
 

 

ВАСИЛЬ МАРСЮК 

 

 

 

ВОГОНЬ  НЕВСИТИМИЙ 

Любовна лірика у віршах і в поемах 

 

 

 

 



 

 
 
Чого душа закохана хотіла? 
Чого шукала у земних жінках? 
Було їй, звісно, мало тільки тіла, 
адже душа – це вже небесний птах. 
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ВЕСНЯНІ МОТИВИ 
 
 

 
 
 
 
 

Я бачив дівчину вві сні 
таку в'юнку, таку принадну,   
як юну лозу виноградну, 
що розвилася навесні – 
я бачив дівчину вві сні. 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЛИН 
 
 
У степу глибока балка — 
крутосхил, 
мов згубила сива галка 
двоє крил. 
 
А між крильми — запах дужий 
полину. 
- Полетімо, любий друже, 
в далину! 
 
Тільки цокіт мотоцикла, 
тільки рух… 
Ззаду плечі міцно стисла 
пара рук. 
 
І не думалось-гадалось, 
але ти… 
На вустах дівочих парость 
гіркоти. 
 
Аж коли упали роси, 
стихнув плин. 
На губах я чую й досі 
той полин. 
 
1967 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БЕРЕЗНЕВЕ 
 
 
Сині далі в синьоталі. 
І вода, і блиск – і сніг. 
Нумо, далі! Нумо, далі! 
Дружній дотик. Щирий сміх. 
 
Що там ще? І що там далі? 
Тане день, і тане сніг... 
У ясному синьоталі 
тільки ми на сто доріг. 
 
1967 р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БАРКАРОЛА 
 
 
Ти любила бистру воду, 
я ж — твою гарячу вроду. 
Понесла нас течія. 
Не питав я: «Ти чия?» 
 
У такому сонцесяйві 
батько й мати зовсім зайві, 
зайві подруги, брати, 
коли є Дніпро і ти, 
 
коли тіло лебедине 
у воді прозорій лине… 
Мов колиска — течія. 
Не питав я: «Ти чия?» 
 
1970 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* * * 
 
 
Так давно це, давно відбулося, 
що живий лиш єдиний спомин: 
золотилось твоє волосся,  
як у полі копиця соломи. 
 
Я наповнював ним долоні, 
мружив очі від теплого блиску. 
Билось трепетно і близько 
голубе джерело на скроні. 
 
І дзвенів, наче кров гаряча, 
в небі жайвір – невидимий свідок. 
О безтямна любов юнача – 
полудневого сонця злиток! 
 
Так давно це, давно відбулося, 
що живий лиш єдиний спомин: 
я розси пав твоє волосся, 
як вогонь, на копицю соломи. 
 
25.06. 1967 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАСТРОЄВЕ 
 
 
Що це за свято затіяв хтось, 
кличучи всіх небайдужих? 
А під ногами – ти сячі сонць 
у весняни х калюжах... 
 
В серці збудилась конвалії брость 
під ручаєвий шепіт. 
Плинуть до моря всі ти сячі сонць, 
а флотоводець у небі. 
 
Став тут і я промінцем золотим 
серед небес огрому. 
Свято так свято – усім молодим, 
навіть комусь і старому! 
 
17.02. 2019 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПІД РАЙДУГОЮ 
 
 
Дощ гуляв пшеницею, 
похилив, зім’яв. 
Райдугою-птицею 
степ весь засіяв. 
 
З поля боса дівчина 
змокла йде в село, 
платтячко насичене 
туго облягло. 
 
Ми із нею бачились, 
ще аж навесні, 
вже у ній дитячості – 
ані краплі, ні… 
 
Брови гне крилатії, 
в мене серце – дзень! 
Любо привітать її: 
«Пташко, добрий день!» 
 
Як над полем райдуга,  
дівчина цвіла. 
Це любов негадана 
стрілась край села.  
 
1960 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЕСНА ГРАЙЛИВА 
 
 
Мені давно вже нуртувати годі, 
та я співзвучний музиці в природі: 
коли задзвонить сонце навесні, 
стає одразу зелено й мені. 
 
Старі літа з усіх нас роблять мумію, 
а я і досі ще грайливо думаю. 
Ось в гай іду, що повногрудо дише, 
і молоде все згадую та грішне. 
 
Вже тільки згадую. Старого джигуна 
вже кожна молодиця обмина. 
Та й справедливо. Юність прохурчала. 
І просто жити – це хіба замало? 
 
Гніздяться он граки, піднявши крик, 
і до Дніпра дзюрчить дзвінкий потік. 
Струнка береза, вже налита соком, 
від сонця аж п’яніє над потоком. 
 
У мене теж у голові туман, 
як наче я обняв дівочий стан. 
І сам сміюсь, що про таке ще думаю, 
немов юнак, що вирядився в мумію. 
 
03.02.2013 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*** 
 
 
Тріпоче на березі перший лист, 
і райдуга звела над гаєм міст, 
 
і журавлиний ключ відкрив собі  
на ціле небо двері голубі. 
 
І випливає з них на ясен світ 
хмарина-фея, як вишневий цвіт. 
 
Куди пливе, куди? Ну, я дивак! 
Та це ж любов пливе до мене так! 
 
Ще в мене молодого буйний чуб, 
ще я сором’язливий однолюб. 
 
І тріпочу я, наче перший лист. 
І райдуга звела для мене міст. 
 
30.07. 2017 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВІХОЛА 
 
 
Злився вітер, гнув дерева, 
ти ж сказала: «Не ходи!», 
серед віхоли і мрева 
заховалась назавжди. 
 
Довго, довго йшов я снігом 
опустивши білі крила. 
Нащо, нащо ти зі сміхом 
в серце камінь положила? 
 
Думав я, що скам’яніє 
вже тепер воно навіки, 
що усі мої надії 
охолонуть, наче ріки... 
 
Відгули вітри зимові, 
пронеслись весняні води, 
стихла й віхола любові — 
ти ж позвала, щоб приходив. 
 
Тільки серце пам’ятає, 
як сміялася із нього, 
вороття назад немає — 
я сказав: «Забув дорогу!» 
 
1956 р.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЛЬОЗА 
 
 
Від морозу, сонця й вітру 
на щоці твоїй сльоза. 
Ти дозволь – цілунком витру, 
щоб не в’янула краса. 
 
Мов козуля – у замети! 
Все одно наздожену! 
Ліс прозорий. Тільки ж де ти? 
А, сховалась за сосну! 
 
Светр – вогонь, а ти – як вітер. 
Сніг – мов пелюстки живі. 
Я одну сльозину витер – 
чом же вслід котилось дві? 
 
1970 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГРОЗА 
 
 
Незвичайно дивитись грозу 
в прохолодну травневу ніч, 
синіх спалахів дику красу, 
журавлів розполоханих клич. 
 
Грім нечутний. Лиш гай на той час 
ворушився у сонних речах. 
Відбивалися блиски щораз 
у криничних твоїх очах. 
 
Ти та я, та осяяний світ — 
лиш на мить, але довгу, як вік. 
Виринала з пітьми віддалік 
темна хмара, важка, мов граніт. 
 
Не збагну, що за мить то була, 
коли впали слова крізь сльозу: 
«Хай би ніч ця безмірно текла, 
щоб дивитися разом грозу!» 
 
1987 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВИДІННЯ 
Л. Р. 
 
 
Весняно-ранньої години 
серед міської біганини 
мені проходу не дає 
видіння болісне твоє. 
 
Снує воно високочоле, 
очима так відверто коле, 
чорноволосо так снує – 
ніде проходу не дає. 
 
Не відверну його словами, 
не відхилю його руками. 
«Не помічатиму – і все! 
Нехай, мов повінь, пронесе» - 
 
я вже подумував. Одначе 
серед нічних пустот-годин 
в мені полонений, як джин, 
на мене схожий хлопчик плаче, 
 
до тебе проситься терпляче 
аж до світанкових годин. 
А вдень проходу не дає 
видіння болісне твоє. 
 
1981 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФЕЯ 
 
 
Теплом смаглявки віє від ріллі. 
Горілиць в борозну – і все забути! 
Із темряви упали журавлі 
на білі ожереди, мов на груди. 
 
І ніч – не ніч напроти чорних скиб, 
і смерть – не смерть у степу на долоні. 
Це світ горить вгорі, як смолоскип, 
чи сам гориш у зорянім полоні? 
 
Погойдують коліна борозни 
єство моє, мов човна в океані. 
А зорі тчуть-снують золототкані 
сни… 
 
А може, ви й цього зазнали меду, 
планети відчуваючи тепло: 
блакитнокоса жінка з Андромеди 
схиляється над вами, як стебло? 
 
І як тепер свій погляд приземлити 
від феї неземної до ріллі? 
А фосфорична жінка сипле квіти, 
схиляючись над вами до землі… 
 
1970 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*** 
 
 
Ніч в садах пелюсток натрусить, 
а для мене – снігів неначе. 
Не моя золотаво-руса, 
сто віків я тебе не бачу. 
 
А ще довша журлива думка 
ув очах моїх наболіла. 
Ти, дівчино – травнева юнка, 
наді мною ж весна пролетіла. 
 
Ти, дівчино – остання лебідка, 
що пір’їну для мене згубила. 
Не лети з мого неба улітку: 
надивлюсь хай на білі крила. 
 
Тільки хто ж навигадував ночі,  
коли травень стає сніговієм?! 
Сто віків моє серце тріпоче, 
сто віків, доки день заясніє... 
 
1970 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗЛУКА 
 
 
Соломиночко тонюсінька, 
не вхопився за тебе, тонучи. 
Пролетіли над морем гусоньки, 
залишили мене без помочі. 
 
Соломиночко легесенька, 
у безсиллі не бідкайся, мила: 
не поможуть мені твої веслонька, 
бо вода налягла на крила. 
 
Соломиночко, біле чаєня , 
неспроможні з тобою на бій ми. 
Закигич, бо мені відчиня 
чорногрива безодня обійми! 
 
 аєня точко, тяжко як на дні! 
Як далеко світ сонця високий! 
Не судилося ти мені, 
як тобі не судився сокіл. 
 
21.05.1970 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*** 
 
 
Дівчино, минає літо, 
а ми не зазнали втіхи. 
Розстались, як сипало квітом – 
зустрілись на стернях тихих. 
 
А ми не пололи, не жали, 
не палади вдвох на покоси. 
Без нас журавлі одкружляли, 
не нами обтрушені роси... 
 
Дівчино, надходить осінь, 
в садах листопадова повінь. 
Тремтить на твоєму волоссі 
останній ласкавий промінь. 
 
Спинити б його, та не можу – 
ховається сонце за пругом. 
Вкривається згадка хороша 
туманом вечірньої туги. 
 
1970 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗЕРНЯТА 
 
 
*** 
 
Демобілізація. 
До Києва дорога. 
І кислі яблука 
з дівочої руки  
солодкі й дотепер. 
 
 
*** 
 
Вишневий сад, 
немов жіноче тіло, 
біля ріки біліє... 
Впірнути б нього 
з висоти, як птах! 
 
 
*** 
 
Як сполошив я двійко горлиць, 
двох теплих горлиць 
на дівочих грудях! 
Навіть упіймані 
утишились не скоро...  
 
 
*** 
 
Прощались ми. 
 и то не від твоїх 
гарячих сліз 
у лютому 
сніги розтали? 
 
 



*** 
 
Забув би я тебе, 
та щовесни 
вишневий цвіт 
нагадує мені 
твоє квітуче личко. 
 
 
*** 
 
Вишневий квіт 
гойдали дві бджоли. 
О, карі очі, 
я не стомлюся пити 
ваш нектар! 
 
 
*** 
 
Повечоріє –  
вийде перша зірка, 
така далека й недосяжна, 
немов моя кохана  
на землі. 
 
 
*** 
 
Хай за мільярди літ, 
а долетів би я 
до тих далеких зір! 
Тебе, що йдеш за крок, 
не досягти повік... 
 
1970 р. 
 
 
 



*** 
 
 
На незабудь візьми мій погляд, 
візьми мій сум на незабудь. 
Мені згадається тополя, 
коли ім’я твоє назвуть. 
 
Як тихі поклики зозулі,  
над нами літо прокує... 
Хтось інший іншій у зажурі 
ім’я шептатиме твоє. 
 
1971 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*** 
 
 
Коли пригадую Піцунду, 
із голови не хоче йти, 
як ми прогаяли секунду, 
щоб перейти на тепле «ти». 
 
В тумані все, що не збулося, 
але все манить далина, 
де хвиля Вашого волосся 
мені край моря вирина. 
 
Благословенні ті секунди 
і сумнувате скромне «ви», 
яке не йде із голови 
при згадці синьої Піцунди. 
 
1982 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НА ПОКЛИК  БОЮ 
(Вірш –роман) 
 
 
Минають дні, як всякий сон, 
лиш не минає згадка давня. 
Шахтарське місто. Терикон. 
Сусідська дівчина. Кохання. 
 
Поет і трохи баламут, 
він мріє все про дальній потяг, 
над ним підсміювались тут:             
«Романтик в гумових чоботях!» 
 
Він думав: «Музу я зліплю 
зі степової перепілки», 
забувши, що у слові «шлюб» 

також трапляються поми лки. 
 
 итання книг, шукання книг. 
Навчання в Києві заочно. 
З Донбасу вирватись він зміг, 
як утікач з тюрми. Це точно. 
  
Без грошей, хати, без рідні, 
але вже з юною жоною, 
у придніпровській стороні 
козацьке місто взяв він з бою. 
 
І знову він у світі книг. 
Робота в стінах інституту. 
І друзів гурт. І серед них 
він твердо вже поетом буде. 
 
Дружині це було чужим, 
достаток їй би тільки мати, 
а він нічого не нажив, 
окрім ворожості від влади. 
 



Минали дні, як і любов. 
Нещасний шлюб. Тюрма тюрмою. 
Лиш рятували душу знов 
волячий труд і поклик бою. 
 
Який це бій? Яка мета? 
 ом Бог прирік на самотину? 
Сплелись трудні його літа 
із думою про Україну. 
 
Оре й тепер його леміш 
духовну ниву, наче рану… 
Тепер я  виорав цей вірш, 
мов кремінь стислого роману.    
 
17.03. 2017 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ВИШНЕВА БАЛАДА 
 
 
Ось і травень. Так я хочу нині 
у Донбасі вдома побувать! 
Там у теплій пригорщі-долині 
на сади упала благодать. 
 
Білий кипень — в кожнім палісаді, 
все містечко — білий хоровод. 
Хто тепер засидиться у хаті, 
коли є хоч крихітний город?! 
 
Вигріває сонце голі плечі, 
і блищать лопати, як щити. 
А під вечір, малиновий вечір 
буде гріх до клубу не піти. 
 
Там лунає музика на крузі. 
А із ким же я туди піду? 
Розлетілись давні мої друзі, 
лиш біліє вишенька в саду. 
 
Здрастуй, цвіте юності моєї! 
Поцілую в щічку — прихились! 
Може, ти із ягоди тієї, 
що зривав я дівчині колись? 
 
Спілі вишні і вишневі губи. 
Я спивав із них солодкий сік… 
Крим і Рим пройду я, й мідні труби — 
не забуду дівчину повік. 
 
Прощавай, квітуй, вишневе диво! 
Вже пливе до саду місяць-князь. 
Спалахнула вишенька щаслива 
і з небесним другом обнялась. 
 
Будь благословен, травневий вечір, 



і душі цвітіння майове! 
Обійнявши вишеньку за плечі, 
місяць з нею в небо попливе. 
 
А моя сестра вже стіл накриє, 
жде мене, щоб юність пом’януть… 
Знову травень. Знову Київ, Київ… 
Все ще я збираюся у путь. 
 
Кажуть, всі шляхи ведуть до Риму, 
інші в Мекку чи в Єрусалим. 
Я завжди молитися ітиму 
в рідний край, де був я молодим! 
 
20.11. 2000 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ 
Любові Хіміч – вчительці із селища Олександрівки 
 
 
Ваш рушник прилетів із Донбасу 
і жар-птицями сяє мені. 
Скільки літ, скільки срібного часу 
я не був у своїй стороні! 
 
Де ти, юність моя, фантазерка? 
У які заблукала степи? 
Над полями розтала веселка 
молодої моєї судьби. 
 
А було ж і трояндове літо 
і любов’ю осяяний сад. 
Не вернути того, що прожито, 
та й не все я вертав би назад. 
 
Не вернусь я до бідної хати, 
там зустріне тепер пустота, 
і не стану я знову гортати 
календар, де безплідні літа. 
 
Я не вславивсь гучними ділами, 
часом падав в дорозі трудній, 
та любив я цю землю без тями 
і любитиму, лежачи в ній. 
 
Одного моє серце бажає 
перед тим, як лягти в материк: 
хай веселка над степом засяє, 
наче присланий Вами рушник! 
 
20.01.2001 р. 
 
 
 
 



ЛИХОМАНКА 

 
Знову березень б’є на психіку, 
розпаливши котячі концерти. 
Навіть круку, старому циніку, 
захотілося горло продерти. 
 
Проти сонця розпушивши бороду, 
і дідок підкахикує молодо, 
все не може з думками зібратись: 
хоче вмерти чи закохатись. 
 
Я сьогодні із самого ранку 
відчуваю також лихоманку. 
Тільки чуєш, мій добрий друже, 
клопочися про мене не дуже. 
 
Тут же лікар потрібний такий, 
що лікує грайливі думки 
і пропише не ліки в постелі, 
а дорогу і жарти веселі! 
 
1983 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАНКОВЕ  КУПАННЯ 
 
 
Встати з ліжка рано-рано, 
тихо вислизнути з хати, 
над рікою, над туманом 
яре сонце привітати, 
 
слід свій берегом прокласти 
по піску, як м’яз, тугому 
і  в обійми річки впасти, 
пересиливши судому, 
 
у воді пливти, як в небі, 
доганяючи хмаринку 
білошию, наче лебідь, 
на знайому схожу жінку, - 
 
що тобі ще молодому 
в молодому світі треба?! 
Рано вислизнути з дому 
під  рожеві крила неба! 
 
17.12. 2001 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Дощ голубить бузкові кущі, 
що цвітуть, як закохані душі, 
і дівча у бузковім плащі 
обминає блакитні калюжі. 
 
Світе сонячний і дощовий! 
Світе срібний і срібно-бузковий, 
чом так серце моє щемить, 
в небі бачачи райську підкову? 
 
 ом дівча незнайоме мені, 
ідучи із бузком у долоні, 
так нагадує юні дні, 
дні мої у краю териконів? 
 
Я колись там ламав бузок, 
над високим чужим парканом, 
цілував там щасливих жінок 
і пізнав, як це бути коханим. 
 
Обсипав мене сріберний дощ, 
наче кущ молодий бузковий… 
Та усе те минулося, хоч 
відгукнулось тепер у слові. 
 
І нехай там уже давно 
поруділи старі терикони – 
моє серце моє все одно 
пломеніє бузковим гроном! 
 
01.07.2012 р. 
 
 
 
 



* * * 
 
 
Ось дивлюсь на каштан під вікном 
під весняним дощем благодатним – 
і життя видається сном, 
неспокійним і безпорадним. 
 
Більш за себе любив я світ 
і до болю любив Україну. 
А чому це на старості літ 
я приречений на самотину? 
 
Мабуть, жив я і діяв не так, 
бо ні любим не став, ні багатим, 
і не раз віддавав за п’ятак 
те, що в серці цвіло діамантом. 
 
І любив я, напевно, не тих, 
і не з тих малював ікони, 
змарнував стільки сил молодих 
на чуттєві безумні полони. 
 
Ох, історія ця не нова – 
боротьба із самим собою! 
А на душу спадають слова, 
наче дощ, золотою крупою. 
 
І себе я на думці ловлю, 
що нічого від світу не хочу, 
що й себе вже давно не люблю, 
тільки співом навіщось морочу. 
 
 и не я то стою під дощем, 
прикидаючись зелен-каштаном? 
Може, хтось це вважає плачем – 
заперечувати не стану. 
 
22.04.2012 р. 



 
*** 
 
 
Вже травень на повні груди 
над світом громами гуде. 
І я, мов засніжений грудень, 
вертаюсь в буття молоде. 
 
Та просто не зміниш природу, 
як долю не зміниш свою. 
Отримала старість свободу – 
і нею томиться в маю. 
 
Самотність назвати здобутком, 
звичайно, сміливо, а все ж 
в мені ожило все забуте, 
мене ожививши теж. 
 
Звільнившись від хатнього бруду, 
від злісних пліток і підозр, 
дихнув я на повні груди, 
як дишеться після гроз. 
 
Над чистим потоком згадок 
я душу вмиваю свою 
і днів своїх сивий остаток 
поезії лиш віддаю. 
 
І слід би молитися Богу, 
що в серці звучать солов’ї, 
ось тільки в останню дорогу 
час брати пожитки свої. 
 
14.02.2013 р. 
 
 
 
 



 
ЕЛЕГІЯ ПРОЩАННЯ 
 
 
У теплий час зеленого розмаю 
мене гукнула саду благодать. 
Але чомусь і тут посеред раю 
усе частіше став я сумувать. 
 
Дивлюсь на квіти – начебто прощаюсь, 
зриваю плід – немов в останній раз. 
Налив вина сьогодні замість чаю, 
але й вино вже п’ється, наче квас. 
 
Понад усе я дорожив любов’ю 
і вигоді кивав лише здаля, 
а все здобуте силою і кров’ю 
тепер в мені холоне «до нуля». 
 
Холоне неприкаяне кохання, 
і рідний дім не гріє як колись. 
Тополі, як високі поривання, 
шепочуться, що я вже натомивсь. 
 
І на землі мені щось стало тісно, 
і кличе в далеч запах полину… 
Якщо й грішив, то каятися пізно, 
якщо й любив, нікого не верну. 
 
Ні сподівань рожевих на світанні, 
ні літ щасливих вже не повернуть. 
Все ж не кляну я дні свої останні, 
лишаючи слова на незабудь. 
 
Кому я залишаю сад словесний? 
Кому впадуть плоди його до ніг? 
Йому віддав я всі найкращі весни, 
зростив його, а друзів не зберіг. 
 



Лиш горлиця тут гомонить зі мною, 
на всохлій гілці тужно гудучи, 
та з місяцем я часом душу гою, 
під хатою засидівшись вночі. 
 
