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ЖДУ ВЕСНИ
Іду дорогою оІд вечір.

ПокорчвлисІІ чорні ові,
І кІсици розбитий глечик
аввс ва крайнеба паркввІ.

У серце входить суи, ІІК вогкІсть,
очам спочити ві ва ч\11.

ДуІІІВІJ, мов птахи перекок.nІ,
петять у чорну двпечівь.
Так пусте. Ні краоцвв світла.

Не чути муавкв вІде.
Лвm привидом зори свкІтпв
в безодню темряви пвде.

А серце так співати хоче

!

ВВКJІЬовується перший цвіт,

-

тв вітер по попих вопочить
ппвтвкв спІrу довгий СJІід

.••

Нехай би вітрок все ронвесло

:

Оиовлеввв простора ждуть.

-

ПрІІЙДІІ, првйдв, нскрвав весво,

хоч тв окавою вак будь І
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* ....
В садах-городах вже дерева тужать,
розкидують JІВСТІІВ в яснІІІІ аатов,
мІж деревами ходить тихв.\1 сов

І сввться Ім весва: спІву ча, дужа.
Ще по городах осідав стужа,
ХОJІОДВі КРВПJІІ СВПJІЄ іа ДОJІОВЬ

-

Чом, охоппеввй в

n вІuІшиІІ

:
попов,

своІх фантомів я ве вмію адужать?
Чому, в бпідвй вднвпяючвся девь,
в вагапькІм попетІ від приввдів веававвх
в рад бв мухати воввх, грІмких пІсень,

у дапеч весучвоь Із вІтром п'яним?
Чв В ДВJІЯХ СОІІВВХ раПТОМ

R уарІВ

суворвІІ обрис соняшввх краІв?
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CJIYXAIO

В ТИШІ

Темними тінями тонуть потоІІJІспі тови
в обр\Ів чернь, що імло•о прикритІ, аасвули;
ржавими цвяхами вебо прибите хо.поие,
брали будовкіа глибоко в ае11лю втисвулвсь.
Сирився скряпuк скрип у віт розчепІренІ тінІ,
тиша пришпвлюв шелест каІІмеuшвй шПІІJІьками .••
Чом а, ивс.пухаввй, бачу у мр!ях веqірвіх

золотом зелень залиту іІ роз.~;авовеввй rамір?
Чом же адІLGтьсп, що обріі адержують гомін,

що перекосить дрімоту ае млі І"ураtаном?
Срібні шл .. хв, у просt'UрИ паuнуnшись, мов копі,
а поводів неба зрвоаються в дuе'І веававу.
Так, ІІК У казці ,ІІІІТJІ'ІЇЙ, ТВ далеч ТЗGМІІа

Серце uрвмаuю& првпвдам див1шм. І в тузі,
М'ЯЗИ КІІП(ІУЖеНі Й
Мрію

npu

ІІРЇ -

IQ'111KY

3ІШJIRDIUU

D стремена,

ПрО ДІІ\ НІ!ПUКІрІtі 1Іі дуЖі.

Слухаю в тиші: чи часом де ·ryuiт копитвий
СІІУ не роа\тне бЛІUІіСОІІОГО

R ТеМІІІі

воqі,

або 'ІВ крик ЧИЙСЬ роаrшваRDЙ В ТИШУ ВС КЛИGRЄ
дневі, у совцІ, вааустrіч до рввкьоІ пращі.
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РОМАНТИКА НОЧІ
Спинвютьса rорбаив в дмечіиь
шJUІХв, пюдвІ від rамору походів,
шпихв дмекі, що Іх пм і тпінь
в віків мандрівці щедро заскородив.

Струнка, мороааа ніч до самих аір,
що крабвив уuнуnвсь в чернь зеніту,
nопьотом мрій, мов вістрими рапІр,

анімаsтьса веJJВчна й пепохвтна.
А коні ржуть. ТрввоІRнвІ rам Іржав•
столевим авук~м у проаорІІ вочІ

ппвве. Порив омрінввх бажань
серци, аакуті в панцері, попоще.

Ударом крок па стрункості доріr
вимірюють у важкокутім ритмі.
1'ріщuть хирпяві вІти, що ве аміr
иещвдІІий ві"Гер в петі іх скорити.

І обрІі розкрнпнсь н далинІ,
прорізанІй жадпвDІtм rнівниІІ зором

-

•..

ДОJJека мрів, всім ти, ВІ( мені,

тремтиш у серці, мuв зори нВ,ІІ бором

До тебе йдем прі3ь суші І шуми вод
Іа аброsю, насувувшв шоломи,

-

борцІ в вескІвчеввй іще поход,

кохаоці днІв ста.певвх І веЗJJомввх.
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?

І:ПЧНА МАНДРІВКА
ПоміІК брвласті ввrвІіrt дахів
3ВВJПІСЬ

yropy

біJІі ВеЖі;

ва кеба виrовІ, де дсвь аотпів,
віч аориві ШJІRXD мереІКвть.
Стою самотвій в темиому віквІ,
вапспухую у чорнім rлвбІ ночі

-

...

Куди а:, кудв а: тв, допе, ще менІ

вестрUІІІаві ШJJIIXB ПРОТОЧ1ІШ

?

ПрвмавввА чар струuкоі самотв,
ик квітне світ у сппетах марень.
І пюІіо так іа вітром повеста

дУмки крапаті uовап хмари.
Uв ніч

-

це пвш весхоцпева дапІвь,

що в авсвіта шпихв роакрвпа;
дорога rордвх аір ппввуть у свнь,
де мріІ внпвупв вітрвла.
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ЗАКЛЯТА НІЧ
Мов п'ввиІІ вопоцюrа серед вочІ
шукаю мрій, шукаю свІтпа вір.

