон, і кондукторка мило  
всміхнулась: було їй усе зрозуміло.  
Я їхав, коханням весь повний по вінця,  
боявся розхлюпать його на зупинці.  
І не помічав я, коли пролітали  
за темними вікнами площі й квартали,  
і тільки на розі реклама знайома  
мені сповістила, що скоро я вдома.  
Стою й не дихну, відмикаючи двері,  
ввійшов, а на мене чекає вечеря,  
твоєю поставлена, мамо, рукою...  
О мати моя, ти пробач, що спокою  
твого не беріг, що будив серед ночі.  
Хоча і лежала, заплющивши очі,  
та знаю: ти бачила все в ту хвилину  
і мовчки раділа щасливому сину...  



Хотів би тепер я тебе розбудити,  
та тільки важкі над могилою плити  
прикрили тебе в чорній ямі глибокій,  
і як би хотів — не порушу твій спокій...  
А ти ж така чуйна була й терпелива.  
Ти думала: «Що ж, закохався, можливо,  
ото і так пізно вертається хлопець...» 
Я в ліжко лягав і усе до подробиць  
пригадував: сад, і альтанку, й алею,  
лежав і все марив любов’ю своєю... 
 
О, чом ти, дружино, так глянула грізно?  
Додому ж тепер не приходжу я пізно.  
За спогад цей гніватись, люба, не треба: 
то ж я повертався так пізно від тебе. 
Давно це було... Та й тепер серед ночі, 
коли за вікном я почую: гуркоче 
трамвай запізнілий, здригнувшись на рейках, —  
здається, що чую: співа соловейко, 
і наче мене підійма хтось на крила... 
То, значить, і досі ти не розлюбило, 
о серце моє!.. Що ж, співай і кохай! 
Іще не пройшов мій останній трамвай... 
 
1956 
 
 
 
 



ПОЇЗД РУШАЄ В НІМЕЧЧИНУ  
 
Поїзд рушає в Німеччину.  
Штори в вікні. Абажури.  
Сонце вечірнє рум’янить  
вагонних табличок емаль.  
Бачу в очах твоїх, люба,  
хмаринки легкої зажури,  
тільки не ту, не колишню  
воєнну тривогу й печаль. 
 
Поїзд рушає в Німеччину.  
Вітер вривається в вікна.  
Погляд прощальний коханої,  
потиски й помахи рук.  
Вік наш! Крутий і величний  
двадцятий уславлений вік наш,  
більше ніж радості зустрічей  
знав ти печалі розлук. 
 
Згадуєш воїна в касці, 
в обіймах шинельної скатки,  
ще й автомат за плечима, 
тютюн у мішку й сухарі.  
На спорожнілих перонах  
тужливо голосять солдатки,  
руки заламують в горі  
засмучені матері.  
 



Мовчки стою я у тамбурі  
з книжкою — не з автоматом  
і не у касці сталевій —  
в солом’янім світлім брилі.  
І так я радію, що можу  
тепер мандрувать не солдатом,  
а пасажиром звичайним  
по дальній німецькій землі. 
Вік наш крутий і величний,  
двадцятий уславлений вік наш!  
Гордий, що можу назватися  
сином, солдатом твоїм. 
 
...Поїзд вривається в простір,  
вривається вітер у вікна —  
і зримим стає ще не бачене,  
дальнє, незнане — близьким... 
 
1956 
 
 
ДОКТОР ФАУСТ 
 
Був я в Лейпцигу в підвалі,  
де вино сам Фауст пив.  
Там, у напівтемнім залі,  
є картини давніх див. 
 
Там ще й бочка, мов з легенди,  



і, можливо, ті ж столи.  
Бідні лейпцигські студенти  
там колись вино пили. 
 
Встав один студент і каже: 
— Якби з кожного стола  
це вино в бокали наші  
полилось, мов з джерела... 
 
Як почув це доктор Фауст,  
що в науках був мастак,  
каже: — Я вже постараюсь  
і зроблю, що буде так! 
 
Тільки будьте пильні, люди,  
бо вино це вогняне.  
Як проллється — лихо буде!  
Не кляніть тоді мене. 
 
Ой хороший доктор Фауст,  
ой розумний доктор Фауст: 
все він вміє, все він знає —  
те, що інший ще не зна. 
 
Чув про Фауста багато  
різних я легенд і див.  
Чув я, ніби він той атом  
розщепив і дослідив. 
 



Каже: — Я таке проміння  
винайшов, що на землі  
можуть вічно покоління  
жить в достатку і теплі. 
 
Тільки будьте пильні, люди: 
те проміння вогняне 
як хтось кине — лихо буде! 
Не кляніть тоді мене... 
 
Ой хороший доктор Фауст,  
ой розумний доктор Фауст: 
все він вміє, все він знає —  
те, що інший ще не зна. 
 
1956  
 
 
ОСТАННІ ДНІ ШІЛЛЕРА 
 
Письмовий стіл. На нім розкрита книжка.  
Свіча. Перо. Несписаний папір.  
Він хворий: слабнуть сили, гасне зір —  
він просить до стола присунуть ліжко. 
 
От мерехтлива місячна доріжка  
прослалась по долівці од вікна.  
Його до себе зваблює вона —  
блищить на ній стола дубова ніжка. 



 
І так йому в той хочеться куток,  
де стіл, стілець... Він сили всі збира  
і зводиться... І навіть робить крок,  
рукою потягнувшись до пера,  
щоб написати хоч би ще рядок... 
 
Для поступу. Для людства. Для добра. 
 
1956 
 
 
У ТРЕПТОВ-ПАРКУ 
 
Немов найкращі обеліски,  
де мовчазних могил ряди,  
шумлять на вітрі дві берізки,  
з Росії прислані сюди. 
 
І простір, як у нас, широкий: 
трава, дерева та блакить.  
Не чути, як лунають кроки,  
лиш сумно листя шелестить. 
 
Священна, над усе святіша,  
пливе над нами в синю рань  
настояна на смутку тиша,  
в якій мільйон глухих ридань. 
 



Ти слухаєш її — й зненацька  
із ока зірветься й сповза 
гаряча, наче кров солдатська,  
й солона, як вона, сльоза. 
 
Ти грудочку землі на згадку  
візьми, й в хустинку загорни,  
і передай її нащадкам: 
хай пам’ятають вік вони, 
 
що десь далеко — у Берліні —  
під тінню шумнолистих віт  
лежать в землі кістки нетлінні  
дідів, що врятували світ. 
 
Тут, усередині Європи,  
їх поховали цілу рать.  
Їм вічні вирили окопи,  
щоб більш окопів не копать. 
 
І їм свічок, лампад не треба: 
нехай лише в мільярди свіч  
на честь їх сонце світить з неба  
і відступає чорна ніч... 
 
1956 
 
 
 



Молодший син 
Фрагменти з поеми 
 
1 
 
Рано з дому він сьогодні вийшов  
і до штабу повернув за ріг.  
Морозець — і дихати свіжіше.  
Землю вкрив грудневий перший сніг. 
Тільки що то? Близько стався вибух —  
так, що й навкруги усе стрясло.  
Блиснув спалах в посинілих шибах,  
бризнуло із грізним дзвоном скло.  
Швидко ріс біля будинку натовп.  
Чути гамір. Видно метушню.  
А з вікна із верхньої кімнати  
вилетів багряний сніп вогню... 
Все сховалось у диму густому,  
що не видно навіть і людей.  
Долітає до Миколи з дому  
тужний зойк, благальний крик дітей...  
І немов по бойовому знаку,  
як показував бійцям своїм,  
весь зібравшись, наче у атаку, 
вихором він кинувся у дім.  
Рвучко вгору вискочив по сходах.  
Штукатурка впала на плече.  
Дим їдкий аж забиває подих,  
полум’я безжалісно пече. 



Де взялась ота нелюдська сила  
і куди подівся з серця страх?  
Дівчинка за шию обхопила,  
хлопчик опинився на руках. 
Полум’я шугало і тріщало,  
наче змій, звивалося в кільце  
і пекучі невидимі жала  
заганяло в руки і лице.  
Потемніло у очах Миколи.  
Тільки з рук не випустить дітей.  
Заховав їх, угорнувши в поли,  
і притиснув міцно до грудей. 
Так із ними й вискочив з кімнати, 
сходами задимленими біг, 
встиг їх унизу комусь віддати — 
похитнувся і упав на сніг... 
Подали йому води попити.  
Спечені вуста лиш розтулив  
і спитав ледь чутно: — Як там діти?.. 
— Все гаразд...—  
   то лікар відповів.— 
Потерпіть ще трішечки, будь ласка... —  
і пекуче щось приклав до скронь. 
Вже пожежників сяйнули каски...  
Зашипів, знесилившись, вогонь... 
 
2 
 
Щемить все обличчя, і руки обпечені. 



Немає війни, а от вийшло йому 
побути в огні, у їдкому диму 
в маленькому місті у Східній Німеччині. 
Прокинувсь у світлій просторій кімнаті.  
Все біле: за вікнами сніжна зима.  
І стіни, і ліжка теж білі. В халаті  
у білому хтось білу марлю трима  
і каже: — Я тільки пов’язку зміню... —  
Йому ж уявилось: мабуть, так з вогню  
виносили брата, й так само щеміло  
у того обличчя і руки, все тіло... 
Миколу сюди привезли поїзди:  
лиш день — і дорога уся до Берліна.  
А брат пробивався на танку сюди —  
два роки ішов крізь вогню хуртовину.  
Ото був герой!  
    А йому ж так незручно: 
приходили вчора у госпіталь строєм  
до нього із школи німецької учні,  
вітали його й називали героєм... 
І лікар до нього щось надто уважний,  
і друзі з дивізії їздять щодня,  
і всі його хвалять за вчинок відважний: 
хороша у нього армійська рідня...  
Щодня йому носять пакунки газет,  
в яких про його сповіщається вчинок.  
На фото: врятовані діти, будинок 
і поруч його лейтенантський портрет.  
Газети йому медсестра підшиває,  



і вже їх зібрався аж цілий комплект.  
Шкода, що забув він той плюсквамперфект 
і дуже поволі статті ці читає.. 
 
3 
 
...І пригадався пам’ятник, — стоїть у парку він, — 
і мармуром, і бронзою співа хвалу тому,  
хто з степу українського прийшов аж у Берлін,  
не раз побувши в полум’ї, у чорному диму.  
Миколі уявилося: Іванко — старший брат —  
підвівсь на сірім камені навстріч ясному дню.  
Стоїть і вдаль вдивляється замислений солдат —  
отой, що світ весь вихопив з нищівного вогню.  
В одній руці тримає він врятоване дитя,  
у другій — меч, опущений в земну гранітну 
твердь. 
 
Нехай живе життя!  
Хай відступає смерть!  
 
Берлін—Київ 
1956 
 
 
 
 
 
 



ДЕРЕВО СВОБОДИ 
 
Є в Індії вславлене дерево,  
звиса на нім віття густе.  
Де гілка у ґрунт опускається,  
там стовбур із неї росте. 
 
Він вище і вище підноситься, 
а пройде іще кілька літ —  
розкинуться парості, й тягнуться  
у землю знов кінчики віт... 
 
Свободи розкрилене дерево,  
що виросло з крові та сліз,  
так само і ти розростаєшся —  
і зводиться юний твій ліс... 
 
Мій любий нащадку омріяний,  
що ступиш на землю колись, 
цей ліс ти побачиш у розквіті...  
Ти низько йому поклонись. 
 
Підійдеш до дужого стовбура,  
що гордо до неба встає,  
поглянеш: листочком дрібнесеньким  
тріпоче там серце моє... 
 
1956 
 



* * * 
 
Все дивлюся на дати народження: 
мій ровесник — а скільки зробив!  
Ждуть мене ще дороги несходжені  
і скарби ще не бачених див. 
 
Тільки б здійснить задумане встигнути,  
зберегти б ще снагу трудову, —  
і тоді не боюся затихнути: 
я багато ще літ проживу. 
 
1956 
 
 
 
ЖОРА СЕРЕДА 
 

Леонідові Новиченку 
 
Був у нас на курсі Жора Середа —  
наша, як-то кажуть, гордість і окраса.  
Вдача непохитна, як метал, тверда.  
Щось було сталеве й в громі його баса. 
 
Викладав одверто все начистоту,  
не любив лукавства, пишних сентиментів.  
І за цю нещадну, щиру прямоту  
заслужив пошану він усіх студентів.  



 
Не казав дівчатам він ласкавих слів,  
та вони до нього мали теж повагу  
І з усіх на курсі наших парубків  
Жорі надавали явну перевагу. 
 
Не вернувся з фронту Жора Середа: 
не схотіла куля пролетіти мимо,  
певне, не здригнувся, як прийшла біда,  
тільки гнівно блиснув синіми очима. 
 
Скільки літ минуло, та, бува, й тепер  
з друзями про нього поведу розмову.  
Хто він зараз був би? Певне, офіцер: 
мав іще студентом виправку військову. 
 
Може, й генералом в сяєві погон...  
Тільки краще, друзі, був би дипломатом:  
ми його послали б засідать в ООН,  
щоб навік заткнути пельки всім гарматам. 
 
Не зумів би стерпіть зливу слів пусту,  
що пускає дехто в залі тій Нью-Йорка,  
встав би й рубонув би там начистоту  
громом свого баса правдолюбець Жорка. 
 
1957 
 
 



 
В ДЕНЬ ЗАПУСКУ  

ПЕРШОГО СУПУТНИКА ЗЕМЛІ 
 
Нема межі, нема кордону  
тобі, людська розкута Мисль: 
все обміркуй, усе обчисль,  
злітай у просторінь бездонну  
і круг землі ядром промчись! 
 
Не для руїни, не для смерті  
те нами пущене ядро: 
прорізавши небесні тверді,  
у блискавичній круговерті  
літає людям на добро. 
 
В Калькутті чутий, в Римі зримий, 
летить наш добрий посланець  
і лине звуками своїми  
і до антен, і до сердець. 
 
О, як його світіння схоже 
на мужні душі осяйні, 
що, нам відкривши даль погожу, 
самі згоріли у борні... 
 
1957  
 
 



 
 
 
* * * 
 
Не знаю я, хто, вибігши на гірку, 
з нас перший крикнув: — Гляньте, он летить! —  
і над собою я побачив зірку, 
що владно й плавно креслила блакить. 
 
І ніби враз усі поблідли зорі,  
і ви ´соко серед нічної тьми  
горіла у небесному просторі  
лише ота, засвічена людьми. 
 
Летіла зірка й світлим, чистим сяйвом  
так полонила мрійного мене,  
що в цьому сяйві особливо зайвим  
здалося все нікчемне і дрібне...  
 
1957 
 
 
ХРЕЩАТИК  
 
Давно тут знято дощані паркани,  
вздовж вулиці в усій своїй красі,  
неначе пломінь слави, горді канни  
палахкотять у сріберній росі. 



 
І розлилась між кленів і каштанів,  
немов Дніпро, розлога і рвучка, 
з веселими заплавами майданів  
Хрещатика осяяна ріка. 
 
На берегах палаци жовто-білі,  
мигтлива тінь каштанових суцвіть,  
а по ріці пливуть автомобілі,  
і вся вона дзеркалиться, блищить. 
 
Пригадую жахливі ночі в червні: 
тут світла ані цяточки нема.  
Ідуть, ідуть колони безперервні,  
колони йдуть, а вулиця німа. 
 
А потім бачив я тебе, Хрещатик,  
коли руїна тут пройшла важка.  
Ти стиснутий лежав, як у лещатах,  
мов каменем задавлена ріка. 
І ти пливеш, у далеч років линеш.  
Мені ж усе ввижається чомусь,  
що й я з тобою, як твоя краплина,  
колись в грядуще море увіллюсь... 
 
1957 
 
 
 



БІЛЯ БУДИНКУ,  
ДЕ ТИ НАРОДИЛАСЬ 
 
Для мене був, мов свято урочисте,  
той день, коли я за багато літ  
зібравсь нарешті і побачив місто,  
в якому ти з’явилася на світ. 
 
Стою біля низенького будинку,  
стою і зачаровано дивлюсь.  
Мабуть, моя незвична поведінка  
і видалася дивною комусь. 
 
А я стояв і поглядав на дворик  
і на будиночок у два вікна.  
Про них ніде не згадує історик,  
оселя ця нічим не визначна. 
 
Хіба подія те, що на Поділлі  
в такий-то рік, такого-то числа  
в нічим не видатної породіллі  
знайшлася донька й голос подала. 
 
А в мене серце билось часто-часто:  
тут вперше сонцю посміхнулась ти,  
з якою я ділю і горе, й щастя,  
з якою поруч все життя іти... 
 
1958 



 
 
* * * 
 
Коли я бачу, як на землях голих  
в степу підводять вишки бурові,  
я згадую, як тут ішов геолог  
і тінь, як птах, шугала по траві. 
У піджачку, замащенім у глині,  
від сонця і волосся аж руде.  
І тільки очі — мов озерця сині,  
а тут озер, криниць нема ніде. 
 
Лише вночі збирались біля ватри,  
а на світанку — знову в далечінь.  
Отак і йшов, повернутий у завтра,  
до ближніх і далеких поколінь. 
 
Здіймались бурі, налітали зливи, 
а тут палатка й постілька із трав. 
І все ж, коли б спитали: «Ти щасливий?» 
«Так, я щасливий»,— певне б, він сказав. 
 
Коли я бачу, як на землях голих  
в степу підводять вишки бурові,  
я згадую, як тут ішов геолог  
і тінь, як птах, шугала по траві. 
 
1958 



 
 
БАЛАДА ПРО НІЧ І РАНОК  
 
Яснішає обрій: світати почне за годину.  
А Ніч спохмурніла: — Я місця свого не покину! —  
Як тільки відчула, що ближче стає до Світанку,  
то вся затрусилась, лютішає наостанку. 
— Ні, ні,— прохрипіла,— не скину я чорну сутану,  
насу ´проти Завтра, насу ´проти Сонця я стану. 
Нехай мене коле проміння, неначе списами,  
я Сонце закрию і вляжуся під Небесами. 
Як є, так і буде: і темрява, й гніт, і покора, 
і Завтра не прийде, навічно залишиться Вчора... 
— О ні, — каже Ранок, — отак, як було, вже не 
буде:  
проб’ю я промінням твої заброньовані груди. 
Я — світло і воля, я битися буду уперто,  
бо я маю жити, тобі ж доведеться померти.  
Мене не пустити — такої не маєш ти сили: 
від мене сховатись один тільки шлях — до 
могили... — 
От блискавка раптом сяйнула й розрізала хмари,  
і грім прокотився, і довго лунали удари. 
І вкрили весь обрій синці сизувато-багрові —  
на хмарах набряклих сліди від пролитої крові. 
То Ніч і Світання схрестили мечі між собою —  
і випливло Сонце, народжене їх боротьбою. 
Звелося сліпуче і чистою вмилось росою.  



І даль засвітило не знаною досі красою. 
А Ніч все лютує і Сонце затьмарити хоче: 
насунули хмари — ті залишки темної ночі. 
Та вислав Світанок крилатий свій вітер-вітрище  
й розвіює хмари... А Сонце все вище і вище. 
І так воно сяє, і так воно світить погоже,  
що й хмара тікає: його заступити не може.  
 
1958 
 
 
* * * 
 
Змалку днів не знали безтурботних:  
все у неспóкої, у труді.  
А з роботи йшли ще на суботник,  
зводили будови молоді. 
 
Остюки стирчали в чорнім хлібі,  
їх жували з горем пополам.  
Та й за це казали ми «спасибі»  
нашим нагорьованим батькам. 
 
Не в готові входили будівлі: 
от, мовляв, ідіть беріть ключі, 
їздили на лісозаготівлі, 
у теплушках мерзли уночі... 
 
1958 



 
Синові 
 
Дивись вперед та поглядай назад,  
лише не вір, що десь чекає сад.  
Я заступа тобі в дорогу дам —  
із друзями плоди вирощуй сам.  
А виростиш — не зупиняйся, йди: 
нехай шумлять по всій землі сади... 
 
1958 
 
 
* * * 
 
Я чув не раз: — От-от роботу  
закінчу я — і заживу... — 
А я закінчив — і нову  
готує день, нову турботу.  
І знов до самозабуття  
в турботах я — і день минає.  
Хтось каже: «Жить часу немає...»  
Для мене ж це і є життя! 
 
1958 
 
 
 
 



* * * 
 
Ото такий твій шлях, Людино: 
які висоти не бери —  
стає подолана вершина  
підніжжям вищої гори. 
 
1958 
 
ЧЕРНІГІВСЬКЕ ПІАНІНО 
 
Я сів за піаніно — й мовив клавіш: 
— Про дружбу хочеш написать поему?  
Чого у ній мене ти не прославиш: 
я народився в місті у твоєму. 
Мене робив земляк твій — майстер юний, 
він добре грає й сам на піаніно... 
— А чом про нас мовчиш? — спитали струни, —  
ми з міді зроблені, що шлють грузини... 
— А я з ялини, що зросла далеко 
на півночі, і в мене вклали душу  
карельські лісоруби, — каже дека, —  
чому про мене не згадаєш, друже? —  
І знов заговорив упертий клавіш: 
— Щоб дружбу славить піснею дзвінкою,  
все їздиш десь, а нас і не прославиш.  
Ми ж тут... Лише торкнись... Ми під рукою...  
 
1959 



ГАРМАТИ 
НА ЧЕРНІГІВСЬКІМ ВАЛУ 
 
Та хто з поетів не співав хвалу  
гарматам на Чернігівськім валу?  
Старенькі, ще відлиті з чавуну,  
пережили тут не одну війну.  
Хоч ядра не летять з їх жерл суворих,  
а все-таки і їх боявся ворог,  
бо так зріднилися з усім їх жерла,  
несхитний п’єдестал в землі глибокій.  
Здається: їх сама земля простерла,  
навік оберігаючи свій спокій. 
 
1959 
 
* * * 
 
На п’єдестал незримо він зійшов.  
Застиг у бронзі. Схожим став на казку.  
А я згадав, як проступала кров  
на скроні в нього крізь тугу пов’язку. 
 
О ні, воно нелегко і непросто  
зробити крок з землі на п’єдестал.  
Не гнутись там, де гнеться і метал, —  
лиш так приходить слава за геройство. 
 
1959 



 
* * * 
 
Колючий дріт  
біля воріт.  
Будинок, сад —  
оце й весь світ.  
Це хтось із доту,  
що був навпроти,  
узяв іржаві  
cувої дроту  
й свій ветхий світ,  
що з давніх літ, —  
сховав за цей  
колючий дріт. 
 
1960 
 
 
СМЕРТЬ ДОМЕННИКА 
 
Він помирав. У грудях стало тісно.  
Йому, що майже все своє життя  
на домні дбав про кисень, про дуття,  

    забракло кисню. 
Схилились друзі, й раптом стало тихо,  
лиш чуть було, як лікар важко дихав.  
І небо, як в жалобі, у диму...  
І, ніби реквієм, померлому йому  



співала піч 
      свою невтомну пісню.  
То струмені прозорі кисню  
вривалися до фурм...  
      І в чорну ніч  
над домною багряний крик вогню,  
як вічна слава... 
 
1961 
 
 
* * * 
 
Не вірю я, що безгоміння  
отам, в безмежності високій: 
незнаних, вищих сонць проміння  
розвихрює світів неспокій.  
І крок майбутніх поколінь  
круте не спинить узбережжя,  
а позове їх теж безмежжя  
і в далечінь, і в височінь.  
І хтось — поет, і астроном,  
і він же поля мудрий практик —  
засіє цілину галактик  
не зоряним — земним зерном. 
 
1961 
 
 



ЗАПОРІЗЬКИЙ ДУБ 
 
Вклоняюся я  
 сімсотрічному дубу,  
дивлюсь на гілля,  
 на коріння могутнє.  
Стою й про минуле  
 тут думаю думу,  
а ще — про майбутнє. 
 
Ця крона висока  
 й розложисте віття  
які ще побачать  
 дива дивовижні!  
Оте, що не знали  
 вони за століття,  
узнають за тижні. 
 
Ти з болем дивився,  
 старезний наш дубе,  
на січі смертельні,  
 від жаху завмерши.  
А світ, де не буде кривавої згуби,  
 побачиш уперше. 
 
Можливо, не раз у майбутньому пісню,  
зібравшись круг тебе,  
 співатиме молодь,  
і мрійний юнак  у долоні затисне  



не кулю,  
     а жолудь. 
 
1961 
 
 
ЛІКАРЕВІ, 
ЩО ЧИТАЄ КАРДІОГРАМУ 
 
Ви так боялись, що сторонні струми  
ввірватись можуть в апарат ваш зовні  
і мого серця зіпсувать картину...  
А серце ж то моє у ту хвилину,  
і хвилювання всі мої, і думи  
часу грозою наелектризовані.  
Шукаєте, чи зарубцьовані є шрами:  
чи був інфаркт, а чи малі інфарктики.  
А що, бої у горах Гвадаррами,  
челюскінці в суворих кригах Арктики —  
хіба зарубок не лишали в серці?  
Якби із точністю до герців 
і справді записав невтомний олівець  
всю трепетну схвильованість сердець,  
весь жар чуттів і всю напругу дум,  
через які пройшов життя живого струм, —  
ото була б поезія... 
 
1961 
 



 
* * * 
 
Подбай про воду у степу, а потім буде й кава.  
Потрібна й рук могуть — не тільки очі й розум.  
Хай модний комірець, та вмій і засукать рукáва,  
на зорі дивлячись, не забувай і про чорнозем! 
 
1961 
 
 
ПРО САМОТНІСТЬ 
 
Не там, на повітрянім кораблі,  
що космонавта швидко до висот ніс,  
де льотчик сам, далеко від землі, —  
не там вона, не там вона, самотність. 
 
А от буває серед суєти  
людей крикливих, роблено веселих,  
відчуєш раптом, випивши свій келих,  
що з ними за столом самотній ти. 
 
1961  
 
 
 
 
 



АКВАРЕЛІ 
 
ПОРТРЕТ ВЕСНИ  
 
Сині очі розплющила. Вії — проміння.  
Розбудив її крик звеселілих пташок.  
Перше листя накрапано, як ластовиння,  
жовтувате, немов пташеняток пушок. 
 
 
У ЛІСІ 
 
Берези стовбур білий, як зима,  
в сосни ж він мідний, як пісок пустелі.  
Отак природа і кладе сама  
контраст мазків на власні акварелі. 
 
ДУБ У ЖОВТНІ 
 
Дуб у медалях золотих... Ці почесті,  
як чемпіон-атлет, на грудях ніс.  
І аж застиг від світлої дівочості  
збентежено оголених беріз. 
 
1961 
 
 
 
 



ШЕБЕЛИНКА 
 
Я раніш не чув про тебе, 
тиха станціє мала, 
ти лежала серед степу, 
непомітною була. 
 
Так лежала ти, аж доки  
хтось неждано не набрів  
на скарби твої глибокі —  
скільки вишок тут, копрів! 
 
Нині тут з підземних нетрів  
життєдайні ручаї  
аж на сотні кілометрів  
у найдальші мчать краї... 
 
Так буває і людина —  
непомітна і мала, 
а в душі її глибинах  
скільки щедрого тепла. 
 
Є немало Шебелинок  
в сховах світлої душі.  
Ти сягни отих глибинок, 
їх скарби розворуши! 
 
1961 
 



НА КИЇВСЬКІЙ ВУЛИЦІ 
 
Внизу вирує, гомонить Хрещатик.  
А тут поглянь: за рядом ряд  
легкі коляски немовляток  
шикуються, мов на парад. 
 
Зеленуваті, білі, сині —  
усіх відтінків, кольорів,  
і соски, мов дзьоби качині,  
жовтіють біля капорів. 
 
Стоять коляски на осонні,  
де мерехтить каштанів тінь, 
і пасажири напівсонні  
зорять у бездоганну синь. 
 
Іде в задумі перехожий, 
а гляне з-під навислих брів —  
і не всміхнутися не може, 
і ледь помітно звеселів. 
 
І лиш один (обличчя-маска)  
іде й не дивиться убік: 
мовляв, ну що оті коляски  
в наш атомний, космічний вік. 
 
Вони ж стоять — рожеві, сині –  
усіх відтінків, кольорів,  



і соски, мов дзьоби качині,  
жовтіють біля капорів. 
 
1961 
 
 
Із віршів про Шевченка  
у Петербурзі 
 
У БІЛІ НОЧІ 
 
У білі ночі йшов у Літній сад.  
Спішив сюди із трепетом у серці,  
ніс довгі пензлі й фарби у цеберці,  
щоб вранці, не вертаючись назад,  
іти і домальовувать плафон...  
Він стомлений. Та де подівся сон,  
і ночі, ночі ніби теж нема...  
Можливо, це йому винагорода  
за лиха всі: зробила ж так природа,  
що не приходить і вночі пітьма,  
щоб міг він тут, невільник-малярчук,  
після роботи аркуш брать до рук,  
і малювати, і писать... У тінь  
ведуть коханих парубки. В алею  
і він спішить... До кам’яних богинь,  
зустрінутися з музою своєю. 
 
От він змальовує хисткий хітон,  



а юне серце прагне теж кохати.  
Йому б туди — до тих живих мадонн,  
що над Дніпром, в садочку коло хати.  
 
Та передчасно в’яне їх краса,  
і рано в наймах сивіє коса...  
О любі сестри, горе, горе вам!..  
І вже немає впину почуттям,  
що з серця рвуться...  
  Спорожніли лави,  
а він сидить... Так думи Кобзаря  
в рядки складались...  
  Зайнялась зоря,  
що згодом стала сонцем його слави. 
 
 
ДРУЗІ 
 
Давно птахи повідлітали в ірій —  
на африканські жовті береги.  
За вікнами все біло навкруги.  
Сидять удвох в Тарасовій квартирі  
відомий світу трагік темношкірий  
і наш співець, Кобзар наш дорогий. 
 
Немає слів, а тільки знаки й жести, 
та добре гостя розумів Тарас. 
«І в них,— подумав,— горе, як у нас: 
в неволі теж його брати і сестри.  



І там петиції, і там протести, 
і повстання спалахують щораз...» 
 
Згадав Тарас про Пугача з Уралу, 
Кармалюка Устима пригадав, 
про нього тихо пісню заспівав. 
І ніби бачить Африку повсталу —  
йдуть негри із Судану, з Сенегалу,  
і Айра теж стає до їхніх лав... 
 
Це Айра заспівав... Так тужно, наче  
то Африка знедолена співа.  
Та от замовк, немов забув слова.  
Тарас поглянув: що це? Айра плаче!  
— Чого ти, друже? Ну й чутлива вдача... —  
Й свою сльозу струсив із рукава. 
 
1961 
 
 
* * * 
 
Ясніш від всіх зірок в ілюмінаторі 
йому світили у космічній млі 
ласкаві очі стомленої матері,  
безсонні очі Матері Землі. 
 
1961 
 



 
 
ЗУСТРІЧ 
 
Радість яка: через багато літ  
приїхати туди, де малим хлопчиною  
ти біг роздивлятись химерний слід,  
на дорозі залишений чиєюсь машиною... 
 
І от іду. Розглядаю паркани, будинки.  
Відгадую: хто отут жив колись?  
І раптом очі сивої жінки  
на мене звелись. 
 
Так... Це вона... Ми в одному вчилися класі,  
в неї коси були як вороняче крило.  
І спогадів буря у серці знялася,  
і все немов попливло... 
 
А вона ховає під хустку  
пасмо сивин:  
— Це ти? У відпустку?  
Знайомся... Мій син.  
Чоловік загинув під Одесою.  
Все самій... —  
і пауза.  
А весна навкруг була такою чудесною: 
бузок на сонці в синяві купався... 
 



Я дивився на парубка, на м’язи під светром,  
на випнутий туго кадик.  
В нього очі почервоніли, немов од вітру,  
і в горлі застряв крик. 
 
А бузок, перехилившись через тин, цвів,  
і солодко пахнув жасмин.  
І все було, як у дитинстві,  
неначе й не сталося змін. 
 
Я ішов і думав: якими вéсни ці 
були б і справді чудовими, 
якби не сум по загиблих  
 і не мої ровесниці.  
Що так рано  
 посивіли  
  вдовами...  
 
1961 
 
 
* * * 
 
Уже дочка на виданні,  
підріс і син аж до плеча,  
а от приснилося мені,  
що ніби сам я ще хлопча,  
горнусь до матері, вона  
куйовдить чуб мій, обійма...  



А матері давно нема.  
В рідкому чубі — сивина. 
 
1962 
 
 
* * * 
 
Не знав ще тих, які з чужих держав  
несли в мій край руїну і пожари.  
Малесенький у ліжку я лежав,  
боявся тільки маминої кари. 
 
А за вікном який вже день бої.  
І я не спав, і гнівалася мати.  
Постукали... Хтось тихо так: — Свої... —  
Побігла мати двері відчиняти. 
 
Ввійшов солдат. В руці із казанком. 
Поміж колін поставивши гвинтівку,  
пив чай... Мені дав цукру... І синком  
назвав, русяву гладячи голівку. 
 
І виріс я... І рушив у бої, 
пройшов аж за балканські перевали 
і теж казав довірливо: — Свої...— 
І матері нам двері відчиняли. 
 
1962 



 
ЛІТА МОЇ  
 
Літа мої, були ви неспокійними,  
поранені тривогами і війнами.  
Летіли ви не пустотливим леготом,  
а клекотіли клопітливим клекотом.  
Ми дуже рано зналися з печалями:  
найкращих друзів у боях втрачали ми.  
Та все одно були ентузіастами: 
гвинтівки клали, брали в руки заступи.  
Дівчата у пісні до нас просилися,  
а ми писали більш про ями силосні... 
 
1962 
 
 
 
ОДА РІДНИМ МІСЦЯМ 
 
Я знаю: не можна на глобусі  
те місто маленьке знайти,  
куди за півдня на автобусі  
доїхати можеш ти. 
А як притягує, мов магніт,  
коли його я побачу на карті: 
це тут уперше глянув на світ,  
дива пізнавав на парті. 
 



Це тут учивсь вимовляти слова,  
волошки збирав у житі.  
І тут у дворі звичайна трава  
миліша мені від квіток всіх на світі. 
 
Звичайно, цікаво побачить Париж,  
побути на Темзі чи Сені,  
та як я хвилююсь, що бачу Чибриж —  
рідну річечку на Придесенні. 
 
Нехай говорять: це не модерно,  
не те оспівую в космічну еру.  
Та я і шматочок рідного дерну  
узяв би з собою на Марс і Венеру! 
 
1962 
 
ВЕЧІР НА ДЕСНІ 
 
Надвечір бліднуть береги піщані,  
немов уста в суворому мовчанні.  
 
Лиш червоніє в променях лоза  
і так, що набігає аж сльоза. 
 
До болю рідний він мені, цей край.  
Вода жовтіє тепла, ніби чай... 
 
1962  



 
 
БІОГРАФІЧНИЙ ДИПТИХ 
 
ДІД 
 
Дід мій з білою був бородою. 
В ній деталь пам’ятаю одну:  
біля вусів була ще рудою —  
поруділою від тютюну.  
Ще пригадую діда потилицю, 
огрубілу від сонця й вітрів. 
Отака у біді не похилиться... 
Був мій дід з плотарів-трударів. 
На плотах по Дніпру аж від Лоєва 
за пороги — у дощ і грозу. 
У ліхтарику свічечка лойова 
в темні ночі пускала сльозу... 
Як Дніпром величавим я їду  
І вночі просурмить пароплав,—  
стрепенуся: на честь мого діда 
то, здається, салют він послав. 
 
БАТЬКО  
 
На дошці креслив радіуси й хорди  
мій батько — скромний вчитель математики.  
Любили його учні... Я ж був гордий,  
що можу його звати просто: татко...  



Бувало, він приносив у квартиру  
великий циркуль, транспортир зі школи, 
Півколо металеве транспортира  
нагадувало сонячне півколо...  
Там поділи — як промені... І звичка  
була у мене: ставив на підлогу  
двоногий циркуль, наче чоловічка,  
і змушував пересувати ногу.  
В дитинстві жив я у шкільнім будинку.  
Так точно дзвоник починав уроки,  
що нам він часто правив за годинника,  
під музику його я й перші кроки  
робить почав.  
   О, скільки за піввіку  
навчив мій батько учнів! Щоб поставить  
в шеренги їх, то армію велику  
зібрати можна, і Хрещатик навіть  
не вмістить всіх. Між ними й дипломати,  
й відомі легендарні командири.  
А батька можна маршалом назвати,  
хоч в піджаку цивільнім — не в мундирі.  
Старенький батьку, маршале мій сивий...  
Не жезл — ціпок у нього дерев’яний,  
та й в сивині своїй він теж красивий  
статечною красою ветерана... 
 
1962 
 
 



ПРО ТОПОЛЮ 
 
Зросла ти над моєю долею: 
з тобою з батьківських воріт 
виходив не лише у поле я, 
а і в буремний дальній світ.  
 
Над світанковою планетою  
у час тривог і сподівань  
зеленошумною ракетою  
ти на сторожі сонця стань. 
 
1962 
 
 
Василь ЧУМАК 
 
Обличчя молодого козака, 
ледь вуса над губою пробивались. 
Таким запам’ятав я Чумака 
з портретів, що в журналах друкувались. 
 
І я по тій, що й він, ходив землі,  
малим у тій, що й він, купався річці.  
Його гімназіальні вчителі  
мене учили згодом в семирічці. 
 
Я навіть знаю дівчину оту,  
із русою косою, карооку,  



з якою він прощався на мосту  
у березні сімнадцятого року. 
 
А от його побачити не встиг: 
поліг він, замордований катами,  
і сіявсь чорний сум, як чорний сніг  
над білими ічнянськими хатами. 
 
Неначе метеор, він пролетів,  
черкнув серця своїм огнистим летом.  
Якби не слухав змалку його спів,  
можливо, і не був би я поетом. 
 
1962 
 
 
 
* * * 
 
Не можна все в гурті,  
у суєті, в напрузі...  
Та я й на самоті  
в думках із вами, друзі! 
 
В ірпінських сосен шум  
вслухаюсь в днину гожу,  
та все одно без дум  
їх слухати не можу. 
 



То, певне, отаку  
дивацьку маю вдачу: 
дивлюсь я на ріку,  
а плин життя в ній бачу.  
 
І так весь час в житті:  
де б не бував, усюди —  
нехай на самоті —  
в думках я з вами, люди!  
 
1962 
 
 
* * * 
 
Вас, певне, насмішить моя наївність,  
та все ж признаюсь: у хвилини злі,  
як ворог у степу, було, бомбив нас  
і долілиць лежав я на землі, —  
щоб заглушить страхіття катастрофи  
в хвилини ті розпачливо-сумні,  
я шепотів поетів любі строфи —  
і смерть страшною не була мені.  
Усе здригалось в лютості шаленій,  
палало від хижацького вогню,  
мені ж в тих строфах сяяв людський геній,  
і був мені він за міцну броню. 
Коли зійдуся з смертю я у герці,  
щоб осліпить її печерний жах,  



улюблені рядки я вийму з серця  
і стріну її з віршем на устах! 
 
1962 
 
 
* * * 
 
Юнак і дівчина... І зорі... І каштани...  
Рука в руці — і дужче серця стук.  
Одні зберіг би в світі я кайдани —  
кайдани сплетених любов’ю рук! 
 
1962 
 
 
 
ДИТЯЧИЙ МАЛЮНОК 
 
Ще тільки навчилось олівцем водити,  
а вже малює сонце із рíжками,  
а під ним — настовбурчені віти: 
деревця з тоненькими ніжками. 
Гей ви, що плодите стронцій,  
щоб клубочились хмари опадисті,  
чи вас не пече оце сонце —  
цей витвір дитячої радості? 
А для мене найкращий скарб —  
дитям намальоване сонце,  



схоже на сонях,  
і випалює в серці карб,  
аж гупає кров у скронях... 
 
1962 
 
 
 
* * * 
 
Ритмічних рухів спокій,  
ледь чутний гул турбін.  
Внизу, в пітьмі глибокій,  
води шалений плин. 
 
В невтомній круговерті  
не спиняться й на мить  
тут лопаті уперті,  
щоб світло народить. 
 
1962 
 
АКАЦІЯ 
 
Акаціє! Південних міст окраса,  
ліричне дерево шахтарського Донбасу, 
хоч виріс я між сосен і дубів, 
але й тебе всім серцем полюбив. 
Не раз, було, і я натхненно стежив 



вночі за тінями твоїх мережив. 
Та вперше у донецькому краю 
побачив справжню я красу твою, 
коли біля гарячого мартена  
ти шелестіла, ніжна і зелена. 
У спеці, у диму така стійка, 
і стовбур твій — мов жилава рука. 
Надходить осінь — облітають клени, 
а ти усе стоїш така ж зелена. 
Як я люблю твої духмяно-білі, 
твої червневі теплі заметілі,  
коли летить на терикони й труби  
твій білий цвіт... І так дивитись любо,  
як він сіда на коси у дівчат...  
О, в синю ніч акацій білих чад! 
Від нього, як від хмелю, голова. 
Та що слова... Безсилі тут слова, 
щоб передать солодкість того чаду 
і всю твою чарівність і принаду, 
акаціє, південних міст окраса, 
ліричне дерево шахтарського Донбасу... 
 
1962 
 
 
* * * 
 
Життя складна, сувора діалектика: 
он юне море чисто б’є у дамби. 



А степ у спразі... Розлилась електрика, 
а десь чадять ще гнотиками лампи. 
Бувають ще і кривда, і нестаток,  
і горе є — і не лише вдовине.  
Не тільки бюрократ а чи догматик —  
І я інертністю своєю винен.  
Минули дні з обрáзами, з підозрами,  
коли нас час карав занадто строго. 
Життя моє, корчуй своїм бульдозером 
трухляві пні урочища старого! 
Корчуй, копай і наливай по вінця 
моря снаги, щоб їм раділи люди.  
Чи піднесе хто щастя, як гостинця, 
коли його я з вами не здобуду?  
До нього торуватиму дороги:  
посію лан і розіллю електрику.  
Я мушу так узять її за роги 
оту складну, сувору діалектику,  
щоб кривду й чорноту навіки вбити,  
щоб подолать душі страшну інерцію,  
щоб на ще вищі вивести орбіти  
своє сумління, розум свій і серце! 
 
1962 
 
 
 
 
 



ДАНИЛО НЕЧАЙ 
 
Фрагмент з віршованої повісті  
«Полум’я життя» 
 
Скажу про бригадира Нечая —  
того монтажника відомого, чия  
крилата слава край весь облетіла.  
І звався він, мов той козак,— Данило. 
Як у Тараса Бульби — в нього вуса,  
а голова чи сива, а чи руса —  
то віддалік і не пізнать одразу. 
А скільки бригадиру-верхолазу  
минуло років — спробуй відгадай.  
На вигляд моложавий був Нечай —  
засмаглий і від спеки, і від стужі.  
А руки, наче сталь, тверді і дужі;  
не в кожного, скажу вам, юнака  
бува такою сильною рука. 
 
Це ж скільки він за вік монтажний свій  
поставив домен! Дві на Чусовій  
лише в війну. І скільки із Уралу  
із тих печей пішло на фронт металу!  
І знов непосидючий і невтомний  
недавно в Індії він ставив домни.  
Приїхав звідти — почорнів і схуд: 
ну, звісно, спека й нелегкий то труд.  
Та кажуть, через те змарнів Нечай,  



що там щодня ділився він пайком  
з худеньким, як жердинка, хлопчаком.  
«Нехай наїсться... — говорив, — нехай...» 
 Здіймав угору хлопчика малого  
і в пишні вуса посміхавсь до нього... 
 
А як сміявся він! Як запорожці,  
коли листа писали... Переможці  
лиш так сміються... І такий мав бас,  
що мовить слово — й чує весь Донбас.  
Багато різних знав смішних історій:  
ото, було, приїде в санаторій —  
розказує в палаті до зорі —  
і гнівались на нього лікарі... 
 
В роботі ж строгим був і мовчазним,  
і знали ті, що працювали з ним: 
у погляді — чи похвала, чи осуд.  
Казав на крани, на лебідки «посуд»,  
а домну звав любовно «самоваром»  
і жартував: «От, хлопці, незабаром  
накидають у самовар наш дрова,  
і закипить чайок, що будь здоровий...» 
 
А пив, звичайно, він не тільки чай.  
Та хоч яким там кулінарним дивом  
його не пригощай, любив Нечай  
найбільш за все суху тараню з пивом.  
Ще при багатті у розмовах щирих  



любив з димком картоплю у мундирах,  
і то, мабуть, єдиний був «мундир»,  
перед яким схилявся бригадир... 
 
1962 
 
 
* * * 
 
Згадалося: ішов, маленький, полем я  
і ранив босі ноги об стерню,  
а з неба дихало важке серпневе полум’я —  
і я ішов обличчям до вогню. 
 
І ще згадав я постать сталеварову  
і всю його підручницьку рідню.  
Над ними спеки коливалось марево,  
вони ж — лицем до печі, до вогню.  
 
На фронті бачив одчайдушність подвигу: 
упав танкіст на скручену броню,  
та до останнього він бився подиху  
і помирав обличчям до вогню... 
 
1963 
 
 
 
 



БАЛАДА ПРО ГЛОБУС 
 
Космонавтові Павлу Поповичу 
 
Іржали у шкільному класі коні.  
Проходив хлопчик. В серці туга й біль.  
І глобус, як живий, на підвіконні  
благав його: «Візьми мене звідсіль!» 
 
А десь за тиждень у похмурий ранок  
на купі сміття між старих об’яв,  
поміж пляшок побитих, ржавих банок  
знайомий глобус на траві лежав. 
 
Та тільки що то? Голова пробита,  
і ніби весь аж скорчився від мук: 
то так його поранили копита 
а чи фашиста кований каблук? 
 
Схопив його, засунув під сорочку,  
побіг попід городами мерщій.  
Поніс, немов дитину в сповиточку,  
сховав на етажерочці своїй. 
 
Літа минули... В небі під собою  
побачив крізь віконце корабля: 
за млою синювато-голубою,  
як глобус кругла, пропливла Земля. 
 



Так захотілось взять її в долоні  
і до грудей притиснуть, як дитя.  
Він ліг в траву. На лузі паслись коні  
і коники сурмили про життя... 
 
1963 
 
 
ВНОЧІ 
 
Дерев, будинків чорні силуети.  
Згасила ніч на заході зорю.  
Стою в дворі я на краю планети  
і з  всесвітом нечутно говорю. 
 
Такі близькі здаються небо, обрій,  
і недалеко мерехтять зірки,  
мов оточили мене друзі добрі,  
і в темряві горять їх цигарки... 
 
1963  
 
 
НА БЕРЕЗІ 
 
То, напевне, від старої звички 
часто згадувать воєнні дні, 
і малі дитячі черевички 
спогади навіяли мені. 



В три ряди поклали їх на пляжі 
на жовтаво-сонячнім піску. 
...Табір смерті. Димарі у сажі. 
Купа черевичків у кутку.  
Можна враз посивіти від горя, 
тільки глянувши в отой куток. 
 
Сонце. Небо. Світлий берег моря.  
Знов прийшов купатись дитсадок.  
 
1963 
 
САМОКРИТИЧНЕ 
 
Бува ще важко іноді мені 
промовить «ні», де й слід сказати «ні». 
І, сили всі зібравши у кулак, 
гукнути «так», де й слід сказати «так». 
Трапляється, що іноді й підтакую 
отам, де треба проти йти атакою. 
О совісте, дай сили ти мені, 
щоб в час рішучий серцем не обм’як, 
щоб завжди кривді кидать гнівне «ні», 
вітати правду схвалювальним «так». 
 
1963  
 
 
 



ІЗ ХРОНІКИ ВОЄННИХ ДНІВ 
 
У далекій Уфі — у столиці Башкирії —  
жили батьки мої в роки війни  
з куцою пайкою хліба та з великою вірою,  
що перемогу здобудуть сини.  
У вузеньких ліжках, на твердій постелі  
про рідний Чернігів їм снилися сни.  
А в цей час із берегів Агіделі  
башкирські кіннотники мчали на берег Десни.  
На широкому придеснянському лузі  
в крилатій бурці падав кавалерист.  
І мати-башкирка, тримаючи лист,  
на плече моїй матері схилялася в тузі... 
 
1963 
* * * 
 
Ясніш мета, як бачиш ти початок.  
Твердіше крок, як добре знаєш путь.  
О пам’яте! Пильніше стій на чатах  
доріг моїх... Цупка, стоока будь! 
 
Усе частіш ти налітаєш рейдами  
в тили часу... Та цей твій кожний рейд,  
хоч оглядає він шляхи перейдені,  
немов стріла, націлений вперед. 
 
1963  



 
 
ОСІННІ ЯМБИ 
 
1 
Медами й хлібом пахне осінь... Тонко  
подзвонює спізніла десь бджола.  
В саду остання падає антонівка,  
здригнувшись від бджолиного жала.  
 
2 
У хмарнім небі із-за темних товщ  
пробився промінь... Освітив берізки —  
заблискотіли на листочках бризки,  
мов щойно золотий пролився дощ.  
3 
Вгорі у небі слід від літака —  
снується срібна смужечка витка,  
мов сплів хтось літа бабиного ниті,  
і в’ється їх моток там, у блакиті. 
 
4 
З листків осінніх я букет зібрав: 
яке у осені багатство барв! 
Такої щедрості не знають парості. 
На жаль, вона й до нас приходить в старості. 
 
1963 
 



 
 
* * * 
 
Скільки їх лежить в могилах  
в мрійній тиші степовій  
хлопців славних, друзів милих  
по усій землі моїй. 
 
То не просто лейтенанти  
і солдати в них лежать —  
то людські серця, таланти,  
що не встигли забуять. 
 
Сумно трави хилить вітер  
і спиняється на мить. 
То, можливо, композитор  
під горбком отим лежить. 
 
З каменю хтось стелу висік,  
маками вквітчав граніт.  
То поліг тут юний фізик —  
винахідник в двадцять літ. 
 
Скільки їх лежить в могилах  
в мрійній тиші степовій,  
хлопців славних, друзів милих,  
по усій землі моїй... 
 



1963 
 
* * * 
 
Ви бачили в алеї саду  
  лаву порожню: 
тужливо жде, що хтось на неї сяде,  
і наче сама спочити запрошує.  
А гляньте, як за письмовим столом  
зручно вигнулися поручні на кріслі,  
так і кличуть до себе  
людину з високим чолом —  
творця ще не знаної мислі. 
А сірники...  
  Як ждуть вони доторку руки! 
Як довірливо розгоряється їх вогонь  
у інтимному затишку долонь...  
Дрімають скинуті рукавиці —  
їм рук тепло, напевне, сниться.  
З-під ліжка допитливо визирають черевики. 
Нудьгують... Вони крокувати звикли.  
 
Сумують речі за людиною.  
 
1963 
 
 
 
 



РУХ 
 
Світло й тіні,  
 світло й тіні 
на деревах,  
 на траві.  
В мерехтінні,  
 в шелестінні  
рухаються,  
 як живі. 
 
Світло й тіні,  
 світло й тіні 
у зіницях,  
 ув очах. 
У промінні,  
 у тремтінні,  
доки розум не зачах.  
 
Повна світла,  
 повна руху,  
котить хвиля вітряна,  
і жене, жене задуху,  
і вібрує,  
    як струна.  
 
І сягає  
   небокраю,  
далі, далі  



 вже пливе.  
Доки рух я відчуваю,  
то і серце ще живе! 
 
1963 
 
 
* * * 
 
О друзі юності моєї,  
життя гортає календар: 
справляли старших ювілеї,  
а от і сам ти ювіляр. 
 
Скажу по правді: цього слова  
я не люблю ще з давніх пір —  
в нім щось вітринно-показове,  
немов у слові «ювелір». 
 
А все ж прожить півсотні років —  
це вам не поле перейти: 
півсотні років, а не кроків,  
і що не день — нові фронти. 
 
Були, як кажуть, ми в бувальцях,  
і гіркоти я не втаю: 
не можна полічить на пальцях  
всіх друзів, що лягли в бою.  
 



Що воювали ми недарма,  
тепер засвідчить може світ.  
А ювілеї — то плацдарми,  
щоб вирушать в новий похід. 
 
1964 
 
 
 
 
 
СНІГ ДИТИНСТВА 
 
Чистий, як на Північному полюсі,  
сніг дитинства мого.  
І сліпучий — аж глянути болісно,  
і пекучий, неначе вогонь. 
 
Я його не порівнював з ватою,  
бо на неї й не схожий сніг: 
то рожевий, а то синюватий —  
світлий гість із небесних доріг.  
 
Чом, літа, ви так швидко пробігли? 
І моя скоро прийде зима.  
Тільки світ, що зовуть його білий,  
як і сніг, що зовуть його білий,  
буде барвами грати всіма.  
 



Буде вабити знову так само  
той пекучий, неначе вогонь,  
чистий-чистий, іскристий, незайманий  
сніг дитинства мого... 
1964  
 
 
 
БУРШТИН 
 
Тужаво-вистиглий бурштин,  
в глибинах злежаний роками,  
відлитий з сонячних краплин,  
прозорий, наче диво-камінь. 
Його в собі плекає ліс 
і ллє в його гранчастий келих 
і смоляну горючість сліз, 
і райдужність росин веселих. 
Бува бурштин з морських глибин, 
а мій — народжений землею, 
з  поліських сосен і ялин, 
іскрить кровинкою моєю... 
 
1964 
 
 
 
 
 



УСЕ ЗВОРУШУЄ МЕНЕ 
 
Усе зворушує мене: 
чи затремтить на вітрі гілка,  
чи в лісі, мов комета, білка  
хвостом огнистим промайне.  
Чи бачу: закипа роса  
на полум’ї тонкої квітки.  
Стою і думаю: ну звідки,  
ну звідки отака краса?  
І що за сила життєдайна  
створила світ оцей навкруг,  
дала живому мисль і рух?  
Не вся розгадана ще тайна. 
То Бог, звичайно, а не маг... 
Та десь новий Курчатов близько,  
йому щасливий здогад блиска  
в мигтінні плазм, в жахтінні магм.  
Йому не спиться по ночах. 
І вірю, знаю, що гряде він! 
То він, як врубелівський Демон, 
Застиг з жагою ув очах... 
 
1964 
 
 
 
 
 



ПОХОРОН ХРИСТОФОРА ЧОРНОУСА 
 
Нічого ще тоді не знав про Христофора  
Колумба й про Новий — десь ним відкритий Світ.  
Та що про океан? Не чув тоді й про море. 
Всього лиш тільки п’ять я встиг прожити літ.  
3ате вже знав про Христофора Чорноуса: 
казали, що він був хоробрим вояком. 
Чув, дивувались: «Чорноус, а вуса русі».  
Ще чув, що він у шахті був робітником.  
Та довелось його побачити в труні...  
Поліг він близько десь в бою проти Денікіна.  
Прийшли всі на майдан — стривожені й сумні.  
Зненацька грянув залп, аж забряжчали вікна.  
То з фронту посилали свій салют гармати.  
І полилася з труб така печальна музика,  
що всі зняли шапки. Зняв я свого картузика.  
Мене до себе дужче пригорнула мати.  
І стало тихо враз. Лиш чути, як сказав  
хтось голосом хрипким: — Прощай, наш 
Христофоре! —  
І гострий зойк жіночий: — Горе мені, горе! —  
Та знову заглушив усе гарматний залп...  
Стояв як вкопаний. Заквітчували горб 
Стрункі вінки, у чорну стрічку оповиті. 
І виріс обеліск. І слово «Христофор»  
Читав повільно я на сивому граніті...  
 
1964 



ЛІХТАРІ 
 
Спалахнуло на світанні  
жовте сяєво зорі.  
І на вулицях останні  
бліднуть, меркнуть ліхтарі. 
 
Їм світити вже даремно, 
хоч би скільки мали свіч.  
А як сяяли у темені,  
як горіли в чорну ніч! 
 
Їм не вистоять в змаганні  
із яскравістю зорі.  
І печально на світанні  
меркнуть, гаснуть ліхтарі. 
 
Що ж, вони світили добре,  
та всьому свій, видно, час:  
сонце випливе на обрій —  
І вони погаснуть враз.  
 
Не помітиш, як і щезне  
сяйво лампи угорі. 
А що в ніч світили чесно,  
вам подяка, ліхтарі! 
 
1964 
 



 
* * * 
 
Бундючний, пишний кипарис.  
А я люблю, люблю до болю  
мою обвітрену тополю,  
біля якої жив і зріс.  
Мов сонечко мале, хурма  
з-під віт жовтіє так привабливо, 
а все ж мені миліша яблуня,  
і краще яблука нема,  
ніж та путивочка з садів  
мого чернігівського краю, 
яку ще хлопчиком я їв  
і часто в Києві шукаю...  
В атласній тиші голубій  
я зачарований був пальмою,  
та тільки радість і печаль мою  
в житті повідував не їй,  
а тій тополі тонкостанній. 
І в чорну, у прощальну мить  
нехай вона мені востаннє  
солодким шумом прошумить. 
 
1964 
 
 
 
 



РОБОТА 
 
Земля все крутиться і крутиться,  
ти, друже, тільки подивись: 
вона для нас так вперто трудиться,  
що аж скрипить старенька вісь. 
 
А серце стукає і стукає —  
і так щомиті, так щодня.  
Буває, захлинеться мукою,  
а все ж роботи не спиня. 
 
Задля життя отак трудитися  
навчилася й людина теж.  
І це найбільша з всіх традиція —  
без неї й дня не проживеш. 
 
1964 
 
 
ЖАГА 
 
Сестра укол зробила. Вже востаннє...  
І, відчуваючи з життям розлуку, 
блідими пересохлими вустами  
поцілував тонку дівочу руку.  
І глянув на засніженість халата,  
де дихали тугі, як брості, перса. 
І посміхнувсь. І ледь на лікоть сперся. 



А смерть навшпиньках увійшла в палату. 
 
Так помирав поет.  
 
1964 
 
У БОТАНІЧНОМУ САДУ 
 
Женеться вітерець алеєю,  
озоном голубим наснажує.  
Зійшлись дерева асамблеєю  
з усіх кутків планети нашої. 
 
Таблички — назви делегації —  
на метрів п’ять одна від одної.  
Тонкі з Австралії акації,  
і кедри з півночі холодної. 
 
Стоять і гомонять у злагоді  
так запросто, без церемонії 
ялинка, що зросла на заході,  
і ніжна сакура з Японії. 
 
Стоять дуби — могутні нелині —  
з низькими кленами крислатими,  
дають їм тінь своєї зелені  
і не залякують диктатами. 
 
Сосна висока, повна грації  



щось промовля на сірім камені.  
Стоять дерева, тихо радяться —  
тривога їх така близька мені. 
 
1964 
 
ПАМ’ЯТАЄШ,  
КОЛИ МИ БУЛИ МОЛОДІ... 
 
Пам’ятаєш, коли ми були молоді,  
то любили щовечора йти у альтанку  
і могли там просидіти вдвох до світанку –  
це найбільшим нам щастям здавалось тоді. 
Тільки ніч,  
тільки ми,  
і крізь плетиво віт 
синя смужка густа оксамитного неба. 
І здавалось: нам більше нічого не треба, 
був серцям нашим ніби байдужий весь світ. 
 
Та це тільки здавалось...  
А ранком я йшов 
і неначе усе помічав до дрібниці: 
як ворушаться віти.  
Як скрикують птиці,  
і співала земля від моїх підошов. 
 
Бачив те, мимо чого байдужим ходив  
і ніколи б не міг запримітить раніше.  



Все навколишнє стало дорожче й рідніше,  
грало спалахом барв,  
ніби диво із див... 
 
То неправду писав про кохання поет,  
що воно відгороджує серце від світу.  
Ні! Любов розгортає життя, як сюїту,  
де і шепіт сердець,  
і ячання планет. 
 
1964 
 
 
 
* * * 
 
3 понеділка ступав у вівторок,  
із вівторка — звичайно, у середу.  
Проминуло і тридцять, і сорок,  
а життя ще немало попереду.  
Я пізнав його тільки абетку,  
а у ньому ж томів скільки значиться!  
Все немовби пишу я чернетку, 
А воно ж — тільки раз,  
тільки начисто. 
 
1965  
 
 



ЧИСТОТА 
 
«Сміття не виносять із хати», —  
хто байку придумав таку?  
То, може, його підмітати 
і в хаті складати в кутку? 
 
Ні, ні, не уміла так мати:  
щоранку вона до зорі  
сміття вимітала із хати  
і в яму складала в дворі. 
 
А потім присипле землею  
чи спалить на попіл дотла.  
Ніде заховатись від неї  
смітинка мала не могла. 
 
Вузький килимок від порога,  
і шиби синіли ясні,  
і пахла помита підлога,  
як теплий той дощ навесні. 
 
Та брала і щітку, і віхоть —  
і знову в поході своїм,  
щоб вільно ставало нам дихать,  
щоб свято заходило в дім. 
 
То, певне, було їй відомо,  
що, змивши всю нечисть оту,  



їй легше у чистому домі  
у душах плекать чистоту. 
 
1965 
 
 
ЖУРАВЛІ 
 
Хоча оспівані давно вони  
у сотнях віршів та балад,  
я журавлями зачарований —  
суворим ладом їх армад.  
Незримо зчеплені, як строфи,  
рушають у захмарну путь  
і не бояться катастрофи,  
допоки лад свій бережуть.  
І не страшні їм хуртовина,  
ані гроза, ні чорна мла.  
Струнка, як в віршах, дисципліна  
в гармонію переросла... 
 
1965  
 
 
 
ЗВУКИ 
 
Не чути паровозного гудка,  
усе частіше — гуркіт літака.  



Не відаю, який з незнаних звуків  
колись ще потривожить слух онуків.  
Та для людини гіршого нема,  
аніж душі безвідгомінь німа.  
Для того, музико, існуєш ти,  
щоб осипались мури глухоти. 
 
1965 
 
 
ПРО СМЕРТЬ 
 
Смерті пізньої нема, 
а буває тільки рання. 
Не лякає смерть сама,  
найстрашніше — умирання. 
 
1965 
 
 
 
* * * 
 
Пробач ти мою незугарність:  
коли не лишався на ранок  
і ламаний гріш на сніданок,—  
Війона я ніс із книгарні. 
 
Докору не кинувши й слова,  



розв’язувала ти пакунок,  
де замість цукерок в дарунок  
приносив Сосюру й Свєтлова. 
Цей скарб збережу й для нащадка.  
Одна тільки книжка, можливо,  
лежить поміж книг сиротливо —  
порожня вже книжка ощадна... 
 
1965 
 
Про Крила 
 
У небі «юнкерс». Льотчик був там катом: 
він у жінок і у дітей стріляв.  
І я його не назову крилатим,  
хоча літак його і крила мав. 
Отак вона в житті мене учила, 
сувора правда на шляхах війни: 
не поспішай радіть, як бачиш крила,  
ти спершу придивись — чиї вони. 
 
1965 
 
* * * 
 
Сірий будиночок з жовтими віконницями,  
він, здається, постарішав ще більше, ніж я.  
Тут я вперше побачив сонце,  
тут мене сповивала матуся моя.  



Вийшов на ґанок... Тихо-тихо так,  
що чуть пташеняти найтонший писк.  
Я не знаю, який тут атмосферний тиск. 
Та мені так привільно, легко так дихати.  
І серце примхливе моє в порядку —  
йому добре від цього мікроклімату.  
От би зараз вибігти на ту грядку,  
рясно, як дощем, росою вимиту,  
і зірвать цибулину, і знову стати на ґанку,  
і їсти її з апетитом... 
 Раптом: «Доброго ранку!»  
Це — сусід. Вітаюся. Дивлюся на обрій: 
сонця ще нема — лиш його передчуття. 
А ранок і справді добрий.  
Та він і завжди добрий, 
ранок, що день починає.  
Ранок життя. 
 
1965 
 
 
 
Над Чибрижем 
 
Я проїхав чимало міст —  
і великих, і невеликих.  
Не один я там бачив міст  
на бурхливих і тихих ріках. 
 



Та сьогодні до тебе знов  
я прийшов, мій малий Чибриже,  
на старенький твій міст зійшов: 
він для мене з усіх найрідніший. 
 
Дерев’яний маленький міст. 
То під ним, де стирчали стовпчики, 
пробігали на повний зріст 
ми, в «солдати» граючи, хлопчики... 
 
От стою я і в тишині  
на моста поглядаю крокви, 
тихо-тихо, й здалося мені: 
я історії чую кроки... 
 
Чую навіть я гул краплин,  
що у хвилі річкові злиті,  
відчуваю тут часу плин,  
як, можливо, ніде на світі. 
 
Скільки встигло втекти води,  
і посивів я від походу.  
І прийшов я, Чибриже, сюди,  
і очима п’ю твою воду. 
 
Де тепер ви, дружки мої?  
Лиш стоять, як раніше, стовпчики,  
а вони на усі краї  
розлетілися, мої хлопчики... 



 
Надививсь я на білий світ,  
знав поразки, знав перемогу,  
й до Чибрижу прийшов на звіт,  
зачерпнути снаги на дорогу. 
 
Б’є у нім не одне джерело,  
силу маючи нездоланну. 
То без них і Дніпра не було б, 
ані моря, ані океану... 
 
1965 
 
 
ПРО ДЖЕРЕЛО І ЗЛИВУ 
 
Хлюпоче молодо травнева буйна злива, 
питає в джерела: «Чом б’єш так неквапливо? 
От я за півгодини лиш, нівроку, 
яку баюру налила широку.  
Якби мені так хлюпотіти нічку,  
то народила б я, напевне, річку...» 
І злива хльоскала, та раптом перестала. 
І ручаїв нема — земля всотала. 
Лиш чуть, як вглибині струмок бив напролом — 
то злива вже сама ставала джерелом. 
 
1965 
 



 
 
ПРОЩАННЯ 
 
Печальним буває прощання з містами,  
куди лиш на день завезуть поїзди,  
відчуєш: можливо, ти тут увостаннє,  
ніколи вже більш не приїдеш сюди. 
 
Чимало є міст, ну, а так небагато  
тобі на віку ще лишилося літ.  
Узяв чемодан — і готельна кімната  
самотністю стін сумно глянула вслід. 
 
Міста ж неповторні, такі, як і люди:  
у кожному є заповітне своє.  
Ще інше побачиш, такого ж не буде —  
і тоскно, щемливо у грудях стає.  
 
«Прощай!» — не устами, а серцем сказавши,  
останнім квапливо стрибаєш в вагон.  
І от відпливають повільно й назавше  
ліхтар, і тополя, й шумливий перон... 
 
Ще ловить в вікні затуманене око  
залитий вогнями вокзальний фасад.  
Буває, й міста пролітають, як роки,  
яких ти ніколи не вернеш назад. 
 



1965 
 
 
* * * 
 
Шле прожектор свій промінь, неначебто  
хоче дальню дорогу побачити.  
Насторожено, сліпо обмацує  
то будинок якийсь, то акацію.  
То із темряви раптом вихоплює  
фіолетові квіти картоплі...  
А мені, як рушаю у путь,  
треба світ увесь бачить широкий.  
Усевидющим будь, моє око,  
серця й розуму променем будь! 
 
1965 
 
 
* * * 
 
Замало людині лиш хліба і кисню —  
їй дайте ще віру, і мрію, і пісню.  
І мало їй дихать лише в атмосфері —  
у глиб стратосфери проламує двері.  
Щоб жить на землі, їй ще вірити треба: 
за небом нове починається небо... 
 
1965 



 
 
ВИБУХ 
 
Вмирають у бою, натрапивши на міну, 
а в мирні дні самі спиняються серця. 
Не тільки в сніг чи на пісок, а й на перину 
неждано пада тіло скошене бійця. 
І стіни не стряса німий, беззвучний вибух, 
усе в кімнаті на своїх місцях: 
немає навіть тріщинки на шибах.  
Лише осколки болю у серцях... 
 
1966 
 
* * * 
 
Юність шукає стежок непроторених,  
тільки і їй не уникнуть повторення: 
знайдеш ти, сину, й свою Беатріче,  
будуть із нею розлуки і стрічі,  
буде та мить, що бурхливіше кров жене, —  
слово «кохаю» промовиш дівчатку.  
Тут нездобутого буде продовження —  
тут починати все будеш спочатку. 
 
1966 
 
 



НА БАЛУ 
 
І знов сьогодні, як і вчора, бал.  
Кружляють пари. Посмішок нещирість.  
От чує він слова про чорношкірість.  
Повзе поміж лорнетів і дзеркал  
чийсь шепіток гугнявий: «Ганнібал»... 
 
Хотілось їм, щоб він, як хлопчик цей  
чавунний, кучерявий біля входу,  
покірливо забувши про свободу,  
з світильником в руці біля дверей  
веселим сяйвом частував гостей? 
 
Ні! Пушкін він, Росії гордий син!..  
Розлючений, затамувавши подих,  
біжить униз по мармурових сходах,  
і Наталі на вихід кличе він,  
і в вухах знов крутої крові дзвін. 
 
1966 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПОГАД  
ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ МАСКАРАД 
 
Цілий вечір ми шукали маски,  
а знайшли — мерщій на маскарад.  
Я прибрався сірим вовком з казки  
і лякав усіх дівчат підряд. 
 
От уже й знайшлась мені лисичка.  
Ми у парі з нею. Все як слід.  
Та, на жаль, не бачу її личка  
і не відаю, їй скільки літ. 
Та стріляють очі-амбразурки  
і мене вбивають наповал.  
Закінчились вальси та мазурки.  
От уже ми й залишили зал. 
 
От нарешті можна зняти маску.  
Глянув на супутницю свою: 
Непогана... Говорю: — Будь ласка, — 
і пальто їй чемно подаю. 
 
І на вулиці йдемо ми поряд.  
Та мені здалося, що вона  
не своїм щось голосом говорить,  
штучно то весела, то сумна. 
 
Бачу, що всі жести та гримаски  
напрокат взяла в зірок з кіно.  



І хотілось крикнуть: — Скиньте маску,  
маскарад скінчився вже давно!  
 
1966 
 
 
 
* * * 
 
Не знаю, сьогодні чомусь я  
билинку примітив у полі.  
Тремтить вся на вітрі... Дивлюся —  
і в серце беру її болі. 
Он море жовтаве колосся, 
його і не зміряє око.  
А їй все життя довелося  
стоять на горбку одиноко.  
Росте пустоцвітом на світі,  
а кращої хочеться долі...  
Бринить сумовито на вітрі  
тоненька билинка у полі.  
 
1966 
 
 
 
 
 
 



НА ВІЧНУ ТЕМУ 
 
О, той кохання молодого безум  
в травневу ніч, усю пропахлу безом!  
 Чи ж то забуть коли, чи ж то забуть  
в твоїм дворі похилену альтанку,  
в якій удвох стрічали ми світанку 
 рожево-синювату каламуть?  
Мигтіла зірка понад чорним кленом 
у небі, що ставало вже зеленим, 
 лишилася тепер вона одна.  
І нам здавалось: у нічній блакиті  
для нас була запалена і в світі 
 то салютує тільки нам вона.  
Цнотливість твого тихого цілунку,  
Який озвався так громохко-лунко, 
 що і примовкли навіть солов’ї.  
Та я й забув тоді про їхній щебет,  
був мелодійнішим від них твій шепіт, 
 бриніли піснею слова твої.  
З наївністю жадання молодого  
ми так хотіли, щоб тривала довго 
 ця ніч, годинам загубивши лік.  
Та владно наближалося світання,  
а з ним і наше болісне прощання, 
 щоб згодом не розстатися повік! 
 
1967 
 



* * * 
 
Вже в котрий раз мете сніжок,  
стежини запорошує,  
мене ступити перший крок  
по цілині запрошує. 
 
Хоч я й прожив чимало зим,  
а в сніг ступаю боязко:  
усе здається, що під ним  
десь розквітають проліски.  
 
Сміються з мене: — Ну й дивак,  
іде, немов по килиму.  
Он порозписувано ж як  
тут чорним все по білому. 
А сніг іде, а сніг мете,  
вкрива дорогу битую.  
Та я й не гніваюсь на те, 
торую шлях... А як і де —  
у пролісків розпитую. 
 
1967 
 
 
 
 
 
 



* * * 
 
Нелегко серцю й розуму порозумітися.  
Буває іноді ця справа заважка: 
всіма чуттями прагну розмаїтості,  
а розум еталони все шука. 
 
Сім кольорів, говорить він, є в райдузі,  
а серце там відтінків бачить більш.  
А скільки кольорів буває в радості!  
А скільки знають їх тривога й біль! 
 
І прагне розум всюди креслить лінії,  
як небо креслять і гілки, й дроти.  
А серце ж любить і дроти в пухнастім інеї, 
й гілки в цвіту — так більше теплоти. 
 
Та меншає застиглості і косності,  
і швидше за уявою женеться яв. 
І те, що нині можна бачить в космосі,  
колись поет у віршах малював. 
 
І космонавтові тепер, як і поетові,  
здається дивним і химерним світ: 
над ним буває небо фіолетове,  
а то і чорне, наче антрацит.  
 
То гами всесвіту стають все ширшими.  
А ти? Чи не відстав, поете, ти?  



Не тільки кораблями, а і віршами  
вриваймося в незвідані світи! 
 
1967 
 
 
* * * 
 
Як то добре, що швидко мудрішаєм, 
підростаєм щодня інтелектами, 
сміємося з бездумності віршів,  
що ховають вчорашні комплекти.  
Невдоволені ми і виставою,  
що недавно здавалася мрією.  
Виростаємо ми, виростаємо,  
якщо вади свої розуміємо. 
 
1967 
 
 
ЗАКОХАНІСТЬ 
 
Можливо, дивно це комусь,  
що я, немов малий хлопчина,  
і досі спраглими очима  
на світ і на людей дивлюсь;  
що знову, сповнений любові,  
іду на річку чи на став,  
де сиві котики вербові,  



які давно ще оспівав.  
Та став на вигуки ощадніший: 
зрілішає моя любов.  
І до неправди став нещадніший,  
до пишнослів’я охолов.  
А скільки болів і тривог мені  
приносить дальніх воєн грім...  
Як добре у житті закоханим  
і як тривожно в світі їм! 
 
1967 
 
 
ЕКОЛОГІЧНИЙ СОНЕТ 
 
Не прикидайся ти приреченим, убогим: 
мовляв, приймаю все, що доля піднесе. 
Але не уявляй себе й всесильним богом, 
що примхам всім твоїм навкруг підвладне все. 
 
Руками й розумом казковий дім зведеш,  
та і в могутті будь обачним, обережним: 
схотів родючість дати землям прибережним,  
почав сушити їх, а ріки сохнуть теж.  
 
Про рибу не забудь, як ставиш ти загати,  
усе, що навкруги: поля, річки, гаї —  
то все твої скарби, то друзі все твої,  
нема чого на них тобі меча здіймати.  



Трудів, дерзань твоїх природа жде, як мати.  
Ти тільки син її. Розумний син її. 
 
1967 
 
 
 
ПРО ДРУГА 
 
То правда, що єднають спільні болі,  
що друга краще пізнавать в біді.  
А спробуй перевір його тоді,  
коли йому всього уже доволі,  
від ситості аж туманіє зір.  
У час його удач ти друга перевір. 
 
1967 
 
 
 
ЧИ ЗРОСТАЮТЬ ОЧІ? 
 
Швидко зростають, довшають руки,  
плечі у хлопців стають крутіш —  
важко пізнати їх після розлуки.  
Очі-то, кажуть, лишаються ті ж. 
 
Ті ж вони — сірі, карі чи сині,  
хай і незмінний овид орбіт,  



тільки ж на світ вони дивляться нині  
зовсім не так, як у десять літ. 
 
Зрять і незриме посеред ночі,  
прагнуть у всьому побачити суть.  
Ні, то неправда: зростають і очі —  
скоро крізь всесвіт вони проростуть. 
 
1967 
 
 
ЧОМУ РІКА ТЕЧЕ  
ТАК ЗВИВИСТО? 
 
Чому ріка тече так звивисто?  
Не довелось, видать, і їй  
так легко на простори вивести  
джерельний скарб глибинний свій. 
 
Сама пробила входи й виходи,  
в незнане торувала путь  
і не шукала собі вигоди,  
лиш моря прагнула сягнуть. 
 
1967 
 
 
 
 



 
* * * 
 
Вона не вишиває вже... Ослаблим зором  
лиш дивиться, як донька по канві  
узори вигаптовує нові, —  
радіє мати доньчиним узорам.  
— Дивіться, мамо, я щось не таку  
тут квітку вишила... Схотілось так — і вишила.—  
А матері якраз те до смаку, 
що у дочки по-своєму все вийшло.  
Радіє мати... 
 
1967  
 
 
МІЙ ПОГЛЯД 
НА ВІРШОВАНУ ФОРМУ 
 
Мене дратує в віршах довжелезія  
порожніх слів, чуттів, думок розхристаність.  
Поезія — як тятива... Поезія —  
така скристаленість краси та істини,  
де все вагоме: кожне слово й літера,  
де зчепленість, як у ядрі тім атомнім.  
Поруш її — і силу вірш вивітрює:  
слова ті ж самі, а не так звучатиме.  
Ця зчепленість є навіть у верлібрів.  
Із всіх поетик давніх, найновіших  



я правило старе і мудре вибрав: 
усе на місці має бути в віршах. 
Так від забав, з чим в юності дружили, 
від легковажності чужої ласки 
ми в зрілий вік приходим до дружини —  
до строгої немеркнучої класики. 
 
1967 
 
 
* * * 
 
Тичина, Рильський і Сосюра —  
Учителі. Товариші.  
Звучить їх віршів партитура  
навічно у моїй душі. 
 
Я не казав їм слів улесливих,  
та в світлий час і в час тяжкий  
з томами і Тараса, й Лесі  
я ставив поруч їх книжки. 
 
Я знаю: будуть ще поети,  
нові Бояни й Солов’ї,  
та в цих — мої і спади, й злети,  
і сльози, й радощі — мої... 
 
1967 
 



 
* * * 
 
Ну що таке, ну що зі мною сталось?  
Сьогодні, може, вперше я відчув:  
нещадно рідшає не тільки чуб,  
а й ліс життя мого... Невже то старість? 
А моторошно їхати з гори,  
та ще й коли проваллям віє знизу...  
О вóгню мій, гори, гори, гори,  
докинь, життя, мені ще трохи хмизу!  
Не кидали у пащі до багать  
мене ані покара, ні прокляття, —  
я сам собі в житті нарік палать.  
Ви чуєте? Я сам собі багаття!  
Горю, коли творю і коли думаю,  
й мені, мабуть, страшнішого нема,  
ніж на німу перетворитись мумію,  
і щоб навкруг лиш безгомінь сама,  
і щоб ніщо — ні сонце, ні вітри...  
Не дай же, вóгню, щоб взялись морозом  
Байдужості  
    уста мої і розум...  
О вóгню мій, гори, гори, гори! 
 
1968 
 
 
 



* * * 
 
Сьогодні знов, можливо, всоте  
іду до лісу, як в музей, 
де мамонтові бивні дзота,  
клинопис вицвілий траншей. 
 
Бетон, а з нього — арматура 
пучком сталевих рваних жил, 
немов модерна та скульптура,  
де дріт стирчить із купи брил.  
 
Я чув, казали: «Глянь, вписалася  
війна в поля оці й ліси».  
І ця контрастність їм здавалася  
вінцем новітньої краси.  
 
А я ж і досі чую в тиші цій,  
як стогне зранена земля.  
Ніколи, ні, війна не впишеться  
в оці ліси, в оці поля! 
 
Тому ізнов, можливо, всоте  
іду до лісу, як в музей,  
де мамонтові бивні дзота,  
клинопис вицвілий траншей… 
 
1968 
 



* * * 
 
Хлопчик плакав і все кликав: — Мамо! —  
і так сполохано, так тривожно,  
що ніякими улесливими словами 
його заспокоїть було не можна. 
Йому казала сива жінка, 
яка за руку його тримала: 
— Мама додому зайшла на хвилинку,  
скоро повернеться мама...—  
А він і не слухав. Знову і знову  
аж до відчаю, аж до нестями  
одне вигукував слово:  
— Мамо!..  
Я йшов — і не в вуха, а в душу линув 
той відчайдушний, щемливий крик.  
А були ж розлуки і не на хвилини —  
Навік. 
 
1968 
 
ЩЕ ПРО ОЧІ 
 
Читав у вірші: дивиться хлопчина  
очима батька, що поліг в бою.  
А я б хотів на землю на свою  
поглянуть свого правнука очима. 
 
1968 



 
 
* * * 
 
На сталеву гілку антени,  
де будинку висотного дах,  
бачу я, як сідає щоденно  
спочивати малесенький птах.  
От ще й пташечка прилетіла,  
і так добре сидіти удвох,  
і нема їм ніякого діла  
до земних, до людських тривог.  
Зручно їм на антені високій,  
і не бачать, як небосхил  
огорнувсь у грози неспокій,  
що сягнуть може їхніх крил.  
Ой пташки, ви пташата милі,  
вам антена — як п’єдестал,  
вам не чути, як радіохвилі  
б’ють в чутливий її метал.  
А вони ж налітають, як вітер,  
кожна крилами трепетно б’є,  
і несуть всі тривоги світу  
у натомлене серце моє. 
 
1968 
 
 
 



* * * 
Олесю Гончару 

 
Найважче виривать бур’ян.  
Натрудиш руки аж до ран,  
та ще натрапиш на шипи,  
а ти терпи, а ти терпи —  
вільніше буде дихать сходам  
і урожаїтися згодом. 
 
Найважче виривать бур’ян.  
Не вирвеш — захаращить лан.  
То боягузи і недбальці  
бояться поколоти пальці.  
Ти ж не страшись, не бійся болю,  
а ти прополюй, ти прополюй! 
 
1968 
 
 
БАЛАДА  
ПРО СТРУНИ 
 
Ходив із скрипкою у парі  
він майже все своє життя.  
Вона лежала у футлярі,  
мов у колисочці дитя. 
 
Як за гестапівським наказом  



йому сумна прослалась путь,  
ішов, як завжди, з нею разом,  
ще встиг і фрак свій одягнуть. 
 
Коли ж, хитнувшись, серед яру  
в житті ступив останній крок,  
з осиротілого футляра  
упала скрипка на пісок.  
Він простягнув до неї руку  
і, доки вдарив смерті струм,  
блідими пальцями пилюку  
старанно струшував зі струн... 
 
1968  
 
 
 
ЖАЙВІР 
 
У польовій своїй державі,  
де сонця і весни розмай,  
малий у високості жайвір  
ширя натхненно з краю в край. 
 
У нього крила, простір, воля,  
та хоч як високо злетить,  
між ним і рідним стартом поля  
бринить тонка незрима нить. 
 



То в небо вихопиться прудко,  
радіючи з щедрот землі,  
то раптом падає, мов грудка, 
земні вчуваючи жалі.  
 
Дивлюся, жайворе, на тебе  
і заворожений стою:  
злетів ти з піснею не в небо —  
у душу залетів мою. 
 
1968 
 
 
* * * 
 
Ідуть до мене вірші на світанні,  
як сну зникають видива останні.  
Можливо, хто подумає, що сплю іще,  
а я не сплю — лиш очі не розплющую.  
А що недавно у душі глибини  
запало — зводиться у ці хвилини  
із шанців пам’яті і, наче у полки,  
в слова шикується, в римовані рядки.  
І розгоряються в мені такі баталії, 
все бачу до найменшої деталі. 
Така освітить раптом яснота, 
що й дух захоплює... Лише не та, 
що вдень холодним поглядом тверезим 
все розтина аналітичним лезом, 



а та, що наче блискавка сяйне  
й запалює огнистістю мене… 
Ідуть до мене вірші на світанні,  
не уночі у сновидінні-маренні,  
не ввечері, як втомою думки захмарені, 
а у хвилини трепетні і ранні… 
 
Ідуть до мене вірші на світанні. 
 
1968 
 
 
 
 
 
 
* * * 
 
Сьогодні знов, можливо, всоте  
іду до лісу, як в музей, 
де мамонтові бивні дзота,  
клинопис вицвілий траншей. 
 
Бетон, а з нього — арматура 
пучком сталевих рваних жил, 
немов модерна та скульптура,  
де дріт стирчить із купи брил.  
 
Я чув, казали: «Глянь, вписалася  



війна в поля оці й ліси».  
І ця контрастність їм здавалася  
вінцем новітньої краси.  
 
А я ж і досі чую в тиші цій,  
як стогне зранена земля.  
Ніколи, ні, війна не впишеться  
в оці ліси, в оці поля! 
 
Тому ізнов, можливо, всоте  
іду до лісу, як в музей,  
де мамонтові бивні дзота,  
клинопис вицвілий траншей… 
 
1968 
 
* * * 
 
Хлопчик плакав і все кликав: — Мамо! —  
і так сполохано, так тривожно,  
що ніякими улесливими словами 
його заспокоїть було не можна. 
Йому казала сива жінка, 
яка за руку його тримала: 
— Мама додому зайшла на хвилинку,  
скоро повернеться мама...—  
А він і не слухав. Знову і знову  
аж до відчаю, аж до нестями  
одне вигукував слово:  



— Мамо!..  
Я йшов — і не в вуха, а в душу линув 
той відчайдушний, щемливий крик.  
А були ж розлуки і не на хвилини —  
Навік. 
 
1968 
 
 
ЩЕ ПРО ОЧІ 
 
Читав у вірші: дивиться хлопчина  
очима батька, що поліг в бою.  
А я б хотів на землю на свою  
поглянуть свого правнука очима. 
 
