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Спілка

НА УВАГУ ЧИТАЧАМ

Випуск:аючи в світ поеrпич.ну .~оір~~:у <<tПюдя.м, і соді»
я свідомий. того, що дальших адірон НР о уде. Ця перша
збірка е водночас і осrпШНіН.Ч.

J>i 1t

у ті.м) щи (J своїіі .Ііmератур·нііі дія.льнис·ті я на

перше А-tісцс сr-шв •. 1ю .7imezюmfJJJHu-кzntn~uчuy ділЯ'Н·'К!J,

Ja ·нею повіст.чрство і дpa.tutmypгiю і пж 1nоді в:исе вір
иtОваиу поеа·ію. То.иу траrиястьс.я, що

на протя.зі ці

.юго por.~y Jl даю .turшe один-два вірші, оувшп чі.1хом пс
глинеиzцї ·твор'Чою пршцею в тих двох 11ерших діляиках.

А раз mali~, то ц.ч

aoipn:a як: одиа-едина не .мусить

стити rпі.льки Іrpau?i реч.і

rпвор'Чість .з даноі: галузі,

(виоране),

-

Mt·

а по злtозі вс'Іt'

щоб дути

oй'r.h:muвuиJt

д.зерк:алом, а не сиеціяльно 1UJcmaвлeuu.м. Я че підкре
слив і иаавою: .чкщс

6 я мав на оці .tuute .нодя.м, прислу

житися, то, річ ясна, я~ийсь десяток з умі·щепu.1~ nо;·
зііі відпав ои, оу в

6u «Осtпрак:іаований». Але для СЕБf.

чи СОБІ я вва:нсаю слушиим зафіп:сувати в цій едипій
зоірчі .~юїх віршоеан.их творів і
пера>.>

--

«.легп;оважні вuopuh:n

оті припагідні m;спромти, віриtі до а. 1ьооміd

rпощи.

Іду'Чи за змістом і харак.теро.м поезій, я угрупував їх

у пятьох розділах. Але прошу rне орати це над1nо ри
Jорисmи'Чио.

Найдавпіиtі поезії зоір'К·u позиа'Чеи.Z

сх:урів

( иии·і

1942

Хмельпицьк:ий). Про,те воии

ро'Ко.м, Про

ue

є хрополо

гі'Ч'НО першими .моїми иоезі.ями. Першими оу.ли поезй 1
j

писані в iJвadl(.чmux JIOh·ax~

uiiJ

чае

о'иипс.Іюванн.ч

Ator!o

на Поділ.:tі та. ],:uівщині. nони ніfн· ~t· йy.tlf друh·овОJ·'і

( сприба йу.tа, та Н(' nовс.юс.ч), а }J.IJ'··onиclf агорі.ш в
па.лtл'1пнн д.tя .1tt:HP береаневу ні·ч !І /~реадені (жахливе
нzчне

бо.·н.оушІннн

Дilli-maoupa.r

11

Дре.~д('на

ан?.Jііі.сІ,ІІmо

аві.ч1(ією)

.

.-.~

Н i.MP'f чин і .ч поеаій нr' творив, віддаючи

весt, вілt,нніі •те пудліlfІtстичі та .тітrратурній

11-pu-

muч1.

Наприл;іичі подаю АШ"tеньh·е 1илснення.
поезій, після наав~t міста

( uanp.

11 ід

більшіс1пю

Детройт. Чікаго і

1n.

ін.) стої·ть: ОСІІ.-1. Читач ндnевио здогадуР.1nься, 1цо це

cn;opotteoo.

назва, а~~рев·ія1пу-ра .1 «Об'єднані C1neйmu. Пів

н і1f'НОЇ AAte]JU.h'1.l'>>.

Ав1пор

-

f)-

ВІТЧИЗНИ МРІйНІ ДАЛІ

( П іені,

л-іри чн:і рефле~сй)

~·

,..,

t -.
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СПІВАйМО СЬОГОДНІ
(Заспів до

Сnіваймо

aoip,;u)

сьогодні

чудові

11-існі

Я.,; змал,;у ловили .ми щастя у сні .
.Я'К світ розкривався, .мов ,;аа,;а, щодня,

С.м-і.п.лось на.м сонце і пахла земля

! ..

Дарма, що тих днів Жl.М уже -не вернуть
Тепло їх і досі 'Ще гріf.· Жl.М, грудь

!

Співай.мо про юиости, славної дні,
Я х: в грудях дзвеніли х:охання ·пісні
Я сJ;ріли-світили алмази очей

,

Струміли жагою уста в тьмі ночей

.

Дарма, що не всі ми пооратись .іtогли-:
Дні

neputi

х;охання 'Най,;ращі оули.

Співай.м,о завзяття і .муЖ1Юсти дні

-

3а волю Вітчижи в иерівній дорні
ВАшгалttсь .ми довго й 11:рuвавий той шлях,
.'1від11:іль иа.м прослалась .мандрівка в світах.
Багато з

uac

,;ожен тоді загуоив

Того, що а дитtнtства п.ле'Кав і люоив
!І е oyдe./rto, друзі ,додолу кло·ниrпь
'Іоло на чужині. в печалі сю .мить.·

-!)-

-

Без жертв не адодуто свододи ніде,
А слава і воля ще в Київ прийде!
І давони Софії, і хвилі Дніпра
Віщатимуть радість: тиранів не.ма!
Тоді в У к:раїні

-

по селах, .містах

Лунатиме пісня у вільних устах.

У пісні згадають 1zpo нас в чужині
Співаймо .ж сьигодн,і бадьорі пісн'і!

-10-

RИїВСЬКИJ\1

ПОЕТАМ

МОЛОДИМ

3вичайно, жалІ-.- що ледве чи вже г.тІ.яну
Я власними очима на Дніпрові хвилі,
На гірці Во.аодимира не стану,
В тіні каштанів не зустріну друзів милих.
J-т ;jB030M ТИМ, Де СЯЮТЬ ЗОJІОТіЇ

Хрести на храмі Первозванного Андрія,

Напевно не зійду я вниз, к Подолу

,

Не споглядатиму краси тих гір і долів,
3відкі.т.rь вечірня синь і вранці промінь сонця
До мене в гості йшли нечутно крізь віконце

.

ІЦемить то~!:у нераз душа в чужині.
Та ось -вірші поетів київських читаю,

-

І запах рідних піль, і небо України,
Я•~ .лік цілющий, гойний: поглинаю.

Т хочетьсн І'Уltнуть:

--·

3дорові, побратими!

-

Одна вітчизна в нас і почуття єдині!
Видать, вже тьмяно сnітить зірка вам Кремля_,

і"·~ ІЮЇТІ> ~rіццю рідная земля

!

Привіт же вам, сини і ;~оні, сшtги повні
~· вашій творчості вимовній

Н пізнаю себе і молодість свою.
Нк жа.пь, що не сто.я.ли. разом ми в бою

•Лос

АнджеJІес, ОСНА,

-11-
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1962

Ой Т.-\~1, ГЕП ;1.\ ДА.П:ЯМИ

Oi:'J

та~І, ген аа далями,

Да.тш;\ІИ туманними

.Лине тужниu: спів.
Морем -океанами
Хвилями погhннн~rи
Плине жа.JІЬ і гнів:

-

Дайте сонця,

nолі

-.-

3а L-'',,rи горами,
3а семи доJшми
Ходить манівцями
Воля довгождана

-

Все стежок пІукаР-

.

Гей, сте:tІ\КИ поп.,чутані,

Ди:м:ом зрад окутані,
Брудом-пидом чвар

.

ТРрен, будяки
3аJІЯГJІИ стежки

Гір1пе від татар.
В даJІині за брамами
Скніє, вкрита ранами
Ріднан земля

-

Виссю гір високою,
Глиб'ю вод глибокою
д а.ль

нас

·ро.зд1.ч:я
'. '. .

~

12-

Ах, чо~ІУ за Діk1ІЯ)ІJf

Неє сповито жадями?
І чо~tу веснянкам-Іt,~

Ввечорі, порщ-гкаМ-!J----

r

Не дзвенить ае~тя_?!
3а морями д.аJІьніми
Тужнпїr хnи,,п) прпбій

-

Піснею печальною
Вік минає: :мій.
Ах, невже безплодною

Осінню хо.лодною
Одцві.ло життя?
І світання волі
ко~аць:кої долі

Не побачу я'?

. --·

=~<*

*

Ой там, ген ~за да.rі:~и,

Далями туманними

Лине тужний сnів.
Морем -ОІ{еа;па_ми

Хвилями пораіпЩМІІ ....
Плине жаль і гнів:

-

Де ж та, вре~, ЇІоли'l!
ДстрuЙ'І~~ OCIL<\, 1957

-- 1 :і -

3АСПТВАй МЕНІ, 3АГРАй

Заспівай мені, заграй
Про даL1Jе:кий край,

Де пісень співала мати
У садочку біля хати,
То мій рідlїий край!
З~.l'j1iRaЙ .мені, заграЙ

Про весну -ро~май,
я~~ пj (~ень ~!ені спів ал~~'
На розмову вит.;:.тш~а.:та

Дівчина у гай.
Заспівай in~e мені
П1}п т-і 1'11\І.Т!і дні,
Як за водю У країни
Разом з др-уїзя:м:и своїми

Я стояв в борні.
Побрати~rів зброї ruлях,
Синьожовтий стяг

Пригадай у пісні звуках

-

Яr~ в- степах, полях та JiyRax:

Нам світив в боях.

Заспівай 1\tепі, заграй
Про Rоханий край

-

Tal\(_ :цісень _співала иати,

Був Я друзями багатий,
Там :мій Рі;тщий Край

! . .

Лос Апдже.тrес, ОСП~,
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1962

БАГАТО ЛІТ МИНУЛО
Багато лі·r. )минуло

...

-

Нас доля роз'єднала.
Та душу знов голублять
(ДупІу знов годублЯ'І'Ь!)

Вітч1шни мрійні да.лі.
І степ широкий, пишний,

Дніпра могутні хвилі,
.Лани, сади розкішні

(Гей, сади розкішні!)
І рідні села милі

! ..

Левад 3еJІених Rи.пи~r,
Пахучий гай весною

-

Нераз ми там ходили

(Гей, МИ там ХОДИ.і'ІИ!)

ІЦас:~иві вдвох а тобою

'

Над нами небо синє,
Стру:~ сонця життєдайний

Прилиньте ж з УкраїнИ,
(Гей, із України!)

Дні юности жадані!
Напійте спраглу душу

Цілющим Євшан-зіллям

-

І візі я· потужна
(Ві зія потужна! )
На )tить у.;Іегmить біль нам .
.Лос Анджелее, ОСПА,
-

1;")-

1962

/ПІСТ

JfA

Т>.\ТІ>1СІВП{ІfП~~ СБСТРАМ

Ilor~.r~iп ниасньІ\ИЙ ва~І, сестриці,
У еьом у po;~oni іі зем.;rиці!
Хай

Bor'

;~обром бt!1агос.човить

В :щоров'ї довгі роки жить!
Дітей від мене поці.тrуйте,

Ма.'Іі провини їм даруйте

-

Хай .пичка гожі їх цвітуть
І зnеее.тrяють ванту путь.

Я ЧаО'fР дУl\1!\010 ВИ1'аІО
Побі.ля вас у ріднім краю:
Як живете, хотіла

3

6

знать

-

лиетів не :можу пі;~гадать.

Бо nишете t,дова утерті,

Немаt:: nие.повів о;~всртих,
Невже· .пиеати щиро Вам
І Це й досі небеапРЧІІО та ~t

To;ti

бо,'ІИТЬ ;t~'1Шt ві;t

? . .

:ty:\t:

Навіп~о цей а .ЧЮ;l,ИНІІ г.-Іум!

І яr~ Іде ~овго воаі днів
Четштн

n

Повірте

-

рідній етороні

·~

..

т~·т, ;за ОІ\сюю.м,

Д~·шсю ;~осі я ще з шопІ,

Про той жаданий мрію час,
Як до.71Я знов а'є.днає нас!

3'єднає віаьни:Хj.з рабства пут
Rріпітьен ж д)'""ХО"і\1 'Ліl\1, ~ІІІ -

Детройт
-

l(i-

тут

J

оr;п л'

j

»~і}

Я СЬОГОДНІ, МАUУТЬ, ХВОРИй,
Я сього,J,ні, мабуть, хворий

Тисне серце рій
,],ееь ;jДаJІека, із просторів
3аб~rІукалих мрій.

3а морями є країна,
3а :\ІОрями даль,
Сонцесяйна У країна
:Ми.пий серцю жаль.
Вийду

;;

.міста я у поле

Слухать вітр~т хвиль

-

Хай JІани. широкополі
Тисячами миль

Примандрують тут до мене

й принесуть у дар
І девад :килим зелений,
І nо.лошо:к чар.

Шумо~І JІистя хай тополи

Ка:иtу повіда.
Хай дівчат весеJІИХ з ПOJUI

Пісня доліта!
Вітер віє, спогад .пиие,
Ожива· Дніпро,
І рясніє :кущ І~алини

R

)fCHe :1а віюю)L .

•••

Я еьогодні, мабу'І'Ь, хворий

-

Тисне серце рій
Дееь зда.леІ{а, із просторів
ПридетіJІИХ :мрій.

Пью-йорк, ОСПА,

-

17

1950

1ІАй:ОВІ РЕФаЕRСП
аеаеніє .lliCTЯ,
Аро)ІаТ аає )ІаЙ,

:Мрій, На.JЇЙ ltO.liiШHlx
В't=:ть<'я ,;знов ро;з)rаїr,

Ах,

це

все

ІШ)Іарно!

Ах, чи il\ до путrя'?!.
Розу)І ~rчить :\Іарпо:

-He)ra

вороття!

Rві тнуть пишно тші ти
В зезеп-.·юні трав.

д~ ви, )rрії-.Jіти,

Давній ба:иск заграв ~ !
Чи прибив татарин,

Чи ."lИХИЙ :\ІОСІ\а.Ч:Ь '?
Чи вгорпуаа ·зрада

Серце в чорний ·rпааь?
Гей, всього бувадо

...

Потовув у да.лях

:Мрійний. дар життя,
Не::\Ш вороття

-.

! ..

~Inп:rpin пт.1ях невпуний~
Ш."'Іях c.r\nтюrr,_, ~журби

Де ви, побратrпrп~
Дру:зі боротьби?

-18-

.. •

.

д шчпна

де

)Пr.-ш

',)

Де Rоханпя чар·,?

Де завзяття сиаа,
:МІ)..'JОДСЧІІЇІ JI-:ap? ..
3ниRло все безжально
Дар Хl\[ЇЛЬНИЙ ЖИТТЯ

Вишумів нава.льно,
Нема вороття! ..

***

Apo~raTO)I дпше,

Сипле :квіти 1\[ай.

Милих мріїr Roлиnmix,
:маю, не зюї-~rаїr.
Дrтроі'п, ОСПА,

-19-

1956

Р13ДВО НА Ч~тЖ.ІІНІ

І ще одне Ріадво Христове
Не в У І~раїні з у стр і qаю.

Святочний рух спосте.рігаю~
А в серці

_ __::

туга невимовна.

-

-

Чому с·у.мниіі?

(·усід питає:

Та іІ\: є довоJІі їсти й пити.
І радіо невпинно грає,
А ось ко.лядон: :маєш «П.лити>>

:

Твої ж .любим і, з твого краю.
Рука суеіда п1видк.о, вправно

Платівку ставить

-

і ~rогутні

«Ой видить Бог» .'Іунають авуки.
А з ними спогад днів тих давніх,

Коли й не снилась ще розлука.
Встають живі в очах картини:
Веселий гурт, об.тrиччя :милі ;
Несем ~юрю

-

і в небі :юрj

!

Спіжинки граютьея в просторі
І

е.Т(\'ОІТJ>

А тут

. . .

;~о.'rом

1\н.чтпr

білий.

нема обJІИЧ тих рідних.

КоJІядки звуки з апарату
Виповнюють модерну хату

І боляче дають відчути
Дитинства, юности утрату.

Не знаю, 1земляки і друзі,
Чи й вам цю мить душа болить,

-

А я Різдвтrі Свята в тузі
3начу вже боJІем двадцять літ

...

Лос Анд:же.:~ес, ОСПА,
-

~()

--

1963

ЩЕ ВОЛІ ЗАСЯЄ НАМ СТЯГ!
(Поезії змаг у за волю)

-21-

БОГДАНОВА СЛАВА
(В mpilcma.zimm.я 1ючanth;y Ко.зацьnої
дерJІСаеи

1)·.

Х.~ш-:.·7ЬНll'ЦІжого).-

То не Х)Іари ш-~:ри~пr обр~,
І не а )lОря: і1де ту)rюr

-

То на бій під Жовті Води

с.-rавпу Січ. веде Бо~;~ан!
Мають стягrз: 1\Іа..ІlІЇІІові,
Сонце грає на шаб.ТІях.

Попереду всіх 3иновій
Будавою r~aJr~e rплях.