Вантаж ачорвІ.ІШХ мурів ТЬІQ' топочать
І віч страшва пютув, ваче авір.
МевІ не .ІІІІЧВО, Серце радістю цвіте.

А лІхтарІ

-

весківчена соната.

У ніч дuеку йду, куди веде

меве любов вестрамна І ааuата.
І анов сuокійво. Світ

-

пе тіпькв нІч;

веJІНквх мрій оепнка таІІивнцв.

І образ

Aarena

ае сходвть а ві'І

-

ва ввІ правидом І в снах оів сввтьсв.

-

Веди, ІІJJJвхетнв ПанІ, в rущу вочІ,

де аір

ОТ8JІИ 118 СУМИіІІ ТОRОІ\1.

-в-

.
Думки будеввоІ журn

"' "'
- мене аапиште!

Нехай вудьrв понуро! ве буде вже ..
Нехай вІма самотв.істr. серцв ве грвае,
вк безмір всесвіту адавтьсп шораз бJІИ:аrче
І, мов струвкІ дівчата вад mвтвом, свпьветв еІр
правдивим апотом швють чорпвІІ прапор иочІ.

НебеснІ лІхтарі шпвхи в краі казочнІ

освітлюють -І в живу. Так, наново живу. ПовІр!
І авову світ такий веабвгuево таємниІІ,
аакрвтвІІ аепевпю, аВJІйтвй шумом вод.
І друаІ В мене МОJІОДЇ

8

ІІСВВХ ВИСОТ:

у мандри до незаймавих краІн стави кв.
Та час вадхоrе11ь кnроткиіІ, 11аче вІдтин думки,
аакреспеоий у голубім nросторі серед ввв.

Прийшла раптоБв х~Іарка

- 11

дощ роа.~иввиІІ змив

ІІВJІЮвок мрtй, орвмвuпвввй, ~Іов запах трунку.
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ОСІНЬ
Схлвnук JІІІСТІІШІ

nlc

аолотвІ,

ельоан спп.вввють uивамв;

мабуть ве буде ІІІКе бІпьше роств
вІтром галузав поарвваве.

Груану в бопотІ ; так ВІUІІКО Ітв.

• . • Сонце

ввходвть вад uвемв:

серце пІдвосвтьсв до ввсотв,

музика В серцІ

-

ПРІІ.ІІВВІІМІІ.

Мовкну, хо'І п серцІ так молодо.

Мовкну, ХО'І ТУІ'У дуШІ
кnв'Іе д11.11ека пісви.

. • . Земпе,

аасмі'Іева аопотом,

'ІОМ СМІJІІІЙ поnет душІ
вниз тк стаrоtош, вевтіШІІа.
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* * *

У сльотввІІ день, крізь мокру аепевь
у двпвну імпвсту ІІду

:

сльота ва травах тугу

мою тривожить

степвть,

самоту.

Над мвою вебо вепрввІтне

1 mепеств

бnідвх береа.

Душа піпеІІвам С)'МОМ квітне
серед ав.мислевих безмеж.

В Імпвсту дапь піта й стопІттв
оерекотипись, мов у еві
І тріскотить uід вітром

...
вІття,

й Ш)'ІІІВТЬ уапІсся в дапивІ.
Гпибоквй спокій у задумІ
І еви про веспокІАввІІ світ

-

Чи ж

ne

...

не ти, кохввиІІ суме,

вавчвв тодеІІ красу тобвть?
Чк ж

ne

не ти крізь шорох будвів

ороввдвв щораз кращі дві?

... І

світу двпь в запізнІм гуді

авов уввжаGТhся мені.
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ПРОХІД
Роа.nІплюс ва мурах сонце аопоті ппикатв,
весна амаввв лица вікон усміхоІІ .всввм,

і трави степптьси довиау, мов аепева скатерть,

-

а в серці тута аа проuтором, наче сивій двм:.

Виходь, кому роасипапась у грудих радісrь криком,
коrо покликав ПІJІІІХ весіnвіІt в пеrітву дапівь,

кому м:ороа стрункі думки, мов mrшдu, гостро викув,
виходь І радІсво весну ва свіжІм mnнxy стрінь.

Я вибІжу ва вулицю веселий, беатурбnтввІ,
вввірю, що вміwавсь и 11 пІсню та І у смаглість лиць,
І разом: втоптую ритм маршу а віддІлом: піхоти,
а ІІІтер вrору спів п'дносІіть, ваче зграю птвць.
Прискорюю ходи. Зааєтr.сІІ, ІІду, цвіту, сnіваю,
ааrорІІеННА, МІ> В у ІПІІІІСЛЮ, \UСЛt'СТОМ:

BI!CHR ...

ПІхотu відіІшпа. ДорJrою до неба ьраю
ваввс nередавІu радости, беам:еживІ і JІСІІИІ.
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-

ВІДХІД
г. с.
СуДІІJІоСJІ 'Тобі поіхати в дорогу,
копи у даJІВві а ростав га ркатвій гук.

Прощавв.ІІJІ вам булв

:

холодввй потвек рув

І погляд аірвввиА, ик квІтка дпи нікого.
Мережав очі сум, немов вІкво павук,
В:ОJІК Твій смілий крок урвавси аа порогом,
коJІВ в обраа Твій тиснув до серІІІІ свого,
ак спогад чарІвuй, ик пісвІ тихий авук.
І хоч ідеш T)'liJI, куда провадать мріІ,
де день сподІвавай

-

вдавтьсв

-

голубів,

де дружні ПОГJІВДИ Тебе ЧЄКВІОТЬ-ІІrдутЬ;

і хоч ідеш Т)'/111, де

-

може

-

стрІнеш щаств

І радіС"rь аrублеву ТобІ вввйти удастьсв
самотвій будеш там, ІІІС 11 самотвій тут.