1968 
 
 
* * * 
 
На сталеву гілку антени,  
де будинку висотного дах,  
бачу я, як сідає щоденно  
спочивати малесенький птах.  
От ще й пташечка прилетіла,  
і так добре сидіти удвох,  
і нема їм ніякого діла  
до земних, до людських тривог.  



Зручно їм на антені високій,  
і не бачать, як небосхил  
огорнувсь у грози неспокій,  
що сягнуть може їхніх крил.  
Ой пташки, ви пташата милі,  
вам антена — як п’єдестал,  
вам не чути, як радіохвилі  
б’ють в чутливий її метал.  
А вони ж налітають, як вітер,  
кожна крилами трепетно б’є,  
і несуть всі тривоги світу  
у натомлене серце моє. 
 
1968 
 
 
* * * 
Олесю Гончару 
 
Найважче виривать бур’ян.  
Натрудиш руки аж до ран,  
та ще натрапиш на шипи,  
а ти терпи, а ти терпи —  
вільніше буде дихать сходам  
і урожаїтися згодом. 
 
Найважче виривать бур’ян.  
Не вирвеш — захаращить лан.  
То боягузи і недбальці  



бояться поколоти пальці.  
Ти ж не страшись, не бійся болю,  
а ти прополюй, ти прополюй! 
 
1968 
 
 
БАЛАДА  
ПРО СТРУНИ 
 
Ходив із скрипкою у парі  
він майже все своє життя.  
Вона лежала у футлярі,  
мов у колисочці дитя. 
 
Як за гестапівським наказом  
йому сумна прослалась путь,  
ішов, як завжди, з нею разом,  
ще встиг і фрак свій одягнуть. 
 
Коли ж, хитнувшись, серед яру  
в житті ступив останній крок,  
з осиротілого футляра  
упала скрипка на пісок.  
Він простягнув до неї руку  
і, доки вдарив смерті струм,  
блідими пальцями пилюку  
старанно струшував зі струн... 
 



1968  
 
 
ЖАЙВІР 
 
У польовій своїй державі,  
де сонця і весни розмай,  
малий у високості жайвір  
ширя натхненно з краю в край. 
 
У нього крила, простір, воля,  
та хоч як високо злетить,  
між ним і рідним стартом поля  
бринить тонка незрима нить. 
 
То в небо вихопиться прудко,  
радіючи з щедрот землі,  
то раптом падає, мов грудка, 
земні вчуваючи жалі.  
 
Дивлюся, жайворе, на тебе  
і заворожений стою:  
злетів ти з піснею не в небо —  
у душу залетів мою. 
 
1968 
 
 
* * * 



 
Ідуть до мене вірші на світанні,  
як сну зникають видива останні.  
Можливо, хто подумає, що сплю іще,  
а я не сплю — лиш очі не розплющую.  
А що недавно у душі глибини  
запало — зводиться у ці хвилини  
із шанців пам’яті і, наче у полки,  
в слова шикується, в римовані рядки.  
І розгоряються в мені такі баталії, 
все бачу до найменшої деталі. 
Така освітить раптом яснота, 
що й дух захоплює... Лише не та, 
що вдень холодним поглядом тверезим 
все розтина аналітичним лезом, 
а та, що наче блискавка сяйне  
й запалює огнистістю мене… 
Ідуть до мене вірші на світанні,  
не уночі у сновидінні-маренні,  
не ввечері, як втомою думки захмарені, 
а у хвилини трепетні і ранні… 
 
Ідуть до мене вірші на світанні. 
 
1968 
 
 
 
РЕЛІКВІЯ  



 
Двадцятих літ старе пожовкле фото: 
звисають вуха нам од батьківських шапок.  
І піджачки полатані... Он мій дружок  
з худим обличчям, наче в Дон-Кіхота.  
Та довелось йому не з вітряками  
у бій вступати, як у добрій казці. 
Безвусим лицарем в шинелі, в касці  
підвівся над роками, над віками,  
лишивши скульпторам лиш це стареньке фото. 
 
1968 
 
 
* * * 
 
Радію я, як бачу, що запала  
у серце ще не займане комусь  
іскринка з мого серця, як з кресала,  
і я у сяйві юнім відіб’юсь: 
чи то у сина свого світлім усміху  
(той усміх з кожним днем стає мудріш),  
а чи в поета молодого успіху,  
того, якому правив перший вірш.  
Радію я, як в нього спалахне  
з малих жаринок, мов жар-птиця, ватра.  
І, може, сумувать з того не варто,  
що хтось в цім сяйві не узрить мене.  
У тому й неперервність є, либонь,  



що не згорять душі твоєї атоми,  
що він і в інших душах ще палатиме,  
твій на добро запалений вогонь! 
 
1968 
 
 
 
БАЛАДА  
ПРО СОНЯХОВЕ НАСІННЯ 
 
Вранці з боєм на конях  
залетіли в село.  
Хтось черкнув завіконня.  
Заскрипіло сідло. 
 
Стрепенулась. На ґанку 
опинилася вмить.  
Чує: — Доброго ранку! — 
й вершник далі спішить. 
 
— Хоч оце візьми, сину! —  
і згребла кілька жмень  
молодого насіння —  
і йому до кишень. 
 
Раптом стрельнуло глухо,  
куля гостра, мала  
понад вершника вухом  



прямо в скроню ввійшла. 
 
Встиг лиш мовить «спасибі» —  
і поник із сідла.  
І насіння посипалось,  
що в кишені дала... 
 
А літа, мов на конях,  
по гаях, по степах… 
І красуються соняхи  
там, де вершник упав. 
 
1968 
* * * 
 
Порив у казку, в невідомість... 
О, спрага юних все збагнути 
і осягнути... Та натомість  
дала війна свої маршрути.  
 
Похід наш значивсь не в готелях  
наклейками на чемоданах,  
а тими — в бронзових шинелях,  
що вічно стали на майданах. 
 
1968 
 
* * * 
 



Ви уявіть таке: спинилось все зненацька —  
не мріє більш ніхто прорватися у космос,  
щезає з наших душ поривчастість юнацька,  
перемага її цупка стареча косність. 
 
Вколисані серця від плескоту овацій, 
не мріють вчителів переганяти учні — 
не прагнуть до відкрить, не схильні до новацій: 
мовляв, старі стежки проторені і зручні. 
 
Нових не знають форм будинки, одяг, строфи.  
Застигло небо теж — нехай хоч і погоже.  
На щастя, світ не зна такої катастрофи,  
як добре, що в житті такого буть не може. 
 
1968 
 
МУЗЕЙ ВЗУТТЯ В ЧЕХІЇ 
 
Я за своє життя  
усякі знав музеї.  
А тут — взуття, взуття  
з історії всієї... 
Он чепурне на диво —  
то ним, напевне, пан  
пихато і ліниво  
по килимах ступав.  
Он личаки, дивіться,  
як на моїй поліській  



землі колись, хоч звідси  
до неї і неблизько... 
А он тупий, без ранта,  
підошва на шипах —  
то чобіт окупанта,  
що груз в моїх степах.  
 
Як видно, мало ноги  
уміть як слід озуть.  
Подумай про дороги:  
яку обрав ти путь?  
Із честю, з перемогою  
пройти несхибно спробуй ти  
весь шлях свій нелегкий. 
 
Стою, дивлюсь з тривогою  
на туфельки, на чоботи,  
на модні чобітки. 
 
1968 
 
* * * 
 
Я віршів написав так мало,  
а пригаса потроху зір.  
Їх скільки серце хвилювало,  
а мало впало на папір. 
 
І знов охоплює неспокій,  



а так поволі наповза  
із серця слово, наче з ока  
пекучо-трепетна сльоза. 
 
Ну, а сльоза — вона ж не часто —  
із глибини, а не з очей  
чи то у горі, а чи в щасті  
тече, щемлива, і пече. 
 
В житті охочий до розмови.  
Кого й заговорю, бува,  
а як освідчувавсь в любові,  
то і губив усі слова. 
 
Отак і слово те, що в мене  
із серця вирина. Оте,  
яке для віршів. Сокровенне.  
Воно скупе. Воно святе. 
 
1968 
 
 
НО ПАСАРАН! 
 
Борисові Олійнику 
 
Десь під Полтавою, здається, в Зачепилівці,  
як, відступаючи, зайшли ми у село,  
дитя замурзане у галіфе моє вчепилося,  



що й з місця зрушити ніяково було. 
 
Злотисто-русе, у самій сорочечці,  
воно аж захлиналося в плачі.  
І я подумав: може, йому хочеться  
поцарювати на моїм плечі?  
 
Хотів піднять його — воно ж схопило чобота,  
мов не пускало, щоб ішов з села.  
Та жінка вибігла і гримнула: — Чого-бо ти? —  
і малюка до хати потягла... 
 
— На фронті батько... От воно і скучило… —  
Всміхнулася, а очі ж то сумні.  
І погляд хлопчика, його злотаві кучері  
ще довго в снах з’влялися мені. 
 
Пілотка набакир, за поясом — гранати.  
Ступав я поміж вигорілих трав.  
Визвольником з свєтловської «Гренади» 
себе я у те літо уявляв. 
 
Не раз, було, дивився смерті в вічі я, 
і на плечі холонув друг од ран.  
Та і в хвилини найстрашніші відчаю  
«Но пасаран! — я шепотів.— Но пасаран!» 
 
Гай, гай, коли було оте... Минуло все —  
і чорнохмарі вибухи, й бої. 



Не всі, та незабаром повернулися  
ми в гнізда поколошкані свої. 
 
Весна... Літературний вечір в Києві.  
На сцені з нами молодий поет.  
Злотисто очі променились віями.  
В руках тоненька книжка та берет. 
 
Сказав, що народивсь у Зачепилівці,  
десь під Полтавою... Згадав я те село —  
і серце в грудях так стодзвонно билося,  
що й, певне, в залі чуть його було. 
 
«Невже воно, оте дитя замурзане, 
яке не раз мені з’являлось в сні, 
отак зросло і подружило з музою? 
Чи, може, то примарилось мені?..»  
 
От слово надали йому останньому.  
Він вийшов і натхненно вірш читав  
про хлопця, що загинув за Іспанію,  
що йшов туди з-над ворсклівських отав. 
 
Читав з такою трепетністю юною,  
аж просльозився сивий ветеран...  
Злотистий, весь аж сяяв над трибуною,  
«Но пасаран! — він промовляв.— Но пасаран!» 
 
1968 



 
ПРО ЕДЕЛЬВЕЙСИ 
 
Я чув: ходили в небезпечні рейси  
у гори і на скелі неприступні,  
долоні ранили, збивали ступні,  
щоб дарувать коханим едельвейси.  
А от в газеті прочитав недавно: 
не треба йти для того в дальні мандри, 
бо скоро у садах, як і троянди,  
зростати зможе оця квітка славна.  
І стало сумно... Чом же, чом не радий 
новітньому досягненню науки? 
Це ж горду квітку всі ми візьмем в руки! 
Невже ж то я пошився в ретрогради? 
 
А справді, стало сумно… 
 
1969 
* * * 
 
Історія — найвищий наш суддя —  
всі занотовує і дні, і місяці.  
І, як господар, ставить все на місце  
у домі нашого життя.  
Спресовує події у петит —  
в тісні рядки дрібненьких літер.  
Я чую, як її всевладний вітер  
уже гортає  



     книгу  
     наших літ. 
 
1969 
 
ПРО ЕНЕРГІЮ 
 
Понад земним огромом 
із блискавкою, з громом 
гроза іде в атаку. 
Все блідне з переляку, 
як гнів її сліпий 
нагряне на степи.  
 
Знак блискавки в степах 
я бачив на стовпах. 
То шал її крутий 
закуто у дроти,  
і світлом він стає —  
й сія вікно моє. 
 
1969 
 
 
ВІЧНЕ ПОБАЧЕННЯ 
 
Можливо, це одне із найсвітліших див,  
що завжди ти тепер в житті зі мною поруч.  
Сьогодні знов згадав я молоду ту пору,  



коли стрічать тебе щовечора ходив. 
 
Пригадую, з яким я наближався трепетом,  
і прикро так було, що зустріч ця мине.  
Додому повертавсь, та думав знов про тебе там.  
О той розлуки час — як він карав мене! 
В немолоді літа стає любов ніжнішою,  
розлук і розставань боїться більш вона.  
Я свідчу, що любов з роками ще міцнішає: 
зникає піни шал — ясніше глибина. 
 
Якщо завдав образ — прошу, прошу пробачення.  
А що тебе зустрів — не знаю каяття.  
Який щасливий я: це ж вічне в нас побачення —  
не на години й дні — на все, на все життя. 
 
1970 
 
 
* * * 
 
Пливуть повільно в синім небі хмари 
і міняться. Не хмари, а химери,  
то кучугуристі, то кучеряві. 
І що не приверзеться тій уяві! 
Он річка. Сніг. І сонце в ополонці. 
А чи не ти в морозному віконці  
то все нахукала?.. Твій, мила, образ 
там бачу я... Чола знайомий обрис... 



Та раптом сіра хмара як насунула, 
закрила небо — й стало сумно-сумно. 
Коли хмарінь суцільна чи блакить, 
ні вітерця — тоді й уява спить. 
 
1970 
 
* * * 
 
Признáюся: нікому так не заздрю,  
хоч і прожив я немале життя,  
як впертому в своїй роботі майстру,  
коли її доводить до пуття.  
 
1970 
 
ОСВІДЧЕННЯ 
 
Стаю все жадібнішим до краси: 
хвилинами дивитись можу в захваті,  
як хмар жар-птиці на вечірнім заході  
дзеркаляться у крапельках роси. 
Таке вже не повториться, мине  
в мого життя короткочасній повісті.  
Тремке чуття своєї тимчасовості  
усе частіш охоплює мене. 
 
І не навіяне чуття оте 
модерними книжками з філософії 



чи світу атомною катастрофою, 
яка, подейкують, колись гряде.  
 
Ні, ні, то життєлюбства ненасить,  
то плід його не знаної ще скнарості,  
яка приходить на порозі старості,  
коли і мить боїшся загубить. 
 
І прагнеш увібрати все навкруг  
у спраглі очі: любе, неповторне це  
і те, як гілка он до гілки горнеться —  
цей вітерця легкий, ледь зримий рух. 
 
Той рух, той плин я здавна ще люблю,  
і так не хочеться навік застигнути —  
і все спішу, щоб тільки більше встигнути,  
немов ковтки у спеку, дні ловлю. 
 
То не приреченості почуття,  
а часового, я сказав би, голоду,  
якого ми, на жаль, не знаєм змолоду,  
і пізно так приходить каяття. 
 
І, може, мудрості то вищий знак,  
як зрозумієш: найдивніше диво — це  
Життя... 
  Ніяк вже очі не надивляться,  
і руки не наробляться ніяк! 
 



1970  
 
ДЖЕРЕЛА 
 
Все починається з джерел: 
руша від пірса каравела,  
з гнізда злітає і орел.  
Все починається з джерел. 
 
Тож не замулюйте джерела!  
 
1970 
* * * 
 
Знов літні дні мене покликали  
у лісу й поля благодать.  
Хотів би знову на канікули  
додому з міста приїжджать. 
 
Усе позаду — і екзамени,  
і гамірна та суєта,  
і гріють знову очі мамині,  
їх найщиріша доброта. 
 
У схилену низеньку хатку я,  
пригнувшись, входив на поріг,  
вона жила про мене згадкою, 
і я її в душі беріг. 
 



І в наш індустріальний вік — її  
хіба забудеш отаку,  
де днів дитячих всі реліквії  
охайно складено в кутку? 
 
А вечори як пахнуть м’ятою  
від польового вітерця.  
Я вірю, що і в час наш атомний  
духмяність ця ще хвилюватиме  
людські замріяні серця. 
 
Ой вечори, ви повні синяви, 
бузково-сині вечори, 
які чарівні на Вкраїні ви  
рясної літньої пори! 
 
Вже більше шиферу, ніж стріх отам,  
де ієрогліфи антен...  
Мені ж до мами не приїхати —  
там жде лише старенький клен. 
 
І я посивів... І все ніколи...  
Як заздрю, плем’я молоде,  
що можеш їздить на канікули,  
коли ще мати вдома жде. 
 
1970 
 
АХ, ВУЛИЦІ ЧЕРНІГІВСЬКІ... 



 
Ах, вулиці чернігівські,  
я знов прийшов сюди.  
Горять неоном вивіски,  
підсвічують сади. 
 
Знов темними алеями,  
як в давні ті роки,  
з дівчаточками-феями  
тут ходять парубки. 
 
Он двері ледь прочинені,  
лиш варто в двір зайти —  
і кроки ще Тичинині 
почути зможеш ти. 
 
Ах, вулиці чернігівські,  
ви стали молодіш.  
Нові будинки й вивіски,  
а чари ваші ті ж. 
 
Ах, вулиці чернігівські...  
 
1970 
 
 
ВІЗ 
 
В сорок п’ятім в травневому Відні  



я побачив поліський наш віз.  
У краї ті — далекі й нерідні —  
він проїхав без мита і віз. 
 
Із частинами нашого війська  
сто доріг подолав, сто мостів.  
І тепер у столиці австрійській  
барабанно отак гуркотів. 
 
Весь квартал був тим гуркотом повен,  
той квартал, де будинок, в якім  
жив, творив колись Людвіг Бетховен  
в геніальнім шаленстві своїм. 
 
Та поліських возів наших звуку  
не записано в жодній з сонат.  
Ще й підковами лунко по бруку  
стукотів наш гнідий Росинант. 
 
Хоч стомивсь, та ступав граціозно.  
Де зростав він? Придибав звідкіль?  
Воза ж, певно, робила обозна  
із Городні моєї артіль. 
 
Знаний ще з оперет, з декорацій,  
Відня світлий помпезний пейзаж, 
фешенебельні жовті палаци — 
і от раптом такий екіпаж. 
 



Здивувавшись сама цьому диву,  
злізла з воза дівчина-сержант  
і коневі вплела в чорну гриву  
із сатину червоного бант. 
 
Я дививсь на коня цього й воза,  
слухав марш тріумфальний коліс.  
Що ж, можливо, комусь воно й проза,  
а мені ж був як пісня той віз... 
 
1970 
 
 
ДИРИГЕНТ 
 
А хор співав... І, захопившись хором,  
на диригента й не дивився зал.  
А він, сивоголовий, з серцем хворим,  
поблід, врочистий творячи хорал. 
 
Із залу було видно тільки спину  
і чуйних рук ласкаво-владний змах.  
Був диригент блідий, та без упину  
свій кожний жест озвучував, як маг. 
 
Мов сам витягував найвищу ноту,  
мов сам народжував цей кожний звук.  
А зал не бачив і росинок поту  
на зблідлому чолі, й тремтіння рук.  



 
Це бачив хор... Та мусили хористи,  
тривозі не піддавшись, як бійці,  
всі зберігати темпи і регістри  
і дехто — навіть усміх на лиці. 
 
А далі все, як і бува в концерті: 
і оплески, і квіти...  
    І за мить  
він знов змахне руками — і в безсмертя  
на білих крилах пісні полетить... 
 
1970  
 
 
ОБЕЛІСКИ 
 
Є в селах круті обеліски —  
стоять на майданах вони.  
На плитах вкарбовані списки  
сельчан, що нема їх з війни.  
Гучніше за всякі оркестри  
в безвітрі гранітних знамен  
беззвучно волають реєстри  
святих незабутих імен...  
Он батько тут поруч із сином,  
а он і всі разом сини.  
Рушали в пориві єдинім  
і в смерті з’єднались вони.  



Безвусі, ну зовсім ще діти...  
І хтось тут поклав на граніт  
рядами полеглими квіти —  
в буянні обірваний цвіт.  
А хтось ще малесенький жмуток  
у склянці з водою приніс  
із саду свого незабудок —  
блакитних небесних тих сліз.  
І тиша навколо. Лиш висвище  
щось в вітті сполоханий птах.  
І голосно дідове прізвище  
читає онук по складах. 
 
1970 
 
СЛОВО 
 
Благословен, хто, взявши кремінь  
до негнучких іще долонь,  
уперше викресав огонь  
і розпанахав раптом темінь.  
Та і тому не менша слава,  
хто винайшов знаряддя слова:  
придумав назви — знаки стислі —  
німим навколишнім предметам —  
тим окрили ´в чуття і мислі,  
став першим вченим і поетом. 
 
1970 



 
 
 
ВОЇНСТВО ТРУДА 
 
Яким робітникам, якому інженеру  
завдячую я тим, що в мене на столі  
родюче біле поле чистого паперу,  
де посіваю я оці рядки малі? 
 
А хто подбав про те, щоб міг писать я зручно; 
хто витесав цей стіл і змайстрував стілець? 
Та щоб з рукою в парі бігла авторучка —  
моїх чуттів і мислі відданий гінець. 
 
Я так радію точно знайденому слову: 
все заповітне ми довірили словам. 
Плекав народ віками нашу славну мову,  
і нею свою душу виспіваю вам.  
 
То все творилося до мене чи без мене.  
Ото на ньому й творчість виросла моя.  
О воїнство труда! На жаль, ще безіменна  
є праця — не на кожній значиться ім’я. 
 
Та хай тобі живеться й твориться щасливо,  
і я до лав твоїх належу й цим горджусь.  
І радий з того я, як думаю: можливо, 
і мій пісенний труд згодиться теж комусь. 



 
1970 
 
 
ЛАПІДАРІЙ 
 
В музеї керченськім, в його дворі  
камінні плити бачив я старі  
і напис «Лапідарій» — угорі.  
Були вони з античних ще часів,  
на білих плитах так негусто слів.  
То на обмеженій, мов аркуш, площі  
рядки писали тільки найдорожчі,  
на кожнім заощаджуючи слові,  
бо важко їх на брилі мармуровій  
різцями карбувать...  
     Отож недарма  
про мову віршів кажуть: лапідарна. 
 
1970 
 
 
* * * 
 
Один хваливсь: «Люблю вокзали,  
круту мандрівочку нову...»  
А інші з докором казали:  
«Мов на вокзалі я живу...» 
 



Люблю, життя, твої дороги:  
вокзали, аеропорти. 
Даруй мандрівницькі тривоги,  
позбав лиш тільки суєти. 
 
1970 
 
ПАМ’ЯТІ БАТЬКА 
 
Лежить мій батько — славний витязь школи,  
народний, сивий мій інтелігент.  
Останній віддих зморених легень —  
вже не потрібні ліки та уколи.  
 
І на обличчі ані тіні муки,  
беззвучний сон, як у малих дітей.  
І тільки руки, величаві руки,  
як монумент на пагорбі грудей... 
 
1971 
* * *’ 
 
Живою мудрістю віків  
нащадки й предки нерозлучні.  
Та мало мати вчителів —  
хай будуть в тебе ще і учні! 
 
1971 
 



 
КЛОД МОНЕ 
 
Він посміхався сонцю, світлу,  
картав затьмареність, пітьму,  
усе бездонне сяйво світу  
немов належало йому. 
 
Ні спадку, ні своєї хати,  
було в кишенях кілька су,  
та він володар, він багатий: 
мав скарб живий — душі красу. 
 
Осліп, та з сонячної зливи  
брав пензлем краплю не одну.  
І, мов дитина, був щасливий,  
як дарував їх полотну. 
 
1971 
 
 
* * * 
 
Іще манюня, немовля,  
нема ще слів, а тільки звуки,  
іще ніхто й не дозволя  
мені онуку взять на руки. 
Лиш мати хилить до грудей,  
узявши бережно в долоні,  



плечем ховає від людей,  
щоб не зурочили сторонні.  
О, скільки світлої цноти  
й тривоги в цім захиснім русі!  
А сповивати — для бабусі  
чи більшу радість де знайти?!  
Іще ні місяців, ні літ,  
а простягає рученята,  
мов хоче у незнаний світ  
незримі двері відчиняти...  
А гляне мати на дитя —  
яке лице її прекрасне!  
Гори, іскриночко життя,  
гори й не гасни!.. 
 
1972 
 
 
* * * 
 
У віршах мало нами ще освоєна  
нових індустріальних днів краса: 
то бачиться нам карабін у воїна,  
то в селянина – серп а чи коса. 
 
А все у русі… Й степ цей з ожередами,  
що ждуть, немов на рейді кораблі. 
Баби і ті он мчать велосипедами,  
авоськи почепивши на рулі. 



 
1972 
 
 
ГОРОБИНА 
 
Десь у новім кварталі передмістя  
в один з осінніх прохолодних днів  
тоненьку горобину я узрів —  
на ній давно вже облетіло листя.  
Та ще сліпучіш у промінні сонця  
на голих вітах тим студеним днем  
палахкотіли стиглих ягід гронця  
оранжево-карміновим вогнем...  
Ну й горобина... Скільки облетіло  
листочків із мого календаря!  
Примерхнув зір, кволішим стало тіло,  
а думка все горить і не згоря.  
Війне й моя недальня осінь пізня, 
а там ще і зав’южиться зима. 
Та доки гроняться і дума, й пісня —  
ні відцвіту, ні відспіву нема. 
 
1972 
КОРОВА Й ХЛОПЧИК 
 
Корова з лугу підійшла до річки,  
нагнулась, щоб напитися води.  
Хлопчина в шортах, зовсім невеличкий,  



дрючком не підпускав її туди. 
 
І мати, що була із ним на пляжі,  
читала йому віршик про теля,  
гукнула: — Бу ´цне ще або замаже,  
жени її швиденько звідсіля! 
 
Корова сумно повела очима,  
лизнувши синь шершавим язиком,  
назад пішла...  
   Надвечір брав хлопчина  
в пухкі долоні кухоль з молоком. 
 
1973  
 
 
У ПАРКУ СЛАВИ 
 
У парку навкруг обеліска  
хтось котить дитячу коляску.  
Вслухаються кручі й Дніпро,  
і чути у тиші радарній цій:    
внизу поспішає до Дарниці  
розгонистий поїзд метро. 
 
Уперто навкруг обеліска 
хтось котить дитячу коляску. 
 
1973 



 
 
СТРУМ 
 
В одній руці твою тримаю руку,  
а другою — за пальчики онуку.  
І мовчки так застиг від гордих дум,  
відчувши струм, життя нестримний струм... 
 
1973  
У ГАЇ 
 
Напевне, ви чули у гаї  
співочий перегук птахів:  
от пташка скінчила свій спів —  
враз інша їй відповідає.  
Стояв я і слухав це чудо,  
і спало на думку мені:  
замало — співати пісні,  
ще треба, щоб їх було чуто. 
 
1973 
 
 
* * * 
 
Під посадкою десь на обніжку, 
як у полі почались жнива,  
я побачив дерев’яну діжку  



з обручами — біла ще, нова.  
 
Жниварі пили із неї воду,  
аж ходили круто кадики.  
Жадібно ковтали прохолоду,  
лунко, що і чуть було ковтки. 
 
Як була ще муза молодою,  
то у вірші славив я в той час  
діжку із водою дощовою,  
що стояла у саду у нас. 
 
Все вона відбила: клен і небо,  
і було маленькому мені 
любо задивлятись в ній на себе  
і вдихати пахощі земні. 
 
Я б хотів і нині дихать нею...  
Та от інший образ полонив,  
як побачив діжку над стернею  
в час гарячих, в час кипучих жнив. 
 
Будь же й, пісне, бажана, неначе 
в спеку діжка ця; хай твій рядок  
людям трудовим у час гарячий  
буде, як джерельної ковток. 
 
1973 
* * * 



 
Я згадую зимову люту ніч: 
ішла на дім наш снігова навала. 
Та мати встала, розпалила піч —  
і веселіше, затишніше стало. 
 
Я славлю світлу людяність долонь —  
таких, як мала моя добра мати,  
які уміють, творячи вогонь,  
не так себе, як інших зігрівати. 
 
1973 
 
 
ДРУЖИНАМ  
ЗАГИБЛИХ НА ВІЙНІ ДРУЗІВ 
 
Буває, що пишуть дружини  
на свята вітання мені —  
дружини отих, з ким дружив я  
й кого загубив на війні...  
 
Звичайно, не всі і не часто.  
В листах сповіщають вони,  
яке материнське їх щастя —  
зросли їхні доньки й сини.  
 
«Якби-то йому це побачить!» —  
в кутку приписавши рядок,  



можливо, що нишком заплачуть,  
солоний ковтнувши ковток... 
 
А більше ні крихти печалі.  
«Здоров’я своє бережіть.  
Всіх рідних вітайте». І далі: 
«Вам треба ще жити і жить». 
 
Ні слова про вічність розлуки,  
про біль свій одвічний... І знов: 
«Це ж діти ростуть і онуки —  
потрібна їм наша любов...» 
 
О сиві мої Ярославни,  
спасибі за мудрі листи —  
ні заздрощів чорних, ні зла в них.  
І хочеться так дорости 
до душ ваших світлих і славних,  
до мужньої їх доброти... 
 
1973 
 
 
* * * 
 
На море я дивлюся на світанні,  
і смуга обрію удалині  
у сизувато-сірому тумані  
здається лісом дальнім на Десні. 



 
І вже мені видніються в уяві 
і рідна річка, й сонні береги,  
де похилились верби кучеряві, 
за ними ген смарагдові луги.  
 
Як був малим — здавалась річка морем. 
Тепер на морі бачу я Десну  
і все ловлю, ловлю примерхлим зором  
лісів і луків сизу далину... 
 
1973 
 
 
 
* * * 
 
О часе, часе, то з твого веління  
я перейшов у старше покоління.  
Повільнішою робиш ти ходу мою,  
кволішим зір... Та не про це я думаю. 
Турбуюся: чи стачить сил удаль нести 
крутий, святий вантаж відповідальності — 
отой, який мені вручили старші, 
як падали, знесилені, на марші. 
І я іду і не хилю рамена, 
бо молоді крокують поруч мене. 
До них і строгим, і уважним будь:  
як ти впадеш — вони продовжать путь. 



 
1973 
ВИПАДОК НА КОМАНДНОМУ ПУНКТІ 
 
Вже дві години з «полювання»  
ждав літака аеродром.  
Радистка все: «Прийом, прийом», —  
але у відповідь — мовчання...  
Мовчали й ми. Чекали звістки...  
Та, дивно скинувши плечем,  
зненацька вибухла радистка  
важким розпачливим плачем.  
— Хоч посоромся генерала,—  
хтось їй сказав.— Ти ж фронтовик...—  
Вона ж іще блідіша стала,  
то замовчить, то знов у крик...  
А генерал поклав долоню  
їй на плече, блідий і сам: 
— Ти плач, ти не соромся, доню,  
ти волю дай своїм сльозам...—  
Казали потім, що було те 
чуття таємним, що вона  
не відкривалася пілоту: 
чекала — скінчиться війна...  
Немало друзів смерть скосила,  
і загубив я втратам лік,  
та як в землянці голосила  
радистка — не забуду вік... 
 



1973 
 
 
ВІНКИ НА ВОДІ 
 
Бачив я: у ніч на Івана Купала  
кидали на воду вінки.  
А сьогодні,— 
як пам’ять про тих, що упали  
у морські безодні  
і не повернулися з походу, —  
ветерани-моряки  
тихо клали вінки на воду. 
І пливли вінки  
у віки. 
 
1973 
* * * 
 
Щоб літак не зміг зірватись в штопор, 
щоб летіти не знебувся сил, —  
креслячи стрільчастий обвід крил,  
зважують тугий повітря опір.  
Навіть крил висока горда впертість 
мусить об навколишнє обпертись. 
 
1973 
 
 



* * * 
 
Я й досі згадую материні простирадла.  
Ввечері вносила в хату 
з шворки, що за вікном.  
Я дихав ними — 
і голова сама на подушку падала, —  
і засинав я 
наймогутнішим сном.  
Чим пахли вони? Сонцем? Вітром? Бадиллям?  
Від них я так ідилічно засинав.  
Це ж тоді я ще зовсім не знав, 
що на світі не буває ідилій...  
Пам’яте! Як добре, що ти не зрадила,  
що пам’ятаєш материні простирадла.  
Хотів би і нині полежати в їхнім озоні, —  
може, не були б мої ночі безсонні.  
А то не сплю — 
не сни приходять, а спогади.  
Лежу, не ворушачись, — 
боюсь їх сполохати.  
 
1973 
 
 
* * * 
 
Дорікаєш ти сьогодні знову: 
захаращений мій стіл письмовий.  



В закапелках всіх його шухляд  
вкотре пробую навести лад.  
Та, наводячи у них порядок,  
входжу в світ своїх старих нотаток.  
Учорашня обляга турбота,  
а сьогоднішня ж стоїть робота.  
Знаю з досвіду немолодого: 
не затримуйсь у минулім довго!  
Так бува в картинній галереї —  
подивившись давнє полотно,  
хочеться зненацька у музеї  
глянуть в звичайнісіньке вікно. 
 
1973 
 
 
* * * 
 
Люблю високу величавість гір,  
але не ту, що застує нам зір, 
а ту, яка підносить, — звідкіля 
осяжнішою бачиться Земля. 
 
1973 
 
 
ЯКИЙ ДЕНЬ? 
 
День бува на ранок схожий: 



гожий ранок — день погожий, 
сонце — наче з повних жмень.  
Та, як день минає марно,  
хай і сонячно, безхмарно, —  
я кажу: — Поганий день! 
 
А почався ранок в мене  
заклопотано, натхненно, 
строфами нових пісень,  
і весь день пройшов не марно,  
хай і вітряно, і хмарно, —  
я кажу: — Чудовий день! 
 
1973 
 
 
ОДНА І3 КИЇВСЬКИХ КАЗОК 
 
Одна із київських казок —  
як на дніпровських кручах  
у Ботанічному бузок  
сія в сто свіч сліпучих.  
Я задививсь на цю красу: 
мов на живій картині.  
А на табличці унизу  
ще й назва по латині  
на честь того, хто за своє  
життя цей сорт виводив.  
Я прочитав: «Мадам Пер’є» —  



легке, лунке на подив.  
3 Парижа, певне, Ви, мадам,  
скажу Вам, гарна справа —  
свій хист роздарювать садам,  
аж ген сягнула слава...  
А он який стримить між трав  
стрункий ліловий кущик: 
весь в гронах запахущих —  
і «Обеліск» хтось назву дав.  
Чи уявляєте ви те,  
як в травні, друзі милі,  
бузковий кущ цей зацвіте  
у когось на могилі...  
Та що це про могилу я?  
Геть, геть, печальні думи,  
коли навкруг життя буя  
й в травневому саду ми...  
А сад поезії... Там барв  
теж дивне розмаїття.  
Яких скарбів лиш не придбав  
він за усі століття!  
У нім труджусь, у нім іду  
і мрію, як про щастя,  
що людям квітку в тім саду,  
свою там квітку, хоч одну  
й мені зростити вдасться...  
...Одна із київських казок —  
як на дніпровських кручах  
у Ботанічному бузок  



сія в сто свіч сліпучих.  
 
1973 
 
* * * 
 
Невже хоч би раз не робилося сумно  
тобі від своїх власних віршів і книг? 
Невже хоч би раз не гнітив тебе сумнів,  
чи так написав їх, як прагнув, як міг?  
О самокритичні терзання поетів...  
Якщо ти ніколи не знав цих терзань,  
то, певне, ніколи не знав і дерзань 
і, певне, ніколи не знатимеш злетів. 
 
1973 
 
 
* * * 
 
Заблудившись необачно  
на осонні серед дня,  
на Хрещатику собачка  
перехожих здоганя. 
 
На тролейбусній зупинці  
бігає туди-сюди.  
Зазирає в очі жінці,  
нюхає її сліди. 



 
В черевик мій носа тиче,  
обціловує мене.  
І до чого ж симпатичне  
це створіннячко земне! 
 
Переляканий хазяїн  
не ішов уже, а біг.  
Ну а песик весь аж сяє —  
кинувся йому до ніг. 
 
І на мить присівши, лапку  
делікатно так подав...  
Я на цьому ставлю крапку — 
жде мене чимало справ. 
 
Що затримав, то пробачте,  
ах, міська ця метушня...  
Розумієте, собачка,  
на Хрещатику собачка  
заблудився серед дня. 
 
1973 
* * * 
 
Ти народивсь — і думає про тебе  
уся рідня, уся твоя сім’я —  
дають ім’я тобі... Та згодом треба  
усім життям творить своє ім’я. 



 
1974 
 
ОБОРОНЦІ ПРЕКРАСНОГО 
 
У Києві, в Голосіївському лісі, на тому пагорбі, де 
стоїть нині літературно-меморіальний музей  
М. Т. Рильського, восени 1941 року був 
командний пункт оборони міста. 
(З газет) 
 
Це було восени, в сорок першому році.  
Стало фронтом тоді лісове Голосієво.  
І у лісі пожовклому куль чорне сієво  
колосилося смертю на кожному кроці.  
На КП тут сидів генерал, що полки його  
зайняли всі траншеї на цій висоті.  
Йшли сюди ополченці народні — оті,  
що стояли на варті прекрасного Києва...  
Оборонці прекрасного! —  
Так би і слід 
їх назвати усіх — командарма й солдата,  
що на смерть тут стояли...  
І де було знати,  
що отут по війні, — лиш мине кілька літ, — 
де останній замовк уночі кулемет,  
де зостались лиш каска і клапті шинелі, —  
у облозі дерев, у привітній оселі  
буде жити і вірші писати поет...  



Той поет, чий сонет ополченець-філолог  
тут напам’ть читав молоденьким бійцям  
і поему про них написать обіцяв,  
та не встиг — обірвав так зненацька осколок...  
Ні, скажу, це не просто собі випадковість,  
що отут, де круте бойовище було,  
оселилося в Домі сердечне тепло,  
оселилися пісня, поезія, совість...  
Сивий маршал поезії. Бачив він звідси  
обрій дальніх віків.  
Брали гору круту  
і вважали ми щастям, долаючи східці,  
підійматись в цей Дім, на його висоту... 
 
Вже поета нема. В барви мудрої осені 
одяглися дерева його у саду. 
В Голосіїв на осені світлі запросини 
в Дім поета я знову по східцях іду... 
Тут КП був колись. Вже сліди від траншей 
поросли — і там квіти палають на сонці. 
Він і пам’ятник вам — цей поетів музей, 
вам, прекрасного воїни і оборонці! 
Був соратником вашим поет. І цей Дім — 
він і ваш. І не треба отут обеліска. 
Входим в Дім. І читаємо вірші у нім. 
І у шані, в мовчанні вклоняємось низько. 
 
1974 
 



 
ДВІ КАСКИ 
 
Він був шахтарем і загинув за землю донбаську.  
До каски бійця і шахтарську поклали ще каску.  
Отак і лягли в полковому музеї на стенди  
дві каски — дві казки, німі величаві легенди. 
 
Він був шахтарем і загинув за землю донбаську. 
 
1974 
 
 
* * * 
 
В прозорій вазі — квітів дружний спалах,  
їх відблиск у гранчастім кришталі.  
Два дні минуло — й на моїм столі  
сумна самотність пелюстків опалих. 
 
То не дерев оголеність осіння:  
цій квітці, що у вазі опада,  
весною не ожить... Не ґрунт — вода...  
І коренів нема... Нема й насіння... 
 
1974 
* * * 
 
Він де тепер  



отой сапер, 
що на стіні писав на розі 
автограф свій: «Немає мін», — 
чи він дійшов-таки в Берлін, 
а чи упав десь на дорозі? 
 
Міста зберігши від руїн,  
зберігши дітям сонце й хліб,  
можливо, на якійсь із мін  
він підірвався і осліп  
а чи в смертельну впав пітьму. 
І всі будинки і проспекти,  
що врятував од небезпеки,  
стоять, як пам’ятник йому... 
 
А скільки сталось в світі змін —  
і вільні Прага, і Берлін, 
Софія, Пешт, з ним разом Буда.  
Невже-то світ коли забуде  
отих, що з давніх його стін 
виймали жала чорних мін?  
Невже-то світ коли забуде? 
 
А ми, поети, за столи  
як сядем до своїх паперів,  
не забуваймо й ми саперів,  
що смертю сплачують за огріх,  
що ставили рядок-автограф,  
щоб нині ми писать могли... 



 
1974 
 
* * * 
 
Запросили чернігівські медики  
у неділю на свято у ліс.  
Може, це і порушення етики,  
що я сум на це свято приніс. 
Та в усьому берези винні... 
Як ввійшов я у ліс і побрів 
по виткій, по глухій стежині 
в царство білих струнких стовбурів, — 
пригадав лісові медсанбати 
і криваві важкі фронти. 
Не берези то, а солдати,  
не кора, а бинти, бинти...  
І про це я повідав медикам —  
і запала тиша німа.  
Може, це і порушення етики,  
тільки ви погодьтеся все-таки,  
що без спогадів свят нема.  
Наказав хтось замовкнуть оркестру,  
припинити сміх і пісні.  
Посуворішали медсестри,  
лікарі стояли сумні. 
Я дивився на їхні лиця,  
і була так схожа одна  
на оту, в зелених петлицях,  



що її забрала війна.  
І оця, що з воєнним начмедом  
наче рідні сестри були,  
частувала пахучим медом,  
і ми з нею вино пили.  
Пив я, пив, та лишався тверезий,  
як за юної ще пори.  
А в усьому винні берези,  
білі-білі їх стовбури... 
 
1974 
 
 
* * * 
 
Ми оточили строгий обеліск,  
де наші фронтові спочили друзі.  
А поблизу ріка і чорний ліс,  
і пасли коней хлопчаки на лузі.  
 
Вони, мов по команді, підвелись,  
на коней скочили, вчепившись в холки, 
й повз нас — із-під копит — землі осколки...  
З галопу перейшли вони на рись.  
 
Були в цім одчайдушші хлопчаків  
до подвигу готовність і рішучість  
отак узяти спільно з нами участь  
у вшануванні славних вояків.  



Немало проминуло з того дня,  
а я все згадую галоп, як вихор,  
і хлопчака рудий хвилястий вихор,  
і каре око білого коня... 
 
1974 
 
 
* * * 
 
Зимо, зимонько! Мені  
надивитись дай на тебе:  
це ж бува лиш в сніжні дні,  
що земля світліш за небо.  
 
1974 
 
 
ШКІЛЬНА СТІНГАЗЕТА 
 
Наша класна шкільна стінгазета — 
я писав її сам від руки.  
То у ній — перші спроби поета,  
перших віршів невправні рядки. 
 
Це ж у ній власні вірші я вирішив  
дати збоку в колонці вгорі.  
Ще ніде не вміщав своїх віршів, 
хоч писав їх щодня на зорі. 



 
Був я сам за редактора й автора,  
правив дописи в стилі однім.  
Поспішав, бо газета назавтра  
мала буть в коридорі шкільнім. 
 
Я писав так старанно і рівно, 
все в квадрат шикував, як в каре.  
Вранці ще Євдокія Петрівна  
розставляла всі коми й тире. 
 
От висить в коридорі — і натовп,  
цілий натовп читає її.  
А моя однокласниця Ната  
Очі — прямо у вірші мої. 
Непокоївсь: чи візьмуть у душу  
хоч рядок мої товариші?  
А рядки-то блискучі, бо тушшю 
їх писав — і усі від душі. 
 
Прикидав: а який однокласниця  
саме зараз читає рядок?  
Хвилювався, тривожився... Власне, це —  
був мій перший в поезію крок — 
громадянськості перший урок. 
 
1974 
 
 



 
УРОК БЕЗСМЕРТЯ  
 
Пам’яті народного  
артиста УРСР  
М. Д. Роменського 
 
Той самий зал. І та ж відома сцена.  
Лиш оксамит на кріслах вже новий.  
Співа артист. І так, як Ви, натхненно,  
ту ж арію, яку співали Ви. 
Ту Вашу, ту коронну Вашу арію,  
і схожий так на Ваш — громовий бас.  
Заплющив очі і неначе марю я:  
я чую Вас, я ніби чую Вас.  
А Вас нема... Я знаю це, я знаю.  
І то співає молодий артист, 
і Вашої майстерності немає 
ще в нього, і не той, можливо, хист. 
І тембр не той, бо Ваш був неповторний. 
Та ніби чую Вас. Хто ж цей співак? 
Він, кажуть, учень Ваш консерваторний — 
то Ви його співать навчили так. 
Не Ви, не Ви співали у концерті,  
та Ви — хоча і не було Вас там —  
урок тоді дали. Урок безсмертя. 
Спасибі Вам за це. Спасибі Вам. 
 
1974 



 
 
* * * 
 
З тривогою дивлюся завше  
на кволість саджанців тонких.  
То ми, тут землю розкопавши,  
садили обережно їх. 
 
І радий я, що прийнялися, 
що шелестить на вітерці  
ріденьке їхнє перше листя, 
немов на святі прапорці. 
 
І вигляд їх такий тендітний,  
і незахищеність така,  
мов ланцюжечком вийшли діти  
на вулицю із дитсадка. 
 
Гінкі тут виростуть тополі,  
могутні нелині-дуби. 
І так хвилюють їхні долі: 
якби-то вижили... Якби. 
 
1974 
 
 
 
КРАСА СТАРОСТІ 



 
Сивина. Зморшки. Руки з напнутими жилами.  
Видно — з працею здавна дружили.  
Стомлені очі дивляться строго.  
Скільки в них вистражданої мудрості.  
Скільки встиг за свій вік споруд зростить  
чи навчити дітей! Я дивлюсь на старого —  
красень який! На портреті ж 
наведуть ретуш — 
і спотворять... Гей, ви, фотографи-майстри,  
невже вважаєте, що некрасиві старі?  
Помиляєтесь! Я теж помилявся довго —  
думав, що краса лише в молодого,  
боявся зморщок і сивини. 
А от сьогодні вони 
так сяйнули мені... 
Цю красу не підфарбуєте і не змиєте,  
О ні!  
Заробить її треба, розумієте? 
І ти, мій сину, затям: 
усім життям  
її заслужити слід.  
А, який красень дід,  
який красень! 
 
1974 
 
 
* * * 



 
Не заздрю вам, вдоволені, бездумні ви, — 
не мучать вас ані тривоги, ані сумніви. 
Для вас робота — то сама нудота,  
і веселить її лиш дотеп анекдота.  
Бенкетів королі, кумири тоскних дам,  
ви смієтесь... Та чи не сумно вам? 
 
1974 
 
 
* * * 
 
Кружляють часу веретена —  
невтомний, безупинний рух.  
І тчуть життя моє щоденно  
мільйони доль, мільйони рук.  
 
1974 
 
 
 
* * * 
 
Чи знаєш ти, що лагідна роса,  
як штучно промені вбере крізь лінзу, — 
травинку спалить, на якій звиса,  
і може спричинить пожежу лісу.  
 



З вогнем обачний будь. З промінням теж.  
Із мирних рос не викреши пожеж. 
 
1974 
 
* * * 
 
Ніяк до цього я не звикну  
і одірвать не можу віч,  
як бачу: поїзд мчить — і вікна  
горять, біжать у темну ніч.  
То пробігають над рікою,  
то мчать в поля — й світліш навкруг. 
І не дають мені спокою  
це світло й рух, це світло й рух. 
 
1974 
 
 
СОНЕТ  
ПРО ПАРТИЗАНСЬКІ БУДНІ 
 
(З білоруських мотивів) 
 
Напевне, від того часу, відколи  
з’явилось навчання на білий світ,  
ніхто не бачив ще такої школи, 
як в лісі під зеленим дахом віт 
у краї партизанськім...  



     Тісно в 
коло  
сідав хто на траву, хто на пеньок,  
і слухали Марисі та Миколи  
з граматики, з історії урок.  
Ще й комісар в село послав Явдошку  
узнать, де грифельну дістати дошку. 
Та і наказ одержали бійці    
приносити, вертаючись із рейду,  
не лиш здобуту зброю, а і крейду,  
підручники, папір і олівці. 
 
1974 
 
 
В МІСТІ КАНТА 
 
По місту повільно ідуть екскурсанти,  
показує гід їм розбиті форти.  
Крізь пекло, яке не придумав би й Данте,  
тут нашим бійцям довелося пройти. 
Навпроти стоять тріумфально гармати — 
оті, що стріляли тут вдень і вночі.  
Зуміли вони ці форти подолати —  
знайти для замків їх розумні ключі. 
І наче в знак дяки кмітливому майстру 
і подвигові, що звершив наш солдат,  
зворушливо хтось почепив білу айстру  
на темнім стволі однієї з гармат. 



Розказував гід про філософа Канта,  
який тут прожив довге творче життя,  
про космогонічні його відкриття,  
торкнувсь філософії так делікатно... 
От Кантів надгробок... А глянеш угору —  
тут поруч шпилястий узорчатий дах.  
І холодом дихають стіни собору,  
де галки гніздяться в похмурих кутках. 
— Отам,— каже гід,— із амвона молилися  
за прусських вояк, що рушали в похід...—  
І наш екскурсант із протезом, на милицях,  
почувши про це, спохмурнів і поблід.  
Розпитував гіда докладно про Канта,  
записував назви трактатів-книжок.  
 
По місту повільно ідуть екскурсанти,  
в готичнім провулку лунає їх крок. 
 
1974 
 
 
САЛЮТ 
 
Фотоапарат «Салют» виробництва київського 
заводу «Арсенал» був  
на борту космічного корабля Юрія Гагаріна. 
 
Дівчино у білому халатику, 
це ж тобою творена деталь 



полетить десь по шляху в галактику —  
у небесно-неймовірну даль. 
 
То перед чутливим об’єктивом,  
що вгорі, як око з корабля, — 
неземним голубуватим дивом  
крутобока крутиться Земля. 
Прямо з цеху в зоряну галактику  
пролягли невидимі мости. 
Дівчино у білому халатику, 
то про що замріялася ти?.. 
 
1974 
 
 
* * * 
 
Життя гірко-солодкий трунок.  
Я п’ю його. Я спрагло п’ю  
й, невічність знаючи свою,  
на схилі — хай не на краю —  
вже день приймаю, як дарунок... 
 
1974 
 
 
ГРОНО 
 
Тримаю у руці я виноградне гроно, 



де виноградини так вистигли синхронно 
і припадає дружньо ягода до ягоди. 
Дивлюсь на них — і до душі мені ота  
їх зчепленість цупка, і гармонійна злагода,  
прозора, повна сонця, зріла яснота.  
 
1974 
 
 
 
* * * 
 
Не чує солдат у бою, як зозуля  
у лісі кує — скільки жить йому літ.  
Не думає він і про мить, коли куля  
у серці його свій зупинить політ.  
 
Так само і ти, як належить солдату,  
в житті до останнього подиху теж  
в напрузі гори — і не думай про дату,  
коли, мов од кулі, зненацька впадеш.  
 
1974  
* * * 
 
«Букет Молдавії».  
Духмяне п’ю вино —  
і час отой згадав я:  
о як він був давно... 



Згадав сади Кіцмані  
у роки фронтові  
і яблука рум’яні  
у стоптаній траві.  
 
Ми їх не куштували,  
ніхто їх не збирав.  
Було у нас чимало  
тоді значніших справ. 
 
Можливо, передчасно  
від лютих канонад 
в садах і починався  
той ранній плодопад. 
 
А ще в баштанній хащі 
смугасті кавуни —  
було, що захаращували 
дорогу нам вони. 
 
Лежали рясно покотом,  
і з їхніх тріщин-ран  
аж упивався соком там  
сухий, в пилу бур’ян.  
 
Сумні хилились лози  
від вогняних вітрів,  
а виноград — мов сльози  
на віях матерів... 



 
Коли ж із перемогою 
скінчили ми бої, —  
несли вина терпкого  
нам повні сулії. 
 
І яблука так радо  
нам клали на столи,  
і грона винограду —  
усе, що лиш могли... 
«Спасибі вам, спасибі,  
брати наші й сини!» —  
казали — і на скиби  
ділили кавуни. 
 
Так наче бачу зараз  
отой сільський майдан. 
Гукав нам «Буна сара!»  
схвильований чабан... 
 
...«Букет Молдавії». 
Духмяне п’ю вино —  
і час отой згадав я: 
о як він був давно... 
 
1974 
 
 
 



* * * 
 
Літа ідуть — і все трудніше,  
сутужніше стає творить: 
неначе менше, ніж раніше, 
тобі лишилось для відкрить. 
Здається, все — повтор, відоме, 
було недавно чи колись. 
Напевне, то долає втома,  
а ти вперед, у даль дивись —  
в життя залюблено і молодо, 
як то було уже не раз. 
Хай молото і перемолото, 
а ти знаходь все ж свій алмаз. 
 
1975 
 
 
 
СОЛДАТСЬКА ПАМ’ЯТЬ 
 
Тут був колись плацдарм військовий наш —  
ми з боєм уночі прорвалися на берег.  
Тепер тут пляж, піщаний жовтий пляж  
із дюнами, що малював би Реріх... 
 
Люблю один приходити сюди  
на синій грані вечора і ночі.  
Спускаюся до темної води  



і слухаю, як хвиля щось шепоче. 
 
Вогнями кранів салютує порт,  
там вигуки, там гомін... Тут безлюдно.  
От-от борта торкнеться інший борт —  
то колихаються на хвилях судна.  
 
Давно пісок остиг тут і просох.  
І весь чутливості нічної повен,  
сипучий розсуваючи пісок,  
на перевернутий сідаю човен. 
 
От силуети бачу я: юнак  
до себе міцно пригортає юнку 
і вуст не може відірвать ніяк —  
і так застиг в хмільному поцілунку. 
 
Піду, щоб не стривожились вони, 
піду до незабутньої висотки. 
Згори здаються схожими човни 
на вихлюпнуті хвилями пілотки. 
 
О ти, солдатська пам’яте моя, 
гори в мені, світи мені повсюдно,  
як світить вдалині отой маяк,  
щоб уночі не заблукали судна. 
 
Я іскорки твоєї не зроню,  
священна ти, мов совість, мов кохання.  



Ти — як неспокій вічного вогню  
і наче хвиль одвічне колихання... 
 
1975 
 
 
* * * 
 
Запорошений дорожнім пилом,  
у неповні сім чи вісім літ,  
відчайдушно за автомобілем  
в латаних штанцях я біг услід. 
 
Ще не знав, яка у нього марка 
і яку потужність мав мотор.  
Віддалялась пилу жовта хмарка, 
і яснішав на піску узор. 
 
Ой, який узор лишали шини...  
У незвичній новизні своїй  
зваблювала більш мене машина,  
ніж в кабіні за кермом водій. 
 
А дорослим став, то на комбайна  
як, буває, гляну я тепер —  
хоч машина зваблює, звичайно,  
більш дивлюсь, як вправно і охайно  
агрегат свій водить комбайнер. 
 



Час летить, і десь в моїй Городні  
хлопчаки у сім чи вісім літ,  
вдягнуті у джинси й куртки модні,  
розглядають жадібно сьогодні  
літака надзвукового слід. 
 
Я ж, схилившись за столом письмовим,  
все сиджу над аркушем своїм  
і мудрую над рядком чи словом,  
лиш здригнусь, як небом світанковим  
мчить літак і аж стрясає дім. 
 
Що ж, не всім виходить у пілоти, 
не усім — у космос, в небеса.  
Є у кожного свої польоти,  
і свої тривоги, і висоти,  
і своя незвідана краса. 
 
1975 
 
* * * 
 
Бувають в зимовому лісі хвилини:  
зривається сніг із сосни чи ялини  
і падає раптом в безвітряній тиші,  
неначе штовхнув його власний неспокій.  
Напевне, в заметі лежать веселіше,  
аніж там самотнім — на гілці високій. 
 



1975 
* * * 
 
В просторих степах Казахстану, 
долаючи схили й горби,  
удень і вночі безнастанно  
крокують удалеч стовпи... 
 
Де важко ступали верблюди,  
губився і слід від стопи, —  
розмірено, вперто, як люди, 
крокують удалеч стовпи... 
 
Співають дроти їх навислі, 
і тихо їм вторять степи.  
Гінцями всевладної мислі  
крокують удалеч стовпи... 
 
Несуть вони світлі депеші 
повз сиву самотність ропи. 
Неначе розвідники перші,  
крокують удалеч стовпи... 
 
І ніч степова не похмура — 
в ній світла сліпучі снопи. 
Повз казку живу Байконура 
крокують удалеч стовпи... 
 
1975 



 
ПІСНЯ ЄДНОСТІ 
 
Хоч і Київ як далеко,  
в мові схожість є, однак: 
українською — лелека,  
а узбецькою — лайлак. 
 
А селяни тут — дехкани. 
Ханом звавсь багатий пан. 
Мав халат золототканий  
з позументом, як жупан. 
 
Й тут були сатрапи ниці: 
зазнавав смертельних мук 
у темниці-кам’яниці 
самаркандський Кармалюк. 
...Ой весна ж яка в Ташкенті!  
З лекцій випурхнула в парк  
зграйка гомінка студентів: 
скільки лав — то й стільки пар. 
 
В березні цвіте тут вишня,  
а у квітні — вже бузок.  
На осоння дружно вийшов  
прогулятись дитсадок. 
 
Хлопчик дівчинку за руку  
взяв — і йдуть в однім ряду.  



Я свою згадав онуку  
в дальнім київськім саду. 
 
Та воно й не так далеко —  
крають відстань літаки.  
І летять їм вслід лелеки —  
любі, рідні лайлаки. 
 
1975 
 
АРИКИ 
 
Вони тут скрізь — в містах і на полях. 
У спеку освіжають людям шлях. 
Наповнені водою жолоби 
ледь чутно вуркотять, мов голуби. 
І я хотів би, мов ріка із гір, 
отак прийти ариком в кожний двір — 
під вашу хату і під ваш поріг, 
і з вами поруч — в даль крутих доріг. 
Поїть хотів би землі кам’яні. 
лише не дайте ви зміліть мені. 
 
1975 
 
ЛЮДИ ОДНОГО ЧОВНА 
 
Так повелося у рибалок Балтики: 
як вирушають в даль морську рибалити,  



туди, де з хвилями злилося небо,  
і човен їх один в путі єдна, —  
говорять з гордістю вони про себе: 
«Ми люди одного човна». 
Хто снасть готує, хто канати смолить,  
всі в робах у брезентових — і молодь,  
і ті, в яких вже сніжна сивина.  
 
Обличчя в них овіяно-червоні, 
тверді, неначе кремені, долоні.  
Долають шторми і вітри солоні  
ці люди одного човна. 
 
Кохані йдуть їх проводжать на берег,  
а ще й ескорти чайок срібноперих.  
І, мов чаїний змах, — жіночі руки, 
ховає їх свинцева далина.  
Та бережуть любов крізь всі розлуки 
ці люди одного човна.  
 
1976 
 
ФІЛАТЕЛІЯ  
 
Що за диво ця філателія!  
Ви на марки гляньте: на землі є  
скільки міст усяких і держав...  
Був малим — лиш в свята ювілеїв  
незвичайні марки в зошит клеїв,  



та і їх я важко здобував.  
А діставши десь чужі конверти,  
вчився марку зняти й не подерти,  
сам собі я майстрував альбом.  
А тепер їх скільки в магазинах,  
марок тих — червоних, жовтих, синіх —  
і альбом готовий — цілий том. 
 
Що за диво ця філателія!  
Тільки в світі станеться подія — 
на конвертах зміни бачить зір: 
з марки дивиться не цар колоній,  
що стискає владно меч в долоні,  
а народний, мудрий поводир.  
Щоб не марки, то, можливо, сам би я  
і не знав про герб, що має Замбія,  
де бійці зростають із рабів.  
От на марці дивна райська птиця —  
встиг і в папуасів герб родиться.  
Менш рабів, стає все більш гербів. 
 
Що за диво ця філателія! 
 
1976 
КУПІЛЬ 
 
Яке воно тепле літо було 
з громами у синіх ночах, 
як мати в дворі у літеплі  



купала мене у ночвах.  
 
Пригадую й нині, як пахла  
вода п’янкою сосною,  
як, взявши мене попід пахви,  
хтось чаклував наді мною. 
 
О, ті купання дитячі —  
найперший спомин дитинства.  
Скажу: були вони наче  
справжнє священнодійство.  
 
Можливо, тому і зріс я  
такий однолюб непідкупний,  
що змалку в твоїй, Полісся,  
криничній воді я купаний; 
 
що пахла мені у ночвах  
вода легендарною хвоєю  
з лісів, що стояли, як воїни  
в твоїх партизанських ночах... 
 
1976 
 
 
 
«Я — «ПЛАНЕТА» 
 
Русяві кучерики з-під берета. 



Землянка. Ніч. Високий темний бір.  
Радистка: «Я — «Планета», «Я — «Планета», —  
гукала в насторожений ефір. 
 
Маленька, у обіймах портупеї,  
вона тоді, у розпалі війни,  
не відчувала величі тієї,  
що мав її звичайний позивний.  
 
Лише тепер, як сяє наша слава,  
вже після тих воєнних лихоліть,  
я зрозумів: радистка мала право  
від імені Планети говорить. 
 
І не в землянці — в тиші кабінету,  
як в світі йде крута війна за мир, —  
здається, знову чую: «Я — «Планета» —  
летить вночі в стривожений ефір... 
 
1976 
 
 
* * * 
 
Буває, що пишу я вірші в сквері,  
каштана тінь мигтлива на папері.  
Листочки зазирають у рукопис.  
Проїхав мимо голубий автобус. 
Проходять люди. Шурхотять машини.  



А над усім — веселий хор пташиний.  
От юна мати. З немовлям коляска. 
— Тут сісти можна? — Я кажу: 
     — Будь 
ласка... —  
Торкнула посмішка її уста: 
мовляв, дивак — де сів писать листа. 
Що ж, мила, так, не помилилась ти —  
і справді я отут пишу листи.  
До всіх пишу... Й не стомлююсь писати —  
ви всі мої шановні адресати.  
 
1976 
 
 
ЛІСОВИЙ ЕТЮД  
 
Весела гра соснових стовбурів.  
Вогонь кори і темно-бура тінь.  
Між віт краплини неба, мов з-під брів  
людських очей манлива голубінь. 
 
Кошлата гілка й справді, як брова.  
Із подивом пита: — Куди забрів? —  
І синь під нею серце зігріва,  
як щирий погляд з-під навислих брів. 
 
1976 
БАБУСЯ 



 
Їй, певне, усі дев’яносто,  
а очі, як терен, цвітуть.  
На плечах торбина, а костур —  
за неї вже вищий, мабуть.  
Вперед вся нахилена в русі,  
городами йде навпрошки.  
Питаю: — Куди ви, бабусю?  
— Несу я онуку грушки... —  
Їх рясно в це літо вродило,  
від плоду аж гнеться гілля. 
І хустка так сніжиться біло,  
а руки й лице — мов земля.  
От зійде на міст через річку  
і стежкою ще через гай.  
І сяде отам в електричку —  
і вже у онука, вважай.  
Їй ніколи навіть умерти —  
у клопотах вічних душа.  
От костура ставить уперто  
і вперто за ним поспіша...  
 
1976 
 
 
КУЇНДЖІ 
 
Кого, скажіть, не вабили полотна  
цього в життя закоханого грека?  



3 беріз його йде свіжість прохолодна,  
як у степу суха палає спека.  
Давно той прадід з Греції приїхав.  
А він — Азов’я син, син України.  
І малював не лаври, не маслини,  
не листя навіть грецького горіха,  
а ті, що стали рідними до болю, —  
у синьому нічному оксамиті,  
зеленим сяйвом місяця облиті,  
на пензлі схожі, молоді тополі.  
І поруч них — не кам’яні палаци,  
а осявав своїм душевним світлом  
хатки, де з каганцем ще неодквітлим  
вночі не спочивали люди праці...  
Такі, як він, маєтностей не мали.  
Лишилися з красою нерозлучні  
його полотна... А ще учні, учні...  
Картини й учні... А хіба це мало?! 
 
1976 
 
 
КЛЕНОВИЙ ЛИСТ НА АСФАЛЬТІ 
 
Узорчастий, пальчастий лист із клена 
злетів і на асфальті сумно ліг. 
А я його помітити не зміг 
у кроні, як була густа й зелена.  
 



Не бачив, як, оббризканий росою,  
він поривавсь до сонця, у блакить.  
Лише тепер, як зірваний лежить,  
розкрився запізнілою красою...  
 
1976 
 
 
БУГУЛЬМА  
 
Від стуку буферів прокинувся уранці я.  
Спинився поїзд наш. Сусід іще дріма.  
Питаю тихо я: — А що воно за станція? — 
І глухо хтось відповідає: — Бугульма.— 
Ах, Бугульма... Це ж у війну жила ти тут. 
Вчителювала в залізничній школі. 
(Дивлюся у вікно я на сплетіння колій...) 
Не встигла в Києві скінчити інститут.  
Сама ще підліток, дитина ще сама.  
Зима ж сувора тут: аж під вікно замети.  
У класі холодно, і зошитів нема, 
а замість них старі, ще мирних днів, газети. 
А для диктантів — зведення Інформбюро. 
Фашисти в Києві — і серце так занило. 
Поскрипує нестерпно в дівчинки перо,  
вклякають пальчики, і замерза чорнило. 
Почулось: за вікном надривно хтось рида —  
то надійшли, напевне, знову похоронні.  
Немов на класній дошці крейда — ти бліда,  



блакитна жилочка тремтить на білій скроні.  
Питає дозволу піти малий Ахмет: 
він — на завод, йому до другої устигнуть зміни. 
А що там робить він: складає кулемет,  
снаряд обточує чи начиняє міни —  
ніхто і не пита... Ти після школи теж,  
в портфель укинувши старенького халата, 
до школи іншої (там госпіталь) ідеш,  
і жде не клас — пропахла ліками палата.  
Тепер уже тобі диктує там диктант —  
листа дружині і синочкові своєму — 
в бинти, як в пелюшки, повитий лейтенант.  
Той лист — як вільний твір на задану ним тему... 
...Сплетіння колій... То примарилось, як сон,  
колись повідане тобою про минуле...  
А поїзд ще стоїть. Виходжу на перон.  
Всього ще тільки три хвилини проминуло.  
Та от і Бугульма відходить... У вікні  
відплив останній, не погаслий ще ліхтар її.  
Щось рідне відпливло: така близька мені  
ця дальня станція, що у степах Татарії... 
 
1976 
 
В САДУ 
 
Іду я в сад, в його зелений глиб, 
де хмарища густих духмяних лип, 
немов магнітне поле силове, 



що бджіл притягує... І гул пливе  
над липами, над садом і навкруг,  
хоча й незримі бджоли, як і рух  
пропелера, — лише саме гудіння. 
І пробігають по обличчю тіні 
від тремту листя й колихання віт. 
Гуде, бринить липневий мікросвіт, 
де бджоли, мов протони ті, рояться. 
То їх життя. Їх пристрасть. Їхня праця. 
 
1976 
 
 
ДВАДЦЯТОГО СЕРПНЯ,  
У ДЕНЬ ТВОГО НАРОДЖЕННЯ 
 
Я добре пам’ятаю той день —  
двадцяте серпня, перший повоєнний рік.  
В той день з квіткового магазину 
я послав тобі корзину  
айстр і гвоздик. 
 
Я поклав у ту корзину ще й папірця:  
мовляв, хай мовою квітів говорять серця,  
і просив, щоб ти зрозуміла  
те, що словами сказати несила...  
 
Звичайно, це було наївно дуже,  
бо хто ж не міг зрозуміти,  



щó промовляли ті квіти.  
А втім,  
я вдячний їм —  
вони допомогли поєднати наші душі.  
І тобі я вдячний, мила, 
що ти мову їх зрозуміла. 
 
І щороку в цей день — 
що б не було і який не був би настрій — 
я купую гвоздики і айстри,  
і стоять вони на нашім столі, 
ці для нас найкращі квіти на землі. 
 
1976 
 
 
* * * 
 
От син стоїть і дивиться в вікно.  
Про що йому розказує воно?  
Чи бачить тільки ближні він деталі,  
а чи за ними щось, можливо, й далі?  
Чи кида він лиш погляд поверховий  
на дім отой багатоповерховий,  
який недавно виструнчивсь на розі?  
Чи знає, як вклякали на морозі  
дівчаток-мулярів тендітні пальці,  
щоб у теплі жили там арсенальці?  
А чи уміє бачити зв’язок  



між тим, що під вікном цвіте бузок  
і запальною в світі боротьбою,  
щоб атомну навіки знищить зброю?  
А чи йому по-справжньому відомі 
незатишки душі у затишному домі?  
Чи знає він оте найбільше щастя — 
до радощів, тривог людських причастя?  
Немолодий, дожив я до сивин,  
а все турбуюся, який у мене син. 
 
1976 
 
 
 
ЛИЖНИЦЯ 
 
Ну й сніг... Як надає краси йому  
багряно-сонячна іскрінь!  
У сяєві молочно-синьому  
відбилась неба голубінь. 
 
Гілки в снігу — і не колишуться.  
І ти, задивлений, стоїш.  
Та де візьмися — юна лижниця  
сполохала цю тишу з тиш.  
 
Зненацька на узлісся в’їхала —  
угору і згори на схил.  
І мов легка знялася віхола —  



війнув ув очі сніжний пил. 
 
У светрі темно-фіолетовім,  
в лимонно-жовтому кашне.  
Дає вже старт новому злетові  
і мчить — сам чорт не здожене. 
 
Лише махнула рукавичкою,  
та не мені, видать, — комусь,  
хоч я, можливо, більш за звичкою   
їй вслід зачаєно дивлюсь. 
 
Та от в’їжджає на галявину  
в червоній курточці юнак. 
Йому, «очкарику» смаглявому,  
ото вона й давала знак. 
 
Ах, молодість... Їй легко вимчати  
у даль щодуху, що є сил... 
Де лижниця? Майнула в димчатий, 
за лісом сизий небосхил.  
І день майнув. Та все ж залишиться  
у пам’яті оця зима: 
дерева... Сніг... Зухвала лижниця,  
що наче молодість сама. 
 
1976 
 
 



СНІГУРІ 
 
О студеній зимовій порі, 
як вкривається білим земля, — 
на дерева, на чорне гілля 
прилітають у сад 
снігурі. 
 
Аж дзвенять, аж бринять холоди,  
а на вітах внизу і вгорі,  
наче райдужні райські плоди,  
виграють жаром барв  
снігурі.  
 
В них на грудях шматочки зорі,  
і горить їх вогонь на снігу.  
В зимний день і тепло, і снагу  
ви мені принесли,  
снігурі. 
 
А морозно на серці стає, — 
як найкращі мої лікарі,  
ви тоді під вікно під моє 
прилітайте у сад, 
снігурі... 
 
1976  
 
 



МІСТ  
 
...Я володію арко-дужним  
перевисанням до народів. 
Павло Тичина 
 
Ліворуч від шосе, отам, де саме в’їзд 
в Чернігів з Києва, шукаю я очима 
між вербами над річкою той дужний міст, 
якому присвятив рядки свої Тичина. 
Красиві є мости на ріках різних міст:  
Патона в Києві — безшовне чудо зварки. 
Й цей на Десні в Чернігові — ажурний міст,  
де злиті ланками легкі округлі арки.  
Можливо, що, граційно вписаний в блакить,  
цього моста мережно-арко-дужний обрис  
в співця і народив у озоріння мить 
людської єдності небесно-гордий образ... 
 
1977 
 
 
 
 
НА БУДІВНИЦТВІ 
ГАЗОПРОВОДУ  
 
На полі цім колись чорніли трупи  
і вогняні котилися вали.  



Тепер лежать тут металеві труби, 
дарма, що схожі на гармат стволи. 
Їх німці молоді стикують ловко,  
і бригадир гукає «гут!», «яволь!».  
Не тільки труб, а тут ще і стиковка  
юнацьких душ, характерів і воль. 
Як на грядках конфорок зійде газ, —  
у кахельному затишкові кухонь  
хай не забудуть про гіркий той кухоль,  
з якого пить в війну прийшлось не раз...  
Хай знають, що вогонь прийшов до плит,  
де закипатимуть борщі та каші,  
тому, що цей палає поміж плит,  
де у землі лежать звитяжці наші. 
Він теж сюди прийшов з підземних товщ  
і гордо бурхає, багряно-синій.  
Ні вітер не згасить його, ні дощ,  
і не остудять ані сніг, ні іній... 
Він рвійно лащиться до наших скронь,  
він вічний, як і небеса безкраї,  
він чисті й чесні всі серця єднає,  
цей наш святий, цей праведний вогонь... 
 
1977 
КУЗНЯ 
 
Була у Городні в нас кузня маленька,  
вся чорна — не рівня сусіднім хатам.  
Малим я вслухався, як сталь у ній дзенька,  



а тільки раніше не був іще там. 
 
Цікаво: чому там задимлено й чорно?  
І от я нарешті побачити зміг  
плечисте ковадло, і молот, і горно,  
яке вогнедишний роздмухував міх. 
 
Стояв там коваль з бородою рудою.  
З ним хлопець. Важкі фартухи у обох. 
В безвірницьких книгах таким, з бородою, 
тоді виглядав намальований Бог. 
 
А бог цей земний брав розпечені кусні  
металу й умів їх розплющить, зігнуть.  
І так воно сталось, що саме у кузні  
повірив я вперше в людську всемогуть. 
 
Вже знав, як в підмурок вкладалася цегла  
і як обручами збивались діжки.  
А труд, що йому навіть криця підлегла, —  
який величавий, хоча і важкий... 
 
1977 
 
* * * 
 
Зі мною ти, моя любове,  
вже скільки літ, десятиліть —  
і я тобою повен, повен  



і кожен день, і кожну мить. 
 
Все разом — вгору і на схили,  
в дні радощів і в дні тривог.  
І до кінця, і до могили  
отак би вдвох, отак би вдвох... 
 
І що пересуди і судження:  
тебе я сам собі нарік,  
це ж кажуть: наречена, суджена,  
вона ж навік, а не на рік. 
Любов — то світло, а не хаща,  
померкне все, як загублю...  
Люблю, бо ти мені найкраща.  
Тому й найкраща, бо люблю. 
 
1977 
 
* * * 
 
Стояв я над Дніпром, над берегом ріки,  
в печорськім парку, а навпроти — ну й краса яка! 
— 
вся білосяйністю розкрилилась Русанівка,  
така близька, немов на відстані руки.  
Здавалось: кілька кроків лиш зроби з гори —  
й дістаться зможеш ти на берег той манливий.  
Та глянув я униз, а там круті обриви,  
і звивисті стежки, і в заростях яри.  



А далі і шосе, і схили, і мости, —  
і скільки ще трудних доріг усе приховує...  
І думав я: згори твій погляд поверховий,  
якщо униз, на кручі не поглянеш ти. 
 
1977 
 
* * * 
 
Злетів листок, неначе жовтий птах,  
і, прокружлявши, опустивсь на дах.  
І враз їх піднялася ціла зграя —  
то з листям вітер відчайдушно грає,  
змітає з тротуару і несе —  
і прямо під машини, на шосе...  
Злетів листок, як птах... Та він безкрилий,  
одірваний уже не має сили.  
Куди його, куди його несе?  
Під ноги впав. Розчавлено — і все... 
 
1977 
 
* * * 
 
Дорога Київ — Яготин. Село Борщі. 
Дрімали тут раніше землі заболочені.  
Тут наші воїни загинули в оточенні.  
А нині ген поля, дерева і кущі... 
Про те, що влітку сорок першого було тут,  



чи розказати зможе тиша ця німа?  
Мовчить болото... Сумно так мовчить болото...  
А тільки і його давно уже нема.  
 
Загоном дружним тут пройшли меліоратори —  
колишні воїни і воїнів сини.  
Гурчали трактори і екскаватори —  
і гул оглушливий стояв, як в дні війни.  
 
І сталося одного разу на світанку, 
як екскаватор працювать пішов углиб, 
він раптом стукнувся ковшем об вежу танка 
і так, що й зуб’я полетіти всі могли б. 
 
Тоді повільніше — лопатою і ломом. 
А як відкрили люк, то в зеленавій тьмі  
побачили танкіста мертвого в шоломі, 
він, сидячи, тримав долоню на кермі. 
 
О ні, не марення було це і не сон...  
На дні болота все отак і збереглося: 
із-під шолома сиве сяяло волосся,  
і темно-синій не злиняв комбінезон... 
 
1977 
 
 
* * * 
 



Ні, не хочу зватись інтелектуалом,  
гніваюсь, як чую — зве хтось урбаністом.  
Закінчивши працю, я люблю за містом  
натирати скроні снігом чистим, талим. 
 
Справді, поважаю гострий, мудрий розум, 
тільки як у парі він із почуттями, 
ось дивлюсь на шибу й не візьму до тями: 
чом на квітку схоже творене морозом? 
 
Вже вони з’єднались — місто й давній хутір,  
вулиці околиць і за центр не гірші.  
Де колись був хутір, там тепер комп’ютер,  
лиш не довіряю, як складає вірші... 
 
Признаю ´сь: люблю я міст красу модерну —  
корпусів стооких сяйво білосніжне,  
ще як перед ними клумб цвітіння ніжне  
і сліпуча зелень молодого дерну. 
 
Так бува приємно, як на тім газоні,  
повз який машини з вітерцем бензинним,  
блисне хтось косою, й раптом на осонні  
в ніздрі аж ударить запахущим сіном... 
 
1977 
 
 
В ЛІКАРНІ 



 
Приснилися мені вербові котики.  
Та от прокинувся між білих стін.  
На тумбочці лежать антибіотики —  
в жовтавій пляшечці ампіцилін. 
 
Спокійні зовні будні лікарняні,  
хоча нема понуріших, мабуть.  
Розважливо в халатах білих няні  
із відрами підлогу мити йдуть. 
 
В палатах поміж ліжками незримо  
чвалає смерть з косою на плечі.  
Буває, прочалапа собі мимо,  
буває, і зачепить ідучи. 
 
Минула вже аж ціла п’ятиденка,  
як тут лежу. А скільки ще мине?.. 
От Анатолій Олексійович Войтенко  
знов кличе в перев’язочну мене.  
 
Під лампою так грізно зяє рана.  
Схиливсь над нею добрий мій доцент.  
О, як він ювелірно і старанно  
вторгає свій блискучий інструмент! 
 
Як тонко дотикається пінцетом...  
Ще молодий — мені за віком син. 
Я побажав би юним всім поетам  



отак сягнуть майстерності, як він. 
 
Лежу й дивлюся у вікно палати  
на дерево, що зеленню буя.  
Навчився з ним безмовно розмовляти: 
химерна ти, фантазіє моя! 
 
Листки, як люди, дивляться у вічі,  
мені кивають із простертих віт,  
немовби просять: «Любий чоловіче,  
не покидай цей наш блаженний світ!» 
 
Нас шість в палаті, й всі ми подружили: 
слабкішому сильніший пособля.  
Приходять наречені і дружини,  
комусь в вікно показують маля. 
 
І я подумав про людську натуру: 
даремно ганять скептики її. 
Та міряти прийшли температуру 
і обірвали всі думки мої... 
 
1977 
 
 
РОЗМОВА З НЕДУГОЮ  
В ЧАС БЕЗСОННЯ 
 
Недуго, чуєш, ти мене облиш: 



я мушу жить. Ти розумієш — мушу.  
Зірками ще скількох сердець, облич  
не встиг свою осяяти я душу. 
 
Скільком іще не встиг зробить добро,  
ще скільки жде моєї допомоги.  
Не надивився на Десну, Дніпро,  
не всі, які хотів, сходив дороги. 
 
Діждатись хочу книг своїх нових,  
таких, щоб схвально відгукнувся критик.  
Побачити поетів молодих  
у ролі вже відомих і маститих. 
 
Про все оте, здавалося б, земне  
я міг би ще продовжувать і далі.  
Та ти, недуго, зрозумій мене:  
я мушу жить. То все життя деталі... 
 
1977 
* * * 
 
Безшумні листяні дощі. 
Дерева голі, мов скелети.  
Горять у лісі, де кущі,  
червоні іскри бересклета. 
Мовчать берези і дуби, 
і листя лицарство багряне  
прикрило схили і горби,  



бо скоро сніг, зима нагряне.  
Присів я на старому пні,  
дививсь на розжеврілий захід, 
і так сподобався мені 
цей бересклет з горінням ягід.  
Тому, можливо, що він ріс  
край розшматованого доту,  
який лякає й досі ліс  
покруччям каменю і дроту. 
Тривогою повитий світ,  
десь на полях твоїх, плането,  
вродив ізнов колючий дріт.  
...Сиджу й плету вінок із віт,  
з червоних ягід бересклета. 
 
1977 
 
* * * 
 
Кудись все далі відпливають лиця  
отих, що з ними йшов я у житті,  
з якими радістю, бідою міг ділиться  
і не самотнім буть на самоті.  
Отих, що зігрівать могли порадою  
і до яких ішов охоче в дім.  
Ніколи їх я більше не порадую  
і більше їм про біль свій не повім.  
Як складно все... Зріліший став, мудріший,  
а мусиш вже відходити з життя,  



й чимало знахідок, відкрить і рішень  
нездійсненими йдуть у небуття.  
В земних глибинах безліч їх поховано,  
страшних човнів — отих незрушних трун,  
де обеззвучені навік лягли Бетховени...  
О, скільки б ще могло бриніти струн! 
 
1977 
СПОГАД  
ПРО ПАВЛОГРАД 
 
Ганні Світличній 
 
Ми в наступі весь місяць.  
Ввійшли у Павлоград.  
Дивився блідо місяць  
з-за хмар, немов з-за ґрат. 
 
Десь багрянів пожар іще, 
хоч бій віддаленів. 
Нудотний запах згарища  
від спалених домів. 
 
А ще недавно допити  
гестапо тут вело: 
знімали з хлопця чоботи —  
на бите гнали скло. 
 
Од скла скалчасто-битого  



спинилося життя  
співця талановитого,  
підпільника Шутя. 
 
Мов крапка, із легень його  
остання крапля — кров...  
Творив пісні, — в легенди,  
в пісні і сам ввійшов.  
 
Не встигли із неволі  
ми врятувать Шутя...  
...А десь у білій льолі  
у ліжечку дитя. 
 
Манюсінька, трирічна,  
ще вільна від недуг,  
Ганнусенька Світлична  
дивилася навкруг... 
 
Давно, давно у даль вони  
ті роки відійшли.  
Не знав я, Ганно Павлівно,  
то Ви ото були. 
 
Не знав, яка адреса,  
не відав і про те,  
що гарна поетеса  
із дівчинки зросте. 
 



Та все ж ми встигли впору: 
щоб не прийшли в той час,  
можливо, «Літозбору»* 
і не було б у Вас... 
 
1978 
 
 
В ЗИМОВОМУ КОСОВІ  
 
Богданові Радишу 
 
Від сонця смуги абрикосові  
на сині падають сніги.  
Іду і п’ю в зимовім Косові  
напій озонної снаги. 
 
Покрили снігові верети  
гілки розлогі, і дахи,  
і візерунчасті ворота,  
де мирно всілися птахи. 
 
Та вже не закутки ведмежі  
і не колиби ті старі, —  
стоять у ряд стрункі котеджі:  
умільці в них живуть — майстри. 
 
Чи в кожушку не донька майстра 
іде в облозі сніговій? 



І визирає в неї з тайстри  
у целофані нот сувій. 
 
Здається, й день морозний в Косові  
теж повний юної снаги.  
Лягають смуги абрикосові  
на інкрустовані сніги. 
 
1978 
ГОЛУБИЙ ДУНАЙ 
 
Олесю Гончару 
 
Був рік сорок четвертий, вересень. 
Тривав і далі наш похід, 
я вперше на дунайськім березі  
стояв, зустрівши сонця схід. 
 
Дунай не синій був, як в пісні, —  
пливла жовтава каламуть.  
То кулі й вибухи зловісні  
його сколошкали, мабуть. 
 
Він зустрічав нас в Будапешті  
і ринув з нами в наступ, в даль,  
і от замерехтів нарешті 
біля стрімких австрійських Альп. 
 
Не раз він багрянів од крові,  



не раз ковтав ядучий дим. 
І лиш від нашої любові 
ставав зненацька голубим... 
 
1978 
 
НОСТАЛЬГІЯ 
 
Пізнав колись і я оцю страшну хворобу,  
як зразу по війні ще мусив жить у Відні.  
Жадав змінить палац, його ліпну оздобу  
на скромні київські свої пенати рідні. 
 
Хоч знав: оті пенати у руїнах, в попелі,  
а тут розкошував я у палаці-віллі,  
курив сигари, їздив у трофейнім «опелі»  
і, як-то кажуть, жив у повному довіллі.  
 
Не зваблювали більш ані альпійські луки,  
ані реальна казка віденського лісу.  
Я знудьгувався так від довгої розлуки,  
що мріяв лиш про день, коли візьму валізу. 
 
Щоб дозвіл мав, то й пішки міг би до Дніпра 
дійти,  
туди, де і земля для мене повна див уся,  
де прожили віки діди мої і прадіди,  
де на рядні ллянім і я колись родився... 
 



Коли ж ступив на рідний плац аеродрому,  
поглянув на поля пшениць в салютах маків,  
на втоптану між них доріженьку додому, —  
солдат бувалий, я від радості заплакав... 
 
1979 
 
ТО БУВ У ВІДНІ БІЙ 
 
То був у Відні бій... Ані сторонніх, 
ні зайвих не буває у бою.  
В атаці оператор кінохроніки  
тримав так звично камеру свою. 
 
І враз поблід, хитнувся оператор.  
Та камеру здіймав ще у руці. 
Та от її із рук, неначе прапор,  
хтось підхопив... І зберегли бійці. 
 
Я бачив згодом фільм документальний: 
квітневий Відень... Бій... Універмаг...  
Солдатів наших пафос наступальний.  
І тільки оператора нема... 
 