В даJrині ворожий табір.

Чути гомін, гук і спів.
Козаrtи, як Божа кара,
На.r:~етіли на аяхів.
Роз)tахнись, ь:о;шцьr):а шабле,

Ти в.;1учаіt, рушниці стріл!
-У І\. раїні с.;rава й но..1я!

3а.·Іунав :'Іrогутній грі~r.
І втікає вже в uc3дa,J.J:i
Натовп хпжпх ворогjв.
Та пpy,J,r~i r~озацьr~і r~оні,

І сяга далеко спис!

-

Маса ворога в полоні,
Решта трупом лягла ниць.

Наче блискавка, летіла

Славна віс rка перемог.
-2~-

1 poc.Ja

козацт)ь:а сила.,

Встав за во.тrю весь народ!

На Поді..тr . іІЇ Богун смілий

Панське військо нищить впеиь.
Кривоноса на Полісеї
Свище шабля день-у-день.

А міцна руЕа Богдана
Люд єднала наш в одне.

Не забудьмо ж

тої слави

-

Хай козацький дух живе!
Ноютfі ~r."lт;~r, Нj:\rеччипа,

-24-

1948

ПАМ'ЯТІ ЛИЦАРІВ БА3АРУ

Осінні вітри темни:\r бором гу.,1и.

Тропу лісову вкрили звої імли.
В iMJii вояки поспішають, ідуть
На схід прокладають, до Києва ПУ'І'Ь.
Т'аи ген, оддаліь:, гомін Дj~жий Дніпра,

І люд устає, щоб позбутись ярма.
Святий Володимир, Софія свята,
Богданова слава над міетом вита!
Ідуть вояки, в серцях мрії цвітуть,
Хоч зранене тіло,- І3витяжить ще дух.
Аж враз під Базароl\1 :кругом облягла
Козацьку когорту ворожа орда.

І падають вої в густій млі ночей

J)о:• ючая

-

т)rга ~тру~п1ть їм з очей:

«Не бачити нам вже СJшвути-Дніпра
JЦr, :шать, Укра'іни не стада пора

... :.

.Нюи і по.:rя потонули R імлу.
Синів України у JІаву одну,

Схопивши в по.тюн, JІютий ворог зігнав
І, помсту с:м аІ{уючи, )(ИЖО питав:

,~ tнr хоче покаятись хтu а вас'! Вину

1[.ризнати

прилюдно 1 Готові тому

І lростити ми все й дар)твати життя

( ),ща.ково

вам вже н~ма вороття!»

-

~.)-

-

-Вину?! Перед 1\.им?! Край евій, .~юд боронить
Це .чицарська честь!

-

І завзяттям :кипитL

Вояцький одвіт, що за всіх дав Щербак:
«Нема тої сили, щоб зрікся :козак

Нрисяги святої й Вітчизну продав!»
І спів <<Ще не вмер.ла» з грудей залунав.

Sдригну.:Іись с:еJІяни, збентежився кат
І спів К)Т.'Іемето!\І спішив обірвать.

Іlоляг.чих завзятців селяни сумні
В могн.ли покла.пи. А зверху їх діг
М'ят~ою габою козацькою сніг.

**
*

Роки за роками пливуть у світах.

Не сяє ще воля на рідних ланах.
Та знає те ворог, і знаємо ми:
Герої Базару не марно лягли!

-26-

-

3Б~' ,ZЦ1ЛАСЬ У 3РИВ1
(До 2-5-рі 1t.ч.я ироголошенн.ч Ь~арuатсмІої

J? h"JIOЇHU)

Синію rJ) Карпати верха)ІИ у )J.Ii,

І мріють с~rереки на Срібній 3емJІі.
І гуркіт Попраду і Тиси епокі.й
Ще ждуть на ріша.льний із вороГО-"1 бій.
qбуди..тшсь у ::.~риnі !~раїна 1\артr~·і'

··

Пізнав Хуст, ІЦО Київ і Jlьвів його брат

-

І І~ров українсн\.а .о:ша..лась прить~юм,

Т хлопці ІJТЯГ Січі пі~щя.чи гурто:.\r.
JlyнaJIИ в Карпатах иісні січові.

Всміхадася BO.Jl.Я вже Срібній 3e~ra і.
r.га ворог підступно і· хижо напав

--

І стяг синьо-Ікоnтий знrможено впав.
ТрР.\ІТЇ.'Ш від 60.110 с.чере1..:а С'І'р~~Ін\а,

І І{[ЮВ січону нее."lа в ~юре ріка.
І вітер, що :~ гір в подонин)т ~шітав,
В ('.1-\О]ІбОТі На/ІШ:ЇЙ ДО :.\ІОГИ.1ІОІ:\. ПрИПаВ.
l{о'І'ИJІИС.Ь-~ІИІJадИ воєнпj рон:и,

МінЯJІИСЬ в Карпатах воr,ожі ПIJ.llKИ.
Аж поки усіх застуnидr~, ).(осква
І. братом назнавшись, Р. я р)ІО затягJІа.

Та гуІ~УJІ і :боїпи юке зюtють: вони
І ~('."ІJІІ\ОЇ :Мати-Вr~раїнп сини.

11 і хто

не занерне історії хід

-

І" 'н ~rкраїни прийняв весь нарід.
Ві;~ Тпси до Дону, по Крим і Кубань
~·('JOJtИ ще зрине КJІИЧ волі: «Повстань!»

Чікаrо, ОСПА,

27-

1963

МИ

(/l.o

3

УІ\:Р АП-ІИ

10-річчя ДОБР-~/С-у)

Ласкаве сонце У кгаїни,
Блакить небее, злотисті ниви,
Сади, плодів земних рясні,

-

У ее було там не д.:тrя наеr

У ТОЙ ЛИХИЙ «СОВЕ.ТСЬКИЙ>> час.
Бо нас, господарів 3E')IJii,
Примусив кат ходить в ярl\Іі

Москва, в об.пудній :масці «брата»,

Зробила пустку в нашій хаті.
Не пощадила й RожиЇІ храм,
Лишивши злидні й гоаод нам.
Не диво

-.-

як війни поцй

Загнали нас в краІ чужії,
То хоч як скрутпп нам буJІО

-

Та :ми «на родіну», в яр :мо
(Так добре знане!)

не верта..ТІИ

І далі світом .мандрували.

А на всі закликІІ Кремля
В нас відповідь бу ла одна:

-

Не хочемо ми «братньої» опіки

Вже не дамо собі ярмо наді ти!

Змагатись буде:мо і вернемось тоді,
Як воля сятиме у рідній стороні!
Сатрапів нoвoqucimx жер·rви,

Ми заявляєм світові одверто:

-

Ми з України, й тужимо за нею~

Та ХИЖІІЙ свист там над ;}емлею

-

Свист канчука. Він душить волю е:крізь,
~R

Доки байдужий світ до наших сліз.
І дрля світу є П('певпа,

Доки Вкраїна під'яремна ._ -., .
Остання

6' є

для всіх година

3а волю встати й честь)JІюдини,

-

Устати дружно всім народам,
Бо неподідьна є свобода!

-

Ми з України, й вернемось тоді,

Як воля сятиме у _рідній стороні!

..

Нью-йорк, ОСПА,

-29-

1960

І І~ОБаА, І ПІСНЯ ОДИН ПЕС.-ПІ СТЯГ
(До 50-річчя ~ttистецм;ої diн.tьнocnut пер

итгп oaн.дJJpucma в е.~tі.rрачії Н. ЄМUЯ)
Давно ти зроди.~шс::ь, 1:\озацьюиr піене,
В пrироких, я:ь: l'юре, В країни степах.

3

козацькою доае]f) тіено злучи.:1ись

І 1\.обза, і піt·юr

один нее.лr.етнг.

-

То стяг б~тв r3a во.;по народу JUI JІІОДИНИ_,

3а nip~·, :::а 6~тьІ~іnську честь та і~1'.н,

-

Це все· відбираЛи синам У країни

Бундючна Варшава і хижа Мос1:ша.
Недаро:\І злий ворог-наїзнІш так Jrюто

На нашv.х співців-кобзарів позирав:
дама~ТJись ь:айдани. гет:ь рnа.'Іися пута,
Де спів той ь:обзарем\ИЙ

:1 у1шв.

Лунав у боях, щоб завзяття: будити;

В роз.'Іук сумний час розсіваn тихий жадь
:матусі, сестриц~, дружини, дівчини

-

Ко.·rи І{Озачепько н похід вирушав.

В дозвілдя: ж годину, як вгор~· з.:rіта.:~н
Козацькії жарти іі ковші мед-вина,

--

До хвацького танцю бандура вж·е гра.па,

:мете.'Іиця: звуків повітря:\r стрнеа.ла,
І приеІ\О:\r ногпrншвr І\Р~'іf\.~тн.лr r·.-юna!

**

--:і:-

:мину~·Іи стодіття

-

нжР rшІш ;щ(іа.

Та пі сп я RозацьІ..:а і ;(осі .1упа:

-:зо-

ії новочасні епіuають )ПІст ці,

І е.1tШНа бандура у них )r руці.
Мину.1юї до.лі да.пекії дні,
НедО.ІІЯ сучасна. нгийдешні бої
Все в пісні :з.ч:и.lОСJ. невмирJr1цііі

...

І па~І'ять народна повік не аабуде

Давніших співців і нових імена;
дюбов і подяку нестимуть їм люди

На рідній землі і в чужих сторонах!
.Лос Анджелес, ОСЛА,

--- 31 --

1962

КОБаАРСЬІПІй СПІВ
Ві:~ :згір'я Кавка3~', де води Кубані,
До п.паїР .зеJІених і 3Ворів Карпат
Лісами, степами, nпн~ниr~і .llанами
Бринить струн потужних, невидних очами,

:Кобзарсьhий спіг. :муfюІій пісf'нь і кантат:
Про Байд~т і Хме,тІЯ, про с.лавні походи

На Т)rрків, Москву і бундючних ляхіr-,
Про лицарів духа і друзів свободи

-·

Хортиці та ~1угу чубатих синів.
Цl'й епів (·т~; ро давній до бою всіх будить,
Cl\o.lпx~·t-: 1-:ров в ~;-країни синах,

В грома;~и буремні гуртуються JІюди:
-«Геть а ь~ато:\r ~» -видихують вра:3 усі груди
І (·піt-: ПІІІrІІПІНІ на ві.л)них .·шнах.

Опівают!. вгорі Jнтю~ові ··Іfотори,
Видананюють радіс1ь машини в містах,

Октавно озвутьен л1Іпtори на морі,
Спіnа ~rІ\ра1па в )Югутньо:\І~~ хорі

-

Упав тиранії ганс.}uно'і етрах!
Похі;~но. І\ОJюннu, стр:унн:ими ряд(1~Пr,
:Карбуючlf кроки, ідуть юпн,ки.

Звитяга яскріє ген-ген пра.пора:ми:

-

Моск.ви канчуІ\'.Н вже н~має над на.\Іи!

ОпіваюТf, nе.тично

-

тріюмфі по.ттк.и.

::

Ві;{ ;~гір'н Каш\аау, де nоди Кубані,
До п. 1 шїв та зворів І(арпат

-

ІІl.1яха:ш1, ро:ншіТJІими враз юни.ками.
Гримить-.~Іуна пісня орлят!
Детройт, ОСЛА.

-

·} .)

.)

19;)6

СОФІйСЬКІ ДЗВОНИ
Чи чуєш? Навколо вже дзвони заграли

Святої Софіі, й Богдан на ь:оні
Стріча булавою врочисті хораJІИ

-

Країни воскреслої вільні пісні!
У Києві свято, і дзвони, і хори,

Іа Києва дзвони- над Сян і Кубань,
На далі безмежні, на степ і на :мпре
І дзвонами е)·мнів тамує Богдан.
Він дума тривожно: «Ко.аи б хоч 1 путі
Нащадки козацьRі звести не да.,11ися!

Щоб чвари й незгоди, роздори оті
Не пхнули у прірву, в яку впав Fолись я ...
Навколо ж скрізь

Навколо

-

-

сяйво і радість облич,

над морем широким голів

Підносився вгору потужний дзвін-клич:
<<Ві,тrнині єдині і Київ і Львів!»
Чимало вже років сrц1ило

-

не забуть

Криваву й важку у боях нашу путь.
Багато борців за це:й. клич подягли

-

їх пам'ять святу зберігаємо ми.

Ве.ликих ідей невмир~'Іцая слава
Крізь кров і руїни нам дух гартувада.

І хоч нема й досі ще ві.1ьннх .1:юдей

В сучасній Вкраїні, та сила ідей
Соборність прИJЗнати усіх вже ~дола~rrа.

І віри~ю твер7rо: б.тrиаька вже година,

ІЦо здійснить :клич Січня: «Свобода лmдині!»

r nже
ІТи..

без тривоги ПОГ."'ІЯНе Богдан

ceJia,

.міста, на широкий напr .пан!

Нью-йорк, ОСПА,

1950

ПА~І'JГГ [ КРУТ ЯНЦІВ

І су.м, і JІСа.ль, де

Rpymu -

і гордим треба бути.
Чорну вістку нітер котить,
Жили протин а:

-

Ой, аежить там цвіт покото:м,

Зяють триста ран

! . .

В чорній тьмі зринає змора

-

Командирів кінь:

-

Ой, І3Гинає мене горе,

Вже не чую ніг

. . .

Сумно в арон 3нявеь угору,

Сумно кряче:

-

Кру-у

...

Хто посміє. ЇХ КJІювати?!
Ой, не сиJІа ВЖ(· літати
Нині .я помру

-

. . .

Морок дужче налягає,

Сипле снігом тьма
Важко бачить,
Трудно вчути

-

Тане крига, лід пекучий,

l3

сердець па.:.,_ших, жагучих

Rо.пя І~ироста 1

*•'<

-:~:-

НР нш~а:~ їх І~аиІ-~:ав на ворога йти

-

Покликада серце гаряче.
Хай буде ЇХ триста іти до мети,

Хай смерть хижа свище завоєм густим,
В пере~~ несуть серце гаряче.

-- 3 4 -

І зня11сн Див c~т)ro)f:

Ой, буде жа.нь!

Таж їх тілмаr горстн:а,
Напроти :11~ -

Балтійські матроси

ва.п:

-

Розлючені оси,

Ба.'Іті iic.Ll\Ї :м атроеи м чап) у чвал!
І ь:ров по:ш:rа('Я. Н нерівно)ІУ :вtагу
Баrнето:м пробито юнацьІ(е житт.а.
Живий не схилиР українського стнгу,
А с~rерть їх апачила державне буттlf

Беземертем народ, де за волю в боях

Юнацькою кров'ю позначений пІ.лях'
Детройт, ОСПА,

-35-

1960

ПАМ'ЯГі П'ЯТИСОТ

( Па.м.'.чnLі

жtно~н, за.м,ордовачих у h-инчтаоорі

Кара.rанди

1955

року)

Ви не могли, о ні, ф1зично їх збороти:
Бездушні танки і .пю;:~;ей,

Що танки ті пос.ча.::rи ва::\r напроти.
Бо ви буJrи жінки, та ще й беззбройні,
Лиш ::\rааи мужній дух достойно
Боротисі~ еи.rюю ідей.
І вас нажке

:la.'ri3o

потрощи.::rо

Живі ще жертви кат в моги.11у,
Яв: лютий jзвір во.чік, скидав

.

3ем.т~я із стогоно::\r здригалась,
В степу

тварини

розбіга.nись,

Гнітючий доло:м ,;тіг туман.

Кінча1.:ся день, кати кінчали

Не грІІМнув грім 1Згори на ДЇ.;"'l!
Сховалось сонце у печалі.
Десь тужно пташка обізвалась
Із жаху й жалю степова
Ронида сліз

po(jy

трава.

Чи прагли ці жінки розкошів, прmsілей?
Чи може на добро чужеє зазіхали?
О ні! О ні! Лиш трохи світ~11а вдеm.,
Щоб за людей, не за тварин

ll: 1\fa.im!

І ворог те за 3~чочин їм Уі3ЯВ

І скрегіт: .т~ють 3аліза їм пос.лав-

---

:з()

- -

3давити ~~аг жінок беаабр~й~их .
Та чи адави.ла, разом з тілом,

3а.і!іза JІють жінок тих чин'~ ...
І :!\rуж, і син, і дальні внуки

Нестимуть в серці їхні ]\[уки.
Ж.інок uих пам'ять житиме віки!
Детройт, ОСПА,

-- 37-
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IIOXJ/~

BO.;t 1 НЕ

СПИНИТІ~ ~

( ;J.o l'в.rt.mп ,.·{r'JJ.нcaaнocmu it Сойорности)
Гей, павІ<u~ю дзвін Jiyнat::,
"іlюд радіє

u сяйві

дня:

Jlьв LE і КиІtз поєдна.лись,
:Мрія дійсІіістю вже ста.'rась

-

У І\раїна вже одна!
Па Софі:йсьRО::\lУ )Jайдані
Грrвrит1) «С.~Іава>> з краю в край.