-ІЗ-

-

• • •
ЗгорІв, зотлІв мій даввій аапап,
зорею Ізкотввся ввиз;

І сум, мов свічки, тихо скапав,
у серце г.пбmе

-

дапьmе впІа.

!:ду, закутавий імлою,
в повуру дапеч сІрих пІль,
І йдуть, апиваютьси аа мною
журпивІ тови звідусІль.
Ах, де ж цн світла королева

дапека мрІв раІІВіх днів

-

?

Лиш дощ, мов дим, прилІг дерева,
ва стервих сум, мов воров, сІв.

Мввулись, вІдплили ввд\1,
що квіттІІІІ ввІтли ва кушах,
іх вихор порохом розвІив
ва бездорІжжих, у степах.

І и в трввоаІ, в веспокою,
сІШІІй

-

в далекому краю

журюси, aeІVJe, вад тобою,
а ти орвйІІВ журбу мою.
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-

ЛИСТОПАДОВА МІСТЕРІІІ
ВДІІІ'в)·лось місто в червІнь лІІІстопІІJQ",
вк І то.цІ

-

у той прекрвсввй час,

коли абІrалвсь кулі вв нараду,
воrвем роаприскуючв

рва·у·раа

;

коли а піснями про ІІ&ІІвву в луаі
Ів пІль далеких вітер туrу .вІс
І кидав дІм, аакохаввй в цІй тузі,
кони досівmв, смілий rімваавст;
коли дівчина, ввІmовшв по воду,
rлвдІлв довго ва стяжки доріr,

а ясних о'Іей а•етІв порив до сходу
і сум росиввою до вІй првлІr.
Чудовий час СІеамеzвоrо пориву!

Десь кінь І'альппом кріаь поли жеве,
а вітер прапором роавІяв rрвву

..•

І 3вову сввmсв тв, прекрасний еве,
ромавтвко вестрвмвоrо

-

І'альопу

І ваклику вІАЛітввх журавлів,
що ше тодІ вродилася в окопах
під тихим небом

-

серед сІрих пІль.

І знову місто в прапорах яскравих,

і авову в'втьсв малввоввй ШЛJІХ

;

адавтьсв, ось 8·3а міста, а·3а австави
прийде хтось СІлв3ьввІ, хто у серпІ лвr.
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І наче кові копитамн дзвонить,
дівчвва хусткою заммла а ніква,

-

І, велухавий у даввіІІ, світлвІІ rомІв,

КОВJІ ввоодвть хлопець тайкома.

І ваче ждем коrось у тихій тузі,
І наче ждем іі: квнІКну - весну,
ЩО ПОХВ./ІВЛаСЬ, МОВ
та що іі

-

K&mllla

В луаі,

калвау пІдІймуть.

І наче авову rрають кулемети,
І ровариск стрІяьв, сввст куль, rарматвій рев,
І ааrоріявсь червІввю баtветв

в осІввім совцІ

-

в вояотІ дерев.

І враа твк дуІКе хочеться повІрить,
чолом првпваши до холодвих mиб,

що це вови Ідуть в швиелях сІрих,

що Іх

aauu -

ІКввий, ще не поrвб.

-/6-

АНТИЧНЕ
Ясновояоса боrвне; кохавко аасмучена, крійвв,
ввІІдв мене поuрощатв у тів! тополь при криницІ.
Час тепер муж.віІ і хлоІІІUІІІ првавачево жати у віІвах,
наче по

ryux,

по бою про ІІВ.ІJУ

ім сов в полІ сввтьси.

Твхо по крваІ бпвквтІ прокотатьси аІр колІсвицІ,
ввкахок крип лаауроввх вІтри сівокосами віІвуть;

хрвuІт трубок трепІтлвввІ у похід дuенвІ вас uвче,
ввrвувшв DІJІІІХ квпввовнІ в дuеч лунку, веспокіІву.

Ось на квАдав помІж аелевь сходиться смвгяІ rопІdтв,
чоти тверді вирушають рікою бпскучих шоломів.

В серцІ ростуть почуваввв, nк в сонцІ сuолокв.ввІ квітень:
1К8.11Ко тебе по1111.1111тв, та серце вже похід пояоввть•

. . . Жди

кеве бІ.ІІІІ крвввцt; де коси тополи полоще,

всва боrвпе, вк буду вертатІІсь в вІІвв переможцем.

--------~
НАЦІОНАЛЬНА
ПАРЛАМ ЕНТСІ-. ХА

БІоЛІО_:І"ЕКА

YKFAIH\.1
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J

НА моmллх
Не аабуть вІволи твх uorв.n бевсuертвих,
де лежать вадІІ ваших rордвх днів,
де uіж дереваuв вад самІтІПІК тервоu
вриІ цвіт КВJІВВИ по;ауu'вu вацвів.
3ноІІ ідеu в весною, анов до

ux приходвu,
:
BaU ПОХОДИ,

квіти тu прииосим І пuвІ серцв
3BOD бо! ВаІІ СВВТЬСR, СВІІТЬСИ

авон дуuкв триво:исвІ в дuечІвь .nетать.