1979 
 
БАЛАДА  
ПРО ПІЗНІЙ ЖАЛЬ 
 



Він розгнівавсь на матір і виїхав з дому. 
І ніякої звістки не слав їй по тому. 
Двоє літ проминуло — його потягло 
до очей материнських, у рідне село.  
Він до двору, до хати... А мами нема.  
А без неї і хата, як пустка, німа... 
Шепотів у відчáї: «Ой мамо, Ви де?» 
А до мами лиш стежка на цвинтар веде...  
Розшукав той горбочок (бур’ян там густий), 
опустивсь на коліна і мовив: «Прости...» 
На холодному ліжку не спав уночі — 
від жалю захлинався в гарячім плачі... 
 
1979 
БАЛАДА  
ПРО СЕМИЗНАЧНЕ ЧИСЛО 
 
Вже сил її лишилося на денці,  
як в табір увірвалися бійці.  
На все життя закарбував Освенцім  
їй синюватий номер на руці. 
Ідуть літа... Онученя зросло.  
Уже школяр. Допитливої вдачі.  
— Які розв’язувала ти задачі,  
що семизначне на руці число?  
 
Вона мовчить. Лиш зрадниця-сльоза  
по довгій зморшці крадькома сповза. 
 



1979 
 
 
* * * 
 
Ізнов із трепетним чуттям  
я йшов Городнею моєю.  
Вона зустріла відкриттям  
свого народного музею.  
Я знав будинок цей давно.  
В низенькі увійшов кімнати,  
де найкоштовніше майно —  
людської слави експонати. 
У цьому сховищі святім  
стояв і думав я, до речі,  
про модні меблі, модні речі,  
які квапливо тягнем в дім.  
Міркує хтось: від них — престиж.  
Воно ж буває марним, зайвим,  
бо річ освячується сяйвом  
твоїм, якщо в житті гориш... 
 
1979 
 
ТРОЯНДИ НА МОРОЗІ 
 
Як взимку вулицею йшов,  
 побачив я на розі: 
підносив дівчині юнак 



 троянди на морозі. 
І не красуня то була.  
 «Що звабне в ній знайшов він?» —  
себе питав я, а юнак 
 світився, щастя повен. 
 
Була маленькою на зріст, 
 вузенькі очі карі.  
Та відчувалося: обом 
 так добре їм у парі. 
 
Я не спинився, далі йшов,  
 ішов собі та й думав  
про нерозгаданість краси, 
 про жар сердечних струмів.  
 
От незугарне йде дівча,  
 та знайдеться все ж, мабуть,  
той парубок, отой юнак,  
 кого вона привабить. 
 
Десь є він, є... І варто їй  
 лиш дочекатись миті,  
коли він стрінеться, отой —  
 один-єдиний в світі. 
 
Я вірю: знайде він її 
 на життьовій дорозі  
і теж, щасливий, піднесе 



 троянди на морозі... 
 
1980 
 
 
* * * 
 
Даю немало я напучень,  
як жить-прожить без каяття.  
Молодших вчу, та я і учень, 
я спраглий учень твій, життя!  
 
Всю вистражданість днів прожитих,  
які не знають вороття,  
вписав я в серце, наче в зшиток,  
я спраглий учень твій, життя! 
 
Не з книг і не із кінохронік 
пізнав я бомб жахне виття. 
Важких походів сіль на скронях...  
Я спраглий учень твій, життя! 
 
У небеса над космодромом  
Вдивляюся, немов дитя.  
Уперто б’юсь над невідомим.  
Я спраглий учень твій, життя!  
 
Навчаю сина бути путнім,  
не все ж в самого до пуття.  



Минулим вчусь, горю майбутнім... 
Я спраглий учень твій, життя! 
 
1980 
 
 
 
У ХВИЛИНУ МОВЧАННЯ  
9 ТРАВНЯ 
 
У цю хвилину всі думають про найтяжчу з втрат: 
у кого — син, у кого — батько, в кого — брат.  
А в кого — чоловік, у кого — друг.  
Припиняється рух  
машин, автобусів, поїздів.  
З нас кожний в кімнаті застиг, як і сидів,  
занурившись у горе, ледь стримуючи плачі.  
Сльози душать, а ти мовчи. 
Мовчи, бо не можна порушувати цю найсвятішу  
тишу...  
А тиша така, що чуть, як проростає трава.  
І раптом з сусідньої кімнати  
крик немовляти —  
«уа... уа...» 
Всі стрепенулись. А стара удова  
і за нею ми обернули свої лиця  
до того кутка, 
де в квітах портрет юнака  
з трикутниками на петлицях.  



Я дививсь в його очі (скільки добра в них!) 
й немов шепотів: «Це ж твій правнук, чуєш, 
      
 твій правнук!» 
А юна мати в цю мить 
несе немовля, і воно на руках її лежить, 
як у скафандрі, в своїй пелюшковій одежі 
схоже на маленького космонавта, 
що летить у безмежжя —  
в своє Завтра... 
 
1980 
 
 
* * * 
 
Ми відступали з боєм... Степ горів  
од спеки і снарядів... А попереду  
на схід у хмарах пилу гнали череду  
сполоханих забрьоханих корів.  
 
І досі я у спогаді зберіг: 
тривожне в небі «юнкерсів» гудіння 
і надвечірнє у степу доїння, 
та не в дійниці — прямо в пил доріг. 
 
У пам’яті залишиться навіки  
те літо сорок першого, коли  
не тільки кров, а і молочні ріки  



так сумовито по землі текли. 
 
І дужче серце захлиналось мукою,  
коли, було, почує наш солдат  
корів тужливе стоголосе мукання,  
оглушливе, як і громи гармат...  
 
1980 
 
 
МІСТ ПÉТEФІ 
 
Міст Пéтефі... Отак назвали міст  
новий у Будапешті — він єднає  
трудом і миром береги Дунаю.  
Міст Петефі... Який знаменний зміст! 
 
У час війни з цим іменем співця  
я йшов засніженим угорським полем,  
пройшов міста і села, мов з паролем —  
і це ім’я єднало нам серця. 
О міст поезії із кутих строф,  
що пролягає між країн і націй,  
який не зна воєнних катастроф,  
не зазнає ерозій і руйнацій.  
 
Міст Петефі... Як добре, що отак  
його назвали іменем поета, 
якого, певне, знає вся планета. 



Міст Петефі! Який то гарний знак. 
 
Міст Петефі... Я бачив лет качиний  
Вгорі над ним... І мріється мені, 
що й арко-дужний міст наш на Десні  
назвуть, можливо, іменем Тичини... 
 
1980 
 
 
* * * 
 
Хоча в житті немало знав я лих, 
не відречуся літ, що проминули. 
Чи можу я не згадувать про них?  
Чи можу я не думать про минуле? 
 
Мудрішаю із ним. Воно — моє.  
Нехай хоча б у пам’яті не гасне!  
То ним я творений такий, як є.  
Це ж з нього і зросло моє сучасне. 
 
1981 
 
 
В ГОРÓДНЮ ЇДУ ЗНОВ 
 
В Городню їду знов (хтось каже «Городня»).  
Яка ти дорога, мала на карті цятка! 



— Рідня там є? — пита в автобусі дівчатко. 
— Та городнянці всі,— кажу,— моя рідня. 
 
І зігріває знов мене звучання назв  
з дитинства знаних сіл — і Смичин, і Дубровне.  
Таке усе моє, таке близьке і кровне...  
Земля, де народивсь, в душі повік у нас. 
 
— Городня! — чую я. І жадібно з автобуса 
на вуличку дивлюсь, на кожну хату й двір.  
Тут в школу я ходив. Писав уперше дописа.  
Тут в зошиті шкільнім складав свій перший вірш. 
 
Тут хлопчиком гасав. А нині — вже дідусь.  
І плечі, що від літ поважчали, сутуляться.  
Городненько моя! Дай по твоїх я вулицях,  
не впізнаний ніким, у час нічний пройдусь. 
 
Городненько моя! В твоїй землі мій корінь —  
і причащаюсь я до тебе знов і знов.  
Радію я з твоїх новітніх перетворень,  
я однолюбом зріс, а ти ж — моя любов... 
 
1981 
 
 
ОНУКИ І ДІДИ 
 
Як добре, що одним позначені століттям,  



життям омудрені — бабусі й дідусі —  
ми можем — хай, на жаль, далеко не усі —  
онукам руку подавать — не тільки дітям. 
І можем не лише з родинного альбому, 
не тільки з фонотек, із кінофільмів, з книг — 
а й за столом інтимно в колі у тісному 
ще голосом живим озватися до них. 
Жить будем пам’яттю в наступних поколіннях —  
це в мрії, а в житті радію я тоді, 
як внученьки тепло відчую на колінах  
а чи держу її за плечики худі... 
Вславляймо працею ми день свій 
швидкоплинний! 
Як безупинно стука часу метроном! 
Онуки і діди! Цінуймо ті хвилини, 
як можемо збиратись разом за столом.  
 
1981 
 
* * * 
 
Давно ти не двадцятилітня, 
та молода твоя снага.  
Як до сивин тобі ця літня  
Злотогоріхова смага!  
Яка рухлива ти й струнка  
в своїй дівочій ще поставі!  
Граційно вигнута рука,  
де світить сердолік в оправі. 



 
Він — як і ти — такий мінливий,  
як настрій твій. А скільки барв  
в малій краплині увібрав,  
непоказний, а все ж манливий. 
 
На платті білому вогонь  
багряних маків у розводах.  
От повіває біля скронь  
твій лоскітно-гарячий подих. 
 
І з острахом читаю я  
у зошит вихлюпнуті вірші  
тобі, відвертий, найстрогіший  
мій критик, раднице моя... 
 
1981 
 
 
СИДИТЬ НА ЛАВЦІ ДІД... 
 
Сидить на лавці дід і дивиться в задумі.  
За ним екран стіни, де ружі і вікно.  
Звисають до землі оцупки в чорній гумі.  
Немає в діда ніг. Немає вже давно. 
 
Скалічено одну в бою побіля Нарви,  
обидві поховав біля Великих Лук.  
Ще добре — очі є, хоча й поблякли барви,  



і слух іще зберігсь, хоча й притлумивсь звук. 
 
Сусіди в гості йдуть. Ідуть, немов на сповідь,  
бо дід, як совість їх, — то мудра голова: 
усьому раду дасть, вагоме слово мовить.  
Він кров’ю оплатив скупі свої слова. 
 
Сидить на лавці дід — і всі до цього звикли.  
Сидить, як вищий суд і вулиці, й села.  
Машини в поле мчать. Гуркочуть мотоцикли.  
Невістка дитсадок до річки повела. 
 
Сидить на лавці дід. Сидить в годину гожу  
і строгий зір його ніщо не промине.  
Гостюю у селі. Як мимо я проходжу,  
він строгим поглядом обмірює мене... 
 
1981 
 
 
БІЛИЙ ЛЕБІДЬ БОДЛЕРА 
 
Обурювались: «Як! Виходить, що Париж  
весь сповнений облуд, коханців і коханок!  
Обпльовує Бодлер у «Квітах зла» престиж  
добропорядних парижан і парижанок.  
Ото з писань таких бунтарство виника.  
Кого ж вславля поет, обожнює у світі?  
Брудного, у диму, в чаду робітника?  



Ганчірника, який і ходить сам в лахмітті?»  
Рум’яний товстосум гундосив у кафе: 
«Ну де, скажіть, він міг побачить стільки бруду?»  
І хтось вже розпаливсь: «Наклепника до суду!  
Ото якби раніш, то й аутодафе...»  
І згодом над співцем вчинили й справді суд,  
державний присуд був: накласти строге вето.  
Вже лайок не було, поменшало огуд,  
та почало зникать і прізвище поета.  
І довгий час минув. Розпочалась війна,  
ввірвались у Париж фашисти, люті й хижі.  
Страшна була війна, та підняла вона 
на опір ворогам все чесне у Парижі.  
Коли кінчився бій, хтось уночі знайшов 
убитого макі. Пробила куля груди.  
Там книжечка мала... І роздивились люди: 
Бодлера сторінки обагрянила кров.  
Бодлера сторінки... Ото так справді невидь!  
Поглянули — й здалось: неначе з «Квітів зла»,  
з грудей макі, де кров сорочку залила, —  
зірвався й полетів казково-білий лебідь.  
Той лебідь, що крізь смог, крізь міста сірий пил  
у вірші так хотів прорватися на простір.  
І ось таки злетів, піднявсь у високості,  
розсікши чорну ніч сліпучим сяйвом крил... 
 
1981 
 
ВІНОК ЛАРИСІ РУДЕНКО 



 
На ліжку ковдра байкова,  
гра променів з вікна...  
І раптом — Байкове.  
Не ліжко — труна.  
Чом прорили так вузько —  
де ж поміститься музика?  
З нею і ролі,  
різнобарв’я імен, —  
долі... Людські долі —  
Соломія, Амнеріс, Кармен.  
Мати Андрія й Остапа —  
сум змарнілих очей.  
Громова Уля в гестапо —  
скривавлене плече.  
...Стоять, завмерши,  
гримерші, костюмерші.  
Народні, заслужені.  
Сльозами щоки посмужені.  
Згадують знову і знову  
славу її дзвінку. 
Юну, як у вінку лавровому,  
у власних кіс вінку. 
Як розлягалось дужо  
меццо її навкруг!  
«Ой не шуми, луже,  
зелений байраче!..»  
Плаче луг...  
Байрак плаче...  



Загорнулась берізка  
в чорну запону хмар.  
Ларо... Лариско...  
Лар... 
 
1981 
 
 
СОНЕТ ПРО СОНЕТИ 
 
Дмитрові Павличку 
 
Є у рядках свої і брутто, й нетто —  
і в них є чиста, справдішня вага.  
Її найбільш, можливо, зберіга  
гранована ощадливість сонета. 
То не пісна обмеженість аскета: 
є у сонета і своя снага, 
у віршах особливо дорога —  
ніщо їй форми строгої тенета.  
 
Від строгості цієї — навпаки —  
в поезії пружнішають рядки. 
 
І як ґрунтує вишивку канва,  
розмірено позначена нитками,  
так у канву сонетову рядками  
лягають найсуттєвіші слова. 
 



1982 
 
 
* * * 
 
Читав у віршах я про те доволі,  
що хтось, відходячи за грань життя,  
хотів би хоч такого вороття —  
стать деревом чи кущиком у полі. 
 
А я б хотів, щоб радості та болі  
мої — у сина перейшли чуття,  
щоб він за сонячність людської долі  
боровсь, як я, й не відав каяття. 
 
Можливо, що колись мої нащадки  
про мене не цуратимуться згадки,  
а син і добрим словом пом’яне.  
 
Та хай до мене синова любов уся  
живе у тім, за що і я боровся, —  
хай він в житті продовжує мене... 
 
1982 
 
 
* * * 
 
Трудно мені в затишку кімнати,  



важко мені тішитись життям,  
як на попелищі юна мати  
бродить, нагорьована, з дитям.  
Чи я можу буть глухим, як в Ольстері  
з автоматів прямо в натовп б’ють,  
як гримлять оглушливо там постріли,  
на народ вивергуючи лють? 
Інші виміри у часі й просторі,  
як же скоротилась далина: 
десь стріляють з автомата в Ольстері,  
а в моєму Києві — луна... 
 
1982 
 
 
 
ХОМУТІВСЬКИЙ СТЕП 
 
Син поліського краю, я спрагло дивився 
на серпанком огорнутий степ Хомутівський — 
заповідник азовський, де ще збереглись 
у природній первісності квіти і трави, 
ті, що їх так натхненно в красі величавій 
наші предки в піснях оспівали колись. 
 
Це було в повесіння, в блакитному травні,  
коли трави і квіти оті стародавні  
розрослись та буянням всіх барв зацвіли.  
Перламутрове сяяли, наче шовкові,  



в час, як промені їх освітили ранкові,  
стебла й листя розкидистої ковили. 
 
Степова ковила!.. Небагата на вроду,  
тільки ж стебел таких ще не бачив я зроду:  
схожі справді на коси жіночі вони.  
І стояв я над ними в замрійливій тузі,  
бо згадалися коси моєї матусі —  
пасма ранньої маминої сивини... 
 
А комусь — як дитя... Це ж із ніжністю неньки 
сорт новий ковили звуть ласкаво «гарненький», 
і потрапила назва ця навіть в реєстр. 
О, як міняться трави од сонця і вітру! 
Склали б їх кольори найщедрішу палітру, 
а прислухайсь до них — зазвучать, як оркестр... 
 
А ще втіха яка, коли ти спозарану  
бачиш: млу розсува білий розсип катрану.  
Тільки, може, краси степової вінець — 
це усе-таки в гамі рожево-червоній 
квітка з ряду уславлених наших півоній —  
нині рідкісний в пісні й степу — воронець. 
 
Ну а трави од вітру все бігли за обрій... 
Я дивився і думав: а все-таки добре, 
що є степ урожайний, де колос росте, 
де гудуть трактори, де стрекочуть комбайни, 
й цей, немов острівець, теж, як той, живодайний, 



Хомутівський джерельний, незайманий степ. 
 
1982 
 
* * * 
 
Говори  говори, моя мила...  
Павло Тичина 
 
Говори, говори... 
Я сьогодні вернувся в наш дім. 
Говори, говори... 
Я за голосом скучив твоїм. 
Говори, говори — 
хочу знать про труди твої й дні. 
Говори, говори, 
що нового у друзів, рідні? 
Говори, говори, 
славне місто як наше живе? 
Говори, говори — 
все мені незвичайне, нове. 
Говори, говори... 
Я сьогодні вернувся в наш дім. 
Говори, говори... 
Я за голосом скучив твоїм. 
 
1982 
 
 



ДИСКОТЕКА 
 
Весь підвладний ритму, буревійний,  
танець бурха юною снагою  
і такою до життя жагою,  
що аж страшно й думати про війни. 
Змахи рук, очей вогнисті зблиски,  
феєричність, як бува у свято.  
Розряджаються музичні диски  
(добре, що не диски з автомата). 
 
Літаки десь носять в небі згубу,  
пильно дивиться з гнізда лелека...  
В сяйві люстр, в просторій залі клубу  
чергова працює дискотека. 
 
1982 
 
 
* * * 
 
Вночі від бомб горіла станція. 
Вже відчепили наш состав. 
Як всі, я на перон стрибав, 
не знав, що за хвилину станеться. 
І раптом — де візьмись — дівча 
припало до мого плеча 
й притислося... 
   Свистіння бомб.  



Жалило іскрами шинелю.  
Та стало п’янко нам обом  
від паморочливого хмелю.  
Лише хвилина то була.  
І я услід гукав: «Зостанься!»  
Не пам’ятаю, де та станція —  
здається, десь біля Орла... 
 
1982 
 
 
* * * 
 
Щасливий я, що, чорна заздросте,  
не завдаєш мені досад.  
Не заздрю, як в сусіда сад росте  
поезії чи й просто сад. 
 
Ненависне чуття те миршаве,  
огидний той отруйний змій...  
Радію гарному я віршеві,  
що написав товариш мій. 
Поезії натхненні витязі,  
ви, молоді, і ви, старі,  
лиш заздрю вашій працьовитості,  
якщо і справді ви майстри. 
 
І наче власній перемозі —  
новим шерегам ваших книг  



радію я... І сам по змозі  
щось прагну теж додать до них... 
 
1982 
 
 
* * * 
 
Старіємо — і вже на покуті  
садовлять... Всякі інші почесті.  
Спочити час... А все ж на спокій, в тінь,  
признатись, ой як ще не хочеться... 
 
Поштиво звуть нас «аксакалами»  
і слів чекають мудрих, чесних.  
Та скаржиться мій друг ровесник:  
— Вже молоді нас обскакали...  
 
Ну що скажу на це я другу?  
Не завдавай ганьби сивинам,  
ти ж тільки-но хвалився сином.  
Не обженуть — не буде руху! 
 
Радіймо юним! Та допоки ти  
живеш і в силі руки, очі ці —  
твори, дерзай і сам! На спокій, в тінь,  
признатись, ой як ще не хочеться... 
 
1982 



 
 
ВРАНЦІ 
 
Я знаю: достигають думи  
найкраще в тиші... Є закон,  
що міста лімітує шуми...  
Виходжу вранці на балкон.  
Не чуть, звичайно, соловейка —  
сховався в гай, напевне, він.  
Десь забивають сваї, рейка  
дзвенить — ледь чуть здаля той дзвін.  
Вслухаюся: тонка вібрація  
бринливих звуків долина.  
То подає свій голос праця,  
то озивається вона.  
І радий я, що місто диха  
в непогамовності живій.  
З балкона йду. В кімнаті тихо.  
І я за стіл сідаю свій...  
 
1982 
 
* * * 
 
Тепер, можливо, це комусь екзотика: 
електрику погасять — і вже ніч  
розсіюють містичним сяйвом свіч...  
Малим же проклинав хиткого гнотика:  



його я стригти мусив раз у раз,  
щоб, як свіча спливала, не погас.  
Було: остання догоряла свічка,  
а пізно, і зачинена крамничка.  
Узимку ж вечорам нема кінця —  
і ми самі робили каганця.  
Виймали з лантуха сиру картопельку  
і ножиком у ній нутро видовблювали,  
туди олії трохи доливали.  
Олія й гнотик. Світляні овали  
на стелі. І від вогника мигтіння  
страшні на стінах коливались тіні...  
О, вечори тих довгих сніжних зим!  
О тьмяне світло, у трудах здобуте!  
Такого більш ніколи вже не буде...  
І хай не буде! Не журюсь за ним. 
 
1982 
 
* * * 
 
Пілоти мають перевагу: 
це ж унизу, це ж на землі — 
у місті десь чи у селі — 
в час бою бачать їх відвагу. 
Траплялося над отчим домом  
летіть у рідній стороні.  
Було, й згоряв десь невідомим  
в близькій чи дальній чужині. 



 
Було, й заносило пілота  
із парашутом у болото 
і там лишавсь повік на дні.  
Усяк бувало на війні. 
 
І все ж, як важко не було там  
життя проносить на крилі, —  
я заздрив на війні пілотам —  
цим дітям неба і землі. 
 
1982 
 
 
 
* * * 
 
Немало в світі різних є релігій, 
для них усіх є спільною Хатинь. 
Її всі дзвони — то одна з реліквій,  
одна з моїх немеркнучих святинь.  
 
І дорогі мені у німбах лики  
в середньовіччі писаних ікон  
святих старців, божественних мадонн,  
що їх творив колись митець великий.  
 
Приваблюють і куполи церковні,  
що ними здавна золотиться Київ, —  



то їх воздвиг наш славний зодчий Ковнір —  
один із українських кріпаків. 
 
І вірю я: ніколи не померкнуть  
ті барвні рукотворні небеса,  
що під склепінням київської церкви  
їх геніальний Врубель написав... 
 
1982  
 
 
 
БАЛАДА  
ПРО ХЛОПЧИКА Й КАСКУ  
 
Ой Дніпре, ой Дніпре широкий!  
Закінчив солдат свою путь,  
не встигши за два лише кроки  
твоєї води зачерпнуть. 
 
У бронзі застиг над рікою,  
де мирно росте очерет,  
тримає він каску рукою,  
простертою стрімко вперед.  
 
І стало все схожим на казку: 
щоранку приходить сюди  
хлопчина й відерцем у каску  
з Дніпра наливає води... 



 
1982  
 
 
 
* * * 
 
Невже для того ми все вище й вище 
злітали в космос, щоб зуміть звідтіль  
нищівний промінь кинути на ціль 
і землю обернуть на попелище? 
Щоб стали ворогами нам ті зорі,  
що оспівав їх не один поет?  
Щоб у найкращій із усіх планет  
лиш мертва пустка й купка інфузорій? 
Щоб не людина, а плитка амеба  
без пам’яті, без розуму й чуття?..  
Ставаймо всі до захисту життя —  
не землю лиш пильнуймо, а і небо!  
Хай космос для життя, для миру буде —  
не для потворних атомних страхіть!  
Злітайте вище й вище в небо, люди,  
лиш тільки землю з ним не посваріть! 
 
1982 
 
 
 
КИЇВСЬКА СЛАВА 



 
Хатки ´ на горах туляться —  
не місто, не село,  
і жодної ще вулиці,  
а Києвом було. 
 
Не в назві ж міста слава.  
То Київ давніх літ  
лиш мудрість Ярослава  
на весь піднесла світ.  
 
Не лиш краса палаців,  
каштанів і тополь,  
а слава — в нашій праці,  
в єднанні наших воль. 
 
Не тільки шир майдановий,  
проспектів довжина, —  
а скальпель Ромоданова  
і муза Бажана. 
 
1982 
 
 
* * * 
 
Не все, поете, на папір  
клади, що тільки вхопить зір,  
що випадково вловить око, —  



верши призначення високе,  
твори розумний свій відбір. 
 
У дні ворожої навали, 
як трупами встелявся шлях,  
ми не зітхали «ох» та «ах», —  
ми сльози в кулі відливали  
у фронтових своїх піснях. 
 
Ми бачили на ратнім полі 
не тільки біль, не тільки кров,  
а як боєць вперед ішов.  
І злигодні усі та болі  
своєю мужністю боров.  
 
І ми про цей писали подвиг, 
що в кипені травневих днів 
до перемоги нас привів. 
І сил додав бійцям в походах  
наш гордий, вистражданий спів.  
 
1982 
 
 
* * * 
 
І знову серце огортає туга —  
то несподіваний ізнову стрес: 
закреслюю адресу свого друга —  



на кладовищі ж бо нема адрес. 
 
З гірким, німим плачем її закреслюю,  
тамую мовчки, по-солдатськи, біль.  
Чиюсь нову записую адресу. 
Бодай було б побільше новосіль! 
 
1983 
 
 
МАТЕРИНСЬКЕ ЧЕКАННЯ 
 
Матерям, які не дочекалися 
своїх синів з війни в Афганістані 
 
Неначе сльоза, покотилася зірка 
і впала в садочок. 
Поглянула мати й заплакала гірко: 
«Ой сину, синочок!..» 
 
Не знає і досі нічого про сина –  
і ждати несила. 
Лиш знає, що слава його соколина  
у небі летіла. 
 
І здогади мучать, і стали нестерпні  
розкотисті грози, 
і темні, аж чорні, ці ночі у серпні,  
і зорі, як сльози... 



 
1983 
ДРУГ 
 
Відомий художник Василь Штернберг  
був одним із улюблених друзів  
Тараса Шевченка.  
 
Було незвичне прізвище у друга —  
на іншомовний, не слов’янський лад,  
і милозвуччям не ласкало вуха,  
та був Тарасові як рідний брат.  
О Штернберг... Так легко, добре з ним,  
напевне, і йому теж любо із Тарасом:  
співали разом, бідували разом...  
І от поїхав аж у дальній Рим.  
А чи то скоро вернеться з мандрівки?  
Про нього все нагадує навкруг.  
Старі дуби і липи Качанівки —  
з яким натхненням малював їх друг!  
...Сумний Тарас відходив од причалу  
і ніс у серці другове тепло.  
Хай і незвичним прізвище було —  
воно, неначе музика, звучало... 
 
1983 
 
 
 



* * * 
 
Лежить чоловік у труні. 
Скільки в житті й радості, й горя ніс! 
А нині — немов у глибокому сні, 
на лиці вмиротвореність.  
 
Смерть загострила риси. Лише сивину  
без змін лишила. 
   Дивлюсь на сон 
спокійний цей —  
і страшно стає: від цього сну  
ніколи не прокинуться. 
 
Вмиротвореність... Лиш мертвим личить це слово.  
Яка вмиротвореність, коли неспокій навкруг,  
коли і час дихає грозово?  
Життя — жага, порив, рух. 
І коли я бажаю вам доброї ночі,  
то у цьому своєму вітанні  
побажати вам хочу 
не тільки доброго сну, а й розплющити очі — 
прокинутись на світанні... 
 
1983 
 
* * * 
 
Втішають знов мене: не сивий ти, а срібний.  



Я ж не соромлюся сивин і не боюсь.  
Найбільша втіха — відчувать, що ти потрібний,  
що можеш дарувати ще тепло комусь.  
 
Лиш зберегти зумій ти єдність слів і дій —  
і сивого тебе стрічатимуть поштиво.  
Радій, що вдома скринька повниться поштова  
і телефонний зумер будить спокій твій... 
 
1983 
 
 
12 КВІТНЯ 1961 РОКУ 
 
Гримучі, вогняні обійми віхоли.  
Здригнулося і вгору полетіло  
сталеве корабля могутнє тіло.  
І космонавт промовив: «Що ж, поїхали!»  
Вгорі побачив чорні небеса,  
внизу — землі блакитну кулю... Й радо,  
невимушено вигукнув по радіо:  
«Яка краса!...»  
Демонструвала перед ним Земля  
і гори, і моря... Та от невдовзі  
він опинився в полі десь на Волзі,  
де пахла свіжозорана рілля. 
Незвично, дивно виглядав оранжевий  
його костюм... Уклавши парашут,  
ступив два кроки... Зупинився вражений: 



Знайоме поле... Був колись він тут,  
коли навчався ще в аероклубі,  
тут перший в небо свій звершив політ.  
О як його вітали друзі любі!  
Не так багато й проминуло літ...  
Схвильований від спогадів, думок,  
ішов, як льотчики ідуть, «врозвалку».  
Удалині побачив він сівалку  
і гурт людей, і трактора димок.  
І рідним так повіяло, земним.  
Він поспішав до них... Він перший в світі  
проклав у космос борозну... Із ним,  
здавалося, були там на орбіті  
Ці сівачі... Вітань знялася буря 
і не стихала скільки вже хвилин.  
В гурті стояв, зніяковілий, він  
і потиском руки знайомивсь: «Юрій»...  
Земне й небесне... Все немовби казка,  
якийсь неначе неймовірний сон.  
А він так просто запитав: «Будь ласка, 
скажіть, чи є тут близько телефон?» —  
І зрозуміли: ждуть десь космонавта —  
він має дати рапорт про політ...  
Гагарін посміхнувсь. 3 газет узавтра  
ця посмішка сяйнула на весь світ... 
 
1983 
 
 



ПІЗНАННЯ 
 
З вікна відкривсь уперше світ  
окрайцем неба з-поміж віт.  
І здивування те щоденне:  
весь світ навколишній — для мене. 
 
Пізнав я випроби земні,  
прорвався у безмежжя неба.  
Тепер ти, світе, і в мені  
і я — для тебе! 
 
1984 
 
 
* * * 
 
Пам’яті загиблих на війні друзів 
 
Вбиті друзі приходять у сни —  
і усі юнаками. 
Та у снах розмовляють вони,  
як ровесники, з нами. 
 
Отакими, як знали тоді, —  
молоді і красиві.  
Тільки ми уже немолоді,  
тільки ми уже сиві. 
 



Чиста, чесна у роки війни  
наша дружба солдатська!  
Вбиті друзі... Приходять вони,  
та, на жаль, тільки в сни, тільки в сни  
і зникають зненацька... 
 
1984 
 
БАЛАДА ПРО КАШТАНИ  
В ШКІЛЬНОМУ ДВОРІ 
 
Не у парку, не серед майданів,  
а в шкільнім дворі на пустирі  
посадили двадцять шість каштанів 
у далекім квітні школярі. 
 
Стільки їх було отих, що з школи  
прямо в смерч воєнної біди  
рушили від парт — і вже ніколи  
більше не повернуться сюди. 
 
А каштани, як живі, здригались  
і ронили крапельки роси,  
як вчували на перерві галас —  
гомінкі дитячі голоси. 
 
Зір яснів у хлопчиків, дівчаток —  
їм здавалось: подають то вість,  
стоячи і досі ще на чатах,  



ті безстрашні, мужні двадцять шість. 
 
Пломеніли свічі на каштанах  
в день дев’ятий травня у дворі,  
де, синів згадавши довгожданих,  
сумно так мовчали матері... 
 
1984 
Я ЗНАВ ПІЛОТІВ 
 
Я знав пілотів, добре знав тих,  
що звуть їх «соколи», «орли»,  
отих, які у космонавтах  
своє продовження знайшли. 
 
Хоч їм було, можливо, боязко  
і так незатишно було,  
та почуття святе обов’язку  
в грозовість неба їх вело. 
 
На польових аеродромах,  
де весь в тривозі небосхил,  
прощальний рук ліричний помах,  
епічний змах могутніх крил. 
 
І все у даль, і все угору,  
п’янке жадання висоти,  
долання жадібне простору  
і поривання до мети... 



 
І полюбив я авіацію,  
де повітряні кораблі,  
здіймаючись, не відриваються,  
а лиш злітають від землі... 
 
1984 
 
ЗАКЛИНАННЯ АТОМА 
 
У марші своєму  
сторіччям двадцятим  
не стань тільки, атом,  
убивцею-катом! 
 
Нас не приголомшуй  
смертельним ударом,  
а будь добротвором,  
а будь світлодаром! 
 
Бодай вогнедишний 
тайфунний твій вітер 
не перетворив би 
планету на цвинтар. 
Відкрив тебе розум  
для людського блага.  
Не будь же для світу,  
як зашморг, як плаха. 
 



Тепло своє щедро,  
як сонце, давай нам.  
Не будь смертоносним,  
а будь живодайним! 
 
Нас не приголомшуй  
нищівним ударом,  
а будь добротвором,  
а будь світлодаром! 
 
1984 
 
 
БАЛАДА ПРО РАДИСТА  
Й ВОДНЕВУ БОМБУ 
 
1 березня 1954 року, коли  
на Тихому океані американці  
випробовували водневу бомбу,  
на відстані 90 миль від  
атола Бікіні знаходилася японська рибальська 
шхуна. 
 
Коли на атол впала бомба воднева,  
були в океані рибалки-японці.  
Здалося: на них обвалилося небо  
і наче з орбіти зірвалося сонце...  
Посипалась манна... Та ні, то омана —  
то сіявся попіл з небес, а не манна.  



На шхуні не знали, що й мовить по рації...  
Пізніш — не в бою і не поміж боями —  
у муках, скалічений від радіації,  
вмирав у лікарні радист Кубояма.  
Вмираючи, мовив він хрипко і тихо: 
— Я знаю, мене вже сьогодні не буде.  
Хай смерть моя стане сигналом про лихо,  
якби лиш зуміли почуть мене люди... 
 
1984 
 
БІЛЯ ТЕЛЕВІЗОРА 
 
Гнітюче громаддя фашистського танка  
повзло на екрані...  
    Спитала сумна  
у мене онука, маленька Світланка: 
— Дідусю, скажи, знову буде війна? 
 
А я не з кіно знав страхіття тих днів, 
і досі ще мною воно не забуте. 
Онука чекала... І я відповів:  
— Не буде, Світланко, не буде...  
 
Онука дивилася знов на екран,  
на крові струмки, що стікали по полю.  
Таку б у дорослих чутливість до ран  
чужих, до чийогось щемливого болю! 
 



Я вірю, що Розум здолає загати,  
аби перекутись на рала мечам.  
О доле, не дай, щоб зумів я збрехати  
довірливим, чистим дитячим очам... 
 
1984 
 
 
ТРАВА 
 
На місці розбитого дзоту  
уперто пробилась трава.  
«Тут нашу постріляно роту...» —  
почув я печальні слова. 
 
Солдатські серця тут і очі  
поховано десь у землі...  
Прислухавсь — і ніби шепочуть  
тоненькі травинки малі. 
 
Така собі ніжно-зелена  
звичайна трава-мурава,  
а серце здригнулось у мене,  
як зашелестіла трава... 
 
1984 
 
ОРАДУР 
 



У Франції новий є Орадур.  
Старий — в руїнах, так і не заселений.  
Все у війну загинуло населення  
від бомб і від гестапівських тортур.  
Осиротілі, безголосі вулиці.  
Німотна тиша чи застиглий зойк?  
Дерева до руїн лякливо туляться,  
та відчайдушно розквіта бузок.  
Печально сонце дивиться з небес.  
Птахи сюди не повертають з вирію.  
Біжить і зуби з голоду вишкірює  
худий, бездомний, шолудивий пес. 
Понюшить, пошкребе — і далі в путь,  
завулками і закутками бродячи. 
...Бува, в неділю приїжджають родичі  
та мовчки, як по кладовищу, йдуть.  
Заходять сторожко в розбитий дім  
(лиш двері із вцілілою табличкою),  
засвічують на спомин рідних в нім  
блідий ліхтарик з восковою свічкою.  
Чи прорипить протезом інвалід —  
пронизливо у тиші скрип відлунює —  
все мариться йому на стежці слід  
тоненьких каблучків красуні юної... 
 
1984 
 
 
 



* * * 
 
Був сон мій важкий, мов чавунний, —  
в холодний аж кинуло піт: 
побачив на скрипці не струни — 
колючий натягнуто дріт. 
Гула, як сирена, валторна. 
Прокинувсь — і легко мені, 
що все те страхітно-потворне 
змогло лиш примаритись в сні. 
 
1984 
 
 
* * * 
 
Ступає ранок сонценосний  
крихкою кригою ріки.  
Взялися памороззю сосни,  
і їхні крони — як хмарки ´. 
 
На лижах фінішує лютий  
лижнею в злежаних снігах.  
От-от дадуть весні салюти  
набряклі брості у садах. 
 
Все жде в природі на обнову,  
зігрітись, квітнуть поспіша.  
І жде якогось дива знову  



моя осонцена душа... 
 
1984 
 
 
 
ПОВІСТЬ  
ПРО ПЕРШУ ЛЮБОВ 
 
Як давно те було — до війни.  
Де ж ті юні літа? Де вони?  
День недільний кружляв, наче в танці  
під мажорний хрипкий патефон.  
Приїжджав я до тебе на станцію.  
Йшла стрічати мене на перон.  
Люботин... Люботин... Люботин...  
Люба ти... Люба ти... Люба ти...  
А невдовзі — як вибух — війна,  
руйнівниця нещадно страшна.  
Крізь вогненні пройшов я фронти,  
і у серці була, люба, ти. 
Люботин... Люботин... Люботин...  
Повоєнні минали літа.  
Я знайшов твою вулицю й дім.  
Частувала варенням своїм.  
Ні, не та стала ти, ні, не та...  
До своєї горнулась дочки.  
Був я, певне, тобі вже не люб.  
І варення твого кісточки  



все чомусь потрапляли на зуб.  
Ой не руште минулих картин — 
не стрічайте ви першу любов!  
Щоб солодкий той щем не пройшов, 
щоб така, як раніш, люба ти... 
Люботин... Люботин... Люботин... 
 
1984 
 
БАЖАННЯ 
 
Нехай і в часи електроніки,  
машинно-розумних ЕОМ,  
сюркочуть, стрибаючи, коники  
на лузі в траві над Дніпром. 
 
І хай, коли Київ двохтисячний  
справлятиме свій ювілей, —  
теж будуть і ніч така ж місячна,  
і шепіт у тінях алей... 
 
1984 
 
 
МАЛЬВИ 
 
Барвисті квіти на високому стеблі,  
в дитинстві грівся я у їхньому теплі.  
Був край поліський мій піщаний, небагатий,  



та веселили очі мальви коло хати.  
І не вінками, і не пишними букетами,  
ставнí, здіймалися вони понад штахетами.  
Пелюстки вигнувши, як труби грамофонні,  
звучали німо нам святковістю симфоній...  
Як слалася з Городні життєва дорога,  
світили мальви, як мені, біля порога,  
й так само барви їх — багряні, світло-сині —  
відбилися тоді в тремкій Вашій сльозині...  
Ах, мальви, мальви,  
    городнянські рідні 
мальви,  
в задумі знову задивляєтесь у даль ви —  
то знову з кимось ви прощаєтесь, мабуть,  
і від порога проводжаєте у путь...  
 
1984 
 
НАД ІРПЕНЕМ 
 
Славна річко Ірпінь,  
верб похилених тінь —  
вся твоя широчінь. 
Ти ще знана мені  
з років юності: 
бігли на бистрині  
хвилі в’юнисті. 
А посеред ріки  
жовті лілії.  



3 них сплітав я вінки  
своїй милій. 
Тут у червень страшний  
чув я вибух війни.  
На луги впала тінь —  
заіржав тужно кінь... 
Горе знала, а все ж  
гордо хвилі несеш.  
Шлеш канали в поля,  
щоб родила земля. 
Скільки літ промине,  
вже не буде мене, 
а ти будеш, Ірпінь,  
все текти в далечінь... 
 
1984 
 
ТАНОК НА ЛЬОДУ 
 
О, цей феєричний балет на льоду! 
За руку веде молодий молоду. 
На кризі дзеркальній свої піруети 
так творять натхненно, як вірші поети. 
Відгранена точність, поривчастість, грація. 
Мистецтво, народжене хистом і працею. 
Свій почерк, свій стиль, 
свій маршрут неповторний, 
ніким ще не знаний, ніким не проторений. 
Який поворот небезпечно крутий!.. 



Так здружено б разом у парі пройти 
у русі, в дерзанні, у захваті, в пристрасті, 
все сіре, все кволе із душ своїх витрясти! 
Виснажливо, складно, а легко так нібито. 
Тривога, напруга — й ні разу не схибити. 
 
1984 
* * * 
 
Про все — про сад із росами,  
про квітку і про пташку...  
А таємницю розуму  
нам осягнути важко. 
 
Вершина кібернетики —  
з кебетою машина.  
Але її усе-таки  
теж винайшла людина. 
 
Долають далі й висі  
творіння інженерії.  
Та що швидкіше мислі —  
ніщо не здожене її. 
 
Стрімкі будови зрощує,  
трудом поля заквітчує —  
чи в світі що дорожче є  
людини будівничої?  
 



Вона рідня з природою,  
та тільки все ж єдина —  
найкрасивіша вродою,  
вінець життя — Людина. 
 
1985 
 
 
* * * 
 
Я вірша читав на трибуні. 
   І ти, як на чатах,  
була вся в напрузі. 
   Та раптом забув я 
початок 
строфи... І ледь чутно з якоїсь із лав 
на сцену із залу 
його ти мені підказала — 
і зал зааплодував. 
Признáюсь: мені ще ніколи 
приємно від оплесків так не було. 
У залі повіяло хатнє тепло. 
І я пригадав, як ти — вчителька школи — 
карала підказки... Твоя ж ця підказка 
була наче ласка, 
як ласка душі найщиріша. 
Коли я читати скінчив свого вірша, 
то зал весь немов  
не вірша вітав, 



а нашу любов. 
 
1985 
 
* * * 
 
Здавна вас шаную, одержимі,  
не було б в житті без вас чудес.  
У земному живучи режимі,  
прагнете в труді своїм небес. 
 
Непримхливі, аскетичні в побуті,  
ви в полоні все нових ідей  
конструюєте ретельних роботів  
для комфортного життя людей. 
 
Бліднучи в прокуренім повітрі  
і ковтаючи валокардин,  
пишете в барвистості палітри  
наймажорніші з своїх картин. 
 
Часто для сучасників незримі,  
не для нагород і не для звань  
творите свій подвиг, одержимі,  
негучною святістю діянь. 
 
1985 
 
 



БАЛАДА ПРО СІВАЧА 
 
Відчув у грудях щемні болі, —  
давно осколок там засів, —  
та треба бути нині в полі,  
бо починається посів. 
 
Як свято — днина ця весіння!  
А у очах пливе імла,  
і сам він пада, як насіння,  
де щойно борозна лягла. 
Лежить, немов на ратнім полі, 
грудьми припавши до землі,  
мов гріє ними охололі  
грудки ще свіжої ріллі... 
 
1985 
 
* * * 
 
Мені схотілось розказать сьогодні синові,  
як юнаком носив я туфлі парусинові  
аж пізно восени... А в квітні, навесні,  
балетки на шнурках служили вже мені.  
Ти можеш уявить, мій сину, аспіранта,  
який в читальний зал прийшов читати Канта,  
студіювать скарби естетики, поетики,  
а в нього на ногах... шнуровані балетки.  
А матінка твоя — тоді ще комсомолка —  



їй любою була білесенька футболка.  
Ніколи гардероб не був нам самоціллю,  
кому — як самоціль, того ми звали «цвіллю».  
Не бідність я хвалю, а те, що й в скруті ми  
усюди і завжди лишалися людьми. 
 
1985 
 
ДИПТИХ  
ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ ПОДВИГ 
 
1 
Із студентської аудиторії,  
на гвинтівки змінивши книжки,  
йшли на поклик самої Історії  
захищати життя юнаки. 
 
Не спиняли ні куля, ні міна  
на позиції передовій.  
І складали вони на «відмінно» 
іспит цей найдержавніший свій. 
 
2 
В криваву смертельну атаку  
він кинувсь, долаючи ляк,  
не тільки за рідну Ітаку —  
за волю всіх братніх Ітак. 
Лежать у студентськім музеї 
реліквії хлопця тепер. 



Не встигши створить «Одіссеї», 
поліг у бою наш Гомер. 
 
1985 
 
 
В ДНІПРОВСЬКОМУ ПАРКУ 
 
В Дніпровському парку, де шпиль обеліска  
в почесних гірляндах з букетних суцвіть, 
з малятком коляска — рухома колиска  
на вічному пагорбі Слави стоїть. 
 
Дбайливо прикрите в колясці-колисці,  
так солодко, мирно дрімає маля.  
Не зна, що лежить на високому місці,  
де скроплена кров’ю священна земля. 
 
Відходять з життя бойові ветерани.  
На жаль, прийде час — їх не буде ніде.  
Малятко зросте, і школяриком стане,  
і в День Перемоги поштиво-старанно  
на мармур дзеркальний букет покладе. 
 
1985 
 
 
* * * 
 



Усе частіше згадую я нині,  
як волю дав колись малій пташині. 
 
Уже не пам’ятаю, як той птах  
в моїх дитячих опинивсь руках. 
 
Коли на нього надививсь уволю —  
з гнізда долонь пустив його на волю. 
 
В ту мить відчув, що ніби втратив щось.  
Не втратив, ні! То так лише здалось —  
душі моїй одваги додалось. 
 
1985 
Я ЗМАЛКУ ЛІС ЛЮБЛЮ 
 
Німі братове дерева. 
Іван Драч 
 
Я змалку ліс люблю. Дерева — як брати.  
Та їхньої, на жаль, не розумію мови.  
В морозний тихий день люблю я в ліс іти,  
в засніжений, у білобровий ліс зимовий. 
 
Які то на корі незнані письмена?  
На бересті беріз які химерні коди?  
Ще не розкрилася уся нам таїна  
казкової, як ліс, величної природи. 
 



Мовчить зимовий ліс. Лиш чути де-не-де  
не зрозумілі нам пташині скарги й зойки.  
Зненацька з гілки сніг тривожно упаде —  
то черконе його політ красуні сойки. 
 
А я уперто в глиб продовжую іти —  
у таємничий глиб у пралісі густому.  
Весь спраглий до відкрить,  
    іду, забувши 
втому.  
Я змалку ліс люблю. Дерева — як брати. 
 
1985 
 
 
 
* * * 
 
В дорогу я взяв твоє фото —  
в готелі стоїть на столі.  
Заходять, запитують: — Хто то?  
— Найкраща з жінок на землі! 
 
Породжує відповідь подив:  
— Жартуєш. Дружина, мабуть.  
— Її я із тисяч знаходив,  
чому ж їй не кращою буть? 
 
1985 



 
 
* * * 
 
Знов думаю про тих, які не мали змоги  
прийти, як ми, з війни на свято Перемоги. 
Страшна біда: не бачить над собою неба,  
не чуть, яке життя вирує після тебе. 
А ще і чорне горе вічної розлуки: 
не знать, які у тебе діти та онуки... 
 
1985 
 
 
ПОЕТОВА МАЙСТЕРНЯ 
 
Льву Озерову 
 
І справді, де поетова майстерня?  
Чи тільки там, де стіл і кабінет?  
А чи де поля скошеного стéрні,  
як, дивлячись на них, бува, поет  
медитативний свій склада сонет? 
 
Чи, може, десь на березі Дніпра,  
як, стоячи на величавій кручі,  
коли нема паперу і пера,  
поет нашіптує слова співучі,  
що довго їх звучання не вмира? 



 
Коли і де — хто знає — розрослось  
лунке пісенне золото колось  
з життя у серце кинутого зéрня?  
Там, де відчуть натхнення довелось, —  
отам вона, поетова майстерня. 
 
1985 
 
 
СОЛДАТСЬКІ ЛИСТИ 
 
Пори кривавої супутники, 
як не губилися вони, 
з паперу складені трикутники, 
в шаленім вихорі війни? 
В простóри, кулями освистані,  
везла їх пошта польова.  
Скоряли щонайдальші відстані 
в окопі зрощені слова.  
Не встиг сказать коханій дівчині  
він двоє заповітних слів —  
тепер в листовному освідченні  
про це їй мовити зумів.  
Було: із фронту і до станції,  
де мирно сіялась зима,  
листи долали всі дистанції,  
хто ж їх писав — того нема...  
Бив наповал рядок засмучений,  



страшні, як постріл, в нім слова.  
Недавно ще були заручини,  
а нині — юна удова...  
Війни кривавої супутники,  
як свідки незабутих літ,  
живуть збережені трикутники,  
мов найдорожчий заповіт... 
 
1985 
 
 
* * * 
 
Думки про мудрість в кожного свої в нас: 
ви прагматичність мудрістю звете. 
Про мене кажете: «Свята наївність» — 
і топчете все чисте і святе. 
 
Святе для мене — совісне і мудре, 
ціную працелюбність і талант — 
вони мені дорожчі, аніж хутра,  
коштовніші за всякий діамант. 
 
А ви таке наївністю звете. 
 
1985 
 
 
ПРО КНИГИ 



 
Дивлюся на свою бібліотеку —  
на довгі і стрункі шереги книг —  
і думаю з тривогою про них,  
про їхню долю, може, й недалеку.  
То книгам, як відходив із життя,  
промовив Пушкін: «Прощавайте, друзі!»  
Невже в своїм зверхдинамічнім русі  
цих друзів приречем на забуття? 
 
Невже, як ретро-експонати, їх  
лиш збережуть кімнатні інтер’єри?  
Невже в екраннім сяйві телеери  
померкне сонячне світіння книг?.. 
 
1985 
 
 
ЗМУЖНІННЯ 
 
Про нього все ще думають: пташа,  
а він же виріс і убрався в пір’я.  
Не тільки плечі — вироста й душа,  
не лиш тепла їй треба, а й довір’я. 
 
І от злетів стрімливо так у вись.  
Талант, говорять. Я ж додам: і праця.  
А хтось на нього зверхньо ще дививсь — 
то, може, найсумніша аберація... 



 
1985 
 
 
* * * 
 
Неприємно про це і згадати: 
під дверима з годину вистоюю —  
то лякає так іспит з історії,  
бо здається: забув усі дати.  
І не входжу в аудиторію —  
краще завтра я іспита здам.  
Та ще важче, ніж вчити історію,  
як її у житті твориш сам.  
І студентські я згадую дні.  
Часто й нині здається: кудись піти  
мушу я, бо нові уже іспити  
треба знову складати мені... 
 
1985 
 
ПЕЧЕНІ ЯБЛУКА 
 
Було то у війну. Давно уже, колись...  
Так ворог із свого ударив міномета,  
що спалахнули віти яблуні-ранета —  
і яблука на ній одразу попеклись. 
 
Печені яблука... О, як любила мати  



мене в дитинстві ними частувати. 
Печені яблука... Були страшні вони  
в саду на дереві у чорний час війни. 
 
1985 
 
 
ПРО НАРОДНИХ ОПОЛЧЕНЦІВ 
 
Ті суто цивільні, невоєнізовані воїни.  
За станом здоров’я звільняли їх 
       від 
стройової. 
Від цих привілеїв самі відмовлялись вони —  
ставали бійцями у перший же місяць війни.  
І юні, й старіші... Там різні були покоління.  
Звисали шинелі до п’ят, а кому — по коліна. 
Це б їм за столами сидіти 
   й записувать числа, 
Та як же ти всидиш, 
   як смерть над Вітчизною 
звисла?  
Тендітні і кволі...  
А в битвах які ж то безстрашні!  
А як відчайдушно рушали вони в рукопашні! 
У воїнстві нашім мізерним  
   був їхній відсоток, 
та скільки лягло їх 



   на київських наших 
висотах!  
З контор і заводів «очкарики»-інтелігенти, 
це б пам’ятник вам!  
   Про вас би пісні і 
легенди... 
 
1985 
 
* * * 
 
Рідко чув, щоб хлібороби 
скаржилися на хвороби: 
болючіш, ніж власні болі,  
їм гірка посуха в полі. 
Ти ж ведеш, мій друже, знову 
все про хворості розмову. 
Я ж найбільше хворий, кволий, 
певне, буду у той день, 
як не зможу вже ніколи 
написать нових пісень. 
 
1986 
 
 
ПО ГРИБИ 
 
То пора отака: ти роби  
цілий тиждень, в неділю уранці  



вихідний — вихід в ліс... По гриби  
йдуть мої земляки-городнянці.  
Щедрий він, дощовий той посів.  
Ну й жнива у гаях у чернігівських!  
Це і справді дарунки лісів,  
як і пишуть в крамницях на вивісках.  
Йдуть батьки, з ними доньки й сини, 
і ніщо їм підступність погоди.  
Як на свято, рушають вони  
в лісові оці мирні походи.  
І здається недовгою путь  
в ненастанному доброму пошуку. 
І негласні змагання ідуть: 
в кого більше назбирано в кошику?  
І срібляться сліди підошов  
на ковзкій, на зарошеній глиці.  
Раптом вигук дитячий: «Знайшов!» — 
і світлішають стомлені лиця.  
Лиш під вечір вертаються в дім, 
закінчивши захопливі мандри,  
й нагородою кращою їм  
запахущі грибочків гірлянди.  
Віри в пошук лише не губи!  
Це ж ізнову сьогодні уранці  
вихідний — вихід в ліс... По гриби  
йдуть мої земляки-городнянці. 
 
1985 
 



* * * 
 
Я згадую, як гостро пахнув пил,  
прибитий теплим дощиком липневим.  
Удалині — вишневий небосхил,  
багряний відблиск він давав деревам. 
 
А у дворі розкішні лопухи  
росли біля паркану серед літа —  
такі, як нині пхають в лантухи  
мов гарні ліки від радикуліту. 
 
Дитинство... Не потьмарилось воно.  
У пам’яті ж то зміни дивовижні:  
чіткіше в ній те, що було давно,  
ніж те, що бачив на минулім тижні... 
 
1986 
 
 
 
ЧОРНОБИЛЬСЬКА ХМАРА 
 
На села і міста, поля й ліси  
від неї пил посіявсь смертоносний.  
В гаю вічнозеленої краси  
пожежно-мертво поржавіли сосни. 
 
І пташечка заклякла на сосні,  



і вмить замовк веселий гомін птичий.  
На глицю звалений, у вічнім сні  
поліг земляк мій — молодий лісничий. 
 
То мирний атом так, то не війна.  
Хоча ніде і не стрясло оселі,  
аварію відчули і в Брюсселі,  
і сколихнула світ увесь вона.  
 
Понад планетою її примара  
і над колискою — отам, де спить  
моя онука меншенька Тамара —  
ровесниця чорнобильських страхіть. 
 
1986 
 
* * * 
 
Як чортове насіння… 
Павло Тичина 
 
Буває, смерч руїну принесе,  
а цей, чорнобильський, промчав незримо,  
немов не тут, а десь пронісся мимо, 
І зовні наче в злагоді усе. 
 
В зеніті літо, і цвітуть луги. 
Здається, у цю пору, як і треба: 
синіє річка, голубіє небо, 



і зелень розкошує навкруги. 
 
Хати біліють у садках рясних, 
на вікнах сонце, й шиби в них не вибиті, 
і перекочуються хвилі Прип’яті,  
і човничок гойдається на них. 
 
Який ти, зір, оманливий єси! 
Чи міг забуть я, що цих місць поезію  
убило чортове насіння цезію... 
Де диха згуба — там нема краси. 
 
1986 
 
* * * 
 
О земле рідна поліська,  
близька мені сторона,  
хрестами та обелісками  
ти сита уже сповна.  
 
Твою красу тополину  
мої вславляли пісні,  
та гіркотою полинною  
тепер війнула мені. 
 
Хіба село те Народичі  
у серці біль не лиша: 
невже і завтра народиться  



там п’ятиноге лоша? 
 
1986 
ПРО ВОЛІВ 
 
При кілометрах, кіловатах,  
які давно вже знає степ, 
чи варто славить вайлуватих 
волів і їх волячий темп? 
 
Вони ж в свій час в степу широкім 
не на горбі, а на гарбі, 
упертим, ваговитим кроком 
тягли країну на собі. 
 
«Агей, бики, чого ви стали?» —  
мабуть, ніхто вже не вола. 
Чом не звели на п’єдестала 
хоч мармурового вола? 
 
1986 
 
* * * 
 
Час прискорює ходу мою,  
безупинно уперед жене.  
Хоч напруженіше думаю,  
та чи плідно й зосереджено? 
 



Давній ворог я відсталості  
і застиглого, статичного.  
Тільки й в русі хочу сталості,  
досконалого і вічного... 
 
1986 
 
* * * 
 
Море рідко буває спокійне,  
  частіше — мінливе, бурхливе,  
і здається — повтор монотонний:  
  припливи і знову відпливи.  
Ну а ти придивися, прислухайсь:  
  то дужче вдаряє, то м’якше.  
Хай повтор — тільки ж не монотонний —  
  все кожного разу інакше...  
 
1986 
* * * 
 
У колі сидять товариському  
співці найновіші. 
Та більше не зможу я Рильському  
читать свої вірші. 
 
Пішли із життя і ровесники...  
Де осені й зи ´ми,  
де літа і гарні ті весни, які  



прожив я із ними? 
 
А жити все ж хочеться... Дихаю,  
живу я... І доти  
мені є найбільшою втіхою  
години роботи. 
 
1986 
 
 
ХВАЛА ПАМ’ЯТІ 
 
Онуки ви мої, розповідаю вам я те,  
що взнав, що пережив, що вистраждав... 
     
 О пам’яте, 
то ти дала мені осяжність цю живу,  
з тобою сотні літ, здається, я живу. 
Зі мною простір весь, зі мною всі епохи — 
який без тебе був би я сліпий, убогий. 
З тобою тільки й можна у майбутнє нам іти. 
То кажуть про мерця, що він уже без пам’яті. 
Тобою своє серце сповнюючи вщерть,  
долаю забуття, долаю тлін і смерть. 
 
1986 
 
 
 



* * * 
 
В літа дитячі не срібло, не злото,  
а найдорожче нам було добро —  
десь знайдене у пору перельоту  
на нашім полі лебедя перо. 
 
Не бачили самої птиці в небі,  
то, може, на світанні чи вночі  
летів із казки нам відомий лебідь,  
тонке перо зронивши летячи. 
 
Траплялося таке, звичайно, зрідка,  
не кожен міг оте перо знайти. 
Воно було красиве, наче квітка,  
з якимсь небесним сяйвом чистоти. 
 
Тому, можливо, що було єдине  
в своїй красі незвичній, неземній,  
перо біло-сліпуче лебедине  
навік лишилось в пам’яті моїй. 
 
1987 
 
МУЗИКА 
 
Малим я ще не знав про світ чарівний музики,  
а вже мені бриніли у саду галузки. 
 



Нічого про музичні ще не чув октави,  
а вже мені дзвеніли у покосах трави. 
 
Не бачив клавішів, не відав і про гами —  
звучала мелодійно стежка під ногами. 
 
І в небі зорянім була якась казкова  
гармонія... Хоча цього й не знав ще слова. 
 
1987 
 
* * * 
 
Сльозами я платив за вчинок свій — 
за зірвані в саду чужому яблука.  
А як радів, коли пускав кораблика,  
як з рук злітав мій паперовий змій. 
 
Тепер потужні знаю літаки 
і кораблі, не кораблі — флотилії. 
Та не з моєї пущені руки, 
з моєї — лиш на аркушах рядки... 
І заздрю я хлопчачій тій ідилії. 
А тільки і тоді була тривога: 
чи не застряне він у довгім плаванні,  
кораблик мій? Чи прийде він до кого?  
Можливо, і загине в ручаї? 
 
До дальньої чиєїсь серця гавані  



чи допливуть коли рядки мої? 
 
1987 
 
 
* * * 
 
Святішого нема мені,  
ніж добрі напуття —  
уроки перші мамині,  
вони — на все життя.  
Не вихлюп тимчасовості,  
в них мудрість всіх століть:  
— По правді лиш, по совісті  
і треба, синку, жить... 
 
1987 
 
 
* * * 
 
В підступно-мирну між боїв годину  
і отаке бувало на війні, 
що думалось: можливо, я загину —  
й ставало тоскно, боляче мені  
від того, що життя так рано щезне...  
Та більш терзало: той, хто пом’яне,  
чи знатиме, що я загинув чесно,  
що зрада не взяла в полон мене? 



 
1987 
 
 
БАЛАДА 3 СЛЬОЗОЮ 
 
Медсестрою на фронті відважно пройшла 
     
 всю війну.  
Та Дев’ятого травня вона не змогла буть 
     
 на святі,  
бо поранена тяжко... Просила: 
    — В блакитному 
платті  
поховайте і ляльку мені покладіть у труну... 
 
Як чекала вона, що от-от буде мирне життя,  
як хотіла кохати, хотіла леліять дитя. 
 
1987 
 
БАЛАДА ПРО СЛОВО 
 
В бою, що розгорівся на світанку,  
солдату куля ранила горлянку. 
 
Він кров’ю захлинався... Ну а далі  
тяглися дні і ночі у шпиталі. 



 
О, як же засіяв той день святково, 
Як зміг він перше вимовити слово! 
 
І каже він, згадавши дні минулі: 
— А слово все-таки сильніше кулі. 
 
1987 
 
* * * 
 
Таке лишила свідчення Історія: 
спочатку в хижім полум’ї багать  
розумні книги страдницьки горять,  
а потім чорно, траурно димлять  
у Бухенвальді труби крематорію. 
 
1987 
 
* * * 
 
Коли, бува, почую, що між нас в безчесті,  
немов хижак, під себе хтиво хтось гребе, —  
у пам’яті встає солдат, який у Бресті  
у перший день війни всього віддав себе. 
 
Стояв він там на смерть, 
   протримавшись аж доти,  
як надійшла підмога із близьких застав. 



Коли кришивсь бетон, коли німіли доти, —  
стріляв, не похитнувсь —  
   мов сам він дотом став. 
 
Стояв отак на смерть  
   за рідний край свій 
отчий.  
Якби-то по війні вернувсь на свій поріг, 
то міг би глянути батькам, коханій в очі: 
зберіг він честь свою. Себе лиш не зберіг. 
 
1987 
 
 
* * * 
 
Стволи органних металевих труб, 
здалося, схожі на стволи «катюш», 
чиї лунали залпи у степах, 
щоб нині тут звучав могутній Бах —  
як голос вічності, як сповідь душ, 
як торжество життя над жахом згуб. 
 
1987 
 
 
* * * 
 
Нам добре вдвох, нам добре в парі.  



І птиця лиш тоді дола  
і висоту, і чорні хмари,  
коли у неї два крила. 
 
Нехай руїни злої вітер  
не залітає у наш дім!  
Несем дві долі — двоє відер —  
ми на коромислі однім. 
 
1987 
 
 
ПОРТРЕТИ 
 
Портрети теж уміють говорити. 
Давно запам’яталися вони 
мені з музейної старовини. 
Були там і цареві фаворити, 
і роду знатного князі та графи. 
Лиш завдяки малярських справ майстрам, 
немов живі, дивилися із рам 
(тоді іще не знали фотографій).  
Я розглядав ті випещені лиця —  
хотілося дізнатися мені,  
як можна оживить на полотні  
людські обличчя. В чому таємниця? 
Майстрів хвалив я. Та, сказать по правді, 
лишився болісний на серці карб: 
невже не гідний був і пензля, й фарб  



мій давній, тих часів далеких, прадід?  
Чом честь така не випала йому?  
Про нього чув: трудився цілий вік він,  
не князь, не граф. Можливо, що тому  
і не лишив портретних він реліквій.  
Вже сам я дідом став. А тільки й досі, —  
хоч це і марно (знаю наперед), —  
буває, мрію: от якби вдалося  
побачить свого прадіда портрет... 
 
1987 
 
 
МРІЯ 
 
Отам, де полігони,  
де стала смерть на чати, —  
там будуть поля гони 
Цар-Колосом квітчати. 
 
І там, де нині тюрми,  
де світ ще застять грати, —  
там школярі ноктюрни  
на скрипках будуть грати. 
 
1987 
 
 
* * * 



 
Яка, природо, мудрість є у тебе,  
яким природним є життя твоє: 
спочатку рожевішає край неба,  
а от і красне сонечко встає —  
і вже співає, пробудившись, пташка,  
і жовто-біла розквіта ромашка,  
і верби відбиваються в воді...  
Я часточка твоя (ні, не сторонній я).  
Які у тебе злагода й гармонія!  
Порушать їх — лютішаєш тоді,  
і вже гриміть страшним буремним грозам.  
Щоб пізнавати — нам дала ти розум,  
і руки, щоб творить, і мудре око,  
і серце чуле, добре, щоб любить.  
Коли ж тебе свавіллям розгнівить —  
о, як тоді помщаєшся жорстоко.  
 
1987 
 
 
 
НА МОГИЛІ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ 
В ПРАЗІ 
 
Сміються, плачуть солов’ї... 
Олександр Олесь 
 
В святковій пишноті травнева Прага,  



буяють зеленню сади й гаї.  
Кладу я квіти над поета прахом.  
Вгорі сміються й плачуть солов’ї.  
 
На Україну повернутись мріяв: 
в краю неріднім часто був сумним. 
Питав: кому печаль свою повім?  
І помирав із думою про Київ... 
 
І от його могилу я надибав,  
і він тепер так близько вже — не десь.  
Комусь він тут лиш Олександр Кандиба,  
для мене — мій улюблений Олесь. 
 
Повітрям волі спрагло диха Прага,  
буяють зеленню сади й гаї.  
Кладу я квіти над поета прахом.  
Вгорі сміються й плачуть солов’ї. 
 
1987 
* * * 
 
Ніколи не було життя моє салонним.  
А от гірким було. Було воно й солоним.  
Люблю я чорний хліб, а не пухнасту здобу.  
Найперш ціную суть — не зовнішню оздобу.  
І так у віршах теж — природно хай і просто.  
Ніяково мені, як треба мовить тоста: 
Не звик до пишних фраз, 



    хай навіть і про 
друга.  
Такий характер мій — то, звісно, не заслуга.  
А ще й таке ніяк не назову заслугою: 
сам більше говорю, а інших менше слухаю. 
 
1987 
 
 
БАЛАДА СПОКУТИ 
 
Що почув — те і розповідатиму 
(схоже щось і в романах було). 
Повернувся солдат в сорок п’ятому 
до своєї дружини в село. 
А її силоміць узяв нелюб —  
от вже має й дитя народить... 
— Чом стоїш? Хоч би скинув шинелю... —  
А він дивиться мовчки й стоїть. 
Може, замилувався красою,  
може, німо так плакав боєць...  
Вийшла з хати й своєю косою  
задушилась... Такий-от кінець. 
Це й моєї балади кінець. 
 
1987 
 
 
* * * 



 
У місяці свої останні, ненько,  
яка ти стала всохла і легенька,  
немов осінній лист, що відліта.  
Був дощ, а потім сніг. Була сльота.  
Ішли понуро за труною люди.  
Не на могилу ще, а вже на груди  
лягла печалі чорної плита. 
Про матір знов мені приснився сон,  
і згадувати став її частіше.  
Здригнувся я, коли зненацька в тиші  
злетів листок із поріділих крон... 
 
1987 
 
 
* * * 
 
В темній зелені алей  
у дніпровськім парку  
чути — тьохка соловей  
і ворона карка. 
 
Так зітнулися удвох,  
наче сонце й хмари: 
соловейко «тьох» та «тьох», 
а ворона—«кари!». 
 
Та, як сонця не згасить  



чорній тій хмарині,  
карканням не заглушить  
трелі солов’їні... 
 
1987 
 
 
НА ВЕЧОРІ  
ФОЛЬКЛОРНОЇ ПІСНІ 
 
У залі в письменницькій Спілці  
я чую в концерті, як грає  
артист на поліській сопілці  
мелодії рідного краю. 
 
Мелодії дивні-предивні.  
Які вони збуджують згадки!  
Хтось каже про них: «Примітивні».  
Невже їх забудуть нащадки? 
 
Та, серцем віддавна ще завчені,  
мелодії ці задушевні  
ніколи не вмруть, як і Мавчина  
краса, і пісні Лукашеві... 
Коли під небесними шатами  
цвістиме осончена гілочка —  
навічно у світі звучатиме  
тонка, мелодійна сопілочка. 
 



1987 
 
 
ЛІТОРОСТЬ 
 
О дерево життя, я — пагін, літорость.  
І серце то моє — немов розквітла брость.  
Хай блискавка війни тебе вогнем не вб’є!  
О дерево життя, я — мов дитя твоє.  
Квітуй, буяй посеред літа й рос!  
Я — пагін твій, я — літорость... 
 
1987 
 
 
ЮРМАЛЬСЬКІ АКВАРЕЛІ  
 
 
1 
 
В зеніті літа не буває спеки тут.  
По жовтому піщаному проспекту 
так добре йти вздовж Ризької затоки,  
де синя даль, що й не сягає око, 
де хвиль і чайок білосніжна зграйність  
на вітерці, якого вславив Райніс. 
 
 
2  



 
То можеш ти побачить звідсіля,  
що круглою і справді є Земля.  
Де з обрієм зливається вода,  
на сизі хвилі сонця диск сіда,  
і жевріє його густа багрянь,  
повільно так зникаючи за грань.  
Лиш наостанку ще прощально зблисне,  
як ти в кінцевому акорді, пісне... 
 
1988  
* * * 
 
Учора я побачив, як у полі  
раптово дощ став переходить в сніг.  
Були тоді в природи, певне, болі,  
і вам признаюсь: відчував я їх...  
А згодом вітер принесе полям  
тепло, весну, щезання білих плям.  
А далі — криг скресання... І в природи  
різкі бувають злами й переходи. 
 
1988 
 
 
СУСІД 
 
Був сусід в Чернігові у нас,  
поруч з нами він прожив два роки.  



Рідко чув я за стіною кроки —  
повертавсь він з служби в пізній час. 
 
Ким служив, який у нього чин —  
не скажу, бо і не знаю точно.  
Інженер... Мав на кашкеті він  
схрещених два срібних молоточки.  
 
Із якогось із приволзьких міст  
він приїхав ранньою весною  
будувати металевий міст —  
індустрійний велет над Десною. 
 
— Чи вечеряв, ти піди спитай, —  
просить мати... Стукаю у двері. 
— Може, Вам,— кажу,— принести чай? 
— Дякую...— й щось креслить на папері. 
 
Міст — я знав — то справа непроста: 
вже ж тоді кінчав я семирічку.  
Часто з друзями ходив на річку  
глянути, як міст отой зроста. 
 
От уже й опори там стоять,  
дужих арок металеве диво.  
На сусіда я дививсь поштиво,  
а йому всього лиш двадцять п’ять. 
Чи була у нього десь рідня? 
Й разу не поїхав у відпустку. 



В стужу, в спеку — в праці він щодня. 
От і дні лишилися до пуску. 
 
Мав уже й прощатись інженер —  
закінчився строк його контракту.  
Та одної ночі він помер,  
як тепер сказали б, од інфаркту. 
 
Красенем в труні лежав, як в сні.  
Мати прибула, із нею сестри.  
Голосили... В тузі голосній  
захлиналися і два оркестри. 
 
Навесні приїхав... І помер  
він такою ж ранньою весною...  
Ну а міст? Стоїть він і тепер —  
індустрійний велет над Десною. 
 
1988 
 
 
* * * 
 
В мистецтві прагне хтось творити 
кричущість фарб, шалені ритми: 
мовляв, того, хто бачить, слуха,  
таке байдужим не лиша. 
Вдаряють в очі, б’ють у вуха —  
і лиш мовчить, мовчить душа... 



 
1988 
 
 
* * * 
 
Тамарі Журбі 
 
Ви листочок зелений прислали мені у конверті: 
хай мовляв, талісманом надійним він буде 
      
 мені, 
хай мене береже від недуги, від наглої 
      
 смерті — 
він же вижив і сам у зими найжорстокіші дні. 
Ви писали про те, 
   що в кущі він вгорнувся у 
кригу 
і зберіг зеленавість свою, весняної не гірш.  
І поклав я його в заповітну, улюблену книгу,  
на сторінку оту, де Тичинин проміниться вірш. 
 
Ваш листочок і досі зелений — 
     
 не тліє, не в’яне, 
хоч і снігу вже скільки мело і вітрів прогуло.  
Я не вірив ніколи в якісь рятівні талісмани,  
а в Поезію вірю, в її живодайне тепло. 



 
1988 
 
* * * 
 
Лежу, не сплю та марю я 
у темноті нічній 
онукою Тамарою — 
вже шість сьогодні їй. 
Не років ще, а місяців. 
Що квітень, що весна — 
про це в своїй колисочці 
вона іще не зна. 
Не знає ще, красулечка, 
що й грози ходять десь. 
Кімната, дім і вуличка — 
це світ її увесь. 
А мати:— Драстуй, донечко! — 
І то найбільше з щасть, 
коли свою долонечку 
їй донечка подасть.  
І мати їй агукає.  
Вона ж тебе, мала, 
з страшною, злою мукою 
на світ цей привела. 
І на руці із любкою  
гукає (так було!) 
у телефонну трубку 
«агу» замість» «алло». 



...Лежу, не сплю та марю я 
у темноті нічній 
онукою Тамарою —  
всього півроку їй. 
 
1986—88 
* * * 
 
В житті своїм, напевне, мав я рацію —  
траплялося таке уже не раз —  
відповідав я завжди тільки працею  
на гіркоту докорів і образ. 
 
Цілюща, всемогутня мудрість творення!  
Удари долі, звісно,— не пусте,  
та хай лише не зачіпали б кореня.  
А корінь є — знов квітне все й росте. 
 
1988 
 
 
 
ПРО ЗДОРОВ’Я 
 
Все про здоров’я чую більш розмов я.  
«А в тебе як?..» І що відповідать?  
Життя ж — то не суцільна благодать.  
Без пушкінського «мислить і страждать» 
не уявляю я свого здоров’я.  



До старості дожив, до сивини,  
з недуги вийшов — і до праці знов я.  
А скільки їх, отих недуг, зборов я.  
Лиш не було б нищівної війни.  
Та і природи зберегти б здоров’я.  
Яке в житті без нього повнокров’я?  
Життя... Йому нема, нема ціни. 
 
1988  
 
 
ПРО ВОДУ 
 
Про воду я... Та згоден я і оду  
співати їй... Як мріяли про воду  
бійці аджимушкайських катакомб,  
як марили хоча б одним ковтком!  
Ловили спрагло краплі з стін, зі стелі.  
А як води заждалися пустелі!  
Щоб не арики, ріки і канали,  
давно б степи, давно б ліси сконали.  
 
А вийде з берегів — то й катастрофа.  
А ще й погано, як заходить в строфи  
поем і віршів... Навіть і тоді,  
як оду ти складаєш їй — воді. 
 
1988 
 



 
 
БАЛАДА  
ПРО СКУЛЬПТОРА  
 
Пам’яті народного скульптора  
Латвії Артура Бернієка 
 
Згадавсь митець латиський — життєлюб. 
Лісничим батько був, і він ще змалку 
був зачарований дерев красою. 
Коли вночі, опалений грозою, 
від блискавки зчорнів кремезний дуб, 
він хлопця з нього вирізьбив — рибалку, 
а з однієї з висохлих беріз —  
дівчину юну, схожу на русалку...  
Так і різьбив на березі затоки  
у лісі, де і народився, й зріс.  
Тут і посивів... Був ставний, високий,  
і борода сліпучо-біла в нього.  
Цих місць благословенних старожил,  
любив у вуликах розводить бджіл,  
казав: «Було багато тут гіркого —  
хай буде мед... Хоч не мені, комусь...»  
Ні, ні, не відлетить його душа,  
отут у всьому він її лиша... 
«Сюди я й після смерті повернусь,—  
він шепотів поблідлими губами,—  
я повернусь, і сумувать не треба, 



я ще побачу море, ліс і небо, 
натішуся і медом, і грибами...» 
Його нема. Та ряд його скульптур 
на лісовому березі затоки. 
Чекають, що повернеться Артур — 
той сивий скульптор, красень синьоокий. 
 
1988 
 
* * * 
 
Дививсь на бурею убите дерево.  
Було воно страшним в своїм спотворенні:  
стирчали вгору вивернуті корені,  
і зяяло дупло, як всохле черево.  
Покручені гілки — в людини руки  
бувають так заломлені від муки. 
 
Вже бачив смерть не раз і сам знав горе я.  
Чому ж тоді цей карколомний обрис  
спотвореного дерева мій зір 
так схвилював? 
   Був, певне, то вже образ 
не просто тільки дерева, а твір —  
страждань і мук тривожна алегорія.  
 
1988  
 
 



* * * 
 
Був літа розпашілий, буйноквітний час,  
і я, маленький, яблуню щосили тряс,  
щоб з неї яблука попадали скоріш.  
І от упало кілька їх... Бери та їж.  
До них я кинувсь. Надкусив. І не одне.  
Нестигле кожне з них — тверде і несмачне.  
Не розумів тоді: для всього є свій час.  
А як несамовито яблуню я тряс!..  
 
1988  
 
 
СОНЕТНА ПРИТЧА 
 
З-під брів дивився холодно і строго,  
неначе поглядом тим промовляв: 
нема у мене з вами спільних справ  
і вас не хочу знати я нікого... 
 
Та от йому прослалася дорога,  
і він, зловивши, як то кажуть, гав,  
спіткнувся й важко на асфальт упав.  
Щоб звестися — потрібна допомога. 
Вдивлявсь благально в тих, які навколо,  
ждав їхніх рук, як рятівного кола. 
І хтось підбіг і руку дав, як друг.  
 



І, може, вперше лиш тієї миті  
він зрозумів, що не прожить у світі  
йому без тих, які були навкруг... 
 
1988 
 
 
ВСЕ ВАЖЧЕ ВГОРУ ЙТИ 
 
Все важче вгору йти —  
аж забиває подих.  
Не стежкою лише,  
а навіть і по сходах. 
 
Як важко не було б,  
а прагну вгору йти.  
Тяжіння є земне.  
Є й поклик висоти. 
 
1988 
 
 
Я ЖІНКУ ЗГАДУЮ 
 
Я жінку згадую: щодня вона  
дивилася на вулицю з вікна.  
Сиділа довго-довго вечорами,  
застигши в прямокутникові рами.  
Стара, у зморшках і вже зовсім сива.  



Напевне, їй ходить було несила.  
Худі на підвіконні склавши руки,  
вбирала наче барви всі і звуки. 
 
Я хлопчиком повз те вікно проходив, 
і сива жінка викликала подив: 
чому так пильно й довго із вікна  
вдивлялася в навколишнє вона? 
Лиш бачив раз, як усмішкою доброю 
осяялась, коли їй із-за обрію 
привіт послало сонце з хмарних плес, 
багрець свій розплескавши в синь небес. 
І ось тепер в свої літа похилі  
я згадую ту жінку, й зрозумілі  
мені чуття її... Дивилась довго  
з вікна в бузковій вечоровій сутіні  
вона, мабуть, радіючи із того,  
що має щастя бути ще присутньою  
на святі дивовижному життя,  
якому не буває вороття. 
 
1988 
 
* * * 
 
То старість винна, що удосвіта  
із ліжка схоплююсь чомусь, 
що молодих скарбами досвіду 
усе омудрювать берусь. 



Знайти б лиш слово задушевне... 
Мій син — кремезний бородань — 
уже й занудився, напевне, 
наслухавшись моїх повчань. 
Не каже: «Не твоя це справа», 
хоча так думає, мабу ´ть. 
А я повчать чи маю право?  
Чи вчителем я гідний буть? 
Це ж сам, бувало, нищив сумнів,  
парадним вірив словесам.  
А син мій, щоб не обездумнів, 
нехай до істин дійде сам. 
Я у його лиш гляну очі: 
мій син... кровиночка моя...  
Я тільки дуже-дуже хочу:  
хай вірить в те, в що вірю я. 
 
1988 
 
 
КОЛИ  
ВІД’ЇЗДЯТЬ ПОЇЗДИ 
 
Коли від’їздять поїзди  
з перону все далі і далі —  
так сумно стає від печалі  
чиєїсь розлуки-біди.  
 
...Літа, ви куди, ви куди?  



Давно стали сивими скроні... 
 
Так сумно стає на пероні,  
коли від’їздять поїзди. 
 
1988 
 
 
 
* * * 
 
Миттєві на вулиці стрічі,  
і кроки, й відлуння розмов.  
Хтось сивий так пильно у вічі  
поглянув — і мимо пройшов.  
З усього людського потоку  
чомусь я всміхнувся йому.  
Лиш він запримітився оку —  
не знаю я навіть — чому.  
Можливо, обидва — солдати,  
в поході стрічались колись.  
Силкуюсь його пригадати,  
й так прикро, що ми розійшлись,  
що, й слова мені не сказавши,  
в бурхливім потоці людськім  
він зникнув і, певне, назавше — 
не стрінуся більше із ним. 
 
1988 



 
 
 
* * * 
 
Там, де дзижчали кулі  
й гармати били... Там  
кують тепер зозулі  
і лік ведуть літам. 
 
Майбутні, не минулі  
літа, а може, дні...  
А скільки ви, зозулі,  
налічите мені?  
 
Всім хочеться безсмертя.  
Та, доки ще не мла, —  
хоч трохи милосердя  
і трішечки тепла... 
 
1988 
 
 
* * * 
 
Пізня ніч. Певно, спить весь будинок,  
а мені все заснуть не дає  
цокотінням настінний годинник  
у кімнаті, де ліжко моє. 



 
У пітьму я вдивляюсь впівока,  
і здається мені в напівсні: 
наче кінь то підковами цока  
й наче сам я на тому коні.  
 
Відчуваю я часу погоню,  
ледве втримую я поводи.  
Ти не дай мені впасти, мій коню,  
чом так стрімко несеш і куди? 
 
Натискаю міцніш на стремена,  
тільки ноги вже слабнуть, на жаль.  
З фото дивиться мати на мене,  
ну а я все у даль, все у даль... 
 
В її зорі любов і тривога.  
Не спиняється кінь і жене.  
Де ж моя закінчиться дорога? 
Що в кінці там зустріне мене? 
 
...Пізня ніч. Певне, спить весь будинок,  
а мені все заснуть не дає  
цокотінням настінний годинник  
у кімнаті, де ліжко моє. 
 
1989 
 
 



 
 
* * * 
 
У травні на святковому майдані  
під урочистий шурхіт прапорів  
не чули ми, як в дальнім Магадані  
зривався зойк з похмурих таборів.  
Невже були глухі ми та байдужі,  
не болісно було нам, коли ми  
ступали на барвисті килими  
в той час, як падав друг наш  
     в лютій 
стужі  
на сніг концтабірної Колими?  
Простіть, невинні, ви, які вмирали  
у тюрмах,  
  в засланні в страшний той час,  
що пізно ставимо меморіали,  
щоб у віках не забували вас.  
Простіть...  
 
1989 
 
 
СОЛОВ’Ї НА СОЛОВКАХ 
 
Пам’яті поетів,  
що загинули на Соловках 



 
Солов’ї... Соловки... Чом є спільне  
у звучанні контрастних цих слів?  
Вільна птаха дзвінка —  
    й підневільне  
зле злидарство у царстві снігів. 
 
Біломорський той острів далекий.  
Чи бували на нім солов’ї?  
Знаю: не залітають лелеки 
в ті суворі похмурі краї. 
 
Приголомшливі стрінувши вироки,  
там безгрішні чекали кінця.  
Чи було до пташиної лірики,  
як холонули в муках серця? 
 
Тільки й там виливали в сонети,  
у пісні захалявні свої  
негратовану душу поети.  
Тож були там, були солов’ї... 
 
Солов’ї... Соловки... Чом є спільне  
у звучанні контрастних цих слів?  
Пісня волі дзвінка —  
    й підневільне  
зле злидарство у царстві снігів. 
 
1989 



 
 
 
МОВА 
 
Ще хлопчам я у рідній Городні  
з уст моїх дорогих земляків  
чув пісні українські народні, 
віщі звуки Шевченкових слів. 
 
І була у цій мові гармонія  
з тим, що бачив я навкруги: 
оксамитове небо, півонія  
і смарагдові зелен-луги. 
 
І у тихий, замріяний ранок  
чуйно я прислухався в дворі: 
бив ритмічно на річечці прáник —  
прали там сорочки матері. 
 
І сорочечка чиста, хоч латана,  
у дворі вже на вітрі висить  
і, як біла лебідка, крилато  
лопотить, мов зліта у блакить. 
 
А кінчалася днина погожа,  
багрянистих небес вечорінь, —  
все мені видавалося — схожа  
на розпечену печі черінь. 



 
Як на блискавку грізно нагрима  
у повторах розкотистий грім, 
то, бувало, й народиться рима 
у дитячому вірші моїм. 
 
Вже у мене і діти, й онуки. 
Я ж до скону в душі пронесу 
мови, змалку почутої, звуки 
і її невмирущу красу. 
 