Аж да.лекий лан співає,
Аж ~{ідгукуt::ться гай!

...

І Дніпро-С.;швута братньо

Підхопив той дзвону спів,
Ген озва.іlис.н Карпати,
Бір По.лісся ~юпумів.
То дарма, ІЦО ЗJІющий ворог

Ще в кайданах люд держить,
Топче сяйво, сіє. мороІt,
Похід

noJii

-

нr спинить!

День ДержаnНОС'І'П-, ;teпr, а:rуІ~И

--

ІеТОГИЧНЇ, етшпі дні!
Ви ПРхибпа аапоруюt,

11 ~о

впадуть тирани :з.,1і!

ІЦо у Києві 'l'U Jlьвові

Грім поветапня ІЗаJІуна

-

І ПОRОТЯТЬ ГО)ІЇН BOvli

Хшrді дужого Дніпrа!
,]Ртройт, ОСПА,

-

·:jk-

19:12

В І~раїні, ,Ц~ JJIOД ХУТО}JЯНИНОl\1 CTUll,

3гJ·бивпrи ім'я й давніх аіт ідеа.п,
Де буйна стихія, руїнна, с.ліпа
3родИJJа ватаги диБунські :махна,

CeJJO

боропило .J.Іише <<хату скраю»,

А хижа ~\fошша затяга.ча <<до раю»,

-

У став :муж ПоJJТаьи руїн,у спинить
І во:по В~-:раїни та честь боронить:

Спледиеь у ні~r ніжність, пароду .'Іюбов

І прС';~І\ЇН ;t)'X ::\r·ужніїr, І~о:іацмшн .кров.
Закликав відважно

IIeT.JIIO ра

синів

7

І в бій за Вкраїн' сміливців повів.
3ама..ТІО OYJIO ЇХ, П10 BOJIIO КОХаЛИ,
Та :мужньо на ворога гріююго вста,'ІИ.

І кров'ю стікали в нерівних боях,
Го~"'Іготою був героїчний їх ІІІ.тях.

Да:1е:ко ·в чужині Ота::\rан :шгинуn
Та CJJaвa :карбує ім'я у віках,

Бо перший· пізнав, що жах.т.~иву руїну
Потрапить спинити .т~иш абройна р)~І~а
Ім'я України, за1ерте царя)ІИ,

3будилось-вернулось Пет.люри боями,
А з ни~r 1юлись встане й народна держава

Нез ласки :Мош~ви, беа опію1 НаршаnР І

)<'ТJЮЙТ, ОСПА,

1953

Я ТРЬОХ СИНІВ КОХАВ, ПЕСТИВ

(Зеленосвят1тва ІЮР.~tа~

за .ttатерія.ла.ми

с.Червоноі Іt'алиніl>>)
По довгих і ваіюtих боях
3а воаю України
Мені стt·;кки :значи:tи ш.іІЯХ
У ГОрИ -:; ПО.rІОf-ПfНИ.
Чудовий, пишниї~ травня день

Співав-бринів гіреьких пісень,
І .я згадав: 3елені Свята
Мене вітають у Ка,рпатах.

Небавом я хатину стрів,
Звернув до неї н:роки.
І раптом- :з хати на поріг
Дідусь ступив високий.

В очах йому снуrjанся сум,
Немов тягар печалІ~них дум

його істоту .нею давиn,
Красу природи аа<·.lонпв.

«Зелені Свят~

-

в горах рай.

Чому господар хати

Так сумно дивиться на гай,
Немов би скарби втратив?
І де сім'я твоя, п~о сам

Стоїш ти, }ЮГ. c'rPJH'Ka?
Невже поІtин~~аа тебе,
Піш.па у світ :щ:JСІ\0 '?»

J~ідуш~ ;щриrнJ·в(·н. Попrюсrш
3айти сночитn у ха ту

І тут, чим Бог пос.1ан,гоепш.

-40-

.А потім серц<' рвати

Почала повість його днів:
У ній був жаль, був біль і гнів.
«В хатині цій не так давно
Життя плило рікою:
БуJІа еім'я, було добро,
'rепер я

-

сиротою

-

. ..

Я трьох синів кохав, пестив,

'ra

всім одна дорога:

3а край свій впасти дорогий
Судилось ї~r од Бога.
Мій nерший син був трудівпmt:

Збирав у спеку й хо.лод
Пло~ землі, щоб січовик
Терпіть не мусів голод.

Він 1знав

- . І\ОЛИ

і як вночі

Минуть чужі застави
І харч та одяг на КJІичі

Повстанцям І> .тІіс доставить.

3айманець ворог про це взнав,
В Бриr'ідки ВІ\.инув, мордував
І там мій син аагинув.
П.пекав ще змадІ\)т ~6рою сип

Середній мій заваятий:

На фронті чи н підпі.лJІі він
Готов до бою стати.

Мина п'ять літ

-

НКВД

Вночі схопи.ч:о сина

-

І в аютих муках вjп помер
В катівнях Московщини.

-41-

- ·

А третій син

-

як буйний птах

Із дому BД8..J"1L полинув

-

І пад Дніпром, десь у степах
Упав за _Україну

...

А )Іати їх; :моя жона,
Коли дійшла ця чутка,

3

важкого болю ізляг.,тrа,

3ів' яла в Ж8..J"1Ю, смутку.
На Спаса рі1~ оце )rина,
я~ Богу :rушу відда.;зд.І>
;:Цд)тсь ,за:\ІОВІ-t. Тре~tбітп спів

До.'Іинув звідІ\ись тужний.

.·

Не :мав я с.1ів. Не треба й cJriз.

Чим )Ііг, крім бою з ворогами,
Я вгамувать душевні рани?!

Я мовив ад~'шене: «Пршцай!

-

;Рушати далі

:\t:ymy . . . »

Ляга:пІ су)rерІ\И на гай,
Ліг 6і:1ь Шtі-І.:ЮІЙ на душу

.тr ос

.

Андіl~едес, ОСПА,
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ЮНАЦЬКИй СВІТ
Юнацький світ

Юнацький світ

--

даJІекий світ,

широr~ий.

Проте й близький І~ін нам, цей св1т

Наш ріДНИЙ, ЯСRООІ~ИЙ!
Бо перпr~: світ цей

-

Ун:раІна,

Її земля, наш рідний ЛЮТІ;.
І піднести його 2 руїни

-

Хто можР ці.ль таІ;:у забуть?
Юнацький свіr

це волі стяг,

-

Батьків жагуча мрія,
БогданD. гроно битв-звитяг,

Петлюри гідна дія.
ІОнацьк:ий еві т
І мужніГ·· 1змаг

-

це прапор знань
свободи;

tНюбови й піж~ности висоІ\а грань
До сІ~рІПЩ/І{ених, до в.ласного народу.

І твердо віримо: з't:;..t,нать
Зусилля світу й У1-~:раїни

-

Це мрія кращих Б цю годину,

ІЦо прагнуть .лихо подоJшть!
rГо:ш: ~ІОJІОДЬ -

П3ІІ!ІІХ ЧИТаЧіВ

В усіх кутІ\:ах земного

r льобу

В з11:аганні спільнім за свободу
Вітаєм поклиІ~о:м:: <<Привіт!>>

-Редакція

«Юнацький Світ».
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ХРАМ ПАНТЕОН

Я бачу н Пари;кі будову uеличпу,

Їl не здодають негоди вік~r.
До змагу за вo.~IkJ ж.ивих nона кличе

Синів Ук раїни ІЗВИ'l'Яжпі полки.
Будова ЕЯ -

'.Jимона церт~ва снятан.

Будова пя рідн:1 И близька усім на~t:

Цеглинку бо кожrп із мандрів св1там1і
Приносить ·rудп, щ~ спочиu Отаман!
Ідуть віt:~, пливуть-минають роки,

-

fіагато пишних. І·ордих :м:і(·Т

Колиски вольностей

-

Еnропи

Вже ледь стар•~чі ставлять кроки

lJа

істо-ричних дj і) поміс·r.

Та є міста-скар6нuці дух·1 повні,
Мистецтва пишниі: ряд творінь,
Де статуя, нартинай храм ВИl\f•>ВНі,

Як вті.,тrенпя безе~; ~ртя повнокровпі
До юних і старих говорять покодінь.

Таким віддавна бJтп, є нині й заnжди буде
Париж

-

францу3ьких міст вінець,

Европи гордощі.

3

усього світу люди

Призбираних тут скарбів не забуд~'"Тl..
Аж ДОКJІ ЖИТИ}l~ бодай ОJ~ИН МИСТеПf.!

Недаром . змушені покину:·ь Україн~·.

Париж обрали во.~ьности сини

-

Обидва ОрJІики, 1доб 1з чужини
Козацьн:у славу підіймать з руїни,
ІІ~об волею ~аеяв Дпіпро й .'ІаІІИ ~

-- -1-1 --

Ідуть віки, минають ;роки плавом

-

І ось на стійці у Парижі ЕПав
Отаман війш.R і Го.лова Держави,

Незламний чести :муж, здобичник сд<і.!з:іІ;'
Хто Укрr.Jні все жпття відцав!

1

с.павниrі Іюмандиг походу 3имовогL~ .

Як зблизилась пора житт;;І йому кін'Іf.І.ть,
Він забажав ПalJIIjІ\ -

у)н~рти біл:r Того,

Кому полки Jюдин ла ката злого,
llloб краіІ нап1 міг життя нове почать.
Живий ще побратим походів Опt:\tана,

3а.ТІізної дш~і зії водій

-

В гробниці храм·у поруч його стане .
Ділив бо завжди й всюди з Отаманом

І щастя й муку мрій і дій!
І дорогі на:м: вічно

·ri

::\Іісця,

Що будять в нас високі почуття

І спомини про муJІ\ність .n;авпіх .піт

І мрій жагучих-візій зліт.
Як вис.,'Іів цих думок і почуваль крилатих
ПрийпІла. ідея: спільно збудувати
У місті славному ведичний храм

І Симона ім'ям його назв!1ти

...

Я бачу в Парижі будову величну

-

Її не ;.що~тrають негоди ві ки.
До змагу за волю і честь вона к.личе

--

І встануть небавом звитяжні полки!

Будова ця Храм-Пантеон невмирущnх;
їх пам'ять блиJька й дорога усі:~І на),f.

Цеглинку бо кожний, в ро:зсіяwrі супmйJ
Спішив туди дать, де лежить Ота:мав.

3А ВОЛІО БРАТJП

Давно це бу~~rо

---

~

ще в І~оаацт.І\ій: добі.

І\олиtІ• на Во:пші, в ма.:rо~ІУ сс.~Іі
Самотпий ко3аr~-хуторяпин прпйняв

:Михайv1ИІш-х.:rоппя і Лесю дівчин~~
Jliтeii пor1pal ІВІа, JЦО

n

--

бої :1агинув.

і>осап ~~ітп Jша.рі, пауь:у спрпй~Іа.n:и,
Із слів козака пр() :минушnин~,. знали

-

Я1х. .шо;~ боропиrнjя від Jrютих тата:r,
Як серце І\о:шцьн:е пaJiaJio, мов

.JI\ap.

ОдпоІ'О лня ;йти nерта,'ІИсн з лісу,
Де ягід rпуІшди. І ВІІ~с па уааіссі

УздріJІИ да.n:еку татарсЬІ{У орд~r,
ІПо мчала в їх біт~

-

їм на c~re:rп. і бjду.

3JІЯІШRСЯ "NІихайлrш, ШІЯІ~а.~rася JІеся.

Проте обізва.ІШеJ. коаацr.н:а в нiiur 1х.рон:
«ВЇіІ\Л )'" <'<'-10~ (:поніс-тн )'ІНЧ'!• :шп

-

Татари і:1 степу нава.'ІОЮ J.і;(уть! »
МихаЙJІИІ\. був иенппп':і, пос.1ухав сестри;

Спитав ті.ш,І~И: «НІ~ iJ\C R'f'(H[f'Ш ві;~ ппх ти'?»

Та Леся вже :1на.:ш: братів рятJ'"вап.

--

3а це хтосr) ІТ\ИТТН евоt: ~~~rспть від;~ап)!
~r біІ\. IIpOTil.'l<'il\ ІІИіі O,'l <"ВОГО ("(•.:ш

Ві іІ9ІТІ. ІІІНІІ;Lt>о .'І <'<"Н. І )о ;~JІa:ta вона:

*

Цл иоеєія- вір1иова,ний пере1і:а.з оnо

віданнл «Олеся» Б. Грін'Ченh·а.
-

іІі---

Татари за н~ю помчатьея в ту jJ\, ::\rить,

А Х.J"'ІОпець ти~r часом

n

село прибііІ\ИП,.

Небавом татари Олесю спіймаJІИ,

В село пронести їх

-

якетій

зажадали!

--

Вона ж у багно, в не'rрі лісу ве~11а

-

І тa:Jr серед зойків скона.па орда.
У no1rcтi Бинджал пробив Лееині груди,

CeJia

ж н~ досяг

-

урятовані люди!

**
*

Кохана Вітчизно! Чи скоро ізнов
Ти зродиш завзятців, що жертвенну t~pon
3а волю братів принесуть тобі

n

дар,

І знищать нево.1і та 3.]идпін І{ОІП::\rар?!
Проскурів на Ноді.1.чі (нині Х::\rе . r:~ьницLІ\ИЙ),

:-·

:-'·~-j~.,_

1942

ОСТАННЯ ПІСНЯ МА3ЕПИ.
(Баляда)

Пад Дніпром Іпироким пишно
Сяють зорі ~цій хви.пині.
'Гут, в Бендерах, все принишк.тю

M,;'la вгорі,
--- 1Цс там

туман в долині.
чинять в Україні

'l .

Над Дніпром міцні ще руки

Булаву поклашпи, с.міJю
ДобуJ~ааи

ко63и звуки,

Гартували д:ух і ті.ТІо.
Тут

-

jржею ада недуга

Душу й ті~ІJо геть поеі.ла.
Пести'І'і> кобау гетьман ніжно:
~IyciTll> нині він ааграти!

-

ІЦо.ІJ.~ 3аграти, rцou роавінть

Цей ту1\tан гуетий в до.пині ~
Щоб болюча туга-пі('.НН
А:ж дkта.чаеь я ~'"І\раїну! ..
Оеь р~·ка торкн~·аа е:rрупи,
._Іпн~·ть звуки туги й жалю
На поля, степи та луки.

Голос пробує добути

Душить го.пос тиск печалі.
Так мина хвилина, друга,

ПотL"\1 знову по'ЧИJІає
Гетьман скорбну пісні мову.

Та враз чує: хтось у гаї
Стиха шепче, тче розмову.

--- 48 '--

-

Го.,1Jос перпшй мовить сумно:

«Плаче ..гетьман.

3

У країни

Не діждався він розради.
Не уникнугь нам руїни~
Не прогнать :московсьн:у владу

Го.r:юс другий палко~ ревно:

«Не псвірю я ніь:оJІи,
Щоб СПИНИВСЯ бій За BOJIIO.
Щоб даремні бу.J1И жертви,

JJ~oб козак СІ~яів у неволі!:.
Гей~ учув цих слів Мазепа,

Сил добув

fu

-

і дужі звуки

під пальців залунали,

Понеелись в поля, на луки,

Обізва.,11ись 'в дальнім гаї.

3

ними враз :могутня пісня

Летом крил широких має ~

В ній не біль~ не туга й горе
В ній одвага й непокора~

Поклик бою в ній лунає
«Сини У кра їни

-

:

ор~чята!

ІЦе волі аасяє ня.м стяг.
ІЦе стануть до бою завзято

Натцадки КО::\ацькі :~а пас!
Поразок і зрад nони ІЗмиють
Минулого rlae).. t'аньuу

І с.лавою гордою вкриють

:Майбутню Вкраїпи .тщбу!

-

4~-

•

... »

Не гинуть ід~ї сRободи,
Не вічна невоJІЯ і тьма

-

Борися лишr, мій народе,
І впаде :московська тюрма!»

Аж ось· пісні СJІів не чутно,
Коб3и струни аиш рокочуть.

Козака:\r-роз~rовця:\r чу;~но

-

Подивитись ближче хочуть.

3-аа дерев вони повоLчі
Вийтпли й бачать: г~тьман долі
Розпростертий спить, спочилий
Непорушним сном моги.ли
Не затихли лише струни

. . ..

-

Наче дужче самі грають,
Ще гучніше посилають
В світ мелодію живущу:

Д~ Мазепи в ній витає,
Гін до волі нсвмируІций!
Детройт, ОСПА,
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1959

СИНИ АЛЬКА3АРА
(Пое.ма)

В Вспанії серці- хаос і руїна

.

В Еспанії серці- комуни пожар.
В Еспанії серці

-

КастіL11ьська рівнина.