Простіть мені, колючому, мов кактус, 
усі, кого я тут не долюбив! 
Ви думаєте легко це – прощатись 
під шепіт саду й гомін голубів?! 
 
01.06.2012 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАД ПОТОКОМ 
 
 
День сьогодні – як вийшов із казки – 
синьо, сонячно, тінь – напівтінь. 
Не хвилюють ні давні поразки, 
ні тривоги весняних хотінь. 
 
Йду спокійно із осені в зиму, 
наче гай, що горить в далині. 
Навіть жінку, колись любиму, 
я пригадую, наче вві сні. 
 
Потьмянів її усміх іскристий, 
затуманилась постать легка. 
Ми роз’їхались порізно з міста, 
і шляхи затопила ріка. 
 
 ас зробив свою справу: від річки 
лиш вузький залишився потік, 
і зустрілись тепер над потічком 
сиві жінка і чоловік. 
 
Ще вона, як береза, білява, 
ще осіннього повна тепла, 
в нього теж яворина постава, 
хоч і юність давно відгула. 
 
І стоять по два боки потоку, 
і не можуть його перейти… 
Ой ви роки, розтрачені роки, 
не зведуть вас ніякі мости! 
 
Ні! В житті не було поразки, 
просто зникла вже повінь хотінь… 
Наче все повернулось із казки – 
синьо, сонячно, тінь – напівтінь. 
 
26.03.2013 р. 



 
*** 
 
 
Поплач, моє серце, поплач! 
Другої немає розради. 
Ми знали немало невдач, 
однак не чекали зради. 
 
Десятки розбурханих літ 
ми жінку вважали за долю, 
вона заступала нам світ, 
приборкала душу і волю. 
 
Як ниві невтомний орач, 
я сил їй віддав немало. 
Заплач, моє серце, заплач, 
бо доля перевертнем стала! 
 
І сонця немов не було – 
в очах тільки хмари та хмари, 
добро обернулось на зло, 
туманом розвіялись чари. 
 
Із рідного дому втікач, 
із ким я знайду своє щастя? 
Не плач, моє серце, не плач – 
порюмсало вволю – і баста! 
 
Хоч ми вже не молоді, 
та ще нам у світі не тісно, 
у нашій вчорашній біді 
нам долею стала пісня. 
 
17.06.2013 р. 

 
 
 



 
*** 
 
 
Зводять руки до сонця тополі 
у зелених своїх сорочках. 
Що їм треба? Хіба не доволі 
ллється світла на поле, на шлях? 
 
Я дивуюся знов мимовільно 
буйству зе лені навесні, 
бо мої почуття божевільні 
теж недавно буяли в мені. 
 
І нехай я вже гілка прив’яла, 
і шаленство пройшло весняне, 
та мені все минулого мало – 
рано в старість заслали мене. 
 
Тільки марно вона, мов прокляття, 
сушить крону осінню мою, 
бо тополь коротенькі плаття 
ще хвилюють мене у маю. 
 
Хай весна ця, можливо, остання, 
хай не в’ється крилом мій чуб, 
та й тепер у довічнім засланні 
я такий же, як був, сонцелюб! 
 
2013 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОНЯ НА ОДА 
 
 
Хто не любить літа, той не любить сонця, 
хто не любить сонця, той вже не жилець – 
а мені хай сяє триста днів у році, 
та й посеред ночі – хоч би промінець! 
 
А життя без світла, як життя без волі, 
ми ще не забули, що вона десь є. 
Ніч не безкінечна, край наш не без долі, 
хай зозуля-вічність довго нам кує. 
 
Гей, моя родино, сонце полум’яне 
вже над нами сходить соняхом в цвіту! 
Не проспімо, браття, росяний світанок, 
не проспімо, сестри, днину золоту! 
 
04.06.2013 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МЕДОВИЙ РАЙ 
 
 
 ервень віддав золоту естафету – 
сонячно до сліпоти. 
Липа аж пахне грудкою меду – 
так навіть грішно цвісти! 
 
Наших сердець молоді перегуки – 
наче зозулі в гаю. 
Добре нам, друже, взявшись за руки, 
йти у медовім раю!  
 
Нас не тривожить, що рай цей зів’яне, 
осінь повернеться знов. 
Сонце сьогодні таке полум’яне – 
сяє, мов наша любов! 
 
05.09. 2014 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СТЕПОВА ІДИЛІЯ  
 
 
Пасіка. Мед із цибулею. 
Місяць і свіже сінце… 
Нащо про це я думаю? 
Нащо пригадую це? 
 
Цокіт нічний мотоцикла. 
Соняхів цілий ліс. 
Ти мені плечі стисла: 
«Ой, ти куди завіз?!» 
 
Пасічник знав свою справу: 
нас пригостив – і в курінь… 
Ми на соломі ласкавій 
неба вивчали глибінь. 
 
Зорі дрімали знайомі, 
вулики спали в пітьмі. 
Тільки на свіжій соломі 
довго сновиділи ми. 
 
Ой, ці медові ночі! 
Ой, ці донецькі степи! 
Серце забути не хоче 
давнє «люби!» 
 
2016 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛЕБЕДИНЕ НЕБО 
 
 
Що це в небі? Що це в небі? 
Біла хмара – наче лебідь. 
Лебідь, лебідь – а не хмара! 
Де йому у небі пара? 
 
Що це в небі? Що це в небі? 
 орна хмара – наче лебідь. 
Лебідь, лебідь – а не хмара! 
Де йому у небі пара? 
 
Що це в небі? Що це в небі? 
Білий лебідь, чорний лебідь – 
чом не пара? Справді пара.  
Ой, яка красива хмара! 
 
19.03. 2017 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БАЛАДА ПРО ДВІ СКРИПКИ 
Володимирові Івасюку 
 
Ой, зробив хлопчина та й дві красні скрипки, 
поділив надвоє снів своїх красу: 
що перша скрипка – біла лебідка, 
а друга скрипка – вечірній сум. 
 
Закохались в нього дві сестри весною, 
одна – мов та нічка, 
друга – наче день, 
перша просила грати сумної, 
друга бажала веселих пісень. 
 
Одна сміялась, плакала друга. 
Гей, поєднались радість і туга! 
Гей, поєднались в очах дівчини, 
мов у двох скрипках, ночі і днини! 
 
А як розійшлися ті пісні луною, 
він замовклі скрипки сестрам двом віддав –  
кожна дівчина стала вербою, 
легінь між ними явором став. 
 
Залишив на світі дві чарівні скрипки, 
залишив на світі снів своїх красу: 
що перша скрипка – біла лебідка, 
а друга скрипка – вечірній сум. 
 
Там, де став явір понад плаями, 
знову я чую відлуння пісень: 
одна верба співає ночами, 
друга верба співає удень. 
 
Одна сміється, і плаче друга. 
Гей, поєднались радість і туга! 
Гей, поєднались в очах дівчини, 
мов у двох скрипках, ночі і днини! 
 ервень 1971 р.,  ернівці 



 
***   
 
 
Тієї ночі ночі не було, 
був тільки захід сонця та світання. 
Нас тільки місяць осявав крилом, 
лунала тільки пісня про кохання. 
 
В бездоннім світі потонули ми, 
та й світу не було тоді у світі, 
і не було яснішої пітьми, 
нічого не було, крім ненаситі. 
 
Тієї ночі ночі не було, 
і не було ні сну, ні просинання. 
Нас тільки місяць осявав крилом, 
лунала тільки пісня про кохання. 
 
2014 р. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Я крізь сон відчуваю давно: 
хтось в моє заглядає вікно 
і сріблиться, як фея казкова… 
Просинаюсь: то гілка бузкова 
тягне руку, мов сонне дівча – 
аж бретелька спадає з плеча… 
 
Заглядає вона, не боїться, 
нас єднає одна таємниця: 
в літні ночі уже я давно 
в темний сад відчиняю вікно. 
 
05.08. 2016 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТОПОЛЕНЬКА 
 
 
За річкою в долині 
тополенька росте. 
Купили в магазині 
їй платтячко просте. 
 
Хоч вітер гне, голубить, 
але дівча ясне 
нікого ще не любить,  
нікого не кляне. 
 
Голівку світло-русу 
все хилить до землі, 
де ходять білі гуси, 
великі і малі. 
 
А вітер все пустує 
і шепче не просте, 
тополенька не чує – 
тополенька росте. 
 
1970 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДОГАДКА 
(Усмішка) 
 
 
 ом це так вікно моє пасе 
і стріляє в мене оченятком 
у блакитній обочці плісе 
колінасте вдумливе дівчатко? 
 
 им я так увагу заслужив? 
Вродою? (Минулось парубоче). 
Гордістю? (Я нею не грішив). 
Славою? (Повірив би охоче!) 
 
Що ж дівча приваблює однак? 
Що кричать ці погляди без ліку? 
Ет, як туго думаю, дивак! 
Вдома ж син такого саме віку. 
 
1976 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
* * * 
Л. Д. 
 
 
Все не нове мені у світі, 
крім тебе, дівчино гнучка. 
Між нами є співучі ниті, 
але нема до них смичка. 
 
Льодами літ іще не скута 
моя душа — рухлива ртуть… 
Тримають нас незримі пута, 
які повстанці тільки рвуть. 
 
Коли ж повстать не стане сили, 
маленьку втіху маю все ж: 
ти на мою просту могилу 
свій карий погляд принесеш. 
 
Хто почуття свої цінує, 
шукає в іншому святе… 
Твої коліна поцілує 
трава, що з мене проросте. 
 
1983 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
О,скільки слів,  зітхань і сміху 
пішло із дійсності у сон! 
Я так любив усмішку тиху 
і кароокий твій полон. 
 
Я так любив. У щасті, в  тузі... 
Який то радісний талан: 
прийти, не маючи ілюзій, 
піти, не знаючи оман! 
 
1970 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЮНАЦЬКИЙ МОТИВ 
  
 
Я ходив донецьким степом 
понад полем золотим, 
василько м синіло небо 
наді мною молодим. 
 
Був залюблений я зранку 
в шахтних далей перегук, 
а під вечір – в лихоманку 
поцілунків і розлук. 
 
Всіх дівчат у сво му місті 
я любив, як зелен сад, 
і любив усіх на світі 
нецілованих дівчат! 
 
В степовому серпантині 
ріс я соняхом, як син, 
наді мною жайвориний 
розливався передзвін. 
 
Знали й пе репели в житі 
про закоханість мою, 
та не міг я довше жити 
у шахтарському краю, 
 
Хоч мене манили зранку 
тут кургани і гаї, 
але звала ніч-циганка 
у омріяні краї, 
 
де карпатські полонини, 
де гірських потоків скло, 
де хлібину України 
ділить шаблею Дніпро. 
 



Сумно плив донецьким небом 
місяць – сонях золотий... 
Попрощався я зі степом 
ще безбожно молодий! 
 
09.04. 2018 р. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НЕВІДПРАВЛЕНИЙ ЛИСТ 
Л. М. 
 
 
Не треба вже ні слави, ні хули, 
у спогади відходять юні сили. 
Яка печаль! Ми пізно зрозуміли, 
що одне одного давно пережили. 
 
Нам жаль було дитину сиротити, 
але не жаль своїх нещасних душ. 
Як свійським гусям, звиклим до калюж, 
було їм важко високо злетіти. 
 
Не треба вже ні слави, ні хули, 
всього, всього було у нашім домі. 
Розсталися — немов і не жили, 
розсталися — неначе й не знайомі. 
 
1987 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МРІЯ 
 
 
Я бачив дівчину вві сні 
таку в’юнку, таку принадну, 
як юну лозу виноградну, 
що розвилася навесні, 
я бачив дівчину вві сні. 
 
Відтоді мариться мені 
і маю мрію безпорадну: 
зустріти дівчину принадну, 
яка привиділась вві сні, 
відтоді мариться мені. 
 
Та проминають марно дні, 
і я благаю долю владну 
явити дівчину принадну 
як не в житті, то хоч вві сні, 
бо проминають марно дні. 
 
1985 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БАЛКАНСЬКІ  ЕТЮДИ 
 
 
1.ГУЛЯРИС 
 
Сварила стара болгарка 
сина свого молодого: 
«Що ти собігадаєш? 
Весну й цілісіньке літ 
(«Ой, не сварися, мати! 
Жінку собі шукаю») 
 
Мало хіба на планині 
гарних дівчат народилось? 
Ти ж по готелях ночуєш 
у чужорідних туристок. 
Тужить стара моя хата 
по роботящій невістці, 
і виноград на тичині 
жде молодої хазяйки. 
 
(«Вже розучився я, мати, 
ритися в чорному ґрунті») 
 
Ой же, дивися, сину, 
паростку мій непутящий! 
Так непомітно, як літо, 
молодість скоро минеться. 
Вітер холодний повіє, 
вкриє снігами планину, 
мов хризантемами, всіє 
свіжу мою могилу. 
Будеш, як пес бездомний, 
ти біля моря блукати, 
згадувать будеш літо, 
наче недоїдки ситі. 
 
 



2. ПІСНЯ МОРЯКА 
 
 
У всіх портах, де я бував, 
живуть мої коханки, 
та я ніде не забував 
журливий спів гречанки. 
 
Постелю хто мені не слав – 
єврейки і слов’янки, 
але найкращі квіти рвав 
я у саду гречанки. 
 
Жінки траплялись різних рас – 
японки, негритянки, 
та плив найшвидше мій баркас 
до білих рук гречанки. 
 
Усіх забув я, цур їм, пек! 
Мої минулись танці. 
Та не забув, що сам я - грек 
й женюся на гречанці! 
 
1982 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Навік прощай! Розсудливість твоя 
нарешті і мене протверезила. 
Ось тільки ще брова твоя красива 
в моїх очах стоїть, як ластів’я. 
 
Кохання не вимолюють, не просять, 
не бережуть, як гроші, про запас. 
Випадком нас звела ласкава осінь, 
холодний сніг війнув тепер на нас. 
 
 утливо я іще сприймаю втрати, 
хоч зрозумів резон старих повчань: 
якщо не хочеш в полум’ї страждати, 
зумій згасити іскорки бажань... 
 
Дивлюся, як безбожник на ікону: 
ти пристрасть подолала, мов напасть, 
та знову помолюся телефону – 
хай з того світу голос твій подасть! 
 
1980 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
Коли сад наливається цвітом, 
я ходжу тоді сам не свій, 
мов прощаюсь із білим світом 
у чаду пелюсткових завій. 
 
Тільки – ні! Я народжуюсь знову, 
разом з садом вишневим цвіту. 
Місяць нащось дарує підкову, 
чи обручку мені золоту…  
 
Все ж  тривога не покидає, 
щастя повного не дає, 
я ж бо знаю: не цвіт опадає, 
а життя пелюсткове моє. 
 
Бите вітром воно і морозом, 
захлиналось дощем і плачем… 
Скупо ніжили бджоли і оси 
юнь мою під небесним плащем. 
 
Винуватити Бога не стану 
за коротке блаженство в саду, 
вранці – срібне, під вечір – багряне, 
і сповите тепер в темноту. 
 
Довших днів я не хочу просити, 
як не просить вишнева віть, 
як не просить зелене жито, 
що у нього  коротка мить. 
 
І тому, коли сад мій квітне, 
я під цвітом як сам не свій – 
це життя моє несусвітне 
загортається в білий сувій. 
 
23.03. 2013 р.  



 
*** 
 
 
На те і юність – божий дар – 
щоб нині любо пригадати 
і ніжну жінку, як нектар,  
і нашу зустріч, наче свято. 
 
О Святогірськ! Сосновий бір. 
І перші любощі нестямні. 
Та все втопив розлуки біль – 
глибокий, як Донець у травні... 
 
Церковні бані вдалині 
я смутно згадую сьогодні. 
А що це так дзвенить в мені, 
дзвенить, як дзвони великодні?! 
  
27.09. 2018 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЕСНЯНА ЕЛЕГІЯ 
 
Як чорний клен у мене під вікном 
знов оживає мерзлими гілками, 
так само я, сповитий зимнім сном, 
пробуджуюсь весня ними думками. 
 
За довгий вік зазнав я гіркоти 
і є мені за ким пожалкувати: 
ще молодими відійшли брати, 
в землі донецькій теж заснула мати. 
 
Там і моя покоїться сестра, 
і незабутні по други і друзі. 
До мене також стукала мара – 
та я живу то в радості, то в тузі. 
 
Печаль – війна, печаль – мій тихий скит, 
і молодість, що згасла метеором... 
А що робити? Вже я – сивий дід, 
хоч не журюсь, що фініш, може, скоро. 
 
А як інакше? Треба ще діждать, 
коли з колін устане Україна, 
і друзів по Фейсбуку ублажа ть 
іще моя поезія повинна. 
 
Повинна – винна. Довго на сім’ю 
я жили рвав, неначе віл у полі. 
Ах, я ж поет - і як поет, люблю, 
бо кожна жінка - то загадка долі! 
 
Не плачу, не томлюсь від гіркоти, 
своє життя не лаю, що нужденне. 
Є в мене скарб – і сестри, і брати – 
всі українці, дорогі для мене. 
Гей, гостя із косою, підожди – 
є на мені ще листячко зелене! 
18.02. 2020 р 



 
НАСТРІЙ 
 
 
За пшеницями, вмитими дощем, 
гаї стоять, повиті сивизною. 
Душа моя заходиться плачем 
за юністю, 
за щастям, 
за весною. 
 
Птахи поприпадали до землі, 
у мокрих кублах вигрівають діток, 
і тільки десь у надвечірній млі 
дзвенить над степом одинокий свідок. 
 
Кого, з якого краю вигляда? 
Кому співає пісню проти ночі? 
 и він не має власного гнізда, 
чи, може, повертатися не хоче… 
 
Я ладний теж хоч росяним кущем 
лишитись тут, зріднитися із лугом — 
нехай душа заходиться плачем 
за ніжністю, 
за вірністю, 
за другом. 
 
1983 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗА НАЙПРЕКРАСНІШИЙ ТРОФЕЙ 
(Уривок із роману «Донецька прелюдія») 
 
 
Коли все є — нам більше треба, 
така вже, мабуть, примха неба, 
щоб світом правила потреба. 
І наймізерніше життя 
миліше нам за небуття. 
 
А ще як жити є для кого, 
а ще як кличуть на підмогу 
онуки й діти… Слава Богу, 
він і мене не обділив, 
подарувавши двох синів: 
один змужнів уже, дорослий, 
а другий — хлопчик малорослий 
худеньким пагоном зроста, 
мої повторює літа 
і також тягнеться до книжки, 
і мандрувати любить пішки. 
Така вже доленька моя: 
ростуть бешкетники, як я! 
 
«Стривай! — чиюсь я чую мову. — 
Ти знов на хлопців звів розмову 
і строчиш, наче кулемет, 
а про дівчат — хоча б куплет!» 
І справді вийшла опечатка! 
Куди ж поділися дівчатка? 
Невже на нашому кутку 
їх не було і в сповитку?! 
 
Вже вибачайте ви, сусідки, 
мого дитинства добрі свідки, 
що не пустив ровесниць, вас, 
у свій тісний хлопчачий клас! 
Моє дитинство — мій початок — 



пробігло справді без дівчаток, 
я з ними зовсім не дружив, 
мов у другому світі жив. 
 
Спектакль один, та різні ролі: 
я більше знався на футболі, 
на самопалах, на книжках 
і териконами пропах, 
а щоб дівчата, щоб дівчата — 
для мене справа ця десята! 
 
Хоч, правда, десь у років п’ять 
ходив я в гості, наче зять, 
в сусідній двір до Свєти Світко. 
Але сумна це оповідка: 
прибив, спалив маленьку квітку 
досвітній пагубний мороз, 
або точніш, туберкульоз. 
 
І досі згадка, наче фото, 
в мені сколихує скорботу 
і перший промінь почуття, 
що загадкове, як життя. 
Я бачу балку з осокором, 
над нею хату з чистим двором.. 
І я в квітучому саду 
за руку дівчинку веду, 
немов кульбабку золоту. 
 
Війна ще котиться Донбасом, 
вгорі гудуть мотори басом, 
і вдалині ревуть громи. 
А ми удвох. Щасливі ми. 
Йдемо у яр між дерезою, 
і небо пахло нам грозою, 
все зеленіло, все цвіло, 
а в балці било джерело, 
над ним — і наші два сердечка, 
і пташенята у гніздечку 



теж у воді колись-колись… 
 
І раптом білі крила — блись! 
Біліше саду все збіліло, 
на землю сонце ніби сіло — 
і враз померкло, помарніло, 
аж почорніло джерело, 
як бите скло… 
 
Ніколи я не перестану 
любити Світкову Світлану — 
легку пушинку, першу панну, 
яка осяяла мені 
дитинство в рідній стороні. 
Її вже, мабуть, всі забули, 
усі вже родичі поснули, 
і зник уже над яром дім, 
і осокора вдарив грім, 
і ні могилки, ні горбочка, 
лиш нитка світлого струмочка… 
 
 ому, чому жорстокий світ 
не дав Світлані довших літ? 
 ом пожалів для неї світла, 
аби трояндою розквітла, 
зустріла щастя молоде, 
дитя вродила золоте? 
Він дав їй світло, та не те. 
 
А може, там їй, світе, краще? 
Життя кругом таке пропаще! 
Кругом зміїлось стільки зла! 
Душа не встояла мала, 
не захотіла жити в пеклі, 
де всі блукали ледве теплі… 
 
І тільки в пам’яті дівча 
мені сіяє, мов свіча. 
З тим сяйвом я прийду й до Бога, 



не полюблю вже так нікого. 
Любов дитяча, звісно, що свята, 
але нову приносять нам літа. 
 
І підлітком прийшло мені кохання 
до дівчини-студентки із села 
також пекуче, наче покарання, 
щоб у вогні пектись. Та вже зола 
оповила вогонь той сивиною. 
 
(Навчання в педучилищі. Донбас. 
Я там з любов’ю стрівсь, як із маною). 
Дівча сміялось тихо наді мною 
із другим юнаком, чий гарний бас 
над голосами іншими брав гору. 
У хлопця батько був, достаток — теж. 
Я ж мав шахтарку-матір хвору 
та ще фантазії без меж. 
 
Пройшло. Ночами відстогнало 
журне коханнячко моє. 
Шляхи розбіглись. Звісток мало. 
З Донбасу пишуть: гірко п’є 
суперник мій вже безголосий, 
попід ларками чарку просить 
та вечорами жінку б’є. 
 