1989 
 
 
 
ІНТЕЛІГЕНТИ 
 
Про них — про вчителів маленької Городні  
(мій батько вчитель теж) —  
    я згадую 
сьогодні.  
Було, свою трудну закінчивши роботу,  
у гості йшли до нас увечері в суботу.  
Ще ставши на поріг, віталися уклінно.  
Мостивсь я за столом до батька на коліна.  
Хоч довгі вечори засніжені зимові,  
приємно час минав у жартах, у розмові.  
Пили статечно чай з варенням кизилóвим.  
Ніхто не обмовляв когось недобрим словом.  



Я зрозумів тепер, що місця злоязиким  
в тім колі не було, як і гучним базікам.  
Учителька стара виразно і красиво  
декламувала вірші Рильського Максима.  
Тоді я ще не знав сонетів і октав.  
Я вечори оті навік запам’ятав... 
 
1989 
 
 
 
* * * 
 
Повідаю, друзі, я правду святу вам,  
    життям так 
далось: 
люблю я Городню свою, як і Тувім  
    любив свою 
Лодзь. 
 
Єврей — український поет. В цім феномені  
    не бачу я див.  
Чернігівський край мій... 
    То він вже давно 
мене  
     
 таким народив. 
Як хлопчиком був — на корі, на берéзі я  
    читав письмена. 



У лісі між крон полонила поезія —  
    небес таїна. 
 
Весь рід мій прожив на землі України  
    більш тисячі літ. 
Пройшов тут і я і шляхи, і стежини,  
    тут кров моя й 
піт. 
 
Це ряст ще б топтати... 
   Бодай лиш не згинці —  
     на 
повний хай зріст!  
Поміж іудеями та українцями  
     я 
начебто міст... 
 
1989 
 
 
 
 
 
В МУЗЕЇ  
КОЦЮБИНСЬКОГО 
 
В Чернігові в дні юності моєї  
заходив я нерідко в кабінет  
в зеленому будиночку-музеї,  



де полишив своє стило Поет. 
 
Так, він Поетом був, бо в кожнім слові  
світіння доброти і чистоти.  
Маленькі, стислі аркуші поштові —  
на них у Вічність він писав листи. 
 
Була моя то Мекка... І в цій Мецці  
немов світлішала душа моя.  
Живе в душі і досі інтермеццо,  
цвіт яблуні і досі ще буя... 
 
1989 
 
 
 
 
ВІРШІ ПРО ТЕБЕ 
 
Прилинь, прилинь хоч на хвилину,  
вся в білім, схожа на лілею.  
Тебе як рідну я зустріну  
і вперше назову моєю. 
1940 р. 
 
1 
 
Вся у білім, отак і прилинула,  
як у вірші я кликав колись.  



І вина необачні краплини  
на те біле вбрання пролились. 
 
Без гучного весільного тосту,  
без врочистих застольних промов  
в перший рік по війні —  
    сорок шостий —  
ми свою святкували любов. 
 
У військовій ще був гімнастерці,  
в тебе плаття ошатне одне.  
Та за щедрість поезії в серці,  
певне, ти й полюбила мене. 
 
Що ж, бували гучними весілля  
і розрив, як вінець тих весіль.  
А любов — то стійке, дивне зілля,  
нас і досі п’янить його хміль... 
 
2 
 
У пам’яті натомленій сплива  
та ніч далека — зоряно-імлава,  
стара в альтанці дерев’яна лава,  
де юні, запальні казав слова. 
 
Тієї ночі говорив я мало, 
і ти тоді була неговірка, 
і німо так до серця промовляла 



в моїй руці твоя жарка рука. 
 
І от в життя годину вечорову  
далека ніч у пам’яті сплива.  
Якби на лаву ту нам сісти знову  
і юні, запальні казать слова... 
3 
 
Ми поруч ідем — і хвилин  
    щасливіших 
немає.  
А ще коли сонце й повітря, немов  
    голубе.  
Тебе я під руку веду, але тільки  
    не знаю: 
мене ти тримаєш а чи я тримаю  
    тебе...  
 
4 
 
Щось холодно... Зігрій мене так само,  
кохана, як і за свого життя  
мене, малого, зігрівала мама.  
Це ж найтрудніше я твоє дитя. 
 
5 
 
Аж приголомшило мене,  
що в серці у твоєму  



блокада... Слово це страшне 
ввійшло й в сердечну тему. 
 
Все більша в тебе сивина,  
і очі сумовиті.  
А в мене ти одна, одна,  
єдина в цілім світі. 
 
1989 
 
В НІЧ ОКУПАЦІЇ  
 
Фашисти прийшли —  
    й небезпечно 
було  
лишатись в містах і містечках євреям.  
Тікав уночі хтось із них у село.  
Траплялось, що й не відчиняли  
    дверей їм.  
А сива бабуся, яка на краю  
жила і хатинка у неї убога,  
впустила до себе єврейську сім’ю,  
бо вірила в Бога...  
 
1989  
У БАБИНІМ ЯРУ 
 
Спинились біля яру,  



   що здавна звався 
«Бабин».  
Був першим у колоні старий  
   колишній рабин.  
З манатками дрібними в незвідану дорогу  
узяв ярмулку, тáлес*,  
   щоб десь молитись Богу.  
Коли ж відчув загибель,  
   за п’ять хвилин до згуби  
молитву шепотіли його поблідлі губи.  
А смерть йому у вічі як глянула зловіщо,  
до неба скинув руки:  
   «Ой готеню, за віщо?..»  
Та сухо тріснув постріл —  
   і в глинищі зостались  
і рабин, і ярмулка, і в плямах крові талес... 
 
1990 
 
 
МОНОЛОГ ОНУКА 
 
В Яр піду і поклонюся.  
Він — здалося так мені —  
зветься «Бабин», що бабуся,  
наша бабця Рейзл-Буся,  
мертва там лежить на дні. 
 
Ми її любили, внуки,  



найпочеснішу в сім’ї,  
вузлуваті її руки,  
мудру посмішку її. 
 
Завжди лагідна і тиха,  
ні краплини в неї зла.  
Прожила й нікому лиха  
і образ не завдала. 
 
Прикриваючи обличчя  
крильцями тонких долонь,  
як обожнювала свічі,  
їхній трепетний вогонь! 
То вона нечутно з Богом  
розмовляла в сяйві свіч,  
щастя бідним і убогим 
в ту вимолювала ніч. 
 
...В Яр піду і поклонюся. 
Він — здалося так мені —  
зветься «Бабин», що бабуся,  
наша бабця Рейзл-Буся,  
мертва там лежить на дні.  
 
1990 
 
 
 
КИЇВ.  



29 ВЕРЕСНЯ.  
БАБИН ЯР 
 
Осіння, пам’ятна,  
в жалобі чорна ніч.  
У Бабинім Яру  
палають сотні свіч.  
Сльозами сліпить зір  
незримий дим гіркий.  
Поблідли в небесах  
від жаху всі зірки. 
 
1990 
 
 
 
* * * 
 
Було: спитав мій син в свої п’ять літ 
— А що воно таке: «кос-мо-політ»? —  
Ах, синку, чи не міг ти запитати  
щось легше і приємніше у тата?  
Я тяжко на собі ярлик цей ніс.  
 
Всміхнувся я, а очі повні сліз... 
 
1990 
 
 



ДЕКОМУ 
 
Люба і рідна тобі тополина,  
що біля тебе так близько зросла. 
Зріс тут і я, не робив тобі зла. 
Та і не дерево я, а людина. 
Чом же на мене так дивишся скоса? 
 
1990 
 
 
 
МЕДАЛЬЙОНИ 
 
Робили їх із срібла й злота,  
любовно укладали в них  
малесенькі овальні фото  
отих, що найрідніші з всіх. 
 
А ще були солдатські, масові: 
у фронтові буремні дні 
вузенький медальйон пластмасовий  
із зброєю дали мені. 
 
У нім була моя адреса 
і найдорожчі імена, 
щоб не змогла їх перекреслити 
смертельним розчерком війна. 
 



У вогнянім воєннім морі  
ті медальйони — поплавки: 
їм не дано тонути в горі,  
їм жить належало віки. 
 
Напевне, їх були мільйони —  
не всі вціліли в дні війни. 
То добра справа — медальйони: 
священне бережуть вони. 
 
Щоб дорогого знак не стерся, 
і в час не тільки лихоліть, 
Як медальйон, той знак у серці 
ви, люди, з гідністю носіть. 
 
Носіть його у свята, в будні. 
Який щасливий той співець, 
чиї рядочки незабутні 
живуть у схованках сердець. 
 
1990 
 
 
НА КОЛИШНЬОМУ ПОЛІ БОЮ 
 
Тут не один поліг солдат,  
не всі потрапили до списків.  
І ані прізвищ, ані дат,  
ані могил, ні обелісків. 



 
Тут поле, а за ним і ліс.  
Так звично колоситься колос.  
І не проллє ніхто тут сліз,  
не наридається уголос. 
 
Ніхто й не розповість рідні,  
де впав солдат —  
  живий чи мертвий.  
Портрет його десь на стіні  
звідсіль за сотні кілометрів. 
 
Припорошив солдата сніг  
а чи присипало землею.  
Давно, давно він тут поліг,  
землею став, з’єднався з нею. 
 
Хоч в полі цім нема могил,  
та можна похилять знамена,  
бо тут священний навіть пил,  
уся земля отут священна! 
 
1990 
 
 
* * * 
 
У сорок п’ятім по землі австрійській  
ми рухались на захід, а на схід  



ішли цивільні й, стрівши наше військо,  
вітали нас, визвольний наш похід.  
То йшли з концентраційних таборів  
шеренги виснажених матерів  
і підтюпцем із ними поруч діти.  
Як стрічі цій було нам не радіти!  
Ми ж не всміхались: в кожної дитинки  
худенькі рученята, мов билинки,  
в очах сумна дорослість... В тих очах  
життя ще вогник блимав, не зачах...  
Де бачив очі ці раніш? Дитинні,  
з сумним, дорослим поглядом... Повік  
їх не забуть... Згадав... На Україні...  
Голодне літо... Тридцять третій рік... 
 
1990 
 
 
 
* * * 
 
О той страшний,  
   голодний тридцять 
третій, 
коли печально гасли, мов свіча, 
не залишившись навіть на портреті, 
чиясь бабуся, хлопчик чи дівча. 
 
Не раз бувало лихо недороду,  



як поле не народжує зела.  
А тут — до крихти вишкребли  
   в народу, 
щоб смерть голодна вбить його могла. 
 
Відкрились ще чорніш моєму зору  
і голод, і репресії тих літ —  
страхіття сталінського людомору,  
що їх з огидою таврує світ. 
 
Без трун померлих кидали у ями. 
Від ляку заклякали явори.  
Тоді вже трупи клали штабелями, 
і починались Бабині Яри... 
 
1990 
 
 
 
* * * 
 
...А прах бійців полеглих безсловесний.  
Воно і так, але воно й не так. 
В перервах між боїв, поміж атак  
солдати мріяли про мирні весни,  
про час весіль, про час нових зачать.  
О ні, бійці полеглі не мовчать —  
вони кричать, вони до нас кричать  
про згоду й мир... Це не містичне чудо.  



О Боже, дай, щоб їх було почуто... 
 
1990 
 
 
ОРАНТА 
 
Сонце. Зелень. Ірпінська веранда.  
А чомусь ти згадалась мені,  
невмируща богине Оранта  
на соборній Софії стіні. 
 
Знала ти, як стогнали в неволі  
і як бились за волю брати.  
Стіни в храмі лишалися голі,  
на одній — не понищена — ти. 
 
Дні стрясались та бурхали ночі,  
а стіна ж то у храмі стоїть.  
Як твої натомилися очі  
бачить пекло страшних лихоліть! 
 
Був Батий, і були яничари,  
і недавні гриміли бої,  
та не меркнуть святі твої чари, 
в душу дивляться очі твої. 
 
1990 
 



* * * 
 
Я зневажаю тих, що вірять  
    в фетиш 
«крісла»,  
що нібито воно над всім  
    так зверхньо 
звисло,  
мовляв, отой, хто зміг його собі здобуть,  
з ним разом здобува і владу, і могуть. 
 
Огидні і такі, що їм свербить спокуса  
чинити зло, як ті, що із сліпих долонь  
докидували хмиз сухенький у вогонь  
багаття, де живцем палили Яна Гуса... 
 
1990 
 
В МОРІ НА ЧОВНІ 
 
Ми пливли на човні. Нас вперед ніс мотор.  
І чим далі у море, то й меншала спека.  
Грізну хвилю котив, наближаючись, шторм.  
Спалах блискавок знак нам давав:  
     
 небезпека. 
Ну а ми безтурботно розмову вели,  
і сусідка всміхалася лагідно й мило.  
І ми тільки тоді схаменулись, коли  



хвиля вдарила і за бортом заштормило... 
 
І так страшно нам стало: куди запливли?  
 
1990 
 
* * * 
 
В дитинстві я не бачив мандаринок,  
бо їх не мав наш городнянський ринок.  
Та в новорічну ніч хтось на ялинку  
таки повісив справжню мандаринку.  
Не знаю, як потрапила із Грузії,  
та і вона померкла від ілюзії: 
плоди з фольги та сніг із серпантину  
мою увагу вабили дитинну.  
Вже скільки проминуло із тих пір...  
Ми виросли, та хоче хтось наш зір  
знов засліпить, щоб міг дурити нас  
порожній, бутафорський блиск  
    
 прикрас.  
Та нам від нього вже не порадіти —  
і гнів у нас, бо ми давно не діти.  
 
1990 
* * * 
 
Я печаливсь колись, що від дотику  



міг згубити красу свою мак.  
А тепер з нього роблять наркотики  
й викрада його в бабці юнак. 
 
І старенький дідусь аж заплакав,  
як узнав про біду отаку.  
Та невже цвіт зостанеться маків  
тільки в пісні і на рушнику? 
 
1990 
 
 
* * * 
 
Хіба ми, люди, нині не кати  
природи?.. Он вже велети-кити  
самі викидуються з океанів  
і наче аж волають: «Окаянні,  
що наробили ви?..» Та і дельфін —  
морський наш родич лагідний — і він  
стрибає із води на берег круто,  
не знаючи подітися куди. 
Він, як і кит, не може без води.  
Вода ж стає чимдалі як отрута.  
Сумує зір небесний космонавта,  
як бачить, що внизу, на хвилях,—  
     
 нафта... 
 



1990 
 
 
* * * 
 
Поспівчувайте долі скрипаля,  
що на чужім весіллі заробля  
на хліб... Буває, горе серце крає,  
а він веселе, він мажорне грає,  
і скрипка, що торка його плече,  
здається, тисне важко і пече. 
 
Вгинаються від щедрих страв столи, 
щось і йому в перерві подали... 
Вже пізно, і його долає втома. 
Тут п’ють, танцюють, а чекають вдома 
його дружина, троє діточок... 
Мабуть, не сплять... Він знов бере смичок: 
хай на душі тривога і печаль, 
та мусить грать веселої скрипаль!  
 
Як у народі кажуть: замовля 
хто музику — той пан. А він хто? Бидло? 
Ніхто й не помічає скрипаля, 
хай лиш звучить мажор... О, як набридла 
гучна фантасмагорія весіль, 
і утекти так хочеться звідсіль! 
Та згадує дружину, діточок... 
Тремтить рука... Він знов бере смичок... 



 
1990 
 
 
НЕВМИРУЩЕ  
 
Л. X. 
 
Щодня він чекав її після занять.  
Діждавшись, додому ішов проводжать.  
Він красенем був, і вона — ніби пава.  
Казали студенти: «Ну й гарна ж бо пара!»  
А хтось ще додав: «Дружна буде сім’я!»  
І, може, що парубком заздрив їм я,  
то в пам’яті й закарбувалась так різко  
облич їхніх юних кожнісінька риска... 
 
Війна... Й після неї чимало вже літ. 
Зустрілася жінка, тендітна і мила, — 
і очі її, й брів крилатий розліт 
якийсь давній спогад мій розворушили. 
Той спогад сплеснув, наче хвилька, й затих. 
І от оця жінка з своєю із мамою 
мене познайомила... Я аж застиг, 
бо з павою стрівся... Тією-от самою... 
А де її красень? Не став я питати. 
Пізніше дізнався: поліг на війні. 
Є вітчим у доньки. Схотілось мені 
сказати: «Як схожі ви, донько, на татa!» 



Та я не сказав... О земна ти юдоль,  
жорстока єси... Хай навік згинуть війни: 
який їхній злочин жахливий подвійно —  
вбивають і скільки калічать ще доль!  
І думалось: час ще якийсь промине,  
не буде мене, вже не буде мене,  
та, може, комусь у моєму нащадку  
мала моя рисочка враз промайне  
і збудить про мене негадано згадку.  
Ще думав: хоч як не карає нас час,  
та марно не губиться в світі все суще.  
І те, що із предками зв’язує нас,  
нічим не знищене. Воно —  
    
 невмируще.  
 
1990 
 
 
ЄВРЕЙСЬКОМУ НАРОДОВІ 
 
Народ єврейський! Тяжко пережитим 
не прославляйся ти і не корись 
обмові, що був названий колись 
затурканим і гнаним «вічним жидом». 
В історії є не одна сторінка 
твоєї мужності: Бар-Кохба, Маккавеї. 
І геніальна Леся Українка 
захоплювалась величчю твоєю. 



А як же з тебе насміхались: буцім 
то діаманти, а не мозолі 
твій значать шлях...  
   І вдячний я кібуцам,  
які змогли на кам’яній землі  
зростить врожай...  
   Вкраїнською дібровою  
я огорнув би ті сухі поля,  
водою окропив би їх дніпровою,  
щоб ще родючіша була земля...  
Народ єврейський! Болісна, гірка мені  
кров Бабиного Яру... Але злак,  
що у пустелі зрощений на камені, —  
ото твій символ і ото твій знак!  
 
1990 
 
 
НЕЗВИЧАЙНА БАНДЕРОЛЬ 
 
Парасці Шовковій  
з села Печеніжин  
Коломийського району  
на Івано-Франківщині 
 
Якими словами про радість свою оповім?  
Це Ви бандероль незвичайну прислали мені: 
на світлім, на чистім, як совість людська, полотні 
гаптовані Вами — руками і серцем своїм —  



рядки мого вірша...  
    І літеру кожну, і 
слово  
Ви вишили віддано так,  
    по-сестринськи, 
шовково.  
Безцінний дарунок...  
    То справжня 
реліквія він  
для мене й нащадків моїх...  
    І доземний 
уклін,  
і дяку сердечну Вам,  
    Жінко 
Франкових Карпат,  
шле рідний по мові й любові 
    Ваш київський 
брат. 
 
1990 
 
 
НА КЛАДОВИЩІ 
 
Огорожі, і лави, і столики,  
стели з написами на плиті.  
Іудеї, а он і католики —  
в смерті поділ, як і в житті. 
 



Свіжі квіти лежать на могилі, 
а на іншій — ростуть бур’яни.  
Мабуть, родичі десь в Ізраїлі,  
стела ця їм приходить у сни. 
 
По граніту гілками б’є вітер,  
дощ січе, й сиротливо сповза 
рівчачками золочених літер  
крапелина дощу, як сльоза... 
 
1990 
ЛИБІДЬ 
 
Ще назва є, а річки вже нема.  
Ліна Костенко 
 
Та невже це історична  
славна київська ріка,  
ти, Славутича сестричка,  
що шумка була й стрімка? 
 
У бетонному полоні  
береги твої тісні. 
А колись в природнім лоні  
йшла в легенди і пісні. 
 
В кам’яне уклали ложе  
хвиль твоїх іскристий шал.  
Стала скутістю ти схожа  



на вузесенький канал. 
 
Не швидка, не норовиста,  
кволо води ти несеш.  
І заїжджого туриста  
вже давно не вабиш теж. 
 
Не пірнути, не поплавать.  
Де отава? Де човни?  
Човники з паперу навіть —  
не пливуть тут і вони. 
 
Не розширить, не поглибить —  
цупко так бетон трима.  
Тільки назва гарна «Либідь»,  
ну а річки ж то нема... 
 
1990 
 
 
* * * 
 
Як в кольорах на полотні  
побачив «Соняхи» Ван Гога,  
то соняхи всі після того  
ще поріднішали мені. 
 
Повз них городами проходячи,  
не був бездумний, як раніш.  



Земні, маленькі сонця родичі —  
у них вдивляюся пильніш. 
 
Отак, бува, митця творіння  
чуття загострює моє,  
душі дарує озоріння —  
і світ осяжнішим стає. 
 
1990 
 
 
 
ВУЗЛИ 
 
Як довелось розв’язувать вузли,  
то був такий розгніваний і злий  
на того, хто отак заплутав їх,  
що я ніяк і розв’язать не міг.  
Ото б узять ножа та і за мить  
їх розрубать... Схотілося ж зуміть 
не силою, а хай хоч і поволі —  
умінням, випробовуванням волі.  
Так і зробив я... І сказати мушу —  
і гнів приборкав, і утішив душу...  
 
1990 
 
 
ДО ДИСКУСІЙ  



ПРО СНІЖНУ ЛЮДИНУ 
 
Дивує тебе, що в лісах дальніх гір  
живе ще людина, що зовні як звір.  
Лишають химерні сліди її стопи —  
первісну людину нагадує наче...  
А все ж дивовижніш, що в центрі Європи,  
буває, живе хтось, що зовні не звір —  
цілком, як то кажуть, людської подоби,  
і тільки-от серце у нього звіряче,  
а це у стократ жахливіше — повір. 
 
1990 
 
* * * 
 
Пам’яті Олександра Дейча 
 
Як вдячні ми, життя, що ти приносиш  
     
 в дар нам 
закличний образ тих, що сяють легендарно.  
Хоч їх уже нема, та спогадами й снами  
вони ідуть до нас, живуть між нас і з нами.  
Як добре, що вони і справді незабутні,  
що святом є для нас прихід їх в наші будні.  
Нас уперед ведуть та будять нашу совість. 
 
Так вічністю стає людини тимчасовість.  



 
1990 
 
 
ПІК ШЕВЧЕНКА 
 
Читав я про сміливців, що змогли  
здолать вершину, де живуть орли.  
І там, де пік із кам’яного груддя,  
поставили Шевченкове погруддя. 
 
Здіймається той пік понад Кавказом,  
неначе гострим різьблений алмазом.  
І вільно сонцю, зорям і планетам  
отам про вічність розмовлять з поетом.  
 
1991 
 
 
 
ТИМ, ЯКІ РУЙНУЮТЬ  
СОЛДАТСЬКІ МОГИЛИ 
 
Та як, скажіть, могли ви,  
   та як же ви посміли  
паскудити солдатські уквітчані могили? 
 
Як ударять посміли по заповітних плитах,  
сльозами вдів і сиріт  



   скорботно так политих? 
 
Хто влив у ваші душі  
   страшний відьомський 
трунок,  
щоб ви могли творити свій злий шабаш  
     
 на трунах? 
 
В тих трунах переможці — батьки,  
     
 діди-солдати,  
які не шкодували за вас життя віддати. 
 
Вони за вас померли — невже про це  
     
 забули,  
нащадки нечестиві, модерні вельзевули? 
 
Чого лиш не зуміє накоїти молодчик,  
що зневажає святість могил дідівських,  
     
 отчих... 
 
1991 
 
АКВАРЕЛІ 
 
ОСІННІЙ ГАЙ 



 
В блакиті неба чорні віти  
дерев оголених, струнких.  
І гай — немов дереворити,  
де кожна гілочка — як штрих. 
 
СНІЖИНКИ 
 
З небес безодні, з далини  
які несуть вони відомості?  
Неначе в стані невагомості  
летять, кружляючи, вони. 
 
1991 
 
* * * 
 
Нарешті збулося: розпалась імперія.  
Віднині уже Україна — Держава,  
що вільною стала... І можу тепер я  
на повні легені гукнути їй: «Слава!» 
 
1991 
ПРО ТЕЛЕФОН 
 
«Щоб зберегти спочинок свій і сон,  
на певний час ти вимкни телефон»,—  
не раз так друзі радили мені.  
Хоч вабило побуть у тишині,  



та друзів не послухався своїх,  
сказав «спасибі», а зробить не зміг.  
Бо як же я від світу відключусь,  
а як потрібний буду я комусь? 
 
1992 
 
 
ПРО ДИМИ 
 
Колись я був захоплений отим,  
як з труб фабричних мирно  
     вився 
дим.  
То дихали індустрії легені —  
творив про це я віршики натхненні,  
й художники писали часто дим  
бузковим а чи синьо-голубим. 
 
А нині — як жахаємося ми,  
коли у небі бачимо дими. 
Страшніш вони, аніж грозові тучі, —  
вони канцерогенні і ядучі, 
й художники тепер мазками сажі,  
бува, їх гнівно вписують в пейзажі. 
 
1992 
 
ПРО РИМИ 



 
Із рим люблю найбільше ті,  
що рапіруються в житті.  
Ненавиджу бучну парадність.  
І до душі мені порядність.  
І зневажаю я нікчемність,  
а поважаю щиру чемність.  
Набридли телепні і дурні —  
і рядові, й номенклатурні. 
 
1992 
ЛИЦАР 
 
Михайлині Коцюбинській, 
яка відкрила мені  
Стуса-поета 
 
Я був знайомий з ним.  
  Він молодий був критик.  
Пригадую статті й коротке, стисле «Стус». 
Та віршів його нурт, лише тепер відкритих,  
потряс...  
 То ставсь від них і справді серцетрус. 
 
Пишаюся я ним. Та мучить мене сором: 
він, молодий, зумів так осягнуть життя,  
що і уздрів у нім своїм орлиним зором  
оте, чого, на жаль, не зміг побачить я. 
 



За свій недовгий вік він мук зазнав доволі: 
то в’язнем у тюрмі, а то — на засланні.  
Хоч я на волі жив, а він терзавсь в неволі,  
та вільний бурхав дух в нім дужче,  
     ніж в 
мені. 
 
Душа його жива... Знялась вона і лине  
у вічність...  
  І стрімкий, нестримний її лет...  
За це знайомство Вам я вдячний,  
    
 Михайлино.  
Він справжній лицар був.  
  І справжній він поет.  
 
1992 
 
 
* * * 
 
Не уявляв на небі раю,  
знав: пекло є лише земне.  
Та от здалось, що я вмираю,  
що покида життя мене.  
Здалось: я ніби на краю  
якоїсь темної безодні.  
І так схотілось до Городні,  
на рідну вуличку мою,  



де близько ліс вкриває обрій,  
а коло лісу злото нив...  
Простіть мене ви, люди добрі,  
перед якими завинив.  
Прощай, прощай, о світе любий!..  
І поповзло в хвилини ці  
тремке, пекуче по щоці,  
й солоний смак відчули губи... 
 
1992 
 
 
* * * 
 
Із благоговінням писав я про вірші  
і кликав заходить в мистецтво,  
     як в 
храм,  
а нині в газетах все більше про біржі,  
на місці поезій — крикливість реклам. 
 
Валюта ой люта... А я-то ізроду ж  
ненавидів здирство базарних оман.  
Невже все заступлять купівля  
     та 
продаж  
і стане кумиром набитий гаман? 
 
Чи вижити зможуть в самумі комерції  



на древі життя ніжні грона пісень?  
Не злотом в кубушці, а піснею в серці  
хотів би зустріти останній свій день. 
 
1992 
 
 
* * * 
 
Лиш згадаю: скількох немає тих,  
з ким дружив за свій довгий вік!  
А життя — велетенський маятник —  
то в один, то у другий бік. 
 
Все у крайнощі — і аж болісно —  
враз від мінусів до плюсів,  
і від полюса і до полюса,  
й дуже рідко між полюсів. 
Ці розгонисті амплітуди  
із одного кінця в кінець —  
не витримують часто груди,  
розривається плоть сердець...  
 
1992 
 
 
* * * 
 
В приміський я прибув санаторій: 



може, чистий травневий озон  
дасть снагу моїй старості хворій,  
а вночі й заспокійливий сон. 
 
І віддався зеленим алеям.  
Та чомусь і дерева сумні,  
наче так непривітно і зле їм,  
так незатишно, як і мені. 
 
Пам’ятаю, матусенько люба,  
напуття оте давнє твоє: 
— Ти, синочку, притиснись до дуба,  
міць і стійкість свою він дає... 
 
Ось і дуб... Ну справжнісінький  
     
 нелинь,  
ще й в розвої своїм веснянім. 
Придививсь, а на нім жухне зелень,  
продірявлене листя на нім. 
 
Чом, природо, така ти сувора,  
де поділась твоя благодать?  
То тепер вже і ти стала хвора,  
і потрібно тебе лікувать... 
 
1992 
 
 



* * * 
 
Я круто, важко жив, немов ставав на битву  
за кожний у трудах народжуваний день.  
Бувало, шепотів уранці, як молитву,  
рядки своїх іще не створених пісень. 
Втовкмачували нам: виборюєм плацдарма,  
щоб згодом увійти в новий щасливий світ.  
А вийшло, що не так... Невже прожив  
     
 задарма,  
невже ж то змарнував своїх я стільки літ? 
 
У роздумах про це терзаюся і мучусь.  
Лише втішаюсь тим, що випало мені  
все ж будівничим буть,  
    солдатом брати 
участь  
і переможцем стать у праведній війні. 
 
Та і не заздрю я країнам і епохам, 
в яких не довелось мені у світ прийти. 
Казав колись мій дід: призначено  
     
 це Богом —  
і час, і місце те, де народився ти. 
Я народився й зріс у славній Україні.  
Наречено у ній звучать моїм пісням.  
І решту сил, які у мене є ще нині,  



за світлий день її я до кінця віддам. 
 
1992 
 
 
 
* * * 
 
Це ж планета, немов неприкаяна,  
терпить, Боже, від того, що ти  
сотворив разом Авеля й Каїна.  
Два брати. Два світи. Два фронти. 
 
Доти, Земле, не знати добра тобі,  
доки брат буде ворогом братові,  
доки серб не всміхнеться хорватові,  
доки є Карабах не один,  
з осетином воює грузин... 
 
Доти, Земле, не знати добра тобі. 
 
1992 
 
 
 
* * * 
 
Мир становится хуже, 
чтоб легче с ним было расстаться. 



К. Ковальджи 
 
Не згоден я з думкою вірша.  
Життя фінішує моє,  
а те, що навколишнє гірша,  
то ще болючіше стає.  
Згоряють ліси, сохнуть ріки,  
повітря отруйно димить.  
Ми думали: світ наш навіки,  
а він може щезнуть за мить. 
Які приголомшливі втрати!  
З небес витікає озон.  
Лякають і смог, і нітрати,  
мертвотність чорнобильських зон. 
От бачу: в тривозі онука  
та й плем’я усе молоде.  
І тяжча для мене розлука: 
яке ж то майбутнє гряде? 
Коли всі закінчаться війни,  
і мир стане справді міцним,  
і світ увесь буде надійний —  
тоді лиш, можливо, спокійний  
я зміг би проститися з ним. 
 
1992 
 
 
* * * 
 



Неначе струм, пройняв так серце біль,  
як прочитав біля своїх дверей: 
«Жиди! На вас чекає Ізраїль!» 
То хто схотів мене прогнать звідсіль? 
За віщо? Лиш за те, що я єврей? 
І двері запалили, щоб у сні 
я задихнутись міг в диму, в огні,  
коли спалить не встигли у Треблінці. 
Ні, ні, зробили це не українці — 
а виродки!.. За що такий удар? 
За вірші, що писав про Бабин Яр? 
Чи що єврей і славив Україну? 
Ні, гнів не засліпив моїх очей 
і розуму... Я злість не перекину 
на весь народ... Бо саме як єврей 
я знаю, як це страшно... І народи 
і далі закликатиму до згоди. 
А вас, фашистська погань, все одно 
життя у яму викине на дно, 
і на могилах ваших не хрести, 
а буде забуття бур’ян рости, 
і прокляне вас Бог....   
 
20.03.1992 
 
 
ПРОВОДИ 
 
Зав’язані туго баули.  



Обійми та схлипи плачу.  
«Вдивляйтеся, щоб не забули!»  
з перону я німо кричу. 
 
Раптовий шампанського вибух —  
салюту прощального звук.  
Здригнувся вагон — і у шибах  
останні вже помахи рук. 
 
І поїзд, ще хвіст показавши,  
щеза, як і гуркіт коліс.  
«Мабуть, це назавше, назавше», —  
шепочу, осліплий від сліз. 
 
1992 
 
 
ПРИТЧА ПРО АКВАРІУМ 
 
Пустили у акваріум дві рибки молоді.  
Напевне, добре в парі їм у затишній воді.  
Скляна простора камера — і є де розійтись,  
та, видно, мають наміри податись ще кудись.  
Поглянь, як рвучко носиться між чотирьох 
      
 цих стін 
красива меченосиця із вістрям на хвості.  
Хоч добре тут у парі їм — є їжа, є тепло,  



та їм тісний акваріум — і дивляться на скло. 
Занурюються вглиб, а чи злітають вгору враз.  
В них кров холодна риб’яча... А що казать 
      
 про нас? 
 
1992 
 
 
ІЗ ІЗРАЇЛЬСЬКИХ  
ЗАПИСІВ 
 
 
* * * 
 
Земля Ізраїлю... О ерец Ісраель*!  
До юних і старих твоїх осель  
я увійшов, як у священний храм,  
де прадід всього людства — Авраам —  
немов незримо привітав мене.  
І я отут молю лиш про одне: 
нехай не буде в світі більш Голгоф  
і геноцидових кривавих катастроф. 
Земля Ізраїлю... О ерец Ісраель!  
 
 
 
* * * 
 



Басейн у місті ізраїльськім Явне.  
Над ним злотистих бризок феєрверк. 
Нараз на Явне напливло уявне —  
і сонячний пейзаж немов померк.  
І небо стало темним, як від хмар.  
...Дитяче тільце біле, худоребре,  
скривавлене скотилося у яр...  
Не муч мене, о пам’яте, не треба,  
не треба, чуєш?.. Хочу надивиться  
на хлопчиків завзятих у плавбі.  
З води дівчатко вийшло — й на травицю.  
На рушнику дві смужки голубі.  
Дзеркалиться вода зелено-синя.  
Хлопчак засмаглий, наче з міді кутий.  
На майці в нього зірка шестикутна.  
В руці жовтогарячий апельсин.  
А спека аж димить сорокаградусна.  
Хлопчак стрибає відчайдуш у воду.  
Відчувши її щемну прохолоду,  
вигукує щось нерозбірно-радісне... 
 
 
 
В МУЗЕЇ ЯД-ВАШЕМ 
 
Ти жив, ти пережив той світовий погром.  
Горять дитячих душ убитих вічні свічі.  
Ступаєш в космосу розчахнутий огром —  
і можеш вічності поглянути у вічі. 



 
В пітьмі непізнаній став обережно крок.  
Не свічі — то зірки вгорі, внизу і окіл.  
Ти зіркою й себе відчуй поміж зірок.     
Гори, світись, світи... І думай про високе.  
 
 
 
РОЗДУМИ  
НА ІЗРАЇЛЬСЬКИХ ДОРОГАХ 
 
1 
 
Оманлива ота щедрота,  
якщо ввижається тобі: 
самі відчиняться ворота,  
за ними — далі голубі.  
 
І то отруйлива омана,  
як ждеш заобрійних чудес: 
не буде сипатися манна  
в твої долоні із небес.  
 
Уперто сам прорубуй скелі.  
Лише земні твої труди  
зростити зможуть у пустелі  
закучерявлені сади. 
 
Де зміг ти скелі побороти,  



очистить од уламків путь, —  
відкриті там зведуть ворота 
і золотими їх назвуть. 
2  
 
Неспокій... У моїх він, певно, генах. 
Від екзекуцій жах був у очах  
у пращурів... І в клопотах щоденних  
не покидали їх тривога й страх.  
 
Давно вже міг він щезнуть «ако обри»* 
єврейський древній, страдницький народ — 
а все ж, кмітливий і душею добрий,  
він вижив на вітрах усіх негод. 
 
Найперше дітям він давав освіту—  
сувої озорінь, а не погроз.  
Подарував славетну книгу світу**  
і розуми Ейнштейнів та Спіноз. 
 
Хай будуть прокляті погроми й війни!  
Хоч на сторожі миру є ООН,  
та як потрібний нині нам біблійний  
порадник згоди — мудрий Соломон!*** 
 
 
ПРОЩАННЯ  
3 ЄРУСАЛИМОМ 
 



Торкнувся серцем я Стіни плачу.  
А все ж назад у Київ полечу. 
Бо я землі вкраїнської дитя, 
на ній прожив я майже все життя. 
Вона — земля кохання й рідних трун,  
пророслих в ній моїх пісенних струн... 
 
1993 
 
* * * 
 
...І от нарешті крига скресла!  
Гей, човне мій, відчаль  
і осуши на дужих веслах  
    мою печаль.  
Не думав я, що часу річка  
    така мулка  
і що буває в ній водичка  
    така гірка.  
Є лівий берег, є і правий.  
    Вже скільки літ  
ніяк не рушим з переправи  
    у щасний світ.  
І от нарешті крига скресла.  
Гей, човне мій, відчаль  
і осуши на дужих веслах  
    мою печаль. 
 
1993 



 
 
НАПИС НА КНИЗІ  
«ТРОЯНДИ НА МОРОЗІ» 
 
Триває ще моя дорога,  
та бачу, глянувши назад,  
замшілість дерева старого,  
оголений на вітрі сад.  
Ми в цім саду колись любили,  
хоч знали сліз щемливу сіль.  
Але не тільки на могили — 
ми рвали квіти й для весіль.  
Було нам важко у дорозі.  
А все ж давали нам снагу  
розквітлі навіть на морозі  
пісень троянди на снігу. 
 
1993 
 
 
СВІТЛАНІ 
 
Ой, яка пролягла поміж нас далина!  
А чи туга моя в даль оту долина?  
Часто в думах моїх ти, онуко моя,  
і бринить на вустах твоє світле ім’я.  
Прилетіли пташки у наш двір навесні.  
Та немає тебе, лиш з’являєшся в сні.  



Тільки в сні, тільки в сні і з’являєшся ти.  
Чом від тебе ідуть так повільно листи?  
Я на фото дивлюсь, що у шафі за склом.  
Там з тобою удвох і нам гарно обом.  
Чи настануть коли стрічі дні золоті?  
Чи побачу тебе я у білій фаті? 
 
1993 
 
* * * 
 
Погоже світання... Я вийшов у сад.  
Ступив тільки крок, потривоживши бджілку.  
Зірвався листок... Та як жаль, що назад  
листок цей не може вернутись на гілку... 
 
1993 
 
ПАМ’ЯТІ  
ОЛЕКСАНДРА МЕНЯ 
 
Чому того карає мста, 
на того падає розплата, 
хто більше схожий на Христа, 
а не на Понтія Пілата? 
 
1993 
 
* * * 



 
Чи є що радісніше, аніж воля  
у змагах найжорсткіших здобута?  
Чи бачили коня ви серед поля,  
який біжить, порвавши раптом пута?  
Біжить несамовито він, квапливо.  
Розвихрилась на вітрі його грива.  
Чи не розгубить сил на півдорозі?  
Є щось тяжке, тривожне в цій загрозі. 
 
1993 
 
* * * 
 
Про вальдшнепа пише 
й не бачив, який він, той вальдшнеп.  
Він пише про скерцо 
й не відає, що таке «скерцо».  
О як мене нудить  
від крапель отруйливих фальші,  
котрі вже всотались  
в чиєсь невибагливе серце.  
Як модним був Кафка, 
ганявсь він за томиком Кафки,  
читать його взявся –  
заснув на дев’ятій сторінці.  
А модні карафки —  
на стіл уже ставить карафки,  
хоч пить любить з чарки,  



горілки наливши по вінця.  
О як остогидли  
дешеві оці маскаради.  
Не тільки з очей, 
а із душ теж знімаймо полуду!  
Я мрію про час, 
коли будуть суворіш карати  
брехню, лицемірство,  
злостиво-лукаву облуду. 
 
1993 
 
 
ПРО ІРРЕАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО 
 
Здалось: за кожним кущиком 
смерть атомна чигала. 
У небі опинилися корови у Шагала. 
Немов перевернулося все догори ногами. 
І у повітрі чулися дисгармонійні гами. 
От, вишкіривши клавіші, заскавучав рояль нам. 
Мабуть, без ірреального вже й світ не є реальним. 
 
1993 
 
 
* * * 
 
Було і ляку, і принуки... 



А чи настане скоро час 
тріумфу Правди і Науки,  
якого так чекав Тарас? 
 
1993 
БАЛАДА  
ПРО ПОКЛИКАННЯ 
 
Марку Гомельському 
 
Ще змалку Мельпомену  
всім серцем полюбив,  
обожнюючи сцену —  
одне з чарівних див. 
 
Склав іспит переможно,  
та соромно сказать: 
євреєві не можна  
було одержать «п’ять». 
 
Не вийшов у актори —  
і з схиленим чолом  
сидить собі в конторі  
і пише за столом. 
 
Самодіяльна сцена,  
малий у клубі зал, —  
тамує тут натхненно  
він свій мистецький шал. 



 
І є маленька слава  
(не в ній, звичайно, суть) —  
йому гукають «браво»,  
букети подають. 
 
З його природним хистом  
вже міг би він, мабуть,  
заслуженим артистом,  
а то й народним буть. 
 
...Сьогодні знов мав успіх.  
Руки прощальний змах.  
І лиш печальний усміх  
на стомлених устах. 
 
1993 
 
 
 
 
БАЛАДА  
ПРО КОРОТКОЗОРІСТЬ 
 
Фашисти близько… Дід-єврей сусіду 
сказав: — Із Києва я не поїду. 
Безгіршний я, спокійно тут помру. —  
…І опинився в Бабинім Яру. 
 



1993 
 
 
* * * 
 
Вісімдесятирічну перейшов я грань.  
Хоча і знаю, щó бува за тою гранню,  
та, доле, хворістю так часто ти не рань  
і дай снаги та сил протистоять вмиранню. 
 
1994 
 
* * * 
 
Жили в буремний, у суворий час.  
Були ми вічні у житті солдати.  
Учили нас, як гідно умирати,  
а гідно жити не навчили нас. 
 
1994 
 
* * * 
 
Панахиди по друзях стають все частішими.  
Над труною прощаюсь в мовчанні сумнім.  
І ридає душа над скорботними нішами,  
що як рани в душі і у серці моїм... 
 
1994 



 
 
* * * 
 
Віршовані рядки лягали на папері...  
І то рятунок був од всіх незгод, зневір.  
О як мене лякав упертий стукіт в двері,  
що міг тюрмою стать чи засланням в Сибір. 
Був час такий, що кожний день і кожну мить чекав  
на «ворона» я чорного в тривозі.  
Себе я відчував, неначе у облозі...  
Бодай нікому з вас таке не пережить... 
 
1994 
 
* * * 
 
Дошукуйся: чия у лихах всіх вина,  
аби не повторити їх. Та й для спокути.  
Лиш не чіпай Історії: була вона  
такою, як була, а не як мала бути. 
 
1994 
 
 
МІЙ РОДОВІД 
 
Дізнався я, що прізвища початок  
«Каце» — скорочено то «койген цадик» —  



«святий мудрець»... Невже ж то занехаю  
своїх я предків чистий, світлий храм?  
Це ж знав трудягу діда Мордухая,  
згорьовану бабусю Міріам.  
Трудні шляхи пройшов мій давній рід: 
піски пустелі, ріки Вавілона.  
А інквізицією гнав Мадрид, 
то предки рушили, не впавши ниць,  
і прихистило їх привітне лоно 
поліських пущ і голубих криниць.  
Тоді у Білорусі, в Україні  
і стали жить в краях цих лісових.  
І я — нащадок вдячний — хочу нині  
хоч добрим словом пом’янути їх. 
 
1994 
 
 
НА ОДЕРЖАННЯ ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ МЕДАЛІ  
ВЕТЕРАНА ВІЙНИ З НАЦИЗМОМ 
 
То я до вас звертаюся, євреї, 
до вас, які давно вже живете 
на обширах планети усієї. 
Я хочу нагадати вам про те, 
щоб у один з блакитних днів у травні  
ви не забули, вставши на зорі, 
про дату, що, як свята ближні й давні, 
теж мусить сяяти в календарі.  



Якби фашисти не були розбиті  
могутнім залпом наших батарей, 
чи міг би залишитися у світі  
не знищеним хоча б один єврей?  
Тож в кожнім іудейськім поколінні  
нехай звучить молитва на устах 
про тих, які зуміли у Берліні  
повергнути знеславлений рейхстаг. 
Єврейська мати! При свічках суботніх, 
коли у домі затишок і мир,  
згадай бійця у стоптаних чоботях, 
у вицвілій пілотці набакир.  
Такий він, як і праведники славні,  
що зберегли єврейське дитинча.  
Він світ зберіг! І в день блакитний в травні  
на честь його нехай горить свіча! 
 
1994 
 
 
СИНОВІ 
 
На кпини не бери мої старечі  
похилі плечі — знак похилих літ.  
А краще пригадай оте, до речі,  
як ти малим сідав мені на плечі,  
щоб глянути осяжніше на світ. 
 
1994 



 
 
* * * 
 
Не поклоняюсь діамантам,  
в жадобі плеканому злоту.  
А поклоняюся талантам  
за їх божественну роботу. 
 
1994 
 
* * * 
 
Я на землі поліській виріс.  
Топтали ряст ще змалку ноги.  
І вірші — наче самовираз,  
душі моєї монологи.  
Той монолог не є розлогим.  
Якщо його рядочки стислі  
торкнуть чиїсь чуття і мислі —  
тоді стає він діалогом. 
 
1994 
 
 
 
ДЕПОРТАЦІЯ 
 
Я пригадую: їхав до Криму 



і почув у вагоні, як дід 
вів розмову про бабу Хакиму —  
він її найдавніший сусід. 
Дід казав, що і досі несила 
сиву бабу Хакиму забуть: 
уночі на весь двір голосила, 
як тягли силоміць її в путь... 
І згадав я тоді аса-льотчика, 
звали просто його ми «Алі». 
Мріяв з фронту прийти він до отчої,  
голубої своєї землі.  
Та у День Перемоги у Відні  
таємниче повідав мені: 
«З Криму вислані всі мої рідні,  
і не знаю — живі ще чи ні...»  
І заплакав беззвучно і гірко  
(рідко плачуть так в юні літа),  
і на френчі здригалася Зірка,  
славна Зірка його Золота.  
...Де Ви, бабо Хакимо? Якими  
стрінуть Вас рідні стіни тепер?..  
Та немає вже баби Хакими,  
і Алі теж, казали, помер... 
 
1994 
 
 
* * * 
 



І досі війна мені дивиться в вічі.  
І то не колись, не у середньовіччі,  
а це, як то кажуть, на нашім віку. 
В подільському місті — у Хмільнику  
в одному із Бабиних чорних Ярів  
скажений, розлючений кат озвірів  
і вже передсмертному хлопчику голому  
живцем одрубав скривавлену голову.  
Буває, у сні мені раптом сплива  
маленька у кучериках голова,  
і з неї застигло зорять серед ночі  
дитячі благально-сполохані очі... 
 
1994 
 
 
ПРО НАСИЛЬНИЦЬКУ  
СМЕРТЬ 
 
Я про тих, котрих прах вже зотлів у окопі, 
що у війнах лягли, і не тільки в Європі. 
Я про тих, чиї білі знекровлені трупи  
у кривавих ярах позбивались докупи.  
Я про тих, що загинули в шахтних обвалах,  
у гестапівських та кадебістських підвалах.  
Я про тих, що розчавлені при землетрусах  
а чи десь на земних та повітряних трасах.  
Я про тих, що у штормах поглинуті морем,  
що у ями покидані голодомором.  



Щоб розкрилися їхні незнані могили, —  
черепи пірамідами б небо закрили... 
 
1994 
 
 
* * * 
 
Воно і завжди так було,  
 таке ми бачили не раз: 
в житті є і звичайне скло, 
 і є алмаз. 
 
1994 
* * * 
 
Голубив колосок, як поле колосилось,  
любив не лиш тоді, коли він хлібом став.  
Траву люблю не тільки в пору, коли силос, 
а і в буяння час, в духмяності отав.  
 
1994 
 
 
ХУДОЖНИК МАЛЮЄ  
МОГО ПОРТРЕТА 
 
Народному художникові  
України  



І. Тартаковському 
 
Художник вдивляється в мене — й строго  
звіряє оте, що на полотні.  
А я ж то дивлюся в той час на нього,  
натхненність його дорога мені.  
І зовнішні риси, і риси вдачі —  
він прагне моєї душі сягнуть.  
От злегка всміхнувся своїй удачі,  
сумний — то не вийшло, як слід, мабуть.  
Видавлює жовту він фарбу з тюби,  
народжує зелень густу, різку.  
Нечутно ворушаться в нього губи,  
мов благословення дає мазку.  
То щось він поправить, то щось зітре там.  
Стрімкий і упевнений пензля злет.  
Художник малює мого портрета.  
Я ж створюю віршем його портрет. 
 
1994 
 
 
ПРО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
Коли я думаю про тебе,  
то виміри всі замалі.  
Ти народився на Землі,  
але дало тебе нам Небо.  
 



1994 
ПАМ’ЯТІ МАТЕРІ 
 
 
Триптих 
 
1 
 
От і скінчила свій шлях життьовий.  
Спить у труні у сосновій  
з тінями від нерозплющених вій  
і з непромовленим словом... 
 
Мати, це мати моя у труні.  
Йду я услід катафалку.  
Видно чоло її й пасмо мені  
те, що любив іще змалку. 
 
Мабуть, одна ще лишилася мить,  
матір я бачу востаннє.  
Ось на чоло їй сніжинка летить,  
впала, лежить і не тане... 
 
 
2 
 
А ти недосяжна, хоч зовсім же близько: 
між нами лиш чорна плита обеліска. 
 



Пішла вчора правнучка менша до школи.  
Та тільки про це ти не взнаєш ніколи. 
 
Подій іще буде у світі багато.  
Тобі ж їх не бачить, не чути, не знати.  
 
І сумно, із жалем про це на могилі  
шепочуться, скаржаться трави похилі. 
 
 
3 
 
Мати моя ти єдина,  
скільки в житті знала муки!  
Книжку нову свого сина  
мріяла взяти у руки. 
 
...Фарби у книжці ще свіжі,  
і шелестить сторінками.  
Тільки у книзі цій вірші  
вже і про смерть твою, мамо... 
 
1994 
 
 
* * * 
 
Уперто так жене  
мене тяжка хвороба  



на той, як мовлять, світ.  
Одна іще є спроба,  
лишилося одне: 
хай о такій порі, 
хай і на сконі літ 
в Новий летіти Світ: 
беруться лікарі  
там врятувать мене... 
 
1994 
 
 
* * * 
 
Чутливо-бентежливу вдачу  
ви, друзі, пробачте мені.  
Ні, ні, я тримаюсь, не плачу.  
Вже міг і лежати в труні...  
Невже я вас більш не побачу?  
Лишилися лічені дні...  
Лиш ліку нема кілометрам,  
що будуть в польоті моїм.  
Не хочу прощатися мертвим —  
ви краще прощайтесь з живим. 
 
1994 
 
* * * 
 



В ту мить, 
коли літак злетів над льотним полем,  
здригнулось серце й почало щеміть  
тужливим болем. 
Це ж розлучаюся із друзями, мабуть, навіки,  
із рідною прощаюся землею. 
Лишаються із нею  
мої поля, мої ліси і ріки...  
Літак все далі від аеродрому —  
і серце зупинить його не може.  
О, Боже, 
як тяжко пережить цю драму,  
о, Боже!.. 
 
9.08.1994 
 
 
* * * 
 
І знов бринять моїх пісень акорди. 
Так наче бачу Київ і Дніпро. 
Весь шлях свій згадую... І тим я гордий: 
як тільки міг, то і робив добро. 
 
Не знаю, де життя межу покину.  
Хай тільки знають друзі і рідня: 
і до останнього свойого дня  
нестиму я у серці Україну. 
 



1994 
 
 
* * * 
 
Старечі літа, ви такі окаянні,  
якою мене ви караєте мукою: 
невже скінчу вік свій у Заокеанні,  
поранивши серце гіркою розлукою? 
 
І тут в небі сонце і скибочка місяця,  
хоч зовсім вже інші навкруг видноколи.  
Змінив я адресу, життя свого місце,  
а душу і пам’ять — ніколи, ніколи. 
 
1994 
 
 
* * * 
 
Із краю рідного я виніс  
свою пісенну українність  
і ті пориви благородні,  
що народились ще в Городні.  
У ній, у ній — моє коріння,  
в ній почалось моє горіння.  
Бодай на стрітах, авеню  
не розгубить того вогню... 
 



1994 
 
 
* * * 
 
Йде до кінця моя життєва путь.  
Мене ти, Україно, не забудь.  
Не буду я, а ти безсмертна будь! 
 
1994 
 
 
* * * 
 
Я знаю: шкодить це здоров’ю, 
що неспокійний я такий,  
що пишуться вже майже кров’ю 
мої віршовані рядки 
про незабуту Україну,  
про вірність сивому Дніпру.  
Якщо про це писать покину,  
то ще ж скоріше я помру... 
 
1994 
 
 
 
НАЩАДКОВІ  
 



Мене питатимеш: «Невже це ти  
тоді, коли життєва путь твоя вся  
була всуціль, немов самі фронти,  
невже це ти кончини так боявся,  
тієї, що у стужі Воркути?»  
Боявся... Так... Та ні, скажу я, ні!  
Я у війну на смерть ішов заради  
життя... Та більше, аніж смерть, мені  
було страшним тавро пекельне зради.  
О як було жахливо умирать,  
як названий ти «ворогом народу»,  
і вже тоді від роду і до роду  
ім’я твоє ганьбилось від проклять.  
Тепер сприймаю, як свою провину: 
не зміг тоді узріти у житті 
того, що бачити змогли оті, 
які так мужньо йшли на смерть безвинну. 
Ну, а мене лякав той «чорний ворон». 
І ти, омріяний нащадку мій, 
мої терзання й муки зрозумій, —  
мене за страх ти не суди суворо. 
 
1994 
 
 
* * * 
 
Благословенна будь година,  
коли злітається у дім  



уся розкидана родина  
і забуяє радість в нім. 
 
І мати знов зустріне сина,  
онуку дід побачить знов.  
Благословенна будь година,  
коли збирається родина, —  
благословенна будь любов! 
 
1994 
 
 
АМЕРИКАНСЬКИЙ ТРИПТИХ 
 
1 
 
Чи могла ти подумати, матінко,  
що заїду я в Лос-Анджелéс,  
де здіймаються пальми чубатенькі  
в бездоганній блакиті небес? 
 
Із всієї планети тут зібрано  
те, чим кожний пишається край. 
Тут птахи щонайменші — колібрі —  
і найвищий плодів урожай. 
Кожний клаптик дбайливо заселено,  
щедрі, плекані в праці, поля.  
І по-райськи так пишно і зелено  
тут пустельна розквітла земля. 



 
Ну, а я все терзаюсь від прикрості  
і спóкою мені не дає:  
як Вкраїна дала в себе викрасти  
Богом дане багатство своє? 
 
З найславетнішими чорноземами  
вільна, як їй нарік «Заповіт»,  
із Тараса-пророка поемами, —  
вже могла б засіять на весь світ. 
 
Хай би стрімко, немов до Дніпра Десна, 
з свого росяного джерела  
в щастя линула б — світла і радісна —  
і достойно, по-людськи жила. 
 
2 
 
Сяйвом в очі ти б’єш, Америко,  
та трапляється так мені,  
що, буває, це сяйво меркне,  
як згадаю про давні дні,  
як сюди у біді мордовані  
утікали в далеку путь  
від Сибіру і від Мордовії,  
від тих каторг, що мали буть.  
У Америці — царстві ситих —  
трагедійно стрів свій кінець  
зголоднілий Михайло Ситник —  



бувший київський наш співець.  
У своїй нерозквітлій славі,  
між незвичних дерев і трав,  
на твердій десь у парку лаві  
непритомний він помирав.  
На Америки карту гляну —  
на шляхах її виника  
десь на березі океану  
слід Євгена Маланюка.  
Занотовано це в Історії  
не століть, так десятиліть.  
Вже й отут, на цій території  
наших пам’яток не злічить... 
3 
 
Ой, яка голубінь неозора,  
тільки обрій повито туманом.  
Знав ручай. Знав ріку. Знав я море.  
І зустрівся тепер з океаном. 
 
Наче сонячним сяйвом Уїтмена,  
широчінню небесно-земною  
обіймає навколишній світ мене,  
хоч іще й не осягнений мною. 
 
На твоєму краю я, Америко,  
він — як старт для новітнього злету.  
Наче бачу з високого берега  
весь життя океан, всю планету. 



 
Бачу звідси каскад швидкоплинний  
і Дніпра, й Міссісіпі, і Гангу, 
й сиво-сизий полин біля ґанку  
у розлогім степу України... 
 
1994 
 
 
ПРО ДАТСЬКОГО КОРОЛЯ  
Й ЗІРКУ ДАВИДА 
 
Мало знав я про Данію... Славна  
тим для мене була ця земля,  
що про ліки я знав ще іздавна —  
«краплі датського короля». 
 
Як в колекції марки я клеїв,  
на одній був і датський король.  
Та не знав я, що в долі євреїв  
рятівну відіграє він роль. 
 
Кинув Гітлеру він: «Всі ми юде!» 
(це було у війну дивом з див).  
І Давидову Зірку на груди  
майже кожен з датчан почепив. 
 
Не ковтала єврейської крові  
древня Данії горда земля.  



І вінки прикрашають лаврові 
подвиг датського короля. 
 
Бачив я в Ізраїлі в музеї,  
як на пагорб цих вічних вінків  
клали квіти не тільки євреї —  
всі туристи із різних країв. 
 
Я тобі уклоняюся, Даніє,  
про твій промінь у млі чорних літ  
найсвітліше, святе спогадання  
зберігатиме грішний наш світ. 
 
Буде пам’ять про це жить повіки.  
Щоб звільнялась від скверни Земля,  
хай служитиме людству, як ліки,  
вчинок датського короля! 
 
1994 
 
 
В НОВОРІЧНУ НІЧ 
 
Отак воно тепер в житті моєму склалося: 
зустрів я рік Новий там, де зими нема.  
Лиш білий клапоть бороди у Санта-Клауса  
нагадує про сніг і що уже зима. 
 
Я попросив у Санта-Клауса в цю ніч  



подарувать мені ще жменьку новоріч.  
 
1995 
 
 
КАЛІФОРНІЙСЬКИЙ ЕТЮД 
 
Обабіч вулиці стоять автомобілі,  
уздовж один за одним, густо, рівно в ряд.  
Всіх кольорів — червоні, чорні, сині, білі —  
так наче вишикував хтось їх на парад. 
 
З будинку, де струнка біля порога пальма,  
виходить дівчинка й сідає до керма.  
Машину повела упевнено, запально.  
Можливо, дівчинці й сімнадцяти нема. 
А що казать про безмашинного поета,  
який прибув сюди, в йому не знаний світ?  
Він біля маркета, що зветься Alpha Beta  
стоїть і вивіски чита, як неофіт.  
 
1995 
 
 
* * * 
 
Це щастя, що і тут, за океаном, 
з тобою вдвох — кохана із коханим.  
З роками не всиха любові зілля,  



і скоро наше золоте весілля.  
Для мене найдорожчий подарунок —  
твій хай скупий, нечастий поцілунок.  
І не в уста, а так, немов зненацька,  
в щоку, яка давно вже не юнацька.  
Який цілунку дать епітет гідний: 
«палкий», «жагучий»? Ні, він просто — рідний. 
 
1995 
 
 
* * * 
 
Комп’ютер, транзистор і відео  
нова нам епоха дала.  
Цього не було у Овідія,  
а туга за рідним була. 
 
1995 
 
* * * 
 
І знов мені не принесла  
нічого пошта з України. 
 
...І небо невмите, і заспані хвилі.  
Тарас Шевченко 
 
Не в засланні, так в чужині,  



сьогодні сумно знов мені: 
нема листів із України.  
Як там вона? Які новини?  
Хоч небо вмите тут, і хвиль  
гул океанний... Тільки миль  
це ж скільки тисяч поміж нами!  
Тут ближче бурхання цунамі,  
аніж блакитний плин Десни,  
що заплива мені у сни...  
І навіть ближче до Парижа,  
аніж до рідного Чибрижа.  
Лиш добре, що звучить для мене  
вкраїнська мова й тут натхненно.  
І так я вдячний Кобзарю,  
що вірші нею я творю... 
 
1995 
 
ЧЕСЛАВУ МІЛОШУ 
 
Відомому польському поетові,  
лауреатові Нобелівської премії,  
який живе в США 
 
Отак ти, Чеславе, сказав: «Побачити —  
то не лише, що перед очі в тебе. 
У пам’яті зберіг, то бачу начебто 
і рідну польську землю, й польське небо». 
 



Хоча живеш в Америці ти, Чеславе, 
підвладна серця вищому закону 
про Польщу пам’ять у тобі не щезла: 
живеш ти нею й житимеш до скону. 
 
1995 
 
ПОКЛИК ВИСОТИ 
 
Ото такий твій шлях, Людино: 
які висоти не бери,  
стає подолана вершина  
підніжжям вищої гори.  
1958  
 
Я так писав і сам угору  
все прагнув далі й вище йти,  
долати опір, непокору  
гори й сягати висоти. 
І сталось: на Говерли кригу  
підняв хтось томик віршів — книгу  
оту для мене дорогу —  
мої «Троянди на снігу». 
То українські альпіністи  
її в свої високі мандри  
взяли й на сніг вершини чистий  
поклали ті мої троянди...  
І потім в травня день Дев’ятий —  
у наше вікопомне свято —  



вони мені подарували  
цю книгу... Я — солдат бувалий —  
ледь стримать міг свої чуття: 
то ж честь яку ці мужні друзі  
явили сивій моїй музі...  
Я клятву дав, що і в життя  
на схилі прагнутиму йти  
на гордий поклик висоти. 
 
1995 
 
 
* * * 
 
Себе згадав хлопчам дев’ятилітнім: 
сидів я у дворі і з миски їв  
гречану кашу з молоком блакитним,  
з близького гаю слухав солов’їв... 
 
1995 
 
 
 
РОЗМОВА З ОКЕАНОМ 
 
Почув я, що хвилі говорять: «Тепер  
ми ті ж, як тоді, коли жив ще Гомер. 
І ритми усякі — що хочеш, те й вибери: 
гекзаметри давні й новітні верлібри». 



 
«Вслухаюся я, океане, в твій подих,  
він зріє в глибинах твоїх повноводих.  
І то не від люті, а то від жаги  
б’ють хвилі твої об тверді береги». 
 
І знову почув — кажуть хвилі мені: 
«Близькі нам тривоги та болі земні.  
Живе в нас величного космосу дух.  
Ми — вічне дерзання і вічний наш рух». 
 
«Так, так, океане, твій клекіт прибою  
снаги додає... Та і простір без меж  
мені відкриваєш... В єднанні з тобою 
й життя моє теж  
  здається безмежним...» 
 
1995 
 
 
* * * 
 
І тут, в Америці, живу я Україною —  
любов’ю давньою своєю і незмінною.  
На місяць глянув — і кортить, немов лунатику, 
пройтися зараз по вечірньому Хрещатику.  
Чи в нашім київськім дворі між лип стежиною  
з сусідом поруч, а ще краще — із дружиною.  
А чи на лаву сісти у печерськім скверику  



й повідать друзям щиросердно про Америку. 
 
1995 
 
 
* * * 
 
Я згадую село, де майже скрізь були  
хати крейдяно-білі. Чорні призьби.  
Навкруг віконць мазочки кучеряві,  
мов зрощені в бароковій уяві.  
А за хатами — глинище. Та з глини  
тут випікали не лише цеглини,  
а й кварти... І пили з них гожий трунок.  
На кожній з кварт химерний візерунок.  
І сорочки ´ були хоч і не вишукані —  
лляні, звичайні, їх квітчала вишивка  
узорами... Хай жінка і не кожна ця  
була, як Білокур... А все ж — художниця. 
 
1995 
 
* * * 
 
То найсвятіша боротьба  
і то найбільша перемога,  
коли у себе у самого  
ти зможеш знищити раба. 
 



1995 
 
* * * 
 
Чимало є народів на Землі. 
Бувають різні люди в кожнім етносі. 
Оцінюйте народ не взагалі,  
а тільки у його людській конкретності. 
 
1995 
 
* * * 
 
Горóдню — рідний свій куток 
ніде забути я не міг. 
Можливо, кращий то рядок 
в поезії всіх літ моїх... 
 
1995 
 
* * * 
 
Все нові і нові занотовую враження,  
та, здається, що маю рушать знов у путь.  
Отаке відчуття, що прибув у відрядження.  
А коли вже прибув, то й належить відбуть. 
 
У Америці я, та скажу вам по совісті: 
час життя мого тут ніби скоро мине,  



і не знаю — чому це чуття тимчасовості  
так уперто не хоче покинуть мене. 
 
Про таке і не думав тоді на початку я,  
як летів лікуватись в далекий цей світ.  
Тільки хто це відрядження ствердить печаткою  
і про нього кому подаватиму звіт? 
 
1995 
* * * 
 
Минає рік. Нові знов роковини.  
Усе здається, що комусь я винний.  
Давно уже оті минули дні,  
коли здавалось: винен хтось мені. 
 
1995 
 
 
ПОСЛАННЯ  
ДРУЗЯМ В УКРАЇНУ 
 
Чимало вас у мене — друзів щирих, щедрих.  
Ніщо без вас і муза, й доля вся моя.  
Та от почув, що виповз із нори мій недруг  
і прагне тишком-нишком вжалить, як змія. 
 
Радіє, що тепер зробити може закид:  
«Ага, то, значить, дременув за океан.  



Ото таки подався у розтлінний Захід  
і, певне, вже йому співатиме пеан». 
 
Знайомий горезвісний голос демагога.  
Навісить він ярлик, а те йому дрібне,  
що хворий я і що одна лишалась змога: 
летіть туди, де лікувать взялись мене. 
 
А я ж в мої літа, у старості глибокій  
не зрадив ні себе, ані своїх пісень.  
Зберіг в Америці і творчий свій неспокій,  
для України я труджусь і тут щодень. 
 
І хай між нами, друзі, тисячні ті милі,  
у серці у моїм навік моя земля: 
і Київ, і Дніпро мені назавжди милі,  
можливо, навіть ще вабливіші здаля.  
 
А недруг... Ворог він моїй вкраїнській музі.  
Вона його дратує — знаю — вже давно.  
Та тішуся я тим, що ви зі мною, друзі,  
я з Україною, я з вами все одно. 
 
1995 
 
ГОРЛИЦЯ  
В КАЛІФОРНІЇ 
 
Може, перелетіла ти гори ці,  



що в моєму я бачу вікні.  
Ось і тут я почув тебе, горлице,  
нагадала ти Київ мені.  
Наче з каліфорнійського даху  
посилаєш свої позивні  
найвірнішому другові-птаху,  
що в далекій живе стороні.  
У тужливі вслухаюся звуки.  
Певне, знає її увесь світ,  
цю сюїту про горе розлуки —  
найсумнішу, найпершу з сюїт... 
 
1995 
 
 
 
* * * 
 
Та невже, Вкраїно, вік нам  
не побачитись?.. Невже?..  
Подивлюся тут у вікна: 
ще не знане, ще чуже. 
 
В Києві сусідка Лавра —  
тільки трохи в бік поглянь —  
величава, златоглава  
із сліпучим сяйвом бань. 
 
Близько й Слави парк. Мене там  



вабив шпиль, що в вишину...  
Бачив хтось у нім багнета,  
ну а я-то — вісь земну.  
 
Сяяв унизу Дніпро мені.  
І над святістю ріки  
із-під хмар звисали промені, 
наче світлі рушники... 
 
1995 
 
 
ВІТЧИЗНА Й ДІМ 
 
Володимирові Біляїву 
 
Колись мені здавалось молодому,  
що нерозривність є Вітчизни й дому.  
А згодом переконувавсь у тім,  
що не одне і те ж: Вітчизна й дім.  
Бува, твій дім на чужині, й здаля  
стає іще рідніш твоя земля... 
 
1995 
 
 
* * * 
 
Прокльонами не оскверняй свої уста. 



Хай не отруює тебе злостива мста. 
Хай зна твоя душа і доброту пощади. 
Умій не лиш судить, а і умій прощати. 
 
1995 
 
 
* * * 
 
Над силуетами епох,  
над зимами і веснами  
десь, кажуть, походжає Бог  
дорогами небесними. 
 
То перед ним відкритий я,  
нічого не приховую.  
І прагне з ним душа моя  
ставати безгріховною. 
 
Чи то Христос, чи Аденай,  
собори, а чи пагоди...  
О Боже, нас усіх єднай  
під небом спільним злагоди —  
єднай, не посвари... 
 
1995 
 
 
* * * 



 
Це ж стільки неправдивого було!  
Зростали ми засліплені, обдурені. 
Колись була столиця у Батурині.  
Тепер це звичайнісіньке село.  
Лиш нині хтось музеї в ньому створює.  
То і тебе теж кривдили, Історіє?!  
 
1995 
 
 
ПАМ’ЯТІ ЮРІЯ СТЕФАНИКА 
 
Сороковий рік. Ірпінський ранок.  
У духмянім лузі між отав  
красень молодий Юрко Стефаник  
тут мені Антонича читав. 
 
Згодом в рідний він поїхав Русів.  
Смерчем увірвалася війна,  
розігнала по планеті друзів,  
розвела братів навік вона. 
 
З тугою лишив своє обійстя.  
Є у цім якийсь містичний зміст: 
книга батькова «Кленове листя»,  
і Канади теж кленовий лист. 
 
З океану вітерець повіяв.  



Проминуло вже аж стільки літ,  
не забув мене він — і у Київ  
із Канади надіслав привіт. 
 
А почув про смерть його — й в зажурі  
в Ірпені стояв я між отав...  
Красень молодий Стефаник Юрій  
тут мені Антонича читав. 
 
1995 
 
* * * 
 
Дивлюся, як високі хвилі  
вдаряють плескотом валів.  
Так і душа, буває, виллє  
у слові і любов, і гнів. 
 
Тримайсь на хвилі цій високій  
і не прогай щасливу мить,  
бо як почне вгортати спокій,  
то піна кволо набіжить...  
 
1995 
 
* * * 
 
Гістьми вже наповнилась хата вся —  
прийшли на святковий обід.  



Давайте радіти, всміхатися,  
забудьмо про смутки всіх бід. 
 
У вазі он сонячність цитрусів  
(вони за вікном тут росли).  
Узяв би я їх та і витрусив  
на київські наші столи... 
 
Хоч гамору сповнена хата вся,  
а справжнього свята нема.  
Чи ж душу примусиш всміхатися,  
якщо не всміхнулась сама? 
 
1995 
 
 
ГНІВНІ РЯДКИ 
 
Стирчали голі пні зруйнованих церков.  
Дешевою була й лилася рясно кров. 
Родинні й родові нам вирубáли корені. 
Був спільним батьком «вождь» —  
     йому 
були підкорені. 
Від Бога відійшли, придумали кумира. 
І віра нас вела, сліпа, завчéна віра. 
Одну вказали путь: «Нам ворог, як не з нами ти. 
Багатим сором буть, нам друзі — бідні й наймити. 
Той чужаком зроста, хто батька має — контру, 



що шанував Христа, обожнював Джоконду». 
Не відрізняв школяр ще класове від класного, 
а вчили: пильним будь, хоч видай батька 
власного. 
Мільйони без вини у засланні конали, 
багрила їхня кров нові моря й канали, 
й міста нові звели, самі ж в концтаборах 
у ґрунт кістьми лягли, й не знать, де їхній прах. 
А ми творили міф: «То все нового парості...» 
На жаль, це зрозумів так пізно я... Лиш в старості. 
 
1995 
 
 
ДІДИ 
 
Мартену Феллеру 
 
Діди... Як не пишатись ними: 
моїх батьків колись малих  
водили, а були малими,  
то й знали прадідів моїх. 
 
Дід Мордухай і дід мій Еле  
це ж скільки приказок, пісень  
напам’ять знали... Хоч без теле,  
без радіо — й в труді весь день. 
 
Один — плотар, йому від праці  



опухли ноги — й ставсь кінець.  
А другий — поравсь на плантації,  
плекав тютюн свій — бакунець.  
 
Сусіда частував Яреська.  
І то до пізньої зорі  
слова вкраїнські і єврейські  
єднались в нашому дворі. 
 
Про діда смерть зберіг я спогад,  
як траур ми по нім несем.  
І сталось так, що з дідусем  
аж ціла відійшла епоха. 
 
Ота, як він блаженно Тору  
торкав щасливий, мов дитя,  
ота, несуєтна, котору 
вже не повторить нам життя. 
 
1995 
* * * 
 
Тут між тропічної екзотики  
було таке, що навесні  
мені у березневім сні  
наснилися вербові котики.  
Ах, котики мої вербові,  
ви — ніжні, лагідні мої —  
ви, наче дотики любові  



і незабутні, як гаї  
чернігівські...  
  Скресають ріки, —  
ви квітнете на вітах верб.  
Вписав я вас, мабуть, навіки  
в поезії своєї герб...  
 
1995  
 
 
* * * 
 
Обожнював і я пітьму інтимну спалень,  
невидимий вогонь любовних самоспалень.  
Здавалось, що і ніч для того в світ прийшла,  
щоб таїну святу змогла прикрити мла.  
...Я штору опустив. Погас квадрат вікна.  
І стало темно враз. Лиш світиш ти одна... 
 
1995 
 
 
УОЛЛ-СТРІТ 
 
Так наче створювали гетто нам —  
від нас ізолювали світ.  
І от іду тепер Манхеттеном,  
переді мною Уолл-стріт. 
 



Про Уолл-стріт, немов про чудисько,  
чимало чули реплік злих: 
мовляв, ото осердя утиску  
і всяких планетарних лих. 
 
І згадуючи про химери ці,  
було нам соромно, коли  
реальність бачачи в Америці,  
цією вулицею йшли. 
 
Ще нас лякали хмарочосами.  
А я повз них не раз ходив —  
радів творінням рук і розуму,  
красі струнких висотних див. 
 
Та все ж і тут, за океаном ми —  
серед рекламних веремій —  
в душі лишаємось киянами,  
залюблені в Хрещатик свій... 
 
1995 
 
 
ЛЮДИНА СТАЛА ПРОТИ ЗВІРА 
 
...Це до бою  
чоловіцтво зі звірством стає. 
Іван Франко 
 



Давно скінчилася війна.  
То чом і досі ще вона  
мені з’являється у сні,  
вривається в мої пісні?  
Ця пам’ять — не лише деталі  
тих мною бачених баталій,  
що їх на картах креслив штаб.  
Війни вселюдський був масштаб: 
схрестилися в смертельнім герці  
жорстокість люта й добре серце,  
ненависть чорна й світла віра.  
Людина стала проти звіра... 
 
1995 
 
 
* * * 
 
Україно, мене ти прости: 
я ж не з примхи простивсь нарочитої.  
З рідних місць прибувають листи.  
От сиджу я і їх перечитую. 
 
Це одне з найсвятіших чуттів —  
почуття нерозривної спільності, 
й можна ласку свою і свій біль нести 
навіть в стислих рядочках листів. 
 
І ще більше я ствердився в істині,  



що не знає поезія відстані.  
Хоч яка віддаляє нас даль —  
радість та ж і та сама печаль. 
 
1995 
 
 
* * * 
 
Поезіє, я завжди був з тобою.  
Від юних віршів — прямо в пекло бою. 
Із бою — загартованим — в пісні.  
Даєш ти втіху і снагу мені.  
Із думкою єднаєш почуття.  
Не з кращих я, та, може, і не з гірших.  
У віршах славлю совісне життя 
й живу отак, як і писав у віршах. 
 
1995 
 
 
* * * 
 
Красуні, на зовнішність вашу  
погляну й не раз обернусь.  
Та хай не здається комусь,  
що просто отак легковажу. 
 
Коли я зважать перестану 



на пломінь у ваших очах, 
на стрункість гнучку тонкостанну, 
то значить — зів’яв я, зачах. 
 
Напевне, до скону я буду  
вклонятися диву із див —  
жіночої грації чуду.  
Без цього як милу б любив? 
 
1995 
* * * 
 
Недавно бігала малесенька,  
тонка, з косичками двома.  
А от сидить, читає Лессінга  
і філософствує сама.  
Вже батько дивиться зачаєно: 
була ось-ось ще до плеча йому,  
а нині — глянь — перероста...  
По дітях ми і помічаємо,  
як зріє час, біжать літа... 
 
1995 
 
 
 
СПОМИН 
 
З війни повернувся... О, де ти,  



така граціозна і мила, 
що танцем у ролі Одетти  
на сцені мене полонила? 
Казали: була до вподоби  
самому гебітскомісару,  
та в чорнім, у чорній жалобі  
пішла з нареченим до Яру...  
Невже, наставляючи дуло,  
у ката рука не тремтіла,  
коли йому в очі сяйнула  
краса твого юного тіла?  
З тобою поліг твій обранець —  
любов твоя перша й єдина.  
То смерті відьомський був танець,  
то пісня твоя лебедина... 
 
1995 
 
 
 
* * * 
 
Так сумно, як чиєсь життя згаса,  
чиєсь навіки серце затихає.  
Душа злітає, кажуть, в небеса,  
болюче відриваючись від тіла.  
А скільки разом в небо душ злетіло  
із димарів Треблінки і Дахау!  
Жалоби чорний дим... Нехай Історія  



більш не повторює  
      таких смертей... 
 
1995 
 
 
 
* * * 
 
Як у спеку нам хочеться сніжності,  
так у старості хочеться ніжності: 
навіть вдень, а не тільки вночі 
подрімать на твоєму плечі,  
приголубитись доторком вій,  
милу руку зігріти в своїй... 
 
Як у спеку нам хочеться сніжності,  
так у старості хочеться ніжності. 
 
1995 
 
 
 
ПАМ’ЯТІ ВЛОДИМИРА ПІДПАЛОГО 
 
Усе було: погрози і підпали...  
Бувало ж, як в минуле погляд кину  
й згадаю, як всміхавсь мені Підпалий  
Володя, — то ставало в ту хвилину  



світліш... У ньому бачив Україну. 
 
1995 
 
 
* * * 
 
В своїй хаті своя й правда, 
і сила, і воля. 
Т. Шевченко 
 
...А хати не було своєї ще ізмалку,  
і майже все життя я знав лиш «комуналку».  
Як довго мріяв я про власний свій куточок 
і про письмовий стіл у тихім кабінеті...  
 
Якби свій дім у всіх — то, може, на планеті  
було б і крові менш, і менш «гарячих точок». 
 
1996 
 
 
* * * 
 
Спровадив пісню я — душі гінця.  
І от іще один кінчився день.  
Хоч стало більше на одну з пісень,  
та менш на день вже до мого кінця...  
І соромно за слабкодуху мить...  



А може, у рядках я й буду жить? 
 
1996 
 
 
* * * 
 
Я чув не раз: — Лаштуй, брат, воза,  
бо весь вантаж чуттів, думок  
потягне лиш велика проза,  
а не ліричний твій візок... —  
Та знов стає у грудях тісно.  
Немов прибій в закови дамб,  
уже нова вдаряє пісня: 
рвучкий хорей, статечний ямб. 
Поезія — немов Гольфстріму 
ласкава, добра течія. 
І вже чуттям немає стриму, 
і ритмом хвиль, плеснувши риму, 
нуртує знов душа моя... 
 
1996 
 
* * * 
 
Якби ви знали, скільки муки  
мені цей сумнів завдає: 
чи будуть з книг моїх онуки 
читать колись життя моє? 



Чарівна мово українська,  
живи, красуйся серед мов!  
Мені ти — наче материнська,  
ввійшла в мою навіки кров. 
Чи буде знать тебе мій правнук?.. 
 
1996 
 
 
МІЙ СПАДОК 
 
Щó від мене одержить у спадок  
мій найближчий і дальній нащадок?  
Був усе я життя небагатий: 
не було в мене власної хати, 
ані навіть малого садочка. 
Все багатство — лиш віршів рядочки. 
Плід натхнення всіх років невтомних —  
скромний творів моїх однотомник.  
Та й мережані ще на папері ці 
вірші, що їх писав у Америці. 
Це усе, що у спадок лиша 
нагорьована, щира душа... 
 
1996 
 
РОЗДУМ 
 
То де вони — новітніх днів Мойсеї?  



(Ждем на Мойсея ми — не на месію).  
Трапляються ж частіше фарисеї —  
оті, що кров і злу руїну сіють. 
 
А ще страшний дикунський шал смертей  
(можливо, то захворіла планета?): 
втопила мати крихіток-дітей,  
стріляє син у батька з пістолета. 
 
На мозок тисне вагота проблем.  
Телеекран картин тривожних повен: 
то бурха полум’я над кораблем,  
то розламавсь навпіл у бурю човен. 
 
Від неуміння вибухи аварій.  
Умільці де? Невже перевелись?  
І де він чарівник той — Страдиварі?  
Невже він бути міг лише колись? 
 
Вже й хрест не золотий, а позолочений.  
Десь хтива ситість, десь — голодомор.  
І множаться не подвиги, а злочини,  
серця стрясає стресами терор. 
 
Стає сутужно жить ентузіастам.  
Романтика звелася нанівець.  
Зачитується світ Еклезіастом,  
і Нострадамус провіща кінець. 
 



Вже скоро вік двадцятий ми завершим  
(а хтось у нім і вік закінчить свій).  
Чи порадіємо у двадцять першім?  
Бодай хоч не було б у ньому війн! 
 
І, щó нам гороскоп той напророчить,  
і щó там намудрує екстрасенс?  
Давно життя розгадуємо сенс.  
А жити ой як хочеться, напрочуд! 
 
1996 
 
 
ФІЛАДЕЛЬФІЯ. 
ГОСТИНА В ДОМІ ТАРНАВСЬКИХ 
 
О як же я й справді заїхав далеко 
на заокеановий цей суходіл... 
Кімната. Вздовж стін її — бібліотека, 
тут крісло робітнє й письменницький стіл. 
На нім емігрантські томи мемуарів. 
Всю ніч їх читав і заснути не міг. 
Та раптом в одній з новододаних книг —  
рядок, що і зір мій одразу затьмарив. 
Присвячений спогад Остапу-поету —  
і з нього дізнавсь, що за цим от столом 
поет у пориві натхненного злету 
поник, увостаннє змахнувши крилом...  
Я з крісла підвівся і, наче на варті  



почесній, стояв у печалі німій.  
Про це поетесі, вдові його Марті 
уранці — ні слова... Колего ти мій, 
Остапе, це ж скільки ти десятиріч 
в неріднім краю Україною марив... 
І завтра читав я томи мемуарів —  
і знову заснути не міг усю ніч. 
 
1996 
 
* * * 
 
Хоч покладуть у домовину  
мене в далекій чужині,  
та вірю я, що в Україну  
повернуться мої пісні. 
 
1996 
 
 
* * * 
 
Життя прожив, та я іще живу  
Поль Елюар 
 
Життя прожив, та я іще живу. 
Іще живу, іще топчу траву 
(на жаль, поліського нема тут рясту). 
Прокинувшись, кажу світанку: «Драстуй!» 



І радий, що сьогодні знов прокинувсь,  
що буду стрінутий привітно кимось...  
Життя прожив. Та я іще живу... 
 
1996 
 
* * * 
 
Росте зело із сонячного кореня,  
та цупко в ґрунт вчепились бур’яни.  
Є світлий світ божественного творення  
і войовничий морок сатани. 
 
В людині кожній і у кожній нації,  
буває, йде двобій добра і зла.  
Твори ´, щоб сила творчості могла  
перемогти смертельний жах руйнації... 
 
1996 
І СЬОГОДНІ  
ПРОКИНУВСЯ ЗНОВ 
 
І сьогодні прокинувся знов. 
Це ж я майже весь шлях свій пройшов 
до труни від малої колиски. 
Та не хочу підводити риски. 
Може, пізня зоря мого досвіду 
ще комусь і засяє удосвіта. 
 



1997 
 
 
* * * 
 
У німбі сивини, в літа своєї старості 
буває, що себе на тому я ловлю: 
люблю дерева я не пишні, а нектаристі,  
не все, що вабило раніш, тепер люблю. 
 
Гостріш переживаю землетруси, повіді — 
усе, що у житті руїни слід лиша.  
У віршах нині більше схильний я до сповіді  
і найчастіш до того, чим болить душа. 
 
1997 
 
 
* * * 
 
Чимало обдурених знало моє покоління: 
наївні романтики, навіть точніше — фанатики. 
Сутужно, а їм наче море було по коліна. 
В поезіях їхніх про злигодні, може, лиш натяки. 
 
1997 
 
 
 



ПРО ЕПІТЕТИ 
 
Які дивовижні творились прикмети: 
не просто поети — радянські поети,  
не просто людина — радянська людина,  
не просто дитина — радянська дитина.  
І ми так писали й не вміли помітити, 
які ж бо казенні були ці епітети...  
 
1997 
 
 
* * * 
 
Найменше нас учили буть собою: 
світ не в душі, а той, що навкруги. 
Ще змалку готували нас до бою: 
мовляв, от-от — і грянуть вороги.  
 
Недоїдали ми, недосинали.  
Немов у космос, був то вищий злет,  
як нерестились наші арсенали  
громаддям найсмертельніших ракет. 
 
І замуровували нам кордони  
у найміцнішу сталь, в стійкій бетон.  
І обезпліднювали поля гони  
таємні під травою полігони.  
Життя перетворили в полігон. 