На півдні рівнини стоїть Аль:казар.
Хаоеу й ладу тут .зудариJІись еили:

Твердиню героїв здобу·rь

-

Альказар

Ворожа навала спішила пюсили,
ІЦоб ширити далі червоний пожар;
ІЦоб зншцити волю людшm й країни,

ІЦоб край обернути в неволю й руїни,
ІІ~об кинути люд у терору :кошмар,

Аж люту навалу сцинив Алька:зар!
І 'уртом покля.лись оборонці твердині

-

У~~ ср ти на мурах в завзятті єдинім!
У ~tерти, але не піддать Аль:казар
І І\ров'ю своєю спинити пожар!
сІ~епаніє, встань!» -це був І"кТІИЧ їх щодня.
І (•.ерце палало ї:м кожного дня.

11 о.:tІшвник

МоСІ\.ардо стошз на чолі,

І ;о.'Іючу тривогу відгонив у млі:
1 •c·p,!JJO його вчора ворог напав

\ ,. н н,

ще хлоп' я!

-

-

Чи втекти ж він здолав

ІІt•І.;учий струм болю- аж тьмяно в очах.
'I'1L

:\tіцно поLТJRОВІШК стоїть на ногах:

ІІс· ~tусять бійці його бачити тугу,

11 і 11 {О

не rцербить хай вояцьку потугу!

-31-

?

Аж чує вр а~ го.нос: синочон: оавансь!

І в рурці Москардові евіт ~:захитавсь ...·

..

-Мій тату! В руках я чужих пробуваю.
Вони загрози.ли: мене розетрі.т~яють,

Якщо не адаси А.ньказар у цю ж мить!
(І ro.;rюc синка не тремтить, не дрижить)

-

3а щастя Вітчизни я радо помру,

.

-

Та мушу почути все ж волю твою.
СхоПИJІа за серц\: і туга і гордість:
«Це ж батькова в ньому о:шаласн кров!>>
Тамуючи біль, він :~о еина гонорить
(І жертвена му~І.-\,ність в с.:ювах тих звучить,
Хоч батькове серце, як чаі'ша, ячить!):

-

Ти Богові душу свою ;юручи

й «Еспаніє, встань!»

-

«Гаразд!»

·- ВОJJОга:м 1Закр:ичи.

вмить озвався Москардів синок.

-

І ст~ткнув по серцю важкий мо.лоток

...

І мужньо під етріл хлонепь став і упав.
А ворог ще дужче й .чютіше напав.
Але не піддався йому АльІ{а3ар,
І кров патріотів згасила пожар.

Червоного жаху не C'l'a.JIO в країні,
Еспанія встала

-

минулась руїна.

І сонце світило:.ЕспаJІії Іп.тшх,
І радість ро3Rвіт.ла в Кае·;·ільеtJJ{ИХ · по.пях.

Упав у Москарда ще й дрsгий сивок,
Та слава безсмертний сплела їм вінок.

Про батька й синів вже лунають пісні,
І :молодь RастіЛLська оспівує дні,

Rо"'ІИ за Ві тчизпу, Еспанію любу,
ІпІли без вагання на емертную згубу
І батько, і син

щоб не дать Альказар,

-

Щоб встала Еепанія
В Еспанії <:ерці

••*
-

--

:знпк геть ь:ош~ар!

t::шв~тна твердиня,

Каеті.1ьська в ній .\ІУІІ\Піrть, їй анан: Алька:зар~

У криптах підземних лежать там донині

1Іетапют Гt'роїн -

Бепанії жар!

Детройт, ОСПА,

-

5~-

1957

-_5_4-..........

ЗУСТРІЛИСЬ ПІЗНО МИ З ТОБОЮ
( Люоов'На ліри'Ка, оаляди)

),•~J

. . ··..· :. ·.
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ЧОРНЯВА й БІЛЯВА

(3 п'єси «Сnравжня нарече,на>>)
Чи хто мені ІЗможе порадоньку дати

-

Із ким на l'ушник маю стати1
Чи милу білявку, чи звабну чорнявку

Ha::1ny

я дружиною в хаті 1..

В білявої очі- неначе ті зорі,
Що мріють в небеснім просторі.
Чорнявої очі

-

горять до півночі

Бурх.ливі, як хвилі на морі.

3

білявою тихої ласки хнилипи

По бурях негоди шукаю.

У хвилях-проваллях буремних, зрадливих

3

qорпявою топу й зрипаю.

І ~rучуеь-тривожусь, рішити не можу:

Котру з них я

MYIUY

покинуть?

ІЦе свіжі цілунки бі.лявої ношу

-

Думки до чорнявки вже линуть.

Шепочуть вже люди: «Добра тут не буде:
Чи ж можна двох разо?( кохати?!:.

І с.ам це я зна~, ,і серця питаю:
[;1 ки.м на рушник ~ені стаm1 ..

~Tiou Андже.nее, ОСПА,

1962

ШСНЯ ПРО RИЯНRУ
3устрі.лись пізно ми з тобою,
Габою снігу вкрився гай.
Та жар гарячої любови
Вернув обом пахучий }tай.

Дзвеніли дні. ПаJІали ночі.
СпJІивав .чюбовним співо)t птах.

Киянки сяли мені очі,
Цві.ли троянди на устах.
Недовга путь, коротка мить

-

Ст рі.пою час нестримно мчить.

Сьогодні нам з озуля в гаї
Кув розлуки близькі дні.

Мене ти, може, ізгадаєш,
Та не ~забуть тебе мені!

Тебе згадаю я п~оранку,
У fіечір синій, тьмі ночей

.

Не ~о~у я за буть киянку,
П'янкий х~Іі.пь уст

і

~жар

І як забути ті хвилини

очей!

-

Як :крида }.Ірій нас ген несли

Нр; горді сяйні верховини;
Нааустрі ч зорі нам ПJІи.ли

. ..

Недовга путь, :коротка мить
Стрілою час неетримно мчить.

Вже пізній час. Зозуля в гаї

Rіпча :кувать останні дні.
Мене папеш-то ти згадашn,
Та не забуть тебе мені

! ..
Детройт, ОСПА,

-58
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ЯК СПІВАТЬ ПІСЕНЬ

? .

!згадай чи й заспівай
Ти мені про .день,

Коли ми з тобою ст ріJІись
(Пам'ятаєш, шепотілись
Явори в той день 1)

-

На узліссі, в Чорнім .пісі.
Чорні очі темінь ночі
Протинають, тнуть.

А словам не бу ло ладу!
.Як верта.пись на леваду,

...

Глянь, тумани йдуть
Мали стрінутися там
Через день, в четвер.

А зустрілись

. ..

Гей! 3устрілись
В чужині, тепер.
Гей, ро3луко двадцятьJІітня!

Пощо Божий дар

-

Днів снаги і сподівання,
Днів великого кохання

Одібрала чар? ..
А сьогодні

бі:rть безмоnний.

-

Никне зір в очах.
І на скронях поеивілих
І у гру[(ях набоJІілих ~

Безнадія, крах

...

Де тут місце для пісень,
Я~е погас нaJ\·r день 1

Чікаrо, ОСПА,
-

;)!) -

1964

.Я ЛЮБЛЮ ЦІ ЧОРНІ ОЧІ
Я t!1юб.лю ці чорні очі,
ІЦо в них с~rутоІ\. опівночі

,

Ніжний смуток і печаль

1

.

-

Я .1юб.пю чудові очі,

ІТ~о nід них

-

у е.rрці fкаv1Ь.

У ~МіХ )ІИJІИЙ, еОрО)f,ТІИВИЙ,

Пог.ляд стриманий, нссмідиЙ
Принорошений н:ришта~ь.

( 3наТJ),

нераа тебе емутида

Чорних днів буnаль.
Знать, нераа тебе п'япила
Голубая да.аь! .. )

І пдиве 3Да.JІЯ на крилах
Гроно ПИІІІНИХ мрій

,

Барв чарівні перелиnи,

Ка3ки давній етрій

: >- {

Ген, ось там, ко3ак гуляє,

КониЕ дужий під ним грає,
Са:м у шапці, в жупані,

-

Він не бачить, як палає
Серце дівчини в огні,
Як тужливо виглядає

Красна дівчина в ві І\Пі.
«Під'їжджай, КО3аЧС,· ОJІИЖЧе,
Подавай свій голос вище!
Твоя мила тебе жде

liO-

.

Вже давно уста їй к~чичуть

-

В тиші ночі ждуть тебе!>>
Копи:к с:каче, вигравав

,

Ко:1ачепько од'їжджає:
його мила

·-·-·. ген ·оцтам:

Край червоної калини

Виг.лядає на долині.

І

.дівочі

чорні

очі

Може, плачуть оттівночі,
В жалю й смутку ловлять даль.

ДетроЙ'І\:'ОСПА~'
і

'!;'

f11

..., ··;

t954

ПОНАД РАйНОМ МУРИ ДАВНІ

( Старооалядн,ий спів)
Понад Райно~r ~rури давні
Замків веж аабутий ряд

В дні негоди повідають
Співом лицарських бадяд

В

бурі

.

чутно бряакіт зброї,

Посвист списа, СІ~рес ·меча.
Видно лицарів двобою

-

І н:расунь палкі уста.

Ось вжР кров,

-

обо)І у герці

--~Смерть війну.па вже :кри.лом.

Та уста їх «дамі серця»

Невмирущу шлють любов

...

***

Збройний лицар мчить до замку
Гонами учвал;

3упипив коня у танку
Лицар Гримова.л.
Тут красуню-даму серця

Він коJrись пізнав.
Вже за неї двох ~~ герці
Липаріn апо:щв.

Обруче:м красу жіночу
Строгий скував двір,
І сумують сині очі

3

вікон на простір

<<Не су:муй,

J\l'a(·o

LlичІ\а не .\rarн~·y''J,

-

(i:Z -

.

І\оаьону

,

Підійди на край балькону,

Спів палкий почуй!»
А.ТІе що це? В замку гамір,
Дзвін ковшів вина.
Гра музика, в танку пари,

Учти гуR дуна.
Он вона

його nнягиня

-

В лицарів юрмі,

їм дарує очі сині,
Срі6нодзвопний сміх.
Затремтів сердега з горя,
Світ погас в очах.
Меч важкий ":'Іrетнувся вгору
Чорний хижий птах.

В ·за~tку спів ущух. Тривога.

3

ві1шн

жах очей.

-

А згори вже на дорогу
:Мрія мчить ночей.
3ойR ро~~пуки ~тряс навколо:
«Гей, НLрніть життя

Гримова"ТІУ молодому:
Він

-

любов -:\ІОЯ! »

Чайки тугою голосить,

К тілу припада,
Грудь, чоло сльозами росить,

Rров йому а:мива.,

І від ~ліз її цілющих
Лицар ожива,

І любови нев::\Іиру ща
Ув очах жага.

-

tid

Раптом стих ба.лядпий спів.

3никли лицар ~ама й н:інр.

Давніх веж руїни сплять." .
Сонця блиск мережить шлях.
Протира мандрівець очі:
:Мертва тиша, сон сто.ліп)
Нависа й таїтr) урочі

Динні діІ давніх .'Ііт.

***
Понад raiiii0.\1 ~~~"}ІІІ ;~авні,

аа~нйв' веж забутих ряд

Подорожнього вітають
Співи лицарських бал.яд.

Ноnпй Ульм, Німеччина,

- __.·,
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В ОЧАХ ТНОЇХ

...

-

В очах твоїх перлини суму грають

Минулих днів неначе спогад-жаль,
Ян: .\:И :ко.аиеь удвох ходиди в гаї,
П.ле.пи nіноь~ пахучих к.вітів, трав

.

О, сr~іль:ки .ми пісень тоді співаJІИ,

О, скільки ніжних вимови.пи слів! ..
Мину .по все: квітки в вінн:у :Jів'.н.ли,

Т АЗтежки тії загубився елід

.

Чи пам'ятаєш ті пісні . 1юбови? ..

rx

слухав гай, і птаства хор стихав

.Лиш соловей мелодію чудову

-

Весі.льпий дар від себе щиро слав.
Тепер тобі вже іншого кохання
t;ринять пісні в травневому саду.

; ~аІ>удь

1\Іене

-

поІцо пам пізні жалі?

:~аб~Т/J;Ь мене -хоч іншого не жду .
.Нк1цо ж· -мій образ мимо волі ;;рине,

Ти пе ІЗважай, одкинь від себе геть!

11 е

аавдавай :мені ти болю вині

-

}(ушn. давно наJІита. бо.пем вщерть

І~ О'ШХ ТВОЇХ роа.чуІ\И бЇ.'ІJ, в чуваю

,

І ІІо:шчс мені іти ні;(: тебе геть .
ІІон~о ж .ятриш зашерхлі рани

-

ll••flit\(' й твоя дуuта вже болю повна вп~ерть? ..
Детройт. ОСПА,

-

f):)-

1954

Я ХОТІВ БИ ВОРОНОГО

...

(Мрій/на баляда з uе.мрійни.м, кінцем)

Я хотів би ворш~ого
Осід.лать коня
І помчатиеь вітроного
В сяйві, б.JІисн:у дня.
Попри вас шугнуть-по.пинуть,

Іскру

n

синь очей

МетнутІ) поглядом, укинуть

Жар моїх очей.

Лиш зустріти очі. Потім
В сутіні ночей
Пиrпно мрія розцвітає
Го.лос ніжпий промовляє:

«Я JІюблю тебе, мій лицар!
JІюблю з того дня,
Як рукою, .мов та н·риця,
rrи СПИВИn І\.ОПЯ

Перед замком ~- із світлиці
ІЦойно вийшла я
В 6J1ИСІ\', і СЯЙВО ДНЯ.~

Я щасдивий, rіовен мрії.
Я хотів би вороного

Осідлать коня

й пе1)ед замком стрімголово
Впасти в сяйві дня!
Ви напевно

6 ізлякались,

ЧайкоІП затріпотались,

-

()() -

3ой.ком збігли

6

вниз.

-Ах, убився! Яка шкода!
А яка шляхетна врода
Постривай

-

. . .

це ж той, що мчав

Попри замок вчора, часто

-

Поглядом благав.

~ уваги не звертаJІа:
Чи ж їх мало? Тепер жаль,

ІЦо його я не пізнала

-

Лицар був. Адже .пюбов
Над життя йому дорожча
Ах, ко.ли б урятувати

-

Він ще дише, він живий!

«Гей там, слуги! Де ж це ви?
.Ліків! Лікаря позвати!»

Слів таких баJІьзам ціJІЮЩИЙ

Над усякі ліки дужчий,
Він надію, віру будить,
Він підносить і голубить

...

Я щас.аивий, повен мрії.

**
*
Час минав- ,зін'я.JІИ мрії.

Я коня сідлав,

В синю даль, де степ леліє,
Вихорем помчав.

'Гам, далеко, де багрянцем
Вкрилися nоля,

Я ~~адрів її а коханцем
Гетr, погнав Ію ня!

--- fi7

--

Мрій не стало, серце впало.

Холод долом, тьма.
Що це'l Близько так прова.лля,

Б лиск

-

u

нестерпнии дна

~

. ..

.~~·

То вода. -Ну щож, нехай! ..
ІЦе оарано? Жить без мрії?!

Хто це каже·~ .. Коню вірний,
Друже :мій

-

прощай!!

Детройт, ОСПА,
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І)брії яекрілиl·f,,

К.учерин~и .\lП.пі

Нн: ми нпrр1пе етрі.:шсІ:»

Легіт .леДь-Пf(фкав

-

я;_· просив~блйт-&Б:

Вrспяного ранку

Прокидався гай.

.:..::....:о:·Пі,ті;е}іо'Н~(~.;.~ухать

Тн кудись спішила,

»к струміrіі; ручай.

ПІєffіт:· ш.'Іе до вуха

і\учсрики милі
Вітер розвівав.
t

)er.

-

;li

:

:n,ов··~веена -- кохай! ..

я став спиняти:

Гсіі, І~ійну.'lи віІ

--Встигнеш ще до хати;

11 і;~смо

н.ащt.".:r~()н·отуха)

Довгі, наче етрі.;пr.

пос.!JухатJ,

Нк. струмить ручай.

Промайн~т.~ш туга

llft•nчe він ;~о вуха

В глибині очей.

... -.·

tІІаче цокотуха):

І t(· ж весна

-

кохай! ..

Прагне ь:ожна дівчина,

Як ПJ?І.J.ЙДе пора.

с 'міх їй ув очах:

rГOil\ )IJJ.!\y.'IПX nесен

Н .ІJюб.лю цей шепіт!
.'1Іо6:tю серця трепіт.
;~уриш

-

Чаро.3І-тй 'пе мов:
~ Я а·н:аЙnі~~:~.JіЮб_ов!
'ПромайнуJtІі ві1

Дівчиmі, мов· крила:

-

І \ІІІ анону етрілись

···:.,.,·.,·

:..

І ;:ш аь1ш той ручай? ..

• Ні І\ t •

.

Ніл\ І-(охання-гра

І :tІtб.лис грайливо

1\шіn два минуло

.

.паша еюнчи 1ась:

J-I~- ;~J1:1~·уЙt.:Ь, ТрИВКіІІІОГО,

,'!інчини, моn крила,

•ш ж ти не

.,

Я в~t~~;заручи.аась!