І не хрест в:аuІвввІ, ае тріб tіевІмеuвнІ
у nев Ім шоломі вовк ввроста:

у бою важкому. в повевІ ааамеа вів,
в в очах хоробрість І JПОбов свята.
ВиrJІІІдВJІ8 uатв, ожидuа сава;
свв ве повервувси, у бою поrвб

-

смутятьси береви І цвІте КІІJПІва,
ТИХО ПОХВJІВВШВСЬ Вад стріІІеЦЬКВІ трІб.

В вас І сум і радість, в вас у серцІ мрів,
в серці несnокІІвім РОАВТЬСИ порив

:

вітер в Украіви широко повіяв
і орос:торв вІ.пьвІ вавстіzевь роаврвв.

Ставупа дерева в верухомІІ твшІ,
СJІУХ&ЮТЬ UОГВJІВ у беамеІІUКІ ПІJІЬ

;

десь пт11mваа пІжво щебетом коІІВШе
вашу тиху

up11o,

ваш вестрвuпІ бІ.nь.
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-

Ах, роств І мужв/тв, ах, спІвати пІсв10,
що аамовuа ваr.по серед ІDІХ моrв.п,

І JІJОІІІІТІІ веІІВq буІввх двІв в:оJІИІПвІх,

і)Іу'ІІІ пr.пвхом, що вІтер нам розкрив

...

Не аабуть вів:о.ІІІІ ц:вх моrв.п безсмертпх,
вв: І ве ааІ'іутв ваmих rордвх двів.

. . . Ще

І наmа слава, мов весна, поверне,

ще і ма вествмем ра.пісввй ваш спів.
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МОЛИТВА ЗА ПОЛЯГЛИХ
О, Лаuе, справедавий будь дпи тих, що впІLІПІ,
окороuишчи від ворога свІй крІій,
що вІДДали ІКВТТП своє в боях кривавих,

посеред двох сторІч роастрІтІивх розетай
tІІдвивmи пропор самостійвої дерІКuи;

благоСJІовеІІвіій, вІчвий спокій Тв ім ,цаІІ.
І дай блажеииий мвр ДІІІІ жертв в'паивць Іржавих,
ГВИJІВХ tсовц-таборІв і самітних ааСJІаuь

:

дпи всіх, кого ворожий хІд чобіт роачІінив,
ступаючи по влвд;у ;у просторІв х.павь.

. . . Стиснувши
вони зійшли -

а болю зуби й п'пст;увв вІд ЛІDТІ,

Тобі й краівІ рІднІй дань.

Під омофор Свові ласки, Всемогутній,

візьмв Ти матерів в дІть1411 ва раменах,
що залишва красвпІІИ веааб;утві
своІх дІдван, холв віІІнв червоввІ жах
орав іх куль дощем, і дмухом бомб, І криком
нападевих со.пан, рнбвлок, кож;ум'о,
І захисти дідІв, що а·аа мережІ вікон
'!екали вu;уків, щоб співати Ім .,хввла",
що довелосп Ім свою любов ве.пвк;у
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ПрО&ІІЬОВОІІ СПЛЮВутВ, ЯК ВОРОГ із Сідла
сягав ва вих ВІІ.гайкою. Даруй проввау

1 братоІІбвйцям, m.o

не роауміJІИ ма,

аІІДВвлеві ув образ, в чарівну картвпу,
алелІяву в піснях з·пІд кучеряпах стрІх,

в свою воскреmеву, розквітлу батькІощвву.

О, Паве, справедпвввй будь дnя вих усіх

!

Хай ТВХВЙ DJJ8Ч беріз і рОЗІUІІТВ КВJІИВВ
коumуть fхвІй спокій в вічностІ доріг.

І бuскавицею хай суд Твій мудрий ариІІе,
коли аJІочииець йде аяочввца п'ятвувать

-

dробв, щоб на просторах вашої краІвв
персмагuа знов свата, підплатна рать.

Хай оживутh слона, що пам від кnх оста.~исh,
а ЯКІІМВ радісво було Ім уМІІрать.
Доаво.пь же вийти нам
ва іхІІІІІ

-

-

ошукавкм, песталим

кров'ю зрошену, святую путь

і аuівчвти діло, що вови почаJІВ

О, Пане, соравеІІлвввй б~·дь!
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...

* * *

Тоді, як все кругом будение
І квІти вже мене не тІшать,

твою свльвету бачу темну
rев,

ua

далекІІХ роздоріІІQНЯХ.

На неве дивишел nаскаво
своїм rлвбоквм, мудрим норок.

Здаєrься, вад безмежвим ставом

твоіх очей блакить проаору
спвваю

спраrлВІІВ очима

...

TuдJ, нк все кругом будевне
і важно так меві в усІмв
дІлвтв серце, вкрай вадхневве,

пішон бв в кудись, у мандри,
де даль проаорі равкв рІаьбвть,

І в сонця поцілунки крав бв,
ив обрІю uрвсівmв прваьбІ.
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. ..
Тв аввєm: пm тебе одву .nюбп'Ї'ІІ можу
в цвх днях вапруасеввя, трввоrв І І'ОріІІь.

Надходить бура. Ось послухаІ

:

оrорожу

аірвавmи, вже ірве мІй осідлавний кІнь.
Сувоі qорввх хмар наставвв бур ворожать,
отар&ІІD дуІІКв бі8Вть у дале'Іівь.

Та серце сопцв аще. В пору QIO вепригожу
кажу суаоростІ своіІ
Ось родвтьси .mоІіов
Я хсду ласкавих

:

:

кеве покинь.
росте у серці струвко.

слів, веков дитя дарупку,

в тв в мевІ анаІдеш нахмаревість І

Та аваю

:

a.no.