 
1997 
 
 
ЧИ ЗНАЛИ ВИ... 
 
О люди! Люди небораки! 
Тарас Шевченко 
 
О люди! Люди небораки! 
Чи знали ви, що «вождь» в Кремлі 
замислив: з дощок збить бараки 
на скутій кригою землі 
на Півночі, і щоб євреї 
були там зігнані з всієї 
імперії... А їх мільйони  
(і я мав бути серед них).  
Вже готували ешелони 
на коліях на запасних. 
Та врятував, напевне, Бог, 
бо враз верховний кат подох. 
 
1997 
УРОК ІСТОРІЇ 
 
Було, що монументи зводили й не мертвим —  
вождям-диктаторам, комусь з царів і шахів.  
І потім віддавали їх музеям жахів,  
а будували пам’ятники їхнім жертвам. 



 
1997 
 
* * * 
 
Одного року, дня і місяця  
мені відкривсь — не десь у млі, 
а близько — другий бік Землі,  
незнаний, як той бік у Місяця. 
 
Та не вигукую я «еврика!»,  
немов про знахідку свою.  
Я пізнаю тебе, Америко,  
повільно, важко пізнаю... 
 
1997 
 
 
АМЕРИКАНСЬКИЙ БУДЕНЬ 
 
Пригод, сенсацій сповнена щоденність  
рясних телеканалів і газет,  
де є усе — й грозовість злих ракет,  
і мирний змах ракеток в грі у теніс... 
 
Нав’язлива, крикливо-безпардонна  
фантасмагорія бучних реклам.  
Красиво фірму названо «Мадонна»,  
а рекламують в ній любов, мов крам. 



 
Мчать сотні авт по сизому фрівею,  
назустріч — хмарочоси з далини.  
Увечері парадно по Бродвею  
ступають зоопарківські слони. 
 
І незвичайне диво на екрані: 
показують співочого кота. 
Хтось гучно зиск святкує в ресторані, 
а згодом враз банкрутства гіркота. 
Душі німий алярм. І не вгаває... 
І мрія: полетіти спочивать 
на лагідні, на затишні Гаваї, 
де навіть хвиль стабільна благодать. 
 
1997 
 
 
ЗУСТРІЧ В ТОРОНТО 
 
Віце-президентові 
Світового Конгресу Українців 
д-ру Василеві Веризі 
 
Сидить біля мене. В руках в нього книга, 
гортає він віршів моїх сторінки.  
Мій майже ровесник, Василь, пан Верига.  
Він сивий, хоча по-солдатськи стрункий.  
Колись був солдатом. Із німцем на згоду 



пішов, щоб з боями дістатись Дніпра. 
Із заходу рушив. А я йшов зі сходу. 
Обидва Вкраїні жадали добра. 
По різні боки ми від лінії фронту 
могли один одного вбити в бою. 
А от сидимо, розмовляєм в Торонто. 
Лише мовчимо ми про юність свою. 
І ми наливаєм вина у чарчини. 
«Що ж, будьмо!» — кажу. І він каже: «О’кей!» 
«За вільне щасливе життя України! 
За наше майбутнє! За наших дітей!» 
 
1997 
 
 
ПАМ’ЯТНИК ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКУ  
У ВАШИНГТОНІ 
 
На кущі ледь помітно розкрився бутон, 
хоч була не весна, а пора вже осіння. 
Та було весняне відчуття воскресіння. 
Сяяв сонцем і небом ясним Вашингтон. 
І так близько, як велет, здіймався Тарас 
і ставний, і красивий, в ошатнім сурдуті.  
Він — борець за Вкраїну, весь в творчій могуті,  
і борець за свободу всіх націй і рас.  
Він, освячений в сотнях пісень і легенд, 
у томах монографій, в каскадах полемік, 
український уславлений інтелігент, 



геніальний співець і митець-академік. 
Мало знаний ще тут, може, вперше побачений, 
він, що змалку пізнав і неволю, і гніт, 
на вершину піднявсь з надр крутої кріпаччини —  
і його нині бачити може весь світ. 
Ще дніпровська земля не зійшла з підошов. 
Він, що шану віддав ще раніш Вашингтону 
за тверду президентську прихильність закону, — 
із вітанням сюди дружелюбцем прийшов. 
Хай єднаються всі мужні, чесні і щирі,  
всі оті, що обожнюють правду святу.  
Як і Олдридж, братами йому чорношкірі.  
Лиш у душах ненавидить він чорноту.  
Він шанує весь світ, тільки є та єдина  
від колиски тобі Богом дана земля.  
То ще мало, як зве тебе сином Вкраїна — 
славен той, хто собою її прославля.  
Не кадив можновладцям тупим фіміам,  
в його віршах, піснях не вславлялися лежні.  
Роботящим рукам, роботящим умам  
тільки й жить в Україні своїй незалежній.  
Правда й сила своя — як своя в тебе хата.  
Буде й воля — він вірить у це, демократ.  
Буде, буде Вкраїна щаслива, багата,  
ще квітучіша, ще красивіша стократ.  
Буде час — і вона задаватиме тон,  
її звабу і розум ще взнає планета.  
І здавалось: вслухається Джордж Вашингтон  
в мудрі, віщі слова українця-поета. 



 
1997 
 
 
НА БРОДВЕЇ 
 
На рекламно залитому сяйвом Бродвеї,  
наче Богом врятовані, ходять євреї.  
Де звелись хмарочоси стрункими огромами,  
йдуть оті, що вночі сни їх будять погромами.  
Йде старий інвалід з перекошеним ротом,  
що розідраний був у концтаборі дротом.  
В того спалено діда живцем в крематорії.  
А онук батьком став, поріднився із Торою.  
Капелюх, довгі пейси. І з ним, поруч матері,  
по ранжиру йдуть чада. І їх уже п’ятеро.  
 
На рекламно залитому сяйвом Бродвеї,  
наче Богом врятовані, ходять євреї... 
 
1998 
 
 
НА ВИСТАВЦІ ТВОРІВ ШАГАЛА  
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСІ 
 
Б. Котлеру 
 
Хоч за вікнами був славний в світі Париж,  



він свій Вітебськ писав: під парканом спориш.  
У ескізах стіна — то рідні вся капела, 
і красуня між них, мов лебідонька, Белла.  
Над провулком кривим, де горбаті дахи,  
пролітали вони вдвох, як вільні птахи.  
І летіли вони, хоч нема у них крил —  
то любов, то вона додавала їм сил.  
Подивилась на них і всміхнулась коза,  
і у неї в очах заблищала сльоза.  
І сидів на даху просто на димарі  
віртуозний скрипаль — грав на скрипці вгорі.  
 
...А Шагал в ліфті вмер. Жив багато він літ.  
Ще і досі його не скінчився політ... 
 
1998 
 
 
СПОВІДАЛЬНЕ 
 
Люблю зануритись в старий альбом, 
хоч я й не є минувшини рабом. 
От бачу я себе серед рідні — 
й признатися: приємно так мені. 
Було ж: картали «лірику альбомну». 
Мов про кохану, вірш писав про домну —  
і умудривсь відомий критик навіть 
мене в статті за вірш отой прославить. 
На давні фото вже сучасним зором 



дивлюся — і мене терзає сором, 
що я мовчав у час розгулу «ворона», 
як стільки вбито, стільки душ спотворено! 
Було і феєрверної риторики, 
брехали і поети, і історики. 
То хай тепер я не збрешу нащадку: 
не згоден повторить життя спочатку.  
Хоча і не скажу: прожив я марно.  
Бувало й сонячно, а більше — хмарно.  
Та в цім тяжкім, в цім пам’ятнім з століть  
я все ж зумів горіти, а не тліть... 
 
1998 
 
 
СВІЧА  
 
Колись давно — я ще мале хлопча — 
любив дивитись, як горить свіча.  
Вона горить — щеза навкруг пітьма.  
Лиш світячи, згоряє і сама. 
 
1998 
 
 
 
БАЛАДА  
ПРО ДІДА І ОНУКА 
 



С. Сквирському 
 
Гладить гриву коня сивовусий козак,  
та стрибнути в сідло вже не може ніяк. 
 
Що ж, для всього свій час. Будь терплячим, 
козаче!  
Був колись вояком — він мовчить і не плаче. 
 
От приїхав до нього у гості онук.  
От вуздечку дає він онуку до рук. 
 
І немов засурмив — заіржав раптом кінь 
і онука так легко поніс в далечінь. 
 
1998 
 
СПОГАД З ВІЙНИ 
 
В одну із хат зайшов я десь під Сватовом,  
щоб перебути ніч (війни бедлам).  
Назвалась Ганною хазяйка хати.  
«А Вас же як?» І я сказав: «Абрам». 
 
Були і чоловік, і син у армії: 
до вступу німців ще пішли з села. 
Дала попити із грушок узвар мені,  
картопельки в мундирах напекла. 
 



Зігріла воду в казані чавунному,  
завісу сотворила із рядна.  
Мені, тоді ще парубкові юному,  
поставила люстерко край вікна. 
 
Я спав на ліжку, певне, її синовім.  
Навшпиньки — так, щоб стукіт підошов  
не рушив тиші — я в світанку синяві  
із хати вийшов... І в свій штаб пішов. 
 
Я ж, тітко Ганно, не простився навіть. 
Нічого видатного не було, 
та Ваше я запам’ятав село, 
й схотілось добрість Вашу віршем вславить. 
 
1998 
 
 
ЧИТАЮЧИ ЛИСТИ З УКРАЇНИ  
 
1 
 
Чи придасться коли-небудь  
байки мудрої наука: 
знов праворуч тягне Лебідь,  
Рак назад, а вліво — Щука. 
 
2  
 



Народ в біді шукає виходу.  
Чимало є таких, на жаль: 
на перше місце ставлять вигоду  
і забувають про мораль. 
3 
 
Які бувають люди ниці — 
в них дико закипає лють: 
на воду рідної криниці  
вони брудні помиї ллють. 
 
4 
 
Я скучив за тобою, мій поліський краю!  
Слабішаю й ходить все менше маю змоги.  
Хай тільки б Україна підвелась на ноги,  
а я собі як-небудь вже дошкутильгаю... 
 
1998 
 
 
ПРО ЩАСТЯ 
 
1 
 
Щастя — як досяг мети в поході  
а чи вийшов переможцем з бою.  
І не менше щастя — жити в згоді  
з совістю своєю, буть собою. 



 
 
2 
 
Хоч нещастя бувають нечасті,  
та приходить зненацька біда.  
Не бува всезагального щастя: 
хтось радіє, а хтось і рида... 
 
1998 
 
 
ПРО ТЕБЕ 
 
Красою твоєю я, мила, горджусь,  
хоч ти і не юна, хоч ти уже сива.  
Хтось скаржиться: мало красивих бабусь.  
А ти ж таки справді бабуся красива. 
 
1998 
НОСТАЛЬГІЙНЕ 
 
Де він, сніг української півночі,  
світлоносний, тужавий той сніг?  
Де вітання ті вранішні півнячі,  
що їх чуть навіть в Києві міг?  
Рідко сніг тут бува в Каліфорнії: 
чистий майже щодня небосхил. 
Кажуть, є тут сніги — тільки горнії, 



їх дістатись не маю я сил. 
І півнів тут не чуть. Тужить горлиця, 
та її знов побачить не зміг. 
І не сніг то до ніг моїх горнеться, —  
цуцик білий кружля біля ніг... 
 
1998 
 
 
* * * 
 
Коли, бува, відчую, що вмираю, 
скажу я Богу: «Пеклом не карай, 
не відчиняй ворота і до раю, 
дай ще пожить: життя —  
    найліпший рай». 
 
1998 
 
 
* * * 
 
Як розум лишає все менш таємничого  
і ширше комп’ютерний наш Інтернет, —  
то ближче до Бога — до зверхбудівничого —  
творця і людини, і сонця, й планет. 
 
1998 
 



 
* * * 
 
Вслухаюсь в шепоти травинок змоклих, 
що в миготливих блискітках роси. 
То ніби чую, земле, я твій поклик. 
Мене в своє ти лоно не проси. 
Я упаду туди в кінці дороги. 
Та й нині шлях вибоїсто-крутий. 
Хоча болять, ступають важко ноги, 
а тільки мушу, мушу я іти. 
Мене ще не покинув кінь крилатий —  
іще зі мною вірний мій Пегас. 
З ним легше перешкоди всі долати. 
Ще розум, як і зір мій, не погас. 
Бодай лиш, мила, відчувать твій лікоть, 
я буду йти, я буду вперто йти. 
Мене ще рано травам в землю кликать. 
Я й далі йду на поклик висоти.  
 
1998 
 
 
* * * 
 
Може статися це на світанні  
чи вночі, а можливо, і вдень: 
я замовкну — й урветься остання  
із народжених мною пісень. 



 
Україно, була ти гарантом  
тих щедрот, що припали мені.  
Не вважаю себе емігрантом: 
я тобою живу й в чужині. 
 
Все — і думи, й тривоги — про тебе.  
І в прощальні хвилини мої  
хай душа відлітає не в небо,  
а у рідні поліські краї... 
 
1998 
 
 
НА ПОРОЗІ НОЧІ,  
НА КРАЮ ПЛАНЕТИ 
 
Сидимо з тобою вдвох ми на балконі. 
День уже на сконі. І життя на сконі... 
Сонце — як у пісні — усе нижче, нижче. 
Вечір — як у пісні — усе ближче, ближче. 
Шле з крайнеба сонце нам прощальні промені. 
Очі я примружив — і сяйнув Дніпро мені. 
Вітерець повіяв, наче близько дме ріка. 
Тільки ж це не Київ, тільки ж це Америка. 
А я Київ бачу і стару альтанку, 
де вночі сиділи вдвох ми до світанку. 
Грянуть нині, ноче, ти не поспішай! 
Чую я: гуркоче київський трамвай — 



той, який від тебе десь уже останній 
віз мене додому майже на світанні. 
Він давно проїхав, він давно пройшов. 
А любов лишилась, не мина любов! 
Обніму тебе я, обніми й мене ти 
на порозі ночі, на краю планети. 
 
1998 
 
* * * 
 
Бачив сон, як в один з ближчих років  
в рідний дім повертаюсь назад.  
Від моїх несподіваних кроків  
уночі там прокинувся сад. 
 
Приверзлося, що рушив я пішки: 
ночі й дні сивий-сивий іду.  
І всміхнулась вода мені з діжки  
у моїм городнянськім саду... 
 
1998 
 
* * * 
 
Не знаю, у пору яку — весняну чи зимову  
в Америку з Києва знатна капела приїде,  
й, почувши вкраїнську чудових пісень її мову,  
згадає онука моя свого сивого діда...  



Він був так залюблений в мову оцю солов’їну,  
писав нею вірші... Й онука в замрійливій тузі,  
напевне, згадає вишневу свою Україну — 
як ловить метелика десь на ірпінському лузі.  
Бабусею стане — і прийдуть у гості онуки  
(а я ще не знаю, сини в неї будуть чи дочки),  
і їм, що комп’ютерні в школах вивчають науки,  
з вкраїнської книги читатиме діда рядочки... 
 
1998 
ВІРШІ 1999—2001 рр. 
 
 
 
* * * 
 
Тримаю ще в руці перо я,  
щоб посівати ним добро.  
Найлюдяніша в світі зброя —  
тонке поетове перо. 
 
 
 
* * * 
 
То, кажуть, добрий знак людського хисту*:  
гармонія у всьому форми й змісту.  
В літа старечі як осточортіла  
зла дисгармонія душі і тіла. 



 
 
 
* * * 
 
В голодомор селян вкраїнських прах —  
мільйонів трупів море голокосте, —  
таке ж страшне, як жертви Холокосту,  
що полягли у Бабиних Ярах. 
 
 
 
* * * 
 
Може здатися, ніби я осторонь,  
бо далеко так рідна земля.  
Та і крізь океанову просторінь  
з нею серце моє розмовля. 
 
 
* * * 
 
Вітре-леготе, трохи із віт роси  
на долоні черстві мої витруси.  
Її, свіжу, ув очі старі плесну,  
їх очищу від млявості ночі й сну. 
* * * 
 
Скільки ще мені жить? Мов на кризі,  



я стою — і вона от-от скресне...  
А чи скоро кінець буде кризі —  
і моя Україна воскресне? 
 
 
* * * 
 
Хай дружба й мир панують на Землі.  
Хай покоління будуть нерозлучні: 
хай учнів пам’ятають вчителі,  
і вчителів не забувають учні. 
 
 
* * * 
 
Буде щастя, як є уже воля,  
хай би тільки не кров, не бої... 
Україна, хоча і поволі,  
ще розправить рамена свої. 
 
 
* * * 
 
Оте, що бачив я давно, ще у дитинстві — 
і хату, й двір, і з лозняку  
       хвилястий тин 
свій —  
згадалося тепер, коли старим і хворим  
лежав з діагнозом погрозливо-суворим.  



Весь день, занурившись в подушку головою, 
очима чистими, що має лиш дитя,  
переглядав я подумки своє життя. 
Бува корисно так перехворіть собою. 
 
 
* * * 
 
Мали їх прихистити у монастирі,  
та фашисти і тут їх знайшли у дворі.  
І лежав на травичці убитий єврей, 
поруч дітки його розпанахані.  
У жалобі стояли протоієрей,  
в чорнім дві блідолиці монахині. 
* * * 
 
Десь сніг, мороз, а сниться,  
що бачу я суниці.  
Із-під листочків зиркають  
рум’яні — аж не віриться.  
І схожі на три зірки,  
що понад віршем в ліриці.  
Буран десь у степах іще,  
і сліпить очі снігом він.  
А в сні суничні пахощі  
у лісі під Черніговом...  
 
 
 



* * * 
 
Був би багатий, то ввесь свій гаман тобі  
дав би з грошима хоч зараз, щоб ти  
найкрасивіший та ще з діамантами  
перстень придбала собі золотий.  
Знаю, ти віриш моїй цій готовності, 
тільки говориш на це від душі:  
— Навіть не думай про всякі коштовності, 
краще ти вірші нові напиши.  
 
 
 
* * * 
 
Ти моя берегиня й відрада,  
із тобою нема самоти. 
То душі найдорожча тріада:  
Україна — Поезія — Ти.  
 
 
 
* * * 
 
Пораду дають мені товариші:  
— Вже час переходити до мемуарів. — 
Та доки ще розуму час не затьмарив, 
я вірші пишу — мемуари душі.  
 



 
* * * 
 
Коли я нині думаю про дні минулі,  
то прикро, що не вийшов з мене дисидент. 
В краю одної шостої земної кулі  
творивсь Історії страшний експеримент.  
Жили в щоденності нестатків і тривог ми,  
зазнали стільки лих впродовж десятків літ.  
І от розвінчуєм тепер брехливі догми  
і, може, саме тим врятовуємо світ. 
 
 
* * * 
 
Згадав Каховку... Не звершилась казка.  
Звелася гребля, хвиль вповільнивсь рух — 
і море розлилось... На дні там села...  
потоплені... Картина невесела: 
гнилу, стоячу воду вкрила ряска.  
З води — верхи дерев. І твань навкруг... 
 
 
 
* * * 
 
Спитав мене мій друг: — Навіщо нації?  
І поділ: українець і єврей? 
— А ти, — кажу, — не зводь до профанації  



одну із Богових святих ідей. 
Коли ми жити почали під сонцем,  
то на Землі уже були іздавна, 
ще з первороду, флора вся і фауна.  
Уже давно японець був японцем...  
Щоб не багатство барв у розмаїтті,  
яка похмурість панувала б в світі! 
 
 
* * * 
 
Весь в зелені каліфорнійський жовтень,  
лиш на траві ріденьке листя жовте. 
Там поміж пальм і пишноти магнолій 
побачив я берези віти голі.  
Вона росте отут, а в неї й досі  
своя весна, свої і літо, й осінь. 
І, як далека десь її рідня,  
увосени скида своє вбрання.  
Я, на березу дивлячись, стою 
й про схожу долю думаю свою... 
 
 
* * * 
 
Онука спить. Затемнена кімната.  
І місяць за вікном, і зорепад. 
В цю мить із літаків модерних НАТО  
упали бомби на нічний Бєлград.  



Можливо, в сні онуки зелень саду,  
поміж гілок усміхнена блакить.  
А я не сплю, мов чую канонаду —  
то серце гупа так... Онука спить. 
 
 
* * * 
 
А старість ставить все нову межу: 
на вулицю я майже не ходжу.  
Лише, буває, за ворота визирну  
а чи спущусь поволі на Сансет*. 
Вмістився світ у рамку телевізорну, 
у аркуші комп’ютерні газет. 
 
 
ГІПОТЕЗА ПРО НАРОДЖЕННЯ  
ФРАНКОВОГО «МОЙСЕЯ» 
 
Кажуть, здавна Франка принаджувала 
в чоловічій красі скульптур 
не тужавість мускулатур, 
а духовність, як в Мікельанджело. 
І коли побував у Римі, 
пройняло все його єство 
у музеї відчуте й зриме 
Мікельанджельське божество. 
То, можливо, отам в музеї,  
де побачив шедевр оцей — 



образ, наче живий, Мойсея — 
і зачався Франків «Мойсей». 
КРАЄЗНАВЧИЙ ЕТЮД 
 
Річка степова Орілька — 
то одне з вкраїнських див.  
Тут поет австрійський Рільке 
зачарований ходив. 
Слухав: дід на кобзі грає... 
І в поезію звідсіль 
увійшов і ріс в цім краї 
славний Мисик наш Василь. 
 
 
СКОМОРОХ 
 
Старець був у нас в Городні — 
віршувать мав дар природний. 
Вабило це багатьох,  
називали «Скоморох». 
Говорив мій сивий дід: 
Скомороха слухать слід,  
бо в рядках у риму, може,  
промовляє слово Боже... — 
Мав малим чутливу вдачу: 
старця як, було, не бачу, 
дуже я скучав за ним, 
за його каскадом рим. 
 



 
* * * 
 
Вкраїнська церква дерев’яна,  
що білокам’яних не гірш.  
Звели умільці бездоганно  
її без жодного гвіздка.  
І височить вона така  
вся гармонійна, ніби вірш. 
 
 
* * * 
 
Подякуй пташині за ангельські крила,  
за те, що вона з недалеких ще літ  
людину літак сотворити навчила  
і в небі вершити свій перший політ. 
 
А ще ти скажи найщиріше «спасибі» 
меткій у воді спритно-в’юнистій рибі.  
Її ото брала за приклад собі  
людина, як вперше навчилась плавбі. 
 
 
 
* * * 
 
В Лос-Анджелесі бачив на одній із вулиць  
під сильним одчайдушним океанським  



вітром висока і тоненька пальмочка зігнулась,  
та не зламалася... Який то мужній витрим! 
 
 
 
* * * 
 
Знов прийшла весна — і знову зéрна  
традиційно падають в ріллю.  
Хай вона прадавня, не модерна, — 
я таку традицію люблю. 
 
 
 
* * * 
 
Чом «Великий» зветься ще і «Тихий»,  
цей океан, що так могутньо дихає? 
Як чую величаві його ритми,  
то щось величне хочеться творити. 
 
 
 
* * * 
 
О Земле, плането людей, 
  майже вся ти засмучена горем: 
кривавістю воєн щоденних 
  зловісно-підступним терором.  



Я хлопця згадав, 
  що портрета убитого батька 
    на грудях ніс... 
Коли ж то жорстокість розвіється 
  й сонцем засяє нам людяність? 
* * * 
 
З вершини літ душа, мов крила розпросторює,  
все відчува вона осяжніш і гостріш.  
В ній поєднались географія, історія — 
і Тихий океан, і рідний мій Чибриж. 
 
 
* * * 
 
Такі бувають миті, що голову схиливши, 
ти думаєш: коли вже не стане воєн в світі? 
Чи буде мир нарешті між Заходом і Сходом? 
Невже так і помреш ти, не взнавши: щó там 
згодом? 
 
 
* * * 
 
На весь телеекран тупе обличчя вбивці: 
шістьох замордував цей кат-людинозвір. 
Я вийшов на балкон. Там квітнуть чорнобривці. 
Відпочива на них мій посмутнілий зір. 
 



 
* * * 
 
Приносить радість гарний вірш і гарна пісня нам.  
Буває, що без пісні і душа німа.  
Оцінюєм талант ми часто із запізненням — 
тоді, коли творця уже в живих нема. 
 
 
* * * 
 
У штиль, хоч прозорості досить,  
та важко буває дихнуть.  
А шторм, хоч і свіжість приносить,  
але заодно — й каламуть. 
 
 
* * * 
 
Всі пóри свого віку знають люди: 
остання — у сивинах — то зима.  
Лише, на жаль, повторення нема — 
і за зимою вже весни не буде... 
* * * 
 
У річниці твої — то раніше так звик —  
я букет дарував тобі з айстр і гвоздик.  
Та в Лос-Анджелесі  



   не ростуть, певне, 
айстри:  
не знайшов їх ніде — й зіпсувався мій настрій.  
Тільки вірші про тебе залишаться жити 
значно довше, аніж найчудовіші квіти.  
І не тільки в річниці, не лиш в ювілеї, — 
вічно житимуть квіти любові моєї...  
 
 
 
 
МІЙ ЛАПІДАРІЙ  
 
 
* * * 
 
Рішуче ти двері в життя відчини  
назустріч тривогам — і сонцю, і вітру.  
Кімнати своєї чотири стіни  
розкриль на чотири сторони світу! 
 
 
 
* * * 
 
Пригадав я землянку, де був наш КП,  
у відстріляній гільзі світіння скупе.  
Відстрілялась, для неї скінчилась війна,  
а вона не ржавіла — світила вона... 



 
 
 
* * * 
 
Для мене, вам скажу, хвилини щастя, 
коли по Городнянщині моїй 
я їду (це, на жаль, бува нечасто), 
і виникає в далі голубій 
на обрії стіна лісів зубчаста, 
мов кремль зелений, кремль поліський мій... 
 
* * * 
 
Найгірше — як байдужий ти  
й тебе чиїсь обходять болі.  
Люблю руками доброти  
торкатися чужої долі. 
 
 
* * * 
 
Та сама стежка, й знов цвіте жасмин.  
Колись водив я сина тут за руку.  
Здається, ніби тут — ніяких змін.  
А я веду не сина, а онуку... 
 
 
* * * 



 
Хоча життя моє немолоде, 
я жити не хочу вдоволено й тихо. 
То лихо, як хтось вже нічого не жде. 
То лихо. 
 
 
* * * 
 
Як з берегом ріка, 
  як із землею небо — 
у нас любов така, 
а іншої не треба. 
 
 
* * * 
 
Скажіть, чи ж вам не довелося 
в салюту вогняних снопах  
побачить раптом сніп колосся?  
Салют... Він хлібом теж пропах.  
 
 
* * * 
 
Землі то подих, її пара — 
у небі кучерява хмара.  
Суха земля благає слізно: 
— Ой, хмаронько, дощем хоч бризни! —  



А та у високості плине — 
і ні краплини, ні краплини. 
 
 
* * * 
 
Нема і десяти, іще маля, 
а про ракету думає ізмалку. 
А хто в дитинстві мріє про сівалку? 
Чекає небо... А земля... земля! 
 
 
* * * 
 
У путь рушаємо удосвіта.  
На плечі тисне ноша досвіду..  
Чим більше маєш її ти, 
тим — дивно — легше далі йти.  
 
 
* * * 
 
Вночі всього не роздивиться,  
Хоча і лагідно вгорі  
горять так рівно ліхтарі.  
Сяйне ж зухвало блискавиця —  
куди там рівне те горіння —  
стає відгранено-ясніш  
усе, не бачене раніш. 



 
У грозах зріє озоріння. 
 
 
* * *  
 
Нема ніяк із небом злагоди:  
все ллють без просвіту дощі.  
Звисають краплі, наче ягоди, 
на дереві і на кущі. 
Та все ж в очах моїх ясниться, 
навкруг немов світліш стає, 
як бачу: дзьобиком синиця 
ті краплі-ягоди клює.  
 
* * * 
 
Ввійшов у ліс — і тиша облягла так важко,  
ніде не сколихнув її ніякий звук. 
Полегшало, як заспівала раптом пташка  
і дятла дальнього почувсь ритмічний стук. 
 
 
* * * 
 
Не забувається студентський час: 
святий порожець у кінці гостинця 
і матір, що не жде від нас гостинця,  
а поспішає частувати нас. 



 
 
* * * 
 
Мене приваблюють ще здавна кільця —  
на зрізі стовбура ажурний слід.  
Стою і думаю: у дерева звідкіль ця  
позначеність всіх пережитих літ? 
Та тільки що той календар древесний!  
А карби нам хіба не ставить час?  
Всі зими, літа, осені і весни —  
вони в душі лишаються у нас...  
 
 
 
* * * 
 
Який дивовижний малесенький птах:  
як з вирію він прилітає назад, 
то з тисяч садів помічає свій сад,  
із тисяч дахів пізнає він свій дах. 
 
 
 
* * * 
 
Не всі приємні нам щедроти: 
є плід солодкий, є — гіркий. 
Я не питаю в тебе: «Хто ти?» 



Я знати хочу: «Ти який?» 
 
* * * 
 
Чого марнуєш дні,  
о юний чоловіче?  
Було таке й мені,  
я думав — час мій вічний: 
«Дарма, що не зробив,  
ще вистачить часу мені».  
Від втрачених тих днів  
ой як до болю сумно... 
 
 
* * * 
 
Душа... У ній і радощі, і муки — 
вбирає все з життя, з картин, із книг. 
У вихідний спочити можуть руки, 
лише душа не знає вихідних. 
 
 
* * * 
 
Вже вчителя нема, та за плечима 
я відчуваю його мудрий зір: 
він дивиться уважними очима 
на строфи, що кладу я на папір. 
 



 
* * * 
 
О слово, слово, квітнеш зелен-рутою, 
а можеш стати й чорною отрутою. 
Нехай красуються народи мовами 
і чарами — не чварами, не змовами. 
Із серця мова, а не тільки з губ лине,  
і справжнє слово совістю голублене. 
 
 
* * * 
 
Про славних предків зберігай у серці згадки, 
їх світлій пам’яті не раз, не два вклонись. 
Не забувайте, і сучасники, й нащадки,  
що предками самі ви станете колись. 
 
* * * 
 
Святково золотяться зéрна. 
Тому і славиться зерно,  
що людям во сто крат поверне  
те, що в землі взяло воно. 
 
 
* * * 
 
В нічну ти задивився вись:  



зірок нерясно начебто.  
А ти пильніше придивись:  
якісь потрапили у тінь,  
та і від них іде зорінь.  
Зумій і їх побачити. 
 
 
* * * 
 
Поет писав про небо голубе,  
про матір, про ріку, про лісову  
     дорогу 
— 
не знав, що свій портрет він малював  
     потроху 
— 
в поезії відтворював себе. 
 
 
 
* * * 
 
Я стою серед мирного поля,  
щедро сонце в блакиті сія. 
Україно, яка твоя доля — 
отака вона й доля моя. 
 
 
 



* * * 
 
Поезія — святиня, а не крам,  
та є, на жаль, такі, що пишуть вірші 
й до неї йдуть не трепетно, як в храм, 
а діловито, як в контору біржі. 
 
* * * 
 
Прощаючись, сказав я ніжне щось,  
а що — й забув... І довше, аніж треба, 
твою затримав руку... І про тебе 
всю ніч я думав... Так і почалось. 
 
 
* * * 
 
Одного разу мовив друг до мене: 
— Тебе і старість наче не бере... 
— Ну, що ж, — сказав я, — дерево старе 
жаркіш горить, ніж юне та зелене. 
 
 
* * * 
 
Вже сяє нагородами твій кітель,  
а все ж з усіх солдатських нагород 
найвища та, коли тебе народ  
назвав ім’ям високим: визволитель. 



 
 
* * * 
 
Яких лиш див на світі не було! 
Ото якби таке припало щастя, 
щоб до нащадків дальніх докричаться: 
— Алло! Ви чуєте мене? Алло! 
 
 
* * * 
 
І сонце, і місяць, і зорі — 
їх бачу на річці, на морі. 
Дорогою йду я земною. 
Високість небесна зі мною. 
 
 
* * * 
 
Ціную вірність, цільність, лад — 
в усьому їх пильную строго. 
Одна із найстрашніших зрад —  
це зрадити себе самого. 
* * * 
 
Не вірю всяким титулам і рангам, 
Якщо для них не має хто підстав. 
Бува, стає і слава бумерангом: 



до неї рвався, а безславним став. 
 
 
* * * 
 
Прожив життя свого три чверті,  
а все ж всі строки замалі.  
Найбільше я б хотів безсмертя —  
безсмертя Людства і Землі... 
 
 
* * * 
 
Не зваблюють ні пишні лаври,  
ні блискіт штучної краси.  
Я хочу слухать не литаври,  
а чисті справжні голоси. 
 
 
* * * 
 
Скільки ж то воєнних пролетіло вихорів,  
на землі і в душах залишивши слід!  
Застарів давно вже спис князівський Ігорів,  
та не меркне «Слово» про його похід. 
 
 
* * * 
 



Напевне, бачити не раз вам довелося  
на постаменті в лісі бронзового лося.  
Пильнуйте, щоб таке в природі не стряслось: 
з усіх не залишився бронзовий цей лось. 
 
 
* * * 
 
Якби не лінь чиясь, якби,  
ще більші мали б ми скарби.  
Скарби скількох вже поколінь 
зухвало обікрала лінь. 
* * * 
 
Не знаю я, що краще, а що гірш: 
чи вірш римований, чи «білий» вірш.  
Одне, поете юний, ти затям: 
нехай твій вірш римується з життям! 
 
 
* * * 
 
Я чув, що для поетового злету  
землі своєї межі замалі.  
Та чим він зможе збагатить планету,  
як рідної не збагатить землі? 
 
 
* * * 



 
Пройшов я усе майже поле,  
не вкрий мене сніг забуття!  
Невже й не помітять ніколи  
мій слід на дорогах життя? 
 
 
* * * 
 
Не люблю я кучерів словесних,  
що у віршах штучно хтось пряде.  
Та люблю я кучеряві весни,  
кучеряве серце молоде. 
 
 
* * * 
 
Ви не сумуйте, що розквітлих квітів так негусто  
в букеті вашому, що кілька в нім бутонів: 
коли почнуть у квітів опадать пелюстки,  
бутони вибухнуть красою тонів і півтонів. 
 
 
* * * 
 
— Чом дбаєш ти про інших вірші?  
В цей час щось написав би сам... 
— А що, від того вірші гірші,  
що хтось, не я їх написав? 



* * * 
 
Не тільки від лиха буває в нас біль,  
нерідко народжений він і любов’ю.  
Любові немає без щему, без болю.  
Бодай лиш на рани не сипали сіль.  
 
 
* * * 
 
Співець великий жив тут і помер.  
Біліє у кутку його постеля, 
де він спочив навіки... І тепер  
здається нижчою в кімнаті стеля. 
 
 
* * * 
 
Не скаржусь, що так мало дарувала доля 
мені міцних напоїв і гурманних страв. 
Ото найліпше, вам скажу, було застолля, 
коли писати вірші я за стіл сідав.  
 
 
* * * 
 
Бувають люди сірі та пісні,  
а є натхненні, схожі на пісні.  
Привільно в них і розуму, і серцю.  



Є в них трояндність. Є і трохи перцю. 
 
 
* * * 
 
Як бій відкочувавсь, рушали у степи  
жінки, з собою взявши і серпи, й лопати.  
Щоб зрізувать вцілілі колоски — серпи,  
лопати — щоб полеглих трупи поховати. 
 
 
* * * 
 
Що по собі лишаємо? Будинки,  
де згодом доньки чи сини живуть,  
і речі, й фото... Та найбільше — вчинки: 
вони найвікопомніші, мабуть.  
* * * 
 
У дні завершувальні жнив, 
як вже до осені ішлося, 
хтось до надгробка прихилив 
злотисті квіти — сніп колосся... 
 
 
* * * 
 
Гніздо ластів’яче в куточку на лоджії. 
Мов блискавка, рвучко зліта з нього ластівка. 



Яка в неї стрімкість, яка в неї пластика! 
Як рух своїх крил у польоті узгоджує! 
Яке ж то життя торжество в тебе, ластівко! 
 
 
* * * 
 
В рукопису закреслюю рядок 
одним ривком — рішуче й переможно. 
Ото якби отак закреслить можна  
і зроблений в житті невірний крок!  
 
 
* * * 
 
Поволі день згаса на небокраї. 
Та виникає раптом почуття,  
що то не день, не сонце догоряє,  
а догоряє так чиєсь життя...  
 
 
* * * 
 
Лягли уже покосами літа. 
На жаль, не зміг раніш я розібраться,  
що пустоцвітом сходить суєта,  
а колосом тужавим — тільки праця. 
 
 



* * * 
 
Тут загинули друзі мої у бою,  
слідопити проклали сюди свій маршрут.  
Я вдивляюсь навкруг... 
   — Що шукаєш ти тут? —  
І сказав я у відповідь: 
   — Юність свою... 
 
 
* * * 
 
Згадалася мені картина невесела:  
каліки і діди на лавах біля хат, 
тих перших повоєнних літ «жіночі» села —  
той вимушений наш страшний матріархат. 
 
 
 
* * * 
 
Про захист Батьківщини кажуть гордо — подвиг,  
подвижницькою звуть мою солдатську путь.  
Для мене ж те було природним, наче подих: 
Я виростав таким, не міг я іншим буть. 
 
 
* * * 
 



Читав чийсь вірш — і як в тумані я,  
важкою стала голова. 
Бува й словесна наркоманія. 
На жаль, бува...  
 
 
* * * 
 
Про нього кажуть: «Він мастак,  
поет своєї справи...» 
А ти, хоч вірші пишеш, так  
чи називатись маєш право?  
 
 
* * * 
 
Скажу я вам по щирості, братове, 
хоч істина ця, може, не нова: 
лише тоді нове ти мовиш слово,  
як знаєш всі вже мовлені слова. 
* * * 
 
То молодих митців застерегти б: 
не терпить копій і повторень врода — 
в своїм розмноженні й найкраща мода  
народжує новий стереотип.  
 
 
 



* * * 
 
Писав я вірш ліричний знов, 
а чи баладу, чи поему,  
на всяку, як то кажуть, тему. 
А врешті — все це... про любов. 
 
 
 
* * * 
 
Чим пахне талий сніг, — скажіть-но ви, 
можливо, що погодитесь зі мною, 
уже близькою пахне він весною, 
терпким, п’янливим запахом трави. 
 
 
 
* * * 
 
Батьки, не хвалімось, що ми усе можемо: 
з новим поколінням зрілішає час. 
Хай кращими й трохи на нас і несхожими 
зростають оті, що ідуть після нас. 
 
 
 
* * * 
 



Вславляймо, друзі, матерів: 
тому, напевне, і народ живе,  
що жінка-матір нам народжує  
Вітчизни доньок і синів.  
 
 
 
* * * 
 
Ромео і Джульєтта... Ми ще здавна ними  
всі зачаровані... Про них читаю знов.  
Вони загинули ще зовсім молодими.  
До старості чи зберегли б свою любов?  
 
 
* * * 
 
Земля чернігівська, яка мені ти мила! 
Пригадую: за домом нашим недалечко  
вже поле починалося, на ньому гречка  
так ніжно, мов зоря ранкова, рожевіла... 
 
 
* * * 
 
Радіймо озонному вітру: 
нову він дає нам снагу.  
Та будьмо обачні: в повітря  
здійма він, бува, пилюгу.  



 
 
* * * 
 
Ми на могилі ставимо надгробок —  
з граніту а чи з мармуру плита. 
А все ж найкращий пам’ятник — доробок, 
що людям дав ти за свої літа. 
 
 
* * * 
 
Освідчившись народові в любові,  
віддай ти шану його пісні й мові, 
вбирай у серце звуки і слова,  
оті, що ними промовля й співа 
душа народна...  
 
* * * 
 
Я знаю ще з дитячих літ: 
не слід насильно розривати брості —  
тоді ні в квітуванні, ані в зрості  
уже не з’явиться майбутній плід.  
* * * 
 
Робота дивна у творця: 
лишилась праця вже позаду,  
та от новий роїться задум. 



Немає в творчості кінця. 
 
 
* * * 
 
Години трудові... Їх називаєм «будні».  
Караюсь, що в житті зробив так небагато. 
Ті будні лиш тоді бувають незабутні,  
як ними зміг комусь ти дарувати свято. 
 
 
* * * 
 
Шикуються цифри у довгі колони,  
уже і комп’ютерні є рахівниці.  
Пильнуй: як рахунок ведуть на мільйони, 
то менше помітні тоді одиниці. 
 
 
* * * 
 
О, як в наш час нам пильнувати треба,  
щоб атомна не вибухла біда.  
Хай хлібом буде хліб і небом — небо, 
хай водою лишиться вода.  
 
 
* * * 
 



Було, що пісня наша славила 
засліплено та без тривог 
того, хто був для нас, як Бог, 
а вийшло: славили диявола. 
 
 
* * * 
 
Не слід на долю нарікати: 
то добре, що вже можеш ти 
не будувати барикади, 
а зводить між сердець мости.  
* * * 
 
Досконалість — всіх задумів мрія. 
Горді нею старе і нове. 
Досконалість — вона не старіє 
і творців своїх переживе.  
 
 
* * * 
 
Вершина кличе... Щоб її сягнуть. 
важку ти мусиш подолати путь. 
Шляхів є кілька, щоб узяти гору, 
хоча і різні, але всі — угору.  
 
 
* * * 



 
З літами все частіше, ніж раніш,  
минуле згадуєш... Бувають дати, 
які аж страшно навіть і згадати, 
але не згадувати — ще страшніш.  
 
 
* * * 
 
Із Ганнібалів — той з найбільш натхненних  
співців Росії славних... Ну а ти 
шукаєш все в поетів чистоти 
етнічної — у їхній крові й генах. 
 
 
* * * 
 
Жорстокості у світі досить, 
і це доведено віками: 
жбурляють найчастіше камінь 
у дерево, що плодоносить. 
 
 
* * * 
 
Сріблясте сяйво місяця нічне 
так часто зачаровує мене. 
Та прикро, як подумаю про те, 
що в сяйві цім нічого не росте. 



* * * 
 
Побільше терпеливості й гуманності. 
Туманно пишуть молоді поети? 
А може, в декого це ті туманності, 
з яких колись народяться планети... 
 
 
* * * 
 
Тепер бува нерідко так: 
модерний вироста юнак — 
знавець рок-музики та брейка 
й не чув ні разу соловейка. 
 
 
* * * 
 
О як за це ми заплатили дорого, 
що всюди нам ввижався образ ворога. 
А ти й тепер, бува, стаєш до бою, 
на прю із тим, хто поруч із тобою. 
 
 
* * * 
 
Озлоблення... Воно — як лава в кратері. 
Було, і я від злості багрянів. 
А лиш згадаю добрі очі матері, 



то і поволі остигає гнів. 
 
 
* * * 
 
«Пиши розбірливо, — мене просила мати, —  
пиши отак, щоб я могла читати».  
Пишу я вірші вже багато літ  
і цей не забуваю заповіт. 
 
 
* * * 
 
Якби живі були у змозі  
читать майбутні похвали,  
які про них у некролозі,  
то, може, й довше б прожили.  
* * * 
 
Невже буть чесним і правдивим  
тепер вже стало ніби дивом?  
А чи не в тому благодать,  
як зміг ти іншим благо дать?  
 
 
* * * 
 
Кажуть: то вовк, лиш в овечій він шкурі,  
злюща людина, а ніби як шовк.  



Тільки ж бо не прикидаються звірі:  
вовком завжди залишається вовк  
 
 
* * * 
 
Щасливим хочеш стать і прагнеш ти щосили,  
щоб в повному достатку був твій дім.  
А я скажу: найбільше щастя в тім,  
щоб ти любив, і щоб тебе любили.  
 
 
* * * 
 
Коли відчую передсмертну муку — 
не треба ні плачу, ані жалю:  
в свою візьми мою схололу руку  
й прошепочи мені: «Люблю, люблю...» 
 
 
* * * 
 
Малятко робить перший крок — 
яка ще довга путь йому! 
І всміхаюся йому — 
всміхаюся Майбутньому... 
 
 
* * * 



 
Трапляється — потрібен і кулак. 
Але частіше все ж буває так: 
свої чуття на музику поклавши,  
не кулаком натискуєм на клавіші. 
* * * 
 
Зненацька понад садом пронеслися 
пориви вітру — й облетіло листя. 
І сумно було бачить на траві 
не лиш сухі листочки, а й живі. 
 
 
* * * 
 
О старосте, невже скорюсь твоїм погрозам? 
Оте, що почина марніть поволі плоть — 
цього, напевне, я не зможу побороть — 
благаю: до кінця лиши незгаслим розум! 
 
 
* * * 
 
Як з ями прагнеш вибратись угору, 
то як би не було, а все одно 
в якусь ще, може, початкову пору 
пізнати мусиш ти багнисте дно. 
 
 



* * * 
 
Люблю стрімкої річки плин,  
не кволе булькання краплин.  
Немов капіж — бувають дні  
такі ж повільні і нудні. 
 
 
* * * 
 
І двох сорочок з гардеробу,  
можливо, вистачить до гробу.  
Як скінчу свій життєвий шлях —  
залишаться на тремпелях. 
 
 
* * * 
 
Велів невинних він послать на плаху,  
та ще й в ім’я добра й служіння благу.  
І неминуче день прийшов, коли  
за це його на плаху повели. 
* * * 
 
Ввійшов у зал я, де криві дзеркáла,  
та не смішило кожне, а лякало.  
Здалось мені, що то не просто зал,  
а в королівстві я кривих дзеркал. 
 



 
* * * 
 
Чимало чую суджень недоречних.  
Бува, газетні шпальти їх несуть. 
Одне із них: поет — митець чи речник?  
Митець і речник — ось у чому суть. 
 
 
* * * 
 
Я шану віддаю тому,  
хто благородну має звичку: 
не тільки проклинать пітьму,  
а у пітьмі світити свічку. 
 
 
1977—1993 
 
 
 
Двадцятих літ старе пожовкле фото: 
звисають вуха нам од батьківських шапок.  
І піджачки полатані... Он мій дружок  
з худим обличчям, наче в Дон-Кіхота.  
Та довелось йому не з вітряками  
у бій вступати, як у добрій казці. 
Безвусим лицарем в шинелі, в касці  
підвівся над роками, над віками,  



лишивши скульпторам лиш це стареньке фото. 
 
1968 
 
 
* * * 
 
Радію я, як бачу, що запала  
у серце ще не займане комусь  
іскринка з мого серця, як з кресала,  
і я у сяйві юнім відіб’юсь: 
чи то у сина свого світлім усміху  
(той усміх з кожним днем стає мудріш),  
а чи в поета молодого успіху,  
того, якому правив перший вірш.  
Радію я, як в нього спалахне  
з малих жаринок, мов жар-птиця, ватра.  
І, може, сумувать з того не варто,  
що хтось в цім сяйві не узрить мене.  
У тому й неперервність є, либонь,  
що не згорять душі твоєї атоми,  
що він і в інших душах ще палатиме,  
твій на добро запалений вогонь! 
 
1968 
 
 
 
БАЛАДА  



ПРО СОНЯХОВЕ НАСІННЯ 
 
Вранці з боєм на конях  
залетіли в село.  
Хтось черкнув завіконня.  
Заскрипіло сідло. 
 
Стрепенулась. На ґанку 
опинилася вмить.  
Чує:  Доброго ранку! — 
й вершник далі спішить. 
 
Хоч оце візьми, сину! —  
і згребла кілька жмень  
молодого насіння —  
і йому до кишень. 
 
Раптом стрельнуло глухо,  
куля гостра, мала  
понад вершника вухом  
прямо в скроню ввійшла. 
 
Встиг лиш мовить «спасибі» —  
і поник із сідла.  
І насіння посипалось,  
що в кишені дала... 
 
А літа, мов на конях,  
по гаях, по степах… 



І красуються соняхи  
там, де вершник упав. 
 
1968 
 
 
 
 
 
* * * 
 
Порив у казку, в невідомість... 
О, спрага юних все збагнути 
і осягнути... Та натомість  
дала війна свої маршрути.  
 
Похід наш значивсь не в готелях  
наклейками на чемоданах,  
а тими — в бронзових шинелях,  
що вічно стали на майданах. 
 
1968 
 
* * * 
 
Ви уявіть таке: спинилось все зненацька —  
не мріє більш ніхто прорватися у космос,  
щезає з наших душ поривчастість юнацька,  
перемага її цупка стареча косність. 



 
Вколисані серця від плескоту овацій, 
не мріють вчителів переганяти учні — 
не прагнуть до відкрить, не схильні до новацій: 
мовляв, старі стежки проторені і зручні. 
 
Нових не знають форм будинки, одяг, строфи.  
Застигло небо теж — нехай хоч і погоже.  
На щастя, світ не зна такої катастрофи,  
як добре, що в житті такого буть не може. 
 
1968 
 
МУЗЕЙ ВЗУТТЯ в чехії 
 
Я за своє життя  
усякі знав музеї.  
А тут — взуття, взуття  
з історії всієї... 
Он чепурне на диво —  
то ним, напевне, пан  
пихато і ліниво  
по килимах ступав.  
Он личаки, дивіться,  
як на моїй поліській  
землі колись, хоч звідси  
до неї і неблизько... 
А он тупий, без ранта,  
підошва на шипах —  



то чобіт окупанта,  
що груз в моїх степах.  
 
Як видно, мало ноги  
уміть як слід озуть.  
Подумай про дороги:  
яку обрав ти путь?  
Із честю, з перемогою  
пройти несхибно спробуй ти  
весь шлях свій нелегкий. 
 
Стою, дивлюсь з тривогою  
на туфельки, на чоботи,  
на модні чобітки. 
 
1968 
 
* * * 
 
Я віршів написав так мало,  
а пригаса потроху зір.  
Їх скільки серце хвилювало,  
а мало впало на папір. 
 
І знов охоплює неспокій,  
а так поволі наповза  
із серця слово, наче з ока  
пекучо-трепетна сльоза. 
 



Ну, а сльоза — вона ж не часто —  
із глибини, а не з очей  
чи то у горі, а чи в щасті  
тече, щемлива, і пече. 
 
В житті охочий до розмови.  
Кого й заговорю, бува,  
а як освідчувавсь в любові,  
то і губив усі слова. 
 
Отак і слово те, що в мене  
із серця вирина. Оте,  
яке для віршів. Сокровенне.  
Воно скупе. Воно святе. 
 
1968 
 
 
Но пасаран! 
 
Борисові Олійнику 
 
Десь під Полтавою, здається, в Зачепилівці,  
як, відступаючи, зайшли ми у село,  
дитя замурзане у галіфе моє вчепилося,  
що й з місця зрушити ніяково було. 
 
Злотисто-русе, у самій сорочечці,  
воно аж захлиналося в плачі.  



І я подумав: може, йому хочеться  
поцарювати на моїм плечі?  
 
Хотів піднять його — воно ж схопило чобота,  
мов не пускало, щоб ішов з села.  
Та жінка вибігла і гримнула: — Чого-бо ти? —  
і малюка до хати потягла... 
 
— На фронті батько... От воно і скучило… —  
Всміхнулася, а очі ж то сумні.  
І погляд хлопчика, його злотаві кучері  
ще довго в снах з’влялися мені. 
 
Пілотка набакир, за поясом — гранати.  
Ступав я поміж вигорілих трав.  
Визвольником з свєтловської «Гренади» 
себе я у те літо уявляв. 
 
Не раз, було, дивився смерті в вічі я, 
і на плечі холонув друг од ран.  
Та і в хвилини найстрашніші відчаю  
«Но пасаран! — я шепотів.— Но пасаран!» 
 
Гай, гай, коли було оте... Минуло все —  
і чорнохмарі вибухи, й бої. 
Не всі, та незабаром повернулися  
ми в гнізда поколошкані свої. 
 
Весна... Літературний вечір в Києві.  



На сцені з нами молодий поет.  
Злотисто очі променились віями.  
В руках тоненька книжка та берет. 
 
Сказав, що народивсь у Зачепилівці,  
десь під Полтавою... Згадав я те село —  
і серце в грудях так стодзвонно билося,  
що й, певне, в залі чуть його було. 
 
«Невже воно, оте дитя замурзане, 
яке не раз мені з’являлось в сні, 
отак зросло і подружило з музою? 
Чи, може, то примарилось мені?..»  
 
От слово надали йому останньому.  
Він вийшов і натхненно вірш читав  
про хлопця, що загинув за Іспанію,  
що йшов туди з-над ворсклівських отав. 
 
Читав з такою трепетністю юною,  
аж просльозився сивий ветеран...  
Злотистий, весь аж сяяв над трибуною,  
«Но пасаран! — він промовляв.— Но пасаран!» 
 
1968 
 
Про едельвейси 
 
Я чув: ходили в небезпечні рейси  



у гори і на скелі неприступні,  
долоні ранили, збивали ступні,  
щоб дарувать коханим едельвейси.  
А от в газеті прочитав недавно: 
не треба йти для того в дальні мандри, 
бо скоро у садах, як і троянди,  
зростати зможе оця квітка славна.  
І стало сумно... Чом же, чом не радий 
новітньому досягненню науки? 
Це ж горду квітку всі ми візьмем в руки! 
Невже ж то я пошився в ретрогради? 
 
А справді, стало сумно… 
 
1969 
* * * 
 
Історія — найвищий наш суддя —  
всі занотовує і дні, і місяці.  
І, як господар, ставить все на місце  
у домі нашого життя.  
Спресовує події у петит —  
в тісні рядки дрібненьких літер.  
Я чую, як її всевладний вітер  
уже гортає  
     книгу  
     наших літ. 
 
1969 



 
Про енергію 
 
Понад земним огромом 
із блискавкою, з громом 
гроза іде в атаку. 
Все блідне з переляку, 
як гнів її сліпий 
нагряне на степи.  
 
Знак блискавки в степах 
я бачив на стовпах. 
То шал її крутий 
закуто у дроти,  
і світлом він стає —  
й сія вікно моє. 
 
1969 
 
 
ВІЧНЕ ПОБАЧЕННЯ 
 
Можливо, це одне із найсвітліших див,  
що завжди ти тепер в житті зі мною поруч.  
Сьогодні знов згадав я молоду ту пору,  
коли стрічать тебе щовечора ходив. 
 
Пригадую, з яким я наближався трепетом,  
і прикро так було, що зустріч ця мине.  



Додому повертавсь, та думав знов про тебе там.  
О той розлуки час — як він карав мене! 
В немолоді літа стає любов ніжнішою,  
розлук і розставань боїться більш вона.  
Я свідчу, що любов з роками ще міцнішає: 
зникає піни шал — ясніше глибина. 
 
Якщо завдав образ — прошу, прошу пробачення.  
А що тебе зустрів — не знаю каяття.  
Який щасливий я: це ж вічне в нас побачення —  
не на години й дні — на все, на все життя. 
 
1970 
 
 
* * * 
 
Пливуть повільно в синім небі хмари 
і міняться. Не хмари, а химери,  
то кучугуристі, то кучеряві. 
І що не приверзеться тій уяві! 
Он річка. Сніг. І сонце в ополонці. 
А чи не ти в морозному віконці  
то все нахукала?.. Твій, мила, образ 
там бачу я... Чола знайомий обрис... 
Та раптом сіра хмара як насунула, 
закрила небо — й стало сумно-сумно. 
Коли хмарінь суцільна чи блакить, 
ні вітерця — тоді й уява спить. 



 
1970 
 
* * * 
 
Признáюся: нікому так не заздрю,  
хоч і прожив я немале життя,  
як впертому в своїй роботі майстру,  
коли її доводить до пуття.  
 
1970 
 
ОСВІДЧЕННЯ 
 
Стаю все жадібнішим до краси: 
хвилинами дивитись можу в захваті,  
як хмар жар-птиці на вечірнім заході  
дзеркаляться у крапельках роси. 
Таке вже не повториться, мине  
в мого життя короткочасній повісті.  
Тремке чуття своєї тимчасовості  
усе частіш охоплює мене. 
 
І не навіяне чуття оте 
модерними книжками з філософії 
чи світу атомною катастрофою, 
яка, подейкують, колись гряде.  
 
Ні, ні, то життєлюбства ненасить,  



то плід його не знаної ще скнарості,  
яка приходить на порозі старості,  
коли і мить боїшся загубить. 
 
І прагнеш увібрати все навкруг  
у спраглі очі: любе, неповторне це  
і те, як гілка он до гілки горнеться —  
цей вітерця легкий, ледь зримий рух. 
 
Той рух, той плин я здавна ще люблю,  
і так не хочеться навік застигнути —  
і все спішу, щоб тільки більше встигнути,  
немов ковтки у спеку, дні ловлю. 
 
То не приреченості почуття,  
а часового, я сказав би, голоду,  
якого ми, на жаль, не знаєм змолоду,  
і пізно так приходить каяття. 
 
І, може, мудрості то вищий знак,  
як зрозумієш: найдивніше диво — це  
Життя... 
  Ніяк вже очі не надивляться,  
і руки не наробляться ніяк! 
 
1970  
 
ДЖЕРЕЛА 
 



Все починається з джерел: 
руша від пірса каравела,  
з гнізда злітає і орел.  
Все починається з джерел. 
 
Тож не замулюйте джерела!  
 
1970 
* * * 
 
Знов літні дні мене покликали  
у лісу й поля благодать.  
Хотів би знову на канікули  
додому з міста приїжджать. 
 
Усе позаду — і екзамени,  
і гамірна та суєта,  
і гріють знову очі мамині,  
їх найщиріша доброта. 
 
У схилену низеньку хатку я,  
пригнувшись, входив на поріг,  
вона жила про мене згадкою, 
і я її в душі беріг. 
 
І в наш індустріальний вік — її  
хіба забудеш отаку,  
де днів дитячих всі реліквії  
охайно складено в кутку? 



 
А вечори як пахнуть м’ятою  
від польового вітерця.  
Я вірю, що і в час наш атомний  
духмяність ця ще хвилюватиме  
людські замріяні серця. 
 
Ой вечори, ви повні синяви, 
бузково-сині вечори, 
які чарівні на Вкраїні ви  
рясної літньої пори! 
 
Вже більше шиферу, ніж стріх отам,  
де ієрогліфи антен...  
Мені ж до мами не приїхати —  
там жде лише старенький клен. 
 
І я посивів... І все ніколи...  
Як заздрю, плем’я молоде,  
що можеш їздить на канікули,  
коли ще мати вдома жде. 
 
1970 
 
АХ, ВУЛИЦІ ЧЕРНІГІВСЬКІ... 
 
Ах, вулиці чернігівські,  
я знов прийшов сюди.  
Горять неоном вивіски,  



підсвічують сади. 
 
Знов темними алеями,  
як в давні ті роки,  
з дівчаточками-феями  
тут ходять парубки. 
 
Он двері ледь прочинені,  
лиш варто в двір зайти —  
і кроки ще Тичинині 
почути зможеш ти. 
 
Ах, вулиці чернігівські,  
ви стали молодіш.  
Нові будинки й вивіски,  
а чари ваші ті ж. 
 
Ах, вулиці чернігівські...  
 
1970 
 
 
ВІЗ 
 
В сорок п’ятім в травневому Відні  
я побачив поліський наш віз.  
У краї ті — далекі й нерідні —  
він проїхав без мита і віз. 
 



Із частинами нашого війська  
сто доріг подолав, сто мостів.  
І тепер у столиці австрійській  
барабанно отак гуркотів. 
 
Весь квартал був тим гуркотом повен,  
той квартал, де будинок, в якім  
жив, творив колись Людвіг Бетховен  
в геніальнім шаленстві своїм. 
 
Та поліських возів наших звуку  
не записано в жодній з сонат.  
Ще й підковами лунко по бруку  
стукотів наш гнідий Росинант. 
 
Хоч стомивсь, та ступав граціозно.  
Де зростав він? Придибав звідкіль?  
Воза ж, певно, робила обозна  
із Городні моєї артіль. 
 
Знаний ще з оперет, з декорацій,  
Відня світлий помпезний пейзаж, 
фешенебельні жовті палаци — 
і от раптом такий екіпаж. 
 
Здивувавшись сама цьому диву,  
злізла з воза дівчина-сержант  
і коневі вплела в чорну гриву  
із сатину червоного бант. 



 
Я дививсь на коня цього й воза,  
слухав марш тріумфальний коліс.  
Що ж, можливо, комусь воно й проза,  
а мені ж був як пісня той віз... 
 
1970 
 
 
Диригент 
 
А хор співав... І, захопившись хором,  
на диригента й не дивився зал.  
А він, сивоголовий, з серцем хворим,  
поблід, врочистий творячи хорал. 
 
Із залу було видно тільки спину  
і чуйних рук ласкаво-владний змах.  
Був диригент блідий, та без упину  
свій кожний жест озвучував, як маг. 
 
Мов сам витягував найвищу ноту,  
мов сам народжував цей кожний звук.  
А зал не бачив і росинок поту  
на зблідлому чолі, й тремтіння рук.  
 
Це бачив хор... Та мусили хористи,  
тривозі не піддавшись, як бійці,  
всі зберігати темпи і регістри  



і дехто — навіть усміх на лиці. 
 
А далі все, як і бува в концерті: 
і оплески, і квіти...  
    І за мить  
він знов змахне руками — і в безсмертя  
на білих крилах пісні полетить... 
 
1970  
 
 
ОБЕЛІСКИ 
 
Є в селах круті обеліски —  
стоять на майданах вони.  
На плитах вкарбовані списки  
сельчан, що нема їх з війни.  
Гучніше за всякі оркестри  
в безвітрі гранітних знамен  
беззвучно волають реєстри  
святих незабутих імен...  
Он батько тут поруч із сином,  
а он і всі разом сини.  
Рушали в пориві єдинім  
і в смерті з’єднались вони.  
Безвусі, ну зовсім ще діти...  
І хтось тут поклав на граніт  
рядами полеглими квіти —  
в буянні обірваний цвіт.  



А хтось ще малесенький жмуток  
у склянці з водою приніс  
із саду свого незабудок —  
блакитних небесних тих сліз.  
І тиша навколо. Лиш висвище  
щось в вітті сполоханий птах.  
І голосно дідове прізвище  
читає онук по складах. 
 
1970 
 
СЛОВО 
 
Благословен, хто, взявши кремінь  
до негнучких іще долонь,  
уперше викресав огонь  
і розпанахав раптом темінь.  
Та і тому не менша слава,  
хто винайшов знаряддя слова:  
придумав назви — знаки стислі —  
німим навколишнім предметам —  
тим окрили ´в чуття і мислі,  
став першим вченим і поетом. 
 
1970 
 
 
 
ВОЇНСТВО ТРУДА 



 
Яким робітникам, якому інженеру  
завдячую я тим, що в мене на столі  
родюче біле поле чистого паперу,  
де посіваю я оці рядки малі? 
 
А хто подбав про те, щоб міг писать я зручно; 
хто витесав цей стіл і змайстрував стілець? 
Та щоб з рукою в парі бігла авторучка —  
моїх чуттів і мислі відданий гінець. 
 
Я так радію точно знайденому слову: 
все заповітне ми довірили словам. 
Плекав народ віками нашу славну мову,  
і нею свою душу виспіваю вам.  
 
То все творилося до мене чи без мене.  
Ото на ньому й творчість виросла моя.  
О воїнство труда! На жаль, ще безіменна  
є праця — не на кожній значиться ім’я. 
 
Та хай тобі живеться й твориться щасливо,  
і я до лав твоїх належу й цим горджусь.  
І радий з того я, як думаю: можливо, 
і мій пісенний труд згодиться теж комусь. 
 
1970 
 
 



ЛАПІДАРІЙ 
 
В музеї керченськім, в його дворі  
камінні плити бачив я старі  
і напис «Лапідарій» — угорі.  
Були вони з античних ще часів,  
на білих плитах так негусто слів.  
То на обмеженій, мов аркуш, площі  
рядки писали тільки найдорожчі,  
на кожнім заощаджуючи слові,  
бо важко їх на брилі мармуровій  
різцями карбувать...  
     Отож недарма  
про мову віршів кажуть: лапідарна. 
 
1970 
 
 
* * * 
 
Один хваливсь: «Люблю вокзали,  
круту мандрівочку нову...»  
А інші з докором казали:  
«Мов на вокзалі я живу...» 
 
Люблю, життя, твої дороги:  
вокзали, аеропорти. 
Даруй мандрівницькі тривоги,  
позбав лиш тільки суєти. 



 
1970 
 
ПАМ’ЯТІ БАТЬКА 
 
Лежить мій батько — славний витязь школи,  
народний, сивий мій інтелігент.  
Останній віддих зморених легень —  
вже не потрібні ліки та уколи.  
 
І на обличчі ані тіні муки,  
беззвучний сон, як у малих дітей.  
І тільки руки, величаві руки,  
як монумент на пагорбі грудей... 
 
1971 
* * *’ 
 
Живою мудрістю віків  
нащадки й предки нерозлучні.  
Та мало мати вчителів —  
хай будуть в тебе ще і учні! 
 
1971 
 
 
КЛОД МОНЕ 
 
Він посміхався сонцю, світлу,  



картав затьмареність, пітьму,  
усе бездонне сяйво світу  
немов належало йому. 
 
Ні спадку, ні своєї хати,  
було в кишенях кілька су,  
та він володар, він багатий: 
мав скарб живий — душі красу. 
 
Осліп, та з сонячної зливи  
брав пензлем краплю не одну.  
І, мов дитина, був щасливий,  
як дарував їх полотну. 
 
1971 
 
 
* * * 
 
Іще манюня, немовля,  
нема ще слів, а тільки звуки,  
іще ніхто й не дозволя  
мені онуку взять на руки. 
Лиш мати хилить до грудей,  
узявши бережно в долоні,  
плечем ховає від людей,  
щоб не зурочили сторонні.  
О, скільки світлої цноти  
й тривоги в цім захиснім русі!  



А сповивати — для бабусі  
чи більшу радість де знайти?!  
Іще ні місяців, ні літ,  
а простягає рученята,  
мов хоче у незнаний світ  
незримі двері відчиняти...  
А гляне мати на дитя —  
яке лице її прекрасне!  
Гори, іскриночко життя,  
гори й не гасни!.. 
 
1972 
 
 
* * * 
 
У віршах мало нами ще освоєна  
нових індустріальних днів краса: 
то бачиться нам карабін у воїна,  
то в селянина – серп а чи коса. 
 
А все у русі… Й степ цей з ожередами,  
що ждуть, немов на рейді кораблі. 
Баби і ті он мчать велосипедами,  
авоськи почепивши на рулі. 
 
1972 
 
 



Горобина 
 
Десь у новім кварталі передмістя  
в один з осінніх прохолодних днів  
тоненьку горобину я узрів —  
на ній давно вже облетіло листя.  
Та ще сліпучіш у промінні сонця  
на голих вітах тим студеним днем  
палахкотіли стиглих ягід гронця  
оранжево-карміновим вогнем...  
Ну й горобина... Скільки облетіло  
листочків із мого календаря!  
Примерхнув зір, кволішим стало тіло,  
а думка все горить і не згоря.  
Війне й моя недальня осінь пізня, 
а там ще і зав’южиться зима. 
Та доки гроняться і дума, й пісня —  
ні відцвіту, ні відспіву нема. 
 
1972 
КОРОВА Й ХЛОПЧИК 
 
Корова з лугу підійшла до річки,  
нагнулась, щоб напитися води.  
Хлопчина в шортах, зовсім невеличкий,  
дрючком не підпускав її туди. 
 
І мати, що була із ним на пляжі,  
читала йому віршик про теля,  



гукнула: — Бу ´цне ще або замаже,  
жени її швиденько звідсіля! 
 
Корова сумно повела очима,  
лизнувши синь шершавим язиком,  
назад пішла...  
   Надвечір брав хлопчина  
в пухкі долоні кухоль з молоком. 
 
1973  
 
 
У ПАРКУ СЛАВИ 
 
У парку навкруг обеліска  
хтось котить дитячу коляску.  
Вслухаються кручі й Дніпро,  
і чути у тиші радарній цій:    
внизу поспішає до Дарниці  
розгонистий поїзд метро. 
 
Уперто навкруг обеліска 
хтось котить дитячу коляску. 
 
1973 
 
 
СТРУМ 
 



В одній руці твою тримаю руку,  
а другою — за пальчики онуку.  
І мовчки так застиг від гордих дум,  
відчувши струм, життя нестримний струм... 
 
1973  
У ГАЇ 
 
Напевне, ви чули у гаї  
співочий перегук птахів:  
от пташка скінчила свій спів —  
враз інша їй відповідає.  
Стояв я і слухав це чудо,  
і спало на думку мені:  
замало — співати пісні,  
ще треба, щоб їх було чуто. 
 
1973 
 
 
* * * 
 
Під посадкою десь на обніжку, 
як у полі почались жнива,  
я побачив дерев’яну діжку  
з обручами — біла ще, нова.  
 
Жниварі пили із неї воду,  
аж ходили круто кадики.  



Жадібно ковтали прохолоду,  
лунко, що і чуть було ковтки. 
 
Як була ще муза молодою,  
то у вірші славив я в той час  
діжку із водою дощовою,  
що стояла у саду у нас. 
 
Все вона відбила: клен і небо,  
і було маленькому мені 
любо задивлятись в ній на себе  
і вдихати пахощі земні. 
 
Я б хотів і нині дихать нею...  
Та от інший образ полонив,  
як побачив діжку над стернею  
в час гарячих, в час кипучих жнив. 
 
Будь же й, пісне, бажана, неначе 
в спеку діжка ця; хай твій рядок  
людям трудовим у час гарячий  
буде, як джерельної ковток. 
 
1973 
* * * 
 
Я згадую зимову люту ніч: 
ішла на дім наш снігова навала. 
Та мати встала, розпалила піч —  



і веселіше, затишніше стало. 
 
Я славлю світлу людяність долонь —  
таких, як мала моя добра мати,  
які уміють, творячи вогонь,  
не так себе, як інших зігрівати. 
 
1973 
 
 
ДРУЖИНАМ  
ЗАГИБЛИХ НА ВІЙНІ ДРУЗІВ 
 
Буває, що пишуть дружини  
на свята вітання мені —  
дружини отих, з ким дружив я  
й кого загубив на війні...  
 
Звичайно, не всі і не часто.  
В листах сповіщають вони,  
яке материнське їх щастя —  
зросли їхні доньки й сини.  
 
«Якби-то йому це побачить!» —  
в кутку приписавши рядок,  
можливо, що нишком заплачуть,  
солоний ковтнувши ковток... 
 
А більше ні крихти печалі.  



«Здоров’я своє бережіть.  
Всіх рідних вітайте». І далі: 
«Вам треба ще жити і жить». 
 
Ні слова про вічність розлуки,  
про біль свій одвічний... І знов: 
«Це ж діти ростуть і онуки —  
потрібна їм наша любов...» 
 
О сиві мої Ярославни,  
спасибі за мудрі листи —  
ні заздрощів чорних, ні зла в них.  
І хочеться так дорости 
до душ ваших світлих і славних,  
до мужньої їх доброти... 
 
1973 
 
 
* * * 
 
На море я дивлюся на світанні,  
і смуга обрію удалині  
у сизувато-сірому тумані  
здається лісом дальнім на Десні. 
 
І вже мені видніються в уяві 
і рідна річка, й сонні береги,  
де похилились верби кучеряві, 



за ними ген смарагдові луги.  
 
Як був малим — здавалась річка морем. 
Тепер на морі бачу я Десну  
і все ловлю, ловлю примерхлим зором  
лісів і луків сизу далину... 
 
1973 
 
 
 
* * * 
 
О часе, часе, то з твого веління  
я перейшов у старше покоління.  
Повільнішою робиш ти ходу мою,  
кволішим зір... Та не про це я думаю. 
Турбуюся: чи стачить сил удаль нести 
крутий, святий вантаж відповідальності — 
отой, який мені вручили старші, 
як падали, знесилені, на марші. 
І я іду і не хилю рамена, 
бо молоді крокують поруч мене. 
До них і строгим, і уважним будь:  
як ти впадеш — вони продовжать путь. 
 
1973 
Випадок на командному пункті 
 



Вже дві години з «полювання»  
ждав літака аеродром.  
Радистка все: «Прийом, прийом», —  
але у відповідь — мовчання...  
Мовчали й ми. Чекали звістки...  
Та, дивно скинувши плечем,  
зненацька вибухла радистка  
важким розпачливим плачем.  
— Хоч посоромся генерала,—  
хтось їй сказав.— Ти ж фронтовик...—  
Вона ж іще блідіша стала,  
то замовчить, то знов у крик...  
А генерал поклав долоню  
їй на плече, блідий і сам: 
— Ти плач, ти не соромся, доню,  
ти волю дай своїм сльозам...—  
Казали потім, що було те 
чуття таємним, що вона  
не відкривалася пілоту: 
чекала — скінчиться війна...  
Немало друзів смерть скосила,  
і загубив я втратам лік,  
та як в землянці голосила  
радистка — не забуду вік... 
 
1973 
 
 
ВІНКИ НА ВОДІ 



 
Бачив я: у ніч на Івана Купала  
кидали на воду вінки.  
А сьогодні,— 
як пам’ять про тих, що упали  
у морські безодні  
і не повернулися з походу, —  
ветерани-моряки  
тихо клали вінки на воду. 
І пливли вінки  
у віки. 
 
1973 
* * * 
 
Щоб літак не зміг зірватись в штопор, 
щоб летіти не знебувся сил, —  
креслячи стрільчастий обвід крил,  
зважують тугий повітря опір.  
Навіть крил висока горда впертість 
мусить об навколишнє обпертись. 
 
1973 
 
 
* * * 
 
Я й досі згадую материні простирадла.  
Ввечері вносила в хату 



з шворки, що за вікном.  
Я дихав ними — 
і голова сама на подушку падала, —  
і засинав я 
наймогутнішим сном.  
Чим пахли вони? Сонцем? Вітром? Бадиллям?  
Від них я так ідилічно засинав.  
Це ж тоді я ще зовсім не знав, 
що на світі не буває ідилій...  
Пам’яте! Як добре, що ти не зрадила,  
що пам’ятаєш материні простирадла.  
Хотів би і нині полежати в їхнім озоні, —  
може, не були б мої ночі безсонні.  
А то не сплю — 
не сни приходять, а спогади.  
Лежу, не ворушачись, — 
боюсь їх сполохати.  
 
1973 
 
 
* * * 
 
Дорікаєш ти сьогодні знову: 
захаращений мій стіл письмовий.  
В закапелках всіх його шухляд  
вкотре пробую навести лад.  
Та, наводячи у них порядок,  
входжу в світ своїх старих нотаток.  



Учорашня обляга турбота,  
а сьогоднішня ж стоїть робота.  
Знаю з досвіду немолодого: 
не затримуйсь у минулім довго!  
Так бува в картинній галереї —  
подивившись давнє полотно,  
хочеться зненацька у музеї  
глянуть в звичайнісіньке вікно. 
 
1973 
 
 
* * * 
 
Люблю високу величавість гір,  
але не ту, що застує нам зір, 
а ту, яка підносить, — звідкіля 
осяжнішою бачиться Земля. 
 
1973 
 
 
ЯКИЙ ДЕНЬ? 
 
День бува на ранок схожий: 
гожий ранок — день погожий, 
сонце — наче з повних жмень.  
Та, як день минає марно,  
хай і сонячно, безхмарно, —  



я кажу: — Поганий день! 
 
А почався ранок в мене  
заклопотано, натхненно, 
строфами нових пісень,  
і весь день пройшов не марно,  
хай і вітряно, і хмарно, —  
я кажу: — Чудовий день! 
 
1973 
 
 
ОДНА і3 КИЇВСЬКИХ КАЗОК 
 
Одна із київських казок —  
як на дніпровських кручах  
у Ботанічному бузок  
сія в сто свіч сліпучих.  
Я задививсь на цю красу: 
мов на живій картині.  
А на табличці унизу  
ще й назва по латині  
на честь того, хто за своє  
життя цей сорт виводив.  
Я прочитав: «Мадам Пер’є» —  
легке, лунке на подив.  
3 Парижа, певне, Ви, мадам,  
скажу Вам, гарна справа —  
свій хист роздарювать садам,  



аж ген сягнула слава...  
А он який стримить між трав  
стрункий ліловий кущик: 
весь в гронах запахущих —  
і «Обеліск» хтось назву дав.  
Чи уявляєте ви те,  
як в травні, друзі милі,  
бузковий кущ цей зацвіте  
у когось на могилі...  
Та що це про могилу я?  
Геть, геть, печальні думи,  
коли навкруг життя буя  
й в травневому саду ми...  
А сад поезії... Там барв  
теж дивне розмаїття.  
Яких скарбів лиш не придбав  
він за усі століття!  
У нім труджусь, у нім іду  
і мрію, як про щастя,  
що людям квітку в тім саду,  
свою там квітку, хоч одну  
й мені зростити вдасться...  
...Одна із київських казок —  
як на дніпровських кручах  
у Ботанічному бузок  
сія в сто свіч сліпучих.  
 
1973 
 



* * * 
 
Невже хоч би раз не робилося сумно  
тобі від своїх власних віршів і книг? 
Невже хоч би раз не гнітив тебе сумнів,  
чи так написав їх, як прагнув, як міг?  
О самокритичні терзання поетів...  
Якщо ти ніколи не знав цих терзань,  
то, певне, ніколи не знав і дерзань 
і, певне, ніколи не знатимеш злетів. 
 
1973 
 
 
* * * 
 
Заблудившись необачно  
на осонні серед дня,  
на Хрещатику собачка  
перехожих здоганя. 
 
На тролейбусній зупинці  
бігає туди-сюди.  
Зазирає в очі жінці,  
нюхає її сліди. 
 
В черевик мій носа тиче,  
обціловує мене.  
І до чого ж симпатичне  



це створіннячко земне! 
 
Переляканий хазяїн  
не ішов уже, а біг.  
Ну а песик весь аж сяє —  
кинувся йому до ніг. 
 
І на мить присівши, лапку  
делікатно так подав...  
Я на цьому ставлю крапку — 
жде мене чимало справ. 
 
Що затримав, то пробачте,  
ах, міська ця метушня...  
Розумієте, собачка,  
на Хрещатику собачка  
заблудився серед дня. 
 
1973 
* * * 
 
Ти народивсь — і думає про тебе  
уся рідня, уся твоя сім’я —  
дають ім’я тобі... Та згодом треба  
усім життям творить своє ім’я. 
 
1974 
 
ОБОРОНЦІ ПРЕКРАСНОГО 



 
У Києві, в Голосіївському лісі, на тому пагорбі, де 
стоїть нині літературно-меморіальний музей  
М. Т. Рильського, восени 1941 року був 
командний пункт оборони міста. 
(З газет) 
 
Це було восени, в сорок першому році.  
Стало фронтом тоді лісове Голосієво.  
І у лісі пожовклому куль чорне сієво  
колосилося смертю на кожному кроці.  
На КП тут сидів генерал, що полки його  
зайняли всі траншеї на цій висоті.  
Йшли сюди ополченці народні — оті,  
що стояли на варті прекрасного Києва...  
Оборонці прекрасного! —  
Так би і слід 
їх назвати усіх — командарма й солдата,  
що на смерть тут стояли...  
І де було знати,  
що отут по війні, — лиш мине кілька літ, — 
де останній замовк уночі кулемет,  
де зостались лиш каска і клапті шинелі, —  
у облозі дерев, у привітній оселі  
буде жити і вірші писати поет...  
Той поет, чий сонет ополченець-філолог  
тут напам’ть читав молоденьким бійцям  
і поему про них написать обіцяв,  
та не встиг — обірвав так зненацька осколок...  



Ні, скажу, це не просто собі випадковість,  
що отут, де круте бойовище було,  
оселилося в Домі сердечне тепло,  
оселилися пісня, поезія, совість...  
Сивий маршал поезії. Бачив він звідси  
обрій дальніх віків.  
Брали гору круту  
і вважали ми щастям, долаючи східці,  
підійматись в цей Дім, на його висоту... 
 
Вже поета нема. В барви мудрої осені 
одяглися дерева його у саду. 
В Голосіїв на осені світлі запросини 
в Дім поета я знову по східцях іду... 
Тут КП був колись. Вже сліди від траншей 
поросли — і там квіти палають на сонці. 
Він і пам’ятник вам — цей поетів музей, 
вам, прекрасного воїни і оборонці! 
Був соратником вашим поет. І цей Дім — 
він і ваш. І не треба отут обеліска. 
Входим в Дім. І читаємо вірші у нім. 
І у шані, в мовчанні вклоняємось низько. 
 
1974 
 
 
ДВІ КАСКИ 
 
Він був шахтарем і загинув за землю донбаську.  



До каски бійця і шахтарську поклали ще каску.  
Отак і лягли в полковому музеї на стенди  
дві каски — дві казки, німі величаві легенди. 
 
Він був шахтарем і загинув за землю донбаську. 
 
1974 
 
 
* * * 
 
В прозорій вазі — квітів дружний спалах,  
їх відблиск у гранчастім кришталі.  
Два дні минуло — й на моїм столі  
сумна самотність пелюстків опалих. 
 
То не дерев оголеність осіння:  
цій квітці, що у вазі опада,  
весною не ожить... Не ґрунт — вода...  
І коренів нема... Нема й насіння... 
 
1974 
* * * 
 
Він де тепер  
отой сапер, 
що на стіні писав на розі 
автограф свій: «Немає мін», — 
чи він дійшов-таки в Берлін, 



а чи упав десь на дорозі? 
 
Міста зберігши від руїн,  
зберігши дітям сонце й хліб,  
можливо, на якійсь із мін  
він підірвався і осліп  
а чи в смертельну впав пітьму. 
І всі будинки і проспекти,  
що врятував од небезпеки,  
стоять, як пам’ятник йому... 
 
А скільки сталось в світі змін —  
і вільні Прага, і Берлін, 
Софія, Пешт, з ним разом Буда.  
Невже-то світ коли забуде  
отих, що з давніх його стін 
виймали жала чорних мін?  
Невже-то світ коли забуде? 
 
А ми, поети, за столи  
як сядем до своїх паперів,  
не забуваймо й ми саперів,  
що смертю сплачують за огріх,  
що ставили рядок-автограф,  
щоб нині ми писать могли... 
 
1974 
 
* * * 



 
Запросили чернігівські медики  
у неділю на свято у ліс.  
Може, це і порушення етики,  
що я сум на це свято приніс. 
Та в усьому берези винні... 
Як ввійшов я у ліс і побрів 
по виткій, по глухій стежині 
в царство білих струнких стовбурів, — 
пригадав лісові медсанбати 
і криваві важкі фронти. 
Не берези то, а солдати,  
не кора, а бинти, бинти...  
І про це я повідав медикам —  
і запала тиша німа.  
Може, це і порушення етики,  
тільки ви погодьтеся все-таки,  
що без спогадів свят нема.  
Наказав хтось замовкнуть оркестру,  
припинити сміх і пісні.  
Посуворішали медсестри,  
лікарі стояли сумні. 
Я дивився на їхні лиця,  
і була так схожа одна  
на оту, в зелених петлицях,  
що її забрала війна.  
І оця, що з воєнним начмедом  
наче рідні сестри були,  
частувала пахучим медом,  



і ми з нею вино пили.  
Пив я, пив, та лишався тверезий,  
як за юної ще пори.  
А в усьому винні берези,  
білі-білі їх стовбури... 
 
1974 
 
 
* * * 
 
Ми оточили строгий обеліск,  
де наші фронтові спочили друзі.  
А поблизу ріка і чорний ліс,  
і пасли коней хлопчаки на лузі.  
 
Вони, мов по команді, підвелись,  
на коней скочили, вчепившись в холки, 
й повз нас — із-під копит — землі осколки...  
З галопу перейшли вони на рись.  
 
Були в цім одчайдушші хлопчаків  
до подвигу готовність і рішучість  
отак узяти спільно з нами участь  
у вшануванні славних вояків.  
Немало проминуло з того дня,  
а я все згадую галоп, як вихор,  
і хлопчака рудий хвилястий вихор,  
і каре око білого коня... 



 
1974 
 
 
* * * 
 
Зимо, зимонько! Мені  
надивитись дай на тебе:  
це ж бува лиш в сніжні дні,  
що земля світліш за небо.  
 
1974 
 
 
Шкільна стінгазета 
 
Наша класна шкільна стінгазета — 
я писав її сам від руки.  
То у ній — перші спроби поета,  
перших віршів невправні рядки. 
 
Це ж у ній власні вірші я вирішив  
дати збоку в колонці вгорі.  
Ще ніде не вміщав своїх віршів, 
хоч писав їх щодня на зорі. 
 
Був я сам за редактора й автора,  
правив дописи в стилі однім.  
Поспішав, бо газета назавтра  



мала буть в коридорі шкільнім. 
 
Я писав так старанно і рівно, 
все в квадрат шикував, як в каре.  
Вранці ще Євдокія Петрівна  
розставляла всі коми й тире. 
 
От висить в коридорі — і натовп,  
цілий натовп читає її.  
А моя однокласниця Ната  
Очі — прямо у вірші мої. 
Непокоївсь: чи візьмуть у душу  
хоч рядок мої товариші?  
А рядки-то блискучі, бо тушшю 
їх писав — і усі від душі. 
 
Прикидав: а який однокласниця  
саме зараз читає рядок?  
Хвилювався, тривожився... Власне, це —  
був мій перший в поезію крок — 
громадянськості перший урок. 
 