І ,f'ii! Війпули вії

\

І ра

-

.

Мову я скінчила

..•

не винадІ\.ово:

Чі1~аr'о, ОСПА,

)І П ІІІУІШВ -~.

fі ~ І

1964

БУЛА ВЕСНА- ПОРА КОХАННЯ

(3

n'єси,

«Сnравжня

Була весна

наречен,Q,»)

пора !\.охання.

-

Шумів зеленим листом гай
У шумі тім мені звучання
Брині.rю раз-у-раз: кохаі:і ~
У вечірню годину
Вийшла в гай гу Jrяти.

-

Ти гляди, нr барися!

Наказала

ма ти

.

А як мені не . бариться

-

Як побачу Гриця?!
Таж він буде ці~чувати,
Таж він буде милувuти,

-

Що й не одчепиться!
І Гриць милий прийшов,
І до мене підійшов

-

Ой -став цідувати!

Я й забула тоді,
І не в

думці мені,

Що казаJІа, мати

-

І'и моє кохання!

.

-

Гриць :мені співає.

-

Мій соко.11r

яrний!

--

Я нідповідаю.
Бу.аа Rf'eнa

-

пора 1\ОХuнн.н.

ІІІумів аrле1шм

.'Іисто~І

гай.

У шу)tі ті:'Іl обо~r ;шучантш

Бриніло

ра3-у-раа:

тюхай!

Лос Анджс.,Ісс, ОСПА,

-

70 --

ПРИйШЛА ВЕСНА
ПриЙІІІJІа несна

-

і сіє квіти в JІузі,

Загомонів пташиним співом гай.
А в грудях знову серце б'ється в тузі:

lЦо принесе обом нам красень май? ..
Бо знаю .я: даJІеко за горами
Ве~ніє теж dе~Іене вруно піль.
А ти в гаю карбуєш вечорами
Стежину-путь, роз.луІ\и тиснеш

біль.

РоаJІуки бі~ІJІ: триває довгі роки.
Вже розум І\аже: знай, це -назавжди!
А еерце: ні! А серце каже: доки
Творець нее ну дарує нам,

-

то жди!

ІЦорон:у юно пахнуть квіти й трави;

Іl~ороку юно трелять солов'ї;
Щороку травень в соняшній заграві
Шонкову нить :мережить нам надій.

**
* -

Прийшла весна

і сіє квіти в .чузі.

аагомонів пташиним співом гай.
А lЗ грудях 3Нову серце б'ється в тузі:
ІІ~о принесе обом нам красень :май? ..

.Лос-Андже.т~~с,

-- 71

-

ОСПА,

1962

.ПИСТ ГАЛІ
«Ой печадJ,, Васи..:1ьку: лист TO()J поелада,
~\. Оіl;ніту й доеі

-----_

·міеяць nжr

-

нема.

Чи ~:\абун, і~оха1Іий; рідну ·еnою Га.n:·ю?
Чи -'- хай Ror хогопить! ~ :\Ю • недуга зла
У шпиталь :загпа.rш

-

й еумуr.rп бс:з Галі,

А наВІ\О.'ІО теб~--=:__ е.т~ьози, крон і тьма~ ..
Нанпrпн, п~9Р:)ща.:ш, Jдоб Т>ога .б:шга.;Jа

-

Бе:~ тебе ІК, Ваёи.rІМ\~·, н не .1:\JOii~Y іІ\ИТІ·

;1

.-~y:\IJ\OIO про T<'U<' .·н'НІ• стрічаt-: Га.·tн,

;1 ,·~~T:\IJ\0!() rrpo T<'Ot' --ПіЧ :\\СНі nіІІ\ИТІ>.
Часто мені сняться квіти луговії
(Пам ·~рtєп~

-

ра~ом ,-рваJІИ їх І\:олись!

)

А тепер ті JІуки вкри.ли снігонії,

І гаї бездисті сумом пойпя.пись.
Будь же, Jrи.пий, бачний

n

нrnr:~пrпi бою

-

Поможи шо1, Воже, •~рай наш :~ахиетить! ..
Пам'ятай- душrю .:заюІ\Ю\ я :з тобою.
Пам'ятай

-

бе:з тебr я не п r.п.тті житІ.,

...

.......

ВІДПОВІДh -ВАСИЛЬКА
<.<Пишеш ти, що думкою п1ю мене

.-д~ю.
гаптушп
бі.пий,
чорну
ніч.
: ,_
..
. - .
J

- )

СнитJ,ея моn, тобі тоіі .1~тг :н_>.:Н'НИЙ,

Де ми r~ніти рна.1и п.:tіч-о-п.тtіч
Люба! Також R нс.е :\lpiiO :ппн про тебе,
Згадую у туаі вес той чае,

--

Як, бувадо, нже до хати треба

Гаіі випmевий не пуекає пас! ..

-72-
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~

Не турбуйся, рідна, що загину:
Доки любиrn ти,

-

твоя .любон

Береже в бою мене невпинно,
ТЦоб я міг прийти до тебе знов.

І пиши частіше, лЮба г~т:~ю,

1\ожен лист цілющий мені дар:
В душу життєдайний струм вливає

-

ІЦирого кохання Божий дар.
Вір! -вернусь я з дальнього походу~

Серце своє й кв-іти із Карпатських гір
Принесу до тебе після днів негоди,
Вийди ж, дюба Галю, на поріг!

У ст п'янких. цілунком

-

Гойним подарунком

Вірного Василька тут зустрінь!

(З оповідання «Лю6ов -

с.мерть -

JІCUmmя:.).

Детройт, ОСПА,
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1952

ВАШ ЛИСТ

Ваш .:~ист- це бі.'ІЬ, пекучий жаль.
Чому так пізно Ви признадись,

Що слйні очі усміхались
До ~Іенс ~і прИ)ІХИ, іІ\арто~ш,

-

Чуття ж і крихітки IJC)ta'? ..
Тепер ця прав;~,а

-

с·ерцю рана

.

Ви бачили: JІюбови жар
Палахкотить в душі поета

Невже лиш :миJІі Вам сонети.
Творець ·ЖР їх

ніщо д.ая Вас

-

-

Для нього вистачить Парнас?!

Яка жорс1·ока, прик.ра правда
Круті ете:жки поета в· світі

..

,

Хитка по них його хода:
Там вабить біль, тут спокій тішить,

Стежки клубком

-

сліду нема

Ліянай Елла- дві подруги,

Їх стрів поет на чужині.
І серце рвалося з напруги

,

ІЦо в .ясний день блуRало в тьмі.
JІіяпа

- сонце, EJIJШ Ліяна - радість, Елла .Ліяпи прагну як життя,
А з ім'ям Елли, знать -

тьма.

їдь, отруя .
умру я.

Нью-йорк, ОСПА,
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д~тх ТЬМИ ~r ЖІНЦІ

(Присвята А. А. Ц.)

Дух ть~rи у жінці чорноокій

.Кублом сів зла і сплетом :мрій
Про неможливе: «дні високі>>

1

<<низr_,кі ночі» в буйній грі.

«Будь світлом дня, що гоїть рани!
А ніч

.а іншому віддам.

-

Хай су:мо:м, скорбю никне ангел,
Що достун деl\Іонові дав.

Бу ла б черниця я побожна

-

В пості, 1\ІОлитві і труді

Скувашt

13

тіJю я тривожне,

І подвигом осяJІа б дні

»

.

Печа.:.rь У'і раченого раю
Прозорит1) в Євиних очах.
ІЦе :мить- і СJІьози водогра~:м
rJ.1a.)lYIOTЬ НОЧЇ ша..:-1 і чад.
r:J.~a раПТО'L 3НОВУ ХПЖа граНЬ

r:І,ой су я і жалr~ nні вець стира!
В очах

-

заграва очайдуха

І с.т~іn вk1·ря б'є-рашІть вуха:
«Я тут! Вуть іншото не хоч~.,.

-

Поправи пі~ній :\Іені чаu!»

Одча.є)r чорюпr дишуть очі,.
І каяття весь сенс погас.

«Я тут уся: люби :мене такою!

Я мстить прийшла. Я

-

7;"5-

-

l'pix

і ~Jю!

Бо щастя латері в спокою

Мені ві~ роду не да.но

...»

Печаль У'J'раченого раю
Яскріє в чистих знов очах.
Минає мить

-

і :июв заграва

Торує демонові ШJІЯХ . . .
В 6аJІянсі днів

-·

чернечі чини,

Осяйіmх мрій високий лет.
Баляне ночей

-

жорстокі кпини

Мессалин креслять силюет.

Нью-йорк, ОСПА,
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1959

В ОДНІй

УСІМ

-

R.P АС:УПЯ:М

Ви хочете, rцоб весн)~ я спіnав

-

'Годі як в )! ене сер-це rілаче.
Ви хочете, Щ-dб·- осіННю ридав

-

ТЦоб зір· ванІ е.льо::\и мої бачив.
1 Хоч знаєте·. що СJІьо:иr

-

нr вода)

.

Аж ні! Пісень ні с.ліз nам не ;хобуть

3пі чев' я, примхою свавільно:
Із щироС'l'И будоваІJа їх грудь,

поет 1· сам невільвmt.

В цій щирості (Без неї марпий )\Іистuя труд!)

Чому, екаж.іlfь:; цю щирість потоптать

Для вас ~таповить насолоду ~
Невже приємно вам звучать

С.лова «кадіння» на догоду?!
Ви ж добре знаєте: мистець упав,
Як с.пів Іrещирости почав.

Нью-йорІ\, ОСПА,
і,'

j

І

1960

Я НЕ :КА3АrrИ~ІУ

(Присвята

111. Г.)

Я: не І~ааати:му, rцо вас JIIOбJIIO

Ци~І не ді тк;ну я вашої уяви .
.Я почуття евої в химерах утоплю,
~т

з.:1иві обрааіn барвистих і ясь:равих

Tal\I
І

буде вее: очеїr гаибінь, агат,

звабний ~тсміх, тайни повний;

3а уе:\rіхом

-

І\орааів-уст жагя.,

І подих сум~~ невимовний.

ВідкjJІЬ цей суя, ця 1здавлена печа.ль '?

Чи :може це в уяві .лиш поета? ..
Невже віrчиани степовал дадь
Вам ранитr) дyrny спогадів .:1анцето:'Іr?

Ні, ні! Н анеnно таь: здається JІИШ мені.
Бofr~ ось вже С)Ііх безж~трно 1ад;шенін,

Бо очі засnі тили ·вже вогні
Бентежні, чарінні

-

! ..
Детройт, ОСЛА,

1956

ДІВОЧЕ Іl"(АСТЯ

(Присвята Гал·і Т.)

На Дніпрового Низу широких ,тrанах,
Де гримі.-:rа козацькая е,Іава,

Де про Січ та походи а Дніпром ГО)юнять

Вітри буйні, r~о<-пппучп траnи,
Пипша ш~і'ГІ~а, дівчина стр упrнt
Виростада на втіху батька:\r.

Жишпн.r еоком поїJІа дівqину :1Є>J\І.ЛЯ.

Ясне сонце

n

блз.:киті гуля,

Вигрівало, плек~чо дівочу І{раеу,
Лі'l'Ній ранш·~ їй слав срібносяй:пу росу

.

Розквіта.на Jlюбов гроно:м мрій чарівних,
Перше ·.тцире н:охання Га.тrинп.
І .цавенів щастям спів у гаю со.тrов'Ін,

3

нтвr сп:'Іітu.аася пісня ;:rівчпни.

Та ::юря /.1:\.И".rтьова неJшскава була:

Об.ірвала дівоче кохання

-

Ізнл,11ась хуртовина .неждана-- війна,

3

тим роалука й по світі блукання.

~ · Не судилось у .\оІандр~х Галині пізнать
Душу ласки і щирости повну

-

І лягла на уста суму й болю печать,
Не nітає Хх промінь любови.
Ниі~пе, в'яне дівоча :краса,
Квилить в тузі Галини душа

.

Лое Ан;~желес, ОСПА,

-·-

"ї !)

---

1962

~1АБ~-ТО НІЖНЕ МИЛУВАННЯ

( Ро.цлнс _. ві.tьниіІ nf' peJ.·. miJ з .мос'ІfО8СЬ1і:ОЇ)
~3абуто нііh:Не милування,
Мину:ш пристрасть і аюбов.
Нових побачеш) дожидання

Bir\e

дал і

rr•:

хвилює І\ ІЮ Б.

А серд<' біль і ~·уГа· тисне Не вернуться :кохання дні!
3ів'яли мрії наші пишні,

Надії щастя вже марні

. . .

Ось так осінній вітер в гаю

3

дерев усю :красу зірве

І по стежках сумних беа жаJІІ)
Посох.ле листя розпесе.

ОстанкР- )Іертві хуртовина
Геть розмете, и.ж поІ~И епіr

Габою білою в доJІині

·

.НавіR укриє їхній слід.

-

RO-

глянь, подивись

( Ро.маис,

иаслідуваиия)

ГJІянь, подивись

весна іде,

-

Весь простір го.,ІJубів!
'Ги не ·смути своїх очей,

-

Кохання пам зоріє!
Незжурно пиймо чар весни,

Не треба сумувати:
Нас доля може розвести,

Та зраді. не бувати!
Як сяйне сонце в небесах,
Любов ця повпить груди

-

Тебе повік, у всіх світах
Носить я в серці буду!

Тож подивись

-

весна іде!

Ген простір голубів

-

rГИ не смути СВОЇХ ОЧеЙ;

Кохання нам зо рів

.. .

Проскурів, УкраУпа, 1942
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О, СКІЛЬКИ ДНІВ

( Ро.~wлнс,

наслідування)

О, екіJІьки днів )Іинуло
Веселих і щае,:Іивих,
Як нам плиJІи години

(Нам ПЛИJІИ ГОДИНИ!)
В розмовах любих, щирих.
ЩасJІиві, ми не ,зна.,lJи
Про злу ,тподську недолю.
Вона ж нас розметала

(Гей ,нас, розметала!)

Як оеінь лист на полі.
Прий1н.;ш пора сумна нам

Ми JЮsійшJІись навіки,
І залягли 'ііж нами
(Г~й, ляг.т~и м]ж нами!)

Високі гори, ріки

.

Проскурів, Україна, 1942
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1ІОЯ ПІСНЯ

(3_ ~пов-ідання <<Кіиець Падu.шаха»)
До

Rac

моя пісня

-

Печадлю налита,
До вае моя пісня

-

Пекуча жага.
До вас в нічній тиші
'Гворю я молитву
І квітнуть ж~оржини-елова.
Чи енинитесь слухать

(Цього не вгадаю!)
Ви пісню моєї душі 'J

Збагнуть її може
Лиш той, хто кохає.
А ви ж? Не кажіть!

-

Хай надію я маю,
Хай мрію .лелію в душі
0Rаж.іть хіба :юрям
Я в них запитаю.

Скажіть '·ІОрнобривцям
В :моєму саду.

.

с ~ажіть цвіт-калині
В зеJІеному гаї

-

Туди по одвіт я прийду!
Приііду

-

не прийду,

А почую, пізнаю

-

Не розум, то серце вгадає.

-

RR-

І, таму поклавши,

Я серце здавлю,

-

У ста ж прошепочуть: «Люблю!:.
Для вас моя пісня

-

Печаллю налита.

Для вас моя пісня

-

Буремна жага.

Для вас в нічній тиші
Творю я молитву

-

І кров'ю стікають слова

-84-
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ПОВІР: ЖИТТЯ

( Ро:-Jду.ми,

-

БАГАТЕ

.ліричні рефлексії)

85 ··-

. \ \. -~ "'.
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ТИ НЕ КАЖИ
Ти не кажи: «життя нудне!»

Повір,· воно бага'l'е:
ДошкуJІьні лиха колючкд,

Ласкаві щастя пелюстки
Приносить нам у хату,

-

Щоб я і ти, щоб ми усі

3

щедро1· життя передусім

Корисне вміли брати
Лише

...

.

Лише не скпій,

)~ерзать умій,
Гостри в ударах долі

3авзя·rе лезо волі!
·Чи ж є щось краще, як :знемогу

3лінчує радість перемш~и?!
Ко.ни ~·l\'. утіхи .к:~JШХ райський

Ласн~ава доля піднесе,

-

.Ти не кажи: «це дар данайеький!»
Не оминай і не бокуй,

-

:м ерІцій 1 клич друзів і час·гуй!
·;

'і~1Г.

Не вір новітнім Діогенам

::: •...

,

ІЦо в сяйний день у бочки те:міиь
Лукаво стануть заК.і'Іикать

3

об~ТІиччям фальшу навіженим.

Людеький талан

--

в борні ~с'Гоstть!

Детройт, ОСПА,

1958

адрібні.пи всі ми. Сірі і нудні
і Одним в достатках, іннпн1

ні)

Минають, с:rіду не.. дИІІІаюТІ~
В І\.раїні ні.1ьній юнпі дні.
Чи то з абу JІИ )ІИ Творця,

Чи, :може, не з того :кінця

,

Життя своє ми тут будуєм

і в добрі в;~оно.-н"\ппя IJ("\ чуєм.