прайдеш тв, повірввmв омвві,

бо, вірю, тв одна, одва несеш ва rрвнІ
ВеJПІ'ІІІВІІ полетом осяnе

-
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* * *
Увечір ввІІду до воріт
і ведатаму тебе.

Ніч аорІ ввсиоJІе вrорІ,
на вебо ronyбe.

РусвJІИою із дІІJІВви
нечутно прайдеш тв;

JJRШ зір намвето авдввеІІІІТЬ,

JІВШ

JJic

аашепествть.

Поавчу в вітру вІживх спів
тобі ск..~вду орввіт

-

в вітер у сnова ваопів
барвінку віжвиІІ цвІт.
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•

.

Іще ВСІІЇХВВСJІ ІІІСJІЦЬ

RCeB,

ІІК ТІІ ВеІКДВВВО ВвдіЙDІЛВ.
Тебе вітав покповом всевь,
тебе адоровВJІВ полк.

Тв Іпша велвчив І весела,
усмішку кидала мені;

11

квіти а пІль зібрав по селах,

тобІ прввІс іх, мов вІскі.

Відбввсв 11сво віасввІ ранок
в твоїх првжмуреввх очах.

3
11

цвu обрааом

11

душі, кохвва,

ввІшов ва швроквй ІWUІХ.

25

шч
МІсиць аопото веае потоком,
вітер mепеств·rь у шуварах.

-

Докв :акдатв ще тебе

?

Ах, доп?

ЧорввІІ ввкрвк ва устах првтах.

Првtдеш тк, І

11

тебе, мов кВіт,

ав.ціпую і аомку в обІіІІоІах.

Гев потоком т•ве срібввІІ спід
в темну да.печ мІuІІць иесuокІІвиІІ.
ПобІжу

-

11

береrом у .повв:

А, тебе вема, віде нема.

Чорва пустка емутать і тривожить,
теМВВ

Rl'l -

СаМОТВІІ, МОВ труна.

І шумить JІВШ вІтер в mуварах,
кажавв деруть ІІJІМбрвввІІ вочІ.

-

ТІ.пькк

nlc

воrвем зu.ІІвивсь, мов дах,

ІІісиць утоnивеа у потuцІ.
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•• •
Явим тебе вітати вІршем,

омріява копсь давно

?

Яквх ще СJІів шукати біпьшс,
КОІІВ у серцІ ІІВШ ОДВО

?

Тебе шукав, в ваче квІтку,
вайкращу серед всіх квіток;
тебе шукав s, ва•е аірку,
вфсвішу серед аІрок.
Бо це тебе 1110б1110 беаuеІКио,
рв тебе серце береzу.

І

1111 8

ИІІКИО Й обереІКВО

тобі про все це роакажу

-27-

?

* * •
І авову я mуиаю тишІ,
nІдвявmв поrляд до висот,
бо в тищІ JІ в тобою бтnкче
і свІт, мов чаріввай rород.

ТодІ так п"иІП<о пахнуть квіти,
ТИ жмуриш ОЧІ І ІІrОВЧИШ .••
Ах, як втекти менІ іавІдтн,
де крик, і бруд, і rамір JІВm?

Ах, де ж знайду я вІІКІІу твmу,
щоб ждати там ва орихід твІй?

Може до долІ ласт вапвшу,
щоб дарувала раІІ для мрІй.
У тиші
к зорІ

:
-

небо

-

шлюбной килим,

квіти у вінку.

Тобі дорогу віршем стеJІЮ,
кохоuа, нк на тебе жду.
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'1'11

* * *

пвтавщ чому 11 а тобою

ве смІюсь, вс жартую тепер.

-

А у кеве, у серці rорою
чорввІt смуток росте.

'1'11

пвтаєш, чоuу

n

даnеквІ.

Та тв в кеве буваєш щодвІІ,
бо 11 обраа твій від вебеапекв,
наче квітку, пІдuв.

І и бачу тебе аавше в мрІих,
і 11 бачу тебе завше в еві

:

ту копвшаю, вкоі ве смІють
вІдобрати uеві.
Я ТВіЙ обраЗ DВШУ Вад DOJIIIMR
ва бJІВКІrІ'ІІІІХ оепотвах небес,

шоб ніхто йоrо більше ве сопвмвв,
щоб віко.пв ве щеа.
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* * *

Ах, кохана, ик жаль, що минулось усе,

серце давить вІч чорна, мов докІр.

Мов у кnващІ листки, почорнілІ лвсткв,
двІ лвстую вwкевкі, глибовІ.

Так ве вернеться ва<е, таквебуде вже авов?
Ах, красо молодих моtх рокІв\
Мов картквн а кааок, вашІ мріі І тобов
хтось укинув ва смітник, у поnІл.

Гев, далеко mлвхв, rев далеко мІста.

Моя квІтко, не плач же ва мвою.
Серед мурІв нІмих менІ сум пuІІІотав,
мої дві nроцвІт&ІО'І'Ь журбою.
Мою радІсть алодюrа лукаввІ
вкрав Із серця І смуток оставвв.

-зо-

• • •
В иоІй дІІІЬПЦі ИІСІЩЬ свІТІІТЬ,
круrои ВВІІІІС.ПВ ТВІІПІВВ.

Не вt~рухветься навІть вІтер,
ніхто ве ввr.nаве а вікна.
А 11 тобто тав цю повурІС'І"Ь

:

адається, Іду серед оуствнь,
ховаю туrу в тІвІ иурів
і АВ&ІІЮ суи В тІсвотt СТІВ.

Таке '!)'две усе довкола,
І дввве ввдв.nось жвгrя

:

Ах, ве аабутв вже віко.nв
ТВХ ирій, ЩО СВRВ ДВВВО іХ R.