1974 
 
 
 
УРОК БЕЗСМЕРТЯ  
 
Пам’яті народного  



артиста УРСР  
М. Д. Роменського 
 
Той самий зал. І та ж відома сцена.  
Лиш оксамит на кріслах вже новий.  
Співа артист. І так, як Ви, натхненно,  
ту ж арію, яку співали Ви. 
Ту Вашу, ту коронну Вашу арію,  
і схожий так на Ваш — громовий бас.  
Заплющив очі і неначе марю я:  
я чую Вас, я ніби чую Вас.  
А Вас нема... Я знаю це, я знаю.  
І то співає молодий артист, 
і Вашої майстерності немає 
ще в нього, і не той, можливо, хист. 
І тембр не той, бо Ваш був неповторний. 
Та ніби чую Вас. Хто ж цей співак? 
Він, кажуть, учень Ваш консерваторний — 
то Ви його співать навчили так. 
Не Ви, не Ви співали у концерті,  
та Ви — хоча і не було Вас там —  
урок тоді дали. Урок безсмертя. 
Спасибі Вам за це. Спасибі Вам. 
 
1974 
 
 
* * * 
 



З тривогою дивлюся завше  
на кволість саджанців тонких.  
То ми, тут землю розкопавши,  
садили обережно їх. 
 
І радий я, що прийнялися, 
що шелестить на вітерці  
ріденьке їхнє перше листя, 
немов на святі прапорці. 
 
І вигляд їх такий тендітний,  
і незахищеність така,  
мов ланцюжечком вийшли діти  
на вулицю із дитсадка. 
 
Гінкі тут виростуть тополі,  
могутні нелині-дуби. 
І так хвилюють їхні долі: 
якби-то вижили... Якби. 
 
1974 
 
 
 
КРАСА СТАРОСТІ 
 
Сивина. Зморшки. Руки з напнутими жилами.  
Видно — з працею здавна дружили.  
Стомлені очі дивляться строго.  



Скільки в них вистражданої мудрості.  
Скільки встиг за свій вік споруд зростить  
чи навчити дітей! Я дивлюсь на старого —  
красень який! На портреті ж 
наведуть ретуш — 
і спотворять... Гей, ви, фотографи-майстри,  
невже вважаєте, що некрасиві старі?  
Помиляєтесь! Я теж помилявся довго —  
думав, що краса лише в молодого,  
боявся зморщок і сивини. 
А от сьогодні вони 
так сяйнули мені... 
Цю красу не підфарбуєте і не змиєте,  
О ні!  
Заробить її треба, розумієте? 
І ти, мій сину, затям: 
усім життям  
її заслужити слід.  
А, який красень дід,  
який красень! 
 
1974 
 
 
* * * 
 
Не заздрю вам, вдоволені, бездумні ви, — 
не мучать вас ані тривоги, ані сумніви. 
Для вас робота — то сама нудота,  



і веселить її лиш дотеп анекдота.  
Бенкетів королі, кумири тоскних дам,  
ви смієтесь... Та чи не сумно вам? 
 
1974 
 
 
* * * 
 
Кружляють часу веретена —  
невтомний, безупинний рух.  
І тчуть життя моє щоденно  
мільйони доль, мільйони рук.  
 
1974 
 
 
 
* * * 
 
Чи знаєш ти, що лагідна роса,  
як штучно промені вбере крізь лінзу, — 
травинку спалить, на якій звиса,  
і може спричинить пожежу лісу.  
 
З вогнем обачний будь. З промінням теж.  
Із мирних рос не викреши пожеж. 
 
1974 



 
* * * 
 
Ніяк до цього я не звикну  
і одірвать не можу віч,  
як бачу: поїзд мчить — і вікна  
горять, біжать у темну ніч.  
То пробігають над рікою,  
то мчать в поля — й світліш навкруг. 
І не дають мені спокою  
це світло й рух, це світло й рух. 
 
1974 
 
 
Сонет  
про партизанські будні 
 
(З білоруських мотивів) 
 
Напевне, від того часу, відколи  
з’явилось навчання на білий світ,  
ніхто не бачив ще такої школи, 
як в лісі під зеленим дахом віт 
у краї партизанськім...  
     Тісно в 
коло  
сідав хто на траву, хто на пеньок,  
і слухали Марисі та Миколи  



з граматики, з історії урок.  
Ще й комісар в село послав Явдошку  
узнать, де грифельну дістати дошку. 
Та і наказ одержали бійці    
приносити, вертаючись із рейду,  
не лиш здобуту зброю, а і крейду,  
підручники, папір і олівці. 
 
1974 
 
 
В місті Канта 
 
По місту повільно ідуть екскурсанти,  
показує гід їм розбиті форти.  
Крізь пекло, яке не придумав би й Данте,  
тут нашим бійцям довелося пройти. 
Навпроти стоять тріумфально гармати — 
оті, що стріляли тут вдень і вночі.  
Зуміли вони ці форти подолати —  
знайти для замків їх розумні ключі. 
І наче в знак дяки кмітливому майстру 
і подвигові, що звершив наш солдат,  
зворушливо хтось почепив білу айстру  
на темнім стволі однієї з гармат. 
Розказував гід про філософа Канта,  
який тут прожив довге творче життя,  
про космогонічні його відкриття,  
торкнувсь філософії так делікатно... 



От Кантів надгробок... А глянеш угору —  
тут поруч шпилястий узорчатий дах.  
І холодом дихають стіни собору,  
де галки гніздяться в похмурих кутках. 
— Отам,— каже гід,— із амвона молилися  
за прусських вояк, що рушали в похід...—  
І наш екскурсант із протезом, на милицях,  
почувши про це, спохмурнів і поблід.  
Розпитував гіда докладно про Канта,  
записував назви трактатів-книжок.  
 
По місту повільно ідуть екскурсанти,  
в готичнім провулку лунає їх крок. 
 
1974 
 
 
Салют 
 
Фотоапарат «Салют» виробництва київського 
заводу «Арсенал» був  
на борту космічного корабля Юрія Гагаріна. 
 
Дівчино у білому халатику, 
це ж тобою творена деталь 
полетить десь по шляху в галактику —  
у небесно-неймовірну даль. 
 
То перед чутливим об’єктивом,  



що вгорі, як око з корабля, — 
неземним голубуватим дивом  
крутобока крутиться Земля. 
Прямо з цеху в зоряну галактику  
пролягли невидимі мости. 
Дівчино у білому халатику, 
то про що замріялася ти?.. 
 
1974 
 
 
* * * 
 
Життя гірко-солодкий трунок.  
Я п’ю його. Я спрагло п’ю  
й, невічність знаючи свою,  
на схилі — хай не на краю —  
вже день приймаю, як дарунок... 
 
1974 
 
 
Гроно 
 
Тримаю у руці я виноградне гроно, 
де виноградини так вистигли синхронно 
і припадає дружньо ягода до ягоди. 
Дивлюсь на них — і до душі мені ота  
їх зчепленість цупка, і гармонійна злагода,  



прозора, повна сонця, зріла яснота.  
 
1974 
 
 
 
* * * 
 
Не чує солдат у бою, як зозуля  
у лісі кує — скільки жить йому літ.  
Не думає він і про мить, коли куля  
у серці його свій зупинить політ.  
 
Так само і ти, як належить солдату,  
в житті до останнього подиху теж  
в напрузі гори — і не думай про дату,  
коли, мов од кулі, зненацька впадеш.  
 
1974  
* * * 
 
«Букет Молдавії».  
Духмяне п’ю вино —  
і час отой згадав я:  
о як він був давно... 
Згадав сади Кіцмані  
у роки фронтові  
і яблука рум’яні  
у стоптаній траві.  



 
Ми їх не куштували,  
ніхто їх не збирав.  
Було у нас чимало  
тоді значніших справ. 
 
Можливо, передчасно  
від лютих канонад 
в садах і починався  
той ранній плодопад. 
 
А ще в баштанній хащі 
смугасті кавуни —  
було, що захаращували 
дорогу нам вони. 
 
Лежали рясно покотом,  
і з їхніх тріщин-ран  
аж упивався соком там  
сухий, в пилу бур’ян.  
 
Сумні хилились лози  
від вогняних вітрів,  
а виноград — мов сльози  
на віях матерів... 
 
Коли ж із перемогою 
скінчили ми бої, —  
несли вина терпкого  



нам повні сулії. 
 
І яблука так радо  
нам клали на столи,  
і грона винограду —  
усе, що лиш могли... 
«Спасибі вам, спасибі,  
брати наші й сини!» —  
казали — і на скиби  
ділили кавуни. 
 
Так наче бачу зараз  
отой сільський майдан. 
Гукав нам «Буна сара!»  
схвильований чабан... 
 
...«Букет Молдавії». 
Духмяне п’ю вино —  
і час отой згадав я: 
о як він був давно... 
 
1974 
 
 
 
* * * 
 
Літа ідуть — і все трудніше,  
сутужніше стає творить: 



неначе менше, ніж раніше, 
тобі лишилось для відкрить. 
Здається, все — повтор, відоме, 
було недавно чи колись. 
Напевне, то долає втома,  
а ти вперед, у даль дивись —  
в життя залюблено і молодо, 
як то було уже не раз. 
Хай молото і перемолото, 
а ти знаходь все ж свій алмаз. 
 
1975 
 
 
 
Солдатська пам’ять 
 
Тут був колись плацдарм військовий наш —  
ми з боєм уночі прорвалися на берег.  
Тепер тут пляж, піщаний жовтий пляж  
із дюнами, що малював би Реріх... 
 
Люблю один приходити сюди  
на синій грані вечора і ночі.  
Спускаюся до темної води  
і слухаю, як хвиля щось шепоче. 
 
Вогнями кранів салютує порт,  
там вигуки, там гомін... Тут безлюдно.  



От-от борта торкнеться інший борт —  
то колихаються на хвилях судна.  
 
Давно пісок остиг тут і просох.  
І весь чутливості нічної повен,  
сипучий розсуваючи пісок,  
на перевернутий сідаю човен. 
 
От силуети бачу я: юнак  
до себе міцно пригортає юнку 
і вуст не може відірвать ніяк —  
і так застиг в хмільному поцілунку. 
 
Піду, щоб не стривожились вони, 
піду до незабутньої висотки. 
Згори здаються схожими човни 
на вихлюпнуті хвилями пілотки. 
 
О ти, солдатська пам’яте моя, 
гори в мені, світи мені повсюдно,  
як світить вдалині отой маяк,  
щоб уночі не заблукали судна. 
 
Я іскорки твоєї не зроню,  
священна ти, мов совість, мов кохання.  
Ти — як неспокій вічного вогню  
і наче хвиль одвічне колихання... 
 
1975 



 
 
* * * 
 
Запорошений дорожнім пилом,  
у неповні сім чи вісім літ,  
відчайдушно за автомобілем  
в латаних штанцях я біг услід. 
 
Ще не знав, яка у нього марка 
і яку потужність мав мотор.  
Віддалялась пилу жовта хмарка, 
і яснішав на піску узор. 
 
Ой, який узор лишали шини...  
У незвичній новизні своїй  
зваблювала більш мене машина,  
ніж в кабіні за кермом водій. 
 
А дорослим став, то на комбайна  
як, буває, гляну я тепер —  
хоч машина зваблює, звичайно,  
більш дивлюсь, як вправно і охайно  
агрегат свій водить комбайнер. 
 
Час летить, і десь в моїй Городні  
хлопчаки у сім чи вісім літ,  
вдягнуті у джинси й куртки модні,  
розглядають жадібно сьогодні  



літака надзвукового слід. 
 
Я ж, схилившись за столом письмовим,  
все сиджу над аркушем своїм  
і мудрую над рядком чи словом,  
лиш здригнусь, як небом світанковим  
мчить літак і аж стрясає дім. 
 
Що ж, не всім виходить у пілоти, 
не усім — у космос, в небеса.  
Є у кожного свої польоти,  
і свої тривоги, і висоти,  
і своя незвідана краса. 
 
1975 
 
* * * 
 
Бувають в зимовому лісі хвилини:  
зривається сніг із сосни чи ялини  
і падає раптом в безвітряній тиші,  
неначе штовхнув його власний неспокій.  
Напевне, в заметі лежать веселіше,  
аніж там самотнім — на гілці високій. 
 
1975 
* * * 
 
В просторих степах Казахстану, 



долаючи схили й горби,  
удень і вночі безнастанно  
крокують удалеч стовпи... 
 
Де важко ступали верблюди,  
губився і слід від стопи, —  
розмірено, вперто, як люди, 
крокують удалеч стовпи... 
 
Співають дроти їх навислі, 
і тихо їм вторять степи.  
Гінцями всевладної мислі  
крокують удалеч стовпи... 
 
Несуть вони світлі депеші 
повз сиву самотність ропи. 
Неначе розвідники перші,  
крокують удалеч стовпи... 
 
І ніч степова не похмура — 
в ній світла сліпучі снопи. 
Повз казку живу Байконура 
крокують удалеч стовпи... 
 
1975 
 
Пісня єдності 
 
Хоч і Київ як далеко,  



в мові схожість є, однак: 
українською — лелека,  
а узбецькою — лайлак. 
 
А селяни тут — дехкани. 
Ханом звавсь багатий пан. 
Мав халат золототканий  
з позументом, як жупан. 
 
Й тут були сатрапи ниці: 
зазнавав смертельних мук 
у темниці-кам’яниці 
самаркандський Кармалюк. 
...Ой весна ж яка в Ташкенті!  
З лекцій випурхнула в парк  
зграйка гомінка студентів: 
скільки лав — то й стільки пар. 
 
В березні цвіте тут вишня,  
а у квітні — вже бузок.  
На осоння дружно вийшов  
прогулятись дитсадок. 
 
Хлопчик дівчинку за руку  
взяв — і йдуть в однім ряду.  
Я свою згадав онуку  
в дальнім київськім саду. 
 
Та воно й не так далеко —  



крають відстань літаки.  
І летять їм вслід лелеки —  
любі, рідні лайлаки. 
 
1975 
 
Арики 
 
Вони тут скрізь — в містах і на полях. 
У спеку освіжають людям шлях. 
Наповнені водою жолоби 
ледь чутно вуркотять, мов голуби. 
І я хотів би, мов ріка із гір, 
отак прийти ариком в кожний двір — 
під вашу хату і під ваш поріг, 
і з вами поруч — в даль крутих доріг. 
Поїть хотів би землі кам’яні. 
лише не дайте ви зміліть мені. 
 
1975 
 
Люди одного човна 
 
Так повелося у рибалок Балтики: 
як вирушають в даль морську рибалити,  
туди, де з хвилями злилося небо,  
і човен їх один в путі єдна, —  
говорять з гордістю вони про себе: 
«Ми люди одного човна». 



Хто снасть готує, хто канати смолить,  
всі в робах у брезентових — і молодь,  
і ті, в яких вже сніжна сивина.  
 
Обличчя в них овіяно-червоні, 
тверді, неначе кремені, долоні.  
Долають шторми і вітри солоні  
ці люди одного човна. 
 
Кохані йдуть їх проводжать на берег,  
а ще й ескорти чайок срібноперих.  
І, мов чаїний змах, — жіночі руки, 
ховає їх свинцева далина.  
Та бережуть любов крізь всі розлуки 
ці люди одного човна.  
 
1976 
 
Філателія  
 
Що за диво ця філателія!  
Ви на марки гляньте: на землі є  
скільки міст усяких і держав...  
Був малим — лиш в свята ювілеїв  
незвичайні марки в зошит клеїв,  
та і їх я важко здобував.  
А діставши десь чужі конверти,  
вчився марку зняти й не подерти,  
сам собі я майстрував альбом.  



А тепер їх скільки в магазинах,  
марок тих — червоних, жовтих, синіх —  
і альбом готовий — цілий том. 
 
Що за диво ця філателія!  
Тільки в світі станеться подія — 
на конвертах зміни бачить зір: 
з марки дивиться не цар колоній,  
що стискає владно меч в долоні,  
а народний, мудрий поводир.  
Щоб не марки, то, можливо, сам би я  
і не знав про герб, що має Замбія,  
де бійці зростають із рабів.  
От на марці дивна райська птиця —  
встиг і в папуасів герб родиться.  
Менш рабів, стає все більш гербів. 
 
Що за диво ця філателія! 
 
1976 
Купіль 
 
Яке воно тепле літо було 
з громами у синіх ночах, 
як мати в дворі у літеплі  
купала мене у ночвах.  
 
Пригадую й нині, як пахла  
вода п’янкою сосною,  



як, взявши мене попід пахви,  
хтось чаклував наді мною. 
 
О, ті купання дитячі —  
найперший спомин дитинства.  
Скажу: були вони наче  
справжнє священнодійство.  
 
Можливо, тому і зріс я  
такий однолюб непідкупний,  
що змалку в твоїй, Полісся,  
криничній воді я купаний; 
 
що пахла мені у ночвах  
вода легендарною хвоєю  
з лісів, що стояли, як воїни  
в твоїх партизанських ночах... 
 
1976 
 
 
 
«Я — «ПЛАНЕТА» 
 
Русяві кучерики з-під берета. 
Землянка. Ніч. Високий темний бір.  
Радистка: «Я — «Планета», «Я — «Планета», —  
гукала в насторожений ефір. 
 



Маленька, у обіймах портупеї,  
вона тоді, у розпалі війни,  
не відчувала величі тієї,  
що мав її звичайний позивний.  
 
Лише тепер, як сяє наша слава,  
вже після тих воєнних лихоліть,  
я зрозумів: радистка мала право  
від імені Планети говорить. 
 
І не в землянці — в тиші кабінету,  
як в світі йде крута війна за мир, —  
здається, знову чую: «Я — «Планета» —  
летить вночі в стривожений ефір... 
 
1976 
 
 
* * * 
 
Буває, що пишу я вірші в сквері,  
каштана тінь мигтлива на папері.  
Листочки зазирають у рукопис.  
Проїхав мимо голубий автобус. 
Проходять люди. Шурхотять машини.  
А над усім — веселий хор пташиний.  
От юна мати. З немовлям коляска. 
— Тут сісти можна? — Я кажу: 



     — Будь 
ласка... —  
Торкнула посмішка її уста: 
мовляв, дивак — де сів писать листа. 
Що ж, мила, так, не помилилась ти —  
і справді я отут пишу листи.  
До всіх пишу... Й не стомлююсь писати —  
ви всі мої шановні адресати.  
 
1976 
 
 
ЛІСОВИЙ ЕТЮД  
 
Весела гра соснових стовбурів.  
Вогонь кори і темно-бура тінь.  
Між віт краплини неба, мов з-під брів  
людських очей манлива голубінь. 
 
Кошлата гілка й справді, як брова.  
Із подивом пита: — Куди забрів? —  
І синь під нею серце зігріва,  
як щирий погляд з-під навислих брів. 
 
1976 
БАБУСЯ 
 
Їй, певне, усі дев’яносто,  
а очі, як терен, цвітуть.  



На плечах торбина, а костур —  
за неї вже вищий, мабуть.  
Вперед вся нахилена в русі,  
городами йде навпрошки.  
Питаю: — Куди ви, бабусю?  
— Несу я онуку грушки... —  
Їх рясно в це літо вродило,  
від плоду аж гнеться гілля. 
І хустка так сніжиться біло,  
а руки й лице — мов земля.  
От зійде на міст через річку  
і стежкою ще через гай.  
І сяде отам в електричку —  
і вже у онука, вважай.  
Їй ніколи навіть умерти —  
у клопотах вічних душа.  
От костура ставить уперто  
і вперто за ним поспіша...  
 
1976 
 
 
КУЇНДЖІ 
 
Кого, скажіть, не вабили полотна  
цього в життя закоханого грека?  
3 беріз його йде свіжість прохолодна,  
як у степу суха палає спека.  
Давно той прадід з Греції приїхав.  



А він — Азов’я син, син України.  
І малював не лаври, не маслини,  
не листя навіть грецького горіха,  
а ті, що стали рідними до болю, —  
у синьому нічному оксамиті,  
зеленим сяйвом місяця облиті,  
на пензлі схожі, молоді тополі.  
І поруч них — не кам’яні палаци,  
а осявав своїм душевним світлом  
хатки, де з каганцем ще неодквітлим  
вночі не спочивали люди праці...  
Такі, як він, маєтностей не мали.  
Лишилися з красою нерозлучні  
його полотна... А ще учні, учні...  
Картини й учні... А хіба це мало?! 
 
1976 
 
 
КЛЕНОВИЙ ЛИСТ НА АСФАЛЬТІ 
 
Узорчастий, пальчастий лист із клена 
злетів і на асфальті сумно ліг. 
А я його помітити не зміг 
у кроні, як була густа й зелена.  
 
Не бачив, як, оббризканий росою,  
він поривавсь до сонця, у блакить.  
Лише тепер, як зірваний лежить,  



розкрився запізнілою красою...  
 
1976 
 
 
БУГУЛЬМА  
 
Від стуку буферів прокинувся уранці я.  
Спинився поїзд наш. Сусід іще дріма.  
Питаю тихо я: — А що воно за станція? — 
І глухо хтось відповідає: — Бугульма.— 
Ах, Бугульма... Це ж у війну жила ти тут. 
Вчителювала в залізничній школі. 
(Дивлюся у вікно я на сплетіння колій...) 
Не встигла в Києві скінчити інститут.  
Сама ще підліток, дитина ще сама.  
Зима ж сувора тут: аж під вікно замети.  
У класі холодно, і зошитів нема, 
а замість них старі, ще мирних днів, газети. 
А для диктантів — зведення Інформбюро. 
Фашисти в Києві — і серце так занило. 
Поскрипує нестерпно в дівчинки перо,  
вклякають пальчики, і замерза чорнило. 
Почулось: за вікном надривно хтось рида —  
то надійшли, напевне, знову похоронні.  
Немов на класній дошці крейда — ти бліда,  
блакитна жилочка тремтить на білій скроні.  
Питає дозволу піти малий Ахмет: 
він — на завод, йому до другої устигнуть зміни. 



А що там робить він: складає кулемет,  
снаряд обточує чи начиняє міни —  
ніхто і не пита... Ти після школи теж,  
в портфель укинувши старенького халата, 
до школи іншої (там госпіталь) ідеш,  
і жде не клас — пропахла ліками палата.  
Тепер уже тобі диктує там диктант —  
листа дружині і синочкові своєму — 
в бинти, як в пелюшки, повитий лейтенант.  
Той лист — як вільний твір на задану ним тему... 
...Сплетіння колій... То примарилось, як сон,  
колись повідане тобою про минуле...  
А поїзд ще стоїть. Виходжу на перон.  
Всього ще тільки три хвилини проминуло.  
Та от і Бугульма відходить... У вікні  
відплив останній, не погаслий ще ліхтар її.  
Щось рідне відпливло: така близька мені  
ця дальня станція, що у степах Татарії... 
 
1976 
 
В САДУ 
 
Іду я в сад, в його зелений глиб, 
де хмарища густих духмяних лип, 
немов магнітне поле силове, 
що бджіл притягує... І гул пливе  
над липами, над садом і навкруг,  
хоча й незримі бджоли, як і рух  



пропелера, — лише саме гудіння. 
І пробігають по обличчю тіні 
від тремту листя й колихання віт. 
Гуде, бринить липневий мікросвіт, 
де бджоли, мов протони ті, рояться. 
То їх життя. Їх пристрасть. Їхня праця. 
 
1976 
 
 
ДВАДЦЯТОГО СЕРПНЯ,  
У ДЕНЬ ТВОГО НАРОДЖЕННЯ 
 
Я добре пам’ятаю той день —  
двадцяте серпня, перший повоєнний рік.  
В той день з квіткового магазину 
я послав тобі корзину  
айстр і гвоздик. 
 
Я поклав у ту корзину ще й папірця:  
мовляв, хай мовою квітів говорять серця,  
і просив, щоб ти зрозуміла  
те, що словами сказати несила...  
 
Звичайно, це було наївно дуже,  
бо хто ж не міг зрозуміти,  
щó промовляли ті квіти.  
А втім,  
я вдячний їм —  



вони допомогли поєднати наші душі.  
І тобі я вдячний, мила, 
що ти мову їх зрозуміла. 
 
І щороку в цей день — 
що б не було і який не був би настрій — 
я купую гвоздики і айстри,  
і стоять вони на нашім столі, 
ці для нас найкращі квіти на землі. 
 
1976 
 
 
* * * 
 
От син стоїть і дивиться в вікно.  
Про що йому розказує воно?  
Чи бачить тільки ближні він деталі,  
а чи за ними щось, можливо, й далі?  
Чи кида він лиш погляд поверховий  
на дім отой багатоповерховий,  
який недавно виструнчивсь на розі?  
Чи знає, як вклякали на морозі  
дівчаток-мулярів тендітні пальці,  
щоб у теплі жили там арсенальці?  
А чи уміє бачити зв’язок  
між тим, що під вікном цвіте бузок  
і запальною в світі боротьбою,  
щоб атомну навіки знищить зброю?  



А чи йому по-справжньому відомі 
незатишки душі у затишному домі?  
Чи знає він оте найбільше щастя — 
до радощів, тривог людських причастя?  
Немолодий, дожив я до сивин,  
а все турбуюся, який у мене син. 
 
1976 
 
 
 
ЛИЖНИЦЯ 
 
Ну й сніг... Як надає краси йому  
багряно-сонячна іскрінь!  
У сяєві молочно-синьому  
відбилась неба голубінь. 
 
Гілки в снігу — і не колишуться.  
І ти, задивлений, стоїш.  
Та де візьмися — юна лижниця  
сполохала цю тишу з тиш.  
 
Зненацька на узлісся в’їхала —  
угору і згори на схил.  
І мов легка знялася віхола —  
війнув ув очі сніжний пил. 
 
У светрі темно-фіолетовім,  



в лимонно-жовтому кашне.  
Дає вже старт новому злетові  
і мчить — сам чорт не здожене. 
 
Лише махнула рукавичкою,  
та не мені, видать, — комусь,  
хоч я, можливо, більш за звичкою   
їй вслід зачаєно дивлюсь. 
 
Та от в’їжджає на галявину  
в червоній курточці юнак. 
Йому, «очкарику» смаглявому,  
ото вона й давала знак. 
 
Ах, молодість... Їй легко вимчати  
у даль щодуху, що є сил... 
Де лижниця? Майнула в димчатий, 
за лісом сизий небосхил.  
І день майнув. Та все ж залишиться  
у пам’яті оця зима: 
дерева... Сніг... Зухвала лижниця,  
що наче молодість сама. 
 
1976 
 
 
СНІГУРІ 
 
О студеній зимовій порі, 



як вкривається білим земля, — 
на дерева, на чорне гілля 
прилітають у сад 
снігурі. 
 
Аж дзвенять, аж бринять холоди,  
а на вітах внизу і вгорі,  
наче райдужні райські плоди,  
виграють жаром барв  
снігурі.  
 
В них на грудях шматочки зорі,  
і горить їх вогонь на снігу.  
В зимний день і тепло, і снагу  
ви мені принесли,  
снігурі. 
 
А морозно на серці стає, — 
як найкращі мої лікарі,  
ви тоді під вікно під моє 
прилітайте у сад, 
снігурі... 
 
1976  
 
 
Міст  
 
...Я володію арко-дужним  



перевисанням до народів. 
Павло Тичина 
 
Ліворуч від шосе, отам, де саме в’їзд 
в Чернігів з Києва, шукаю я очима 
між вербами над річкою той дужний міст, 
якому присвятив рядки свої Тичина. 
Красиві є мости на ріках різних міст:  
Патона в Києві — безшовне чудо зварки. 
Й цей на Десні в Чернігові — ажурний міст,  
де злиті ланками легкі округлі арки.  
Можливо, що, граційно вписаний в блакить,  
цього моста мережно-арко-дужний обрис  
в співця і народив у озоріння мить 
людської єдності небесно-гордий образ... 
 
1977 
 
 
 
 
НА БУДІВНИЦТВІ 
ГАЗОПРОВОДУ  
 
На полі цім колись чорніли трупи  
і вогняні котилися вали.  
Тепер лежать тут металеві труби, 
дарма, що схожі на гармат стволи. 
Їх німці молоді стикують ловко,  



і бригадир гукає «гут!», «яволь!».  
Не тільки труб, а тут ще і стиковка  
юнацьких душ, характерів і воль. 
Як на грядках конфорок зійде газ, —  
у кахельному затишкові кухонь  
хай не забудуть про гіркий той кухоль,  
з якого пить в війну прийшлось не раз...  
Хай знають, що вогонь прийшов до плит,  
де закипатимуть борщі та каші,  
тому, що цей палає поміж плит,  
де у землі лежать звитяжці наші. 
Він теж сюди прийшов з підземних товщ  
і гордо бурхає, багряно-синій.  
Ні вітер не згасить його, ні дощ,  
і не остудять ані сніг, ні іній... 
Він рвійно лащиться до наших скронь,  
він вічний, як і небеса безкраї,  
він чисті й чесні всі серця єднає,  
цей наш святий, цей праведний вогонь... 
 
1977 
КУЗНЯ 
 
Була у Городні в нас кузня маленька,  
вся чорна — не рівня сусіднім хатам.  
Малим я вслухався, як сталь у ній дзенька,  
а тільки раніше не був іще там. 
 
Цікаво: чому там задимлено й чорно?  



І от я нарешті побачити зміг  
плечисте ковадло, і молот, і горно,  
яке вогнедишний роздмухував міх. 
 
Стояв там коваль з бородою рудою.  
З ним хлопець. Важкі фартухи у обох. 
В безвірницьких книгах таким, з бородою, 
тоді виглядав намальований Бог. 
 
А бог цей земний брав розпечені кусні  
металу й умів їх розплющить, зігнуть.  
І так воно сталось, що саме у кузні  
повірив я вперше в людську всемогуть. 
 
Вже знав, як в підмурок вкладалася цегла  
і як обручами збивались діжки.  
А труд, що йому навіть криця підлегла, —  
який величавий, хоча і важкий... 
 
1977 
 
* * * 
 
Зі мною ти, моя любове,  
вже скільки літ, десятиліть —  
і я тобою повен, повен  
і кожен день, і кожну мить. 
 
Все разом — вгору і на схили,  



в дні радощів і в дні тривог.  
І до кінця, і до могили  
отак би вдвох, отак би вдвох... 
 
І що пересуди і судження:  
тебе я сам собі нарік,  
це ж кажуть: наречена, суджена,  
вона ж навік, а не на рік. 
Любов — то світло, а не хаща,  
померкне все, як загублю...  
Люблю, бо ти мені найкраща.  
Тому й найкраща, бо люблю. 
 
1977 
 
* * * 
 
Стояв я над Дніпром, над берегом ріки,  
в печорськім парку, а навпроти — ну й краса яка! 
— 
вся білосяйністю розкрилилась Русанівка,  
така близька, немов на відстані руки.  
Здавалось: кілька кроків лиш зроби з гори —  
й дістаться зможеш ти на берег той манливий.  
Та глянув я униз, а там круті обриви,  
і звивисті стежки, і в заростях яри.  
А далі і шосе, і схили, і мости, —  
і скільки ще трудних доріг усе приховує...  
І думав я: згори твій погляд поверховий,  



якщо униз, на кручі не поглянеш ти. 
 
1977 
 
* * * 
 
Злетів листок, неначе жовтий птах,  
і, прокружлявши, опустивсь на дах.  
І враз їх піднялася ціла зграя —  
то з листям вітер відчайдушно грає,  
змітає з тротуару і несе —  
і прямо під машини, на шосе...  
Злетів листок, як птах... Та він безкрилий,  
одірваний уже не має сили.  
Куди його, куди його несе?  
Під ноги впав. Розчавлено — і все... 
 
1977 
 
* * * 
 
Дорога Київ — Яготин. Село Борщі. 
Дрімали тут раніше землі заболочені.  
Тут наші воїни загинули в оточенні.  
А нині ген поля, дерева і кущі... 
Про те, що влітку сорок першого було тут,  
чи розказати зможе тиша ця німа?  
Мовчить болото... Сумно так мовчить болото...  
А тільки і його давно уже нема.  



 
Загоном дружним тут пройшли меліоратори —  
колишні воїни і воїнів сини.  
Гурчали трактори і екскаватори —  
і гул оглушливий стояв, як в дні війни.  
 
І сталося одного разу на світанку, 
як екскаватор працювать пішов углиб, 
він раптом стукнувся ковшем об вежу танка 
і так, що й зуб’я полетіти всі могли б. 
 
Тоді повільніше — лопатою і ломом. 
А як відкрили люк, то в зеленавій тьмі  
побачили танкіста мертвого в шоломі, 
він, сидячи, тримав долоню на кермі. 
 
О ні, не марення було це і не сон...  
На дні болота все отак і збереглося: 
із-під шолома сиве сяяло волосся,  
і темно-синій не злиняв комбінезон... 
 
1977 
 
 
* * * 
 
Ні, не хочу зватись інтелектуалом,  
гніваюсь, як чую — зве хтось урбаністом.  
Закінчивши працю, я люблю за містом  



натирати скроні снігом чистим, талим. 
 
Справді, поважаю гострий, мудрий розум, 
тільки як у парі він із почуттями, 
ось дивлюсь на шибу й не візьму до тями: 
чом на квітку схоже творене морозом? 
 
Вже вони з’єднались — місто й давній хутір,  
вулиці околиць і за центр не гірші.  
Де колись був хутір, там тепер комп’ютер,  
лиш не довіряю, як складає вірші... 
 
Признаю ´сь: люблю я міст красу модерну —  
корпусів стооких сяйво білосніжне,  
ще як перед ними клумб цвітіння ніжне  
і сліпуча зелень молодого дерну. 
 
Так бува приємно, як на тім газоні,  
повз який машини з вітерцем бензинним,  
блисне хтось косою, й раптом на осонні  
в ніздрі аж ударить запахущим сіном... 
 
1977 
 
 
В ЛІКАРНІ 
 
Приснилися мені вербові котики.  
Та от прокинувся між білих стін.  



На тумбочці лежать антибіотики —  
в жовтавій пляшечці ампіцилін. 
 
Спокійні зовні будні лікарняні,  
хоча нема понуріших, мабуть.  
Розважливо в халатах білих няні  
із відрами підлогу мити йдуть. 
 
В палатах поміж ліжками незримо  
чвалає смерть з косою на плечі.  
Буває, прочалапа собі мимо,  
буває, і зачепить ідучи. 
 
Минула вже аж ціла п’ятиденка,  
як тут лежу. А скільки ще мине?.. 
От Анатолій Олексійович Войтенко  
знов кличе в перев’язочну мене.  
 
Під лампою так грізно зяє рана.  
Схиливсь над нею добрий мій доцент.  
О, як він ювелірно і старанно  
вторгає свій блискучий інструмент! 
 
Як тонко дотикається пінцетом...  
Ще молодий — мені за віком син. 
Я побажав би юним всім поетам  
отак сягнуть майстерності, як він. 
 
Лежу й дивлюся у вікно палати  



на дерево, що зеленню буя.  
Навчився з ним безмовно розмовляти: 
химерна ти, фантазіє моя! 
 
Листки, як люди, дивляться у вічі,  
мені кивають із простертих віт,  
немовби просять: «Любий чоловіче,  
не покидай цей наш блаженний світ!» 
 
Нас шість в палаті, й всі ми подружили: 
слабкішому сильніший пособля.  
Приходять наречені і дружини,  
комусь в вікно показують маля. 
 
І я подумав про людську натуру: 
даремно ганять скептики її. 
Та міряти прийшли температуру 
і обірвали всі думки мої... 
 
1977 
 
 
РОЗМОВА з НЕДУГОЮ  
В ЧАС БЕЗСОННЯ 
 
Недуго, чуєш, ти мене облиш: 
я мушу жить. Ти розумієш — мушу.  
Зірками ще скількох сердець, облич  
не встиг свою осяяти я душу. 



 
Скільком іще не встиг зробить добро,  
ще скільки жде моєї допомоги.  
Не надивився на Десну, Дніпро,  
не всі, які хотів, сходив дороги. 
 
Діждатись хочу книг своїх нових,  
таких, щоб схвально відгукнувся критик.  
Побачити поетів молодих  
у ролі вже відомих і маститих. 
 
Про все оте, здавалося б, земне  
я міг би ще продовжувать і далі.  
Та ти, недуго, зрозумій мене:  
я мушу жить. То все життя деталі... 
 
1977 
* * * 
 
Безшумні листяні дощі. 
Дерева голі, мов скелети.  
Горять у лісі, де кущі,  
червоні іскри бересклета. 
Мовчать берези і дуби, 
і листя лицарство багряне  
прикрило схили і горби,  
бо скоро сніг, зима нагряне.  
Присів я на старому пні,  
дививсь на розжеврілий захід, 



і так сподобався мені 
цей бересклет з горінням ягід.  
Тому, можливо, що він ріс  
край розшматованого доту,  
який лякає й досі ліс  
покруччям каменю і дроту. 
Тривогою повитий світ,  
десь на полях твоїх, плането,  
вродив ізнов колючий дріт.  
...Сиджу й плету вінок із віт,  
з червоних ягід бересклета. 
 
1977 
 
* * * 
 
Кудись все далі відпливають лиця  
отих, що з ними йшов я у житті,  
з якими радістю, бідою міг ділиться  
і не самотнім буть на самоті.  
Отих, що зігрівать могли порадою  
і до яких ішов охоче в дім.  
Ніколи їх я більше не порадую  
і більше їм про біль свій не повім.  
Як складно все... Зріліший став, мудріший,  
а мусиш вже відходити з життя,  
й чимало знахідок, відкрить і рішень  
нездійсненими йдуть у небуття.  
В земних глибинах безліч їх поховано,  



страшних човнів — отих незрушних трун,  
де обеззвучені навік лягли Бетховени...  
О, скільки б ще могло бриніти струн! 
 
1977 
Спогад  
про Павлоград 
 
Ганні Світличній 
 
Ми в наступі весь місяць.  
Ввійшли у Павлоград.  
Дивився блідо місяць  
з-за хмар, немов з-за ґрат. 
 
Десь багрянів пожар іще, 
хоч бій віддаленів. 
Нудотний запах згарища  
від спалених домів. 
 
А ще недавно допити  
гестапо тут вело: 
знімали з хлопця чоботи —  
на бите гнали скло. 
 
Од скла скалчасто-битого  
спинилося життя  
співця талановитого,  
підпільника Шутя. 



 
Мов крапка, із легень його  
остання крапля — кров...  
Творив пісні, — в легенди,  
в пісні і сам ввійшов.  
 
Не встигли із неволі  
ми врятувать Шутя...  
...А десь у білій льолі  
у ліжечку дитя. 
 
Манюсінька, трирічна,  
ще вільна від недуг,  
Ганнусенька Світлична  
дивилася навкруг... 
 
Давно, давно у даль вони  
ті роки відійшли.  
Не знав я, Ганно Павлівно,  
то Ви ото були. 
 
Не знав, яка адреса,  
не відав і про те,  
що гарна поетеса  
із дівчинки зросте. 
 
Та все ж ми встигли впору: 
щоб не прийшли в той час,  
можливо, «Літозбору»* 



і не було б у Вас... 
 
1978 
 
 
В ЗИМОВОМУ КОСОВІ  
 
Богданові Радишу 
 
Від сонця смуги абрикосові  
на сині падають сніги.  
Іду і п’ю в зимовім Косові  
напій озонної снаги. 
 
Покрили снігові верети  
гілки розлогі, і дахи,  
і візерунчасті ворота,  
де мирно всілися птахи. 
 
Та вже не закутки ведмежі  
і не колиби ті старі, —  
стоять у ряд стрункі котеджі:  
умільці в них живуть — майстри. 
 
Чи в кожушку не донька майстра 
іде в облозі сніговій? 
І визирає в неї з тайстри  
у целофані нот сувій. 
 



Здається, й день морозний в Косові  
теж повний юної снаги.  
Лягають смуги абрикосові  
на інкрустовані сніги. 
 
1978 
ГОЛУБИЙ ДУНАЙ 
 
Олесю Гончару 
 
Був рік сорок четвертий, вересень. 
Тривав і далі наш похід, 
я вперше на дунайськім березі  
стояв, зустрівши сонця схід. 
 
Дунай не синій був, як в пісні, —  
пливла жовтава каламуть.  
То кулі й вибухи зловісні  
його сколошкали, мабуть. 
 
Він зустрічав нас в Будапешті  
і ринув з нами в наступ, в даль,  
і от замерехтів нарешті 
біля стрімких австрійських Альп. 
 
Не раз він багрянів од крові,  
не раз ковтав ядучий дим. 
І лиш від нашої любові 
ставав зненацька голубим... 



 
1978 
 
НОСТАЛЬГІЯ 
 
Пізнав колись і я оцю страшну хворобу,  
як зразу по війні ще мусив жить у Відні.  
Жадав змінить палац, його ліпну оздобу  
на скромні київські свої пенати рідні. 
 
Хоч знав: оті пенати у руїнах, в попелі,  
а тут розкошував я у палаці-віллі,  
курив сигари, їздив у трофейнім «опелі»  
і, як-то кажуть, жив у повному довіллі.  
 
Не зваблювали більш ані альпійські луки,  
ані реальна казка віденського лісу.  
Я знудьгувався так від довгої розлуки,  
що мріяв лиш про день, коли візьму валізу. 
 
Щоб дозвіл мав, то й пішки міг би до Дніпра 
дійти,  
туди, де і земля для мене повна див уся,  
де прожили віки діди мої і прадіди,  
де на рядні ллянім і я колись родився... 
 
Коли ж ступив на рідний плац аеродрому,  
поглянув на поля пшениць в салютах маків,  
на втоптану між них доріженьку додому, —  



солдат бувалий, я від радості заплакав... 
 
1979 
 
То був у Відні бій 
 
То був у Відні бій... Ані сторонніх, 
ні зайвих не буває у бою.  
В атаці оператор кінохроніки  
тримав так звично камеру свою. 
 
І враз поблід, хитнувся оператор.  
Та камеру здіймав ще у руці. 
Та от її із рук, неначе прапор,  
хтось підхопив... І зберегли бійці. 
 
Я бачив згодом фільм документальний: 
квітневий Відень... Бій... Універмаг...  
Солдатів наших пафос наступальний.  
І тільки оператора нема... 
 
1979 
 
БАЛАДА  
ПРО ПІЗНІЙ ЖАЛЬ 
 
Він розгнівавсь на матір і виїхав з дому. 
І ніякої звістки не слав їй по тому. 
Двоє літ проминуло — його потягло 



до очей материнських, у рідне село.  
Він до двору, до хати... А мами нема.  
А без неї і хата, як пустка, німа... 
Шепотів у відчáї: «Ой мамо, Ви де?» 
А до мами лиш стежка на цвинтар веде...  
Розшукав той горбочок (бур’ян там густий), 
опустивсь на коліна і мовив: «Прости...» 
На холодному ліжку не спав уночі — 
від жалю захлинався в гарячім плачі... 
 
1979 
Балада  
про семизначне число 
 
Вже сил її лишилося на денці,  
як в табір увірвалися бійці.  
На все життя закарбував Освенцім  
їй синюватий номер на руці. 
Ідуть літа... Онученя зросло.  
Уже школяр. Допитливої вдачі.  
— Які розв’язувала ти задачі,  
що семизначне на руці число?  
 
Вона мовчить. Лиш зрадниця-сльоза  
по довгій зморшці крадькома сповза. 
 
1979 
 
 



* * * 
 
Ізнов із трепетним чуттям  
я йшов Городнею моєю.  
Вона зустріла відкриттям  
свого народного музею.  
Я знав будинок цей давно.  
В низенькі увійшов кімнати,  
де найкоштовніше майно —  
людської слави експонати. 
У цьому сховищі святім  
стояв і думав я, до речі,  
про модні меблі, модні речі,  
які квапливо тягнем в дім.  
Міркує хтось: від них — престиж.  
Воно ж буває марним, зайвим,  
бо річ освячується сяйвом  
твоїм, якщо в житті гориш... 
 
1979 
 
ТРОЯНДИ НА МОРОЗІ 
 
Як взимку вулицею йшов,  
 побачив я на розі: 
підносив дівчині юнак 
 троянди на морозі. 
І не красуня то була.  
 «Що звабне в ній знайшов він?» —  



себе питав я, а юнак 
 світився, щастя повен. 
 
Була маленькою на зріст, 
 вузенькі очі карі.  
Та відчувалося: обом 
 так добре їм у парі. 
 
Я не спинився, далі йшов,  
 ішов собі та й думав  
про нерозгаданість краси, 
 про жар сердечних струмів.  
 
От незугарне йде дівча,  
 та знайдеться все ж, мабуть,  
той парубок, отой юнак,  
 кого вона привабить. 
 
Десь є він, є... І варто їй  
 лиш дочекатись миті,  
коли він стрінеться, отой —  
 один-єдиний в світі. 
 
Я вірю: знайде він її 
 на життьовій дорозі  
і теж, щасливий, піднесе 
 троянди на морозі... 
 
1980 



 
 
* * * 
 
Даю немало я напучень,  
як жить-прожить без каяття.  
Молодших вчу, та я і учень, 
я спраглий учень твій, життя!  
 
Всю вистражданість днів прожитих,  
які не знають вороття,  
вписав я в серце, наче в зшиток,  
я спраглий учень твій, життя! 
 
Не з книг і не із кінохронік 
пізнав я бомб жахне виття. 
Важких походів сіль на скронях...  
Я спраглий учень твій, життя! 
 
У небеса над космодромом  
Вдивляюся, немов дитя.  
Уперто б’юсь над невідомим.  
Я спраглий учень твій, життя!  
 
Навчаю сина бути путнім,  
не все ж в самого до пуття.  
Минулим вчусь, горю майбутнім... 
Я спраглий учень твій, життя! 
 



1980 
 
 
 
У ХВИЛИНУ МОВЧАННЯ  
9 ТРАВНЯ 
 
У цю хвилину всі думають про найтяжчу з втрат: 
у кого — син, у кого — батько, в кого — брат.  
А в кого — чоловік, у кого — друг.  
Припиняється рух  
машин, автобусів, поїздів.  
З нас кожний в кімнаті застиг, як і сидів,  
занурившись у горе, ледь стримуючи плачі.  
Сльози душать, а ти мовчи. 
Мовчи, бо не можна порушувати цю найсвятішу  
тишу...  
А тиша така, що чуть, як проростає трава.  
І раптом з сусідньої кімнати  
крик немовляти —  
«уа... уа...» 
Всі стрепенулись. А стара удова  
і за нею ми обернули свої лиця  
до того кутка, 
де в квітах портрет юнака  
з трикутниками на петлицях.  
Я дививсь в його очі (скільки добра в них!) 
й немов шепотів: «Це ж твій правнук, чуєш, 



      
 твій правнук!» 
А юна мати в цю мить 
несе немовля, і воно на руках її лежить, 
як у скафандрі, в своїй пелюшковій одежі 
схоже на маленького космонавта, 
що летить у безмежжя —  
в своє Завтра... 
 
1980 
 
 
* * * 
 
Ми відступали з боєм... Степ горів  
од спеки і снарядів... А попереду  
на схід у хмарах пилу гнали череду  
сполоханих забрьоханих корів.  
 
І досі я у спогаді зберіг: 
тривожне в небі «юнкерсів» гудіння 
і надвечірнє у степу доїння, 
та не в дійниці — прямо в пил доріг. 
 
У пам’яті залишиться навіки  
те літо сорок першого, коли  
не тільки кров, а і молочні ріки  
так сумовито по землі текли. 
 



І дужче серце захлиналось мукою,  
коли, було, почує наш солдат  
корів тужливе стоголосе мукання,  
оглушливе, як і громи гармат...  
 
1980 
 
 
МІСТ ПÉТEФІ 
 
Міст Пéтефі... Отак назвали міст  
новий у Будапешті — він єднає  
трудом і миром береги Дунаю.  
Міст Петефі... Який знаменний зміст! 
 
У час війни з цим іменем співця  
я йшов засніженим угорським полем,  
пройшов міста і села, мов з паролем —  
і це ім’я єднало нам серця. 
О міст поезії із кутих строф,  
що пролягає між країн і націй,  
який не зна воєнних катастроф,  
не зазнає ерозій і руйнацій.  
 
Міст Петефі... Як добре, що отак  
його назвали іменем поета, 
якого, певне, знає вся планета. 
Міст Петефі! Який то гарний знак. 
 



Міст Петефі... Я бачив лет качиний  
Вгорі над ним... І мріється мені, 
що й арко-дужний міст наш на Десні  
назвуть, можливо, іменем Тичини... 
 
1980 
 
 
* * * 
 
Хоча в житті немало знав я лих, 
не відречуся літ, що проминули. 
Чи можу я не згадувать про них?  
Чи можу я не думать про минуле? 
 
Мудрішаю із ним. Воно — моє.  
Нехай хоча б у пам’яті не гасне!  
То ним я творений такий, як є.  
Це ж з нього і зросло моє сучасне. 
 
1981 
 
 
В Горóдню їду знов 
 
В Городню їду знов (хтось каже «Городня»).  
Яка ти дорога, мала на карті цятка! 
— Рідня там є? — пита в автобусі дівчатко. 
— Та городнянці всі,— кажу,— моя рідня. 



 
І зігріває знов мене звучання назв  
з дитинства знаних сіл — і Смичин, і Дубровне.  
Таке усе моє, таке близьке і кровне...  
Земля, де народивсь, в душі повік у нас. 
 
— Городня! — чую я. І жадібно з автобуса 
на вуличку дивлюсь, на кожну хату й двір.  
Тут в школу я ходив. Писав уперше дописа.  
Тут в зошиті шкільнім складав свій перший вірш. 
 
Тут хлопчиком гасав. А нині — вже дідусь.  
І плечі, що від літ поважчали, сутуляться.  
Городненько моя! Дай по твоїх я вулицях,  
не впізнаний ніким, у час нічний пройдусь. 
 
Городненько моя! В твоїй землі мій корінь —  
і причащаюсь я до тебе знов і знов.  
Радію я з твоїх новітніх перетворень,  
я однолюбом зріс, а ти ж — моя любов... 
 
1981 
 
 
ОНУКИ І ДІДИ 
 
Як добре, що одним позначені століттям,  
життям омудрені — бабусі й дідусі —  
ми можем — хай, на жаль, далеко не усі —  



онукам руку подавать — не тільки дітям. 
І можем не лише з родинного альбому, 
не тільки з фонотек, із кінофільмів, з книг — 
а й за столом інтимно в колі у тісному 
ще голосом живим озватися до них. 
Жить будем пам’яттю в наступних поколіннях —  
це в мрії, а в житті радію я тоді, 
як внученьки тепло відчую на колінах  
а чи держу її за плечики худі... 
Вславляймо працею ми день свій 
швидкоплинний! 
Як безупинно стука часу метроном! 
Онуки і діди! Цінуймо ті хвилини, 
як можемо збиратись разом за столом.  
 
1981 
 
* * * 
 
Давно ти не двадцятилітня, 
та молода твоя снага.  
Як до сивин тобі ця літня  
Злотогоріхова смага!  
Яка рухлива ти й струнка  
в своїй дівочій ще поставі!  
Граційно вигнута рука,  
де світить сердолік в оправі. 
 
Він — як і ти — такий мінливий,  



як настрій твій. А скільки барв  
в малій краплині увібрав,  
непоказний, а все ж манливий. 
 
На платті білому вогонь  
багряних маків у розводах.  
От повіває біля скронь  
твій лоскітно-гарячий подих. 
 
І з острахом читаю я  
у зошит вихлюпнуті вірші  
тобі, відвертий, найстрогіший  
мій критик, раднице моя... 
 
1981 
 
 
СИДИТЬ НА ЛАВЦІ ДІД... 
 
Сидить на лавці дід і дивиться в задумі.  
За ним екран стіни, де ружі і вікно.  
Звисають до землі оцупки в чорній гумі.  
Немає в діда ніг. Немає вже давно. 
 
Скалічено одну в бою побіля Нарви,  
обидві поховав біля Великих Лук.  
Ще добре — очі є, хоча й поблякли барви,  
і слух іще зберігсь, хоча й притлумивсь звук. 
 



Сусіди в гості йдуть. Ідуть, немов на сповідь,  
бо дід, як совість їх, — то мудра голова: 
усьому раду дасть, вагоме слово мовить.  
Він кров’ю оплатив скупі свої слова. 
 
Сидить на лавці дід — і всі до цього звикли.  
Сидить, як вищий суд і вулиці, й села.  
Машини в поле мчать. Гуркочуть мотоцикли.  
Невістка дитсадок до річки повела. 
 
Сидить на лавці дід. Сидить в годину гожу  
і строгий зір його ніщо не промине.  
Гостюю у селі. Як мимо я проходжу,  
він строгим поглядом обмірює мене... 
 
1981 
 
 
БІЛИЙ ЛЕБІДЬ БОДЛЕРА 
 
Обурювались: «Як! Виходить, що Париж  
весь сповнений облуд, коханців і коханок!  
Обпльовує Бодлер у «Квітах зла» престиж  
добропорядних парижан і парижанок.  
Ото з писань таких бунтарство виника.  
Кого ж вславля поет, обожнює у світі?  
Брудного, у диму, в чаду робітника?  
Ганчірника, який і ходить сам в лахмітті?»  
Рум’яний товстосум гундосив у кафе: 



«Ну де, скажіть, він міг побачить стільки бруду?»  
І хтось вже розпаливсь: «Наклепника до суду!  
Ото якби раніш, то й аутодафе...»  
І згодом над співцем вчинили й справді суд,  
державний присуд був: накласти строге вето.  
Вже лайок не було, поменшало огуд,  
та почало зникать і прізвище поета.  
І довгий час минув. Розпочалась війна,  
ввірвались у Париж фашисти, люті й хижі.  
Страшна була війна, та підняла вона 
на опір ворогам все чесне у Парижі.  
Коли кінчився бій, хтось уночі знайшов 
убитого макі. Пробила куля груди.  
Там книжечка мала... І роздивились люди: 
Бодлера сторінки обагрянила кров.  
Бодлера сторінки... Ото так справді невидь!  
Поглянули — й здалось: неначе з «Квітів зла»,  
з грудей макі, де кров сорочку залила, —  
зірвався й полетів казково-білий лебідь.  
Той лебідь, що крізь смог, крізь міста сірий пил  
у вірші так хотів прорватися на простір.  
І ось таки злетів, піднявсь у високості,  
розсікши чорну ніч сліпучим сяйвом крил... 
 
1981 
 
ВІНОК ЛАРИСІ РУДЕНКО 
 
На ліжку ковдра байкова,  



гра променів з вікна...  
І раптом — Байкове.  
Не ліжко — труна.  
Чом прорили так вузько —  
де ж поміститься музика?  
З нею і ролі,  
різнобарв’я імен, —  
долі... Людські долі —  
Соломія, Амнеріс, Кармен.  
Мати Андрія й Остапа —  
сум змарнілих очей.  
Громова Уля в гестапо —  
скривавлене плече.  
...Стоять, завмерши,  
гримерші, костюмерші.  
Народні, заслужені.  
Сльозами щоки посмужені.  
Згадують знову і знову  
славу її дзвінку. 
Юну, як у вінку лавровому,  
у власних кіс вінку. 
Як розлягалось дужо  
меццо її навкруг!  
«Ой не шуми, луже,  
зелений байраче!..»  
Плаче луг...  
Байрак плаче...  
Загорнулась берізка  
в чорну запону хмар.  



Ларо... Лариско...  
Лар... 
 
1981 
 
 
СОНЕТ ПРО СОНЕТИ 
 
Дмитрові Павличку 
 
Є у рядках свої і брутто, й нетто —  
і в них є чиста, справдішня вага.  
Її найбільш, можливо, зберіга  
гранована ощадливість сонета. 
То не пісна обмеженість аскета: 
є у сонета і своя снага, 
у віршах особливо дорога —  
ніщо їй форми строгої тенета.  
 
Від строгості цієї — навпаки —  
в поезії пружнішають рядки. 
 
І як ґрунтує вишивку канва,  
розмірено позначена нитками,  
так у канву сонетову рядками  
лягають найсуттєвіші слова. 
 
1982 
 



 
* * * 
 
Читав у віршах я про те доволі,  
що хтось, відходячи за грань життя,  
хотів би хоч такого вороття —  
стать деревом чи кущиком у полі. 
 
А я б хотів, щоб радості та болі  
мої — у сина перейшли чуття,  
щоб він за сонячність людської долі  
боровсь, як я, й не відав каяття. 
 
Можливо, що колись мої нащадки  
про мене не цуратимуться згадки,  
а син і добрим словом пом’яне.  
 
Та хай до мене синова любов уся  
живе у тім, за що і я боровся, —  
хай він в житті продовжує мене... 
 
1982 
 
 
* * * 
 
Трудно мені в затишку кімнати,  
важко мені тішитись життям,  
як на попелищі юна мати  



бродить, нагорьована, з дитям.  
Чи я можу буть глухим, як в Ольстері  
з автоматів прямо в натовп б’ють,  
як гримлять оглушливо там постріли,  
на народ вивергуючи лють? 
Інші виміри у часі й просторі,  
як же скоротилась далина: 
десь стріляють з автомата в Ольстері,  
а в моєму Києві — луна... 
 
1982 
 
 
 
ХОМУТІВСЬКИЙ СТЕП 
 
Син поліського краю, я спрагло дивився 
на серпанком огорнутий степ Хомутівський — 
заповідник азовський, де ще збереглись 
у природній первісності квіти і трави, 
ті, що їх так натхненно в красі величавій 
наші предки в піснях оспівали колись. 
 
Це було в повесіння, в блакитному травні,  
коли трави і квіти оті стародавні  
розрослись та буянням всіх барв зацвіли.  
Перламутрове сяяли, наче шовкові,  
в час, як промені їх освітили ранкові,  
стебла й листя розкидистої ковили. 



 
Степова ковила!.. Небагата на вроду,  
тільки ж стебел таких ще не бачив я зроду:  
схожі справді на коси жіночі вони.  
І стояв я над ними в замрійливій тузі,  
бо згадалися коси моєї матусі —  
пасма ранньої маминої сивини... 
 
А комусь — як дитя... Це ж із ніжністю неньки 
сорт новий ковили звуть ласкаво «гарненький», 
і потрапила назва ця навіть в реєстр. 
О, як міняться трави од сонця і вітру! 
Склали б їх кольори найщедрішу палітру, 
а прислухайсь до них — зазвучать, як оркестр... 
 
А ще втіха яка, коли ти спозарану  
бачиш: млу розсува білий розсип катрану.  
Тільки, може, краси степової вінець — 
це усе-таки в гамі рожево-червоній 
квітка з ряду уславлених наших півоній —  
нині рідкісний в пісні й степу — воронець. 
 
Ну а трави од вітру все бігли за обрій... 
Я дивився і думав: а все-таки добре, 
що є степ урожайний, де колос росте, 
де гудуть трактори, де стрекочуть комбайни, 
й цей, немов острівець, теж, як той, живодайний, 
Хомутівський джерельний, незайманий степ. 
 



1982 
 
* * * 
 
Говори  говори, моя мила...  
Павло Тичина 
 
Говори, говори... 
Я сьогодні вернувся в наш дім. 
Говори, говори... 
Я за голосом скучив твоїм. 
Говори, говори — 
хочу знать про труди твої й дні. 
Говори, говори, 
що нового у друзів, рідні? 
Говори, говори, 
славне місто як наше живе? 
Говори, говори — 
все мені незвичайне, нове. 
Говори, говори... 
Я сьогодні вернувся в наш дім. 
Говори, говори... 
Я за голосом скучив твоїм. 
 
1982 
 
 
ДИСКОТЕКА 
 



Весь підвладний ритму, буревійний,  
танець бурха юною снагою  
і такою до життя жагою,  
що аж страшно й думати про війни. 
Змахи рук, очей вогнисті зблиски,  
феєричність, як бува у свято.  
Розряджаються музичні диски  
(добре, що не диски з автомата). 
 
Літаки десь носять в небі згубу,  
пильно дивиться з гнізда лелека...  
В сяйві люстр, в просторій залі клубу  
чергова працює дискотека. 
 
1982 
 
 
* * * 
 
Вночі від бомб горіла станція. 
Вже відчепили наш состав. 
Як всі, я на перон стрибав, 
не знав, що за хвилину станеться. 
І раптом — де візьмись — дівча 
припало до мого плеча 
й притислося... 
   Свистіння бомб.  
Жалило іскрами шинелю.  
Та стало п’янко нам обом  



від паморочливого хмелю.  
Лише хвилина то була.  
І я услід гукав: «Зостанься!»  
Не пам’ятаю, де та станція —  
здається, десь біля Орла... 
 
1982 
 
 
* * * 
 
Щасливий я, що, чорна заздросте,  
не завдаєш мені досад.  
Не заздрю, як в сусіда сад росте  
поезії чи й просто сад. 
 
Ненависне чуття те миршаве,  
огидний той отруйний змій...  
Радію гарному я віршеві,  
що написав товариш мій. 
Поезії натхненні витязі,  
ви, молоді, і ви, старі,  
лиш заздрю вашій працьовитості,  
якщо і справді ви майстри. 
 
І наче власній перемозі —  
новим шерегам ваших книг  
радію я... І сам по змозі  
щось прагну теж додать до них... 



 
1982 
 
 
* * * 
 
Старіємо — і вже на покуті  
садовлять... Всякі інші почесті.  
Спочити час... А все ж на спокій, в тінь,  
признатись, ой як ще не хочеться... 
 
Поштиво звуть нас «аксакалами»  
і слів чекають мудрих, чесних.  
Та скаржиться мій друг ровесник:  
— Вже молоді нас обскакали...  
 
Ну що скажу на це я другу?  
Не завдавай ганьби сивинам,  
ти ж тільки-но хвалився сином.  
Не обженуть — не буде руху! 
 
Радіймо юним! Та допоки ти  
живеш і в силі руки, очі ці —  
твори, дерзай і сам! На спокій, в тінь,  
признатись, ой як ще не хочеться... 
 
1982 
 
 



ВРАНЦІ 
 
Я знаю: достигають думи  
найкраще в тиші... Є закон,  
що міста лімітує шуми...  
Виходжу вранці на балкон.  
Не чуть, звичайно, соловейка —  
сховався в гай, напевне, він.  
Десь забивають сваї, рейка  
дзвенить — ледь чуть здаля той дзвін.  
Вслухаюся: тонка вібрація  
бринливих звуків долина.  
То подає свій голос праця,  
то озивається вона.  
І радий я, що місто диха  
в непогамовності живій.  
З балкона йду. В кімнаті тихо.  
І я за стіл сідаю свій...  
 
1982 
 
* * * 
 
Тепер, можливо, це комусь екзотика: 
електрику погасять — і вже ніч  
розсіюють містичним сяйвом свіч...  
Малим же проклинав хиткого гнотика:  
його я стригти мусив раз у раз,  
щоб, як свіча спливала, не погас.  



Було: остання догоряла свічка,  
а пізно, і зачинена крамничка.  
Узимку ж вечорам нема кінця —  
і ми самі робили каганця.  
Виймали з лантуха сиру картопельку  
і ножиком у ній нутро видовблювали,  
туди олії трохи доливали.  
Олія й гнотик. Світляні овали  
на стелі. І від вогника мигтіння  
страшні на стінах коливались тіні...  
О, вечори тих довгих сніжних зим!  
О тьмяне світло, у трудах здобуте!  
Такого більш ніколи вже не буде...  
І хай не буде! Не журюсь за ним. 
 
1982 
 
* * * 
 
Пілоти мають перевагу: 
це ж унизу, це ж на землі — 
у місті десь чи у селі — 
в час бою бачать їх відвагу. 
Траплялося над отчим домом  
летіть у рідній стороні.  
Було, й згоряв десь невідомим  
в близькій чи дальній чужині. 
 
Було, й заносило пілота  



із парашутом у болото 
і там лишавсь повік на дні.  
Усяк бувало на війні. 
 
І все ж, як важко не було там  
життя проносить на крилі, —  
я заздрив на війні пілотам —  
цим дітям неба і землі. 
 
1982 
 
 
 
* * * 
 
Немало в світі різних є релігій, 
для них усіх є спільною Хатинь. 
Її всі дзвони — то одна з реліквій,  
одна з моїх немеркнучих святинь.  
 
І дорогі мені у німбах лики  
в середньовіччі писаних ікон  
святих старців, божественних мадонн,  
що їх творив колись митець великий.  
 
Приваблюють і куполи церковні,  
що ними здавна золотиться Київ, —  
то їх воздвиг наш славний зодчий Ковнір —  
один із українських кріпаків. 



 
І вірю я: ніколи не померкнуть  
ті барвні рукотворні небеса,  
що під склепінням київської церкви  
їх геніальний Врубель написав... 
 
1982  
 
 
 
БАЛАДА  
ПРО ХЛОПЧИКА Й КАСКУ  
 
Ой Дніпре, ой Дніпре широкий!  
Закінчив солдат свою путь,  
не встигши за два лише кроки  
твоєї води зачерпнуть. 
 
У бронзі застиг над рікою,  
де мирно росте очерет,  
тримає він каску рукою,  
простертою стрімко вперед.  
 
І стало все схожим на казку: 
щоранку приходить сюди  
хлопчина й відерцем у каску  
з Дніпра наливає води... 
 
1982  



 
 
 
* * * 
 
Невже для того ми все вище й вище 
злітали в космос, щоб зуміть звідтіль  
нищівний промінь кинути на ціль 
і землю обернуть на попелище? 
Щоб стали ворогами нам ті зорі,  
що оспівав їх не один поет?  
Щоб у найкращій із усіх планет  
лиш мертва пустка й купка інфузорій? 
Щоб не людина, а плитка амеба  
без пам’яті, без розуму й чуття?..  
Ставаймо всі до захисту життя —  
не землю лиш пильнуймо, а і небо!  
Хай космос для життя, для миру буде —  
не для потворних атомних страхіть!  
Злітайте вище й вище в небо, люди,  
лиш тільки землю з ним не посваріть! 
 
1982 
 
 
 
КИЇВСЬКА СЛАВА 
 
Хатки ´ на горах туляться —  



не місто, не село,  
і жодної ще вулиці,  
а Києвом було. 
 
Не в назві ж міста слава.  
То Київ давніх літ  
лиш мудрість Ярослава  
на весь піднесла світ.  
 
Не лиш краса палаців,  
каштанів і тополь,  
а слава — в нашій праці,  
в єднанні наших воль. 
 
Не тільки шир майдановий,  
проспектів довжина, —  
а скальпель Ромоданова  
і муза Бажана. 
 
1982 
 
 
* * * 
 
Не все, поете, на папір  
клади, що тільки вхопить зір,  
що випадково вловить око, —  
верши призначення високе,  
твори розумний свій відбір. 



 
У дні ворожої навали, 
як трупами встелявся шлях,  
ми не зітхали «ох» та «ах», —  
ми сльози в кулі відливали  
у фронтових своїх піснях. 
 
Ми бачили на ратнім полі 
не тільки біль, не тільки кров,  
а як боєць вперед ішов.  
І злигодні усі та болі  
своєю мужністю боров.  
 
І ми про цей писали подвиг, 
що в кипені травневих днів 
до перемоги нас привів. 
І сил додав бійцям в походах  
наш гордий, вистражданий спів.  
 
1982 
 
 
* * * 
 
І знову серце огортає туга —  
то несподіваний ізнову стрес: 
закреслюю адресу свого друга —  
на кладовищі ж бо нема адрес. 
 



З гірким, німим плачем її закреслюю,  
тамую мовчки, по-солдатськи, біль.  
Чиюсь нову записую адресу. 
Бодай було б побільше новосіль! 
 
1983 
 
 
Материнське чекання 
 
Матерям, які не дочекалися 
своїх синів з війни в Афганістані 
 
Неначе сльоза, покотилася зірка 
і впала в садочок. 
Поглянула мати й заплакала гірко: 
«Ой сину, синочок!..» 
 
Не знає і досі нічого про сина –  
і ждати несила. 
Лиш знає, що слава його соколина  
у небі летіла. 
 
І здогади мучать, і стали нестерпні  
розкотисті грози, 
і темні, аж чорні, ці ночі у серпні,  
і зорі, як сльози... 
 
1983 



Друг 
 
Відомий художник Василь Штернберг  
був одним із улюблених друзів  
Тараса Шевченка.  
 
Було незвичне прізвище у друга —  
на іншомовний, не слов’янський лад,  
і милозвуччям не ласкало вуха,  
та був Тарасові як рідний брат.  
О Штернберг... Так легко, добре з ним,  
напевне, і йому теж любо із Тарасом:  
співали разом, бідували разом...  
І от поїхав аж у дальній Рим.  
А чи то скоро вернеться з мандрівки?  
Про нього все нагадує навкруг.  
Старі дуби і липи Качанівки —  
з яким натхненням малював їх друг!  
...Сумний Тарас відходив од причалу  
і ніс у серці другове тепло.  
Хай і незвичним прізвище було —  
воно, неначе музика, звучало... 
 
1983 
 
 
 
* * * 
 



Лежить чоловік у труні. 
Скільки в житті й радості, й горя ніс! 
А нині — немов у глибокому сні, 
на лиці вмиротвореність.  
 
Смерть загострила риси. Лише сивину  
без змін лишила. 
   Дивлюсь на сон 
спокійний цей —  
і страшно стає: від цього сну  
ніколи не прокинуться. 
 
Вмиротвореність... Лиш мертвим личить це слово.  
Яка вмиротвореність, коли неспокій навкруг,  
коли і час дихає грозово?  
Життя — жага, порив, рух. 
І коли я бажаю вам доброї ночі,  
то у цьому своєму вітанні  
побажати вам хочу 
не тільки доброго сну, а й розплющити очі — 
прокинутись на світанні... 
 
1983 
 
* * * 
 
Втішають знов мене: не сивий ти, а срібний.  
Я ж не соромлюся сивин і не боюсь.  
Найбільша втіха — відчувать, що ти потрібний,  



що можеш дарувати ще тепло комусь.  
 
Лиш зберегти зумій ти єдність слів і дій —  
і сивого тебе стрічатимуть поштиво.  
Радій, що вдома скринька повниться поштова  
і телефонний зумер будить спокій твій... 
 
1983 
 
 
12 КВІТНЯ 1961 РОКУ 
 
Гримучі, вогняні обійми віхоли.  
Здригнулося і вгору полетіло  
сталеве корабля могутнє тіло.  
І космонавт промовив: «Що ж, поїхали!»  
Вгорі побачив чорні небеса,  
внизу — землі блакитну кулю... Й радо,  
невимушено вигукнув по радіо:  
«Яка краса!...»  
Демонструвала перед ним Земля  
і гори, і моря... Та от невдовзі  
він опинився в полі десь на Волзі,  
де пахла свіжозорана рілля. 
Незвично, дивно виглядав оранжевий  
його костюм... Уклавши парашут,  
ступив два кроки... Зупинився вражений: 
Знайоме поле... Був колись він тут,  
коли навчався ще в аероклубі,  



тут перший в небо свій звершив політ.  
О як його вітали друзі любі!  
Не так багато й проминуло літ...  
Схвильований від спогадів, думок,  
ішов, як льотчики ідуть, «врозвалку».  
Удалині побачив він сівалку  
і гурт людей, і трактора димок.  
І рідним так повіяло, земним.  
Він поспішав до них... Він перший в світі  
проклав у космос борозну... Із ним,  
здавалося, були там на орбіті  
Ці сівачі... Вітань знялася буря 
і не стихала скільки вже хвилин.  
В гурті стояв, зніяковілий, він  
і потиском руки знайомивсь: «Юрій»...  
Земне й небесне... Все немовби казка,  
якийсь неначе неймовірний сон.  
А він так просто запитав: «Будь ласка, 
скажіть, чи є тут близько телефон?» —  
І зрозуміли: ждуть десь космонавта —  
він має дати рапорт про політ...  
Гагарін посміхнувсь. 3 газет узавтра  
ця посмішка сяйнула на весь світ... 
 
1983 
 
 
ПІЗНАННЯ 
 



З вікна відкривсь уперше світ  
окрайцем неба з-поміж віт.  
І здивування те щоденне:  
весь світ навколишній — для мене. 
 
Пізнав я випроби земні,  
прорвався у безмежжя неба.  
Тепер ти, світе, і в мені  
і я — для тебе! 
 
1984 
 
 
* * * 
 
Пам’яті загиблих на війні друзів 
 
Вбиті друзі приходять у сни —  
і усі юнаками. 
Та у снах розмовляють вони,  
як ровесники, з нами. 
 
Отакими, як знали тоді, —  
молоді і красиві.  
Тільки ми уже немолоді,  
тільки ми уже сиві. 
 
Чиста, чесна у роки війни  
наша дружба солдатська!  



Вбиті друзі... Приходять вони,  
та, на жаль, тільки в сни, тільки в сни  
і зникають зненацька... 
 
1984 
 
БАЛАДА ПРО КАШТАНИ  
В шКІЛЬНОМУ ДВОРІ 
 
Не у парку, не серед майданів,  
а в шкільнім дворі на пустирі  
посадили двадцять шість каштанів 
у далекім квітні школярі. 
 
Стільки їх було отих, що з школи  
прямо в смерч воєнної біди  
рушили від парт — і вже ніколи  
більше не повернуться сюди. 
 
А каштани, як живі, здригались  
і ронили крапельки роси,  
як вчували на перерві галас —  
гомінкі дитячі голоси. 
 
Зір яснів у хлопчиків, дівчаток —  
їм здавалось: подають то вість,  
стоячи і досі ще на чатах,  
ті безстрашні, мужні двадцять шість. 
 



Пломеніли свічі на каштанах  
в день дев’ятий травня у дворі,  
де, синів згадавши довгожданих,  
сумно так мовчали матері... 
 
1984 
Я знав пілотів 
 
Я знав пілотів, добре знав тих,  
що звуть їх «соколи», «орли»,  
отих, які у космонавтах  
своє продовження знайшли. 
 
Хоч їм було, можливо, боязко  
і так незатишно було,  
та почуття святе обов’язку  
в грозовість неба їх вело. 
 
На польових аеродромах,  
де весь в тривозі небосхил,  
прощальний рук ліричний помах,  
епічний змах могутніх крил. 
 
І все у даль, і все угору,  
п’янке жадання висоти,  
долання жадібне простору  
і поривання до мети... 
 
І полюбив я авіацію,  



де повітряні кораблі,  
здіймаючись, не відриваються,  
а лиш злітають від землі... 
 
1984 
 
ЗАКЛИНАННЯ АТОМА 
 
У марші своєму  
сторіччям двадцятим  
не стань тільки, атом,  
убивцею-катом! 
 
Нас не приголомшуй  
смертельним ударом,  
а будь добротвором,  
а будь світлодаром! 
 
Бодай вогнедишний 
тайфунний твій вітер 
не перетворив би 
планету на цвинтар. 
Відкрив тебе розум  
для людського блага.  
Не будь же для світу,  
як зашморг, як плаха. 
 
Тепло своє щедро,  
як сонце, давай нам.  



Не будь смертоносним,  
а будь живодайним! 
 
Нас не приголомшуй  
нищівним ударом,  
а будь добротвором,  
а будь світлодаром! 
 
1984 
 
 
БАЛАДА ПРО РАДИСТА  
Й ВОДНЕВУ БОМБУ 
 
1 березня 1954 року, коли  
на Тихому океані американці  
випробовували водневу бомбу,  
на відстані 90 миль від  
атола Бікіні знаходилася японська рибальська 
шхуна. 
 
Коли на атол впала бомба воднева,  
були в океані рибалки-японці.  
Здалося: на них обвалилося небо  
і наче з орбіти зірвалося сонце...  
Посипалась манна... Та ні, то омана —  
то сіявся попіл з небес, а не манна.  
На шхуні не знали, що й мовить по рації...  
Пізніш — не в бою і не поміж боями —  



у муках, скалічений від радіації,  
вмирав у лікарні радист Кубояма.  
Вмираючи, мовив він хрипко і тихо: 
— Я знаю, мене вже сьогодні не буде.  
Хай смерть моя стане сигналом про лихо,  
якби лиш зуміли почуть мене люди... 
 
1984 
 
Біля телевізора 
 
Гнітюче громаддя фашистського танка  
повзло на екрані...  
    Спитала сумна  
у мене онука, маленька Світланка: 
— Дідусю, скажи, знову буде війна? 
 
А я не з кіно знав страхіття тих днів, 
і досі ще мною воно не забуте. 
Онука чекала... І я відповів:  
— Не буде, Світланко, не буде...  
 
Онука дивилася знов на екран,  
на крові струмки, що стікали по полю.  
Таку б у дорослих чутливість до ран  
чужих, до чийогось щемливого болю! 
 
Я вірю, що Розум здолає загати,  
аби перекутись на рала мечам.  



О доле, не дай, щоб зумів я збрехати  
довірливим, чистим дитячим очам... 
 
1984 
 
 
ТРАВА 
 
На місці розбитого дзоту  
уперто пробилась трава.  
«Тут нашу постріляно роту...» —  
почув я печальні слова. 
 
Солдатські серця тут і очі  
поховано десь у землі...  
Прислухавсь — і ніби шепочуть  
тоненькі травинки малі. 
 
Така собі ніжно-зелена  
звичайна трава-мурава,  
а серце здригнулось у мене,  
як зашелестіла трава... 
 
1984 
 
ОРАДУР 
 
У Франції новий є Орадур.  
Старий — в руїнах, так і не заселений.  



Все у війну загинуло населення  
від бомб і від гестапівських тортур.  
Осиротілі, безголосі вулиці.  
Німотна тиша чи застиглий зойк?  
Дерева до руїн лякливо туляться,  
та відчайдушно розквіта бузок.  
Печально сонце дивиться з небес.  
Птахи сюди не повертають з вирію.  
Біжить і зуби з голоду вишкірює  
худий, бездомний, шолудивий пес. 
Понюшить, пошкребе — і далі в путь,  
завулками і закутками бродячи. 
...Бува, в неділю приїжджають родичі  
та мовчки, як по кладовищу, йдуть.  
Заходять сторожко в розбитий дім  
(лиш двері із вцілілою табличкою),  
засвічують на спомин рідних в нім  
блідий ліхтарик з восковою свічкою.  
Чи прорипить протезом інвалід —  
пронизливо у тиші скрип відлунює —  
все мариться йому на стежці слід  
тоненьких каблучків красуні юної... 
 
1984 
 
 
 
* * * 
 



Був сон мій важкий, мов чавунний, —  
в холодний аж кинуло піт: 
побачив на скрипці не струни — 
колючий натягнуто дріт. 
Гула, як сирена, валторна. 
Прокинувсь — і легко мені, 
що все те страхітно-потворне 
змогло лиш примаритись в сні. 
 
1984 
 
 
* * * 
 
Ступає ранок сонценосний  
крихкою кригою ріки.  
Взялися памороззю сосни,  
і їхні крони — як хмарки ´. 
 
На лижах фінішує лютий  
лижнею в злежаних снігах.  
От-от дадуть весні салюти  
набряклі брості у садах. 
 
Все жде в природі на обнову,  
зігрітись, квітнуть поспіша.  
І жде якогось дива знову  
моя осонцена душа... 
 



1984 
 
 
 
ПОВІСТЬ  
ПРО ПЕРШУ ЛЮБОВ 
 
Як давно те було — до війни.  
Де ж ті юні літа? Де вони?  
День недільний кружляв, наче в танці  
під мажорний хрипкий патефон.  
Приїжджав я до тебе на станцію.  
Йшла стрічати мене на перон.  
Люботин... Люботин... Люботин...  
Люба ти... Люба ти... Люба ти...  
А невдовзі — як вибух — війна,  
руйнівниця нещадно страшна.  
Крізь вогненні пройшов я фронти,  
і у серці була, люба, ти. 
Люботин... Люботин... Люботин...  
Повоєнні минали літа.  
Я знайшов твою вулицю й дім.  
Частувала варенням своїм.  
Ні, не та стала ти, ні, не та...  
До своєї горнулась дочки.  
Був я, певне, тобі вже не люб.  
І варення твого кісточки  
все чомусь потрапляли на зуб.  
Ой не руште минулих картин — 



не стрічайте ви першу любов!  
Щоб солодкий той щем не пройшов, 
щоб така, як раніш, люба ти... 
Люботин... Люботин... Люботин... 
 
1984 
 
БАЖАННЯ 
 
Нехай і в часи електроніки,  
машинно-розумних ЕОМ,  
сюркочуть, стрибаючи, коники  
на лузі в траві над Дніпром. 
 
І хай, коли Київ двохтисячний  
справлятиме свій ювілей, —  
теж будуть і ніч така ж місячна,  
і шепіт у тінях алей... 
 
1984 
 
 
МАЛЬВИ 
 
Барвисті квіти на високому стеблі,  
в дитинстві грівся я у їхньому теплі.  
Був край поліський мій піщаний, небагатий,  
та веселили очі мальви коло хати.  
І не вінками, і не пишними букетами,  



ставнí, здіймалися вони понад штахетами.  
Пелюстки вигнувши, як труби грамофонні,  
звучали німо нам святковістю симфоній...  
Як слалася з Городні життєва дорога,  
світили мальви, як мені, біля порога,  
й так само барви їх — багряні, світло-сині —  
відбилися тоді в тремкій Вашій сльозині...  
Ах, мальви, мальви,  
    городнянські рідні 
мальви,  
в задумі знову задивляєтесь у даль ви —  
то знову з кимось ви прощаєтесь, мабуть,  
і від порога проводжаєте у путь...  
 
1984 
 
НАД ІРПЕНЕМ 
 
Славна річко Ірпінь,  
верб похилених тінь —  
вся твоя широчінь. 
Ти ще знана мені  
з років юності: 
бігли на бистрині  
хвилі в’юнисті. 
А посеред ріки  
жовті лілії.  
3 них сплітав я вінки  
своїй милій. 



Тут у червень страшний  
чув я вибух війни.  
На луги впала тінь —  
заіржав тужно кінь... 
Горе знала, а все ж  
гордо хвилі несеш.  
Шлеш канали в поля,  
щоб родила земля. 
Скільки літ промине,  
вже не буде мене, 
а ти будеш, Ірпінь,  
все текти в далечінь... 
 
1984 
 
Танок на льоду 
 
О, цей феєричний балет на льоду! 
За руку веде молодий молоду. 
На кризі дзеркальній свої піруети 
так творять натхненно, як вірші поети. 
Відгранена точність, поривчастість, грація. 
Мистецтво, народжене хистом і працею. 
Свій почерк, свій стиль, 
свій маршрут неповторний, 
ніким ще не знаний, ніким не проторений. 
Який поворот небезпечно крутий!.. 
Так здружено б разом у парі пройти 
у русі, в дерзанні, у захваті, в пристрасті, 



все сіре, все кволе із душ своїх витрясти! 
Виснажливо, складно, а легко так нібито. 
Тривога, напруга — й ні разу не схибити. 
 
1984 
* * * 
 
Про все — про сад із росами,  
про квітку і про пташку...  
А таємницю розуму  
нам осягнути важко. 
 
Вершина кібернетики —  
з кебетою машина.  
Але її усе-таки  
теж винайшла людина. 
 
Долають далі й висі  
творіння інженерії.  
Та що швидкіше мислі —  
ніщо не здожене її. 
 
Стрімкі будови зрощує,  
трудом поля заквітчує —  
чи в світі що дорожче є  
людини будівничої?  
 
Вона рідня з природою,  
та тільки все ж єдина —  



найкрасивіша вродою,  
вінець життя — Людина. 
 
1985 
 
 
* * * 
 
Я вірша читав на трибуні. 
   І ти, як на чатах,  
була вся в напрузі. 
   Та раптом забув я 
початок 
строфи... І ледь чутно з якоїсь із лав 
на сцену із залу 
його ти мені підказала — 
і зал зааплодував. 
Признáюсь: мені ще ніколи 
приємно від оплесків так не було. 
У залі повіяло хатнє тепло. 
І я пригадав, як ти — вчителька школи — 
карала підказки... Твоя ж ця підказка 
була наче ласка, 
як ласка душі найщиріша. 
Коли я читати скінчив свого вірша, 
то зал весь немов  
не вірша вітав, 
а нашу любов. 
 



1985 
 
* * * 
 
Здавна вас шаную, одержимі,  
не було б в житті без вас чудес.  
У земному живучи режимі,  
прагнете в труді своїм небес. 
 
Непримхливі, аскетичні в побуті,  
ви в полоні все нових ідей  
конструюєте ретельних роботів  
для комфортного життя людей. 
 
Бліднучи в прокуренім повітрі  
і ковтаючи валокардин,  
пишете в барвистості палітри  
наймажорніші з своїх картин. 
 
Часто для сучасників незримі,  
не для нагород і не для звань  
творите свій подвиг, одержимі,  
негучною святістю діянь. 
 
1985 
 
 
БАЛАДА ПРО СІВАЧА 
 



Відчув у грудях щемні болі, —  
давно осколок там засів, —  
та треба бути нині в полі,  
бо починається посів. 
 
Як свято — днина ця весіння!  
А у очах пливе імла,  
і сам він пада, як насіння,  
де щойно борозна лягла. 
Лежить, немов на ратнім полі, 
грудьми припавши до землі,  
мов гріє ними охололі  
грудки ще свіжої ріллі... 
 
1985 
 
* * * 
 
Мені схотілось розказать сьогодні синові,  
як юнаком носив я туфлі парусинові  
аж пізно восени... А в квітні, навесні,  
балетки на шнурках служили вже мені.  
Ти можеш уявить, мій сину, аспіранта,  
який в читальний зал прийшов читати Канта,  
студіювать скарби естетики, поетики,  
а в нього на ногах... шнуровані балетки.  
А матінка твоя — тоді ще комсомолка —  
їй любою була білесенька футболка.  
Ніколи гардероб не був нам самоціллю,  



кому — як самоціль, того ми звали «цвіллю».  
Не бідність я хвалю, а те, що й в скруті ми  
усюди і завжди лишалися людьми. 
 