Ні, не мою кохану. Іншу. 
Моя поїхала в село — 
і мов снігами замело, 
дощами змило, мов афішу. 
Ані адреси, ані чутки… 
І тільки очі-незабудки 
ще не відснилися мені, 
ще не відснились юні дні. 
 
Мороз вбиває квіти ранні, 
але ті квіти не останні. 
Не той мудрець, хто довго жив, 



а хто багато пережив. 
І ми в роки свої дитячі 
були всезнаючі і зрячі. 
А нащо раннє те знання?! 
Смерть косить, бачте, навмання 
і найраніше кращих косить, 
і навмання життя возносить 
грубіші душі до вершин, 
бо приміря на свій аршин. 
 
Та мудрий, цілячись в десятку, 
частіш розгадує загадку 
і любить правду, а не грим, 
не пише віршів задля рим, 
для нього більше важить думка. 
А форма що?! Порожня рюмка. 
 
А нащо це я вам пишу, 
філософічністю грішу? 
Невже потрібно для сюжету? 
Скажу. Немає тут секрету. 
Я просто паузу зробив, 
а нить розмови не згубив, 
і повторю ще на остаток: 
я хлопчако м цуравсь дівчаток. 
 
Зате пізніш, в юнацькі дні 
вже будуть снитися мені 
то мрійна Лєна, то вже Валя, 
то три сестрички — Ліда, Галя 
і… вже забув, ну, хоч убий! 
І що це з пам’яттю? Старий! 
 
Не так старий, як трохи давній 
і грішний (каюсь, православні!). 
Мені краянки наші славні 
не тільки снились, а було, 
що й цілуватись за село 
ходив я з деким. Ну, та досить! 



Бо знову вбік мене заносить, 
бо знову, чую, хтось сказав: 
«У тебе серце, як вокзал!» 
І присуд майже справедливий: 
з таким я серцем — і щасливий! 
 
Але не всім відома річ, 
яких красунь ростив Бардич. 
Таких струнких, таких стегнистих 
і милооких, і речистих, 
а ще і ямка на щоці, 
а ще й колечко на руці, 
або намисто, як на гріх, 
помежи горбиків крутих — 
ой, не кажіть! Дівчат таких, 
дівчат із вогником в зіниці, 
із голоском, як у синиці, 
і чистих, як вода в криниці, — 
клянусь, ніде більш не було, 
хоч обійди усе село, 
яке вже схоже на містечко! 
 
І недарма, як рій на гречку, 
сюди летіли залюбки 
з усього світу парубки. 
До нас постійну мали візу 
сусіди наші — хлопці з Низу*, 
а інші з Центру* калатали, 
своїх дівчат їм, бачте, мало, 
а там же танці і кіно 
(смачне завжди чуже вино!), 
і з Криволапа*, з Голубівки* 
у нас шукали хлопці дівки, 
і з Олександрівки ішли 
коханням вражені посли, 
п’ять кілометрів — не дорога, 
коли землі не чують ноги. 
 
І заглядав на наш куток 



рудничних жевжиків гурток, 
щоб вечорком дівчат полапать 
та язиком блатним поляпать. 
Дівчата що? Хі-хі! Ха-ха! 
Де спів і сміх — нема гріха. 
 
Та наші хлопці — не розтяпи, 
лунав, як дзвін, сигнал: «Кацапи!» 
(Не ображаються нехай 
Ворстрой, Дев’ятка чи Шанхай, 
бо як було, я так і мовлю, 
і зовсім, друзі, не злословлю. 
Ми теж не в радості були, 
коли нас кликали: «хохли». 
Так-так, ми ще не обрусіли 
і міцно в Мар’їнці засіли, 
мов у фортеці. А рудничне 
було для нас як заграничне). 
 
А вже Бардич почув сигнал 
і на кутку зчинивсь аврал: 
гукнули Крестика і Рака, 
і Псіх прибіг, як злий собака, 
і тут як тут Бардюк — вояка, 
і Йоца — знаний забіяка, 
і Мотя, дужий як чортяка, 
і Бойків збіглась ціла пака, 
і я крутився, як зівака, 
і дехто ще з героїв був, 
та їхні клички я забув. 
 
Кого ждемо? Пора в атаку! 
А зір на небі — наче маку, 
і вийшов місяць на-гора 
із-понад шахтного копра, 
сади біліють, як сметана… 
Та хто на них дивитись стане? 
 
Всі наші славні парубки 



вже міцно стисли кулаки 
чи заборонену свинчатку, 
бо, ясно, йдуть не на колядку, 
бо кожний геть на все готов. 
На що не підеш за любов?! 
А я відстав чогось. Агов! 
 
Прощайте, писані закони, 
коли заграють в нас гормони! 
Нам друг — не друг, і брат — не брат, 
коли у наш полізе сад! 
А як дійшло до колотнечі — 
забава ця не для малечі, 
бо треба мати дужі плечі, 
і руки, й ноги, зуби й ніс — 
ну, це вже в бійку я заліз! 
 
А я ж не був її учасник: 
жалів я слабших і нещасних, 
то й пригальмую тут перо, 
де хлопці б’ються за добро. 
 
А те добро ще нічиє: 
стоїть, насіннячко плює 
і грає чорними очима — 
куниця, ягідка, рибчина — 
і білі крила за плечима. 
Та це не значить, що легка 
чекає здобич вояка! 
 
Як часто гордий переможець 
її привласнити не може, 
а забирає третій хтось! 
І не від нас так повелось. 
Згадаймо лиш, як давні греки 
здолали путь яку далеку, 
яку затіяли війну 
за ту Єлену чарівну, 
що викрав в них чужак із Трої. 



О, як боролися герої — 
і Ахіллес, і Одіссей — 
за найпрекрасніший трофей! 
І так старались грецькі вої — 
лиш пил оставили від Трої! 
Стара історія, стара. 
Свою нам рухати пора! 
 
Так само хлопці-бардичани 
красунь-сусідок виручали, 
не поспитавши в них, чи слід. 
А всім відомо з давніх літ: 
найбільше шкодить нам сусід. 
 астіш-таки чужі мисливці 
знаходять в нас сліди куниці, 
які ведуть до ближніх хат, 
і забирають в нас дівчат. 
 
Було, було юнацьких воєн 
з тим окацапленим Ворстроєм! 
Та він, живучіший за Трою, 
все зеленіє під горою, 
не спопелили, бач, хохли, 
як Трою, еллінські орли. 
 
Ми з ним усе ж були братами, 
були вугільними кротами, 
в одному виросли кублі, 
в одній копалися землі, 
нас розділяла тільки річка — 
худа, замулена калічка. 
А що дівчат він крав щораз — 
їх вистачало і для нас, 
і гарні всі як на показ! 
 
Казала Настя — як удасться! 
І сам я тут надибав щастя. 
Так-так, у нас на Бардичі, 
де нам не темно і вночі, 



де хлібний вітер з поля віє, 
де місяць взимку навіть гріє, 
де шахти здалеку гудуть, 
де палісадники цвітуть, 
де м’ята пахне біля ґанку, 
де пари мріють до світанку, 
я пару теж собі знайшов, 
зітерши й пару підошов, 
і разом з нею в світ пішов. 
 
Отак взяв дівчину за руку 
і в інший світ повів, в науку, 
повів без свадьби, без фати, 
бо так було нам легше йти. 
Лиш два дорожні чемодани — 
всі наші статки і придане. 
Зате які скарби надій 
були у думці молодій!  
 
*** 
 
Хіба без музики і танців 
минають роки молоді? 
Мов до призову новобранці, 
тяглись до клубу ми тоді. 
Були для нас вечірнім раєм 
кленовий парк і круглий плац, 
де на баяні звично грає 
завжди рум’яний Будаянц. 
Цікавий тип. Любив чарчину. 
Але весь вечір грав як Бог… 
Однак я публіку покинув — 
юнацький гурт із сотень трьох. 
 
В дівчат — коса, а то й модненька 
якась перука на той час, 
а в хлопців — чубчик коротенький 
і ніж в кишені про запас. 
 



О танго, вальси і фокстроти, 
ми вас любили, як могли, 
після занять, після роботи 
кущем бузковим ми цвіли. 
Ясних облич, очей, привітів, 
тоненьких талій, теплих рук — 
таких не буде вже на світі, 
таких кохань, таких розлук… 
 
Кружляли на цементнім крузі 
бадьорі, горді, молоді, 
кружляли незабутні друзі — 
як ті деньочки золоті. 
Хай не такий наш бал шикарний, 
хай без манер а ля Париж, 
бо поблизу диміли шахти, 
а під парканом ріс спориш, 
та не один мотив-перлинка 
назавжди душу нам пройме — 
і « орноока аргентинка», 
і чуйне «Мучо, бе са ме…» 
 
Додому йшли гуртами часто, 
за руки взявшись, чи за стан, 
про неспокійне юне щастя 
співали вже не під баян. 
Лунали заспіви дівочі, 
і долучалися баси, 
вишневим цвітом серед ночі 
лились із серця голоси... 
 
Цвіли в гурті. На пари потім 
порозбивались, розійшлись, 
змарніли в клопотах, в роботі, 
забули співи, що колись 
вели у коло, в гай зелений, 
де квітли очі і вуста… 
Не погасай, благословенна, 
не меркни, юносте свята! 



 
І провінційну нашу юність 
манили щира вільнодумність 
і романтична висота — 
на те і сила молода. 
Та тільки скоро юні пари 
для себе знайдуть інші чари, 
затягне їх повільний вир 
сімейних буднів і квартир. 
Для духу знайдуться кайдани: 
любовні чвари і романи, 
непевні друзі і дурмани, 
і вічне повзання вужем 
перед начальством і грошем. 
А як прийшли чини й повага — 
прощайте, воля і відвага! 
Прощайте, мрії молоді! 
Прощайте, помисли святі! 
 
*** 
Я не хлоп’ям почав тоді 
свій шлях у парі, шлях бугристий, 
немов стелив його нечистий! 
Я між людьми уже потерсь, 
немов на дошці шустрий ферзь 
чи покупець серед базару, 
і час настав обрати пару. 
 
Нехай мене вже, блукача, 
той шлях карав, а не дівча, 
просте дівча з простої хати, 
воно не встигло й погуляти, 
бо вдень — робота, а надвечір 
ще треба в школі гнути плечі, 
а після школи (не секрет) 
стрічати став сусід-поет, 
який вже вуз кінчав заочно, 
хоч так навчатися — це точно, 
як цілуватися заочно. 



 
Та як не як він був студент 
і на кутку інтелігент. 
А вчений сам до світла прагне 
і за собою інших тягне — 
святий порив не знає мір! 
Хотів підняти я до зір 
свою сусідку- щебетушку, 
як принц казковий Попелюшку. 
 
Який наївний був король! 
Таку обрав собі я роль, 
легку задумавши гастроль 
для двок невизначених доль. 
Відважна роль! Віват, король! 
Перо покинь, орати зволь — 
довкола трону тільки голь 
і вірний стражник — алкоголь, 
що величався самогоном. 
Він, правда, був поза законом, 
та в кожний дім вповзав, як змій, 
і заповзаючи у мій, 
шептав мені: «Ти щось блідий… 
Пий і гуляй — ти ж молодий!» 
 
О, юність, де твої жоржини, 
нічні зарошені стежини 
і недоспівані пісні, 
і очі люблячі ясні?! 
Роки блукань, роки вагання 
перемагає мить кохання. 
Я стрів любов і звав її 
в нові омріяні краї, 
у тополине Подніпров’я, 
де оживав серед дібров я 
і дух сталив, а про здоров’я 
не дуже дбав, хоча з тих літ 
мене навідував бронхіт 
і не простий, а астматичний, 



тепер для мене, правда, звичний, 
але то вже моя печаль… 
Прощай, донецька сіра даль! 
 
*** 
Прощай, Бардич — шахтарський вулик, 
мій друг і бідний мій притулок! 
Ти вже навіки став минулим. 
І чом ти звешся так, Бардич, 
ніхто не скаже ані гич. 
Хоч всі тут знають розумахи: 
барда — це той остаток браги, 
що пахкотить на весь район, 
коли вже скапав самогон. 
 
А я додам, бо я прискіпа: 
бардою звуть ще кусень хліба. 
І ти, Бардич, як рідний брат, 
ділив зі мною чесний шмат, 
ділив тепло і смуток хат. 
 ого ще треба?! Сам не знаю. 
Зманив, зманив нас пошук раю. 
І досі, бачте, я блукаю, 
не місця кращого шукаю, 
а долі кращої, мабуть. 
А хто до неї знає путь? 
 
Авжеж не я! Сама планида 
мене м’ячем футбольним кида. 
Уже давно спочити час, 
та знову гол і знову пас 
і все не в той бік, де Донбас. 
Я обживав  еркаси й Київ, 
в Москві чималу торбу виїв, 
і у тамбовській глушині 
я волочив солдатські дні, 
і Львів я бачив, і Варшаву, 
в Софії пив балканську каву, 
а Петербург, а  ернівці — 



теж, друзі, не близькі кінці, 
як не близький був і Кавказ, 
я не кажу вже про Донбас, 
де бачив там мене не раз 
Донецьк, Шахтарськ чи Маріуполь, 
знайомі всім, як чорний вуголь. 
 
А скільки інших славних міст 
оглянув я, немов турист! 
 
Жив у Криму, тепер — в Одесі. 
 и зупинюсь на цій адресі? 
 и повернусь, як Одіссей, 
топтати знов донецький глей? 
 
Що юнакам шукати слід, 
того уже не знайде дід. 
Бо там найкраще, мій читачу, 
де вперше сонце ти побачив, 
де мати клала у купіль, 
давала вперше хліб і сіль, 
а батько брав тебе на плечі, 
щоб ти зірки ловив надвечір, 
де вперше бігав ти на луг, 
де був у тебе перший друг, 
де перша школа, перше «п’ять», 
де у степу могили сплять. 
 
2001 – 2003 р.р.,  Одеса, Київ 
 
...................................................... 
* Низ, Центр, Криволап, Голубівка — кутки міста Мар’їнки. 
 

 

 

 

 
 



 
ЖАГА ЖИТТЯ 
(Етюд) 
 
 
Як голуби, що тільки-но зустрілись 
і першою закоханістю повні, 
за місто вийшли ми. 
Ти першою взяла мене за руку, 
а я веселі згадував пригоди, 
твій сміх мене втішав. 
 
І любо нам було. Почався травень, 
вагітніли посадки сизим соком, 
степ знову оживав. 
А вдалині щось широко диміло, 
як восени, коли палають стерні. 
І ми пішли на дим. 
 
Попереду котився теплий вітер, 
і тисячі попереду в нас кроків, 
а може, і доріг. 
Хтось будував для нас ясну оселю, 
де небо – дах, де стіни – синя далеч, 
а ми одні. 
Який чудовий день! 
 
Незчулися, як підійшли до диму, 
до урвища крутого серед степу. 
Це звалище було. 
Спеленате лахміттям сірим диму, 
воно горіло, тліло, ворушилось – 
жило своїм життям, 
простим життям непотребу міського: 
шматованих газет, об’їдків, дрантя, 
недопалків… 
– Стривай! 
 
Не поспішай назад, моя голубко! 



Он, подивися, як за кістку б’ються 
вже здичавілі пси, 
а кіт облізлий з мокрими очима 
повзе до нас полащитись об ноги. 
Який нещасний брат! 
Здирається на прямовисну кручу, 
нявчить і падає, і знову лізе… 
І мовчки стежить крук. 
 
То тут, то там оголює вітрисько 
широку спину звалища від диму – 
і скрізь гниття і струп. 
Це лиш поверхня. Ще ж нутро існує 
кишінням пацюків, черви і гаддя – 
в напрузі боротьби. 
 
 ому ж ти, мила, злякано заклякла? 
Тут діють за законами такими ж, 
як діють і галактики, й планети, 
і океани, і людські рої. 
 
Це лиш одна-однісінька клітина 
подертої на клаптики планети, 
де птах війни довбе одвіку правду, 
тягар обов’язку лежить на грудях волі, 
де черви сумніву юнацькі мрії точать, 
котом паршивим здибується ніжність, 
де істину пацюк таємно нищить, 
гниє любов зіпсованим продуктом, 
а пси гризуться біля кістки догми, 
і мудрість лиш димить… 
 
– То чом же ми іще не скам’яніли? 
 ом жах не спопеляє наші очі? 
За що ми любим світ, 
розбитий, мов таріль? 
– Є, мила, є та сила всемогутня, 
перед якою страх і тлінь безсилі, 
вона — жага життя! 



 
(Над звалищем став повертатись вітер 
і до свого життя нас прилучати). 
Ти й так бліда – 
ходім, ходім мерщій! 
Туди, де хтось будує нам оселю, 
де небо – дах, де стіни – синя далеч, 
а ми одні. 
 
Услід нам тріпотіли хмурі круки, 
завили пси, бринів нещасний нявкіт 
і вихор сміття ніс – 
образився той світ. 
 
До міста вийшли мовчки. Руки диму 
сюди не діставали. Місто 
не впізнавало нас. 
Можливо, ми його не впізнавали. 
Я знав, що ти моя (ти відчувала), 
ти знала: я люблю. 
 
1970 р.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
МЕТЕЛИК НА РУЦІ 
(Солдатська поема) 
 
 
І далека солдатська юність, 
і тюремно-армійські дні 
так надовго в мені замкнулись, 
наче рідні були мені. 
Та не душну казарму згадаю, 
не начальство бездушне, як дуб, 
а згадаю я дівчину Раю, 
що на танці приходила в клуб. 
 
Танці, танці в солдатських чоботях! 
Під Мічурінськом аеродром. 
Танцмайданчик. За потягом потяг 
гуркотів мимо нас на Тамбов. 
Із містечка і ближніх далей 
мов на крилах летіли сюди 
і дівчатка, і кралі бувалі, 
аби пару собі знайти. 
 
О мічурінські садівниці 
(тут, як джунглі, кругом сади), 
я забув ваші світлі лиця, 
лиш одне пам’ятаю завжди. 
Рая, Рая – русява чолка, 
сік вишневий по всій щоці, 
ще у Раї синіла наколка, 
як метелик, на правій руці – 
синій-синій метелик у лузі, 
над яким зеленіли бори… 
Я чекати закохано мусив, 
коли скаже вона: «Бери!» 
 
Видно, Рая бувала в бувальцях 
у свої вісімнадцять літ. 
З нею легко було на танцях, 



а в обіймах морочився світ… 
Рая виросла в дитбудинку, 
бо рідню погромила війна, 
доля гнула додолу билинку, 
та до сонця тяглася вона. 
Як береза зросла білокора 
і косу розпустила в маю, 
і дивилась на мене з докором 
за хлопчачу цнотливість мою. 
 
Після танців у дружній розмові 
женихом я не бачив себе, 
худорлявого, в чунях керзових, 
в настовбурченому хебе… 
Як дівчата вертались додому, 
довго чулося в тиші нічній, 
як співається молодому 
серцю, повному сили і мрій. 
 
Там і Рая ішла серед них, 
серед співу того гіркуватого: 
«Парней так много холостых, 
а я люблю женатого…» 
А жартівливий гурт дівчат 
співав десь там на інший лад: 
«А я даю, а я даю, а я даю татарину. 
А за что ему даю? За картошку жарену!» 
 
І сміх, і гріх. А ми, солдати, 
брели в казарму на «відбій», 
до ранку нам би погуляти, 
та шикуватись слід у стрій. 
Нас офіцер всіх перелічить 
і в ліжка строго укладе. 
Душа вві сні лиш закигиче, 
застогне серце молоде. 
 
…Раз із хлопцями на гулянку 
запросила нас зграйка дівчат, 



чаювали ми з ними до ранку – 
рідко вільність така у солдат. 
Я, звичайно, крутивсь біля Раї, 
та минулося не без химер, 
бо прибився до нашої зграї 
як шуліка, один офіцер. 
 
Хизувався своїми зірками, 
цілував без розбору дівчат, 
пив горілку також без тями 
і до Раї вчепився, мов кат: 
«Ах, Семёновна, баба русская, 
в плечах широкая, а снизу – узкая!..» 
Хоч я хлопець і худорлявий, 
без зірок золотих, а все ж 
ліхтарів йому добрих наставив – 
і солдатську хай знає честь! 
 
Так гулянка скінчилась боєм, 
як заведено на Русі, 
нас осталось із Раєю двоє, 
ну, а друзі розбіглися всі. 
Ніч коротка була, хоч ночі 
не було аж до білого дня, 
бо не спали ціловані очі, 
бо тоді став мужчиною я. 
 
Став мужчиною, та не мужем. 
Що за муж молодий солдат? 
Знав, що мати в Донбасі тужить, 
а солдатчина – що за сват? 
А ще трохи я був поетом – 
а з поета який жених?! 
Уявляв я себе студентом, 
серед вчених людей і книг. 
 
Тільки як до тієї компанії 
я потраплю, безбатченко теж!? 
Легше, мабуть, дійти до Іспанії – 



та бажанню немає меж! 
Дехто з хлопців оставсь під Тамбовом, 
поєдналися долі чиїсь… 
Я лиш згадував райдуги-брови, 
коли в Києві вже учивсь. 
 
Юне серце і юно любило, 
і стогнала в мені весна, 
і дівоче березове тіло 
вальсувало ще довго у снах. 
Раптом звістка з Тамбова лезом 
по душі полоснула мені: 
Раю порснув, як в лузі березу, 
офіцер той на п’яній гульні. 
 
Раю, Раю, смертельно-біле 
я цілую твоє лице. 
Жаль, що був я такий несмілий, 
не сказав заповітне слівце. 
Я також наривався на фінку, 
до вина був охочий, до втіх. 
Але жінку, убити жінку 
за найважчий вважаю гріх… 
 
Коротенька, ви кажете, повість. 
Що ж, і юність коротка була. 
Я не дуже хвалю свою совість, 
та не вмру від надмірного зла. 
Серце й досі ще ніжать нишком 
не солдатські холодні рубці, 
а дівоча вишнева усмішка 
і метелик на правій руці. 
 
21–23.06. 2013 р. 
 
 
 
 
 



 
СРІБНИЙ БРАСЛЕТ 
(Поема) 
 
«Мой костёр в тумане светит, 
искры гаснут на ветру…»  (Яків Полонський) 
 
 
Ой, рознещасна доля моя! 
Вийшла циганка за шахтаря. 
 