IUo

"Мірі{УЄl\ІО ,'Ііпино ('.НІ~ і ТаІ\

---

Та t!'ІИХО .-шчно у· еобі Іпукать:
Пізнать себе, заг.пянуп) в дуІІІУ -~

Гей, людоньки! 'Годі напранду муrну
Призна'І'ися, rцо духа аанедбан,

На це часу, біг-ме, не мав!
Це

-

я і ти. Ц(• ми г~r ртом у•~і

Скув~ТJИ дух

n

<<зе."lепих>> ,'!n.п..ц_ю:Jі

й дивуємось: чогосr) бракуf;,
Немає друзів, сміХ),. і nk,ень
Сама лиІІІ ·метушня

І праця

депь-у-дент1.

Мовляв, що за життя'!
Н евистачає чаr.у

Із друзями погоl\юніть
Чи гарну книжку прочитати

-

8~-

-

А звідки ж часу того взяти,

Якщо годинами сидіть

При телевізорі

-

Як павіть гості в хаті?!
Що не кажіть: 3дрібніли ми
(Не тілом, очевидно, а душею!).

3дає:ться пам: д~rша

-

діJІО деся·rе,

Ії не треба годувати! ...
Насправді ж душі наші п.аачуть,
Коли R собі зневагу бачать.

Детройт, ОСПА,

-89-

1958

Бувають еяйні ,J,Hi
І ~~уетрічі :JНа)Іенні,

Rо.чи людина раптом розцnіта
Ношrм пориво)f, небуденним,
І щирі~~т;. едів поруrпує уста.

Ви порІПІаєте в розмовця очі,
3відкі.;rь до вас незрима ІІІов:конить.
Радієте :контактом цим урочим:,
І братньої любови спів бринить
Любови людської

-

-

вона ж і Божа,

Я:к неба синь, як сяйво зір, погожа.
Дарма, що дальша зустріч інша буде:
Житт.н трудне, розбіжнії rпляхи
Без жалю обринають зав'язь дружби.
Та п.ам'ять все ж ;;алишить нам: ті дні,

Rоли струміла радість в грудях,
Лунав безжурний е:міх, співа.пи солов'ї,
І мплими здавалпсь JІюди.

Лос Анджелес, ОСПА,

-

90 ____..

1962

СКІНЧИЛАСЯ ДРУЖБА
Скінчилася дружба, що так ро~цвіла

Дарунком розкішним, нежданим.

Не r:инен ніхто. Хіба віддаль одна

-

На тисячі миль поміж нами лягла,
Як ворог лихий, невблаганний.
Намарно жаліти, що сталось інак,
Як мріялось в ночі безсонні:
Ніхто не заверне поток.у назад,

Ніхто із розбитків не матиме скарб,
І болю не чуть в безгомонні.
Юрбою-чергою біжать дні, лі·rа.
А щастя

-

красуня зрадлива,

Майнувши в очах, раптом знов~r втіtш,

Розбитих надій катафалк вироста.
Бо щастя

-

сама лише мрія

...

2Іос Анджедес, ОСПА,

-91-

1962

НЕ ЖУРИСЬ, ДІВЧИНО!
Не журись, дівчино,
ГJrянь: вже йде весна,

Гори і J,о.пипи
ОживJІЯ вона!
Поле, ліс і :іуки

Соком на.1 ІИ.1Иеь,

Cf.\ ГЩЮ

ІЗНОВУ ЛЮбО

Ян: було І-~О.'lІІеь!
Небо

-

еинь про:мінпа.!

П роміпить теп.ло

Сонця по.JІу:мінне
Сяйне круж8..!1О.
А вітрець-пуетунчик
.Ластиться до лиць,

Руха БапелюпІRИ,

Крутиться пад вуШRо:м
У жіночих лиць.

І жіноче .личRо
У сміхпулось враз
3вабно, таємничо

-

Ніби перший раз.

Х.чопці йдуть хороші:
В рухах

міць, снага!

-

ІЦастям сшоть очі
Це ж прийrп.ла весна.

Кинь же сум, дівчино,
Та ж прийш.ла весна

-

Повно жить, любити
Кличе всіх вона!

Детройт, ОСПА,

-

92

1956

ІlІляхетную

пару-подружжя знайти.

UЦоб летом високим

У еві ті шигокім
Полинуть удвох до мети!
Та доля смія~чась
Зрадлива, лукава,

І щастя Ііе мали Ви друга. знайти.
І сум безнадії

Прибив молодії
Літа в самотині,

журбі.

А сонце байдужо

Шле світло недуже:
Навко.ло людська дрібнота, марнота
І сіра, безбарвна

Черга днів отарна
На милі, тужливі лягала уста.

Лос Апджелес, ОСЛА,

1962

ОСІННЄ
Як добре, осене: тво.н
НесІ\вапна і су)rна. хода

Дає на)І час :критично г.тrянуть о:ко:м,

Спустяться нии:~

-

ЯІ\ЩО високо.

Бо вліть:у щоеь буJю не так:
Чи ~завини.:щ ;~:,тхота
(Ота пеF.Рu1ЬНа вог1ш спека),

Чи, :можr . вже не ті літа
Гай-гай !Літа і !Літо

...

...

Комусь вони напевно світять,

Мені ж осталась осінь думна,

-

ІЦоб зиму стрів зовсім рОЗJ'тмно.
Що: ж, не зламать закон природи!

Скажи собі: п~е є нагода
Реєстр списати марних плянів,

Проєктів, замірів оманних.
Смішні nееняні стануть драми;

Невдачі літньої пори

-

Ти в осін:Q. йдеш поважним паном,
Торкаєш мудрости поріг.

Чікаго,

-

DГ>-

OCIL-\, 1963

:].\

М JГ'ТІ__, Я В ПО.ПЕ ПІд~·

;Ja :\ІЇеТО Я Н ПО.~Іе пі 11~·,

ІПоб світ )!Сні шпрший відпrпнся.
У

:\J.-ypax

~ІЇС'ЬІ\ИХ Я еТО:\ІИВСН ---

Хаіі сні;юпr повітря'r і·щхну1
·Я Н ПО,'ІС ·Їду.
ІІ~е го,rін )[Ї(~ьn:ий ~ю.·Ііта,

Не~tає ще справжнього по.пя:
Ян~ісr) пустирі все ·,і-іавr\о.:ю,

13уднччн цвіте, .-юпухІ1, :юбода
І а брудо:\t вода.
ОднаІ\ 1·руди дишуть відьніш.
Ось неба бдакить )Н~ні сяє..

Вітрець мо'і .лиця торкаР..
:минаю я І'роно бері:1,
ПроетуJ() у ліс.

Тут гарно. Врочисто етоять
3адумані ясені іі І\.-Н'ІШ.

1

ааfіЧИh'ІІ В ,]ИСТ і :1е.'ІСІІі М

На

еонці стрибають,

:\rигтя'І'h

Тут .нюбо : стоять!·

На rаJІяві сів відпочить.

Диn:ііі>~Я~: дві білочки П гості
Біжать,-nже 3Гори, а високости.

~~с

Часту~!-

'· Та ·в кишені ·діпп зошит .пежить.
ШRo~ylf) в uю мить.
}.(етрой·!", ОСПА,

-

~(j-

1954

ЕТАП

(Присвята Галині Д.)
Я слухаn Вас, напоєних журбою слів,
І почував (сказать чомусь не смів)

,

Що шту1ш.- витривать етапи днів
Хм-арних, ()езрадісних, --однак минущих
Потрібшt Вам, як х.ліб насущний

-

Це ~ІуеИТІJ 3НаТИ ВСЯ!\. ЖИВуn(ИЙ,

Що пу'ІЬ життя рівненька не бува:
І ЗJІети ьгору, і упад до дна

-

Чатують кожного у днях грядущих.
Із цього ряд)т вискочить- дарма!

Так сірі дні, мли повні, незабаром

У ступ.лять перед сонцем днів безхмарних,
Коли цілюща течія озону хвиль
До

Rac,

ю: благодать, п.ливти:ме звідусі.ль,

rЦоб Вас скорити своїм чаром.

Да.леко ПGоа обрій, ген у небуття
Відхлине монотонний. триб життя,

--

Не гайтес}І тоді, не дайтеся журбі!
На.то~rість спрагдими устами
J;~· чари ппйте чистого І~риІптаJІЮ.

1-Іью-йорR, ОСПА,

-

U7-

1961

Я ДlГ:ГИР.-\МІіІВ НЕ СІІJВЕЦЬ

.

Я ;~ити:ра.\І бів не ('Півець не.тикий
Тоді і там, ;~е rцироети

He)ta

Ні І\рихти д~Ія співця,
А аи1п до фіміяму ;ш:иtти.

Ку)rири годі вже творити!
Красу епівати, їй е:tужити
О так!
1· При

.\.ne
тім -

-

не· при:мха.м ді в )Іетких

наївних і пустих)

.

О ні! Не при~ІХа)І -аабаганкам

Віддат)~ іІ хочу днів ос:rанюr.
Бо й те сказать: уже розважно, сухо

Ве.пя·гь реаГувати зір і в~'ХО,
Не запливать у вир оман, іаю;;ій,
Бо го.1і еи~:ину вRриватІ~ Rонфузом.
,.·~с Ідирости нема

-

(·півать не буду:

Хай крюце я перо своє ;~абу;..І.у ~ ..
Детройт, ОСП.А,

-

f>R-

1956

ПРИНЦИПУ НБ BIДJlAM
(Присвяпи М. Г.)
Поr дяньте: ходить хтоеь печально
І впертий бій принципу з почуттям

Провадить- сплетений із жалем.

rra

вее 1\інqа: «Принципу не ві,пдам!»

ЧО)[у '? Тому що

To)Jy

...

що й так багато вже віддав

У JІЮб.:~ених ідей

-

наз~тстріч

Приємній дружбі, с:міхові, очам.
Не місце, а сама

.~r ю д и н а

Не ро.ля, функція

(та ще тепер!

Визначує ціну JІюдини

)

-

Такий мій принцип був, .лишився й дотепер.
Чи праця може буть <<ВИСОІШ» і «низьІtа>> 1
Вона дипr може буть корисна і шкідлива.

Та про rпкідливість мова ж ту'l' яка 1!

1

вірте: .якби йшло про пиху мого .Я-

У Вас з пробачення~• я був би того ж дня!

Прийміть· ~запевнення

. . .

ось в тім,

ІЦо не змінився я зовсім,
Що Вам бажаю я добра;
Що образ Ваш

-

мого пера

ІЦе досі стимул є живий
І завжци Jrишиться такий! ..

Детройт, ОСПА,

-99-

1956

МИRОЛА ПОНЕДІtЛОК І ЧИТАЧ
Мико.ча ;3нав (хоч з молодих, та ранніх!)~

ll~o в ~міГрантські~r безталанні
Без вітамінів читача не розгойдаєш.
А потім крайового .чіку Ще- борщу додав.

Отак підмогоричивши скитальця

( КолиІІІнього -

тепер американця)

,

Мико.ла став манить його на поле:

-

Ta:\r

зеда пахнуть, там тополі

Милує вітер-~т:~егінь молодий.
Васидьки там синіють мрійно,
Співає колос. мелодійно

.. .

Микола в вічі ,загJІЯдав

-

Читач намовить себе дав.
Чи довго йшли

-

не знать.

Аж ось МикоJІа:

-Чи чушп, як говорить поле'?
Читач змахнув сльозу, мовчав

--

В очах і жаль, і сум стояв.

Чікаго, ОСПА,

-- lUO -

1963

ПІСНЯ ЯНГОЛА

(За Ю. Л ер.моитови.м

)

Опівночі янгоJІ у небі літав

1 пісню

побожну співав.

·· ·~.

І хмари, і зорі, і місяць бJІідий

Вслухались у спів той святий.
Про праведні душі у райськім саду
Співав ,янгол пісню-ясу.

В ній Богу веЛЩкому щира хвала,
Любов і подяка була.
На seмJIIO ~~ небес юну душу він ніс
Для світу печалі і сліз.
Зостався той спів, хоч бе3 слів, назавжди
Вже жити в душі молодій

.

І, сповнена прагнень святої мети,
Цуралась душа суєти,

І звуків небес .заступить не могли

їй співи нудні па землі.
Новий

Удьм, Німеччина,

-- 101 -

1947

ВЕ.:ІИІ{ОДНЄ

В г.:пrбокій тузі, з м~rІtою й докором
В очах, ІЦО їх ВІ-tрива.lи піт j І\ров,

Свій хрrет вала\піі Він ніс. І не любов,
Не ІІ~а.:н) і еоро)І, а наруга xopo~r

10рби беаумної навиеJІа ;т~rора

.

Христос цr бачив. Ш.·1нх Го.1готи-

3нущапь і ~rун~и повен вщерть

-

Нін, Бог н .1:юдеьІ\ій подобі й плоті,
ПриріІ\ нроІітп, приііняти см~~рть,
ІЦоб правди дух в аюдеьній спільноті

ОІІ\ИR і вгору простуван без меж.
Іш.;пr роІ\И, ішJrи віки

-

І стаJш ІІ\ертва забуватись,

Ве.'ІИІ\а /1\ертва-виь:уп за .:r1юдей.

Ми натвори.1и сто ідей
І ета:rи Бога зневажати

11 oro,

-

що все ДJІЯ нас віддав

І ШJІЯХ беас:мертн нам шшзан.
НевЖ(' на)[ з.:ю )ІИдіш добра,
Неюr\е дух тьми затьмив нам очі?!

Невже Спаеите.пя Хриета
СдоІза зневажимо пророчі:
С~rЧІ\а у б.JПJjІ\Нього ІІІукать не слід,
Ко.ти в нас в оці етирчить г.лід!
Дrтройт, ОСПА,

-

1U2-

1957

ВЕЛИКДЕНЬ
Сонце в гоJrубо:му неба океані
Щедро сип.ле JІаску променів весни
І душа співає радісні пеани

--

НІле хвалу Творцеві :3 серця гаибини.

І луна врочисто-радісно спів дзвонів
Люд увесь звіrцають в сrй Ве.lІП\ИЙ День

Про трію~rф над е:мертю, про жИття онову,
Про ве.ТІику жертву Бога д.ая :Іюдей.
«У стань, дюдино

-

Я воекрее!

Я- дух 'rвій вічний, нездо.1анний.
На землю Я ;зійшов з небес
Розвіять тьму, зці~ТІити рани!

У етань, .::по дино

-

Я восн:рес!

Я жертву крови, біJІЬ наруги,

-

У ее прийняв, rцоб .:1юд увееь,
Ущ~ріnтпи J~ога, ветав з недуги.>>

У стань, Народе мій! П.тrекай

Той дух ~Ііцний, що мав Спаситель В Jrюдській подобі взір Він дав,
ІЦо дух здо.nає й смерть СRорити!

Детройт, ОСПА,

-

1()3 --

1956

• ~

• ·•·

~·:~',І •

'·

~

,:

-104-

ГЕй, МІНЛИВА ДYlUA

( Гу.мористичие,

-

о·~азійn(:, а.льйо.мне)

105-

-106-

ГЕй, МІНЛИВА ДУША
Яr~

ногожа

весна

Вчора Галя була!
А сьогодні прийшла

-

І 3ИМУ принесла:
Біля уст- холод, .чід;
Ув очах

-

чужина.

А <jrr:Итав: у чім: річ?

Одвернулась вона.
Гей, .мін.;1ИВа душа

У гарненьких дівчат!
І химерну їх отать
В д:унці к біс:):- П:О(,.J:ій ть

Я збирався нер аа)
Щоб вже :мати (ШОКlй:.
КоJІИ думRа на_рЕ<в:
Постринай ІДР; Нu('.Ті й!

Я евjй ПОГЛ50\ уОіІ~
І байдужо ПJ)iJ!)iR;

Ти nри--й~~! та цр~1~

На Йl\о1епиІІ.И _,J\1IJ1J.~Jt !»

Довелось обіц.ять,

_,

Не хотіла пускать,
УчеПИВІПИСЬ В рукав.

Отакий кJюпіт мав!
(Сам див.люсь: ІІІах чи :мат

Був мій :крок ·дип.ло:мат?)

.

Гей, куди дівся дід!
ГаJІ.я враз ЯІt гукне:

-

Обіцяв? Я:к ти смів?

Не t,питавшись l\[ене?!
І ногами туп-туп!

Груди

справжній вулкан!

-

Із очей
Із очей

-

буревій,
гураr'ан!

Тут не. видержав я

-.

Галю враз пригорнув.

3амість льоду

-

знов жар

Її уст я почув.

Детройт, ОСПА,

·. ;.,, .. ' ,,, tl:;}lt.:r;;:
. : <Д.і:ТJ·/J. ·•.• І'і\:::'1 ;._ .