1985 
 
Диптих  
про студентський подвиг 
 
1 
Із студентської аудиторії,  
на гвинтівки змінивши книжки,  
йшли на поклик самої Історії  
захищати життя юнаки. 
 
Не спиняли ні куля, ні міна  
на позиції передовій.  
І складали вони на «відмінно» 
іспит цей найдержавніший свій. 
 
2 
В криваву смертельну атаку  
він кинувсь, долаючи ляк,  
не тільки за рідну Ітаку —  
за волю всіх братніх Ітак. 
Лежать у студентськім музеї 
реліквії хлопця тепер. 
Не встигши створить «Одіссеї», 
поліг у бою наш Гомер. 



 
1985 
 
 
В ДНІПРОВСЬКОМУ ПАРКУ 
 
В Дніпровському парку, де шпиль обеліска  
в почесних гірляндах з букетних суцвіть, 
з малятком коляска — рухома колиска  
на вічному пагорбі Слави стоїть. 
 
Дбайливо прикрите в колясці-колисці,  
так солодко, мирно дрімає маля.  
Не зна, що лежить на високому місці,  
де скроплена кров’ю священна земля. 
 
Відходять з життя бойові ветерани.  
На жаль, прийде час — їх не буде ніде.  
Малятко зросте, і школяриком стане,  
і в День Перемоги поштиво-старанно  
на мармур дзеркальний букет покладе. 
 
1985 
 
 
* * * 
 
Усе частіше згадую я нині,  
як волю дав колись малій пташині. 



 
Уже не пам’ятаю, як той птах  
в моїх дитячих опинивсь руках. 
 
Коли на нього надививсь уволю —  
з гнізда долонь пустив його на волю. 
 
В ту мить відчув, що ніби втратив щось.  
Не втратив, ні! То так лише здалось —  
душі моїй одваги додалось. 
 
1985 
Я ЗМАЛКУ ЛІС ЛЮБЛЮ 
 
Німі братове дерева. 
Іван Драч 
 
Я змалку ліс люблю. Дерева — як брати.  
Та їхньої, на жаль, не розумію мови.  
В морозний тихий день люблю я в ліс іти,  
в засніжений, у білобровий ліс зимовий. 
 
Які то на корі незнані письмена?  
На бересті беріз які химерні коди?  
Ще не розкрилася уся нам таїна  
казкової, як ліс, величної природи. 
 
Мовчить зимовий ліс. Лиш чути де-не-де  
не зрозумілі нам пташині скарги й зойки.  



Зненацька з гілки сніг тривожно упаде —  
то черконе його політ красуні сойки. 
 
А я уперто в глиб продовжую іти —  
у таємничий глиб у пралісі густому.  
Весь спраглий до відкрить,  
    іду, забувши 
втому.  
Я змалку ліс люблю. Дерева — як брати. 
 
1985 
 
 
 
* * * 
 
В дорогу я взяв твоє фото —  
в готелі стоїть на столі.  
Заходять, запитують: — Хто то?  
— Найкраща з жінок на землі! 
 
Породжує відповідь подив:  
— Жартуєш. Дружина, мабуть.  
— Її я із тисяч знаходив,  
чому ж їй не кращою буть? 
 
1985 
 
 



* * * 
 
Знов думаю про тих, які не мали змоги  
прийти, як ми, з війни на свято Перемоги. 
Страшна біда: не бачить над собою неба,  
не чуть, яке життя вирує після тебе. 
А ще і чорне горе вічної розлуки: 
не знать, які у тебе діти та онуки... 
 
1985 
 
 
ПОЕТОВА МАЙСТЕРНЯ 
 
Льву Озерову 
 
І справді, де поетова майстерня?  
Чи тільки там, де стіл і кабінет?  
А чи де поля скошеного стéрні,  
як, дивлячись на них, бува, поет  
медитативний свій склада сонет? 
 
Чи, може, десь на березі Дніпра,  
як, стоячи на величавій кручі,  
коли нема паперу і пера,  
поет нашіптує слова співучі,  
що довго їх звучання не вмира? 
 
Коли і де — хто знає — розрослось  



лунке пісенне золото колось  
з життя у серце кинутого зéрня?  
Там, де відчуть натхнення довелось, —  
отам вона, поетова майстерня. 
 
1985 
 
 
Солдатські листи 
 
Пори кривавої супутники, 
як не губилися вони, 
з паперу складені трикутники, 
в шаленім вихорі війни? 
В простóри, кулями освистані,  
везла їх пошта польова.  
Скоряли щонайдальші відстані 
в окопі зрощені слова.  
Не встиг сказать коханій дівчині  
він двоє заповітних слів —  
тепер в листовному освідченні  
про це їй мовити зумів.  
Було: із фронту і до станції,  
де мирно сіялась зима,  
листи долали всі дистанції,  
хто ж їх писав — того нема...  
Бив наповал рядок засмучений,  
страшні, як постріл, в нім слова.  
Недавно ще були заручини,  



а нині — юна удова...  
Війни кривавої супутники,  
як свідки незабутих літ,  
живуть збережені трикутники,  
мов найдорожчий заповіт... 
 
1985 
 
 
* * * 
 
Думки про мудрість в кожного свої в нас: 
ви прагматичність мудрістю звете. 
Про мене кажете: «Свята наївність» — 
і топчете все чисте і святе. 
 
Святе для мене — совісне і мудре, 
ціную працелюбність і талант — 
вони мені дорожчі, аніж хутра,  
коштовніші за всякий діамант. 
 
А ви таке наївністю звете. 
 
1985 
 
 
Про книги 
 
Дивлюся на свою бібліотеку —  



на довгі і стрункі шереги книг —  
і думаю з тривогою про них,  
про їхню долю, може, й недалеку.  
То книгам, як відходив із життя,  
промовив Пушкін: «Прощавайте, друзі!»  
Невже в своїм зверхдинамічнім русі  
цих друзів приречем на забуття? 
 
Невже, як ретро-експонати, їх  
лиш збережуть кімнатні інтер’єри?  
Невже в екраннім сяйві телеери  
померкне сонячне світіння книг?.. 
 
1985 
 
 
ЗМУЖНІННЯ 
 
Про нього все ще думають: пташа,  
а він же виріс і убрався в пір’я.  
Не тільки плечі — вироста й душа,  
не лиш тепла їй треба, а й довір’я. 
 
І от злетів стрімливо так у вись.  
Талант, говорять. Я ж додам: і праця.  
А хтось на нього зверхньо ще дививсь — 
то, може, найсумніша аберація... 
 
1985 



 
 
* * * 
 
Неприємно про це і згадати: 
під дверима з годину вистоюю —  
то лякає так іспит з історії,  
бо здається: забув усі дати.  
І не входжу в аудиторію —  
краще завтра я іспита здам.  
Та ще важче, ніж вчити історію,  
як її у житті твориш сам.  
І студентські я згадую дні.  
Часто й нині здається: кудись піти  
мушу я, бо нові уже іспити  
треба знову складати мені... 
 
1985 
 
ПЕЧЕНІ ЯБЛУКА 
 
Було то у війну. Давно уже, колись...  
Так ворог із свого ударив міномета,  
що спалахнули віти яблуні-ранета —  
і яблука на ній одразу попеклись. 
 
Печені яблука... О, як любила мати  
мене в дитинстві ними частувати. 
Печені яблука... Були страшні вони  



в саду на дереві у чорний час війни. 
 
1985 
 
 
ПРО НАРОДНИХ ОПОЛЧЕНЦІВ 
 
Ті суто цивільні, невоєнізовані воїни.  
За станом здоров’я звільняли їх 
       від 
стройової. 
Від цих привілеїв самі відмовлялись вони —  
ставали бійцями у перший же місяць війни.  
І юні, й старіші... Там різні були покоління.  
Звисали шинелі до п’ят, а кому — по коліна. 
Це б їм за столами сидіти 
   й записувать числа, 
Та як же ти всидиш, 
   як смерть над Вітчизною 
звисла?  
Тендітні і кволі...  
А в битвах які ж то безстрашні!  
А як відчайдушно рушали вони в рукопашні! 
У воїнстві нашім мізерним  
   був їхній відсоток, 
та скільки лягло їх 
   на київських наших 
висотах!  
З контор і заводів «очкарики»-інтелігенти, 



це б пам’ятник вам!  
   Про вас би пісні і 
легенди... 
 
1985 
 
* * * 
 
Рідко чув, щоб хлібороби 
скаржилися на хвороби: 
болючіш, ніж власні болі,  
їм гірка посуха в полі. 
Ти ж ведеш, мій друже, знову 
все про хворості розмову. 
Я ж найбільше хворий, кволий, 
певне, буду у той день, 
як не зможу вже ніколи 
написать нових пісень. 
 
1986 
 
 
ПО ГРИБИ 
 
То пора отака: ти роби  
цілий тиждень, в неділю уранці  
вихідний — вихід в ліс... По гриби  
йдуть мої земляки-городнянці.  
Щедрий він, дощовий той посів.  



Ну й жнива у гаях у чернігівських!  
Це і справді дарунки лісів,  
як і пишуть в крамницях на вивісках.  
Йдуть батьки, з ними доньки й сини, 
і ніщо їм підступність погоди.  
Як на свято, рушають вони  
в лісові оці мирні походи.  
І здається недовгою путь  
в ненастанному доброму пошуку. 
І негласні змагання ідуть: 
в кого більше назбирано в кошику?  
І срібляться сліди підошов  
на ковзкій, на зарошеній глиці.  
Раптом вигук дитячий: «Знайшов!» — 
і світлішають стомлені лиця.  
Лиш під вечір вертаються в дім, 
закінчивши захопливі мандри,  
й нагородою кращою їм  
запахущі грибочків гірлянди.  
Віри в пошук лише не губи!  
Це ж ізнову сьогодні уранці  
вихідний — вихід в ліс... По гриби  
йдуть мої земляки-городнянці. 
 
1985 
 
* * * 
 
Я згадую, як гостро пахнув пил,  



прибитий теплим дощиком липневим.  
Удалині — вишневий небосхил,  
багряний відблиск він давав деревам. 
 
А у дворі розкішні лопухи  
росли біля паркану серед літа —  
такі, як нині пхають в лантухи  
мов гарні ліки від радикуліту. 
 
Дитинство... Не потьмарилось воно.  
У пам’яті ж то зміни дивовижні:  
чіткіше в ній те, що було давно,  
ніж те, що бачив на минулім тижні... 
 
1986 
 
 
 
Чорнобильська хмара 
 
На села і міста, поля й ліси  
від неї пил посіявсь смертоносний.  
В гаю вічнозеленої краси  
пожежно-мертво поржавіли сосни. 
 
І пташечка заклякла на сосні,  
і вмить замовк веселий гомін птичий.  
На глицю звалений, у вічнім сні  
поліг земляк мій — молодий лісничий. 



 
То мирний атом так, то не війна.  
Хоча ніде і не стрясло оселі,  
аварію відчули і в Брюсселі,  
і сколихнула світ увесь вона.  
 
Понад планетою її примара  
і над колискою — отам, де спить  
моя онука меншенька Тамара —  
ровесниця чорнобильських страхіть. 
 
1986 
 
* * * 
 
Як чортове насіння… 
Павло Тичина 
 
Буває, смерч руїну принесе,  
а цей, чорнобильський, промчав незримо,  
немов не тут, а десь пронісся мимо, 
І зовні наче в злагоді усе. 
 
В зеніті літо, і цвітуть луги. 
Здається, у цю пору, як і треба: 
синіє річка, голубіє небо, 
і зелень розкошує навкруги. 
 
Хати біліють у садках рясних, 



на вікнах сонце, й шиби в них не вибиті, 
і перекочуються хвилі Прип’яті,  
і човничок гойдається на них. 
 
Який ти, зір, оманливий єси! 
Чи міг забуть я, що цих місць поезію  
убило чортове насіння цезію... 
Де диха згуба — там нема краси. 
 
1986 
 
* * * 
 
О земле рідна поліська,  
близька мені сторона,  
хрестами та обелісками  
ти сита уже сповна.  
 
Твою красу тополину  
мої вславляли пісні,  
та гіркотою полинною  
тепер війнула мені. 
 
Хіба село те Народичі  
у серці біль не лиша: 
невже і завтра народиться  
там п’ятиноге лоша? 
 
1986 



Про волів 
 
При кілометрах, кіловатах,  
які давно вже знає степ, 
чи варто славить вайлуватих 
волів і їх волячий темп? 
 
Вони ж в свій час в степу широкім 
не на горбі, а на гарбі, 
упертим, ваговитим кроком 
тягли країну на собі. 
 
«Агей, бики, чого ви стали?» —  
мабуть, ніхто вже не вола. 
Чом не звели на п’єдестала 
хоч мармурового вола? 
 
1986 
 
* * * 
 
Час прискорює ходу мою,  
безупинно уперед жене.  
Хоч напруженіше думаю,  
та чи плідно й зосереджено? 
 
Давній ворог я відсталості  
і застиглого, статичного.  
Тільки й в русі хочу сталості,  



досконалого і вічного... 
 
1986 
 
* * * 
 
Море рідко буває спокійне,  
  частіше — мінливе, бурхливе,  
і здається — повтор монотонний:  
  припливи і знову відпливи.  
Ну а ти придивися, прислухайсь:  
  то дужче вдаряє, то м’якше.  
Хай повтор — тільки ж не монотонний —  
  все кожного разу інакше...  
 
1986 
* * * 
 
У колі сидять товариському  
співці найновіші. 
Та більше не зможу я Рильському  
читать свої вірші. 
 
Пішли із життя і ровесники...  
Де осені й зи ´ми,  
де літа і гарні ті весни, які  
прожив я із ними? 
 
А жити все ж хочеться... Дихаю,  



живу я... І доти  
мені є найбільшою втіхою  
години роботи. 
 
1986 
 
 
ХВАЛА ПАМ’ЯТІ 
 
Онуки ви мої, розповідаю вам я те,  
що взнав, що пережив, що вистраждав... 
     
 О пам’яте, 
то ти дала мені осяжність цю живу,  
з тобою сотні літ, здається, я живу. 
Зі мною простір весь, зі мною всі епохи — 
який без тебе був би я сліпий, убогий. 
З тобою тільки й можна у майбутнє нам іти. 
То кажуть про мерця, що він уже без пам’яті. 
Тобою своє серце сповнюючи вщерть,  
долаю забуття, долаю тлін і смерть. 
 
1986 
 
 
 
* * * 
 
В літа дитячі не срібло, не злото,  



а найдорожче нам було добро —  
десь знайдене у пору перельоту  
на нашім полі лебедя перо. 
 
Не бачили самої птиці в небі,  
то, може, на світанні чи вночі  
летів із казки нам відомий лебідь,  
тонке перо зронивши летячи. 
 
Траплялося таке, звичайно, зрідка,  
не кожен міг оте перо знайти. 
Воно було красиве, наче квітка,  
з якимсь небесним сяйвом чистоти. 
 
Тому, можливо, що було єдине  
в своїй красі незвичній, неземній,  
перо біло-сліпуче лебедине  
навік лишилось в пам’яті моїй. 
 
1987 
 
МУЗИКА 
 
Малим я ще не знав про світ чарівний музики,  
а вже мені бриніли у саду галузки. 
 
Нічого про музичні ще не чув октави,  
а вже мені дзвеніли у покосах трави. 
 



Не бачив клавішів, не відав і про гами —  
звучала мелодійно стежка під ногами. 
 
І в небі зорянім була якась казкова  
гармонія... Хоча цього й не знав ще слова. 
 
1987 
 
* * * 
 
Сльозами я платив за вчинок свій — 
за зірвані в саду чужому яблука.  
А як радів, коли пускав кораблика,  
як з рук злітав мій паперовий змій. 
 
Тепер потужні знаю літаки 
і кораблі, не кораблі — флотилії. 
Та не з моєї пущені руки, 
з моєї — лиш на аркушах рядки... 
І заздрю я хлопчачій тій ідилії. 
А тільки і тоді була тривога: 
чи не застряне він у довгім плаванні,  
кораблик мій? Чи прийде він до кого?  
Можливо, і загине в ручаї? 
 
До дальньої чиєїсь серця гавані  
чи допливуть коли рядки мої? 
 
1987 



 
 
* * * 
 
Святішого нема мені,  
ніж добрі напуття —  
уроки перші мамині,  
вони — на все життя.  
Не вихлюп тимчасовості,  
в них мудрість всіх століть:  
— По правді лиш, по совісті  
і треба, синку, жить... 
 
1987 
 
 
* * * 
 
В підступно-мирну між боїв годину  
і отаке бувало на війні, 
що думалось: можливо, я загину —  
й ставало тоскно, боляче мені  
від того, що життя так рано щезне...  
Та більш терзало: той, хто пом’яне,  
чи знатиме, що я загинув чесно,  
що зрада не взяла в полон мене? 
 
1987 
 



 
БАЛАДА 3 СЛЬОЗОЮ 
 
Медсестрою на фронті відважно пройшла 
     
 всю війну.  
Та Дев’ятого травня вона не змогла буть 
     
 на святі,  
бо поранена тяжко... Просила: 
    — В блакитному 
платті  
поховайте і ляльку мені покладіть у труну... 
 
Як чекала вона, що от-от буде мирне життя,  
як хотіла кохати, хотіла леліять дитя. 
 
1987 
 
БАЛАДА ПРО СЛОВО 
 
В бою, що розгорівся на світанку,  
солдату куля ранила горлянку. 
 
Він кров’ю захлинався... Ну а далі  
тяглися дні і ночі у шпиталі. 
 
О, як же засіяв той день святково, 
Як зміг він перше вимовити слово! 



 
І каже він, згадавши дні минулі: 
— А слово все-таки сильніше кулі. 
 
1987 
 
* * * 
 
Таке лишила свідчення Історія: 
спочатку в хижім полум’ї багать  
розумні книги страдницьки горять,  
а потім чорно, траурно димлять  
у Бухенвальді труби крематорію. 
 
1987 
 
* * * 
 
Коли, бува, почую, що між нас в безчесті,  
немов хижак, під себе хтиво хтось гребе, —  
у пам’яті встає солдат, який у Бресті  
у перший день війни всього віддав себе. 
 
Стояв він там на смерть, 
   протримавшись аж доти,  
як надійшла підмога із близьких застав. 
Коли кришивсь бетон, коли німіли доти, —  
стріляв, не похитнувсь —  
   мов сам він дотом став. 



 
Стояв отак на смерть  
   за рідний край свій 
отчий.  
Якби-то по війні вернувсь на свій поріг, 
то міг би глянути батькам, коханій в очі: 
зберіг він честь свою. Себе лиш не зберіг. 
 
1987 
 
 
* * * 
 
Стволи органних металевих труб, 
здалося, схожі на стволи «катюш», 
чиї лунали залпи у степах, 
щоб нині тут звучав могутній Бах —  
як голос вічності, як сповідь душ, 
як торжество життя над жахом згуб. 
 
1987 
 
 
* * * 
 
Нам добре вдвох, нам добре в парі.  
І птиця лиш тоді дола  
і висоту, і чорні хмари,  
коли у неї два крила. 



 
Нехай руїни злої вітер  
не залітає у наш дім!  
Несем дві долі — двоє відер —  
ми на коромислі однім. 
 
1987 
 
 
ПОРТРЕТИ 
 
Портрети теж уміють говорити. 
Давно запам’яталися вони 
мені з музейної старовини. 
Були там і цареві фаворити, 
і роду знатного князі та графи. 
Лиш завдяки малярських справ майстрам, 
немов живі, дивилися із рам 
(тоді іще не знали фотографій).  
Я розглядав ті випещені лиця —  
хотілося дізнатися мені,  
як можна оживить на полотні  
людські обличчя. В чому таємниця? 
Майстрів хвалив я. Та, сказать по правді, 
лишився болісний на серці карб: 
невже не гідний був і пензля, й фарб  
мій давній, тих часів далеких, прадід?  
Чом честь така не випала йому?  
Про нього чув: трудився цілий вік він,  



не князь, не граф. Можливо, що тому  
і не лишив портретних він реліквій.  
Вже сам я дідом став. А тільки й досі, —  
хоч це і марно (знаю наперед), —  
буває, мрію: от якби вдалося  
побачить свого прадіда портрет... 
 
1987 
 
 
Мрія 
 
Отам, де полігони,  
де стала смерть на чати, —  
там будуть поля гони 
Цар-Колосом квітчати. 
 
І там, де нині тюрми,  
де світ ще застять грати, —  
там школярі ноктюрни  
на скрипках будуть грати. 
 
1987 
 
 
* * * 
 
Яка, природо, мудрість є у тебе,  
яким природним є життя твоє: 



спочатку рожевішає край неба,  
а от і красне сонечко встає —  
і вже співає, пробудившись, пташка,  
і жовто-біла розквіта ромашка,  
і верби відбиваються в воді...  
Я часточка твоя (ні, не сторонній я).  
Які у тебе злагода й гармонія!  
Порушать їх — лютішаєш тоді,  
і вже гриміть страшним буремним грозам.  
Щоб пізнавати — нам дала ти розум,  
і руки, щоб творить, і мудре око,  
і серце чуле, добре, щоб любить.  
Коли ж тебе свавіллям розгнівить —  
о, як тоді помщаєшся жорстоко.  
 
1987 
 
 
 
НА МОГИЛІ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ 
В ПРАЗІ 
 
Сміються, плачуть солов’ї... 
Олександр Олесь 
 
В святковій пишноті травнева Прага,  
буяють зеленню сади й гаї.  
Кладу я квіти над поета прахом.  
Вгорі сміються й плачуть солов’ї.  



 
На Україну повернутись мріяв: 
в краю неріднім часто був сумним. 
Питав: кому печаль свою повім?  
І помирав із думою про Київ... 
 
І от його могилу я надибав,  
і він тепер так близько вже — не десь.  
Комусь він тут лиш Олександр Кандиба,  
для мене — мій улюблений Олесь. 
 
Повітрям волі спрагло диха Прага,  
буяють зеленню сади й гаї.  
Кладу я квіти над поета прахом.  
Вгорі сміються й плачуть солов’ї. 
 
1987 
* * * 
 
Ніколи не було життя моє салонним.  
А от гірким було. Було воно й солоним.  
Люблю я чорний хліб, а не пухнасту здобу.  
Найперш ціную суть — не зовнішню оздобу.  
І так у віршах теж — природно хай і просто.  
Ніяково мені, як треба мовить тоста: 
Не звик до пишних фраз, 
    хай навіть і про 
друга.  
Такий характер мій — то, звісно, не заслуга.  



А ще й таке ніяк не назову заслугою: 
сам більше говорю, а інших менше слухаю. 
 
1987 
 
 
БАЛАДА СПОКУТИ 
 
Що почув — те і розповідатиму 
(схоже щось і в романах було). 
Повернувся солдат в сорок п’ятому 
до своєї дружини в село. 
А її силоміць узяв нелюб —  
от вже має й дитя народить... 
— Чом стоїш? Хоч би скинув шинелю... —  
А він дивиться мовчки й стоїть. 
Може, замилувався красою,  
може, німо так плакав боєць...  
Вийшла з хати й своєю косою  
задушилась... Такий-от кінець. 
Це й моєї балади кінець. 
 
1987 
 
 
* * * 
 
У місяці свої останні, ненько,  
яка ти стала всохла і легенька,  



немов осінній лист, що відліта.  
Був дощ, а потім сніг. Була сльота.  
Ішли понуро за труною люди.  
Не на могилу ще, а вже на груди  
лягла печалі чорної плита. 
Про матір знов мені приснився сон,  
і згадувати став її частіше.  
Здригнувся я, коли зненацька в тиші  
злетів листок із поріділих крон... 
 
1987 
 
 
* * * 
 
В темній зелені алей  
у дніпровськім парку  
чути — тьохка соловей  
і ворона карка. 
 
Так зітнулися удвох,  
наче сонце й хмари: 
соловейко «тьох» та «тьох», 
а ворона—«кари!». 
 
Та, як сонця не згасить  
чорній тій хмарині,  
карканням не заглушить  
трелі солов’їні... 



 
1987 
 
 
НА ВЕЧОРІ  
ФОЛЬКЛОРНОЇ ПІСНІ 
 
У залі в письменницькій Спілці  
я чую в концерті, як грає  
артист на поліській сопілці  
мелодії рідного краю. 
 
Мелодії дивні-предивні.  
Які вони збуджують згадки!  
Хтось каже про них: «Примітивні».  
Невже їх забудуть нащадки? 
 
Та, серцем віддавна ще завчені,  
мелодії ці задушевні  
ніколи не вмруть, як і Мавчина  
краса, і пісні Лукашеві... 
Коли під небесними шатами  
цвістиме осончена гілочка —  
навічно у світі звучатиме  
тонка, мелодійна сопілочка. 
 
1987 
 
 



літорость 
 
О дерево життя, я — пагін, літорость.  
І серце то моє — немов розквітла брость.  
Хай блискавка війни тебе вогнем не вб’є!  
О дерево життя, я — мов дитя твоє.  
Квітуй, буяй посеред літа й рос!  
Я — пагін твій, я — літорость... 
 
1987 
 
 
ЮРМАЛЬСЬКІ АКВАРЕЛІ  
 
 
1 
 
В зеніті літа не буває спеки тут.  
По жовтому піщаному проспекту 
так добре йти вздовж Ризької затоки,  
де синя даль, що й не сягає око, 
де хвиль і чайок білосніжна зграйність  
на вітерці, якого вславив Райніс. 
 
 
2  
 
То можеш ти побачить звідсіля,  
що круглою і справді є Земля.  



Де з обрієм зливається вода,  
на сизі хвилі сонця диск сіда,  
і жевріє його густа багрянь,  
повільно так зникаючи за грань.  
Лиш наостанку ще прощально зблисне,  
як ти в кінцевому акорді, пісне... 
 
1988  
* * * 
 
Учора я побачив, як у полі  
раптово дощ став переходить в сніг.  
Були тоді в природи, певне, болі,  
і вам признаюсь: відчував я їх...  
А згодом вітер принесе полям  
тепло, весну, щезання білих плям.  
А далі — криг скресання... І в природи  
різкі бувають злами й переходи. 
 
1988 
 
 
СУСІД 
 
Був сусід в Чернігові у нас,  
поруч з нами він прожив два роки.  
Рідко чув я за стіною кроки —  
повертавсь він з служби в пізній час. 
 



Ким служив, який у нього чин —  
не скажу, бо і не знаю точно.  
Інженер... Мав на кашкеті він  
схрещених два срібних молоточки.  
 
Із якогось із приволзьких міст  
він приїхав ранньою весною  
будувати металевий міст —  
індустрійний велет над Десною. 
 
— Чи вечеряв, ти піди спитай, —  
просить мати... Стукаю у двері. 
— Може, Вам,— кажу,— принести чай? 
— Дякую...— й щось креслить на папері. 
 
Міст — я знав — то справа непроста: 
вже ж тоді кінчав я семирічку.  
Часто з друзями ходив на річку  
глянути, як міст отой зроста. 
 
От уже й опори там стоять,  
дужих арок металеве диво.  
На сусіда я дививсь поштиво,  
а йому всього лиш двадцять п’ять. 
Чи була у нього десь рідня? 
Й разу не поїхав у відпустку. 
В стужу, в спеку — в праці він щодня. 
От і дні лишилися до пуску. 
 



Мав уже й прощатись інженер —  
закінчився строк його контракту.  
Та одної ночі він помер,  
як тепер сказали б, од інфаркту. 
 
Красенем в труні лежав, як в сні.  
Мати прибула, із нею сестри.  
Голосили... В тузі голосній  
захлиналися і два оркестри. 
 
Навесні приїхав... І помер  
він такою ж ранньою весною...  
Ну а міст? Стоїть він і тепер —  
індустрійний велет над Десною. 
 
1988 
 
 
* * * 
 
В мистецтві прагне хтось творити 
кричущість фарб, шалені ритми: 
мовляв, того, хто бачить, слуха,  
таке байдужим не лиша. 
Вдаряють в очі, б’ють у вуха —  
і лиш мовчить, мовчить душа... 
 
1988 
 



 
* * * 
 
Тамарі Журбі 
 
Ви листочок зелений прислали мені у конверті: 
хай мовляв, талісманом надійним він буде 
      
 мені, 
хай мене береже від недуги, від наглої 
      
 смерті — 
він же вижив і сам у зими найжорстокіші дні. 
Ви писали про те, 
   що в кущі він вгорнувся у 
кригу 
і зберіг зеленавість свою, весняної не гірш.  
І поклав я його в заповітну, улюблену книгу,  
на сторінку оту, де Тичинин проміниться вірш. 
 
Ваш листочок і досі зелений — 
     
 не тліє, не в’яне, 
хоч і снігу вже скільки мело і вітрів прогуло.  
Я не вірив ніколи в якісь рятівні талісмани,  
а в Поезію вірю, в її живодайне тепло. 
 
1988 
 



* * * 
 
Лежу, не сплю та марю я 
у темноті нічній 
онукою Тамарою — 
вже шість сьогодні їй. 
Не років ще, а місяців. 
Що квітень, що весна — 
про це в своїй колисочці 
вона іще не зна. 
Не знає ще, красулечка, 
що й грози ходять десь. 
Кімната, дім і вуличка — 
це світ її увесь. 
А мати:— Драстуй, донечко! — 
І то найбільше з щасть, 
коли свою долонечку 
їй донечка подасть.  
І мати їй агукає.  
Вона ж тебе, мала, 
з страшною, злою мукою 
на світ цей привела. 
І на руці із любкою  
гукає (так було!) 
у телефонну трубку 
«агу» замість» «алло». 
...Лежу, не сплю та марю я 
у темноті нічній 
онукою Тамарою —  



всього півроку їй. 
 
1986—88 
* * * 
 
В житті своїм, напевне, мав я рацію —  
траплялося таке уже не раз —  
відповідав я завжди тільки працею  
на гіркоту докорів і образ. 
 
Цілюща, всемогутня мудрість творення!  
Удари долі, звісно,— не пусте,  
та хай лише не зачіпали б кореня.  
А корінь є — знов квітне все й росте. 
 
1988 
 
 
 
ПРО ЗДОРОВ’Я 
 
Все про здоров’я чую більш розмов я.  
«А в тебе як?..» І що відповідать?  
Життя ж — то не суцільна благодать.  
Без пушкінського «мислить і страждать» 
не уявляю я свого здоров’я.  
До старості дожив, до сивини,  
з недуги вийшов — і до праці знов я.  
А скільки їх, отих недуг, зборов я.  



Лиш не було б нищівної війни.  
Та і природи зберегти б здоров’я.  
Яке в житті без нього повнокров’я?  
Життя... Йому нема, нема ціни. 
 
1988  
 
 
ПРО ВОДУ 
 
Про воду я... Та згоден я і оду  
співати їй... Як мріяли про воду  
бійці аджимушкайських катакомб,  
як марили хоча б одним ковтком!  
Ловили спрагло краплі з стін, зі стелі.  
А як води заждалися пустелі!  
Щоб не арики, ріки і канали,  
давно б степи, давно б ліси сконали.  
 
А вийде з берегів — то й катастрофа.  
А ще й погано, як заходить в строфи  
поем і віршів... Навіть і тоді,  
як оду ти складаєш їй — воді. 
 
1988 
 
 
 
БАЛАДА  



ПРО скульптора  
 
Пам’яті народного скульптора  
Латвії Артура Бернієка 
 
Згадавсь митець латиський — життєлюб. 
Лісничим батько був, і він ще змалку 
був зачарований дерев красою. 
Коли вночі, опалений грозою, 
від блискавки зчорнів кремезний дуб, 
він хлопця з нього вирізьбив — рибалку, 
а з однієї з висохлих беріз —  
дівчину юну, схожу на русалку...  
Так і різьбив на березі затоки  
у лісі, де і народився, й зріс.  
Тут і посивів... Був ставний, високий,  
і борода сліпучо-біла в нього.  
Цих місць благословенних старожил,  
любив у вуликах розводить бджіл,  
казав: «Було багато тут гіркого —  
хай буде мед... Хоч не мені, комусь...»  
Ні, ні, не відлетить його душа,  
отут у всьому він її лиша... 
«Сюди я й після смерті повернусь,—  
він шепотів поблідлими губами,—  
я повернусь, і сумувать не треба, 
я ще побачу море, ліс і небо, 
натішуся і медом, і грибами...» 
Його нема. Та ряд його скульптур 



на лісовому березі затоки. 
Чекають, що повернеться Артур — 
той сивий скульптор, красень синьоокий. 
 
1988 
 
* * * 
 
Дививсь на бурею убите дерево.  
Було воно страшним в своїм спотворенні:  
стирчали вгору вивернуті корені,  
і зяяло дупло, як всохле черево.  
Покручені гілки — в людини руки  
бувають так заломлені від муки. 
 
Вже бачив смерть не раз і сам знав горе я.  
Чому ж тоді цей карколомний обрис  
спотвореного дерева мій зір 
так схвилював? 
   Був, певне, то вже образ 
не просто тільки дерева, а твір —  
страждань і мук тривожна алегорія.  
 
1988  
 
 
* * * 
 
Був літа розпашілий, буйноквітний час,  



і я, маленький, яблуню щосили тряс,  
щоб з неї яблука попадали скоріш.  
І от упало кілька їх... Бери та їж.  
До них я кинувсь. Надкусив. І не одне.  
Нестигле кожне з них — тверде і несмачне.  
Не розумів тоді: для всього є свій час.  
А як несамовито яблуню я тряс!..  
 
1988  
 
 
СОНЕТНА ПРИТЧА 
 
З-під брів дивився холодно і строго,  
неначе поглядом тим промовляв: 
нема у мене з вами спільних справ  
і вас не хочу знати я нікого... 
 
Та от йому прослалася дорога,  
і він, зловивши, як то кажуть, гав,  
спіткнувся й важко на асфальт упав.  
Щоб звестися — потрібна допомога. 
Вдивлявсь благально в тих, які навколо,  
ждав їхніх рук, як рятівного кола. 
І хтось підбіг і руку дав, як друг.  
 
І, може, вперше лиш тієї миті  
він зрозумів, що не прожить у світі  
йому без тих, які були навкруг... 



 
1988 
 
 
ВСЕ ВАЖЧЕ ВГОРУ ЙТИ 
 
Все важче вгору йти —  
аж забиває подих.  
Не стежкою лише,  
а навіть і по сходах. 
 
Як важко не було б,  
а прагну вгору йти.  
Тяжіння є земне.  
Є й поклик висоти. 
 
1988 
 
 
Я ЖІНКУ ЗГАДУЮ 
 
Я жінку згадую: щодня вона  
дивилася на вулицю з вікна.  
Сиділа довго-довго вечорами,  
застигши в прямокутникові рами.  
Стара, у зморшках і вже зовсім сива.  
Напевне, їй ходить було несила.  
Худі на підвіконні склавши руки,  
вбирала наче барви всі і звуки. 



 
Я хлопчиком повз те вікно проходив, 
і сива жінка викликала подив: 
чому так пильно й довго із вікна  
вдивлялася в навколишнє вона? 
Лиш бачив раз, як усмішкою доброю 
осяялась, коли їй із-за обрію 
привіт послало сонце з хмарних плес, 
багрець свій розплескавши в синь небес. 
І ось тепер в свої літа похилі  
я згадую ту жінку, й зрозумілі  
мені чуття її... Дивилась довго  
з вікна в бузковій вечоровій сутіні  
вона, мабуть, радіючи із того,  
що має щастя бути ще присутньою  
на святі дивовижному життя,  
якому не буває вороття. 
 
1988 
 
* * * 
 
То старість винна, що удосвіта  
із ліжка схоплююсь чомусь, 
що молодих скарбами досвіду 
усе омудрювать берусь. 
Знайти б лиш слово задушевне... 
Мій син — кремезний бородань — 
уже й занудився, напевне, 



наслухавшись моїх повчань. 
Не каже: «Не твоя це справа», 
хоча так думає, мабу ´ть. 
А я повчать чи маю право?  
Чи вчителем я гідний буть? 
Це ж сам, бувало, нищив сумнів,  
парадним вірив словесам.  
А син мій, щоб не обездумнів, 
нехай до істин дійде сам. 
Я у його лиш гляну очі: 
мій син... кровиночка моя...  
Я тільки дуже-дуже хочу:  
хай вірить в те, в що вірю я. 
 
1988 
 
 
КОЛИ  
ВІД’ЇЗДЯТЬ ПОЇЗДИ 
 
Коли від’їздять поїзди  
з перону все далі і далі —  
так сумно стає від печалі  
чиєїсь розлуки-біди.  
 
...Літа, ви куди, ви куди?  
Давно стали сивими скроні... 
 
Так сумно стає на пероні,  



коли від’їздять поїзди. 
 
1988 
 
 
 
* * * 
 
Миттєві на вулиці стрічі,  
і кроки, й відлуння розмов.  
Хтось сивий так пильно у вічі  
поглянув — і мимо пройшов.  
З усього людського потоку  
чомусь я всміхнувся йому.  
Лиш він запримітився оку —  
не знаю я навіть — чому.  
Можливо, обидва — солдати,  
в поході стрічались колись.  
Силкуюсь його пригадати,  
й так прикро, що ми розійшлись,  
що, й слова мені не сказавши,  
в бурхливім потоці людськім  
він зникнув і, певне, назавше — 
не стрінуся більше із ним. 
 
1988 
 
 
 



* * * 
 
Там, де дзижчали кулі  
й гармати били... Там  
кують тепер зозулі  
і лік ведуть літам. 
 
Майбутні, не минулі  
літа, а може, дні...  
А скільки ви, зозулі,  
налічите мені?  
 
Всім хочеться безсмертя.  
Та, доки ще не мла, —  
хоч трохи милосердя  
і трішечки тепла... 
 
1988 
 
 
* * * 
 
Пізня ніч. Певно, спить весь будинок,  
а мені все заснуть не дає  
цокотінням настінний годинник  
у кімнаті, де ліжко моє. 
 
У пітьму я вдивляюсь впівока,  
і здається мені в напівсні: 



наче кінь то підковами цока  
й наче сам я на тому коні.  
 
Відчуваю я часу погоню,  
ледве втримую я поводи.  
Ти не дай мені впасти, мій коню,  
чом так стрімко несеш і куди? 
 
Натискаю міцніш на стремена,  
тільки ноги вже слабнуть, на жаль.  
З фото дивиться мати на мене,  
ну а я все у даль, все у даль... 
 
В її зорі любов і тривога.  
Не спиняється кінь і жене.  
Де ж моя закінчиться дорога? 
Що в кінці там зустріне мене? 
 
...Пізня ніч. Певне, спить весь будинок,  
а мені все заснуть не дає  
цокотінням настінний годинник  
у кімнаті, де ліжко моє. 
 
1989 
 
 
 
 
* * * 



 
У травні на святковому майдані  
під урочистий шурхіт прапорів  
не чули ми, як в дальнім Магадані  
зривався зойк з похмурих таборів.  
Невже були глухі ми та байдужі,  
не болісно було нам, коли ми  
ступали на барвисті килими  
в той час, як падав друг наш  
     в лютій 
стужі  
на сніг концтабірної Колими?  
Простіть, невинні, ви, які вмирали  
у тюрмах,  
  в засланні в страшний той час,  
що пізно ставимо меморіали,  
щоб у віках не забували вас.  
Простіть...  
 
1989 
 
 
Солов’ї на Соловках 
 
Пам’яті поетів,  
що загинули на Соловках 
 
Солов’ї... Соловки... Чом є спільне  
у звучанні контрастних цих слів?  



Вільна птаха дзвінка —  
    й підневільне  
зле злидарство у царстві снігів. 
 
Біломорський той острів далекий.  
Чи бували на нім солов’ї?  
Знаю: не залітають лелеки 
в ті суворі похмурі краї. 
 
Приголомшливі стрінувши вироки,  
там безгрішні чекали кінця.  
Чи було до пташиної лірики,  
як холонули в муках серця? 
 
Тільки й там виливали в сонети,  
у пісні захалявні свої  
негратовану душу поети.  
Тож були там, були солов’ї... 
 
Солов’ї... Соловки... Чом є спільне  
у звучанні контрастних цих слів?  
Пісня волі дзвінка —  
    й підневільне  
зле злидарство у царстві снігів. 
 
1989 
 
 
 



Мова 
 
Ще хлопчам я у рідній Городні  
з уст моїх дорогих земляків  
чув пісні українські народні, 
віщі звуки Шевченкових слів. 
 
І була у цій мові гармонія  
з тим, що бачив я навкруги: 
оксамитове небо, півонія  
і смарагдові зелен-луги. 
 
І у тихий, замріяний ранок  
чуйно я прислухався в дворі: 
бив ритмічно на річечці прáник —  
прали там сорочки матері. 
 
І сорочечка чиста, хоч латана,  
у дворі вже на вітрі висить  
і, як біла лебідка, крилато  
лопотить, мов зліта у блакить. 
 
А кінчалася днина погожа,  
багрянистих небес вечорінь, —  
все мені видавалося — схожа  
на розпечену печі черінь. 
 
Як на блискавку грізно нагрима  
у повторах розкотистий грім, 



то, бувало, й народиться рима 
у дитячому вірші моїм. 
 
Вже у мене і діти, й онуки. 
Я ж до скону в душі пронесу 
мови, змалку почутої, звуки 
і її невмирущу красу. 
 
1989 
 
 
 
Інтелігенти 
 
Про них — про вчителів маленької Городні  
(мій батько вчитель теж) —  
    я згадую 
сьогодні.  
Було, свою трудну закінчивши роботу,  
у гості йшли до нас увечері в суботу.  
Ще ставши на поріг, віталися уклінно.  
Мостивсь я за столом до батька на коліна.  
Хоч довгі вечори засніжені зимові,  
приємно час минав у жартах, у розмові.  
Пили статечно чай з варенням кизилóвим.  
Ніхто не обмовляв когось недобрим словом.  
Я зрозумів тепер, що місця злоязиким  
в тім колі не було, як і гучним базікам.  
Учителька стара виразно і красиво  



декламувала вірші Рильського Максима.  
Тоді я ще не знав сонетів і октав.  
Я вечори оті навік запам’ятав... 
 
1989 
 
 
 
* * * 
 
Повідаю, друзі, я правду святу вам,  
    життям так 
далось: 
люблю я Городню свою, як і Тувім  
    любив свою 
Лодзь. 
 
Єврей — український поет. В цім феномені  
    не бачу я див.  
Чернігівський край мій... 
    То він вже давно 
мене  
     
 таким народив. 
Як хлопчиком був — на корі, на берéзі я  
    читав письмена. 
У лісі між крон полонила поезія —  
    небес таїна. 
 



Весь рід мій прожив на землі України  
    більш тисячі літ. 
Пройшов тут і я і шляхи, і стежини,  
    тут кров моя й 
піт. 
 
Це ряст ще б топтати... 
   Бодай лиш не згинці —  
     на 
повний хай зріст!  
Поміж іудеями та українцями  
     я 
начебто міст... 
 
1989 
 
 
 
 
 
В Музеї  
Коцюбинського 
 
В Чернігові в дні юності моєї  
заходив я нерідко в кабінет  
в зеленому будиночку-музеї,  
де полишив своє стило Поет. 
 
Так, він Поетом був, бо в кожнім слові  



світіння доброти і чистоти.  
Маленькі, стислі аркуші поштові —  
на них у Вічність він писав листи. 
 
Була моя то Мекка... І в цій Мецці  
немов світлішала душа моя.  
Живе в душі і досі інтермеццо,  
цвіт яблуні і досі ще буя... 
 
1989 
 
 
 
 
Вірші про тебе 
 
Прилинь, прилинь хоч на хвилину,  
вся в білім, схожа на лілею.  
Тебе як рідну я зустріну  
і вперше назову моєю. 
1940 р. 
 
1 
 
Вся у білім, отак і прилинула,  
як у вірші я кликав колись.  
І вина необачні краплини  
на те біле вбрання пролились. 
 



Без гучного весільного тосту,  
без врочистих застольних промов  
в перший рік по війні —  
    сорок шостий —  
ми свою святкували любов. 
 
У військовій ще був гімнастерці,  
в тебе плаття ошатне одне.  
Та за щедрість поезії в серці,  
певне, ти й полюбила мене. 
 
Що ж, бували гучними весілля  
і розрив, як вінець тих весіль.  
А любов — то стійке, дивне зілля,  
нас і досі п’янить його хміль... 
 
2 
 
У пам’яті натомленій сплива  
та ніч далека — зоряно-імлава,  
стара в альтанці дерев’яна лава,  
де юні, запальні казав слова. 
 
Тієї ночі говорив я мало, 
і ти тоді була неговірка, 
і німо так до серця промовляла 
в моїй руці твоя жарка рука. 
 
І от в життя годину вечорову  



далека ніч у пам’яті сплива.  
Якби на лаву ту нам сісти знову  
і юні, запальні казать слова... 
3 
 
Ми поруч ідем — і хвилин  
    щасливіших 
немає.  
А ще коли сонце й повітря, немов  
    голубе.  
Тебе я під руку веду, але тільки  
    не знаю: 
мене ти тримаєш а чи я тримаю  
    тебе...  
 
4 
 
Щось холодно... Зігрій мене так само,  
кохана, як і за свого життя  
мене, малого, зігрівала мама.  
Це ж найтрудніше я твоє дитя. 
 
5 
 
Аж приголомшило мене,  
що в серці у твоєму  
блокада... Слово це страшне 
ввійшло й в сердечну тему. 
 



Все більша в тебе сивина,  
і очі сумовиті.  
А в мене ти одна, одна,  
єдина в цілім світі. 
 
1989 
 
В ніч окупації  
 
Фашисти прийшли —  
    й небезпечно 
було  
лишатись в містах і містечках євреям.  
Тікав уночі хтось із них у село.  
Траплялось, що й не відчиняли  
    дверей їм.  
А сива бабуся, яка на краю  
жила і хатинка у неї убога,  
впустила до себе єврейську сім’ю,  
бо вірила в Бога...  
 
1989  
У Бабинім яру 
 
Спинились біля яру,  
   що здавна звався 
«Бабин».  
Був першим у колоні старий  
   колишній рабин.  



З манатками дрібними в незвідану дорогу  
узяв ярмулку, тáлес*,  
   щоб десь молитись Богу.  
Коли ж відчув загибель,  
   за п’ять хвилин до згуби  
молитву шепотіли його поблідлі губи.  
А смерть йому у вічі як глянула зловіщо,  
до неба скинув руки:  
   «Ой готеню, за віщо?..»  
Та сухо тріснув постріл —  
   і в глинищі зостались  
і рабин, і ярмулка, і в плямах крові талес... 
 
1990 
 
 
Монолог онука 
 
В Яр піду і поклонюся.  
Він — здалося так мені —  
зветься «Бабин», що бабуся,  
наша бабця Рейзл-Буся,  
мертва там лежить на дні. 
 
Ми її любили, внуки,  
найпочеснішу в сім’ї,  
вузлуваті її руки,  
мудру посмішку її. 
 



Завжди лагідна і тиха,  
ні краплини в неї зла.  
Прожила й нікому лиха  
і образ не завдала. 
 
Прикриваючи обличчя  
крильцями тонких долонь,  
як обожнювала свічі,  
їхній трепетний вогонь! 
То вона нечутно з Богом  
розмовляла в сяйві свіч,  
щастя бідним і убогим 
в ту вимолювала ніч. 
 
...В Яр піду і поклонюся. 
Він — здалося так мені —  
зветься «Бабин», що бабуся,  
наша бабця Рейзл-Буся,  
мертва там лежить на дні.  
 
1990 
 
 
 
Київ.  
29 вересня.  
Бабин Яр 
 
Осіння, пам’ятна,  



в жалобі чорна ніч.  
У Бабинім Яру  
палають сотні свіч.  
Сльозами сліпить зір  
незримий дим гіркий.  
Поблідли в небесах  
від жаху всі зірки. 
 
1990 
 
 
 
* * * 
 
Було: спитав мій син в свої п’ять літ 
— А що воно таке: «кос-мо-політ»? —  
Ах, синку, чи не міг ти запитати  
щось легше і приємніше у тата?  
Я тяжко на собі ярлик цей ніс.  
 
Всміхнувся я, а очі повні сліз... 
 
1990 
 
 
Декому 
 
Люба і рідна тобі тополина,  
що біля тебе так близько зросла. 



Зріс тут і я, не робив тобі зла. 
Та і не дерево я, а людина. 
Чом же на мене так дивишся скоса? 
 
1990 
 
 
 
Медальйони 
 
Робили їх із срібла й злота,  
любовно укладали в них  
малесенькі овальні фото  
отих, що найрідніші з всіх. 
 
А ще були солдатські, масові: 
у фронтові буремні дні 
вузенький медальйон пластмасовий  
із зброєю дали мені. 
 
У нім була моя адреса 
і найдорожчі імена, 
щоб не змогла їх перекреслити 
смертельним розчерком війна. 
 
У вогнянім воєннім морі  
ті медальйони — поплавки: 
їм не дано тонути в горі,  
їм жить належало віки. 



 
Напевне, їх були мільйони —  
не всі вціліли в дні війни. 
То добра справа — медальйони: 
священне бережуть вони. 
 
Щоб дорогого знак не стерся, 
і в час не тільки лихоліть, 
Як медальйон, той знак у серці 
ви, люди, з гідністю носіть. 
 
Носіть його у свята, в будні. 
Який щасливий той співець, 
чиї рядочки незабутні 
живуть у схованках сердець. 
 
1990 
 
 
На колишньому полі бою 
 
Тут не один поліг солдат,  
не всі потрапили до списків.  
І ані прізвищ, ані дат,  
ані могил, ні обелісків. 
 
Тут поле, а за ним і ліс.  
Так звично колоситься колос.  
І не проллє ніхто тут сліз,  



не наридається уголос. 
 
Ніхто й не розповість рідні,  
де впав солдат —  
  живий чи мертвий.  
Портрет його десь на стіні  
звідсіль за сотні кілометрів. 
 
Припорошив солдата сніг  
а чи присипало землею.  
Давно, давно він тут поліг,  
землею став, з’єднався з нею. 
 
Хоч в полі цім нема могил,  
та можна похилять знамена,  
бо тут священний навіть пил,  
уся земля отут священна! 
 
1990 
 
 
* * * 
 
У сорок п’ятім по землі австрійській  
ми рухались на захід, а на схід  
ішли цивільні й, стрівши наше військо,  
вітали нас, визвольний наш похід.  
То йшли з концентраційних таборів  
шеренги виснажених матерів  



і підтюпцем із ними поруч діти.  
Як стрічі цій було нам не радіти!  
Ми ж не всміхались: в кожної дитинки  
худенькі рученята, мов билинки,  
в очах сумна дорослість... В тих очах  
життя ще вогник блимав, не зачах...  
Де бачив очі ці раніш? Дитинні,  
з сумним, дорослим поглядом... Повік  
їх не забуть... Згадав... На Україні...  
Голодне літо... Тридцять третій рік... 
 
1990 
 
 
 
* * * 
 
О той страшний,  
   голодний тридцять 
третій, 
коли печально гасли, мов свіча, 
не залишившись навіть на портреті, 
чиясь бабуся, хлопчик чи дівча. 
 
Не раз бувало лихо недороду,  
як поле не народжує зела.  
А тут — до крихти вишкребли  
   в народу, 
щоб смерть голодна вбить його могла. 



 
Відкрились ще чорніш моєму зору  
і голод, і репресії тих літ —  
страхіття сталінського людомору,  
що їх з огидою таврує світ. 
 
Без трун померлих кидали у ями. 
Від ляку заклякали явори.  
Тоді вже трупи клали штабелями, 
і починались Бабині Яри... 
 
1990 
 
 
 
* * * 
 
...А прах бійців полеглих безсловесний.  
Воно і так, але воно й не так. 
В перервах між боїв, поміж атак  
солдати мріяли про мирні весни,  
про час весіль, про час нових зачать.  
О ні, бійці полеглі не мовчать —  
вони кричать, вони до нас кричать  
про згоду й мир... Це не містичне чудо.  
О Боже, дай, щоб їх було почуто... 
 
1990 
 



 
Оранта 
 
Сонце. Зелень. Ірпінська веранда.  
А чомусь ти згадалась мені,  
невмируща богине Оранта  
на соборній Софії стіні. 
 
Знала ти, як стогнали в неволі  
і як бились за волю брати.  
Стіни в храмі лишалися голі,  
на одній — не понищена — ти. 
 
Дні стрясались та бурхали ночі,  
а стіна ж то у храмі стоїть.  
Як твої натомилися очі  
бачить пекло страшних лихоліть! 
 
Був Батий, і були яничари,  
і недавні гриміли бої,  
та не меркнуть святі твої чари, 
в душу дивляться очі твої. 
 
1990 
 
* * * 
 
Я зневажаю тих, що вірять  



    в фетиш 
«крісла»,  
що нібито воно над всім  
    так зверхньо 
звисло,  
мовляв, отой, хто зміг його собі здобуть,  
з ним разом здобува і владу, і могуть. 
 
Огидні і такі, що їм свербить спокуса  
чинити зло, як ті, що із сліпих долонь  
докидували хмиз сухенький у вогонь  
багаття, де живцем палили Яна Гуса... 
 
1990 
 
В морі на човні 
 
Ми пливли на човні. Нас вперед ніс мотор.  
І чим далі у море, то й меншала спека.  
Грізну хвилю котив, наближаючись, шторм.  
Спалах блискавок знак нам давав:  
     
 небезпека. 
Ну а ми безтурботно розмову вели,  
і сусідка всміхалася лагідно й мило.  
І ми тільки тоді схаменулись, коли  
хвиля вдарила і за бортом заштормило... 
 
І так страшно нам стало: куди запливли?  



 
1990 
 
* * * 
 
В дитинстві я не бачив мандаринок,  
бо їх не мав наш городнянський ринок.  
Та в новорічну ніч хтось на ялинку  
таки повісив справжню мандаринку.  
Не знаю, як потрапила із Грузії,  
та і вона померкла від ілюзії: 
плоди з фольги та сніг із серпантину  
мою увагу вабили дитинну.  
Вже скільки проминуло із тих пір...  
Ми виросли, та хоче хтось наш зір  
знов засліпить, щоб міг дурити нас  
порожній, бутафорський блиск  
    
 прикрас.  
Та нам від нього вже не порадіти —  
і гнів у нас, бо ми давно не діти.  
 
1990 
* * * 
 
Я печаливсь колись, що від дотику  
міг згубити красу свою мак.  
А тепер з нього роблять наркотики  
й викрада його в бабці юнак. 



 
І старенький дідусь аж заплакав,  
як узнав про біду отаку.  
Та невже цвіт зостанеться маків  
тільки в пісні і на рушнику? 
 
1990 
 
 
* * * 
 
Хіба ми, люди, нині не кати  
природи?.. Он вже велети-кити  
самі викидуються з океанів  
і наче аж волають: «Окаянні,  
що наробили ви?..» Та і дельфін —  
морський наш родич лагідний — і він  
стрибає із води на берег круто,  
не знаючи подітися куди. 
Він, як і кит, не може без води.  
Вода ж стає чимдалі як отрута.  
Сумує зір небесний космонавта,  
як бачить, що внизу, на хвилях,—  
     
 нафта... 
 
1990 
 
 



* * * 
 
Поспівчувайте долі скрипаля,  
що на чужім весіллі заробля  
на хліб... Буває, горе серце крає,  
а він веселе, він мажорне грає,  
і скрипка, що торка його плече,  
здається, тисне важко і пече. 
 
Вгинаються від щедрих страв столи, 
щось і йому в перерві подали... 
Вже пізно, і його долає втома. 
Тут п’ють, танцюють, а чекають вдома 
його дружина, троє діточок... 
Мабуть, не сплять... Він знов бере смичок: 
хай на душі тривога і печаль, 
та мусить грать веселої скрипаль!  
 
Як у народі кажуть: замовля 
хто музику — той пан. А він хто? Бидло? 
Ніхто й не помічає скрипаля, 
хай лиш звучить мажор... О, як набридла 
гучна фантасмагорія весіль, 
і утекти так хочеться звідсіль! 
Та згадує дружину, діточок... 
Тремтить рука... Він знов бере смичок... 
 
1990 
 



 
Невмируще  
 
Л. X. 
 
Щодня він чекав її після занять.  
Діждавшись, додому ішов проводжать.  
Він красенем був, і вона — ніби пава.  
Казали студенти: «Ну й гарна ж бо пара!»  
А хтось ще додав: «Дружна буде сім’я!»  
І, може, що парубком заздрив їм я,  
то в пам’яті й закарбувалась так різко  
облич їхніх юних кожнісінька риска... 
 
Війна... Й після неї чимало вже літ. 
Зустрілася жінка, тендітна і мила, — 
і очі її, й брів крилатий розліт 
якийсь давній спогад мій розворушили. 
Той спогад сплеснув, наче хвилька, й затих. 
І от оця жінка з своєю із мамою 
мене познайомила... Я аж застиг, 
бо з павою стрівся... Тією-от самою... 
А де її красень? Не став я питати. 
Пізніше дізнався: поліг на війні. 
Є вітчим у доньки. Схотілось мені 
сказати: «Як схожі ви, донько, на татa!» 
Та я не сказав... О земна ти юдоль,  
жорстока єси... Хай навік згинуть війни: 
який їхній злочин жахливий подвійно —  



вбивають і скільки калічать ще доль!  
І думалось: час ще якийсь промине,  
не буде мене, вже не буде мене,  
та, може, комусь у моєму нащадку  
мала моя рисочка враз промайне  
і збудить про мене негадано згадку.  
Ще думав: хоч як не карає нас час,  
та марно не губиться в світі все суще.  
І те, що із предками зв’язує нас,  
нічим не знищене. Воно —  
    
 невмируще.  
 
1990 
 
 
Єврейському народові 
 
Народ єврейський! Тяжко пережитим 
не прославляйся ти і не корись 
обмові, що був названий колись 
затурканим і гнаним «вічним жидом». 
В історії є не одна сторінка 
твоєї мужності: Бар-Кохба, Маккавеї. 
І геніальна Леся Українка 
захоплювалась величчю твоєю. 
А як же з тебе насміхались: буцім 
то діаманти, а не мозолі 
твій значать шлях...  



   І вдячний я кібуцам,  
які змогли на кам’яній землі  
зростить врожай...  
   Вкраїнською дібровою  
я огорнув би ті сухі поля,  
водою окропив би їх дніпровою,  
щоб ще родючіша була земля...  
Народ єврейський! Болісна, гірка мені  
кров Бабиного Яру... Але злак,  
що у пустелі зрощений на камені, —  
ото твій символ і ото твій знак!  
 
1990 
 
 
Незвичайна бандероль 
 
Парасці Шовковій  
з села Печеніжин  
Коломийського району  
на Івано-Франківщині 
 
Якими словами про радість свою оповім?  
Це Ви бандероль незвичайну прислали мені: 
на світлім, на чистім, як совість людська, полотні 
гаптовані Вами — руками і серцем своїм —  
рядки мого вірша...  
    І літеру кожну, і 
слово  



Ви вишили віддано так,  
    по-сестринськи, 
шовково.  
Безцінний дарунок...  
    То справжня 
реліквія він  
для мене й нащадків моїх...  
    І доземний 
уклін,  
і дяку сердечну Вам,  
    Жінко 
Франкових Карпат,  
шле рідний по мові й любові 
    Ваш київський 
брат. 
 
1990 
 
 
На кладовищі 
 
Огорожі, і лави, і столики,  
стели з написами на плиті.  
Іудеї, а он і католики —  
в смерті поділ, як і в житті. 
 
Свіжі квіти лежать на могилі, 
а на іншій — ростуть бур’яни.  
Мабуть, родичі десь в Ізраїлі,  



стела ця їм приходить у сни. 
 
По граніту гілками б’є вітер,  
дощ січе, й сиротливо сповза 
рівчачками золочених літер  
крапелина дощу, як сльоза... 
 
1990 
Либідь 
 
Ще назва є, а річки вже нема.  
Ліна Костенко 
 
Та невже це історична  
славна київська ріка,  
ти, Славутича сестричка,  
що шумка була й стрімка? 
 
У бетонному полоні  
береги твої тісні. 
А колись в природнім лоні  
йшла в легенди і пісні. 
 
В кам’яне уклали ложе  
хвиль твоїх іскристий шал.  
Стала скутістю ти схожа  
на вузесенький канал. 
 
Не швидка, не норовиста,  



кволо води ти несеш.  
І заїжджого туриста  
вже давно не вабиш теж. 
 
Не пірнути, не поплавать.  
Де отава? Де човни?  
Човники з паперу навіть —  
не пливуть тут і вони. 
 
Не розширить, не поглибить —  
цупко так бетон трима.  
Тільки назва гарна «Либідь»,  
ну а річки ж то нема... 
 
1990 
 
 
* * * 
 
Як в кольорах на полотні  
побачив «Соняхи» Ван Гога,  
то соняхи всі після того  
ще поріднішали мені. 
 
Повз них городами проходячи,  
не був бездумний, як раніш.  
Земні, маленькі сонця родичі —  
у них вдивляюся пильніш. 
 



Отак, бува, митця творіння  
чуття загострює моє,  
душі дарує озоріння —  
і світ осяжнішим стає. 
 
1990 
 
 
 
Вузли 
 
Як довелось розв’язувать вузли,  
то був такий розгніваний і злий  
на того, хто отак заплутав їх,  
що я ніяк і розв’язать не міг.  
Ото б узять ножа та і за мить  
їх розрубать... Схотілося ж зуміть 
не силою, а хай хоч і поволі —  
умінням, випробовуванням волі.  
Так і зробив я... І сказати мушу —  
і гнів приборкав, і утішив душу...  
 
1990 
 
 
До дискусій  
про сніжну людину 
 
Дивує тебе, що в лісах дальніх гір  



живе ще людина, що зовні як звір.  
Лишають химерні сліди її стопи —  
первісну людину нагадує наче...  
А все ж дивовижніш, що в центрі Європи,  
буває, живе хтось, що зовні не звір —  
цілком, як то кажуть, людської подоби,  
і тільки-от серце у нього звіряче,  
а це у стократ жахливіше — повір. 
 
1990 
 
* * * 
 
Пам’яті Олександра Дейча 
 
Як вдячні ми, життя, що ти приносиш  
     
 в дар нам 
закличний образ тих, що сяють легендарно.  
Хоч їх уже нема, та спогадами й снами  
вони ідуть до нас, живуть між нас і з нами.  
Як добре, що вони і справді незабутні,  
що святом є для нас прихід їх в наші будні.  
Нас уперед ведуть та будять нашу совість. 
 
Так вічністю стає людини тимчасовість.  
 
1990 
 



 
Пік Шевченка 
 
Читав я про сміливців, що змогли  
здолать вершину, де живуть орли.  
І там, де пік із кам’яного груддя,  
поставили Шевченкове погруддя. 
 
Здіймається той пік понад Кавказом,  
неначе гострим різьблений алмазом.  
І вільно сонцю, зорям і планетам  
отам про вічність розмовлять з поетом.  
 
1991 
 
 
 
Тим, які руйнують  
солдатські могили 
 
Та як, скажіть, могли ви,  
   та як же ви посміли  
паскудити солдатські уквітчані могили? 
 
Як ударять посміли по заповітних плитах,  
сльозами вдів і сиріт  
   скорботно так политих? 
 
Хто влив у ваші душі  



   страшний відьомський 
трунок,  
щоб ви могли творити свій злий шабаш  
     
 на трунах? 
 
В тих трунах переможці — батьки,  
     
 діди-солдати,  
які не шкодували за вас життя віддати. 
 
Вони за вас померли — невже про це  
     
 забули,  
нащадки нечестиві, модерні вельзевули? 
 
Чого лиш не зуміє накоїти молодчик,  
що зневажає святість могил дідівських,  
     
 отчих... 
 
1991 
 
Акварелі 
 
Осінній гай 
 
В блакиті неба чорні віти  
дерев оголених, струнких.  



І гай — немов дереворити,  
де кожна гілочка — як штрих. 
 
Сніжинки 
 
З небес безодні, з далини  
які несуть вони відомості?  
Неначе в стані невагомості  
летять, кружляючи, вони. 
 
1991 
 
* * * 
 
Нарешті збулося: розпалась імперія.  
Віднині уже Україна — Держава,  
що вільною стала... І можу тепер я  
на повні легені гукнути їй: «Слава!» 
 
1991 
Про телефон 
 
«Щоб зберегти спочинок свій і сон,  
на певний час ти вимкни телефон»,—  
не раз так друзі радили мені.  
Хоч вабило побуть у тишині,  
та друзів не послухався своїх,  
сказав «спасибі», а зробить не зміг.  
Бо як же я від світу відключусь,  



а як потрібний буду я комусь? 
 
1992 
 
 
Про дими 
 
Колись я був захоплений отим,  
як з труб фабричних мирно  
     вився 
дим.  
То дихали індустрії легені —  
творив про це я віршики натхненні,  
й художники писали часто дим  
бузковим а чи синьо-голубим. 
 
А нині — як жахаємося ми,  
коли у небі бачимо дими. 
Страшніш вони, аніж грозові тучі, —  
вони канцерогенні і ядучі, 
й художники тепер мазками сажі,  
бува, їх гнівно вписують в пейзажі. 
 
1992 
 
Про рими 
 
Із рим люблю найбільше ті,  
що рапіруються в житті.  



Ненавиджу бучну парадність.  
І до душі мені порядність.  
І зневажаю я нікчемність,  
а поважаю щиру чемність.  
Набридли телепні і дурні —  
і рядові, й номенклатурні. 
 
1992 
Лицар 
 
Михайлині Коцюбинській, 
яка відкрила мені  
Стуса-поета 
 
Я був знайомий з ним.  
  Він молодий був критик.  
Пригадую статті й коротке, стисле «Стус». 
Та віршів його нурт, лише тепер відкритих,  
потряс...  
 То ставсь від них і справді серцетрус. 
 
Пишаюся я ним. Та мучить мене сором: 
він, молодий, зумів так осягнуть життя,  
що і уздрів у нім своїм орлиним зором  
оте, чого, на жаль, не зміг побачить я. 
 
За свій недовгий вік він мук зазнав доволі: 
то в’язнем у тюрмі, а то — на засланні.  
Хоч я на волі жив, а він терзавсь в неволі,  



та вільний бурхав дух в нім дужче,  
     ніж в 
мені. 
 
Душа його жива... Знялась вона і лине  
у вічність...  
  І стрімкий, нестримний її лет...  
За це знайомство Вам я вдячний,  
    
 Михайлино.  
Він справжній лицар був.  
  І справжній він поет.  
 
1992 
 
 
* * * 
 
Не уявляв на небі раю,  
знав: пекло є лише земне.  
Та от здалось, що я вмираю,  
що покида життя мене.  
Здалось: я ніби на краю  
якоїсь темної безодні.  
І так схотілось до Городні,  
на рідну вуличку мою,  
де близько ліс вкриває обрій,  
а коло лісу злото нив...  
Простіть мене ви, люди добрі,  



перед якими завинив.  
Прощай, прощай, о світе любий!..  
І поповзло в хвилини ці  
тремке, пекуче по щоці,  
й солоний смак відчули губи... 
 
1992 
 
 
* * * 
 
Із благоговінням писав я про вірші  
і кликав заходить в мистецтво,  
     як в 
храм,  
а нині в газетах все більше про біржі,  
на місці поезій — крикливість реклам. 
 
Валюта ой люта... А я-то ізроду ж  
ненавидів здирство базарних оман.  
Невже все заступлять купівля  
     та 
продаж  
і стане кумиром набитий гаман? 
 
Чи вижити зможуть в самумі комерції  
на древі життя ніжні грона пісень?  
Не злотом в кубушці, а піснею в серці  
хотів би зустріти останній свій день. 



 
1992 
 
 
* * * 
 
Лиш згадаю: скількох немає тих,  
з ким дружив за свій довгий вік!  
А життя — велетенський маятник —  
то в один, то у другий бік. 
 
Все у крайнощі — і аж болісно —  
враз від мінусів до плюсів,  
і від полюса і до полюса,  
й дуже рідко між полюсів. 
Ці розгонисті амплітуди  
із одного кінця в кінець —  
не витримують часто груди,  
розривається плоть сердець...  
 
1992 
 
 
* * * 
 
В приміський я прибув санаторій: 
може, чистий травневий озон  
дасть снагу моїй старості хворій,  
а вночі й заспокійливий сон. 



 
І віддався зеленим алеям.  
Та чомусь і дерева сумні,  
наче так непривітно і зле їм,  
так незатишно, як і мені. 
 
Пам’ятаю, матусенько люба,  
напуття оте давнє твоє: 
— Ти, синочку, притиснись до дуба,  
міць і стійкість свою він дає... 
 
Ось і дуб... Ну справжнісінький  
     
 нелинь,  
ще й в розвої своїм веснянім. 
Придививсь, а на нім жухне зелень,  
продірявлене листя на нім. 
 
Чом, природо, така ти сувора,  
де поділась твоя благодать?  
То тепер вже і ти стала хвора,  
і потрібно тебе лікувать... 
 
1992 
 
 
* * * 
 
Я круто, важко жив, немов ставав на битву  



за кожний у трудах народжуваний день.  
Бувало, шепотів уранці, як молитву,  
рядки своїх іще не створених пісень. 
Втовкмачували нам: виборюєм плацдарма,  
щоб згодом увійти в новий щасливий світ.  
А вийшло, що не так... Невже прожив  
     
 задарма,  
невже ж то змарнував своїх я стільки літ? 
 
У роздумах про це терзаюся і мучусь.  
Лише втішаюсь тим, що випало мені  
все ж будівничим буть,  
    солдатом брати 
участь  
і переможцем стать у праведній війні. 
 
Та і не заздрю я країнам і епохам, 
в яких не довелось мені у світ прийти. 
Казав колись мій дід: призначено  
     
 це Богом —  
і час, і місце те, де народився ти. 
Я народився й зріс у славній Україні.  
Наречено у ній звучать моїм пісням.  
І решту сил, які у мене є ще нині,  
за світлий день її я до кінця віддам. 
 
1992 



 
 
 
* * * 
 
Це ж планета, немов неприкаяна,  
терпить, Боже, від того, що ти  
сотворив разом Авеля й Каїна.  
Два брати. Два світи. Два фронти. 
 
Доти, Земле, не знати добра тобі,  
доки брат буде ворогом братові,  
доки серб не всміхнеться хорватові,  
доки є Карабах не один,  
з осетином воює грузин... 
 
Доти, Земле, не знати добра тобі. 
 
1992 
 
 
 
* * * 
 
Мир становится хуже, 
чтоб легче с ним было расстаться. 
К. Ковальджи 
 
Не згоден я з думкою вірша.  



Життя фінішує моє,  
а те, що навколишнє гірша,  
то ще болючіше стає.  
Згоряють ліси, сохнуть ріки,  
повітря отруйно димить.  
Ми думали: світ наш навіки,  
а він може щезнуть за мить. 
Які приголомшливі втрати!  
З небес витікає озон.  
Лякають і смог, і нітрати,  
мертвотність чорнобильських зон. 
От бачу: в тривозі онука  
та й плем’я усе молоде.  
І тяжча для мене розлука: 
яке ж то майбутнє гряде? 
Коли всі закінчаться війни,  
і мир стане справді міцним,  
і світ увесь буде надійний —  
тоді лиш, можливо, спокійний  
я зміг би проститися з ним. 
 
1992 
 
 
* * * 
 
Неначе струм, пройняв так серце біль,  
як прочитав біля своїх дверей: 
«Жиди! На вас чекає Ізраїль!» 



То хто схотів мене прогнать звідсіль? 
За віщо? Лиш за те, що я єврей? 
І двері запалили, щоб у сні 
я задихнутись міг в диму, в огні,  
коли спалить не встигли у Треблінці. 
Ні, ні, зробили це не українці — 
а виродки!.. За що такий удар? 
За вірші, що писав про Бабин Яр? 
Чи що єврей і славив Україну? 
Ні, гнів не засліпив моїх очей 
і розуму... Я злість не перекину 
на весь народ... Бо саме як єврей 
я знаю, як це страшно... І народи 
і далі закликатиму до згоди. 
А вас, фашистська погань, все одно 
життя у яму викине на дно, 
і на могилах ваших не хрести, 
а буде забуття бур’ян рости, 
і прокляне вас Бог....   
 
20.03.1992 
 
 
ПРОВОДИ 
 
Зав’язані туго баули.  
Обійми та схлипи плачу.  
«Вдивляйтеся, щоб не забули!»  
з перону я німо кричу. 



 
Раптовий шампанського вибух —  
салюту прощального звук.  
Здригнувся вагон — і у шибах  
останні вже помахи рук. 
 
І поїзд, ще хвіст показавши,  
щеза, як і гуркіт коліс.  
«Мабуть, це назавше, назавше», —  
шепочу, осліплий від сліз. 
 
1992 
 
 
ПРИТЧА ПРО АКВАРІУМ 
 
Пустили у акваріум дві рибки молоді.  
Напевне, добре в парі їм у затишній воді.  
Скляна простора камера — і є де розійтись,  
та, видно, мають наміри податись ще кудись.  
Поглянь, як рвучко носиться між чотирьох 
      
 цих стін 
красива меченосиця із вістрям на хвості.  
Хоч добре тут у парі їм — є їжа, є тепло,  
та їм тісний акваріум — і дивляться на скло. 
Занурюються вглиб, а чи злітають вгору враз.  
В них кров холодна риб’яча... А що казать 



      
 про нас? 
 
1992 
 
 
ІЗ ІЗРАЇЛЬСЬКИХ  
ЗАПИСІВ 
 
 
* * * 
 
Земля Ізраїлю... О ерец Ісраель*!  
До юних і старих твоїх осель  
я увійшов, як у священний храм,  
де прадід всього людства — Авраам —  
немов незримо привітав мене.  
І я отут молю лиш про одне: 
нехай не буде в світі більш Голгоф  
і геноцидових кривавих катастроф. 
Земля Ізраїлю... О ерец Ісраель!  
 
 
 
* * * 
 
Басейн у місті ізраїльськім Явне.  
Над ним злотистих бризок феєрверк. 
Нараз на Явне напливло уявне —  



і сонячний пейзаж немов померк.  
І небо стало темним, як від хмар.  
...Дитяче тільце біле, худоребре,  
скривавлене скотилося у яр...  
Не муч мене, о пам’яте, не треба,  
не треба, чуєш?.. Хочу надивиться  
на хлопчиків завзятих у плавбі.  
З води дівчатко вийшло — й на травицю.  
На рушнику дві смужки голубі.  
Дзеркалиться вода зелено-синя.  
Хлопчак засмаглий, наче з міді кутий.  
На майці в нього зірка шестикутна.  
В руці жовтогарячий апельсин.  
А спека аж димить сорокаградусна.  
Хлопчак стрибає відчайдуш у воду.  
Відчувши її щемну прохолоду,  
вигукує щось нерозбірно-радісне... 
 
 
 
В МУЗЕЇ ЯД-ВАШЕМ 
 
Ти жив, ти пережив той світовий погром.  
Горять дитячих душ убитих вічні свічі.  
Ступаєш в космосу розчахнутий огром —  
і можеш вічності поглянути у вічі. 
 
В пітьмі непізнаній став обережно крок.  
Не свічі — то зірки вгорі, внизу і окіл.  



Ти зіркою й себе відчуй поміж зірок.     
Гори, світись, світи... І думай про високе.  
 
 
 
РОЗДУМИ  
НА ІЗРАЇЛЬСЬКИХ ДОРОГАХ 
 
1 
 
Оманлива ота щедрота,  
якщо ввижається тобі: 
самі відчиняться ворота,  
за ними — далі голубі.  
 
І то отруйлива омана,  
як ждеш заобрійних чудес: 
не буде сипатися манна  
в твої долоні із небес.  
 
Уперто сам прорубуй скелі.  
Лише земні твої труди  
зростити зможуть у пустелі  
закучерявлені сади. 
 
Де зміг ти скелі побороти,  
очистить од уламків путь, —  
відкриті там зведуть ворота 
і золотими їх назвуть. 



2  
 
Неспокій... У моїх він, певно, генах. 
Від екзекуцій жах був у очах  
у пращурів... І в клопотах щоденних  
не покидали їх тривога й страх.  
 
Давно вже міг він щезнуть «ако обри»* 
єврейський древній, страдницький народ — 
а все ж, кмітливий і душею добрий,  
він вижив на вітрах усіх негод. 
 
Найперше дітям він давав освіту—  
сувої озорінь, а не погроз.  
Подарував славетну книгу світу**  
і розуми Ейнштейнів та Спіноз. 
 
Хай будуть прокляті погроми й війни!  
Хоч на сторожі миру є ООН,  
та як потрібний нині нам біблійний  
порадник згоди — мудрий Соломон!*** 
 
 
ПРОЩАННЯ  
3 ЄРУСАЛИМОМ 
 
Торкнувся серцем я Стіни плачу.  
А все ж назад у Київ полечу. 
Бо я землі вкраїнської дитя, 



на ній прожив я майже все життя. 
Вона — земля кохання й рідних трун,  
пророслих в ній моїх пісенних струн... 
 
1993 
 
* * * 
 
...І от нарешті крига скресла!  
Гей, човне мій, відчаль  
і осуши на дужих веслах  
    мою печаль.  
Не думав я, що часу річка  
    така мулка  
і що буває в ній водичка  
    така гірка.  
Є лівий берег, є і правий.  
    Вже скільки літ  
ніяк не рушим з переправи  
    у щасний світ.  
І от нарешті крига скресла.  
Гей, човне мій, відчаль  
і осуши на дужих веслах  
    мою печаль. 
 
1993 
 
 
Напис на книзі  



«Троянди на морозі» 
 
Триває ще моя дорога,  
та бачу, глянувши назад,  
замшілість дерева старого,  
оголений на вітрі сад.  
Ми в цім саду колись любили,  
хоч знали сліз щемливу сіль.  
Але не тільки на могили — 
ми рвали квіти й для весіль.  
Було нам важко у дорозі.  
А все ж давали нам снагу  
розквітлі навіть на морозі  
пісень троянди на снігу. 
 
1993 
 
 
Світлані 
 
Ой, яка пролягла поміж нас далина!  
А чи туга моя в даль оту долина?  
Часто в думах моїх ти, онуко моя,  
і бринить на вустах твоє світле ім’я.  
Прилетіли пташки у наш двір навесні.  
Та немає тебе, лиш з’являєшся в сні.  
Тільки в сні, тільки в сні і з’являєшся ти.  
Чом від тебе ідуть так повільно листи?  
Я на фото дивлюсь, що у шафі за склом.  



Там з тобою удвох і нам гарно обом.  
Чи настануть коли стрічі дні золоті?  
Чи побачу тебе я у білій фаті? 
 
1993 
 
* * * 
 
Погоже світання... Я вийшов у сад.  
Ступив тільки крок, потривоживши бджілку.  
Зірвався листок... Та як жаль, що назад  
листок цей не може вернутись на гілку... 
 
1993 
 
Пам’яті  
Олександра Меня 
 
Чому того карає мста, 
на того падає розплата, 
хто більше схожий на Христа, 
а не на Понтія Пілата? 
 
1993 
 
* * * 
 
Чи є що радісніше, аніж воля  
у змагах найжорсткіших здобута?  



Чи бачили коня ви серед поля,  
який біжить, порвавши раптом пута?  
Біжить несамовито він, квапливо.  
Розвихрилась на вітрі його грива.  
Чи не розгубить сил на півдорозі?  
Є щось тяжке, тривожне в цій загрозі. 
 
1993 
 
* * * 
 
Про вальдшнепа пише 
й не бачив, який він, той вальдшнеп.  
Він пише про скерцо 
й не відає, що таке «скерцо».  
О як мене нудить  
від крапель отруйливих фальші,  
котрі вже всотались  
в чиєсь невибагливе серце.  
Як модним був Кафка, 
ганявсь він за томиком Кафки,  
читать його взявся –  
заснув на дев’ятій сторінці.  
А модні карафки —  
на стіл уже ставить карафки,  
хоч пить любить з чарки,  
горілки наливши по вінця.  
О як остогидли  
дешеві оці маскаради.  



Не тільки з очей, 
а із душ теж знімаймо полуду!  
Я мрію про час, 
коли будуть суворіш карати  
брехню, лицемірство,  
злостиво-лукаву облуду. 
 
1993 
 
 
Про ірреальне мистецтво 
 
Здалось: за кожним кущиком 
смерть атомна чигала. 
У небі опинилися корови у Шагала. 
Немов перевернулося все догори ногами. 
І у повітрі чулися дисгармонійні гами. 
От, вишкіривши клавіші, заскавучав рояль нам. 
Мабуть, без ірреального вже й світ не є реальним. 
 
1993 
 
 
* * * 
 
Було і ляку, і принуки... 
А чи настане скоро час 
тріумфу Правди і Науки,  
якого так чекав Тарас? 



 
1993 
Балада  
про покликання 
 
Марку Гомельському 
 
Ще змалку Мельпомену  
всім серцем полюбив,  
обожнюючи сцену —  
одне з чарівних див. 
 
Склав іспит переможно,  
та соромно сказать: 
євреєві не можна  
було одержать «п’ять». 
 
Не вийшов у актори —  
і з схиленим чолом  
сидить собі в конторі  
і пише за столом. 
 
Самодіяльна сцена,  
малий у клубі зал, —  
тамує тут натхненно  
він свій мистецький шал. 
 
І є маленька слава  
(не в ній, звичайно, суть) —  



йому гукають «браво»,  
букети подають. 
 
З його природним хистом  
вже міг би він, мабуть,  
заслуженим артистом,  
а то й народним буть. 
 
...Сьогодні знов мав успіх.  
Руки прощальний змах.  
І лиш печальний усміх  
на стомлених устах. 
 
1993 
 
 
 
 
Балада  
про короткозорість 
 
Фашисти близько… Дід-єврей сусіду 
сказав: — Із Києва я не поїду. 
Безгіршний я, спокійно тут помру. —  
…І опинився в Бабинім Яру. 
 
1993 
 
 



* * * 
 
Вісімдесятирічну перейшов я грань.  
Хоча і знаю, щó бува за тою гранню,  
та, доле, хворістю так часто ти не рань  
і дай снаги та сил протистоять вмиранню. 
 
1994 
 
* * * 
 
Жили в буремний, у суворий час.  
Були ми вічні у житті солдати.  
Учили нас, як гідно умирати,  
а гідно жити не навчили нас. 
 
1994 
 
* * * 
 
Панахиди по друзях стають все частішими.  
Над труною прощаюсь в мовчанні сумнім.  
І ридає душа над скорботними нішами,  
що як рани в душі і у серці моїм... 
 
1994 
 
 
* * * 



 
Віршовані рядки лягали на папері...  
І то рятунок був од всіх незгод, зневір.  
О як мене лякав упертий стукіт в двері,  
що міг тюрмою стать чи засланням в Сибір. 
Був час такий, що кожний день і кожну мить чекав  
на «ворона» я чорного в тривозі.  
Себе я відчував, неначе у облозі...  
Бодай нікому з вас таке не пережить... 
 
1994 
 
* * * 
 
Дошукуйся: чия у лихах всіх вина,  
аби не повторити їх. Та й для спокути.  
Лиш не чіпай Історії: була вона  
такою, як була, а не як мала бути. 
 
1994 
 
 
Мій родовід 
 
Дізнався я, що прізвища початок  
«Каце» — скорочено то «койген цадик» —  
«святий мудрець»... Невже ж то занехаю  
своїх я предків чистий, світлий храм?  
Це ж знав трудягу діда Мордухая,  



згорьовану бабусю Міріам.  
Трудні шляхи пройшов мій давній рід: 
піски пустелі, ріки Вавілона.  
А інквізицією гнав Мадрид, 
то предки рушили, не впавши ниць,  
і прихистило їх привітне лоно 
поліських пущ і голубих криниць.  
Тоді у Білорусі, в Україні  
і стали жить в краях цих лісових.  
І я — нащадок вдячний — хочу нині  
хоч добрим словом пом’янути їх. 
 
1994 
 
 
На одержання ізраїльської медалі  
ветерана війни з нацизмом 
 
То я до вас звертаюся, євреї, 
до вас, які давно вже живете 
на обширах планети усієї. 
Я хочу нагадати вам про те, 
щоб у один з блакитних днів у травні  
ви не забули, вставши на зорі, 
про дату, що, як свята ближні й давні, 
теж мусить сяяти в календарі.  
Якби фашисти не були розбиті  
могутнім залпом наших батарей, 
чи міг би залишитися у світі  



не знищеним хоча б один єврей?  
Тож в кожнім іудейськім поколінні  
нехай звучить молитва на устах 
про тих, які зуміли у Берліні  
повергнути знеславлений рейхстаг. 
Єврейська мати! При свічках суботніх, 
коли у домі затишок і мир,  
згадай бійця у стоптаних чоботях, 
у вицвілій пілотці набакир.  
Такий він, як і праведники славні,  
що зберегли єврейське дитинча.  
Він світ зберіг! І в день блакитний в травні  
на честь його нехай горить свіча! 
 
1994 
 
 
Синові 
 
На кпини не бери мої старечі  
похилі плечі — знак похилих літ.  
А краще пригадай оте, до речі,  
як ти малим сідав мені на плечі,  
щоб глянути осяжніше на світ. 
 
1994 
 
 
* * * 



 
Не поклоняюсь діамантам,  
в жадобі плеканому злоту.  
А поклоняюся талантам  
за їх божественну роботу. 
 