І ОІІІІІП&ЮТЬ даввІ роав.
Іще И8JІВИ іду у парк,
щоб сІсти uІд каштан швроквй;

у неве Пруст аІіо дІ·І'ар.
Або, уаRJІІПІІСЯ аа рукв,
ИОR далека і б.ІІІІВЬКВ,

йдеио мІж трВІІІІ І мІ:в букв,
аа міст, до рІдвоrо .nІска

. .. І

.

так у ирІsх йду додому.

Лиш )І)'sвка вecencs а веІВ,

вк иtсвць ввечір ва дороrу
роасво.пе аопото беаиеас.

-ЗІ-

ЗУСТРІЧ
Я аиов вустрІв Ввс І вадів даввв

poc·re

- 1\yno,

у серці, JІЕ колись

і, може, краще, щоб не зустрІчав Ввс,
щоб почуваввп марно ае

Бо

u

pocno.

тиху вІч, копи кввJІИть десь кани,

копи беамешжн пвдІІІО'І'Ь ва ліс,
немов дітввк

-

боюси я кохаввв,

шо в мрІйве серце поrпнд Ваш принІс.
Немов дітвак
немов дітвак
І

uce

-

хвилююсь, тужу, марю;
кохаю і мовчу.

боюси, що пюбпю надармо,

І все rор'ю вІд радоств й плачу.
Бо в мене, в серцІ мрІв

-

а ве дІйспІсть,

І беа любови в ве можу жить.
Та вІч шепоче адоrвд веспокІйввй,
nІч ІІарівна

-

лукавий ворожбит.

Та в ве вІрю шепотовІ вочІ, в вІрю серцю, що в бпаuсенввй чао

пвш Вас пюбвтв, Вами :аntТІІ хоче;
в вІрю мрІІ, що ародвпа Вас.

І хай це час короткнй або дuвrвй,
і хай ще мрій шукатиму нерва,

-

в кращо! вІд Вас вже не вайшов бв,

бо Ввс кохаю в соіutшввіі цей 'Іво.
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* *

Дозрівають жпв. Соковвте колосев
ОбВВІКВІЛО nІд СОНІІШВВІІ! МеДОМ. І МВК,
що недааво красунем пвmавсв в :акпах,

поховвсв аів'ІІЛJІЙ. А вітер роапосвть
пошук стебел і авлах хлібів. Довелосв
зустрічати ІКввва ва селІ. Мов ва авак
чароАfІІввіt, дозріла любов 11011 так,
ІІВ доспіли а:втв, що серпів срібивх просвть.

НалвваsтьСІІ ввввІІВ 'l&ma небес,
11&1111118SТЬСА серце

ХІІільВВИ ПО'ІУВВВПRІІ, -

І тобі, аа вкою шукав 11 аараивв,
в дарую доспілу JJJOбoв. Тв зірвеш

іі, ваче ваповненвіt волотом колос,
•помІж маків, що квіив червоно довкола.
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* * *
Я надармо :~~~дав тебе, дІвчиво

:

тв сьоrоднІ внову ве прнйmла.
3вов, ак вчора, вітер мене стрІвув,

проспІван менІ

:

нема, нема.

Я шукав у дuечі бе·а впвву,

вввісmв допопю до чопа.
образ твІй. У серце смуток рввув,
мов вечІрнв прохоподь rнвпа.

Роки вже пройшли

а в І

-

J,ocl

жду ва тебе у вечірвій час
І живу поривом стоrопосвм,

що у серцІ юному не

arac.

Завтра ввов тебе н небес вікнІ
ждатиму в

-

nрийдеш тв, чи нІ.

-34-

•• •
На струвхІІІ влеІ, де цвітуть каштани,
жду тебе, кохана, ІІК І вчора ждав.

Йдуть вечІрнІ аорІ mпвхом у веапаве,
де самотні води mве ріки рукав.

М'атою і СМJТКОІІ пахкув толоw,
ВК ЗJІіТВJІа ПіВВіЧ ДЗВОВОІІ В ДІІЛеЧІВЬ.

Світ таквІІ mвроввй, а

11

одввоквІІ ...

Вечерова туто, uaчem тв ва чвм?
Чи рахуєш аорі, ставши аа uoporoм,
чи mукаЕш ШJІІІХУ, де Ве.ІПІКкІІ Вів

?

Не сумуІІ, самотм. Це ІК тобі а ,~~;ороrв
прмте.пь

11111 -

місвць усмІх мUІ прввіс.

Ждатвку до ранку, дівчвио кохана,

az

тебе аустрІве сонце сере,~~; пІль

:

uрваове, мов квітку, І вій велюствам в
автневе росвиву, що вмвває біль.
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...

...

.

Осипавтьси листи а каштанів,

шарудить під иоrаі.tи, мов рівь;
а ще вчора весна, наче ПанІ,
дарувала Ім розкіш ввитІвь.

Перекочув вІтер кріаь rілли
холодінь авсумовавих

rip;

мое серце, мов пmенв вІлли

при дороаІ спадаючих аІр.

Перелипупи роки, мов пІспп:
сумовита і щасна·исuв ...
Чому пустка веававв-веавісвв
rев в простори а моІоrо вІ.квк.

Не сумую, хоч емутов rве вІІ,
Не тужу, хоч так ,-ужво ав ЧВІІСЬ.

ДавнІ спи, сподІиввии, вадІІ
вкрuвсь пnісвю мІж JIИCTJUІ rИІІJІИк.