-
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1956

МРlї МО){ЕРНИХ ГРАЦІй
Що й :каза·rь

-

стомильний поступ

Здобува в цій стороні
СтатІ> прекрасна в наші дні:'
У мпстецтві, у науці,

І в коханні і н ']_:Ю:J.'ІУЦЇ, - СІ~різь перс,], вР;J,уть діячата,
rrрудно. ї)аду ІJ ними да ТЇІ!

В ЇХ уяві 1\ІОJІОДЦЯ

-:-

Щоб буn гідний до вінця,-.
Треба Юба змонтувати!

**
*

rгри r·рації мріііно зідхали:.

Коли б буJІО 1\fОЖна отак

Степана, Грицька та Івана
В одній, бач, персоні з'еднать!
-

БС'ІК чуйте, дівчата,

вже стиха

-

Руснва Катруея мовля,

-

Степан має грошей до диха,
Та вдачею наче теля:
НіRо.ли ніяк н~ жартуt:,
Не вміt: гарненько обнять,
1Цост, )1Имри't'h, неначе сум.уt:

-То правда: й охоти моргать

Нем з. тоді! (каже Оленка)

.

От Гриць- це вже справжній. орё~!
Тільки що ж'/, Без гроша І{ав&;Jер . .. ..
Якби б-уло можна яRось спарувати

Грицупеву вроду та СтецЬІ~ові гроші =
От був би хороший!

-

\ІJV-

-

rго Н(· 3.Ле! (МдJ-ІУСЯ І\аІJ\е І

А.:Іе я б хотіда
До :краси й грошей додати

Хист Іваея l\ІИ.тrий:
Оті спі~и, що йдуть в дуп1у,
Оту мову, залицяння

...

Таж бе~ них- яке ж кохання'?!
Три r'рації тужно зідхали:

3

Я:к dЛе, що не можна ніяк
Івана, Грицька та Степана

Догідний монтаж змайетрувать!
Детройт, ОСПА,

-

1958
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НЕМА КОГО ЛЮБИТЬ
Жили в сусідстві Мус.я й Jlюс.я.
Про першу вже співав поет,
На черзі. дн.я

-

новий портрет.

Хоч навіть трохи я боюся:

Твердий горішок для пера

J.Іоета кожного вона

-

Вдовичка віком мрлода.
Серйозна надто і поважна:

Май: ~,~е без усміху щодень

-

Вона на осуд свій розважний.
Дов:кі.л.nя брала день-у-день.

-

Нема! .. Хіба то :кавалери?!

Забув у «:кару» запросить!

Вже Іtраще зачиню я двері
І самотою буду жить.

Бо що ж 1 Хоч тисне сум, журба,
Коли ось та:к сидиш одна-

Не можу «туфту» .я любить:
Самій вже .,"'Ііпше жить!

ДетроЙ'І, ОСПА,

-- 111 --
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ЧИ t~ (:ЧІ Н~Р~\fІП

arr .,

Чи t:: очі І\ршці ~ір

Чц ~.. ті:tьюІ погоні 1'?
Ч.а_ l'i\laЧIIЇ-ttl-Jycтa .1\ЦtJJИНИ,
Краетц• .нrчко нід J\а.тнппf?
'іІ

Я кажу, rцо тю~!
І'Хтоеь не вірить?

--

Ну.зувіре,

.

Rе~перечно

-

так!)

Чи є пог.rrяд

--

ніжна хвиля,

Донга< ;ц~ает.я мить~
І ростуть неначе кри.тш,
І .зе:\J.ч.я кудись побри.ТІа:
Дух же твій -·летить! ..
Чи таке ва~І не тран.:ш.'Іось?
Думаю, бувадо-або буде так!
Чи є годое

-

мрійний ,'Іе~"іт,

Ясна зелень врун?
Чи є голос

-

гаю шепіт,

Спів, небесних струп?
Вже не чути ,заперечень

До нитальних напmх речень
Де ж, одначе, той ;зра~юк:

Звідки вз.ято обра2ок ·?

Тут я мову об ірв~-,
Ім'.я :миле не наав~~

-

11:! --

---

.

Бож для кожного однак

Це ім'.н звучить інак!
Кожен, кожна свій зразок,
І:м'.н миле й образок
Дееь ховає у душі,

:й; розмовля ІЗ ним у тшпі.
Де'l'ройт, ОСПА,

1957

ТА~І, ДЕ В САДУ ВИШНЯ

(Ypuno'h noe.шt <<Любов і вишня>>)
Ра:з :Катруся еІш:зааа: <<Мій друже!
Я до тебе прийду

там де вишня в саду

-

Бі.аfлr цвіто)r пишається рясно.
Ta~r тебе обіймать,

Там: тебе ці.:~увать
Буду завтра при :місяці яснім.
А сьогодні, )fій друже- біг:ме, я недужа ...:.

Я повірив, nрийшов,
Увесь сад обійшов
І блуRав цілу ніч, аж до ранку.
Депь пізнlіпе питав
(Від образи дрижав):

«Де, в якому саду
Тая ВИПІНЯ Е цвіту?
І д."'Ія чого )Іене ти на кпини

Поси.ч:а.тш нічної години?!»
Не ІІІука Rатря слів:

Спершу повінню с.11із
Контратаку готує поспішно.

А тоді:

«1:-Jи

ж одна в саду вишня?

Хтось устиг підійти
(Ну, якраз ніби ти!)

-

Я, 3радівши, метн:~тлась в обійми.
3а хвилину абагла,
ll~ по:ми.;r:ша зайшла,

-

-
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Та вже copo~t пручатися й пізно.
Вже до сJюва прийшла,

Аж як з саду ішла

-

Та й не r.тільки словами, як с.,ТІізьми

.

Він просив і благав,
Про весілля згадав

-

Став серйозно про шлюб говорити

. . .

-«Як про шлюб1 Тобі люб

Шлюб з нахабою тим, із бандитом?!
А мене ти

-

набік 1!

-«Що ж, минув уже рік,

А про rплюб ти і гадки не :маєш!
А 'бандит, бачиІп, піч
Липr одну віч-у-віч

-

І до шлюбу· вже просить, благає.
rгут я в лоб себе

-

стук!

Ось Катрусин де ·трюк:
Біла виІІІНя . й- ...бандит фантастичний Катрі·· шлюбний :м:а.невр стра·rегічний.
Детройт, ОСЛА,
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ХІБА НЕ Ж.АдЬ?

fВ

Jl.

а.ль6о.м,

Г.)

«Il овій. nі m ре. ·tш

В,;;раїну,

аоуди .·н.ен:і. rna.м. дів'Чи.ну

... ;)

Хоч не гори, а рівнина,

І Детройт

-

не У кра'іпа,

Не хатина тут, а «гав з»,

-

Але скажемо без пав~:
Адже справа не в хатині,

А в самій таки дівчині

-

Чи то «гавз», був, чи палац,

Чи шатро й беалюдний пляц.
Але жаден поет в евіТі
(Хоч би .як попав у сі ті!

)

Не писав віршів-пісень,
Якщо мила спить уденЬ!

-

?-·: :.1-f

Cmffio сонЦя~· спів. nташиний,
Вмите небо, як кришталь,

-

. Вся крас~- мипа дівчину.
1

Ну, скажіть, хіба не жаль? ..
Летройт, ОСПА,

--;;... 1 ~:~ .і----

--

1955

ДШЧИНО ЛІОБАЯ, ПРОІJЦА.й
(Ал ьоо.м,ие)

Скажу тепер Вам, дорогенька,

Що Ви крутійка чималенька:
«Ось :маю· щось такс ека:щть

... »

І пав~ш, очі вбі.!\: .~Іе)шепьl~о.
Ну яь: лазвать
Ці хитрощі;· я· б їх··легеньк<і
РозІІІИфрував сьогодні так:
«Мій друже, Ви

--

ці:шом чудак:

Забув, що мило нам, жіпка:\І,
Псувати гдузд чо.:rовіка)І!
Чи ана~:те, що Ви· потрібний

Мені. Для чого? Не сн:ажу.
(Хіба колись, десь при нагоді,
При еІ~стра, с:юtже)Іо,··uогоді-~)

А взагалі

сьогодні годі:

-

Нічого бі.льше не скаж~r!~~;l·~; ..::-.

Ну, ~к дун:авство це наавать1

·

Де спр-ивещштвости.-ш-~ЧtатьV
.Либонь. я:;-.-пісню амп-tваю::
:КозацЬІ~У, ще Отарого · Щраю: 1

_~і~чиво

JІюбая, прощай

-

Я 'іду :~и Дунай!»
.

.~,

---

....~-..:... .. ~

. -.

-~"'1

- ' · -/lетройт,

JІ7

----

ОСПА, 1956

вувлюrгь хви.лини

t.J\

(В альбом М. Г .)

GyвaiOТJJ ХВИ.'ІИНІІ (О ІІІІО[І!),
ЯІ{ серце гриае щось, )ІОВ 1дур,
Як радости й Rрихтп

1Ie)ra,

Нато:мість НУіН>Га :ппп ea1ra.
Буває: нападе rpиnoR*)

й нікуди вже ти не ходо1~:
У хаті i:J «НЧИХО)І» сидиш;
Бува, n~o й пі.п; Ь'ОЦО)[-+:·* ;rежиш.

rга ptlПTO~I ПОЧУЄІІІ: ;:І,:ШЇНОІ\!
Із лі.іюш про;l\оГО)І ти

-

сRо:к!

І рурн:у прик.:rашпи до вух;
В уяві

H;t{C

)ІЧИПІ на RССЬ Д)ТХ.

Наз)тстріч бj іІ\ИТЬ го:юсоь::

-

О гай! '-Іае до ~~ру;3Їв ;)айти

-

3вичн.йно, nipп1in принести! ..
К.1РІн•ш то;..~.і <~віт і т'риІІОІ\,
ПротЕ' берепІ n руІ\И аистоR

-

І <<ПЧИХ» утіІ\а геть, )ІОВ дІВІ,

..:\

lRОрЧЇ{'ТJ, ІІПП\.уt-: рЯ;J. рІВІ! ..

Детроііт,

OCIL.\, 1956

*) Принагідниіі н.еологіа.Jt, від !р·tиш.
**) Коц - одіяло.

-
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НЕЗНОСНА ВИ

( «Европейці»

в а.ль6о.м,)

Незносна Ви

-

і я Вас не люблю.

Ось вирву е:калочІ\У Їй серця

-

І білЬІпе не прийду!

І як я дався так «набрати>>?
Ви ж ао всім не мій с:Мак!
~~-. ·:На::старість літ хука так дати,

ВірШі дюбовнії писати,
ІЦоб «задавадись» ВИ отак?!
:r_t,:.

1.1и ж: то не я уміВ го<-:трити

.

~

j :....

Ці:кавіQть Ва1пу попервах~
І рапто)І

-··

дать

eeuc

rкорити;

Ї)

.·

В си.т~ьпе потрапить, наqе птах.

Та що потрапить'?

-

Ще й crtmaти,

«По.тюн ·любови» вихваляти! ..

І.{;

л::ч~ я знаю: СJІід негайно
Бе'З еантиментів, 3Во~чікапня
Із серця скал:ку вирвать геть!
Тоді забудеться портрет,
Тропу поет та. :кож 3абуде,
А.ль(}ом дописанmї не буде

Детройт, ОСПА,

-
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1[ET.\.l.\

c~rrпнro очт1ПЯ'1"~\

(Присвята ."Іюоі

ll.)

'ГQ 1 :бю~ ч~·.аовий аітній дею.
Співап. хоті:юен пісен~>.
Не мав я жадної охоти
Іти .на )fітинІ' ІЮ роботі.

Отож при дверях тихо стан,
Нагоди слушної чекав,

..

Щоб тихо вийти. Враз дівча гарненьке
Шнурочком йде, ста~ близенько.

Я навмання щось запитав-

І '..відповідь по-українсЬІ~И мав.
Мета~ш сміІпно оченята,
БуJш фантаст1~а теж завзята.

Хоч .я пі;зиіІп б ага то в знав

Її пригод, переживань,

-

~~ перше враження дівчатка
3оста.пось, як бу.тю спочатку.

'1ітн·о, ОСПА,

-

12() -

1963

СЯйНЕ :МІСТО ~т ДОЛИНІ
Недалеко океану

В гір чудовій панорамі
Місто ве.пет простяглось,

На ім'я

-

Лос Апджелес:

Сяйпе місто у долині,

Барв, ко.льорів -як н -картині!

Опріч па.чьм, чудових квітів
(Цих улюбленців піїтів),
Є й пепроханий тут гість

-

3веться 4:CMOr'» він, очі Усть.
Позатим є українці
Геть розІ\.идапі у кінці:

Лиш в неділю, в тиждень раз
Побалакаєш гаразд!
Та ось лихо: у розмовах
Чути скарги і обмови:
«Той на мене подивився
Вчора скоеа, ще й скривився::..

«Цей згадав, що я колись,

Мимо йшовІпи, не nклопивсь:..
І Може бути, бо нє- бачив
,Га хіба тобі пробачать

·n

-

,ГОЙ ('ЛОНаМИ обЇЦЯf-:,
,Га чи 1:чюбип)

-

;lідьн:о анає!

Та буваюп- і доречі

Міркування тут статечні.
Бож проблем

r.

н·уп:1 n('юди,

Де R громаді наші JІюди!
Ось. наприк.чад: спраnжпій гоJюд

-- I:J.l

Почува тут паша мо.:ІОдь.

Старші їжу хоч~'ТЬ дать

-

Та смаку ніяR добрать
Не потраnлять :мо.чодятам,

Нашим хлопцям та дівчатам.

3

цього жа.чь ве.чин:ий, сум

-

Чо.ча зриті геть від дум!
Aк.a~e)li'U Це СІ-\:учно:
В них не вту липІ гопака.

«Віці'З>> теж давать незручно

-

Ос~ морока тут яка
Але чути

є вже пJrян:

-

«Це ж заслона шкодить нам!
Пересунути зае.чону,
Десь поставить там колону,

І виставу вже як гріи
:Має наш Народній Ді~r!»
Ааеж

---

БоіІ\е :\ІЇЇІ поханий!

Плян ·звичайно не поганий
Та питання головне
(Ніби трохи і · чудне!

):

Хто ж це має все зробити

,

Сцену нам переробити'?!
.Лос Анджелес, ОСПА,

-
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НОВ1ТНІй «}vfИРО/ІІОБЕЦЬ»
Ой, ;и, l\Іиро.м я вмираю,

Тужу так, що сну не маю,

І мої _всі москвичі

ЛюблятL мирнії 1\JІичі!
Звісно- важко мир тримать,
Як «аку.ТІи» скрізь стирчать:
Р1зні там капіталісти,
Хижі імперія.ТІіети.
Та я з ними маневрую

П'ю горіJІОЧRУ

-

«радную»,

Часом «вдарю гопака»,

-

Вдача в мене вже така.

І піm.11а про мене СJІава

( 3вісно: світ - ворона-Гава!)
ІПо я -- «парень» хоч ку,ци ---«3 ним не може буть біди!»
А мені цього і треба ~-

Щоб а~tули аж ;~о неба
Мене славиJШ отак:

«Він- добряга., він- nрое.тя:t!~
Я ж ти:м часом І\ористаю J
Все гарненько розгаядаю-

Де слабкі місцн в ан·уJ-т~
Щоб СТЯГНУТИ ЇХ В ОЧІ-і:ур_,

Посадить на мі.лину,
3відкн ІІІдях -

на І\-о.ош ~і у 1

Отоді ї:м стане ясно,
Як

Hir\j та

миром І{распо

Вміє очі зами.тrить,

Щоб в я-рмо весь світ cxomrrь!

·**
*
-Чи чува.~Іи·~ Ная ІЦас.:тить:

Десь за місяць (чи cRopiпre)

Нас відвіда найясніший
«Друг трудюцих»

-

най.миліший,

Що не спить, не їсть, не п'є

Bcr

за :миро:м с.пьози ллє

-

...

-Це ви, друже, про Хрущова?
Добрий стиль, чудоnа мова!
Але новість бородата:
Чи вже точно знати

дату?

Бо л~е ~южуть пан Нікіта
Пер~думать, нr приУхать.

-

ІПо ни, ;rруже '?! rгаRИЙ mа.пс

Оrtруг.:rити свій бадянс

ІЦоб Нікіта Пl/стив ~tимо?
.!
t..

Не надійтесь цr)ого диваr
Це ж не будь хто запросив:
РобитJ, чt-стr;';Ію:\ту і е.ттаву

Найпотужніrпа держава!
Навіть е.:rавний Мірі яні

.

*·

Сів тепер у другі сани
І сказав:- Ну що ж, вітаю:·),.

Свій оfіов'язок я знаю.
*Посадиu'К міста Детройту в рр.

-

124
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Офіційний це нже гість

-

Може нін пас не поїсть,

Мо' Б'~РJІіном вдовольниться,
Десь Ляос там проковтне,
Чи .з І раком посвариться,

ТОГославію скубне,

--

Не таR страшно. По~а гим
Мир у світі таки буде,

Бо терплячі досі люди
Під Совєтами, :а тут

-

Лиш словесна каламуть.