В школі з ним вчилась, добрим він ріс, 
тільки – бездольний – в шахту поліз. 
 
Он за садками димить терикон, 
гуркає там за вагоном вагон. 
 
А починалося все якнайкраще, 
школу кінчали ми, сповнені мрій. 
В шахту пішли до науки ледащі. 
– Тільки учитись! – так сказав мій 
теж однокласник і – перше кохання, 
тільки приховане в серці на дні. 
В Київ подався він на навчання 
і лиш у снах усміхався мені. 
 
Мій же обранець в шахтарській робі 
негром вилазив щодня із нори. 
Заміж все кликав. Що тут поробиш? 
Якось крізь сльози сказала: «Бери!» 
Влітку в саду і весілля згуляли: 
грала гармонь, веселив самогон, 
зорі, як діти, у сад заглядали, 
оком червоним дививсь терикон. 
 
Другого дня, коли всі були кволі, 
раптом з’явився мій милий студент, 
випив гранчак, кривлячись, як від болю, 
і одягнув мені цей ось презент – 



срібний браслетик у формі кайдана: 
«Це для руки, а душа хай літа, 
ти ж бо циганка. Будь же кохана, 
будь така ж гарна і молода!» 
 
З тим і подавсь на свою Україну. 
Звісно, у кожного свій політ. 
Я полетіла б за ним, як пір’їна, 
тільки уже зав’язала світ. 
Стала марніти в буденній турботі, 
і чоловік вже не той чоловік, 
сили усі залишав на роботі, 
так ми жили вже четвертий рік. 
 
В нас тут над балкою гарно під вечір, 
ще коли й місяць з-за кучі

*
 пливе, 

і прохолода лягає на плечі, 
пісня дівоча аж серце рве. 
«Ніч яка, Господи, місячна, зоряна, 
видно хоч голки збирай! 
Вийди, коханая, працею зморена, 
хоч на хвилиночку в гай!» 
 
Я ж молода, а чого мені сумно? 
З хлопцями в карти грає і мій. 
Господи-Боже, як нерозумно 
облаштував ти світ наш тісний! 
…Ген там мигає космічний супутник, 
десь мій коханий в столиці гуля… 
Як мені жити? Як мені бути? 
 овничок місяця лиш звеселя. 
 
Ні, це не місяць, а ніж наш циганський! 
Бачила взимку я бійку циган. 
Зазимував їхній табір бідняцький 
тут по хатах, та розтав, як туман. 
Рвали за полу мене за собою: 
«Ти ж не собака на повідку! 
Йди та махлюй – ризикуй головою!» 



Ні, я забула дорогу таку! 
 
Рома старенька мені на прощання 
ножик дала: «Із собою носи! 
Ти така ніжна. Гнида остання 
може образити із-за краси». 
Нащо взяла я складану цю штучку? 
Нащо носила під пояском? 
День не минає без жодної тучки, 
долю свою не об’їдеш візком. 
 
Якось під вечір, що цвів жоржиною, 
йду я по вулиці – пил та штахет, 
чую сигналить мені за спиною 
дзвоником велосипед. 
Боже, студент мій у білій сорочці 
сяє зубами: «Сідай підвезу!» 
Ну, то вези на край світу, як хочеш! 
В полі мені вже він витер сльозу. 
 
Ось вона, Боже, наша свобода! 
Тиша, солома і зорі вгорі… 
Шкода, що ночі короткі, шкода! 
Вдома дитина, муж у дворі… 
Він запідозрив. Ревниве око 
бачить, буває, дальше орла. 
Що було далі? Я одинока… 
Ех, розкажу вам, була не була! 
 
Милий студентик мій знову під вечір 
задзеленчав солов’єм під вікном. 
Я не вагалась, кофту – на плечі! 
Спіте, домашні, праведним сном! 
Їхали полем. Я спиною чула, 
як його груди гріють теплом, 
тільки не чула, наче заснула: 
їде за нами і муж мій слідком. 
 
Ось вже біліє наша копичка, 



славна копичка. Зорі – як мак. 
Найщасливіша ждала нас нічка. 
Перед нещастям завжди воно так… 
Муж повалив мого хлопця на землю – 
чую: нещасний під ним вже хрипить… 
Я вже нічого у світі не тямлю – 
тільки у спині мій ніж стримить! 
 
З ним і тепер я пригадую мужа. 
Друг мій поїхав. А я тут сама. 
Різне все плещуть. Мені байдуже. 
Просто на серці одна зима. 
Навіть улітку, коли косовиця, 
не відчуваю в собі тепла. 
Світ – як примара, начебто сниться, 
наче я зілля циганське пила. 
 
Шахта димить. А синок підростає. 
Ніж мій роменський в міліції зник. 
Мужа хто вбив, так ніхто і не знає. 
Та не зав’яжеш людям язик. 
Що язики? Що та справа слідча? 
Що все минуле? Що майбуття? 
Є серед поля світла копичка 
краща свободи, краща життя. 
 
Ще на руці ось у мене браслетик – 
чи то кайдан мій, чи талісман, 
наче його дарував не студентик, 
а вечоровий срібний туман. 
 
10.07.2013 р. 
...................................... 
* Куча – місцева назва терикону. 
 
 
 
 
 



 
СПОВІДЬ 
 
 
Сусідко-матінко, як ваш порідшав сад! 
А він тоді такий же був розкішний, 
коли я, перескочивши паркан, 
хлопчачу пазуху наповнював плодами. 
 
І наче спритний був і сторожкий – 
аж дивно, як ви добре пильнували, 
угадуючи навіть по слідах, 
що гостював сусідський розбишака. 
 
Та одного вам знать не довелось: 
він довго-довго, часом днями, стежив 
із гарбузиння, як при вашій хаті 
три яблуньки гарнесенькі росли, 
 
а прийде час – він викраде одну з них. 
Цього вже разу – не через паркан, 
вона сама до нього прийде в поле, 
ходитиме житами й по стерні, 
 
коли й копиці вже звезли із поля, 
вона й тоді приходила. Гай-гай, 
як солодко дівочі гнулись віти! 
А сторож спав, не знаючи про це. 
 
А може, й знав, та мовчки сподівався 
(я ж ясеном став гарним і струнким!), 
що заберу яблуневиду доньку 
до себе господинею у хату. 
 
Та краще вам було б цього не знати: 
на друге літо я гілля не гнув 
і яблука не рвав – гукнули мандри – 
на чужині забувся їхній смак. 
 



Не гнівайтеся, матінко, на гостя, 
що по роках вернувся в рідний край 
і виповів юнацьку таємницю, 
яку можливо знати тільки двом – 
один же він не здатний зберегти, 
коли дізнався: яблуньки не стало, 
пішла в той сад, де вічне небуття… 
 
Не гнівайтесь. Посидьмо в надвечір’ї, 
подивимось на поріділий сад, 
де знов дівчатко-яблунька гуляє, 
так схожа на кохання молоде. 
 
1979 р. 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛІТНІ  МОТИВИ 
 

 
 
 
*** 
 
Цілував я жінку у воді, 
пестив перса-яблука тверді, 
не пускав, жартуючи, руки: 
«Не стидайся чистої ріки!» 
 
*** 
 
 
 
 
 
 



 
*** 

 

Вечір. Діброва. Багаття. 

Жінка. Альтанка. Вино. 

Рук твоїх сонне латаття. 

Всесвіту зоряне дно. 

Ось вона щастя містерія! 

Ось найсолодша з утіх: 

сліпить людська матерія 

білістю рук і ніг. 

Сяє душа кароока 

глибше за Божі світи, 

блиском щасливого ока 

вічність замінюєш ти. 

Знав я щасливі миті, 

їм тільки смерть – межа. 

Плине у плинному світі 

здвоєна наша душа. 

Сплетених рук латаття. 

Всесвіту зоряне дно. 

Вечір. Діброва. Багаття. 

Жінка. Альтанка. Вино. 

1993 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
Л. К. 
 
 
Ми зустрілись. Така подія. 
Пізно зважувать «проти» і «за». 
Я — не вітер, а ти не завія, 
це зустріла сльозу сльоза. 
 
Серце любляче рідко бреше, 
і до болю відверта ти. 
Може, вкупі воно і легше 
по щоці України текти. 
 
1982 р. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПІСЛЯ  ЛЬОДОХОДУ 

 
 
Знов потягло на простір, до води, 
на берег подніпровської водойми, 
де вже зійшли, розтанули льоди, 
невірне дно довкола оголивши. 
 
Вода з-під криги взмику ще втекла. 
Тепер кругом лежать піщані дюни, 
та пні дерев стирчать, мов чорні зуби, 
та сиві чайки тінями снують. 
 
А на старому річищі Дніпро, 
струсивши з себе крижане лахміття, 
неначе дикий звір після зимівлі, 
біжить  худий, але прудкий і справжній, 
і по-звірячому голодний і сумний. 
 
А він такий тепер мені миліший 
за ті стоячі води, що поволі 
заповнять знову скоро всю долину, 
сховають під собою чорні пні. 
 
Так непомітно запливає жиром, 
міняє молоду струнку статуру, 
втрачає енергійність і рухливість 
ледачий або хворий чоловік... 
 
Я до води ішов піщаним мисом, 
лишивши сіре місто за плечима. 
Попереду стелилися сліди – 
жіночий і звірячий (міг і лев 
залишити ці кратери-відбитки 
на білому підсохлому піску). 
 
А вдалині темніла постать жінки, 
і тінь вівчарки щукою металась 
біля кущів рідкого верболозу, 
і щось знайоме в постаті жіночій 
мені ураз привиділось. А що? 
 и форма ніг, у джинси туго влитих? 
 и змах руки?  и рухи головою, 
коли з очей волосся відкидає? 
І раптом я із острахом впізнав. 



 
Так, це вона, любов моя колишня, 
моє сліпе захоплення юнацьке, 
роки розчарування і вагання... 
І чайки, налетівши наче згадки, 
заскиглили: «Вона! Вона! Вона!» 
 
А постать вже наблизилась до гурту 
собакарів давно, мабуть, знайомих, 
що вивели також своїх любимців, 
які вчинили враз собачий ґвалт. 
 
Я круто взяв убік і не оглянувсь 
і не огля нуся ні разу вже, бо знаю, 
що буде далі: вигуки вітальні, 
розмови про собачі раціони, 
про детектив вчорашній, про ... Прощай! 
 
Колись ми випадково теж зустрілись 
і, обростаючи турботами й речами, 
знайомствами дрібними і нудьгою, 
перетворились зовсім непомітно 
із двох річок в водоймище мілке. 
 
З весни воно ще мрійно голубіло, 
між берегами млосно ворушилось, 
мов сите почуття на шлюбнім ложі, 
однак уже нікуди не пливло. 
 
Куди плисти? Тримати треба рівень! 
Хай навіть він із затхлою водою, 
із берегом підмитим, наче совість, 
із дохлими рибинами стремлінь. 
 
Нікого винуватити не хочу... 
Спливли по шлюзах нервів тоскні думи, 
і цикл життя іще один розтанув, 
свідомість оголяючи до дна. 
 
Привіт же, Дніпре, вже помолоділий, 
на рукави поділений пісками! 
Як легко ти несеш весняні води! 
Як легко свіжа кров моя пливе! 
 
1985 р.  



 

ДО ЛІНИ КОСТЕНКО 
 
 
Мов крізь асфальт — трава, 
мов крізь бетон — бамбук, 
пробився голос Ваш через вертепи мук. 
 
Орли перевелись, общипані як слід, 
і тільки Ви крилом прикрили рідний світ. 
 
Прокляв би я добу — цей атомний шабаш, 
якби не прозвучав живучий голос Ваш! 
 
17.10.1980 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЕРЕДБА ЕННЯ 
Т. К. 
 
 
Так із півночі снігом мете, 
аж осліплює сяючим пилом. 
Все, що сіре було й золоте, 
все колишнє покрилося білим. 
 
Там, у Києві, ти ще жива, 
жінко-віхоло, вивірко люба? 
Обважніла моя голова 
під вагою схиляється чуба. 
 
Хоч недавно я думав: «Усе! 
Ти вершина моя й нагорода» — 
знаю: порізно нас занесе 
і приспить десь лютнева негода. 
 
Ми додивимось різні кіно: 
ти — любовне, чуттєво дівоче, 
я вчуватиму грім крізь вікно 
в безнадійно засніжені ночі. 
 
Тож і падає в мушлю долонь 
голова, колись золота варта. 
Все ще мариться їй Оболонь, 
сниться шубка під масть леопарда. 
 
12.02.1985 р. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ФОРЕЛЬ 
 
 
Цілував я жінку у воді, 
пестив перса-яблука тверді, 
не пускав, жартуючи, руки: 
«Не стидайся чистої ріки!» 
 
Плюскотіла синя акварель, 
вислизала жінка, як форель, 
розсипала з пліч дзвінку луску, 
доганяв по білому піску, 
 
по слідах, де чувся трепет ніг — 
тільки гай втікачці допоміг, 
бо хапав я віти замість кіс, 
не жіночий стан ловив — беріз, 
біг на спів, а то — пташина трель… 
Вперше я зустрів таку форель! 
 
1975 р. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПОЛУДНЕВЕ 

 

Теплом переповнене літо 

в саду розливає дурман. 

І свіжого меду налито 

сьогодні повнісінький жбан. 

В густому солодкому клеї 

заснула бджола у меду. 

О, як же я схожий на неї 

у більшому жбані – в саду! 

Тону в запашному дурмані 

півоній і тихих речей, 

тону в білорукім капкані 

і в погляді карих очей. 

Не жду я солодкої смерті, 

не думаю і про гірку… 

А жінка, як ластівка в леті, 

привільно вже спить в гамаку. 

І жаль мені райдужну бджілку, 

якій не проснутись в меду. 

Із карими вишнями гілку 

до себе схиляю в саду. 

2010 р. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 



 
ПОЕТИ НА ВЕ ІРКА 

 

Поетеси з чистими очима 

прибувають в Ялту відпочить 

з рюкзаком простеньким за плечима, 

з гаманцем, де торохтять ключі. 

Бідні українські поетеси, 

я повів би вас у ресторан, 

та забув тепер його адресу, 

бо і сам я – не багатий пан. 

Тож посидьмо в мене на балконі, 

знайдемо «Мускат» такий як слід, 

море буде в нас як на долоні – 

і до нас причалить теплохід. 

Перетнем із вами  орне море, 

далі – Середземне, океан… 

Хай в безоднях втоне наше горе! 

Тільки Бог – над нами капітан. 

Ми із вами – молоді матроси, 

просто юнги. Вік – нам не біда. 

Є у нас, роздягнених і босих 

дві стихії – небо і вода. 

І в серцях є невимовне слово 

і земні причали без адрес… 

Ялта. Вечір. За вином розмови 

і лукаві очі поетес. 

12. 09. 2011 р. 

 

 

 

 



 

БЕЗТУРБОТНІСТЬ 

(Жартівливе) 

 

В Криму у юні дні 

в письменницькій оселі 

купались ми в вині, 

валялись у постелі. 

Курортний цей режим, 

як вільний дух кохання, 

давав нам вибух рим 

і щирі сповідання. 

Що у крові митця 

нуртує геніально, 

те з погляду ченця, 

звичайно, аморальне. 

Та я і сам тепер 

на юнь дивлюсь скептично, 

хоч жити без химер 

мені не поетично. 

Тепер які деньки? 

То ліки, то дієта. 

Але режим такий 

шкідливий для поета. 

Тому, як в юні дні, 

шукаю в цій оселі 

то істину в вині, 

то істину в постелі. 

18.09. 2011 р. 

 

 

 

 



 
КАРМЕН 
(Слухаючи Жоржа Бізе) 
 
 
Життя без музики — не все, 
життя без музики не гарне. 
Тому-то нам явивсь Бізе 
і разом з ним влетіла Ка рмен. 
 
Під перестуки кастаньєт, 
під водоспад шовків на стегнах 
в нас прокидається поет 
з хаосу пристрастей буденних. 
 
Але мистецтво — ще не все, 
не всі ще наші забаганки. 
І кращу з них нам дав Бізе — 
кохання вільної циганки! 
 
06.11.2005 р.  
·  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Тепер я пізно засинати звик, 
і не страшна мені ця ніч безсонна. 
Дивлюсь, як в небі місяць молодик 
здавен пливе вітрильником Ясона*. 
 
Шукав я також руно золоте, 
ростив сади і зводив сам будинки. 
Ростив земне, а не зберіг святе: 
ні щирих друзів, ні любові жінки. 
 
А хто не звідав ігрищ молодих? 
Кого не кликав млосний спів сирени? 
Із книг своїх я руна не настриг, 
хоч натрудив свої душевні вени. 
 
З побитого у мандрах корабля 
тужливо рідний берег оглядаю. 
Хай вибачить мені моя земля: 
плодів небесних не везу до краю! 
 
Та не жалкую, що надбав не те. 
Хіба щось є дорожче для поета, 
коли його словесний сад росте, 
комусь дарує почуттів ранети? 
 
Тому я пізно засинати звик, 
і вічність не страшить, як ніч безсонна, 
а ще гукає в небі молодик 
пливти із ним дорогою Ясона. 
 
16 жовтня 2019 р. ·  
 

*Ясон – давньогрецький  міфічний  герой, шукач золотого руна. 
 
 

 
 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/vasmars/posts/2565073047151568


 

*** 

 

Не кляну я свою судьбу, 

що життя обділило славою. 

Я у дружбі щасливий був, 

ось і з Вами у морі плаваю. 

Людно в морі – а ми як удвох, 

бачу Вас я, немов крізь лінзу. 

Опустив поміж нами Бог 

тільки сонячну завісу. 

Юність, правда, моя відпливла, 

наче яхта, кудись в позачасся, 

і себе я забув, і діла, 

наче знов, як юнак, закохався. 

 ом це наче? Вже так воно є, 

бо немає де правду подіти, 

бо в уяву, в безсоння моє 

запливли Ви, немов Афродіта. 

Літо, море, над морем готель, 

і години надій та молитви… 

О Богине! О жінко-форель! 

О довічне бажання ловитви! 

2013 р. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
*** 
 
 
Слова останні молоді 
пишу по серцю вправним рухом, 
неначе сплески по воді 
роблю, не падаючи духом. 
 
Вже берег близько – рух – ще рух! – 
і я стою на голій скелі, 
довічній вже моїй оселі… 
 ого спішив я, відчайдух? 
 
Всьому кінець є, навіть морю, 
а понад ним – і небесам. 
Про них згадав я саме впору, 
бо з ними зараз сам на сам. 
 
Я романтичним був поетом – 
а чи погано це, скажіть?! 
Живим я був, а не скелетом, 
і цвів, як сонях на межі. 
 
Мені і старість – ще не старість, 
не плачу юності вдогін, 
і навіть з юнкою погратись 
готов у морі, як дельфін. 
 
07.07.2013 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КУРОРТНА ЗАСТОЛЬНА 
 
 
Нас на свято скликав санаторій 
під казкову гору Кара-Даг. 
Всі турботи змиємо у морі, 
щоб душа літала, наче птах! 
 
Є вино, то знайдеться і чарка, 
буде пісня – знайдеться і друг. 
З піни моря випливе русалка, 
як найкращі ліки від недуг. 
 
Не сумуйте, друзі, хто самотній – 
двадцять днів попереду, як вік! 
Може, хвиля винесе сьогодні 
вам любовний камінь сердолік. 
 
Хтось любов шукає, як розвагу, 
а когось навік єднає страсть. 
Синє море біля Кара-Дагу 
мріям нашим скиснути не дасть! 
 
Гори справ нас ждуть за перевалом, 
жде когось жона чи чоловік. 
Ми курорт їм нехотя позвалим, 
а душі засяє сердолік! 
 
Є вино, то знайдеться і чарка, 
буде пісня – знайдеться і друг. 
З піни моря випливе русалка, 
як найкращі ліки від недуг. 
 
08.02.2003 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕРДОЛІКОВА ГОСТЯ 
 
 
З пляжу явилась боса 
в номер мого готелю. 
Довге її волосся 
впало дощем на постелю. 
 
Хай там матуся гадає, 
бачачи босоніжки, 
що сердоліки* шукає 
вредне її дівчисько… 
 
Ось на долоні дівочій 
два камінці прозорі, 
в неї ж самої очі – 
як діамантові зорі. 
 
Нам без вина було п’яно, 
клятви тако ж були зайві. 
 улось чаїне піано 
у полуденному сяйві. 
 
Тіло темніло у неї, 
як у мулаток-чорнявок, 
груди лиш – білі лілеї, 
й чайка біліла від плавок. 
 
Десь безупинні хвилі 
бились об скелі голі. 
 увсь на засмаглому тілі 
присмак солодкої солі. 
 
Щастя не знає змори. 
Квапилась все-таки мила… 
Боса прийшла із моря,  
а відлітала на крилах. 
 
О, не забути довіку 
ті гостювання босі! 
Наші серця-сердоліки 
там біля моря й досі.  
 
11.03. 2017 р.,  
* За повір’ям, знайдений сердолік приносить любов. 



 
ДО ПАЛЬМИ 
 
 
Висока дівчино із віялом, 
куди ідеш, як пілігрим? 
Які вітри тебе завіяли 
сюди із тропіків у Крим? 
 
Худенька пальмо, дочко літа, 
хіба  для тебе ці сади? 
Поглянь, які холодні квіти 
летять з Московії сюди! 
 
Стоїш під віялом промерзла 
у кожушку із рогози. 
Сідай у човен мій за весла 
та в Бога долі попроси! 
 
Хай не круті ми корабели, 
та що нам хвилі і туман, 
коли гукають Дарданелли 
і кличе теплий океан! 
 
Попливемо, вітрами гнані, 
бездонній безвісті на зло, 
і десь на березі Гавани 
сушити будемо весло! 
 
12.11.1997 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
У ГАЮ 
 
 
У глибині дитячих літ, 
коли збирав я первоцвіт, 
мене конвалія благала: 
- О, не займай! 
О, не займай! 
Квітує гай, 
кругом розмай – 
а я ще квіткою не стала! 
 
Настали юності літа, 
коли нестерпна самота, 
для мене дівчина співала: 
- Дай руку, дай! 
Ходімо в гай! 
Кохаю я, 
і ти кохай, 
щоб королевою я стала! 
 