Прив бв споrвди в смутку vсінвІм;
що аrвдатв, ввІІІІ ще не жив,

копи туrа, мов крик божевільввІ,
ввдвравтьси а ВВПВІІТІІХ ІКІІJІ

KOJIB

ВИВІІІ ЩО

;

TIIJI 3& rop010

совце ІСJІВче к вввому життю

...

Та чв схочеш тв в парІ ао мною
аустрІчвть свою першу весну ?

-

-36-

ЛИСТ ДОДОМУ
Підходить осІвь до се.па
і стукав дощем де вівов;

МОВ JІВСТJІ 3ЖОВІІ.ІІОГО 0 беа .піку
журби у серце прввес.пв.

ЗІІдІІІІJJеВИЙ В ШВурІІR дощу,
мов в па..пІсадввк цвввтарвща,
тужу все бі.пьше І асе r.пвбше
аа ТИМ, ЩО у душі вошу.

Чом всІ ш.пвпt, що даокіль

важкою мрJІІІою аамввУ'rо?
Шарудить дощ, мережв·rь емутов

вад u.пахтою самотніх пі.пь.
Сльозами ввпИІПу и лист,
впишу одоо-єдине слово

Та як піс.пати і ,.;о

...

xoro

а даnевоі чуживв ВІС'І'Ь ?
Відлітні, може, журавлі
іі п~редадуть, моа квітку;
Іtроситнму я, може, вІтру,

щоби іі в свіІІ спів аап.пів.

J

пк, кому в роаквжу,

що и люб.пю тебе, ираІво,
шо менше аір ва вебі сопім,
сві.пькв про тебе в серцІ журб,
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скІпьп rірВІІХ спьоап в очах,
колв дощем дзвеввть по шибах,
КОЛВ у серце орВШКВІІДІІбВ

СВІІОтвіІ СІІ)'ТОК, ІІОВ орОШВК.
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ДВОМ ДРУЗЯМ
Чи аійдемосв мв ще при сто./11,
вк це бувuо даваІмв рокамв,

КОJІВ В вас ПОІОІСЛИ у

I'OJIOBI,

мов в пІтвій аепевІ пташІІввй rамІр?

Чв авов поuе хтось дотепом терПВКІІ,
і станем по червІ чвтатв вІрші,
обдумуючи стиха, хто із КІDІ
ва перший цоквв тост чарки ІІВІ біпьші.

КDJІИ бувапо В КОЖВОІ'О ідей,
що цвіту раивьоrо ва вашій вишнІ,
як хліб, краватку і новий трохей

1111 рааом кпвпи ва по.пвцІ ккІUКІІІ.
О, сиітJІИЙ часе буІІІоrо бутти,
поезій rорвих і мераких піитвІ<

!

Чому війnи раnтовий внекок перетяв
жв·rrя нам дввоrо тевдітuий кпаптик?
А в оас І силв стІ.~ькв І снвrи

!

Здввuось, кожен mnяx собі протопче.
Де, сумовитий друже, дівси тв,
куди І тв пропав, весепвй хпопче

Чи вас уже не бачвrв меві,
ве вІдвайтв в жвтти коповороті

?

Тв вже і наші І свої пісні
првавачево мені вести свwотвІм.
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?

В'ЯНУТЬ ВОЗИ
ВІДЦвітають боав в твхІм: парку,
ва аепевІй кавв\

-

ва веси\;

у 'ІУ»СОКУ кіст\ скоро-шпарко
ВЇJЩВІТВВ трІІДІUІТВЙ

11881,

~ ведааво хnоІІ'ІІ/КОк

rx ·пестив,

обере:ишо ствввв у фпиков;

аа'Іароваи

-

в запаху 'ІУдесвІм

расуввв мІражІ аа вІквок.
Пвхп боав в свІто~Іv маєстатІ,

тихІ, І сукврві, І сукні,
.вв я рукв ввтяrвув дістати

ввесь просТІр, що каввв в дат~иі.
Та mпяхи менІ авв'Івnв мрІйні
віІІІвІсть біпа й rордвй фІопет;
ва сКJІJІНУ

ropy

я королівнІ

нІс свій перший ввсвенвй совет.
Хто розвіяв цІ весІвві мрІі,
хто розбив кірвІІІІ аа вІкном

?

ТІпькв боа у парку поповІв,
авдивввmвсь у небес оляфов.

Хоч кругон весuа·ясвв в поході,

тихо в'вне нІй ваІІкращвІ квІr:
ще ве ІІІВВ
ве радІв, -

-

а ювІсть вже відходить
ХО'І роацвІтаs світ.
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МАНДРІВКА
Людське ЖJI'n'.R

-

це мандрівка під муавку твху,

що Іі rрають ааобрійвІ муаив:автв

...

Рве у простори дороrв роаторrавІ вихор,
в дuеч, де ав'.ІUІІІ пІлеі паскавоІ кавтв.
ВвІшов

-

зібравши маваткв

-

І ставув уперше

вже ве маВІІТь мавдрівця манівцІ, копи аорі

:

-

ваче роасвпаві вотв далекого маршу,
ЩО Ще ВПШІаІІЦ)'ВВВ ШЛИХОМ парадВИМ учора.

Гпииув: скепетв скапі.чеІІІІХ стів І скпепІнь, де
емутов св:вr.ІІІІТЬ ів·аа вікон

-

ааппютвх плІІВВтів,

що ве запрошують більше ввічпвао: спочввьте,

людовьв:в добро! вопі, у прпаві хатв.
Слухав

:

твша, що бурю віщус арВдJІвво;

теиівь ввлаавть вужами, ааспонюс вежі

дороrовкаав майбуття.