Детройт, ОСПА,
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1959

Дееь да.:ІСІЮ Є ])ClJ.]lH -

Паче І~іетн:а в ГO]J:ri він
).fиро.:побпо~rу Микиті
Пс J~:н: ні їетп й пнтп.

-

ІЦо ж:?

,,tірн~ує:

-

черевиком

-

Не 3.шшаю я іі доnік~~
Дяцм~а CC)Ja. rгрюк новий
В тну тепер я ВіІ;с тю~піі:

.Я ПШИД€НМЮ <ОІИрНИ?\[ СІ~ОКОМ»

У иощ~rсь під Сем а боком,
Бож :Кастро шr\с папІим став
Кубу, ;тачип,,

на~r ві;щав!

Ta~r евої раІ\етні ба:1и

Ми збудуємо

-

і фра:зи

Миролюбні пі;~іпрс~r
Баv'Іістичним вже дощем.
(Ще чи будемо кропить

-

А .тrякатимем щомить!)
Ось тоді берJІінську ~юву
Есесер почне наново:

Не бажає: Сем рахуби
Мати <<мирної» на Кубі,

-

Хай з БерJІіна ~забере
Війсм\.u, танІ-~и, геть усе!»

-
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Вж~ у дії був цей плян.

Вже па Rубі новий пап
Готуnав страшну загладу.
J\,о.1ІИ ч~тє вра:з: б"ІJьокада!

-

Та нен/І{е?

-

3.1Я!{авеь Микита:

Це ж війна! Я ж хочу жити! ..

Ще у Сочі поб~твать,
В ліжку царському поспать! ..
Тут і Кастро епам'ятався,
До Хрущова розігнався:

-

Гей, Микито, щось не те:

Чи те;jй п.т~ян нас не :нrете?

Чи ти будеш рятувати,
Як мене жбурнуть із хати·~

Якщо ні,

--

то забирай

Геть ц~щьки свої у рай! ..
Лос Андін:Р.:~ес, ОСПА,

-
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1962

~ПНОРП.\ ПІСНЯ ГЕНСЕКА

(В

по.·тітпц.ч,их JLoлax 8а.rіднмй Z.Jвp.mш nJю.майн,у.ла

'Чуmк;а, що nr.muuт днів nльокади Ь~уби генсе·JL так; ро.1гу6ивс.я, що •r~pr.J 11/іJІо.яна 111lmaв iJy.~tiu лідерів ан,ти
tюртійиої групи: .мовляв, .як йо.му

Ті йо.ку

oyrnu'r

no-

paдttлtt негаіtнп понернути к:ості Сталіна на своє .місце
в .мавзолей) .
Диn.liOCJ1 я па Кубу

'Га й ~~уму гадаю:

--

Чочу }і вr

Kono * ·?

ЧО)JУ не :здодаю
Я н~у:1r,ту такого, ЛІ\ йосип, створить?
Я

6 ~і\Їю\у пщаmуn,

На Кубу 11о.чинув,

Банани

3

6

ТіПІ їв j сиr'ари І~YJHm.

Каетром

бородатим

Ходиn по,~ювати,
Раь:ета:мп Сема
Потроху ,"Іяl\ати

(Ці.ш\о:м )~ироаюбно, як йосип учив!).
А.ж враз

-

по мармизі! ..

О, Mapr~c~ мій милий

-

3а ІЦО Я ПОJlИЧНИК ПрИЛЮДПИЙ СХОПИВ?!
(Ще добре, що Расс ед

Якийсь нагодився,
3а мене, сердегу,
Як стій, заступився
І «Премію миру» мені присудив)

Та люд мjй трудящий

Міркує інакше:

«Нікіта злякався!»
Тихцем гом:онать.

-
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.

А що вже про 3аидні,

Про голод та хоJюд

-

Бігме, просто вгодос, як І~онтра кричать!

Ой бачу, ой чую

-

Прести.ж мій вже пада.
До дідька лихую
Ту кубську приваду!

Вже брепІ~'ТЬ, що ніби на страту погнав
~ дюд український

В пустелі азійські,

Бо 'ГаІ~, мов.n:яв, йосип мені завіщав.
Ой де ж еправеддивість?

Пішла вередливість:
Просив :мі :кояна
Спитати «буянів»

-

Отих ета.чіністів, що я розігнав.

Вони ж м~ні

-

-

дулю!

Верни, кажуть, хруню,

Вождя славні кості туди, r.шідки взяв!
Єдиний рятунок

-

Піти аа JНtmтунок

І Вірського** слізно благати ось тах:

-

Ой, знаєш, мій друже:

Люблю спену дуже!
Прийми

-

будепІ мати вождівський гопаR!
Чіка.rо, ОСПА,

•) Кооо цькі часи (до

**)

1962

підпільна х:личх:а Сталіна в дооольи"еви

.-t91'i

р.).

Павло Bipc~.r.uй- J~~cpiвнu~r балетиого аиса.м,6лю,

що приїздив з Ниева до ОСЛА.

-

1~!1

-

HEHTPA.llCT -

ТЕЛЯЧИй ХВІСТ

Ніби авіспо й беа т,;Іу.мачень

-

Що таке телячий хвіст.
Та тепер, в добі помрячень
Він вже зветься «невтраліст:r>.

П~об Ht' бу.7ІО п.1.утанипп,
Що це той же персонаж,
То ми байку скажем нині

-

Ро;зшифр~тf:.м камуфJІЯІІ~.

На верхія' ях Гімаляїв

_

Вічний сніг яскріє там.
А в столиці Rом. Rитаю
Мао п.няни енує сам:

«Треба щось утнуть назовні,
Щоб китайців дух піднять.
Бо мої <<Стрибки» чудовні

-·Госl1одарськ1, ве.че:мовні
Ппшк дали

-

вже всім видать!

Тож для «пюбого народу»,

Щоб :иені,fІенш докучав,
Скаламутить треба воду
І тv:ман. пустить в очах
•• tJ . . · .

··.

(,

..•

Ось наприклад: ДJІЯ Китаю,

йоі~: rцаьтя, й життя-раю
Необ хі дні Гімаляї!

( П pottar'aнДa вже допише,
ІЦо не пискне навіть миша!):..
А сусід був певтраліст,
Чи, проетіпr, телячий хвіст.

-

1:30-

(Це про Ін;J,ію ю1~с )Іова,

Її уряд пречудовий)

.

3а :міністра оборони
Мав ні пав у, ні ворону,

А такоr·о собі Крішну

-

Душу темну, може й гріпmу.
Бо брехав той Крішна в очі:
«Ве~ь кордон уrJдовж півночі
Гіндустан безпечний ~rає,

Бо кордоп той

з Ком. Китав~r!

-

Врешті, щастя комунізі\;rу

Варте більше, ніж Вітчизна

... »

ОтаІ~ КріпІну все співав,

Ком-Китай же наступаn.
Бачать JІюди

-

кепсьRі жарти!

Та .до Неру: «Що si~ ти вартий?!
:Кріuтн~?

-- перпІиЇІ

твій дорадник

-

Друг І'итаю, а НЮ\І ;зрадник!»
Тут вж.r Нер~т не стерпів,
M~rcin nавіть ВІtасти в гнів:
«Геть а очей, .пи чин о гріnІна! »

І прогнав :менопа. Крішну.
Буде видно -чи не піJно
Неру вгледів справжній стан

Крізь «невтра.'ІЬІІИЙ» свій туман.
Бо у пащі комуністів
(Це такий закон життя)
Перші гинуть невтра."Іісти.
Гппуть марно, бС':1 путтн~

Чікаrо, ОСПА,

-

1~1

1962

БАt!ІЯДА НОВИХ ДНІВ

( Новоріч1и~)
В ГJІИбокій аадумі, СХИ.1ИВШИСЬ ЧОJІОМ,
Оцин, як тоЦ паJ1ець, сидів за столом:
Редактор і скорбно на «Дні» пог.лядав

(Вельми бо стомився і духом упав)
І думав: нехай вже рішає Читач,

Він хитрий- ЗаJJіг в передплаті -хоч плач!
Не витлгнеш вгору і падать шк.ода,

йому ж, Читачеві, як ~ густ~и вода!
«Гай-гай, небораче!»

до есбr екааав

-

Редактор і тут .;J-:e в безодню сну впав.
І рапто:м 13'явшн:н не :ма.тт, не ве.лип.,

Ось так пересічний у сні чоловік.

Ні вусів козацьн:их, нема й бороди
А чує Редактор

··_..

-

неначе біди

Якоїсь·- повіяв від приходня дух.
Приглянувся бдижче

-

j:'r :зрадів очайдух:

Читач?! Як. чудово! Давно ВІІ\r почуть

Хотів я від нього

-

ян~.а моя путь?.

Він, видно, таїть щось. Проте,. не схова!

1\[и знайдемо, любий, до тебе слова:
«Скажи, мій Читачу,

-

Редактор почав,

Чи жив буду даа1, чи я В/1\е пропав?
Не бійся, Читачу! я гроші верну,
Я ХОЧУ ,'ППІІ праЕду ПОЧУТИ ~ДНУ._.>~.

Читач не 3 п.тюхих був. Одна~.,на·.:~<NІі
3 натуги ~'ятш.чиеь аж крап.тrі ·ма.лl.' ·;
Не хтів бо Редактора вбити Читач,

Та жалr~ йому й «днів». Отож мови·гь: «Пробач!

-

! :\:2 --

Готові до бою :завжди твої <<Дні»
І грі::Jні нахва<'ІІ\.И,

J':'r

-

обмови брудні

Вони побороли на страх ворогам,
Що, ;3реmтою, :знашп ти добре і сам.
А.че якщо йде про фіаичне буття,

-

3агинеІн від, <'Днів» тп, й НР)Іа вороття!
Хто ра:з в рідну пресу ко:пrеь десь устряв,
Життя свого певно JliT десять утнв.
Тож. 1-rисдю я так, що покинути «Дні»

Тобі не судилось. Хіба лиш у сні

Ти можепІ про інШИй ще :мріяти фах.
Ніщо вже не світить тобі. І АJІ.па.х
Напевно :завзявся тебе покарать,

Бо всі 1\-rа.ли б пильно Коран лшп читать!~

Редактор прокинувся. Північ була,
А ву.:rиця .~Іюдо.м святковим гула.

«Ага! Це ж стріча.ють тепер Новий Рік,
А я

.. -~
-

І чує

-

Постривай

--

де ж Читач? Невже втіR?!=

озвався Читач в далині:

·

Тримайся, козаче, давай «Нові Дні»·!

Ми знаємо: крахом ти нас лиш лякав··

Насправді ж

-

на «квасах» незле :заробляв!
:Іf"трой'J', ОСЛА,

t: ..

1957

ПЕ

ХОЧ~~

J)~"ТП

ПJС:ІЯЛЛАТНІП\

І)ув гарнІІіі :tеш,, чу:(ова 1\ІІІТІ),

Rо:ш: па поuп~~ :шн;татить

аа с:вій часоппс н пішов

--

І епоfіій: в ;tyпry вра;~ при:йrпов.
Тснер ПJІС('У ІЦС' й передпаат~r

JТ С

ХОЧ)'

бути

<<ПlС.'JЯІІ:ІаТПІІК»!

Ранітп, повJрте, rцось давно
~{снс сщrt'о:ю rшутрі. ])y.'to -

Питає :,.J{irшa і еуеід:

«Тп ехуд пепачс і побJІЇ.J;

-

Хворобу, ь:.1опіт яюІйсь ~rаєuт,

ІЦо тю;: погано nпг:ш:нн:ш '?'>>
АІІ\ тут спноІ{, )Jа.'ІПЙ хитрун:

«І> о він бор1юпт!

-

--

ура:з гукнув:

Оп за га:зету винен з ріь:! »

ОсІ~ ТаІ-і: у вічі сип прорік
ІІ~·, ;ШНЄТС, бу.~ІО Bji\C ГО;tі -

Хіба ж найгірпrий я в пароді 1!
,:Гспе~, спаатпвrнп, ра:tіеть }Іаю

Синок, дружина обій:\rають,
.~(aCI\aRO ;!ИШІТЬСЛ СJт(ф(.

:Ку~rа '1'аІ\:ОіІ\

mf\e

пс бокує,

Любенько, стріпувнпrсь, ворІ..:уt::

-

Іване!

--

ІШіІ{е, -

:~ш[.'tапш?

ОтаІ\ it«1Hll0 б тн був чюfіпн!

Пью-і1оJ'І~, ОСПА,

1961

ЖЕНИХАННЯ
(Зовсім модерие)

Гарна дівчипа У.,ІJяна: брови, оченя·rа

Я нераз їй про І'~ охання говорив завзято.

TD

ІЦода.т~і

А це

---

вчора -

1цось нерадо У.ля пог лядає,

-

просто з мосту ось так 3аявляє:

Не кажи, мій друже: «.'Jюб.тнп тебе дуже,

3абезпеч мене достатн~ом

-

інпІе все байдуже.

-

Цих па.;п~их осві дчепь ;:щсить чу ла я від тебе,

Тож сододких, ніжних елів

-

годі нже, не треба!

-

Я в ро~шнах прочитаю про дюбов та к.віти.
А чи вмішп ти по;~бати про родину, :~.іти?~
Га.ля каже:

-

ДруІІ\е, ІЦО<·ь пу;пшй тп ;{уже!

Хочеш сватати 1.1ене, а <·ерцем. байд~'"їЮІЙ:
Ні обіймів, поці.чунків, ніжних с."Іів кохання
Не почула я від тебе: ІЦО аа женихання!
Про хатину та родину

певно, ~ryeиin дбати,

-

-

Та насамперед а любови треба почипа'J'И!
Ой, скажі'l'Ь же, люди, п~о l\IaiO робити?

Бо не хочу в світі са:мотою жити!
Гей, ніду я до Олеш-tи. 3устріну на t'анку,

Обійму гарнепьr~о й тут же.- в -руки книжку з бamtyl
І скажу їй урочисто: «Люблю, ~~немагаю
Аде й rрОІпей до :кохання

-

...

тисяч десять :маю!

Яюцо й цrпr н не потраплю ,J.івчипу :здобути,

То зголопrуся негайно тшеl\rонавтом бути.

По.чечу топі на МісяІ~ь, на інпrі п.1апети -

{· 3~іДті~Ь на Ra.HfЩД~TOR

-.

бухну Я ракету!

,;·,,;\.

.1Joc А:fщже.лее, ОСПА, J 962
1 :-~.) ---

···-·····---'· ~·

ВІРІІІ КОПІ~РЕТНІН"'1, МАйЖЕ ПБ)lИ(;К.РЕТНИй
Мабуп., веі)І ві;Ю)ІО в світі,

UJ,o

1~ Чі І{аr·о, :\І і<·ті

вітру,

Не буває бсаробітт.н --~

І в ЧіІ-:<.н"о :ші;lусюди
Прпf';унають наші .нюди:

Чо.тrовіюr і .жінІ\И:,
І діR!Jата, й парубки.

Так приб~тn сюди

поет,

Кин~ушпи пиеать сонет,
ІЦоб анайти реалістичний
«Да\а()

'1

:~ ;ю.т.нраJІП>> фабричний.

А в Чікю'о, е.'шnнім місті,
Є вжr іі Іпапи

2

украУю'м~і:

)

Отож прапя в них фабрична
Пrвпа річ

йде 11 о~т

-

п<tтріотиqпа!

( адрееу

)lat:;! І

Вадовж по ву:Іпці По.:нtЙJН1
І апахоf].ить си~tпатичний
Той 6удиночоІ\ фабричний:

Симпатичні в ньому боси

3

)

Навіть :\Іову нашу 1;шають,
«Teйt~er і :зі!»

4

)

-

;щбаn.т~яють.

1,ут ПО<'Т етан працюв<tти:
ТТ[ос.() носити, паІ\уnати,

1) Англ. job - зайняття, робота.
2) Англ. shCІp - крамниця, майстерня. таf<ож підприємство.
З) АнгJІ. boss господар, підприємець.
4) Анrл. fa~~e it easy! - дослівно: «бери це леrко!»

А в перерві вже ау(.jтрінун

Цвіт-дівчину а України.
Зустріч- факт реалістичний!
Вірш ароди.ча Bri\c ліричнпЇІ:

«Тут працюютr) бі.-:rі й чорні,
І під·rоптані й моторні

(Про :мужчин це річ. Бо пані
Як ~:вW'айно, всі тут файні)

-

.

Крім ааміжних, є й дівчата
(Хоч неJrегко це вгадати).
Серед них є

.JJ юба

Rparнa,

Мов t'a зіронька прекрасна

-

Гарна доня Укра'іни,
Що 3рuсла вже на чуікині.

Часом .:мило усміхнетье.я,
Чаеолr еум в очах снується,

-

Бо нема тут батька, неньки,
Не т'явився друг вірпень:кий.
У сміХН)..jІась Люба ми.ло,

-

І нашсоло заясні.~rо!
Сум в очах її енується,

Ha::\r

-

і праця не nедеться!

Не п~ча.тrь очей, дівчино,
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