Коли в осінньому теплі 
пливли останні журавлі, 
мені дружина прошептала: 
- Не поспішай, 
не поспішай 
покинуть гай, 
покинуть рай – 
ще наша осінь не настала! 
 
15.05.1996 р., Алушта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

* * * 

 

Покохав тебе. Тільки насправді я 

проклинаю той час, коли стрів: 

я для тебе — немов для Гренландії 

теплорукий приблуда Гольфстрім. 

Будуть ласки мої невеселі, 

бо нам доля дає лиш одне: 

або я розтоплю твої скелі, 

або ти охолодиш мене. 

1980 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕТАМОРФОЗА 

 

Заповзла у мій дім тонкостанна змія, 

задивився, закляк у захопленні я. 

Попросила вона обігріти її — 

хто відмовити б міг чарівниці-змії? 

В неї ніжні вуста, лиш холодні, як сталь — 

цілувала мене синьогуба печаль. 

Скільки літ змарнував я в обіймах змії! 

 ас минув, я прозрів — я убив би її! 

Та вона відповзла, знявши шкіру свою… 

Бачу: жінка лежить, затуливши змію. 

1981 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЖІНО ИЙ НАСПІВ 

 

Не затримуй мене, не затримуй 

ув обіймах, солодших за мед! 

Не затримуй, бо муж нелюбимий 

знов скрипітиме, наче паркет. 

Не засуджуй мене, не засуджуй, 

що слабка я до втіх молодих. 

Поглядаючи в очі мужу, 

я тебе виглядатиму в них… 

Прощавай, любий мій, прощавай же! 

Ти сумуєш? З яких же це див?! 

Я тікаю щаслива, мій княже, 

я тікаю нещасна, мій враже, 

рознещасна, бо ти не спинив. 

1983 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
*** 
 
 
Я зраду жінки можу зрозуміти, 
коли є муж, а смутку ніде діти... 
 
Так, так, я розумію грішну жінку, 
що тонучи, хапає соломинку. 
 
Коли немає сонця у житті,  
то навіть вогник гріє у путі. 
 
1975 р. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ДВІ ПОЛОВИНКИ ГІРКОТИ 
 
 
1 
 
Звело нас, мабуть, лихо 
до одного багаття: 
для мене втіха – книга, 
для тебе втіха – плаття. 
 
 
2 
 
Щоб розсудити нас – судді не треба, 
обоє ми злочинці немалі: 
ти в мене крала сходинки на небо, 
я в тебе крав блаженство на землі. 
 
1985 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НЕВІДПРАВЛЕНИЙ ЛИСТ 
Л. М. 
 
 
Не треба вже ні слави, ні хули, 
у спогади відходять юні сили. 
Яка печаль! Ми пізно зрозуміли, 
що одне одного давно пережили. 
 
Нам жаль було дитину сиротити, 
але не жаль своїх нещасних душ. 
Як свійським гусям, звиклим до калюж, 
було їм важко високо злетіти. 
 
Не треба вже ні слави, ні хули, 
всього, всього було у нашім домі. 
Розсталися — немов і не жили, 
розсталися — неначе й не знайомі. 
 
1987 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
* * * 
 
 
Забудь мене! Хай кожний спомин 
сховає морок, як зорю. 
Я не твоїм коханням повен 
і не тебе боготворю. 
 
Я теж забуду перший спалах, 
своє захоплення сліпе. 
В чужих очах, мов у дзеркалах, 
ти знову виявиш себе. 
 
Забудьмо все. Надія марна 
лише спустошення несе. 
Ти і тепер на фото гарна. 
Бездумно гарна. Та і все! 
 
1985 р. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ЗРАДЛИВИЙ СОН 
 
 
Ти зрадила мене в моєму сні... 
Було так гірко бачити мені 
тебе із іншим, млосну і щасливу, 
а я і слова не сказав від гніву. 
 
Я і тепер страждаю і киплю, 
хоча давно тебе вже люблю, 
і ти давно вже стала не моєю – 
а сон сичить у пам’яті змією. 
 
Це тільки сон, коли душа дріма – 
а справжня зрада зводить із ума. 
 
01.04. 2011 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЩЕ СТЕЛИТЬСЯ ШЛЯХ    
 
 
Здолавши всі межі і грані, я 
зійшов на тернистий Парнас. 
Самотність – моя компанія. 
Гей, хто ще самотній – до нас! 
 
Без друзів і свято – не свято, 
а дружбу не купиш за гріш. 
За неї підняти нам варто 
небесний повнісінький Ківш! 
 
Закусимо скибкою Місяця – 
якраз над балконом завис. 
Мені ще по-юному мислиться, 
як наче нашіптує біс. 
 
Ми в юності всі були красені, 
ніхто не ходив без ножа, 
весела вечірка під ясенем 
була нам без подруг чужа. 
 
Коли  хтось когось у жито 
носив на руках уночі, 
він дорого мав заплатити, 
віддавши від волі ключі. 
 
О юність в рожевім тумані, 
жалю за тобою нема, 
бо й там зневажав я грані, 
аби не зійти з ума! 
 
Ти сном промайнула в Донбасі, 
що нині вже кров’ю пропах… 
Тому-то мені на Парнасі 
тернисто ще стелиться шлях. 
 
25.07. 2017 р. 
 
 
 



 
ЗУСТРІ   НА  КЛАДОВИЩІ 
(Баладний  мотив) 
 
 
Був я в юні ро ки, наче вітер, 
пив, курив, охочий до гульні, 
і на танцях дівчину примі  тив, 
що не піддавалася мені. 
 
І в кіно водив, і в час получки 
дарував гостинці, а вона 
дозволяла брати лиш «під ручку», 
і на тім стояла, як стіна. 
 
Я тоді був хлопцем войовничим, 
не боявсь ні чорта, ні ножа. 
Дівчину привів на кладови  ще, 
раз така холодна, як чужа. 
 
А над нами повний місяць плинув, 
клен про сни підземні шелестів… 
Вибрав я у полині місцину 
осторонь від темних рук хрестів. 
 
Постелив піджак. Вона присіла. 
 ую, як її проймає дрож, 
та від поцілунків захмеліла, 
став і я рішучішим також. 
 
Цілував тугі дівочі груди 
і тугі коліна цілував… 
Довго я розводитись не буду, 
як тоді хмеліла голова. 
 
Місяць засоромився, напевно, 
і за хмару птахом залетів. 
Як вертались – то було так темно, 
ледь не заблудились між хрестів. 
 
А один з них виріс на дорозі, 
і ніяк не пройдеш – ну й дива! 
Я старий вже – пам’ятаю й досі, 
як він головою нам кивав. 
 



Ми прийшли, обнявшись, у містечко, 
що давно пливло у світі снів, 
я провів кохану до гніздечка 
і навік до неї прикипів. 
 
Мабуть, нас благословив до шлюбу 
саме той серед дороги хрест. 
Вік ми прожили, та жінку любу 
смерть взяла. А я один, як перст. 
 
Поховав її на кладовищі 
саме там, де ріс колись полин, 
і тепер вона до себе кличе, 
аби я не вештався один. 
 
Дні мої самотні вже на схилі, 
і мені подумалося так: 
хай би хтось і на моїй могилі 
простелив для дівчини піджак!  
 
10.10. 2016  р.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗОЛОТА ТЕЩА 
(Іронічне) 
 
 
Хай люди що хочуть плещуть, 
мовляв, не туди я хилю, 
а я свою рідну тещу 
по-справжньому ніжно люблю. 
 
А чом би її не любити? 
І добра, і мудра вона. 
У кого ж навчилась сваритись 
моя благовірна жона? 
 
Хоч теща моя не ледача, 
до праці така беручка, 
одна мене мучить задача: 
а в кого вдалася дочка? 
 
Я також не в ангелах значусь, 
це знає і світ, і сім’я, 
однак не кляне мою вдачу 
лиш віддана теща моя. 
 
Вона й докоряє не грубо, 
із ревнощів коси не рве. 
І тим іще зятеві люба, 
що в іншому місті живе! 
 
23. 12. 1980 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
До осені вже недалеко, 
та дні ще такі медяні   
Бездонно глибоке небо 
наповнює  душу мені. 
 
Душа моя теж без кордонів –  
їй любо іти на вогонь  
і юно світитись в полоні 
любимих очей і долонь. 
 
О пристрасті спечного літа, 
вже вас пригасили літа! 
 ого ж то, блакиттю умита, 
ще пісня моя  молода? 
 
І хай нам співається тихо,  
і лу ни не вторять стократ – 
зате вечоровий фламінго 
крильми осіняє мій сад. 
 
Рум’янить він білу хатину 
і сивий городній димок, 
рум’янить в мені Україну, 
яка не виходить з думок… 
 
Вслухаюсь, як скрипка цикади 
усе голосніше дзумить… 
 ого іще в Бога благати, 
коли є бездонна блакить! 
  
11.08. 2016 р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Де Рось впадає у Дніпро, 
зустрілись ми на юних крилах. 
Як синє селезня перо, 
навколо нас вода синіла. 
 
В долоні чо вна ми пливли, 
свої єднаючи долоні. 
Десь тільки чулося «курли» – 
і ні душі на оболоні. 
 
 и нас у човні бачив хтось, 
як обнялись ми у нестямі? 
Те знають лиш Дніпро і Рось, 
і невмолима наша пам’ять. 
 
05.12. 2016 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДА НИЙ СОН 
   
 
Спить у півонії бджілка, 
наче в колисці дитя, 
а серед саду жінка 
спить у обіймах дня. 
 
У холодку яблуневім 
плине вона в гамаку, 
наче потрапила в невід 
сонна русалка в ставку. 
 
Я біля неї присяду, 
як охоронець сну, 
під парасолею саду 
теж мимоволі засну. 
 
О полуднева знемога – 
труд спозаранку їй брат! 
Не долітає тривога 
в сонцем осяяний сад. 
 
21.06. 2017 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НА НІ НІЙ ПАСІЦІ 
 
 
Сплять вже притихлі вулики. 
Місяць, і соняхів ліс. 
Ласощі – мед із цибулею. 
В небі одвічний Віз. 
 
В наших очах бездонність. 
Срібна солома. Тиш… 
В ласках медових тонеш, 
в ласках медових спиш.  
  
09.09. 2016 р. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
В. Б. 
 
 
Іще здаля я Вас люблю, 
та всю Вас бачить моє серце. 
Так з неба видно журавлю 
у чистім лузі все озерце. 
 
А там замріяна верба 
на воду коси опустила. 
Це Ви?  и це моя судьба? 
Аж широчіють в мене крила. 
 
За кругом круг, за кругом круг 
над Вами плаваю в блакиті. 
Є тільки озеро, є луг, 
і є там Ви, одна у світі. 
 
Іще здаля я Вас люблю, 
а наші душі вже знайомі. 
Махніть привітно журавлю – 
до Ваших ніг впаду, як промінь. 
 
10.10. 2013 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Навіщо Бог послав мені 
це не просте чіпке кохання? 
Приходять знову навесні 
надія і очарування. 
 
Навіщо щастя весняне 
до мене знову завітало? 
Навіщо зваблює мене, 
ця жінка-квітка незів’яла? 
 
Хай розум каже: все мине, 
холодний час усе остудить, 
та хтось же згадує мене, 
а може, й любить, навіть любить! 
 
14.02. 2018 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДЕКОЛЬТЕ 
 
 
Ми не знали, що далі буде, 
і стежина куди приведе… 
Місячіли у тебе груди 
із глибокого декольте. 
 
Вечоріло. І голосом флейти 
звала іволга знов і знов. 
Зірка в небі шматочком крейди   
нам виводила слово «любов». 
 
О юнацька любов безтямна! 
Солод перших щасливих сліз! 
Та у щастя коротка пам’ять, 
як у мрій, що уже збулись. 
 
Марно, марно вечірня зірка 
нам небесний пророчила шлюб, 
бо незгасна любов – це не тільки 
гра очей і принада губ. 
 
Ще не раз ми сплітали руки 
і ходили до гаю. Проте 
по роках, по льодах розлуки 
я пригадую лиш декольте. 
 
05.08. 2016 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
***  
 
 
Вони зустрілись у житейській віхолі, 
коли було дивитись в очі ніколи. 
 
Взялась за руки пара молода, 
пішла через замети і літа. 
 
Пережили весняне буйноквіття, 
і грозове минули повноліття. 
 
А в очі одне одному вони 
вже задивились пізно восени. 
 
А в них – ні сонця, ні ясного місяця, 
і лиш зима там сивокоса світиться. 
 
Біліє на заметові замет, 
ні повернутись, ні піти вперед.  
 
Яка печаль – зустрітись серед віхоли, 
коли обом дивитись в очі ніколи! 
 
15.07. 2016 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СРІБНЕ  
(Двовірш) 
 
 
1 
 
Осінній іній посріблив  долину, 
на мене срібну руку теж поклав, 
У срібнім світі жінку я покинув, 
хоч срібних днів із нею не прокляв. 
 
Я думав про майбутнє. Тільки марно 
надії будувати на піску. 
Хай жінка по-осінньому ще гарна, 
але краса висить на волоску. 
 
Я в ній найперше цінував людину, 
а в жінці жінку треба цінувать, 
і доки колисаєш в ній перлину, 
аж доти з нею буде благодать. 
 
Від слів колишніх я не відмовляюсь, 
та у нових вже ніжності нема. 
Уже не жду, не марю, не караюсь, 
не мучуся: «Сама, чи не сама?» 
 
Тремтить на срібній гілці павутинка, 
і гай уже сивіє в холодах. 
Ходила тут зі мною влітку жінка, 
тепер лиш вітер ходить по слідах. 
. 
 
2 
 
З мого серця ледь видимі ниті, 
наче іній, срібляться у світі. 
Вже не стануть вони золотими, 
лиш по сріблу я в безвість ітиму.  
 
Я ітиму, де тіні та тіні, 
а на серці лиш іній та іній. 
Продзвенять мої срібні ниті 
журавлино у срібному світі… 
 
2013, 2016 р.р. 



 
П’ЯНА ВИШНЯ 
 
 
Пізня вишня, спіла вишня – 
мов любов моя колишня. 
 
Заховалась в гущі саду, 
мов осуджена за зраду. 
 
Вишня спіла, вишня п’яна – 
насолода для гурмана. 
 
Тільки ягоди опалі – 
як розсипані коралі. 
 
Не моя вже вишня п’яна – 
все одно на серці рана. 
 
09.07. 2017 р.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
* * * 
 
 
У півтонах твоєї мови, 
ув артистичних злетах рук 
уже помітні знаки втоми 
і від страждань, і від розлук. 
 
Всього мені ти не розкажеш, 
повім і я тобі не все. 
Мов пізній цвіт, кохання наше: 
повіє холод — і знесе. 
 
1984 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗРІЛІСТЬ 
 
 
Розлились небеса повноводі, 
і долини теплом налились... 
Тільки ця благодать у природі 
не хвилює мене, як колись. 
 
Полюбляв я співати на вітер, 
та ощадливим став на пісні. 
 и пружніше запраглося жити? 
 и поменшало друзів мені? 
 
Світ – мов яблуко на долоні, 
злива змила бажання дрібні, 
і ранковий туман в оболоні 
не здається вже лебедем, ні! 
 
Вподобала нічну прохолоду 
тиха зірка моя – самота. 
Без тремтіння, як руку у воду, 
опускаю коханій лист. 
 
Просто дивно – усе пам’ятаю: 
гаму рухів і настроїв злом, 
лиш не дивно, що пам’ять гортаю, 
як пожовклий чужий альбом. 
 
Не скажу, що я став невразливий, 
не скажу, що безпечно сплю... 
За шаленством весняної зливи 
вже не стало на серці жалю. 
 
1985 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
О. Ш. 
 
 
В безвісті потиху догораю 
і живлюся спогадами я. 
Жінко із Шевченкового краю, 
ще звучить в мені твоє ім’я. 
 
Ще дзвенить ім’я великокняже, 
як тоді, у літо мандрівне. 
Тільки блискавичне щастя наше 
навпіл душу знов не розітне. 
 
Не закружить нас приморський вихор, 
не сп’янить усміхнене вино. 
Щастя наймиттєвіше — не лихо, 
лихо в тім, що згублене воно. 
 
Від людей ховаючи у схроні, 
ми й від себе свій сховали скарб. 
А яке то щастя у полоні?! 
І яку то волю має раб?! 
 
Нащо, нащо людям на догоду 
обікрали ми своє життя? 
Жінко із Шевченківського роду, 
Бог — нам свідок, 
Бог нам — і суддя! 
 
1990 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДО ЖІНО ОГО ДНЯ 

Двовірш 

 
1 
 
Вже весна. У нічній прохолоді 
медитую на місяць, як йог. 
Безкінечний був день сьогодні – 
я тому натрудився за трьох. 
 
З березневим жіночим святом 
привітав із десяток жінок. 
Якщо скажете, що забагато, 
то даремно, бо я одинок. 
 
Привітав cвоїх лікарок щирих, 
і стареньку сестрицю мою, 
і невістку (ми з нею у мирі), 
і колег, чиє слово люблю. 
 
Не буває любові багато, 
зовсім  гірше, коли нема. 
Не буває і вічного свята, 
як не вічна на серці зима. 
 
Як бджолі вибачають квіти, 
що бере вона з інших нектар, 
так до скону вчимось ми любити, 
бо кохання – небесний дар. 
 
Квіти юності вже вибачайте, 
що якусь оминув я в степу! 
Не гнівіться, жінки і дівчата, 
що тепер вас, як сни, призабув! 
 
Ще б одну мені зовсім забути, 
ту одну, що під осінь мені 
злим морозом дихнула у груди, 
щоб навік затуманити дні. 
 
Я годив їй любов’ю, як медом, 
і дурного не кинув слівця, 
їй байду же, що був я поетом, 



що остануся ним до кінця. 
 
Ах, поети, сумні наші будні – 
хліб насущний, сімейний барліг. 
Може, є поетичні трутні, 
тільки жити я так не міг. 
 
Вже весна. У самотній господі 
медитую на місяць, як йог. 
Хто у мене на серці сьогодні – 
знає Бог. 
 
20.03.2011 р. 

 
2 
 
Забув я, що таке сім’я, 
не поєднавши волю з раєм, 
і дороге колись ім’я 
все рідше в пам’яті зринає. 
 
Так проминає ніч глуха 
зі сном нав’язливим, як сварки. 
Любов – не дзеркало гріха, 
та розбивається на скалки. 
 
02.04.2015 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Сонце гріє, бо здатне гріти, 
небо чисте, тому й голубе. 
Не жалійте себе, не жалійте! 
Не жалійте усіх, як себе! 
 
Ми великого космосу діти, 
а дитинство завжди сліпе. 
Не жалійте себе, не жалійте! 
Не жалійте усіх, як себе! 
 
Що ж усіх спонукає жити – 
і квітуче, і зовсім слабе? 
Тільки здатність усе любити, 
все – безмежно і трохи себе. 
 
11.04.2013 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ЕЛЕГІЯ ПРОЩАННЯ 
 
 
У теплий час зеленого розмаю 
мене гукнула саду благодать. 
Але чомусь і тут посеред раю 
усе частіше став я сумувать. 
 
Дивлюсь на квіти — начебто прощаюсь, 
зриваю плід — немов в останній раз. 
Налив вина сьогодні замість чаю, 
але й вино вже п’ється, наче квас. 
 
Понад усе я дорожив любов’ю 
і вигоді кивав лише здаля, 
а все здобуте силою і кров’ю 
тепер в мені холоне «до нуля». 
 
Холоне неприкаяне кохання, 
і рідний дім не гріє як колись. 
Тополі, як високі поривання, 
шепочуться, що я вже натомивсь. 
 
І на землі мені вже стало тісно, 
і кличе в далеч запах полину… 
Якщо й грішив, то каятися пізно, 
якщо й любив, нікого не верну. 
 
Ні сподівань рожевих на світанні, 
ні літ щасливих вже не повернуть. 
Все ж не кляну я дні свої останні, 
лишаючи слова на незабудь. 
 
Кому я залишаю сад словесний? 
Кому впадуть плоди його до ніг? 
Йому віддав я всі найкращі весни, 
зростив його, а друзів не зберіг. 
 
Лиш горлиця тут гомонить зі мною, 
на всохлій гілці тужно гудучи , 
та з місяцем я часом душу гою, 
під хатою засидівшись вночі. 
 



Простіть мені, колючому, мов кактус, 
усі, кого я тут не долюбив! 
Ви думаєте легко це — прощатись 
під шепіт саду й гомін голубів?! 
 
01.06.2012 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НЕПОСЛАНИЙ ЛИСТ 
Завучу Вищих літературних курсів 

 
Ах, Ніно Авер’янівно, 
наша наглядачко, 
у Москві примареній 
згадую Вас вдячно. 
 
Мабуть, Ви й сама була 
у душі поетом, 
нам робила мало зла, 
ми ж були «при этом» 
 

гультяї, бо на умі – 
чарка та дівчата. 
Я стояв не в стороні, 
як святий на чатах. 
 
Навіть раз – о, дивний збіг! 
(падати, чи сісти?) – 
Ви позвали на пиріг, 
де були й міністри 
 
з України (саме так!) 
та з провінцій інших. 
Я побачив їхній лак – 
що сказати більше? 
 
Сало, плавлені сирки, 
брага у барилі – 
ось такі керівники, 
в Україні милій! 
 
Ніно, знали всіх Ви нас, 
як млинці в сметані, 
і тому сказав я: «Пас! 
Будь здорова, пані!» 
 
Не судилось близь Кремля 
коротати ночі. 
Нині бачаться здаля 
Ваші мудрі очі. 
 



В них уже й тоді на дні 
плавала утома. 
Ви і досі там одні, 
як тепер я вдома? 
 
22.07.2013 р. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

НОРКОВА ШУБКА 

 
 
Виглядала з норкової шубки 
і сама вона, як той звірок. 
Випускала крізь рожеві губки 
сигарети довгої димок… 
 
Він, шахтарський хлопець із Донбасу, 
теж потрапив на гірський курорт, 
і пізнав не тільки лижну трасу, 
а й любов – також курортний спорт. 
 
Незнайомі ще, вони на спуску 
зіштовхнулись, впали у замет… 
 ерез цю притичину безглузду 
в них любовний виникнув сюжет. 
 
Вечір був. Колиба. Тепла грубка. 
Ніжна жінка мліла від тепла. 
На дубовій лаві її шубка 
їм м’якою постіллю була. 
 