1994 
 
* * * 
 
Я на землі поліській виріс.  
Топтали ряст ще змалку ноги.  
І вірші — наче самовираз,  
душі моєї монологи.  
Той монолог не є розлогим.  
Якщо його рядочки стислі  
торкнуть чиїсь чуття і мислі —  
тоді стає він діалогом. 
 
1994 
 
 
 
Депортація 
 
Я пригадую: їхав до Криму 
і почув у вагоні, як дід 
вів розмову про бабу Хакиму —  
він її найдавніший сусід. 



Дід казав, що і досі несила 
сиву бабу Хакиму забуть: 
уночі на весь двір голосила, 
як тягли силоміць її в путь... 
І згадав я тоді аса-льотчика, 
звали просто його ми «Алі». 
Мріяв з фронту прийти він до отчої,  
голубої своєї землі.  
Та у День Перемоги у Відні  
таємниче повідав мені: 
«З Криму вислані всі мої рідні,  
і не знаю — живі ще чи ні...»  
І заплакав беззвучно і гірко  
(рідко плачуть так в юні літа),  
і на френчі здригалася Зірка,  
славна Зірка його Золота.  
...Де Ви, бабо Хакимо? Якими  
стрінуть Вас рідні стіни тепер?..  
Та немає вже баби Хакими,  
і Алі теж, казали, помер... 
 
1994 
 
 
* * * 
 
І досі війна мені дивиться в вічі.  
І то не колись, не у середньовіччі,  
а це, як то кажуть, на нашім віку. 



В подільському місті — у Хмільнику  
в одному із Бабиних чорних Ярів  
скажений, розлючений кат озвірів  
і вже передсмертному хлопчику голому  
живцем одрубав скривавлену голову.  
Буває, у сні мені раптом сплива  
маленька у кучериках голова,  
і з неї застигло зорять серед ночі  
дитячі благально-сполохані очі... 
 
1994 
 
 
Про насильницьку  
смерть 
 
Я про тих, котрих прах вже зотлів у окопі, 
що у війнах лягли, і не тільки в Європі. 
Я про тих, чиї білі знекровлені трупи  
у кривавих ярах позбивались докупи.  
Я про тих, що загинули в шахтних обвалах,  
у гестапівських та кадебістських підвалах.  
Я про тих, що розчавлені при землетрусах  
а чи десь на земних та повітряних трасах.  
Я про тих, що у штормах поглинуті морем,  
що у ями покидані голодомором.  
Щоб розкрилися їхні незнані могили, —  
черепи пірамідами б небо закрили... 
 



1994 
 
 
* * * 
 
Воно і завжди так було,  
 таке ми бачили не раз: 
в житті є і звичайне скло, 
 і є алмаз. 
 
1994 
* * * 
 
Голубив колосок, як поле колосилось,  
любив не лиш тоді, коли він хлібом став.  
Траву люблю не тільки в пору, коли силос, 
а і в буяння час, в духмяності отав.  
 
1994 
 
 
Художник малює  
мого портрета 
 
Народному художникові  
України  
І. Тартаковському 
 
Художник вдивляється в мене — й строго  



звіряє оте, що на полотні.  
А я ж то дивлюся в той час на нього,  
натхненність його дорога мені.  
І зовнішні риси, і риси вдачі —  
він прагне моєї душі сягнуть.  
От злегка всміхнувся своїй удачі,  
сумний — то не вийшло, як слід, мабуть.  
Видавлює жовту він фарбу з тюби,  
народжує зелень густу, різку.  
Нечутно ворушаться в нього губи,  
мов благословення дає мазку.  
То щось він поправить, то щось зітре там.  
Стрімкий і упевнений пензля злет.  
Художник малює мого портрета.  
Я ж створюю віршем його портрет. 
 
1994 
 
 
Про Тараса Шевченка 
 
Коли я думаю про тебе,  
то виміри всі замалі.  
Ти народився на Землі,  
але дало тебе нам Небо.  
 
1994 
Пам’яті матері 
 



 
Триптих 
 
1 
 
От і скінчила свій шлях життьовий.  
Спить у труні у сосновій  
з тінями від нерозплющених вій  
і з непромовленим словом... 
 
Мати, це мати моя у труні.  
Йду я услід катафалку.  
Видно чоло її й пасмо мені  
те, що любив іще змалку. 
 
Мабуть, одна ще лишилася мить,  
матір я бачу востаннє.  
Ось на чоло їй сніжинка летить,  
впала, лежить і не тане... 
 
 
2 
 
А ти недосяжна, хоч зовсім же близько: 
між нами лиш чорна плита обеліска. 
 
Пішла вчора правнучка менша до школи.  
Та тільки про це ти не взнаєш ніколи. 
 



Подій іще буде у світі багато.  
Тобі ж їх не бачить, не чути, не знати.  
 
І сумно, із жалем про це на могилі  
шепочуться, скаржаться трави похилі. 
 
 
3 
 
Мати моя ти єдина,  
скільки в житті знала муки!  
Книжку нову свого сина  
мріяла взяти у руки. 
 
...Фарби у книжці ще свіжі,  
і шелестить сторінками.  
Тільки у книзі цій вірші  
вже і про смерть твою, мамо... 
 
1994 
 
 
* * * 
 
Уперто так жене  
мене тяжка хвороба  
на той, як мовлять, світ.  
Одна іще є спроба,  
лишилося одне: 



хай о такій порі, 
хай і на сконі літ 
в Новий летіти Світ: 
беруться лікарі  
там врятувать мене... 
 
1994 
 
 
* * * 
 
Чутливо-бентежливу вдачу  
ви, друзі, пробачте мені.  
Ні, ні, я тримаюсь, не плачу.  
Вже міг і лежати в труні...  
Невже я вас більш не побачу?  
Лишилися лічені дні...  
Лиш ліку нема кілометрам,  
що будуть в польоті моїм.  
Не хочу прощатися мертвим —  
ви краще прощайтесь з живим. 
 
1994 
 
* * * 
 
В ту мить, 
коли літак злетів над льотним полем,  
здригнулось серце й почало щеміть  



тужливим болем. 
Це ж розлучаюся із друзями, мабуть, навіки,  
із рідною прощаюся землею. 
Лишаються із нею  
мої поля, мої ліси і ріки...  
Літак все далі від аеродрому —  
і серце зупинить його не може.  
О, Боже, 
як тяжко пережить цю драму,  
о, Боже!.. 
 
9.08.1994 
 
 
* * * 
 
І знов бринять моїх пісень акорди. 
Так наче бачу Київ і Дніпро. 
Весь шлях свій згадую... І тим я гордий: 
як тільки міг, то і робив добро. 
 
Не знаю, де життя межу покину.  
Хай тільки знають друзі і рідня: 
і до останнього свойого дня  
нестиму я у серці Україну. 
 
1994 
 
 



* * * 
 
Старечі літа, ви такі окаянні,  
якою мене ви караєте мукою: 
невже скінчу вік свій у Заокеанні,  
поранивши серце гіркою розлукою? 
 
І тут в небі сонце і скибочка місяця,  
хоч зовсім вже інші навкруг видноколи.  
Змінив я адресу, життя свого місце,  
а душу і пам’ять — ніколи, ніколи. 
 
1994 
 
 
* * * 
 
Із краю рідного я виніс  
свою пісенну українність  
і ті пориви благородні,  
що народились ще в Городні.  
У ній, у ній — моє коріння,  
в ній почалось моє горіння.  
Бодай на стрітах, авеню  
не розгубить того вогню... 
 
1994 
 
 



* * * 
 
Йде до кінця моя життєва путь.  
Мене ти, Україно, не забудь.  
Не буду я, а ти безсмертна будь! 
 
1994 
 
 
* * * 
 
Я знаю: шкодить це здоров’ю, 
що неспокійний я такий,  
що пишуться вже майже кров’ю 
мої віршовані рядки 
про незабуту Україну,  
про вірність сивому Дніпру.  
Якщо про це писать покину,  
то ще ж скоріше я помру... 
 
1994 
 
 
 
Нащадкові  
 
Мене питатимеш: «Невже це ти  
тоді, коли життєва путь твоя вся  
була всуціль, немов самі фронти,  



невже це ти кончини так боявся,  
тієї, що у стужі Воркути?»  
Боявся... Так... Та ні, скажу я, ні!  
Я у війну на смерть ішов заради  
життя... Та більше, аніж смерть, мені  
було страшним тавро пекельне зради.  
О як було жахливо умирать,  
як названий ти «ворогом народу»,  
і вже тоді від роду і до роду  
ім’я твоє ганьбилось від проклять.  
Тепер сприймаю, як свою провину: 
не зміг тоді узріти у житті 
того, що бачити змогли оті, 
які так мужньо йшли на смерть безвинну. 
Ну, а мене лякав той «чорний ворон». 
І ти, омріяний нащадку мій, 
мої терзання й муки зрозумій, —  
мене за страх ти не суди суворо. 
 
1994 
 
 
* * * 
 
Благословенна будь година,  
коли злітається у дім  
уся розкидана родина  
і забуяє радість в нім. 
 



І мати знов зустріне сина,  
онуку дід побачить знов.  
Благословенна будь година,  
коли збирається родина, —  
благословенна будь любов! 
 
1994 
 
 
Американський триптих 
 
1 
 
Чи могла ти подумати, матінко,  
що заїду я в Лос-Анджелéс,  
де здіймаються пальми чубатенькі  
в бездоганній блакиті небес? 
 
Із всієї планети тут зібрано  
те, чим кожний пишається край. 
Тут птахи щонайменші — колібрі —  
і найвищий плодів урожай. 
Кожний клаптик дбайливо заселено,  
щедрі, плекані в праці, поля.  
І по-райськи так пишно і зелено  
тут пустельна розквітла земля. 
 
Ну, а я все терзаюсь від прикрості  
і спóкою мені не дає:  



як Вкраїна дала в себе викрасти  
Богом дане багатство своє? 
 
З найславетнішими чорноземами  
вільна, як їй нарік «Заповіт»,  
із Тараса-пророка поемами, —  
вже могла б засіять на весь світ. 
 
Хай би стрімко, немов до Дніпра Десна, 
з свого росяного джерела  
в щастя линула б — світла і радісна —  
і достойно, по-людськи жила. 
 
2 
 
Сяйвом в очі ти б’єш, Америко,  
та трапляється так мені,  
що, буває, це сяйво меркне,  
як згадаю про давні дні,  
як сюди у біді мордовані  
утікали в далеку путь  
від Сибіру і від Мордовії,  
від тих каторг, що мали буть.  
У Америці — царстві ситих —  
трагедійно стрів свій кінець  
зголоднілий Михайло Ситник —  
бувший київський наш співець.  
У своїй нерозквітлій славі,  
між незвичних дерев і трав,  



на твердій десь у парку лаві  
непритомний він помирав.  
На Америки карту гляну —  
на шляхах її виника  
десь на березі океану  
слід Євгена Маланюка.  
Занотовано це в Історії  
не століть, так десятиліть.  
Вже й отут, на цій території  
наших пам’яток не злічить... 
3 
 
Ой, яка голубінь неозора,  
тільки обрій повито туманом.  
Знав ручай. Знав ріку. Знав я море.  
І зустрівся тепер з океаном. 
 
Наче сонячним сяйвом Уїтмена,  
широчінню небесно-земною  
обіймає навколишній світ мене,  
хоч іще й не осягнений мною. 
 
На твоєму краю я, Америко,  
він — як старт для новітнього злету.  
Наче бачу з високого берега  
весь життя океан, всю планету. 
 
Бачу звідси каскад швидкоплинний  
і Дніпра, й Міссісіпі, і Гангу, 



й сиво-сизий полин біля ґанку  
у розлогім степу України... 
 
1994 
 
 
Про датського короля  
й Зірку Давида 
 
Мало знав я про Данію... Славна  
тим для мене була ця земля,  
що про ліки я знав ще іздавна —  
«краплі датського короля». 
 
Як в колекції марки я клеїв,  
на одній був і датський король.  
Та не знав я, що в долі євреїв  
рятівну відіграє він роль. 
 
Кинув Гітлеру він: «Всі ми юде!» 
(це було у війну дивом з див).  
І Давидову Зірку на груди  
майже кожен з датчан почепив. 
 
Не ковтала єврейської крові  
древня Данії горда земля.  
І вінки прикрашають лаврові 
подвиг датського короля. 
 



Бачив я в Ізраїлі в музеї,  
як на пагорб цих вічних вінків  
клали квіти не тільки євреї —  
всі туристи із різних країв. 
 
Я тобі уклоняюся, Даніє,  
про твій промінь у млі чорних літ  
найсвітліше, святе спогадання  
зберігатиме грішний наш світ. 
 
Буде пам’ять про це жить повіки.  
Щоб звільнялась від скверни Земля,  
хай служитиме людству, як ліки,  
вчинок датського короля! 
 
1994 
 
 
В Новорічну ніч 
 
Отак воно тепер в житті моєму склалося: 
зустрів я рік Новий там, де зими нема.  
Лиш білий клапоть бороди у Санта-Клауса  
нагадує про сніг і що уже зима. 
 
Я попросив у Санта-Клауса в цю ніч  
подарувать мені ще жменьку новоріч.  
 
1995 



 
 
Каліфорнійський етюд 
 
Обабіч вулиці стоять автомобілі,  
уздовж один за одним, густо, рівно в ряд.  
Всіх кольорів — червоні, чорні, сині, білі —  
так наче вишикував хтось їх на парад. 
 
З будинку, де струнка біля порога пальма,  
виходить дівчинка й сідає до керма.  
Машину повела упевнено, запально.  
Можливо, дівчинці й сімнадцяти нема. 
А що казать про безмашинного поета,  
який прибув сюди, в йому не знаний світ?  
Він біля маркета, що зветься Alpha Beta  
стоїть і вивіски чита, як неофіт.  
 
1995 
 
 
* * * 
 
Це щастя, що і тут, за океаном, 
з тобою вдвох — кохана із коханим.  
З роками не всиха любові зілля,  
і скоро наше золоте весілля.  
Для мене найдорожчий подарунок —  
твій хай скупий, нечастий поцілунок.  



І не в уста, а так, немов зненацька,  
в щоку, яка давно вже не юнацька.  
Який цілунку дать епітет гідний: 
«палкий», «жагучий»? Ні, він просто — рідний. 
 
1995 
 
 
* * * 
 
Комп’ютер, транзистор і відео  
нова нам епоха дала.  
Цього не було у Овідія,  
а туга за рідним була. 
 
1995 
 
* * * 
 
І знов мені не принесла  
нічого пошта з України. 
 
...І небо невмите, і заспані хвилі.  
Тарас Шевченко 
 
Не в засланні, так в чужині,  
сьогодні сумно знов мені: 
нема листів із України.  
Як там вона? Які новини?  



Хоч небо вмите тут, і хвиль  
гул океанний... Тільки миль  
це ж скільки тисяч поміж нами!  
Тут ближче бурхання цунамі,  
аніж блакитний плин Десни,  
що заплива мені у сни...  
І навіть ближче до Парижа,  
аніж до рідного Чибрижа.  
Лиш добре, що звучить для мене  
вкраїнська мова й тут натхненно.  
І так я вдячний Кобзарю,  
що вірші нею я творю... 
 
1995 
 
Чеславу Мілошу 
 
Відомому польському поетові,  
лауреатові Нобелівської премії,  
який живе в США 
 
Отак ти, Чеславе, сказав: «Побачити —  
то не лише, що перед очі в тебе. 
У пам’яті зберіг, то бачу начебто 
і рідну польську землю, й польське небо». 
 
Хоча живеш в Америці ти, Чеславе, 
підвладна серця вищому закону 
про Польщу пам’ять у тобі не щезла: 



живеш ти нею й житимеш до скону. 
 
1995 
 
Поклик висоти 
 
Ото такий твій шлях, Людино: 
які висоти не бери,  
стає подолана вершина  
підніжжям вищої гори.  
1958  
 
Я так писав і сам угору  
все прагнув далі й вище йти,  
долати опір, непокору  
гори й сягати висоти. 
І сталось: на Говерли кригу  
підняв хтось томик віршів — книгу  
оту для мене дорогу —  
мої «Троянди на снігу». 
То українські альпіністи  
її в свої високі мандри  
взяли й на сніг вершини чистий  
поклали ті мої троянди...  
І потім в травня день Дев’ятий —  
у наше вікопомне свято —  
вони мені подарували  
цю книгу... Я — солдат бувалий —  
ледь стримать міг свої чуття: 



то ж честь яку ці мужні друзі  
явили сивій моїй музі...  
Я клятву дав, що і в життя  
на схилі прагнутиму йти  
на гордий поклик висоти. 
 
1995 
 
 
* * * 
 
Себе згадав хлопчам дев’ятилітнім: 
сидів я у дворі і з миски їв  
гречану кашу з молоком блакитним,  
з близького гаю слухав солов’їв... 
 
1995 
 
 
 
Розмова з океаном 
 
Почув я, що хвилі говорять: «Тепер  
ми ті ж, як тоді, коли жив ще Гомер. 
І ритми усякі — що хочеш, те й вибери: 
гекзаметри давні й новітні верлібри». 
 
«Вслухаюся я, океане, в твій подих,  
він зріє в глибинах твоїх повноводих.  



І то не від люті, а то від жаги  
б’ють хвилі твої об тверді береги». 
 
І знову почув — кажуть хвилі мені: 
«Близькі нам тривоги та болі земні.  
Живе в нас величного космосу дух.  
Ми — вічне дерзання і вічний наш рух». 
 
«Так, так, океане, твій клекіт прибою  
снаги додає... Та і простір без меж  
мені відкриваєш... В єднанні з тобою 
й життя моє теж  
  здається безмежним...» 
 
1995 
 
 
* * * 
 
І тут, в Америці, живу я Україною —  
любов’ю давньою своєю і незмінною.  
На місяць глянув — і кортить, немов лунатику, 
пройтися зараз по вечірньому Хрещатику.  
Чи в нашім київськім дворі між лип стежиною  
з сусідом поруч, а ще краще — із дружиною.  
А чи на лаву сісти у печерськім скверику  
й повідать друзям щиросердно про Америку. 
 
1995 



 
 
* * * 
 
Я згадую село, де майже скрізь були  
хати крейдяно-білі. Чорні призьби.  
Навкруг віконць мазочки кучеряві,  
мов зрощені в бароковій уяві.  
А за хатами — глинище. Та з глини  
тут випікали не лише цеглини,  
а й кварти... І пили з них гожий трунок.  
На кожній з кварт химерний візерунок.  
І сорочки ´ були хоч і не вишукані —  
лляні, звичайні, їх квітчала вишивка  
узорами... Хай жінка і не кожна ця  
була, як Білокур... А все ж — художниця. 
 
1995 
 
* * * 
 
То найсвятіша боротьба  
і то найбільша перемога,  
коли у себе у самого  
ти зможеш знищити раба. 
 
1995 
 
* * * 



 
Чимало є народів на Землі. 
Бувають різні люди в кожнім етносі. 
Оцінюйте народ не взагалі,  
а тільки у його людській конкретності. 
 
1995 
 
* * * 
 
Горóдню — рідний свій куток 
ніде забути я не міг. 
Можливо, кращий то рядок 
в поезії всіх літ моїх... 
 
1995 
 
* * * 
 
Все нові і нові занотовую враження,  
та, здається, що маю рушать знов у путь.  
Отаке відчуття, що прибув у відрядження.  
А коли вже прибув, то й належить відбуть. 
 
У Америці я, та скажу вам по совісті: 
час життя мого тут ніби скоро мине,  
і не знаю — чому це чуття тимчасовості  
так уперто не хоче покинуть мене. 
 



Про таке і не думав тоді на початку я,  
як летів лікуватись в далекий цей світ.  
Тільки хто це відрядження ствердить печаткою  
і про нього кому подаватиму звіт? 
 
1995 
* * * 
 
Минає рік. Нові знов роковини.  
Усе здається, що комусь я винний.  
Давно уже оті минули дні,  
коли здавалось: винен хтось мені. 
 
1995 
 
 
Послання  
друзям в Україну 
 
Чимало вас у мене — друзів щирих, щедрих.  
Ніщо без вас і муза, й доля вся моя.  
Та от почув, що виповз із нори мій недруг  
і прагне тишком-нишком вжалить, як змія. 
 
Радіє, що тепер зробити може закид:  
«Ага, то, значить, дременув за океан.  
Ото таки подався у розтлінний Захід  
і, певне, вже йому співатиме пеан». 
 



Знайомий горезвісний голос демагога.  
Навісить він ярлик, а те йому дрібне,  
що хворий я і що одна лишалась змога: 
летіть туди, де лікувать взялись мене. 
 
А я ж в мої літа, у старості глибокій  
не зрадив ні себе, ані своїх пісень.  
Зберіг в Америці і творчий свій неспокій,  
для України я труджусь і тут щодень. 
 
І хай між нами, друзі, тисячні ті милі,  
у серці у моїм навік моя земля: 
і Київ, і Дніпро мені назавжди милі,  
можливо, навіть ще вабливіші здаля.  
 
А недруг... Ворог він моїй вкраїнській музі.  
Вона його дратує — знаю — вже давно.  
Та тішуся я тим, що ви зі мною, друзі,  
я з Україною, я з вами все одно. 
 
1995 
 
Горлиця  
в Каліфорнії 
 
Може, перелетіла ти гори ці,  
що в моєму я бачу вікні.  
Ось і тут я почув тебе, горлице,  
нагадала ти Київ мені.  



Наче з каліфорнійського даху  
посилаєш свої позивні  
найвірнішому другові-птаху,  
що в далекій живе стороні.  
У тужливі вслухаюся звуки.  
Певне, знає її увесь світ,  
цю сюїту про горе розлуки —  
найсумнішу, найпершу з сюїт... 
 
1995 
 
 
 
* * * 
 
Та невже, Вкраїно, вік нам  
не побачитись?.. Невже?..  
Подивлюся тут у вікна: 
ще не знане, ще чуже. 
 
В Києві сусідка Лавра —  
тільки трохи в бік поглянь —  
величава, златоглава  
із сліпучим сяйвом бань. 
 
Близько й Слави парк. Мене там  
вабив шпиль, що в вишину...  
Бачив хтось у нім багнета,  
ну а я-то — вісь земну.  



 
Сяяв унизу Дніпро мені.  
І над святістю ріки  
із-під хмар звисали промені, 
наче світлі рушники... 
 
1995 
 
 
Вітчизна й дім 
 
Володимирові Біляїву 
 
Колись мені здавалось молодому,  
що нерозривність є Вітчизни й дому.  
А згодом переконувавсь у тім,  
що не одне і те ж: Вітчизна й дім.  
Бува, твій дім на чужині, й здаля  
стає іще рідніш твоя земля... 
 
1995 
 
 
* * * 
 
Прокльонами не оскверняй свої уста. 
Хай не отруює тебе злостива мста. 
Хай зна твоя душа і доброту пощади. 
Умій не лиш судить, а і умій прощати. 



 
1995 
 
 
* * * 
 
Над силуетами епох,  
над зимами і веснами  
десь, кажуть, походжає Бог  
дорогами небесними. 
 
То перед ним відкритий я,  
нічого не приховую.  
І прагне з ним душа моя  
ставати безгріховною. 
 
Чи то Христос, чи Аденай,  
собори, а чи пагоди...  
О Боже, нас усіх єднай  
під небом спільним злагоди —  
єднай, не посвари... 
 
1995 
 
 
* * * 
 
Це ж стільки неправдивого було!  
Зростали ми засліплені, обдурені. 



Колись була столиця у Батурині.  
Тепер це звичайнісіньке село.  
Лиш нині хтось музеї в ньому створює.  
То і тебе теж кривдили, Історіє?!  
 
1995 
 
 
Пам’яті Юрія Стефаника 
 
Сороковий рік. Ірпінський ранок.  
У духмянім лузі між отав  
красень молодий Юрко Стефаник  
тут мені Антонича читав. 
 
Згодом в рідний він поїхав Русів.  
Смерчем увірвалася війна,  
розігнала по планеті друзів,  
розвела братів навік вона. 
 
З тугою лишив своє обійстя.  
Є у цім якийсь містичний зміст: 
книга батькова «Кленове листя»,  
і Канади теж кленовий лист. 
 
З океану вітерець повіяв.  
Проминуло вже аж стільки літ,  
не забув мене він — і у Київ  
із Канади надіслав привіт. 



 
А почув про смерть його — й в зажурі  
в Ірпені стояв я між отав...  
Красень молодий Стефаник Юрій  
тут мені Антонича читав. 
 
1995 
 
* * * 
 
Дивлюся, як високі хвилі  
вдаряють плескотом валів.  
Так і душа, буває, виллє  
у слові і любов, і гнів. 
 
Тримайсь на хвилі цій високій  
і не прогай щасливу мить,  
бо як почне вгортати спокій,  
то піна кволо набіжить...  
 
1995 
 
* * * 
 
Гістьми вже наповнилась хата вся —  
прийшли на святковий обід.  
Давайте радіти, всміхатися,  
забудьмо про смутки всіх бід. 
 



У вазі он сонячність цитрусів  
(вони за вікном тут росли).  
Узяв би я їх та і витрусив  
на київські наші столи... 
 
Хоч гамору сповнена хата вся,  
а справжнього свята нема.  
Чи ж душу примусиш всміхатися,  
якщо не всміхнулась сама? 
 
1995 
 
 
Гнівні рядки 
 
Стирчали голі пні зруйнованих церков.  
Дешевою була й лилася рясно кров. 
Родинні й родові нам вирубáли корені. 
Був спільним батьком «вождь» —  
     йому 
були підкорені. 
Від Бога відійшли, придумали кумира. 
І віра нас вела, сліпа, завчéна віра. 
Одну вказали путь: «Нам ворог, як не з нами ти. 
Багатим сором буть, нам друзі — бідні й наймити. 
Той чужаком зроста, хто батька має — контру, 
що шанував Христа, обожнював Джоконду». 
Не відрізняв школяр ще класове від класного, 



а вчили: пильним будь, хоч видай батька 
власного. 
Мільйони без вини у засланні конали, 
багрила їхня кров нові моря й канали, 
й міста нові звели, самі ж в концтаборах 
у ґрунт кістьми лягли, й не знать, де їхній прах. 
А ми творили міф: «То все нового парості...» 
На жаль, це зрозумів так пізно я... Лиш в старості. 
 
1995 
 
 
Діди 
 
Мартену Феллеру 
 
Діди... Як не пишатись ними: 
моїх батьків колись малих  
водили, а були малими,  
то й знали прадідів моїх. 
 
Дід Мордухай і дід мій Еле  
це ж скільки приказок, пісень  
напам’ять знали... Хоч без теле,  
без радіо — й в труді весь день. 
 
Один — плотар, йому від праці  
опухли ноги — й ставсь кінець.  
А другий — поравсь на плантації,  



плекав тютюн свій — бакунець.  
 
Сусіда частував Яреська.  
І то до пізньої зорі  
слова вкраїнські і єврейські  
єднались в нашому дворі. 
 
Про діда смерть зберіг я спогад,  
як траур ми по нім несем.  
І сталось так, що з дідусем  
аж ціла відійшла епоха. 
 
Ота, як він блаженно Тору  
торкав щасливий, мов дитя,  
ота, несуєтна, котору 
вже не повторить нам життя. 
 
1995 
* * * 
 
Тут між тропічної екзотики  
було таке, що навесні  
мені у березневім сні  
наснилися вербові котики.  
Ах, котики мої вербові,  
ви — ніжні, лагідні мої —  
ви, наче дотики любові  
і незабутні, як гаї  
чернігівські...  



  Скресають ріки, —  
ви квітнете на вітах верб.  
Вписав я вас, мабуть, навіки  
в поезії своєї герб...  
 
1995  
 
 
* * * 
 
Обожнював і я пітьму інтимну спалень,  
невидимий вогонь любовних самоспалень.  
Здавалось, що і ніч для того в світ прийшла,  
щоб таїну святу змогла прикрити мла.  
...Я штору опустив. Погас квадрат вікна.  
І стало темно враз. Лиш світиш ти одна... 
 
1995 
 
 
Уолл-Стріт 
 
Так наче створювали гетто нам —  
від нас ізолювали світ.  
І от іду тепер Манхеттеном,  
переді мною Уолл-стріт. 
 
Про Уолл-стріт, немов про чудисько,  
чимало чули реплік злих: 



мовляв, ото осердя утиску  
і всяких планетарних лих. 
 
І згадуючи про химери ці,  
було нам соромно, коли  
реальність бачачи в Америці,  
цією вулицею йшли. 
 
Ще нас лякали хмарочосами.  
А я повз них не раз ходив —  
радів творінням рук і розуму,  
красі струнких висотних див. 
 
Та все ж і тут, за океаном ми —  
серед рекламних веремій —  
в душі лишаємось киянами,  
залюблені в Хрещатик свій... 
 
1995 
 
 
Людина стала проти Звіра 
 
...Це до бою  
чоловіцтво зі звірством стає. 
Іван Франко 
 
Давно скінчилася війна.  
То чом і досі ще вона  



мені з’являється у сні,  
вривається в мої пісні?  
Ця пам’ять — не лише деталі  
тих мною бачених баталій,  
що їх на картах креслив штаб.  
Війни вселюдський був масштаб: 
схрестилися в смертельнім герці  
жорстокість люта й добре серце,  
ненависть чорна й світла віра.  
Людина стала проти звіра... 
 
1995 
 
 
* * * 
 
Україно, мене ти прости: 
я ж не з примхи простивсь нарочитої.  
З рідних місць прибувають листи.  
От сиджу я і їх перечитую. 
 
Це одне з найсвятіших чуттів —  
почуття нерозривної спільності, 
й можна ласку свою і свій біль нести 
навіть в стислих рядочках листів. 
 
І ще більше я ствердився в істині,  
що не знає поезія відстані.  
Хоч яка віддаляє нас даль —  



радість та ж і та сама печаль. 
 
1995 
 
 
* * * 
 
Поезіє, я завжди був з тобою.  
Від юних віршів — прямо в пекло бою. 
Із бою — загартованим — в пісні.  
Даєш ти втіху і снагу мені.  
Із думкою єднаєш почуття.  
Не з кращих я, та, може, і не з гірших.  
У віршах славлю совісне життя 
й живу отак, як і писав у віршах. 
 
1995 
 
 
* * * 
 
Красуні, на зовнішність вашу  
погляну й не раз обернусь.  
Та хай не здається комусь,  
що просто отак легковажу. 
 
Коли я зважать перестану 
на пломінь у ваших очах, 
на стрункість гнучку тонкостанну, 



то значить — зів’яв я, зачах. 
 
Напевне, до скону я буду  
вклонятися диву із див —  
жіночої грації чуду.  
Без цього як милу б любив? 
 
1995 
* * * 
 
Недавно бігала малесенька,  
тонка, з косичками двома.  
А от сидить, читає Лессінга  
і філософствує сама.  
Вже батько дивиться зачаєно: 
була ось-ось ще до плеча йому,  
а нині — глянь — перероста...  
По дітях ми і помічаємо,  
як зріє час, біжать літа... 
 
1995 
 
 
 
Спомин 
 
З війни повернувся... О, де ти,  
така граціозна і мила, 
що танцем у ролі Одетти  



на сцені мене полонила? 
Казали: була до вподоби  
самому гебітскомісару,  
та в чорнім, у чорній жалобі  
пішла з нареченим до Яру...  
Невже, наставляючи дуло,  
у ката рука не тремтіла,  
коли йому в очі сяйнула  
краса твого юного тіла?  
З тобою поліг твій обранець —  
любов твоя перша й єдина.  
То смерті відьомський був танець,  
то пісня твоя лебедина... 
 
1995 
 
 
 
* * * 
 
Так сумно, як чиєсь життя згаса,  
чиєсь навіки серце затихає.  
Душа злітає, кажуть, в небеса,  
болюче відриваючись від тіла.  
А скільки разом в небо душ злетіло  
із димарів Треблінки і Дахау!  
Жалоби чорний дим... Нехай Історія  
більш не повторює  
      таких смертей... 



 
1995 
 
 
 
* * * 
 
Як у спеку нам хочеться сніжності,  
так у старості хочеться ніжності: 
навіть вдень, а не тільки вночі 
подрімать на твоєму плечі,  
приголубитись доторком вій,  
милу руку зігріти в своїй... 
 
Як у спеку нам хочеться сніжності,  
так у старості хочеться ніжності. 
 
1995 
 
 
 
Пам’яті Влодимира Підпалого 
 
Усе було: погрози і підпали...  
Бувало ж, як в минуле погляд кину  
й згадаю, як всміхавсь мені Підпалий  
Володя, — то ставало в ту хвилину  
світліш... У ньому бачив Україну. 
 



1995 
 
 
* * * 
 
В своїй хаті своя й правда, 
і сила, і воля. 
Т. Шевченко 
 
...А хати не було своєї ще ізмалку,  
і майже все життя я знав лиш «комуналку».  
Як довго мріяв я про власний свій куточок 
і про письмовий стіл у тихім кабінеті...  
 
Якби свій дім у всіх — то, може, на планеті  
було б і крові менш, і менш «гарячих точок». 
 
1996 
 
 
* * * 
 
Спровадив пісню я — душі гінця.  
І от іще один кінчився день.  
Хоч стало більше на одну з пісень,  
та менш на день вже до мого кінця...  
І соромно за слабкодуху мить...  
А може, у рядках я й буду жить? 
 



1996 
 
 
* * * 
 
Я чув не раз: — Лаштуй, брат, воза,  
бо весь вантаж чуттів, думок  
потягне лиш велика проза,  
а не ліричний твій візок... —  
Та знов стає у грудях тісно.  
Немов прибій в закови дамб,  
уже нова вдаряє пісня: 
рвучкий хорей, статечний ямб. 
Поезія — немов Гольфстріму 
ласкава, добра течія. 
І вже чуттям немає стриму, 
і ритмом хвиль, плеснувши риму, 
нуртує знов душа моя... 
 
1996 
 
* * * 
 
Якби ви знали, скільки муки  
мені цей сумнів завдає: 
чи будуть з книг моїх онуки 
читать колись життя моє? 
Чарівна мово українська,  
живи, красуйся серед мов!  



Мені ти — наче материнська,  
ввійшла в мою навіки кров. 
Чи буде знать тебе мій правнук?.. 
 
1996 
 
 
Мій спадок 
 
Щó від мене одержить у спадок  
мій найближчий і дальній нащадок?  
Був усе я життя небагатий: 
не було в мене власної хати, 
ані навіть малого садочка. 
Все багатство — лиш віршів рядочки. 
Плід натхнення всіх років невтомних —  
скромний творів моїх однотомник.  
Та й мережані ще на папері ці 
вірші, що їх писав у Америці. 
Це усе, що у спадок лиша 
нагорьована, щира душа... 
 
1996 
 
Роздум 
 
То де вони — новітніх днів Мойсеї?  
(Ждем на Мойсея ми — не на месію).  
Трапляються ж частіше фарисеї —  



оті, що кров і злу руїну сіють. 
 
А ще страшний дикунський шал смертей  
(можливо, то захворіла планета?): 
втопила мати крихіток-дітей,  
стріляє син у батька з пістолета. 
 
На мозок тисне вагота проблем.  
Телеекран картин тривожних повен: 
то бурха полум’я над кораблем,  
то розламавсь навпіл у бурю човен. 
 
Від неуміння вибухи аварій.  
Умільці де? Невже перевелись?  
І де він чарівник той — Страдиварі?  
Невже він бути міг лише колись? 
 
Вже й хрест не золотий, а позолочений.  
Десь хтива ситість, десь — голодомор.  
І множаться не подвиги, а злочини,  
серця стрясає стресами терор. 
 
Стає сутужно жить ентузіастам.  
Романтика звелася нанівець.  
Зачитується світ Еклезіастом,  
і Нострадамус провіща кінець. 
 
Вже скоро вік двадцятий ми завершим  
(а хтось у нім і вік закінчить свій).  



Чи порадіємо у двадцять першім?  
Бодай хоч не було б у ньому війн! 
 
І, щó нам гороскоп той напророчить,  
і щó там намудрує екстрасенс?  
Давно життя розгадуємо сенс.  
А жити ой як хочеться, напрочуд! 
 
1996 
 
 
Філадельфія. 
Гостина в домі Тарнавських 
 
О як же я й справді заїхав далеко 
на заокеановий цей суходіл... 
Кімната. Вздовж стін її — бібліотека, 
тут крісло робітнє й письменницький стіл. 
На нім емігрантські томи мемуарів. 
Всю ніч їх читав і заснути не міг. 
Та раптом в одній з новододаних книг —  
рядок, що і зір мій одразу затьмарив. 
Присвячений спогад Остапу-поету —  
і з нього дізнавсь, що за цим от столом 
поет у пориві натхненного злету 
поник, увостаннє змахнувши крилом...  
Я з крісла підвівся і, наче на варті  
почесній, стояв у печалі німій.  
Про це поетесі, вдові його Марті 



уранці — ні слова... Колего ти мій, 
Остапе, це ж скільки ти десятиріч 
в неріднім краю Україною марив... 
І завтра читав я томи мемуарів —  
і знову заснути не міг усю ніч. 
 
1996 
 
* * * 
 
Хоч покладуть у домовину  
мене в далекій чужині,  
та вірю я, що в Україну  
повернуться мої пісні. 
 
1996 
 
 
* * * 
 
Життя прожив, та я іще живу  
Поль Елюар 
 
Життя прожив, та я іще живу. 
Іще живу, іще топчу траву 
(на жаль, поліського нема тут рясту). 
Прокинувшись, кажу світанку: «Драстуй!» 
І радий, що сьогодні знов прокинувсь,  
що буду стрінутий привітно кимось...  



Життя прожив. Та я іще живу... 
 
1996 
 
* * * 
 
Росте зело із сонячного кореня,  
та цупко в ґрунт вчепились бур’яни.  
Є світлий світ божественного творення  
і войовничий морок сатани. 
 
В людині кожній і у кожній нації,  
буває, йде двобій добра і зла.  
Твори ´, щоб сила творчості могла  
перемогти смертельний жах руйнації... 
 
1996 
І СЬОГОДНІ  
ПРОКИНУВСЯ ЗНОВ 
 
І сьогодні прокинувся знов. 
Це ж я майже весь шлях свій пройшов 
до труни від малої колиски. 
Та не хочу підводити риски. 
Може, пізня зоря мого досвіду 
ще комусь і засяє удосвіта. 
 
1997 
 



 
* * * 
 
У німбі сивини, в літа своєї старості 
буває, що себе на тому я ловлю: 
люблю дерева я не пишні, а нектаристі,  
не все, що вабило раніш, тепер люблю. 
 
Гостріш переживаю землетруси, повіді — 
усе, що у житті руїни слід лиша.  
У віршах нині більше схильний я до сповіді  
і найчастіш до того, чим болить душа. 
 
1997 
 
 
* * * 
 
Чимало обдурених знало моє покоління: 
наївні романтики, навіть точніше — фанатики. 
Сутужно, а їм наче море було по коліна. 
В поезіях їхніх про злигодні, може, лиш натяки. 
 
1997 
 
 
 
ПРО ЕПІТЕТИ 
 



Які дивовижні творились прикмети: 
не просто поети — радянські поети,  
не просто людина — радянська людина,  
не просто дитина — радянська дитина.  
І ми так писали й не вміли помітити, 
які ж бо казенні були ці епітети...  
 
1997 
 
 
* * * 
 
Найменше нас учили буть собою: 
світ не в душі, а той, що навкруги. 
Ще змалку готували нас до бою: 
мовляв, от-от — і грянуть вороги.  
 
Недоїдали ми, недосинали.  
Немов у космос, був то вищий злет,  
як нерестились наші арсенали  
громаддям найсмертельніших ракет. 
 
І замуровували нам кордони  
у найміцнішу сталь, в стійкій бетон.  
І обезпліднювали поля гони  
таємні під травою полігони.  
Життя перетворили в полігон. 
 
1997 



 
 
ЧИ ЗНАЛИ ВИ... 
 
О люди! Люди небораки! 
Тарас Шевченко 
 
О люди! Люди небораки! 
Чи знали ви, що «вождь» в Кремлі 
замислив: з дощок збить бараки 
на скутій кригою землі 
на Півночі, і щоб євреї 
були там зігнані з всієї 
імперії... А їх мільйони  
(і я мав бути серед них).  
Вже готували ешелони 
на коліях на запасних. 
Та врятував, напевне, Бог, 
бо враз верховний кат подох. 
 
1997 
УРОК ІСТОРІЇ 
 
Було, що монументи зводили й не мертвим —  
вождям-диктаторам, комусь з царів і шахів.  
І потім віддавали їх музеям жахів,  
а будували пам’ятники їхнім жертвам. 
 
1997 



 
* * * 
 
Одного року, дня і місяця  
мені відкривсь — не десь у млі, 
а близько — другий бік Землі,  
незнаний, як той бік у Місяця. 
 
Та не вигукую я «еврика!»,  
немов про знахідку свою.  
Я пізнаю тебе, Америко,  
повільно, важко пізнаю... 
 
1997 
 
 
АМЕРИКАНСЬКИЙ БУДЕНЬ 
 
Пригод, сенсацій сповнена щоденність  
рясних телеканалів і газет,  
де є усе — й грозовість злих ракет,  
і мирний змах ракеток в грі у теніс... 
 
Нав’язлива, крикливо-безпардонна  
фантасмагорія бучних реклам.  
Красиво фірму названо «Мадонна»,  
а рекламують в ній любов, мов крам. 
 
Мчать сотні авт по сизому фрівею,  



назустріч — хмарочоси з далини.  
Увечері парадно по Бродвею  
ступають зоопарківські слони. 
 
І незвичайне диво на екрані: 
показують співочого кота. 
Хтось гучно зиск святкує в ресторані, 
а згодом враз банкрутства гіркота. 
Душі німий алярм. І не вгаває... 
І мрія: полетіти спочивать 
на лагідні, на затишні Гаваї, 
де навіть хвиль стабільна благодать. 
 
1997 
 
 
ЗУСТРІЧ В ТОРОНТО 
 
Віце-президентові 
Світового Конгресу Українців 
д-ру Василеві Веризі 
 
Сидить біля мене. В руках в нього книга, 
гортає він віршів моїх сторінки.  
Мій майже ровесник, Василь, пан Верига.  
Він сивий, хоча по-солдатськи стрункий.  
Колись був солдатом. Із німцем на згоду 
пішов, щоб з боями дістатись Дніпра. 
Із заходу рушив. А я йшов зі сходу. 



Обидва Вкраїні жадали добра. 
По різні боки ми від лінії фронту 
могли один одного вбити в бою. 
А от сидимо, розмовляєм в Торонто. 
Лише мовчимо ми про юність свою. 
І ми наливаєм вина у чарчини. 
«Що ж, будьмо!» — кажу. І він каже: «О’кей!» 
«За вільне щасливе життя України! 
За наше майбутнє! За наших дітей!» 
 
1997 
 
 
ПАМ’ЯТНИК ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКУ  
У ВАШиНГТОНІ 
 
На кущі ледь помітно розкрився бутон, 
хоч була не весна, а пора вже осіння. 
Та було весняне відчуття воскресіння. 
Сяяв сонцем і небом ясним Вашингтон. 
І так близько, як велет, здіймався Тарас 
і ставний, і красивий, в ошатнім сурдуті.  
Він — борець за Вкраїну, весь в творчій могуті,  
і борець за свободу всіх націй і рас.  
Він, освячений в сотнях пісень і легенд, 
у томах монографій, в каскадах полемік, 
український уславлений інтелігент, 
геніальний співець і митець-академік. 
Мало знаний ще тут, може, вперше побачений, 



він, що змалку пізнав і неволю, і гніт, 
на вершину піднявсь з надр крутої кріпаччини —  
і його нині бачити може весь світ. 
Ще дніпровська земля не зійшла з підошов. 
Він, що шану віддав ще раніш Вашингтону 
за тверду президентську прихильність закону, — 
із вітанням сюди дружелюбцем прийшов. 
Хай єднаються всі мужні, чесні і щирі,  
всі оті, що обожнюють правду святу.  
Як і Олдридж, братами йому чорношкірі.  
Лиш у душах ненавидить він чорноту.  
Він шанує весь світ, тільки є та єдина  
від колиски тобі Богом дана земля.  
То ще мало, як зве тебе сином Вкраїна — 
славен той, хто собою її прославля.  
Не кадив можновладцям тупим фіміам,  
в його віршах, піснях не вславлялися лежні.  
Роботящим рукам, роботящим умам  
тільки й жить в Україні своїй незалежній.  
Правда й сила своя — як своя в тебе хата.  
Буде й воля — він вірить у це, демократ.  
Буде, буде Вкраїна щаслива, багата,  
ще квітучіша, ще красивіша стократ.  
Буде час — і вона задаватиме тон,  
її звабу і розум ще взнає планета.  
І здавалось: вслухається Джордж Вашингтон  
в мудрі, віщі слова українця-поета. 
 
1997 



 
 
НА БРОДВЕЇ 
 
На рекламно залитому сяйвом Бродвеї,  
наче Богом врятовані, ходять євреї.  
Де звелись хмарочоси стрункими огромами,  
йдуть оті, що вночі сни їх будять погромами.  
Йде старий інвалід з перекошеним ротом,  
що розідраний був у концтаборі дротом.  
В того спалено діда живцем в крематорії.  
А онук батьком став, поріднився із Торою.  
Капелюх, довгі пейси. І з ним, поруч матері,  
по ранжиру йдуть чада. І їх уже п’ятеро.  
 
На рекламно залитому сяйвом Бродвеї,  
наче Богом врятовані, ходять євреї... 
 
1998 
 
 
НА ВИСТАВЦІ ТВОРІВ ШАГАЛА  
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСІ 
 
Б. Котлеру 
 
Хоч за вікнами був славний в світі Париж,  
він свій Вітебськ писав: під парканом спориш.  
У ескізах стіна — то рідні вся капела, 



і красуня між них, мов лебідонька, Белла.  
Над провулком кривим, де горбаті дахи,  
пролітали вони вдвох, як вільні птахи.  
І летіли вони, хоч нема у них крил —  
то любов, то вона додавала їм сил.  
Подивилась на них і всміхнулась коза,  
і у неї в очах заблищала сльоза.  
І сидів на даху просто на димарі  
віртуозний скрипаль — грав на скрипці вгорі.  
 
...А Шагал в ліфті вмер. Жив багато він літ.  
Ще і досі його не скінчився політ... 
 
1998 
 
 
СПОВІДАЛЬНЕ 
 
Люблю зануритись в старий альбом, 
хоч я й не є минувшини рабом. 
От бачу я себе серед рідні — 
й признатися: приємно так мені. 
Було ж: картали «лірику альбомну». 
Мов про кохану, вірш писав про домну —  
і умудривсь відомий критик навіть 
мене в статті за вірш отой прославить. 
На давні фото вже сучасним зором 
дивлюся — і мене терзає сором, 
що я мовчав у час розгулу «ворона», 



як стільки вбито, стільки душ спотворено! 
Було і феєрверної риторики, 
брехали і поети, і історики. 
То хай тепер я не збрешу нащадку: 
не згоден повторить життя спочатку.  
Хоча і не скажу: прожив я марно.  
Бувало й сонячно, а більше — хмарно.  
Та в цім тяжкім, в цім пам’ятнім з століть  
я все ж зумів горіти, а не тліть... 
 
1998 
 
 
СВІЧА  
 
Колись давно — я ще мале хлопча — 
любив дивитись, як горить свіча.  
Вона горить — щеза навкруг пітьма.  
Лиш світячи, згоряє і сама. 
 
1998 
 
 
 
БАЛАДА  
ПРО ДІДА І ОНУКА 
 
С. Сквирському 
 



Гладить гриву коня сивовусий козак,  
та стрибнути в сідло вже не може ніяк. 
 
Що ж, для всього свій час. Будь терплячим, 
козаче!  
Був колись вояком — він мовчить і не плаче. 
 
От приїхав до нього у гості онук.  
От вуздечку дає він онуку до рук. 
 
І немов засурмив — заіржав раптом кінь 
і онука так легко поніс в далечінь. 
 
1998 
 
СПОГАД з ВІЙНИ 
 
В одну із хат зайшов я десь під Сватовом,  
щоб перебути ніч (війни бедлам).  
Назвалась Ганною хазяйка хати.  
«А Вас же як?» І я сказав: «Абрам». 
 
Були і чоловік, і син у армії: 
до вступу німців ще пішли з села. 
Дала попити із грушок узвар мені,  
картопельки в мундирах напекла. 
 
Зігріла воду в казані чавунному,  
завісу сотворила із рядна.  



Мені, тоді ще парубкові юному,  
поставила люстерко край вікна. 
 
Я спав на ліжку, певне, її синовім.  
Навшпиньки — так, щоб стукіт підошов  
не рушив тиші — я в світанку синяві  
із хати вийшов... І в свій штаб пішов. 
 
Я ж, тітко Ганно, не простився навіть. 
Нічого видатного не було, 
та Ваше я запам’ятав село, 
й схотілось добрість Вашу віршем вславить. 
 
1998 
 
 
ЧИТАЮЧИ ЛИСТИ З УКРАЇНИ  
 
1 
 
Чи придасться коли-небудь  
байки мудрої наука: 
знов праворуч тягне Лебідь,  
Рак назад, а вліво — Щука. 
 
2  
 
Народ в біді шукає виходу.  
Чимало є таких, на жаль: 



на перше місце ставлять вигоду  
і забувають про мораль. 
3 
 
Які бувають люди ниці — 
в них дико закипає лють: 
на воду рідної криниці  
вони брудні помиї ллють. 
 
4 
 
Я скучив за тобою, мій поліський краю!  
Слабішаю й ходить все менше маю змоги.  
Хай тільки б Україна підвелась на ноги,  
а я собі як-небудь вже дошкутильгаю... 
 
1998 
 
 
ПРО ЩАСТЯ 
 
1 
 
Щастя — як досяг мети в поході  
а чи вийшов переможцем з бою.  
І не менше щастя — жити в згоді  
з совістю своєю, буть собою. 
 
 



2 
 
Хоч нещастя бувають нечасті,  
та приходить зненацька біда.  
Не бува всезагального щастя: 
хтось радіє, а хтось і рида... 
 
1998 
 
 
ПРО ТЕБЕ 
 
Красою твоєю я, мила, горджусь,  
хоч ти і не юна, хоч ти уже сива.  
Хтось скаржиться: мало красивих бабусь.  
А ти ж таки справді бабуся красива. 
 
1998 
НОСТАЛЬГІЙНЕ 
 
Де він, сніг української півночі,  
світлоносний, тужавий той сніг?  
Де вітання ті вранішні півнячі,  
що їх чуть навіть в Києві міг?  
Рідко сніг тут бува в Каліфорнії: 
чистий майже щодня небосхил. 
Кажуть, є тут сніги — тільки горнії, 
їх дістатись не маю я сил. 
І півнів тут не чуть. Тужить горлиця, 



та її знов побачить не зміг. 
І не сніг то до ніг моїх горнеться, —  
цуцик білий кружля біля ніг... 
 
1998 
 
 
* * * 
 
Коли, бува, відчую, що вмираю, 
скажу я Богу: «Пеклом не карай, 
не відчиняй ворота і до раю, 
дай ще пожить: життя —  
    найліпший рай». 
 
1998 
 
 
* * * 
 
Як розум лишає все менш таємничого  
і ширше комп’ютерний наш Інтернет, —  
то ближче до Бога — до зверхбудівничого —  
творця і людини, і сонця, й планет. 
 
1998 
 
 
* * * 



 
Вслухаюсь в шепоти травинок змоклих, 
що в миготливих блискітках роси. 
То ніби чую, земле, я твій поклик. 
Мене в своє ти лоно не проси. 
Я упаду туди в кінці дороги. 
Та й нині шлях вибоїсто-крутий. 
Хоча болять, ступають важко ноги, 
а тільки мушу, мушу я іти. 
Мене ще не покинув кінь крилатий —  
іще зі мною вірний мій Пегас. 
З ним легше перешкоди всі долати. 
Ще розум, як і зір мій, не погас. 
Бодай лиш, мила, відчувать твій лікоть, 
я буду йти, я буду вперто йти. 
Мене ще рано травам в землю кликать. 
Я й далі йду на поклик висоти.  
 
1998 
 
 
* * * 
 
Може статися це на світанні  
чи вночі, а можливо, і вдень: 
я замовкну — й урветься остання  
із народжених мною пісень. 
 
Україно, була ти гарантом  



тих щедрот, що припали мені.  
Не вважаю себе емігрантом: 
я тобою живу й в чужині. 
 
Все — і думи, й тривоги — про тебе.  
І в прощальні хвилини мої  
хай душа відлітає не в небо,  
а у рідні поліські краї... 
 
1998 
 
 
НА ПОРОЗІ НОЧІ,  
НА КРАЮ ПЛАНЕТИ 
 
Сидимо з тобою вдвох ми на балконі. 
День уже на сконі. І життя на сконі... 
Сонце — як у пісні — усе нижче, нижче. 
Вечір — як у пісні — усе ближче, ближче. 
Шле з крайнеба сонце нам прощальні промені. 
Очі я примружив — і сяйнув Дніпро мені. 
Вітерець повіяв, наче близько дме ріка. 
Тільки ж це не Київ, тільки ж це Америка. 
А я Київ бачу і стару альтанку, 
де вночі сиділи вдвох ми до світанку. 
Грянуть нині, ноче, ти не поспішай! 
Чую я: гуркоче київський трамвай — 
той, який від тебе десь уже останній 
віз мене додому майже на світанні. 



Він давно проїхав, він давно пройшов. 
А любов лишилась, не мина любов! 
Обніму тебе я, обніми й мене ти 
на порозі ночі, на краю планети. 
 
1998 
 
* * * 
 
Бачив сон, як в один з ближчих років  
в рідний дім повертаюсь назад.  
Від моїх несподіваних кроків  
уночі там прокинувся сад. 
 
Приверзлося, що рушив я пішки: 
ночі й дні сивий-сивий іду.  
І всміхнулась вода мені з діжки  
у моїм городнянськім саду... 
 
1998 
 
* * * 
 
Не знаю, у пору яку — весняну чи зимову  
в Америку з Києва знатна капела приїде,  
й, почувши вкраїнську чудових пісень її мову,  
згадає онука моя свого сивого діда...  
Він був так залюблений в мову оцю солов’їну,  
писав нею вірші... Й онука в замрійливій тузі,  



напевне, згадає вишневу свою Україну — 
як ловить метелика десь на ірпінському лузі.  
Бабусею стане — і прийдуть у гості онуки  
(а я ще не знаю, сини в неї будуть чи дочки),  
і їм, що комп’ютерні в школах вивчають науки,  
з вкраїнської книги читатиме діда рядочки... 
 
1998 
Вірші 1999—2001 рр. 
 
 
 
* * * 
 
Тримаю ще в руці перо я,  
щоб посівати ним добро.  
Найлюдяніша в світі зброя —  
тонке поетове перо. 
 
 
 
* * * 
 
То, кажуть, добрий знак людського хисту*:  
гармонія у всьому форми й змісту.  
В літа старечі як осточортіла  
зла дисгармонія душі і тіла. 
 
 



 
* * * 
 
В голодомор селян вкраїнських прах —  
мільйонів трупів море голокосте, —  
таке ж страшне, як жертви Холокосту,  
що полягли у Бабиних Ярах. 
 
 
 
* * * 
 
Може здатися, ніби я осторонь,  
бо далеко так рідна земля.  
Та і крізь океанову просторінь  
з нею серце моє розмовля. 
 
 
* * * 
 
Вітре-леготе, трохи із віт роси  
на долоні черстві мої витруси.  
Її, свіжу, ув очі старі плесну,  
їх очищу від млявості ночі й сну. 
* * * 
 
Скільки ще мені жить? Мов на кризі,  
я стою — і вона от-от скресне...  
А чи скоро кінець буде кризі —  



і моя Україна воскресне? 
 
 
* * * 
 
Хай дружба й мир панують на Землі.  
Хай покоління будуть нерозлучні: 
хай учнів пам’ятають вчителі,  
і вчителів не забувають учні. 
 
 
* * * 
 
Буде щастя, як є уже воля,  
хай би тільки не кров, не бої... 
Україна, хоча і поволі,  
ще розправить рамена свої. 
 
 
* * * 
 
Оте, що бачив я давно, ще у дитинстві — 
і хату, й двір, і з лозняку  
       хвилястий тин 
свій —  
згадалося тепер, коли старим і хворим  
лежав з діагнозом погрозливо-суворим.  
Весь день, занурившись в подушку головою, 
очима чистими, що має лиш дитя,  



переглядав я подумки своє життя. 
Бува корисно так перехворіть собою. 
 
 
* * * 
 
Мали їх прихистити у монастирі,  
та фашисти і тут їх знайшли у дворі.  
І лежав на травичці убитий єврей, 
поруч дітки його розпанахані.  
У жалобі стояли протоієрей,  
в чорнім дві блідолиці монахині. 
* * * 
 
Десь сніг, мороз, а сниться,  
що бачу я суниці.  
Із-під листочків зиркають  
рум’яні — аж не віриться.  
І схожі на три зірки,  
що понад віршем в ліриці.  
Буран десь у степах іще,  
і сліпить очі снігом він.  
А в сні суничні пахощі  
у лісі під Черніговом...  
 
 
 
* * * 
 



Був би багатий, то ввесь свій гаман тобі  
дав би з грошима хоч зараз, щоб ти  
найкрасивіший та ще з діамантами  
перстень придбала собі золотий.  
Знаю, ти віриш моїй цій готовності, 
тільки говориш на це від душі:  
— Навіть не думай про всякі коштовності, 
краще ти вірші нові напиши.  
 
 
 
* * * 
 
Ти моя берегиня й відрада,  
із тобою нема самоти. 
То душі найдорожча тріада:  
Україна — Поезія — Ти.  
 
 
 
* * * 
 
Пораду дають мені товариші:  
— Вже час переходити до мемуарів. — 
Та доки ще розуму час не затьмарив, 
я вірші пишу — мемуари душі.  
 
 
* * * 



 
Коли я нині думаю про дні минулі,  
то прикро, що не вийшов з мене дисидент. 
В краю одної шостої земної кулі  
творивсь Історії страшний експеримент.  
Жили в щоденності нестатків і тривог ми,  
зазнали стільки лих впродовж десятків літ.  
І от розвінчуєм тепер брехливі догми  
і, може, саме тим врятовуємо світ. 
 
 
* * * 
 
Згадав Каховку... Не звершилась казка.  
Звелася гребля, хвиль вповільнивсь рух — 
і море розлилось... На дні там села...  
потоплені... Картина невесела: 
гнилу, стоячу воду вкрила ряска.  
З води — верхи дерев. І твань навкруг... 
 
 
 
* * * 
 
Спитав мене мій друг: — Навіщо нації?  
І поділ: українець і єврей? 
— А ти, — кажу, — не зводь до профанації  
одну із Богових святих ідей. 
Коли ми жити почали під сонцем,  



то на Землі уже були іздавна, 
ще з первороду, флора вся і фауна.  
Уже давно японець був японцем...  
Щоб не багатство барв у розмаїтті,  
яка похмурість панувала б в світі! 
 
 
* * * 
 
Весь в зелені каліфорнійський жовтень,  
лиш на траві ріденьке листя жовте. 
Там поміж пальм і пишноти магнолій 
побачив я берези віти голі.  
Вона росте отут, а в неї й досі  
своя весна, свої і літо, й осінь. 
І, як далека десь її рідня,  
увосени скида своє вбрання.  
Я, на березу дивлячись, стою 
й про схожу долю думаю свою... 
 
 
* * * 
 
Онука спить. Затемнена кімната.  
І місяць за вікном, і зорепад. 
В цю мить із літаків модерних НАТО  
упали бомби на нічний Бєлград.  
Можливо, в сні онуки зелень саду,  
поміж гілок усміхнена блакить.  



А я не сплю, мов чую канонаду —  
то серце гупа так... Онука спить. 
 
 
* * * 
 
А старість ставить все нову межу: 
на вулицю я майже не ходжу.  
Лише, буває, за ворота визирну  
а чи спущусь поволі на Сансет*. 
Вмістився світ у рамку телевізорну, 
у аркуші комп’ютерні газет. 
 
 
Гіпотеза про народження  
Франкового «Мойсея» 
 
Кажуть, здавна Франка принаджувала 
в чоловічій красі скульптур 
не тужавість мускулатур, 
а духовність, як в Мікельанджело. 
І коли побував у Римі, 
пройняло все його єство 
у музеї відчуте й зриме 
Мікельанджельське божество. 
То, можливо, отам в музеї,  
де побачив шедевр оцей — 
образ, наче живий, Мойсея — 
і зачався Франків «Мойсей». 



Краєзнавчий етюд 
 
Річка степова Орілька — 
то одне з вкраїнських див.  
Тут поет австрійський Рільке 
зачарований ходив. 
Слухав: дід на кобзі грає... 
І в поезію звідсіль 
увійшов і ріс в цім краї 
славний Мисик наш Василь. 
 
 
Скоморох 
 
Старець був у нас в Городні — 
віршувать мав дар природний. 
Вабило це багатьох,  
називали «Скоморох». 
Говорив мій сивий дід: 
Скомороха слухать слід,  
бо в рядках у риму, може,  
промовляє слово Боже... — 
Мав малим чутливу вдачу: 
старця як, було, не бачу, 
дуже я скучав за ним, 
за його каскадом рим. 
 
 
 



* * * 
 
Вкраїнська церква дерев’яна,  
що білокам’яних не гірш.  
Звели умільці бездоганно  
її без жодного гвіздка.  
І височить вона така  
вся гармонійна, ніби вірш. 
 
 
* * * 
 
Подякуй пташині за ангельські крила,  
за те, що вона з недалеких ще літ  
людину літак сотворити навчила  
і в небі вершити свій перший політ. 
 
А ще ти скажи найщиріше «спасибі» 
меткій у воді спритно-в’юнистій рибі.  
Її ото брала за приклад собі  
людина, як вперше навчилась плавбі. 
 
 
 
* * * 
 
В Лос-Анджелесі бачив на одній із вулиць  
під сильним одчайдушним океанським  
вітром висока і тоненька пальмочка зігнулась,  



та не зламалася... Який то мужній витрим! 
 
 
 
* * * 
 
Знов прийшла весна — і знову зéрна  
традиційно падають в ріллю.  
Хай вона прадавня, не модерна, — 
я таку традицію люблю. 
 
 
 
* * * 
 
Чом «Великий» зветься ще і «Тихий»,  
цей океан, що так могутньо дихає? 
Як чую величаві його ритми,  
то щось величне хочеться творити. 
 
 
 
* * * 
 
О Земле, плането людей, 
  майже вся ти засмучена горем: 
кривавістю воєн щоденних 
  зловісно-підступним терором.  
Я хлопця згадав, 



  що портрета убитого батька 
    на грудях ніс... 
Коли ж то жорстокість розвіється 
  й сонцем засяє нам людяність? 
* * * 
 
З вершини літ душа, мов крила розпросторює,  
все відчува вона осяжніш і гостріш.  
В ній поєднались географія, історія — 
і Тихий океан, і рідний мій Чибриж. 
 
 
* * * 
 
Такі бувають миті, що голову схиливши, 
ти думаєш: коли вже не стане воєн в світі? 
Чи буде мир нарешті між Заходом і Сходом? 
Невже так і помреш ти, не взнавши: щó там 
згодом? 
 
 
* * * 
 
На весь телеекран тупе обличчя вбивці: 
шістьох замордував цей кат-людинозвір. 
Я вийшов на балкон. Там квітнуть чорнобривці. 
Відпочива на них мій посмутнілий зір. 
 
 



 
* * * 
 
Приносить радість гарний вірш і гарна пісня нам.  
Буває, що без пісні і душа німа.  
Оцінюєм талант ми часто із запізненням — 
тоді, коли творця уже в живих нема. 
 
 
* * * 
 
У штиль, хоч прозорості досить,  
та важко буває дихнуть.  
А шторм, хоч і свіжість приносить,  
але заодно — й каламуть. 
 
 
* * * 
 
Всі пóри свого віку знають люди: 
остання — у сивинах — то зима.  
Лише, на жаль, повторення нема — 
і за зимою вже весни не буде... 
* * * 
 
У річниці твої — то раніше так звик —  
я букет дарував тобі з айстр і гвоздик.  
Та в Лос-Анджелесі  
  не ростуть, певне, айстри:  



не знайшов їх ніде — й зіпсувався мій настрій.  
Тільки вірші про тебе залишаться жити 
значно довше, аніж найчудовіші квіти.  
І не тільки в річниці, не лиш в ювілеї, — 
вічно житимуть квіти любові моєї...  
 
 
 
 
МІЙ ЛАПІДАРІЙ 
 
 
* * * 
 
Рішуче ти двері в життя відчини  
назустріч тривогам — і сонцю, і вітру.  
Кімнати своєї чотири стіни  
розкриль на чотири сторони світу! 
 
 
 
* * * 
 
Пригадав я землянку, де був наш КП,  
у відстріляній гільзі світіння скупе.  
Відстрілялась, для неї скінчилась війна,  
а вона не ржавіла — світила вона... 
 
 



 
* * * 
 
Для мене, вам скажу, хвилини щастя, 
коли по Городнянщині моїй 
я їду (це, на жаль, бува нечасто), 
і виникає в далі голубій 
на обрії стіна лісів зубчаста, 
мов кремль зелений, кремль поліський мій... 
 
* * * 
 
Найгірше — як байдужий ти  
й тебе чиїсь обходять болі.  
Люблю руками доброти  
торкатися чужої долі. 
 
 
* * * 
 
Та сама стежка, й знов цвіте жасмин.  
Колись водив я сина тут за руку.  
Здається, ніби тут — ніяких змін.  
А я веду не сина, а онуку... 
 
 
 
 
 



* * * 
 
Хоча життя моє немолоде, 
я жити не хочу вдоволено й тихо. 
То лихо, як хтось вже нічого не жде. 
То лихо. 
 
 
* * * 
 
Як з берегом ріка, 
як із землею небо — 
у нас любов така, 
а іншої не треба. 
 
 
* * * 
 
Скажіть, чи ж вам не довелося 
в салюту вогняних снопах  
побачить раптом сніп колосся?  
Салют... Він хлібом теж пропах.  
 
 
* * * 
 
Землі то подих, її пара — 
у небі кучерява хмара.  
Суха земля благає слізно: 



— Ой, хмаронько, дощем хоч бризни! —  
А та у високості плине — 
і ні краплини, ні краплини. 
 
 
* * * 
 
Нема і десяти, іще маля, 
а про ракету думає ізмалку. 
А хто в дитинстві мріє про сівалку? 
Чекає небо... А земля... земля! 
 
 
* * * 
 
У путь рушаємо удосвіта.  
На плечі тисне ноша досвіду..  
Чим більше маєш її ти, 
тим — дивно — легше далі йти.  
 
 
* * * 
 
Вночі всього не роздивиться,  
Хоча і лагідно вгорі  
горять так рівно ліхтарі.  
Сяйне ж зухвало блискавиця —  
куди там рівне те горіння —  
стає відгранено-ясніш  



усе, не бачене раніш. 
У грозах зріє озоріння. 
 
 
* * *  
 
Нема ніяк із небом злагоди:  
все ллють без просвіту дощі.  
Звисають краплі, наче ягоди, 
на дереві і на кущі. 
Та все ж в очах моїх ясниться, 
навкруг немов світліш стає, 
як бачу: дзьобиком синиця 
ті краплі-ягоди клює.  
 
* * * 
 
Ввійшов у ліс — і тиша облягла так важко,  
ніде не сколихнув її ніякий звук. 
Полегшало, як заспівала раптом пташка  
і дятла дальнього почувсь ритмічний стук. 
 
 
* * * 
 
Не забувається студентський час: 
святий порожець у кінці гостинця 
і матір, що не жде від нас гостинця,  
а поспішає частувати нас. 



 
 
* * * 
 
Мене приваблюють ще здавна кільця —  
на зрізі стовбура ажурний слід.  
Стою і думаю: у дерева звідкіль ця  
позначеність всіх пережитих літ? 
Та тільки що той календар древесний!  
А карби нам хіба не ставить час?  
Всі зими, літа, осені і весни —  
вони в душі лишаються у нас...  
 
 
 
* * * 
 
Який дивовижний малесенький птах:  
як з вирію він прилітає назад, 
то з тисяч садів помічає свій сад,  
із тисяч дахів пізнає він свій дах. 
 
 
* * * 
 
Не всі приємні нам щедроти: 
є плід солодкий, є — гіркий. 
Я не питаю в тебе: «Хто ти?» 
Я знати хочу: «Ти який?» 



 
* * * 
 
Чого марнуєш дні,  
о юний чоловіче?  
Було таке й мені,  
я думав — час мій вічний: 
«Дарма, що не зробив,  
ще вистачить часу мені».  
Від втрачених тих днів  
ой як до болю сумно... 
 
 
* * * 
 
Душа... У ній і радощі, і муки — 
вбирає все з життя, з картин, із книг. 
У вихідний спочити можуть руки, 
лише душа не знає вихідних. 
 
 
* * * 
 
Вже вчителя нема, та за плечима 
я відчуваю його мудрий зір: 
він дивиться уважними очима 
на строфи, що кладу я на папір. 
 
 



* * * 
 
О слово, слово, квітнеш зелен-рутою, 
а можеш стати й чорною отрутою. 
Нехай красуються народи мовами 
і чарами — не чварами, не змовами. 
Із серця мова, а не тільки з губ лине,  
і справжнє слово совістю голублене. 
 
 
* * * 
 
Про славних предків зберігай у серці згадки, 
їх світлій пам’яті не раз, не два вклонись. 
Не забувайте, і сучасники, й нащадки,  
що предками самі ви станете колись. 
 
* * * 
 
Святково золотяться зéрна. 
Тому і славиться зерно,  
що людям во сто крат поверне  
те, що в землі взяло воно. 
 
 
* * * 
 
В нічну ти задивився вись:  
зірок нерясно начебто.  



А ти пильніше придивись:  
якісь потрапили у тінь,  
та і від них іде зорінь.  
Зумій і їх побачити. 
 
 
* * * 
 
Поет писав про небо голубе,  
про матір, про ріку, про лісову дорогу —  
не знав, що свій портрет він малював  
потроху — в поезії відтворював себе. 
 
 
 
* * * 
 
Я стою серед мирного поля,  
щедро сонце в блакиті сія. 
Україно, яка твоя доля — 
отака вона й доля моя. 
 
 
* * * 
 
Поезія — святиня, а не крам,  
та є, на жаль, такі, що пишуть вірші 
й до неї йдуть не трепетно, як в храм, 
а діловито, як в контору біржі. 



 
* * * 
 
Прощаючись, сказав я ніжне щось,  
а що — й забув... І довше, аніж треба, 
твою затримав руку... І про тебе 
всю ніч я думав... Так і почалось. 
 
 
* * * 
 
Одного разу мовив друг до мене: 
— Тебе і старість наче не бере... 
— Ну, що ж, — сказав я, — дерево старе 
жаркіш горить, ніж юне та зелене. 
 
 
* * * 
 
Вже сяє нагородами твій кітель,  
а все ж з усіх солдатських нагород 
найвища та, коли тебе народ  
назвав ім’ям високим: визволитель. 
 
 
* * * 
 
Яких лиш див на світі не було! 
Ото якби таке припало щастя, 



щоб до нащадків дальніх докричаться: 
— Алло! Ви чуєте мене? Алло! 
 
 
* * * 
 
І сонце, і місяць, і зорі — 
їх бачу на річці, на морі. 
Дорогою йду я земною. 
Високість небесна зі мною. 
 
 
* * * 
 
Ціную вірність, цільність, лад — 
в усьому їх пильную строго. 
Одна із найстрашніших зрад —  
це зрадити себе самого. 
 
 
* * * 
 
Не вірю всяким титулам і рангам, 
Якщо для них не має хто підстав. 
Бува, стає і слава бумерангом: 
до неї рвався, а безславним став. 
 
 
 



* * * 
 
Прожив життя свого три чверті,  
а все ж всі строки замалі.  
Найбільше я б хотів безсмертя —  
безсмертя Людства і Землі... 
 
 
* * * 
 
Не зваблюють ні пишні лаври,  
ні блискіт штучної краси.  
Я хочу слухать не литаври,  
а чисті справжні голоси. 
 
 
* * * 
 
Скільки ж то воєнних пролетіло вихорів,  
на землі і в душах залишивши слід!  
Застарів давно вже спис князівський Ігорів,  
та не меркне «Слово» про його похід. 
 
* * * 
 
Напевне, бачити не раз вам довелося  
на постаменті в лісі бронзового лося.  
Пильнуйте, щоб таке в природі не стряслось: 
з усіх не залишився бронзовий цей лось. 



 
 
* * * 
 
Якби не лінь чиясь, якби,  
ще більші мали б ми скарби.  
Скарби скількох вже поколінь 
зухвало обікрала лінь. 
* * * 
 
Не знаю я, що краще, а що гірш: 
чи вірш римований, чи «білий» вірш.  
Одне, поете юний, ти затям: 
нехай твій вірш римується з життям! 
 
 
* * * 
 
Я чув, що для поетового злету  
землі своєї межі замалі.  
Та чим він зможе збагатить планету,  
як рідної не збагатить землі? 
 
* * * 
 
Пройшов я усе майже поле,  
не вкрий мене сніг забуття!  
Невже й не помітять ніколи  
мій слід на дорогах життя? 



 
 
* * * 
 
Не люблю я кучерів словесних,  
що у віршах штучно хтось пряде.  
Та люблю я кучеряві весни,  
кучеряве серце молоде. 
 
 
* * * 
 
Ви не сумуйте, що розквітлих квітів так негусто  
в букеті вашому, що кілька в нім бутонів: 
коли почнуть у квітів опадать пелюстки,  
бутони вибухнуть красою тонів і півтонів. 
 
 
* * * 
 
— Чом дбаєш ти про інших вірші?  
В цей час щось написав би сам... 
— А що, від того вірші гірші,  
що хтось, не я їх написав? 
 
 
 
 
 



* * * 
 
Не тільки від лиха буває в нас біль,  
нерідко народжений він і любов’ю.  
Любові немає без щему, без болю.  
Бодай лиш на рани не сипали сіль.  
 
 
* * * 
 
Співець великий жив тут і помер.  
Біліє у кутку його постеля, 
де він спочив навіки... І тепер  
здається нижчою в кімнаті стеля. 
 
 
* * * 
 
Не скаржусь, що так мало дарувала доля 
мені міцних напоїв і гурманних страв. 
Ото найліпше, вам скажу, було застолля, 
коли писати вірші я за стіл сідав.  
 
* * * 
 
Бувають люди сірі та пісні,  
а є натхненні, схожі на пісні.  
Привільно в них і розуму, і серцю.  
Є в них трояндність. Є і трохи перцю. 



* * * 
 
Як бій відкочувавсь, рушали у степи  
жінки, з собою взявши і серпи, й лопати.  
Щоб зрізувать вцілілі колоски — серпи,  
лопати — щоб полеглих трупи поховати. 
 
 
* * * 
 
Що по собі лишаємо? Будинки,  
де згодом доньки чи сини живуть,  
і речі, й фото... Та найбільше — вчинки: 
вони найвікопомніші, мабуть.  
* * * 
 
У дні завершувальні жнив, 
як вже до осені ішлося, 
хтось до надгробка прихилив 
злотисті квіти — сніп колосся... 
 
 
* * * 
 
Гніздо ластів’яче в куточку на лоджії. 
Мов блискавка, рвучко зліта з нього ластівка. 
Яка в неї стрімкість, яка в неї пластика! 
Як рух своїх крил у польоті узгоджує! 
Яке ж то життя торжество в тебе, ластівко! 



 
 
* * * 
 
В рукопису закреслюю рядок 
одним ривком — рішуче й переможно. 
Ото якби отак закреслить можна  
і зроблений в житті невірний крок!  
 
 
* * * 
 
Поволі день згаса на небокраї. 
Та виникає раптом почуття,  
що то не день, не сонце догоряє,  
а догоряє так чиєсь життя...  
 
 
* * * 
 
Лягли уже покосами літа. 
На жаль, не зміг раніш я розібраться,  
що пустоцвітом сходить суєта,  
а колосом тужавим — тільки праця. 
 
* * * 
 
Тут загинули друзі мої у бою,  
слідопити проклали сюди свій маршрут.  



Я вдивляюсь навкруг... 
— Що шукаєш ти тут? —  
І сказав я у відповідь: 
— Юність свою... 
 
 
* * * 
 
Згадалася мені картина невесела:  
каліки і діди на лавах біля хат, 
тих перших повоєнних літ «жіночі» села —  
той вимушений наш страшний матріархат. 
 
 
 
* * * 
 
Про захист Батьківщини кажуть гордо — подвиг,  
подвижницькою звуть мою солдатську путь.  
Для мене ж те було природним, наче подих: 
Я виростав таким, не міг я іншим буть. 
 
 
* * * 
 
Читав чийсь вірш — і як в тумані я,  
важкою стала голова. 
Бува й словесна наркоманія. 
На жаль, бува...  



 
 
* * * 
 
Про нього кажуть: «Він мастак,  
поет своєї справи...» 
А ти, хоч вірші пишеш, так  
чи називатись маєш право?  
 
 
* * * 
 
Скажу я вам по щирості, братове, 
хоч істина ця, може, не нова: 
лише тоді нове ти мовиш слово,  
як знаєш всі вже мовлені слова. 
* * * 
 
То молодих митців застерегти б: 
не терпить копій і повторень врода — 
в своїм розмноженні й найкраща мода  
народжує новий стереотип.  
 
 
 
* * * 
 
Писав я вірш ліричний знов, 
а чи баладу, чи поему,  



на всяку, як то кажуть, тему. 
А врешті — все це... про любов. 
 
 
 
* * * 
 
Чим пахне талий сніг, — скажіть-но ви, 
можливо, що погодитесь зі мною, 
уже близькою пахне він весною, 
терпким, п’янливим запахом трави. 
 
* * * 
 
Батьки, не хвалімось, що ми усе можемо: 
з новим поколінням зрілішає час. 
Хай кращими й трохи на нас і несхожими 
зростають оті, що ідуть після нас. 
 
 
 
* * * 
 
Вславляймо, друзі, матерів: 
тому, напевне, і народ живе,  
що жінка-матір нам народжує  
Вітчизни доньок і синів.  
 
 



 
* * * 
 
Ромео і Джульєтта... Ми ще здавна ними  
всі зачаровані... Про них читаю знов.  
Вони загинули ще зовсім молодими.  
До старості чи зберегли б свою любов?  
 
 
* * * 
 
Земля чернігівська, яка мені ти мила! 
Пригадую: за домом нашим недалечко  
вже поле починалося, на ньому гречка  
так ніжно, мов зоря ранкова, рожевіла... 
 
 
* * * 
 
Радіймо озонному вітру: 
нову він дає нам снагу.  
Та будьмо обачні: в повітря  
здійма він, бува, пилюгу.  
 
 
* * * 
 
Ми на могилі ставимо надгробок —  
з граніту а чи з мармуру плита. 



А все ж найкращий пам’ятник — доробок, 
що людям дав ти за свої літа. 
 
 
* * * 
 
Освідчившись народові в любові,  
віддай ти шану його пісні й мові, 
вбирай у серце звуки і слова,  
оті, що ними промовля й співа 
душа народна...  
 
* * * 
 
Я знаю ще з дитячих літ: 
не слід насильно розривати брості —  
тоді ні в квітуванні, ані в зрості  
уже не з’явиться майбутній плід.  
 
* * * 
 
Робота дивна у творця: 
лишилась праця вже позаду,  
та от новий роїться задум. 
Немає в творчості кінця. 
 
 
 
 



* * * 
 
Години трудові... Їх називаєм «будні».  
Караюсь, що в житті зробив так небагато. 
Ті будні лиш тоді бувають незабутні,  
як ними зміг комусь ти дарувати свято. 
 
 
* * * 
 
Шикуються цифри у довгі колони,  
уже і комп’ютерні є рахівниці.  
Пильнуй: як рахунок ведуть на мільйони, 
то менше помітні тоді одиниці. 
 
 
* * * 
 
О, як в наш час нам пильнувати треба,  
щоб атомна не вибухла біда.  
Хай хлібом буде хліб і небом — небо, 
хай водою лишиться вода.  
 
* * * 
 
Було, що пісня наша славила 
засліплено та без тривог 
того, хто був для нас, як Бог, 
а вийшло: славили диявола. 



 
 
* * * 
 
Не слід на долю нарікати: 
то добре, що вже можеш ти 
не будувати барикади, 
а зводить між сердець мости.  
 
* * * 
 
Досконалість — всіх задумів мрія. 
Горді нею старе і нове. 
Досконалість — вона не старіє 
і творців своїх переживе.  
 
 
* * * 
 
Вершина кличе... Щоб її сягнуть. 
важку ти мусиш подолати путь. 
Шляхів є кілька, щоб узяти гору, 
хоча і різні, але всі — угору.  
 
 
* * * 
 
З літами все частіше, ніж раніш,  
минуле згадуєш... Бувають дати, 



які аж страшно навіть і згадати, 
але не згадувати — ще страшніш.  
 
 
* * * 
 
Із Ганнібалів — той з найбільш натхненних  
співців Росії славних... Ну а ти 
шукаєш все в поетів чистоти 
етнічної — у їхній крові й генах. 
 
 
* * * 
 
Жорстокості у світі досить, 
і це доведено віками: 
жбурляють найчастіше камінь 
у дерево, що плодоносить. 
 
 
* * * 
 
Сріблясте сяйво місяця нічне 
так часто зачаровує мене. 
Та прикро, як подумаю про те, 
що в сяйві цім нічого не росте. 
 
 
 



* * * 
 
Побільше терпеливості й гуманності. 
Туманно пишуть молоді поети? 
А може, в декого це ті туманності, 
з яких колись народяться планети... 
 
 
* * * 
 
Тепер бува нерідко так: 
модерний вироста юнак — 
знавець рок-музики та брейка 
й не чув ні разу соловейка. 
 
 
* * * 
 
О як за це ми заплатили дорого, 
що всюди нам ввижався образ ворога. 
А ти й тепер, бува, стаєш до бою, 
на прю із тим, хто поруч із тобою. 
 
* * * 
 
Озлоблення... Воно — як лава в кратері. 
Було, і я від злості багрянів. 
А лиш згадаю добрі очі матері, 
то і поволі остигає гнів. 



* * * 
 
«Пиши розбірливо, — мене просила мати, —  
пиши отак, щоб я могла читати».  
Пишу я вірші вже багато літ  
і цей не забуваю заповіт. 
 
 
* * * 
 
Якби живі були у змозі  
читать майбутні похвали,  
які про них у некролозі,  
то, може, й довше б прожили.  
* * * 
 
Невже буть чесним і правдивим  
тепер вже стало ніби дивом?  
А чи не в тому благодать,  
як зміг ти іншим благо дать?  
 
* * * 
 
Кажуть: то вовк, лиш в овечій він шкурі,  
злюща людина, а ніби як шовк.  
Тільки ж бо не прикидаються звірі:  
вовком завжди залишається вовк  
 
 



* * * 
 
Щасливим хочеш стать і прагнеш ти щосили,  
щоб в повному достатку був твій дім.  
А я скажу: найбільше щастя в тім,  
щоб ти любив, і щоб тебе любили.  
 
 
* * * 
 
Коли відчую передсмертну муку — 
не треба ні плачу, ані жалю:  
в свою візьми мою схололу руку  
й прошепочи мені: «Люблю, люблю...» 
 
 
* * * 
 
Малятко робить перший крок — 
яка ще довга путь йому! 
І всміхаюся йому — 
всміхаюся Майбутньому... 
 
* * * 
 
Трапляється — потрібен і кулак. 
Але частіше все ж буває так: 
свої чуття на музику поклавши,  
не кулаком натискуєм на клавіші. 



* * * 
 
Зненацька понад садом пронеслися 
пориви вітру — й облетіло листя. 
І сумно було бачить на траві 
не лиш сухі листочки, а й живі. 
 
 
* * * 
 
О старосте, невже скорюсь твоїм погрозам? 
Оте, що почина марніть поволі плоть — 
цього, напевне, я не зможу побороть — 
благаю: до кінця лиши незгаслим розум! 
 
 
* * * 
 
Як з ями прагнеш вибратись угору, 
то як би не було, а все одно 
в якусь ще, може, початкову пору 
пізнати мусиш ти багнисте дно. 
 
* * * 
 
Люблю стрімкої річки плин,  
не кволе булькання краплин.  
Немов капіж — бувають дні  
такі ж повільні і нудні. 



 
 
* * * 
 
І двох сорочок з гардеробу,  
можливо, вистачить до гробу.  
Як скінчу свій життєвий шлях —  
залишаться на тремпелях. 
 
 
* * * 
 
Велів невинних він послать на плаху,  
та ще й в ім’я добра й служіння благу.  
І неминуче день прийшов, коли  
за це його на плаху повели. 
 
* * * 
 
Ввійшов у зал я, де криві дзеркáла,  
та не смішило кожне, а лякало.  
Здалось мені, що то не просто зал,  
а в королівстві я кривих дзеркал. 
 
 
 
 
 
 



* * * 
 
Чимало чую суджень недоречних.  
Бува, газетні шпальти їх несуть. 
Одне із них: поет — митець чи речник?  
Митець і речник — ось у чому суть. 
 
 
* * * 
 
Я шану віддаю тому,  
хто благородну має звичку: 
не тільки проклинать пітьму,  
а у пітьмі світити свічку. 
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