-

-

Куди, ах, Ісуди но?

3мучеввй поr.ІJJІд, мов вваов, кидав безмежжям.
ВвІСJІвк трввожввй поавсвув ва дереві стрічнім,
що розчепірене в сторови рІзві вітрами.

Муаукв жадної.

-

Хто ааоровадить у вfqJJicть '!

Чв заговорить ще веtіо

-

замовкле, мов ка~tіоь

Ставув а клупочком наді! і вІрв мавдрівнвк,
серед доріr веаввйuмuх в просторів половІ
з серцем, розспівавви спогадом радостей рідuвх,

стужеввм до вблувево·ввmвеввх сиифокІіІ.
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ПОВОРОТ
Вже третю ВІЧ КОМОІІІІІІКІІ ва КОВІІХ.
Копит пІдковаивх tвльоп сІче
дорогу довrу вам'ІІІІВМ дощем
і давовІІТь аорІ, мов авліава броu.

·

Довкопа оrеuІвь ввповаnв беадовва
І муром стала об·опече·опече.
Та мріІ, що іх серце людське тче,
а очей тужливих втому совву rоввть.

І ве аввкав аровідва аор11,
що над просторами, що вад вікамв.
І ве ствхав пІовІІ, що

-

мов камІпь

rвітвть І стелить леготом попІІ,

кудою йдуть комовuвкв чотою'

-

..

О, рІдна аеше, тв ось ва горою.
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ГОЛОС З ЧУЖИНИ
Просте.ІІВJDІсь m.~ахв вам ва вахід
серед роапрвску бомб, під ку.пь свист,
КОJІВ 118, МОВ Вfд.петиІ ці ПТВХІІ,
в qуІКІІІІу потвrJІІІсь шукать rвІзд.

Нам ус.пІд мрuовинь повз.па туга
по mвроквх, по р\дІІвх по.пвх;

щораа бі.пЬmе від батька, від друrа
вІдда.пs.па весківчевий ш.пах.
І воав, і ваrовв, І .1110дв к.пекотІ.пв ко.песа у таІП'

:

ко.пвса.пв ваш смуток у rрудвх,
зисте.пя.пв с.пьозамв ваш тракт.

НеввдіІвІ петувські ескадро
роарвва.пв вам витку доріг

-

розрвввпись серця вам від скарrв,
ак хтось а друаІв Іти вже не мІг.

І хоч ппакаJІВ дітв й родИJІпсь,
і хоч мер.пв в дорозі дід&,
ІІВ ні разу назад ве дивRJШсь,
ае пвта.пв, куди вам іти.

Лвm у серці, мов свІт.пв квртввв,
краєвид рідинА а запахом пі.пь,
І

.nic&,

наче КИЛИМ, І CBBR

така повна б.nІІВВТЬ доокіпь.
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Та ве вам поривввІ повІв вітру,

;

ве длв вас золотвсті mлJІХИ
опечалюв бабвве літо
бистрі очі і поrJІJІД палкий.

І ве жалуєм, ве парікаєм,

хай спадають осівві пнсткв
Й ЧОрВІІЙ СМуТОК DІІКJІІЬОВУ6

-

в:ра&,

наче воров, вадІйвІ дуІІІКІІ.

Хай вІКе осінь, та в серці в вас пІсии,
в серцІ в ввс ведоспІвавІІІ марш:
відаввавтьси мрІи во.пвmвв,
мов давно ведов:іи'ІенвІ вІрш.

3

цею мрІвю йшов юввІІ воїн

па дІІJІеквІІ, чуmвй йому фронт,
щоб зrубитн іі пад рікою,
де уnав ВО.ІІІІСЬ DРИВЦ, ЧИ ВЇИІІRТ.

3

цею мрІєю мвтв бездомна

серед rаму rпн.ІІІІх таборІв
ІІІІД двтпм

-

укра!нська Мадошrа

CDUЮ туrу СІtJІВДВІ: у СПІВ.

О, копи, І куди, І чи буде,

де вустрітв uам пену

D!!CHY ?

Мов д1Ісмf.'JІі, сноl'Іtrаютьсп пюдв

без овді!, без д)'мко, без сну
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...

-

Є десь рВJІість в широкому світІ,

в десь щастя, призначеве вам

-

прос·rяrає вам руви, мов сітІ,
ВІН'лядає нас то сторона,

де сумує прпиm.кле бсамежиur,

де ПіД ВіТру ОСіввіЙ ПСВJІОМ
тужать верби і ппачуть берези
вад самотпім, баrввствм шпяи:ом;

де під стріхою tiLІiol хатки,
приту.аввmв об•вччя до швб,
виruдає

-

сумує дІвчатко,

чв повернеться вІв, чи поrиб.

І хо• теміпь глуха беавадіі
ввповаас з-під ступеввх брів

-

в вас у серці порив новий спіє,
серце простору праrве І крип.

І дуМКИ В BllC ПІД буйвим BOJIOCCRM,
мов розвіявий прапор в бою,
І ясою твердою голосим
ваш привіт золотому краю.
Не заглушать гармати розмови,
ве вІрвуть перегуку сердець,

воJІВ спів ваш

-

роздерши ововв,

ввриваєтьсн зtрасю птвць;
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коп двІ проживаєм аа дввмв,
аатвсвувmв тверді п'встукв,
І порив свіІІ rартуєм а беат11101,
І вврGщуєu: аапu струпквІІ,

щоб, вк ранок воввІІ вам аасвІтпть,
авов у маршІ поппутв там

-

...

Є десь радІсть в mврокоІІ)' свІті,

в десь щаств, првавачепе вам.
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