Жар душі не бережуть на завтра, 
сон – не для закоханих сердець. 
Цілу ніч горіла пічка-ватра, 
жеврів сигаретний попілець. 
 
Люблячому серцю треба мало, 
бо у ньому весь буремний світ. 
Віхола за вікнами стогнала 
і гуділа сотнею трембіт. 
 
Замела їх у колибі сніжно, 
і не скоро випустила в двір. 
У любові не буває грішно, 
бо летиш без пам’яті із гір! 
 



Ще не раз вони долали трасу, 
що під силу душам молодим. 
Тільки жінка, люблена до сказу, 
скоро вже розтанула, як дим. 
 
Дим розтав із губ ії рожевих, 
наче над Говерлою туман. 
О прекрасні ночі, де ви? Де ви? 
Де п’янкої юності обман? 
 
Ось вже сам він палить сигарету. 
В нього кращих спогадів нема. 
І здається сивому поету, 
що приснилась норкова зима. 
 
29.12. 2017 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НІ  ІЗ МУЗОЮ 
 
 
Нічна столиця – наче в чорній рясі, 
а всі вогні у тисячах печер 
такі чужі й далекі, мов на Марсі… 
Та й мало що близьке мені тепер. 
 
 ужі мені літа мої прожиті, 
чужі молитви, втіхи, суєта. 
Я опинився у старому світі, 
хоча душа, як повінь, молода. 
 
Тоді чого? Радій, що ти ще бравий! 
Але які то радощі, коли 
для молодих тепер я не цікавий, 
а сиві друзі в далеч відійшли? 
 
І тільки Муза без дзвінка, без стуку 
в мій дім заходить, юна і струнка, 
подасть мені для поцілунку руку 
і усміхнеться, мов до юнака. 
 
Ні слова, ні півслова, тільки очі 
глибокі, наче темінь за вікном – 
безмовно зачарує, заморочить, 
зітре межу між явою і сном 
і, як прийшла, так тихо вийде з дому… 
 
А я, все заворожений, не сплю, 
задумливо ходжу, забувши втому, 
немов живу у світі молодому 
і знов його приємлю і люблю. 
 
Давно вже місто спить у чорній рясі 
і жодного не світиться вікна, 
лиш хтось мені посвічує на Марсі… 
І як не догадатись: то Вона! 
 
17.02.2011 р. 

 
 
 



 
* * * 
 
 
Коли в небі світить сонце, 
інших зір не видно в небі. 
Так любима нами жінка 
всіх затьмарює жінок. 
 
Ти затьмарила, кохана, 
всіх жінок, мені знайомих, 
всіх жінок ще й не знайомих — 
аж печаль мене взяла. 
 
1984 р. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ШЛЮБНИЙ  ОВЕН 
(Вінок сонетів) 
 
«Пливе човен, води повен 
та й накритий листом…» 
             (Із народної пісні) 
 
1 
 
Коли між нами злагода і мир, 
тоді ніхто із нас не має тіні, 
бо тінню кожний з нас стає віднині 
для другого, неначе поводир. 
 
І не потрібний нам обом буксир – 
обоє пливемо за течією, 
від нігтя до брови стаєш моєю, 
як я твоїм, коли між нами мир. 
 
Та раптом набіжать свинцеві хмари, 
і в сутінках ти губиш звичні чари, 
і гостре «я», мов блискавка, січе, 
 
і грім погроз гримить над головою, 
але в пітьмі знайду твоє плече – 
знов дні біжать безжурною юрбою. 
 
 
2 
 
А дні біжать безжурною юрбою, 
немов зі школи жваві школярі, 
однакові, як в місті ліхтарі, 
і ти стаєш покірною рабою. 
 
Хоч їдуть вже в ракетах – не гарбою, 
космічні мандри нині на порі, 
тобі потрібні тільки якорі, 



які єднали б лиш мене з тобою. 
 
Та прийде час – захочу злету я – 
і прощавай, буденщино моя! 
Мій дух запрагне волі і спокою. 
 
Лечу, спаливши за собою міст, 
минулі дні – комети довгий хвіст – 
я з висоти любуюся тобою. 
 
 
3 
 
Я з висоти любуюся тобою, 
з тієї, котру досвідом зовуть, 
бо в почуттях осіла каламуть, 
навіяна юнацькою гульбою. 
 
Ще бачити я рад перед собою 
в тобі дівочі риси весняні, 
не збронзовілі ще, не кам’яні – 
з грайливими вустами і бровою. 
 
Але тепер я маю помічать, 
що ти вже мати, і її печать 
окреслює твої ще юні риси. 
 
Хоч в них ще помічає пильний зір 
то еротичний лиск кіноактриси, 
то дерево, задивлене у вир. 
 
 
4 
 
Як дерево, задивлене у вир, 
не бачить у воді свого відбитку, 
так і мені себе тоді не видко, 
коли в чуттєвий поринаю вир. 
 



Людина вже давно-давно не звір, 
та більше звіра в світі чинить збитку, 
у всьому прагне більшого наїдку, 
мечі кує із думкою про мир. 
 
У мене захист є напоготові 
для критика, що скаже: «Дивина! 
Ти войовничість тулиш до любові». 
 
– Так, так! – скажу. – Ця фея чарівна, 
якій підвладні слава і струна, 
буває ще нестримніша за повінь. 
 
 
5 
 
Буваєш ти нестримніша за повінь, 
моя уяво, каторго моя, 
коли сичиш, гнучка, немов змія: 
– Ти – сторож при украденій любові. 
 
Обоє ви давно в злочинній змові: 
вона – для іншого, а ти їх обікрав, 
і добровільно сам собі обрав 
сімейний віз, призначений волові. 
 
– Мовчи, уяво! Знай собі своє – 
для творчості у тебе простір є. 
Вогонь життя в очах мого дитяти 
 
із небуття явила світла мати – 
нас над усе єднає спільний плід, 
любов’ю розтопивши вічний лід. 
 
 
6 
 
Любов’ю розтопивши вічний лід, 
наш рід росте ще від часів рубила. 



(Історія сліди ті загубила, 
чи то, як пес, бере ще тільки слід). 
 
Ми, люба, кладовище всіх тих бід, 
що громом падали на плечі роду, 
і одночасно всю красу народу 
ми несемо в собі, як первоцвіт. 
 
Так важко нам і так бентежно жити, 
як пагону, що рве бетонні плити, 
в передчутті всесвітньо-людських бід. 
 
Кріпись! Якщо призначено судьбою 
вціліти в світі тільки нам з тобою – 
заповнимо собою цілий світ. 
 
 
7 
 
– Заповнимо собою цілий світ! – 
вже не один волав і рвався з цепу, 
і не один вже влазив у халепу, 
ламав хребет або ховавсь, мов кріт. 
 
Я вже збагнув: аніж топтати світ, 
то краще увібрать його у себе, 
до серця прижививши, як прищепу – 
тоді він буде твій, як твій же плід. 
 
О подруго, мій світе незбагненний, 
веду в собі за тебе бій священний! 
Всі «я» твої докупи як звести, 
на сумнівах поставивши хрести? 
 
 и без жалю скажу тобі, любове: 
 – Ти вся моя, бо я тобою повен!? 
 
8 
 



«Ти вся моя, бо я тобою повен!» –  
гукнув у сім’янинові поет, 
гукнув красиво, тільки ось секрет: 
куди пливе у парі шлюбний човен? 
 
Як у Ковчезі, повно в нім диковин, 
а весла різні: в неї – ставкове, 
у нього – і по морю попливе, – 
та не туди пливе сімейний човен. 
 
 
Стоїть, заякорився за поріг, 
об якір тільки гості чистять ноги… 
Хто без вагань канат рубати міг – 
 
і вільним козаком через пороги – 
галасвіта, без друга, без керма!?.. 
Тісний наш світ – а іншого нема. 
 
 
9 
 
Тісний наш світ – а іншого нема. 
Любов ми розгубили у дорозі. 
Отак, бува, сінце везе на возі 
господар ледаченький і дріма, 
 
прокинеться – аж гульк! – його катма, 
лиш бачить на сидінні під собою 
мізерний жмут, що був колись копою – 
а вже позаду хукає зима. 
 
Усе, що ми взяли на шлюбний поїзд: 
повагу, співчуття, дзеркальну совість – 
так само розтрусилось крадькома. 
 
Оглянешся –  а що іще зосталось 
на станції, за котрою вже старість? 
Посвітить сонце – знов панує тьма. 



 
 
10 
 
Посвітить сонце – знов панує тьма. 
Коли не честь, а страх перед очима, 
коли не друг, а ворог за плечима – 
нічого в світі гіршого нема. 
 
Отак і космонавта тисне тьма, 
немов курча в тоненькій шкаралущі, 
чи світлячка у непролазній пущі, 
коли йому попутника нема. 
 
Та гіршої, як в парі, самоти, 
хоч світ увесь обійдеш, не знайти. 
Зазнав і я. Та доля справедлива: 
 
мене живила думка потайна, 
що зникне самотинності мана, 
немов коханка жадібна і хтива. 
 
 
11 
 
Ні, не коханка жадібна і хтива 
розвіє вже тепер мені журу – 
я кличу жінку, схожу на сестру, 
на матір схожу, строгу і дбайливу. 
 
Отак моряк в годину нещасливу 
у морі штормовому серед скель 
все вигляда надійний корабель, 
а не кокетку-яхту пустотливу. 
 
Хоч приклад, може, вибрано невлад, 
бо потопаючий і соломинці рад, 
дарма що сподіванка ця зрадлива, 
 



та вірячи, що шлюб і серед гроз 
гармонію несе, а не хаос, 
чекаю я в житті нового дива. 
 
 
12 
 
 екаю я в житті нового дива. 
І раптом не вві сні, а наяву 
мені шепоче жінка: «Я щаслива, 
бо знаю, задля кого я живу!» 
 
Не так, напевно, благодатна злива 
враз освіжає зелень степову, 
як наша перша зустріч полохлива 
вдихнула в мене віру: оживу! 
 
Якщо всі дні у тижні – тільки будні, 
одна печаль, що в травні, що у грудні – 
лиш недруга цим щастям наділю. 
 
Моє ж прийшло, грайливе наче мавка, 
сміливе, як Маруся Богуславка – 
закреслюю минуле без жалю. 
 
 
13 
 
Закреслюю минуле без жалю. 
Коли приходить сум не знати звідки, 
і ревнощі – усе частіші свідки, 
це значить: почуття вже на нулю. 
 
Ні віщі сни, ні мудра ворожба 
дарма йому нову готують клітку. 
Женитись в юні роки – йти в розвідку, 
у зрілості одруження – судьба. 
 
Здавалося б: вже стільки пережито, 



тримай в руці синицю діловито – 
чого услід дивитись журавлю? 
 
Та вдруге розцвітаючи під осінь, 
я втрати не боюся вже, як досі, 
я знову відчуваю, що люблю. 
 
 
14 
 
Я знову відчуваю, що люблю, 
відходжу, як примерзла взимку гілка, 
і дорога стає мені домівка, 
як порт приписки милий кораблю. 
 
Хоч всі бруньки в душі не оживлю 
і згадки не спалю, немов копірку, 
та ніжність, ніби сховану в копилку, 
я нині віддаю, а не коплю. 
 
А чоловіку треба небагато, 
коли є мудра жінка – справжнє свято 
і полюбовна згода – міра з мір. 
 
Поєднані, мов у вінку сонети, 
ми схожі на міжзоряні ракети, 
коли між нами злагода і мир. 
 
 
15. МАГІСТРАЛЬНИЙ 

 
Коли між нами злагода і мир, 
а дні біжать безжурною юрбою, 
я з висоти любуюся тобою, 
як дерево, задивлене у вир. 
 
Буваєш ти нестримніша за повінь, 
любов’ю розтопивши вічний лід, 
заповнюєш собою цілий світ – 



ти вся моя, і я тобою повен. 
 
Тісний наш світ, а іншого нема. 
Посвітить сонце — знов панує тьма, 
немов коханка жадібна і хтива, 
і від життя я жду нового дива. 
 
Закреслюю минуле без жалю: 
я знову відчуваю, що люблю! 
 
1982–85 р.р., Черкаси 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗУСТРІ І 
(Уривки із роману «Московський час») 
 
 
СЬОМЕ НЕБО 
 
По Москві розгулялись завії, 
салютує снігами зима… 
А в поетів гостюють повії, 
кращих Муз на сьогодні нема. 
 
Безталанні зійшлись молодиці, 
розгубивши в дорозі мужів, 
не красуні, але яснолиці — 
вихор віхоли їх закружив. 
 
Та конторниця, та кастелянша, 
та, здається, знімалась в кіно, 
а весела коректорка Саша 
вже готова іти у танок. 
 
«В роще моей пел соловей, 
спать не давал он тёще моей. 
Возьму я ружьё, убью соловья — 
спи спокойно, тёща моя!» 
 
І поети сьогодні веселі, 
зносять вина і варять плов, 
про далекі забувши оселі, 
де родинний вогонь захолов. 
 
Що я злого скажу про тебе, 
інститутський притулок-готель? 
Сьомий поверх — як сьоме небо, 
коридор — безкінечний тунель. 
 
Дух шурпи* на загальній кухні. 
В одиночці є ліжко і стіл. 
Що поету ще треба в комуні?! 
Хист мисливця і точний приціл. 
 
Вже не юні пішли ми до школи 
пити мудрість з московських джерел. 



 аювали у мене монголи, 
і Микола — гуцул, і карел. 
 
Набридали студентські парти — 
заглядали гуртом у шинок. 
Та нічого життя не варте 
без поезії і жінок! 
 
Для художників свято – нату рниці – 
пишні стегна, дівоча грудь. 
А поетам прості вільнодумниці  
нині дивне натхнення дають. 
 
О, веселі студентські банкети, 
ви в житті не найбільший гріх! 
Я люблю, як співають поети, 
я люблю їхній смуток і сміх. 
 
Та і сам я поет хоч трішки 
і люблю заспівати кружка , 
як несуть на топо рах опришки 
хоронити свого ватажка. 
 
«Гей, як стрілив в одне пле че, 
а з другого крівця те че…» 
 
Ми ватагою також зійшлися 
на московській обжитій горі, 
сяє люстра над нами, як місяць, 
а вино, як багаття, горить. 
 
Ми зійшлись не ділити здобич, 
хоч і слід би панів поскубти. 
Що не діви святі з нами поруч — 
так і ми не святоші, брати! 
 
У поетів привільні звички, 
кожний сам собі геній і туз! 
Безталанні веселі москвички 
в них гостюють плеядою Муз. 
................................................ 
* Шурпа (тюрк.) — суп із баранини. 
 
1976 р. 
 



ГАЗЕЛІ 

Халімі Худайбердиєвій, узбецькій поетесі 

 

1 

 

У високій московській оселі 

вечорами читаю газелі, 

бо зустрів чарівницю ханум, 

як оазу в безводній пустелі. 

 

В її погляді – спечний самум, 

від коси її – лагідний струм, 

коли б міг я легенько торкнути, 

не ходив би у мареві дум. 

 

Коли б міг її тугу збагнути, 

щире слово від неї почути, 

під співання її негучне 

дні минулі я зміг би забути. 

 

Хай ніколи цей сон не мине, 

хай ніхто нас не жде, не кляне –  

стану кликати думи веселі. 

Ой ти, мріє, втішаєш мене! 

 

Я один у високій оселі 

вечорами складаю газелі, 

бо зустрів чарівницю ханум, 

як оазу в безводній пустелі. 

 

 

2 

 

Не відлітай у край свій бавовняний, 

не залишай мене серед пурги: 

ну, хто трояндно так на мене гляне? 

Не відлітай, де сонечко весняне. 

 

Ти підеш боса в росяні луги, 

барвистим платтям сколихнеш тюльпани, 

мене ж обсядуть думи-вороги, 

війнуть у душу ранішні сніги. 

 



Тебе обступлять маки полум’яні 

і, граючись, у гори заведуть, 

О, як я заздрю сонячній поляні, 

де ти приляжеш, лагідніша лані! 

 

Якщо вже їдеш, то щаслива будь, 

хай доля не блукає у тумані. 

Дам гілочку багульника у путь, 

розквітне він – згадати не забудь! 

 

 

3 

 

Сміялися чорні агати 

у розрізах східних очей. 

Жадали в обіймах заграти 

дві скрипки жіночих плечей. 

 

І руки мої розуміли 

принаду припасти до струн, 

та був я музика несмілий, 

боявся спотворити гру. 

 

А скрипки чекали не вміння, 

а відданих музиці рук – 

і гасло коштовне каміння, 

холов ненароджений звук. 

 

Хто має приховані муки, 

не знає спокійних ночей. 

Злинали вві сні мої руки 

до тих недосяжних плечей. 

 

За мить я міг стати багатим, 

та став жебраком через мить. 

Сміялися чорні агати, 

і сміху повік не спинить...  

 

1976 – 77 р. р. 

  
 
 
 



* * * 
Світлані Кедріній, московській літераторці 
 
 
Є гіркота в твоїй красі 
і зваба в гіркоті. 
Як двоє зайнятих таксі, 
ми стрілися в путі. 
 
Забув я зло, забув добро 
в реакторі Москви. 
Ти б’єш, як часточка, в ядро 
моєї голови. 
 
І загорюся, і впаду 
грозою в твій хаос, 
подарувавши на льоту 
жмут нервів — жмут мімоз. 
 
1980 р. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВТІКА КА   
 
 
Жаль мені в Москві одну людину – 
жінку, що довірилась мені, 
що забула шлях на Україну, 
у чужій прижившись стороні. 
 
А сюди прибилася до брата, 
як служив тут в армії – і край! 
Прощавайте, і рідня, і хата, 
і колгоспний той кріпацький рай. 
 
На будові працювала тяжко, 
гуртожи ток був, як рятівник: 
не якась вона тепер бродяжка, 
а столичний справжній робітник. 
 
Прижила дитину із солдатом – 
з нею вже не виселять з Москви. 
Бурякові хай не ждуть кагати, 
де не піднімала голови! 
 
Отака коротка сповідь жінки        
із рум’янцем свіжим на виду. 
Карі очі – дві благальні зірки, 
відкривали душу молоду. 
 
Ой, ти доле бідної втікачки! 
Я і сам тут, звісно, утікач,     
тимчасовий, правда. Звідси й рачки 
я втечу, як тільки прийде час. 
 
Обніму тебе я на останок, 
пригорну близьке мені крило... 
Не мину байду жно полустанок 
в Україні, де твоє село. 
 
Як моїй душі не привітати 
у яру хатини і струмок? 
Може, саме із твоєї хати 
теж привітно зді йметься димок. 
 
Може, там із тугою по доньці 



мати знов бере твого листа, 
розглядає внука, наче сонце, 
і до Бога шепчуть щось вуста... 
 
Скільки молитов від українок 
чув Він за невільничі віки! 
Як товар, ішли на рабський ринок 
і дівчата наші, й парубки. 
 
І тепер живеться нам не гладко, 
тільки виживаєм просто так... 
Жаль тебе, а ще твого хлоп’ятка, 
з нього вже не виросте козак. 
 
Хай проста  хоч виросте людина, 
тільки б не московський яничар! 
Скільки свого цвіту Україна 
віддала моско вщині у дар!  
 
Ми лиш сієм – а чужі обжинки, 
наше поле – все ще переліг. 
Жаль мені в Москві тієї жінки,  
що з собою взяти я не міг... 
 
1978 – 2019 р.р.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛЮБОВ  КРІЗЬ  ВОГОНЬ 
(Поема - новела) 
 
 
Він, може, й бив її в готелі, 
бо лаявсь так, немов дикун. 
Я за стіною чув дуелі, 
у ліжку крутячись, як в’юн... 
Сусідів цих я зрідка бачив: 
він був, як хмурий кипарис, 
вона – крилата пальма наче, 
над нею він, мов хмара, вис. 
 
Він ще здавався контрабасом, 
вона – із роду скрипок-прим, 
він гуркотів до неї басом, 
немов у горах часом грім. 
А що між ними? Невідомо. 
Воно ж курорт.  и шлюб, чи флірт… 
Та я відчалював додому, 
вже забуваючи конфлікт... 
 
На сімферопольськім вокзалі, 
де я вкладав свій чемодан, 
зайшла в купе, як дух печалі, 
уже знайома нам мадам. 
Я уклонився. І полицю 
їй нижню залюбки віддав. 
Як не уступиш молодиці!? 
Галантність личить і дідам. 
 
Хоч не вважав себе я дідом 
у п”ятдесят із гаком літ.                        
Та це пусте… І ось ми їдем 
із краєвиду в краєвид. 
До нас підсядуть у Джанкої, 
отож ми їдемо удвох. 
Святково, любо. Тільки в скроні 
щось солов’їно тьох та тьох! –  
 
неначе я вже закохався... 
 и в Ялті ще почався сказ? 
Вона назвалась тихо: «Настя», 
а я й по-батькові назвавсь. 



«Так саме батька мого звали, 
відомим рапіристом був, 
завоював таких медалей!.. 
А муж мій служить в СБУ. 
 
Він, як і всі там, грубуватий – 
примчав... ревізію зробив...»  
«О, чув я бас його в кімнаті...  
А він нікого там не вбив?  
Таке з ревнивцями буває...» – 
хотів я звести все на жарт, 
та жарт невдалий вийшов, знаю, 
а у розмові – дивний старт. 
 
Дорога нам дає відвертість, 
бо на короткий зводить час, 
і часом хочеться до смерті 
когось впустити в свій палац. 
І хай палац не дуже світлий, 
не зовсім прибраний, але 
коли вже сутінки обридли – 
впусти когось – не буде зле. 
 
А ми в путі... Я щось торочив 
їй про прочитаний роман… 
Але у Насті чисті очі 
оповивав легкий туман – 
такий буває над Ай-Петрі, 
коли заходить на грозу. 
І я в її душевних нетрях 
передчував уже сльозу. 
 
Я бачив: хоче щось повідать 
попутниця неговірка. 
Та вже Джанкой – нові сусіди – 
і обстановка не така! 
Спокійно чаю напилися, 
хоч я дістав, було, й коньяк… 
Супутники вже на полицях 
вляглись дрімати. А раз так – 
 
з купе ми вийшли. Наш фірмовий 
мчав без зупинок. Із вікна 
темніла ніч. І знов розмова. 
«Ну що ж!..» – продовжила вона, 



Настуся, приязна і люба 
не наяву, у думці лиш. – 
«Повівся він зі мною грубо, 
бо я сказала: «Геть! Облиш!» 
 
Я вже давно терплю цю муку, 
бо почалося все раніш. 
Він піднімав на мене руку – 
я за кухонний бралась ніж. 
Такі тепер інтелігенти: 
він юридичний закінчи в, 
а я співачка, і концерти 
мої шанують слухачі…» 
 
«О, чув я ваш чудовий голос – 
звучав по радіо не раз! 
На жаль, по телеку ніколи, 
бо я давно до нього – «пас!». 
Живлюся більше Інтернетом, 
цікаве що – те і дивлюсь. 
З таким ось, бачите, естетом 
звела вас доля» – я сміюсь. – 
 
Я пам’ятаю, ви про Гриця 
співали так, аж струмом б’є, 
щоб не ходив на вечорниці, 
бо чарівниченька там є…» 
«Ні, я не вмію чарувати, 
аби немилий мій подох.. 
Прошу розлучення хоч дати, 
коли не дав нам щастя Бог. 
 
Дитину дав – і ту не бачу, 
в його батьків мій хлопчик, там. 
Вже і прошу його і плачу… 
«Нізащо хлопця не віддам! 
Він буде в мене футболістом! 
Шевченком буде, чи Пеле… 
А ти не можеш навіть їсти 
зварити смачно…» Так!  Але 
 
він не дає мені розводу, 
аби квартиру не ділить, 
бо генеральська, бачте. Зроду 
не зазіхала… Хай згорить 



квартира дідова багата 
і весь той допотопний крам! 
Він не пускає до дитяти – 
одне торочить: «Не віддам!» 
 
Я, звісно, часто на гастролях. 
Проклятий побут дістає. 
Та зараз я не граю ролі – 
я перед вами вся, як є. 
Медалі батьківські він клянчить, 
аби авто за них купить» –  
Замовкла Настя. Тихо плаче… 
«Ну, де подітись? Підкажіть!» 
 
«Запропонував би вам кімнату 
в своїй квартирі – сам, хоч вий! 
Та молодій вам буде складно. 
І я ще начебто живий. 
Напівживий тепер, одначе, 
буває, що приходить мить… 
О, я ще маю скромну дачу – 
там задовільно можна жить! 
 
Лиш п’ять зупинок електрички 
від Києва і від метра. 
І газ є там, є і водичка. 
Мені немає лиш добра. 
Колись було – дружина, діти… 
Та нащо вам це?! Йдіть живіть! 
Лиш поливайте часом квіти, 
а сад… і так буде родить. 
 
Співачка пильно подивилась, 
хотіла щось сказати ще, 
та тільки вдячно прихилилась, 
а я погладив їй плече. 
«Отож спокійно витріть слізки – 
з житлом ми вирішили – все! 
З вокзалу ваші всі валізки 
на дачу зразу завезем…» 
 
І ось я вже орендодавець, 
і грав, як міг, спокійно роль. 
І Настя дачі все трималась, 
хоч за гастролями – гастроль. 



Включав частіш я телевізор – 
чи там Настуся не співа? 
Душа відкрила всі завіси, 
але була ще й голова… 
 
Аж ось весною, на мій подив, 
у Насті появився страх: 
«Мій чоловік оце приходив 
і причепився, як реп’ях: 
– Впусти, мовляв, бо гірше буде! 
Бач, винюхав, де я живу. 
А я сказала: «Вон отсюда!» –. 
так зрозуміліше йому». 
 
І в телефоні Настя плаче: 
«Ще спалить гад в недобрий час! 
Я ж полюбила вашу дачу, 
уже не кажучи про вас!» 
«Не плач! – кажу. – Нову збудуєм, 
бо наша доля не без свят! 
А щоб відлякувать нехлюя, 
куплю калашник-автомат…» 
 
А через місяць ще дзвінок 
тривожний, тихий, ледве чути, 
неначе взято на замок: 
«Приїдьте – лихо може бути! 
Ввірвався в хату, обдурив, 
сказав: привіз тобі дитину… 
Мене в їдальні зачинив – 
віконце з кухнею єдине. 
 
Я чую, як шипить там газ. 
Хоч щось зробіть, благаю вас! 
Ой, голова!.. Ох, голова… 
не можу вже піднятись-сісти… 
в віконце спробую пролізти…» 
 
Я до міліції – благаю. 
– Це битовуха – підождіть! 
 екав, чекав – терпцю немає – 
ловлю таксі: «Ану, прижміть!» 
Примчали хутко. Дім горить – 
до неба пломені-долоні – 
і жінка в білому лежить 



в червоних зблисках на газоні. 
 
– Настусю рідна, ти жива? 
– Ой, голова!.. Ох, голова… 
Коли приїхала «Пожежна», 
а з нею «Скора», дах упав… 
Пове зли Настю обережно – 
лежить безмовна і сліпа, 
і губи сині, тільки зуби 
біліли снігом у рядок. 
Живи, видужуй, жінко люба, 
тебе чекає твій синок! 
 
За тиждень, мабуть, ще кволенька 
вона повідала мені, 
як у вікно те помаленьку 
пролізла… двері вже вхідні 
відкрила ледве, попри втому… 
і чує: він іде по дому, 
з мансарди тупає униз – 
в очах у неї раптом – блись! – 
і вибух викинув із дому… 
і дім згорів, і все у ньому. 
 
Настя із місяць лежала в лікарні – 
втратила слух, а ще й очі спекла. 
…Осінь надворі. День такий гарний. 
Їду до неї – черга прийшла. 
Сина везу їй… і одяг при тому. 
Вийшла з лікарні: «А їхать куди?» 
«Люба Настусю, їдьмо додому! 
Жде там кімната твоя назавжди …» 
 
Міг я на цьому поставити крапку, 
тільки ви скажете: «Що за кінець?!» 
Так, для кінця воно справді слабко. 
Ще кілька речень – майте терпець! 
Насточку я бережу, як дитину, 
а береженого Бог береже. 
В домі я маю чудову дружину – 
з нею двох хлопчиків маємо вже. 
 
Настя від вибуху вже не співає, 
та не присяде у домі й на мить. 
Скільки я житиму – Бог один знає – 



добре б ще хлопців – всіх трьох – поженить! 
 
11.07.2013 р. 
 
P. S. 
ВІД  АВТОРА 
 
Бачте, яке в мого давнього друга 
склалось життя – возродивсь чоловік! 
Лиш нарікає, що доля-свекруха 
в Насті сопрано забрала навік. 
 
В домі рояль. Діти цокають гами. 
В Насті пробивсь композиторський хист, 
пише романси. Тепер вечорами 
друг мій наспівує, наче артист. 
 
Він приготує нам чай, або каву – 
мріяти любо під Настину гру. 
Я пророкую їй авторську славу... 
«Скарб я вже маю – свою дітвору!» – 
 
Настя всміхнеться і знову – за ноти... 
Рад я бувати в цих стінах святих, 
тут мені легко самотність бороти, 
сум одинокості зовсім притих. 
 
Думкою тішусь, що вільному – воля, 
друзі мої ожили у борні – 
хай береже їх запізнена доля!.. 
Може, колись усміхнеться й мені. 
 
27.07. 2020 р.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛІАНА 
(Поема-балада на гуцульський мотив) 
 
«Ніхто не заплаче: ні отець, ні матка, 
лем за мнов заплаче три дівчатка…» 
                                    (Із народної пісні) 
 
1 
 
Гой, на морі вітер синій 
колисає хвилі. 
Я зустрів серед гліциній 
оченята милі. 
 
Ой, ви очі-поторочі, 
бодай не заснули, 
зчарували проти ночі 
ви мене, гуцула! 
 
Я сходив усі Карпати, 
всі стежини-плаї, 
мене знали всі дівчата 
у нашому краї. 
 
Та гліцинії-ліани 
заплели дорогу. 
Крім очей отих коханих, 
не бачу нічого. 
 
В мене волі ніц немає, 
а думи веселі. 
Море хвилі розбиває 
об високі скелі. 
 
 
2 
 
Цілу ніч мене дорана 



обплітала Ліліана – 
молода грайлива панна, 
ніжнорука, тонкостанна, 
обплітала, як ліана 
обвиває стан платана, 
що підняв зелену крону 
вище нашого балкона. 
 
Із платаном ми братани: 
обплітають нас ліани. 
 
 
3 
 
В радості безліч назв, 
в мене є теж для свята: 
сонце в зеніті – екстаз, 
з видом на море кімната. 
 
Край кипарисів, ліан, 
і восени тут літо… 
Смаглої плоті дурман, 
наче парфуми, розлито. 
 
Як прибережний платан, 
я у полоні гліциній, 
у почуттях гурман – 
зовсім я ще не осінній. 
 
Пройдено шлях немалий, 
та зупинятись рано. 
Сонця мені ще підлий 
в келих душі, ліано! 
 
Дух мій злітає в зеніт 
вище житейської прози. 
Падають зорі на світ, 
як поетичні сльози. 
 



 
4 
 
Біля моря, біля скелі 
під чаїний перегук 
ми зустрілися веселі, 
переплівши віти рук. 
 
Ти сказала, що готова 
поєднатися навік. 
Придивися, чорноброва: 
я вже сивий чоловік. 
 
Я любив бої без правил, 
ну, звичайно, без ножа, 
в мене погляд не лукавий, 
та розхристана душа. 
 
По світах мене носило, 
і морями я пропах, 
а тепер душі вітрило 
обтріпалось на вітрах. 
 
Розлюбив я вже халепи 
і до штормів охолов. 
Ти ж сказала, що для тебе 
шторм на морі – як любов. 
 
І тому, мабуть, дівчино, 
наші руки розплелись. 
Я люблю тебе очима, 
а не кров’ю, як колись. 
 
 
5 
 
Ой, ліанко, ой, панянко, 
плетиво зелене, 
повилась ти вчора зранку 



змійкою від мене. 
 
Повилась до старця-дуба, 
ще міцного з виду. 
Нам було з тобою любо, 
а тепер – ні сліду. 
 
Якби ти знайшла, кобіто*, 
мужа – не коханця, 
я не став би серцем тліти, 
що маєш обранця. 
 
Тепер буду зимувати 
один-самотою, 
і не буде вже розмови, 
як була з тобою. 
 
Ой, ти любко-перелюбко, 
невірная панно, 
була звечора ти жінка, 
а зранку – ліана. 
 
 
6 
 
Ой, не хочу обвивати 
тонкого кленочка, 
обніму міцного дуба, 
наче рідна дочка. 
 
Молодий ураз покине, 
натішившись вволю, 
а старіший берегтиме, 
як щасливу долю. 
 
Молоденька яворина 
іще й насміється, 
а старенька дубовина 
пригріє до серця. 



 
Хоч як гріє, хоч як тішить, 
а тягнуться руки 
до нової пригодоньки, 
до нової муки. 
 
Отак мені роковано 
невірно любитись: 
від одного коханого 
до другого витись. 
 
Ой, яка я, Боже, вільна – 
як над морем чайка! 
Ой, яка я божевільна, 
нещасна гультяйка! 
 
 
7 
 
Повний штиль на морі. Тиша незвичайна. 
Все під сонцем мліє, ніжиться кругом. 
Тільки в’ється-стогне одинока чайка. 
Все когось шукає. А кого? Кого? 
 
 и у неї люди одібрали діток? 
 и своєї пари не знайде повік? 
Що для неї сонце? Що для неї літо? 
Неспокійно в’ється. Неспокійний крик. 
 
Аж терзають душу зойки мимовільні, 
наче світ весь ходить задом наперед. 
Всі поети, звісно, трохи божевільні, 
і шалена чайка, мабуть, теж поет. 
 
 
8 
«Як прийшла ми карта…» 
      (З народної пісні) 
 



 
Ех, і карта впала 
від судьби-циганки: 
вже не маю жінки, 
не буде й коханки. 
 
А що сива жінка 
супилась грозою, 
молода коханка 
гнулася лозою. 
 
Жінка все бісилась, 
ревнощами п’яна, 
а коханка з іншим 
в’ється, як ліана. 
 
Як не зміг я файно 
у родині жити, 
то якої правди 
ждати від кобіти? 
 
Що ж мені робити 
вже не молодому? 
Ех, найперше, мабуть, 
вип’ю склянку рому! 
 
Із лівиці скину 
перстень обручальний 
і закину в море, 
як талан печальний. 
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Платане-братане в приморському парку, 
давай на дорогу піднімемо чарку! 
З тобою я випити радий і кварту, 
щоб швидше забути цей берег і Ялту. 
 



Я часто дививсь на схвильоване море, 
не думав, що й сам хвилюватимусь скоро. 
Ти бачив, платане, зі мною тут жінку – 
моєї любові останню сторінку. 
 
Я всю прочитав її: очі, і руки, 
і трепетні рухи, і лагідні звуки. 
Нас ніч обвивала, як довга ліана, 
як чорна пантера, бажаннями п’яна. 
 
Ти, друже мій, бачив, як шторм-ураган 
наскочив раптово, сповивши в туман 
і сонце, і море, і лагідну жінку – 
моєї любові останню сторінку. 
 
Як зранену чайку, її понесло, 
назад не вернуло безсиле крило. 
Не так тая буря їй зранила крила, 
як вітром порвала душевні вітрила. 
 
Гай-гай, урагани у душах людських 
страшніші стократ ураганів морських! 
Негода на морі замре, прошумить, 
а бідна душа все штормить і штормить. 
 
Обняв би тебе на прощання, платане, 
та вже обняла тебе міцно ліана, 
так схожа на ту, що ласкала мене, – 
і сон той не скоро, не скоро мине. 
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І море, і гори – усе вже позаду, 
попереду – потяг, купе. 
Лиш степ пожовтілий – єдина розрада 
та небо над ним голубе. 
 
І чайка невпинно летить за вагоном. 



Куди вона так поспіша? 
Аж мало у вікна не б’ється з розгону 
чиясь божевільна душа. 
 
За ким ти женешся, закохана душе? 
Куди його потяг везе? 
Мабуть, про кохання, крилатий мій друже, 
і досі я знаю не все. 
 
Я гнався так само в любовному шалі 
і крилами бивсь у вікно, 
і сонце сідало, як зараз, в печалі… 
Це вчора було – і давно. 
 
Спинись, не безумствуй, душа невблаганна! 
 и вартий любові твій друг? 
Вже захід горить, наче довга ліана, 
а сонячний промінь потух. 
 
Ліана, ліана у серці озвалась 
і стисла його… Я мовчу. 
Це, може, не чайка із сил вибивалась, 
а я все за кимось лечу? 
 
20–24.09. 2011 р., Ялта 
......................................... 
1 
Кобіта (полонізм) – легковажна жінка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПІД ЛІТНЬОЮ ГРОЗОЮ 



 
 
Ну і попав я під грозу, 
у поле вийшовши на трасу! 
А ще дві сумки я несу. 
Сховатись ніде. Грім щоразу 
мені наказує: «Пригнись! 
І не ховайсь під осокором!» 
З усіх боків то бах, то блись, 
то сто басів горланять хором. 
 
Стою, мов кущ біля шосе, 
тягну до авт намоклу гілку, 
а може, хтось та підвезе. 
Ні, не діждусь до понеділка! 
Такі діла. Хоч стій, хоч плач! 
І, не діждавшись стоп-удачі, 
я почалапав мимо дач 
у напрямку своєї дачі. 
 
Два кілометри, то не даль, 
хоч під грозою – даль добряча. 
А що робить? Така мораль, 
що кінний пішого не бачить. 
Ну, й хай проноситься чимдуж 
багатший люд із гуль на Київ, 
а я вернусь, увесь як хлющ, 
перевдягнусь, чайку зігрію, 
 
навпіл розбавлю із вином, 
аби уникнути простуди, 
дивитимусь, як за вікном 
гроза продовжує салюти. 
В моєму дачному кублі 
надійно, сухо, мов у танку, 
лежить пів-хліба на столі, 
не пропаду із ним до ранку. 
 
У кріслі сидячи, засну 



й ві сні себе в авто побачу, 
в авто космічному – ну й ну! – 
як я на Марс лечу, на дачу. 
Лечу під зоряним дощем, 
світи минаю без зупинки, 
аж бачу: вкутана плащем, 
мені сигналить гарна жінка. 
 
Як проминеш таку красу!? 
Небесна писана Венера! 
– Сідай, Богине, підвезу! 
– Спасибі, пане мільярдере! 
– Куди ж підвезти? – я спитав. 
– Куди захочете, я вільна! 
Я руку лагідно поклав 
їй на божественне коліно… 
 
То на край світу помчимо 
у світ новий, в незмірні далі! 
Вона всміхнулася чомусь, 
а я натиснув на педалі. 
І тут прокинувсь… У вікні 
вже ніч темніє, мов копірка, 
і усміхається мені 
все та ж Венера – перша зірка. 
 
Вона здаля мені сія, 
здається жінкою і досі, 
і сон – поезія моя – 
як ляпас всій житейській прозі. 
А що робитиму вночі? 
Проспав півдня  в таку погоду. 
Мабуть, візьмуся, читачі, 
та опишу вам цю пригоду! 
 
08.06.2013 р., з/пл. Новотроянда 
 

 



ОСІННІ  МОТИВИ 
 
 

 
 
 
*** 
 
О жіноча таїна  могуча!    
О жіноча божеська краса! 
На землі вона така колюча, 
а кохати лине в небеса. 
 
***   

 
 
 
 
 
 
 
 



ВЕ ІРНЄ ВОГНИЩЕ 
 
 
Вечірнє вогнище осіннє 
в саду тріпоче, мов крило. 
Вгорі пташине голосіння 
кудись на південь пропливло. 
 
А до вогню мої дерева 
зійшлися колом у танець. 
Калина, наче королева, 
вдягла рубіновий вінець. 
 
І навіть груша темнокора 
зняла з плечей туман, як шаль. 
Як літо промайнуло скоро! 
Як золотих деньочків жаль! 
 
Це мій останній бал із садом 
біля вогню серед пітьми 
перед мертвотним снігопадом, 
перед обіймами зими. 
 
Мої дерева напівтінні, 
я теж із вами — напівтінь, 
ви, дорогі мої, не винні, 
що вже прожив я час цвітінь. 
 
А ви ще вибухнете цвітом 
у теплі ночі весняні, 
ви ще натішитеся літом — 
а в мене лиш зимові дні. 
 
Мені осталось впасти плодом 
на золотий від листя ґрунт, 
простившись з вами, як з народом, 
якому я віддав свій труд. 
 
Отут згоріти б у пломінні, 
а не сконати у гнитті! 
Хай від вогню ми — напівтіні, 
але напів-і-золоті. 
 
09.02.2012 р. 
 



*** 
 
 
Догорає в саду гілляччя, 
пригасає денна суєта, 
тільки жевріє попіл гарячий, 
як у згадках прожиті літа. 
 
 и буває життя щасливим, 
я не знаю, бо так не жив. 
Неможливе здавалось можливим, 
наче хтось це наворожив. 
 
Я зростав бур’яном біля шахти, 
що гуділа край селища в нас, 
було важко у світ вирушати, 
у задимлений врісши Донбас. 
 
Та покинув я в пошуках слави 
все, що знав, як свою п’ятірню: 
і нічні заводські заграви, 
золотисті поля, і стерню. 
 
Мандри стали мені за школу, 
все на світі я знати хотів. 
А що правду любив я голу, 
діставалось мені чортів. 
 
Нині роки мене змінили, 
спопелів мій хвилястий чуб, 
я найвищих висот не осилив 
і не знаю, кому вже люб. 
 
Що про щастя тепер гадати, 
коли спалено купу літ? 
На могилі поставлять лиш дати, 
між якими я бачив світ. 
 
22.04.2012 р. 
 
 
 
 
 
 



ПРОЩАЛЬНА БАРКАРОЛА 
 
 
В маю поєднав нас Бог, 
дав човен один нам на двох, 
дав шлюбне одне весло, 
щоб жваве русло нас несло. 
 
Що стихла його течія, 
не винні ні ти, ані я, 
бо тихне під осінь ріка, 
бо слабне з роками рука. 
 
Нам слід би змиритись, та ти 
сама вже взялася гребти. 
Куди ти, куди ж гребеш? 
У морі не зна йдеться меж. 
 
Вгамуй своє ремство і гам – 
весло я тобі вже віддам! 
Найкращі віддав я літа – 
навіщо ця воля пуста? 
 
Вона – як довічна тюрма... 
Пливи вже, пливи вже сама! 
 
19.06.2013 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВІЛЬНИЙ ДУХ   
(Побутовий мотив) 
 
 
Вислала мене із центру Києва 
вража жінка – впертий я жилець – 
не зумів Поезію з помиями 
примирить – вернувся на Сирець. 
  
Не скажу, що скучив за Софією, 
як і за Хмельницьким на коні... 
Розминувся знову я із мрією, 
без якої порожньо мені.  
  
Не знайшов її колись в Донбасі, 
не зустрівся з нею у Москві… 
До пригод ми всі буваєм ласі, 
все нові знаходячи й нові. 
 
Як там не було, а  світла мрія 
у мої просилася вірші , 
як до християнина Марія 
проситься у закутки душі. 
 
І мене манили не копійка, 
не високий чин, чи п’єдестал. 
Вільна думка, як пресвітла жінка – 
творчий  дух – оце мій ідеал! 
 
Хай не маю спокою земного, 
хай чудні комусь мої путі – 
все одно повік я вдячний Богу 
за небесну мрію у житті! 
 
29.07. 2015 р. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ  
 
 
Київ, звісно, велике місто, 
та велике воно не для нас, 
нам з тобою у ньому тісно, 
тут я, наче опальний князь. 
 
Не воюй із моєю тінню – 
хіба мало своєї тьми? 
Я покинув тебе осінню, 
а тепер ти лютіша зими. 
 
Так, і я вже не той… Не треба! 
І не зводь все добро на зло. 
Я лиш затишку ждав від тебе, 
до якого шляхи замело. 
 
Зиму всім посилає Всевишній – 
як під старість не бадьорись. 
Все ж я згадую спілі вишні, 
що з тобою ми рвали колись. 
 
Кожний топче свій шлях до раю, 
шлях у кожного не без гріха. 
Коли вишню буран зламає, 
вона довго скрипить вже суха. 
 
Не скрипи, не дзвони нікому! 
Я поганий, як всі мужі, 
що дістали нестерпну оскому 
від чужої черствої душі. 
 
І не зводь нашу довгу драму 
на легкий оперетковий фарс. 
Не усе я сказав тобі прямо: 
хоч опальний, а все-таки князь. 
 
23.11.2013 р. 
 
 
 
 
 
 



*** 
 
 
Любив я жінку, наче спіле яблуко, 
гадав, навіки полюбив, однак 
в тім яблуці я не розгледів здалеку, 
що серцевину вже точив черв’як. 
 
Кого тут звинуватити, не знаю — 
червивий плід, чи власну сліпоту… 
В яких світах тепер шукати раю, 
як не знайшов у власному саду? 
 
Ох, яблука! Ох, ці спокуси райські! 
Вони завжди з бідою на межі. 
Старий поете, ти тепер старайся 
оберігати яблуко душі! 
 
10.01.2012 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*** 
 
 
Стаю розважливим, нівроку, 
і до роботи, й до жінок. 
Тому і зважую всі кроки, 
бо вже не той у мене крок. 
 
 огось зітхаю, як лягаю, 
зітхаю теж, коли встаю. 
Можливо, я дійшов до краю, 
вже відспівавши роль свою. 
 
Можливо, так. Але важливо, 
що в мене ще іскриться дух 
і слово проситься правдиве – 
найкращі ліки від недуг. 
 
Хай хтось клепає модні вірші, 
хтось афішує свій верлібр, 
а я щось вимудрую в тиші, 
самотини обравши хліб. 
 
Вже час молитися на Вічність. 
А де, скажіть, її портрет? 
Лиш муза світові засвідчить, 
чи був я милий їй поет. 
 
Живу! За це вже слава Богу! 
І хоч я зважую свій крок, 
та в Крим збираюсь у дорогу 
і ще не всіх забув жінок. 
 
07.06.2013 р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В  ЯЛТІ 
 
 
Я прибився під осінь в Ялту, 
щоб поди хати кримським теплом, 
бо стомивсь від сімейного  валту, 
де добро обертається злом. 
 
А печаль – то причеплива дама, 
не утопиш у морі за день. 
Крах сім’ї – не проста мелодрама, 
коли дерево ріжуть під пень. 
 
Від життя небагато я хочу, 
вдовольняюся тим, що дає, 
і нікого нічим не морочу – 
вже таке воно щастя моє. 
 
Зла на світ не тримав я у грудях, 
без страху  виливав почуття. 
Може, був нерозбірливий в людях, 
жінці-музі служив без пуття... 
 
Ось блукаю на пагорбах Ялти 
без тепла, без надій, без рідні, 
всі заулки вже знаю без карти, 
щасливіші пригадую дні. 
 
Де ви, ночі колишні серпневі? 
Шепіт моря, і вуст, і цикад... 
Ой, не ті уже зорі у небі 
і жіночих очей зорепад! 
 
Я для юних тепер не цікавий, 
а старі не цікаві мені, 
лиш дзеркалиться місяць лукавий 
на балконі в моєму вині. 
 
08.10. 2010 р. 
 
 
 
 
 
 



*** 
 
 
Вже до фінішу недалеко, 
і мені не до втіх і забав. 
Із сімейного вигнаний пекла, 
в рай самотності я попав. 
 
Серед затишку і комфорту 
біля мене вже й міль не літа, 
хоч бери на квартиру чорта, 
щоб не тисла така самота. 
 
Я готов був к лихій годині, 
і чернецтва давно хотів. 
Не догодиш, як видно, людині, 
а поетові й поготів. 
 
10.10. 2010 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Ще зализую рани свої. 
Біль не скоро виходить із крові. 
Я одужую від сім’ї, 
я одужую від любові. 
 
Біль, як хміль. Все! Я більше не п’ю! 
Ну, можливо, чарчину на свято. 
А кого я тепер полюблю – 
не багато таких, не багато. 
 
 ас звикати до самоти, 
з нею в парі дійти до краю... 
А чи довго до  нього йти – 
ось цього не скажу. Не знаю. 
 
08.10. 2010 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Хоч я не мариніст, а біля моря, 
навколо нього крутяться думки, 
неначе милий друг зі мною поряд, 
а бриз – як дотик ніжної руки. 
 
Однак ні друга, ні руки, ні слова – 
все розчинилось, як у морі сіль, 
лиш перед зором далеч бірюзова, 
а за плечем – Ай-Петрі гострий шпиль. 
 
Але чому так хочеться співати 
і  орне море перейти убрід, 
коли сюди з далекої Еллади, 
мов лебідь, припливає теплохід. 
 
В житті не раз я мав пригоди дивні 
і мав би вже насититись сповна, 
та очі незнайомої грекині 
притягують, як якір глибина. 
 
Хіба то гріх – пізнать нові глибини, 
коли сидить в поетові моряк, 
коли його бажань хапкі рибини 
ще не попались часові на гак? 
 
Тому і йду до моря в час погожий, 
коли у вечоровій напівтьмі 
відходить теплохід, на птицю схожий, 
із постаттю гречанки на кормі. 
 
01.09.2012 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗУСТРІ  ІЗ ЗЕМЛЯ  КАМИ 
 
 
Вечір вже квітку червону 
із-за гори нам шле. 
Місяць – мов скибка лимона 
у голубому желе. 
 
Видно згори пів-Ялти. 
Море із небом злилось. 
Добре б гуртом заспівати, 
добре б обняти когось! 
 
Милі донецькі дівчата, 
ви вже у віці бабусь, 
є нам про що згадати, 
з вами я в юність вернусь. 
 
Бідна вона в нас, а мила, 
хоч почужів наш Донбас. 
Там у нас шахта гуділа, 
море тут чути весь час. 
 
Вас не маніжать курорти, 
тут ви у ролі служниць. 
Хай це звання і не горде – 
гідність не зникла із лиць. 
 
Душі відкриті святу, 
хоч і зазнали зневір. 
Тим-то рожеву троянду 
вечір вам шле із-за гір. 
 
07.09.2012 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Що за райські привілеї 
у вечірньому Криму! 
Розмаринові алеї 
у духмяному диму. 
 
 ас вечірній.  ас блаженний. 
Усамітнення моє. 
Ялта, вдень така зелена, 
вже вогнями виграє. 
 
Як згори я подивлюся, 
все ввижається мені: 
то не місто, а медуза, 
в морі світиться на дні… 
 
 и пройтися темним парком 
між тополь, як серед скель, 
чи фонтанову русалку 
запросити у готель? 
 
 и діждатись краще музу? 
Обіцяла ж бо прийти, 
аби Ялту, як медузу, 
малювати з висоти. 
 
Отаким-то привілеєм 
я наділений в Криму! 
Розмаринові алеї 
у духмяному диму… 
 
26.08.2012 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Сутінь тіннистих парків. 
 ехова дача проста. 
Тут рахували парки 
геніям скромні літа. 
 
Всіх нас розвіє морок 
вічної рози вітрів. 
Пушкін помер під сорок, 
 ехов засорок згорів. 
 
Вже і мої останки 
мали б десь тліти в яру. 
Може, від чарів коханки 
я хоч тепер помру. 
 
Соромно сонно топтати 
берег скелястий цей. 
Мають поети злітати 
чайками вище скель. 
 
Море підточує брили, 
множить хаос і химер. 
Генії тут ходили,  
ходять вони і тепер. 
 
18.09. 2011 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Я знав, так буде: море за балконом, 
на горизонті білий корабель, 
і склянка наливатиметься дзвоном 
веселого напою «Мускатель». 
 
Край столу свіжі аркуші накрито 
сріблястим каменем завбільшки із кулак, 
і виноград сріблиться соком літа, 
і персик зашарівся, наче мак. 
 
І сонце вже дозріло над яйлою, 
і вітер з гір ворушить сторінки. 
Рука потягнеться спочатку до напою, 
а потім до жіночої руки. 
 
13.09. 2011р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛІРИ НИЙ ПОРТРЕТ 
О. П. 
 
 
Біля моря ти назвалась «Оля», 
молода і впевнена в собі. 
Мабуть, ти позичила у моря 
плавні рухи й очі голубі. 
 
Вже давно мандруючи у світі, 
я красунь набачився в житті, 
а тебе, як горду Нефертіті, 
не гадав зустріти у путі. 
 
Ніжишся на пляжі, як левиця, 
а здаля Ай-Петрі погляда, 
як у тебе шкіра золотиться, 
як до ніг ласкавиться вода. 
 
То у пальмі я тебе впізнаю 
з віялом волосся на плечі. 
Нібито над Нілом чи Синаєм 
світять зорі ялтинські вночі. 
 
Молодій тобі усе цікаве: 
і Ай-Петрі, і старий поет. 
Ти скажи, чи я хоч маю право 
дарувать цих слів тобі букет? 
 
Не втішай мене, що ніжні муки 
для поета – творче джерело. 
Краще бя ласкав засмаглі руки 
і спивав з очей твоїх тепло. 
 
Доля – дама з гонором, я знаю – 
може все розвіяти, як дим. 
Жінко-пальмо з голубого краю, 
Крим без тебе вже мені не Крим! 
 
09.09. 2011 р. 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Пустився берега. А юних сил нема. 
І все ж пливу, не боячись дарма. 
 
Бояться хай розніжені і ситі, 
а я з бідою знався в білім світі. 
 
Хай на безлюдний острів попаду – 
напевно, я і там не пропаду, 
 
бо до самотності давно і в місті звик, 
бо на самотність Бог усіх прирік, 
 
прирік усіх на вічне небуття... 
 ого ж тоді боятися життя?! 
 
21.09. 2011 р. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЯЛТИНСЬКІ  МІНІАТЮРИ 
 
 
*** 
 
Все той же парк, і той фонтан, 
і кипарисова алея... 
А де та юна  жінка, наче Муза, 
яка зі мною поруч тут стояла 
і усміхалася, як молодість моя? 
 
 
 
*** 
 
Внизу під балконом – море, 
вгорі над балконом – зорі. 
 ого ще поетові треба? 
Хай вийде із моря Богиня, 
і зорями сяяли очі! 
 
 
 
*** 
 
Ні в Ялті я пари собі не знайшов, 
ні вдома її вже не має. 
А світ недавно ще здававсь гаремом! 
 
 
 
*** 
 
Скільки досвід мене не вчив 
не вірити обіцянкам жіночим, 
а я і досі вірю, як юнак. 
Юнак? Ха-ха – 
старий Ай-Петрі в сивині туману. 
 
 
 
СПОГЛЯДАЮ И  АЙ-ПЕТРІ 
 
Невже і я так само не змінився 
за двадцять літ, як кам’яний цей шпиль? 



Якби він мав людське чутливе серце, 
розсипався б на щебінь вже давно! 
 
 
 
ПАМ’ЯТНИК  ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
  
Вже Лесі в Ялті пам’ятник звели. 
Дай, Боже. щоб вона 
ще й рідну мову чула! 
 
 
 
ПРИМОРСЬКІ  СКРИПАЛІ 
 
Вечорами на людній набережній 
грають «Мелодію» Скорика. 
Слухаю в радості на божній: 
наша душа не скорена! 
 
 
 
*** 
 
Перед красою світу блякнуть люди, 
а перед розумом людським природа блякне. 
Краса й печаль для мене – рідні сестри. 
 
 
 

* * * 
 
Я тепер — одиноке яблуко 
на вершечку осіннього дерева. 
А тому, мабуть, довго не падаю, 
що удень я закоханий в сонце, 
а вночі розмовляю із зорями. 
 
 
 
* * * 
 
Каланхое, столітник і кактус — 
єдині живі створіння, 
що люблять мене старого 



в моїй холостяцькій квартирі. 
І я їх, колючих, люблю. 
 
 
 

*** 
 
«Вино й любов – отрута» – кажуть люди, 
а не вірю їм і в старості однак, 
то від отрут цих тільки оживаю. 
 
 
 
*** 
 
Тіло здає, мов не моє. 
А це не діло! 
Духу у мене на трьох ще є. 
Кріпися, тіло!  
 
 
 
*** 
 
Поміняв би я Київ на Ялту: 
всеодно там немає друзів. 
Але в Ялті нема й України. 
 
 
 
*** 
 
Як електрон, відірваний від атома, 
я від сім’ї відірваний тепер. 
Радіти? Сумувати? 
Ще не знаю. 
Я лиш маленький вільний електрон. 
 
 
 
*** 
 
Я заздрю зів’ялій троянді: 
у неї з пелюстками пропав і аромат. 
А нащо Бог в моїй душі оставив 



весняний аромат бажань і сподівань? 
Забрав би й це, раз молодість забрав! 
 
01 – 16.10. 2010 р.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Пливе, пливе, як сон, у небі  клин,  
журливий клин у небі голубому. 
А я забув, коли був не один, 
бо радість є журитися одному. 
 
Осінній сад мій, наче рідний син, 
ще інколи мою гамує втому. 
А я забув, коли був не один, 
бо радість є журитися одному. 
 
І серед цих зажурливих годин 
я ще про жінку мрію невідому, 
і забуваю вже, що я один, 
бо радість є журитись не одному. 
 
І хай пливе, пливе осінній клин, 
несе печаль у небі голубому! 
Я забуваю вже, що я один –  
бо радість є журитись не одному! 
 
31.08. 2018 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
Н. К.    
 
 
Вже манять нас осінні далі, 
купають нас в голубизні . 
Я відверну твої печалі, 
якщо печаль ця по мені. 
 
Над ставом верби, як русалі, 
дівочі згадують пісні. 
Я утоплю твої печалі, 
якщо печаль ця по мені! 
 
О, почуття не заблука лі, 
як золотий пісок на дні! 
Я увійду в твої печалі, 
якщо печаль ця по мені. 
 
А сонце в синьому кришталі 
ще гріє нас, як навесні. 
Я вдовольню твої печалі, 
якщо печаль ця по мені! 
 
07.08. 2018 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛЮБОВ  ШИПШИНИ 
 
 
Хто це так обцілува в шипшину – 
вся в рубінах, наче у губах? 
І чебрець знайшов сюди стежину, 
до колючих ніг її припав. 
 
Спочивала вдень тут і пташина, 
у далекий вирій летючи ... 
А кого ще вигляда шипшина? 
Хто її цілує уночі? 
 
Вечоріє. Небо брови супить. 
Потемніли річка і байрак... 
І нарешті вийшов той, хто любий – 
повновидий місяць, наче  мак. 
 
Усміхнувсь до кущика шипшини, 
у гаю впізнавши серед всіх, 
і послав їй промені-рубіни, 
з голови цілуючи  до ніг...  
 
О жіноча таїна  могуча!    
О жіноча божеська краса! 
На землі вона така колюча, 
а кохати лине в небеса.   
 
08.09. 2019 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ХОЛОДНОЯРСЬКА ОСІНЬ 
 
 
Туман розливсь, як мідний купорос… 
І косогір синіє, і дорога, 
і пізні квіти з назвою «мороз» 
синіють теж від хвіртки до порога. 
 
Село в яру скучає без новин, 
прив’язане дорогою до світу: 
один кінець веде на  игирин, 
а другий – до Мотрониного скиту. 
 
Холодноярська осінь. Ще одна 
у пам’яті записана сторінка: 
і ця діброва тиха і грибна, 
і поряд молода зі мною жінка. 
 
А білий день стоїть, як боровик, 
рудим брилем вітаючи людину, 
і видуває вітер-верховик 
туман з ярів на тясминську долину. 
 
Дубове листя пахне, як наркоз, 
а сонце вже освічує поволі 
і яр, і квіти з назвою «мороз», 
мене і жінку із очима долі. 
 
04.12. 1999 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
 ого так гай горить, чого? 
Дуби у полум’ї по груди…        
Такий долиною вогонь, 
що й небо може спалахнути.   
 
Тому-то  високо летить 
клин журавлиний обережний, 
тому й мені, п’ючи блакить, 
по-вересневому бентежно. 
 
Прекрасних днів, як фей-жінок, 
нам не багато час дарує, 
але щоразу дивний шок 
нас несподівано чарує. 
 
 удова осене, палай! 
Палайте фенікси-діброви! 
Іще в душі моїй не край 
святій поезії любові. 
 
Я наче досі ще не жив,    
а примірявся тільки жити, 
хоча в душі від злих ножів 
не раз кривавилися квіти.  
 
Два свята доля нам дає: 
цвітіння  час і час згасання. 
Осіннє золото моє – 
немов любов моя остання. 
 
Тому й не плачу я, тому, 
що цей закон у світі знаю,  
і смерть прийму не як тюрму, 
а як прощальний спалах гаю.  
 
11. 08. 2016 р. 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
І знов багряна осінь, як завжди, 
посіяла в моїй душі сум’яття. 
І теплі дні, і золоті сади, 
і журавлі прощаються, як браття. 
 
Не знаю, заспокоюся коли, 
коли охолодя ть мене сивини… 
Дві пристрасті мене в житті вели: 
любов до жінки і до України. 
 
Жінки вже відпливли, як журавлі 
ось відпливають строфами розлуки, 
а з ними розтають у синій млі 
палкого літа всі любовні муки. 
 
Ясних небес вам, молоді птахи, 
і не журіть мене немолодого! 
Я вас любив, а всі борги-гріхи 
спокутую вже скоро перед Богом. 
 
Я з Україною лишаюсь до кінця, 
вона мене пригріє і зимою. 
 и цим мені пишатись до лиця? 
Якби вона могла пишатись мною! 
 
Багряний гай горить, як смолоскип, 
обпалюючи крила журавлині. 
 и не тому у небі чути схлип 
по літу, по мені, по Україні? 
 
16.06.2012 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СРІБНЕ  
 
 
Осінній іній посріблив  долину, 
на мене срібну руку теж поклав, 
У срібнім світі жінку я покинув, 
хоч срібних днів із нею не прокляв. 
 
Я думав про майбутнє. Тільки марно 
надії будувати на піску. 
Хай жінка по-осінньому ще гарна, 
але краса висить на волоску. 
 
Я в ній найперше цінував людину, 
а в жінці жінку треба цінувать, 
і доки колисаєш в ній перлину, 
аж доти з нею буде благодать. 
 
Від слів колишніх я не відмовляюсь, 
та у нових вже ніжності нема. 
Уже не жду, не марю, не караюсь, 
не мучуся: «Сама, чи не сама?» 
 
Тремтить на срібній гілці павутинка, 
і гай уже сивіє в холодах. 
Ходила тут зі мною влітку жінка, 
тепер лиш вітер ходить по слідах. 
. 
2016 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
***  
 
 
Вони зустрілись у житейській віхолі, 
коли було дивитись в очі ніколи. 
 
Взялась за руки пара молода, 
пішла через замети і літа. 
 
Пережили весняне буйноквіття, 
і грозове минули повноліття. 
 
А в очі одне одному вони 
вже задивились пізно восени. 
 
А в них – ні сонця, ні ясного місяця, 
і лиш зима там сивокоса світиться. 
 
Біліє на заметові замет, 
ні повернутись, ні піти вперед.  
 
Яка печаль – зустрітись серед віхоли, 
коли обом дивитись в очі ніколи! 
 
15.07. 2016 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 УТТЄВИЙ  ДІАЛОГ 
 
 
В о н а 
 
Ти не приходь у сни лукаві, 
бо в рай немає вороття. 
Любов для тебе – лиш забави, 
для мене – скарб мого життя. 
 
В і н 
 
Весь блиск ума і спалах  крові - 
все зводить страсть на манівці. 
І я не згоден у любові 
втонуть, як муха в молоці. 
 
А в т о р 
 
Великих  справ нема без віри, 
на ній тримається земля. 
Людська любов не знає міри – 
вона у кожного своя. 
 
В о н а 
Моя любов, як Бог, безмірна. 
В і н 
Я теж люблю, кохана, вірно! 
В о н а 
Я ладна вмерти тільки вдвох. 
В і н 
Ми в парі вічні, наче Бог! 
 
17. 02. 2016 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
* * * 
 
 
Юним я почувався і в сорок, 
сад новий посадив в шістдесят, 
а тепер вже дивитися сором 
теплим поглядом в очі дівчат. 
 
Неможливого прагнути глупо — 
всі те знають, і я те кажу, 
але вірю у долю не тупо, 
не одну перейшовши межу. 
 
Зрозуміє мене калина 
і старий виноград збагне. 
Ось би жінка одна повинна 
зрозуміти такого мене. 
 
Вже не манять ні гроші, ні слава, 
ні гранітне, ані золоте, 
бо душа моя нелукава 
лиш до неї бузково цвіте. 
 
Знаю, пристрасть моя безрозсудна, 
хоч розумна навряд чи бува. 
Баламутна, таки баламутна 
посивіла моя голова. 
 
14.01.2013 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВЕСЕЛИЙ  БОРЩ 
 
 
Заглянув я в каструлю, знявши кришку – 
пахну ло так, що я аж розсміявсь, 
бо там так весело паруються в обіймах  
картопля і буряк, цибуля й лист лавровий, 
капуста із селерою та кропом, 
побулькуючи в курячім бульйоні, 
де плавають печінка, крильця й пуп. 
Ще  раз вдихнувши, й знову розсміявшись, 
я вийшов з кухні вже на інший звук. 
 
А саме в цю розсмішену хвилину 
моя кухарка – мила господиня – 
в кімнаті ванній  хлюпотить, як рибка, 
і щось собі наспівує сопрано, 
і кличе, щоб відкрив до неї двері, 
немов гарячу кришку із борщем. 
О, що за час веселих відкривань, 
коли панує згода в теплім домі,  
а за вікном шумить весняний дощ! 
 
За півгодини знов відкрив я кришку, 
коли борщеве джерело уже застигло – 
лиш плавали там каченята жиру – 
і щоб ви думали? – я знову розсміявся 
тим тихим сміхом, що породжений любов’ю. 
Ну й дивно порівняв – любов і борщ! 
Хоч, як подумати, тут дивини немає, 
бо для обох піснятина чужа. 
 
Такий святковий борщ аж їсти грішно, 
не розговівшись спершу так як слід. 

Ну, звісно, він скоромний, не свяче  ний – 
зате який веселоокий борщ, 
рум’яний, наче щоки в господині, 
що хустку пов’язала, як чалму! 
І перш, ніж ложку опустити в миску, 
із жінкою ми дружно розсміялись. 
Ні з чо го. Просто так! Закохані усмак!   
 
16.02. 2015 
 



*** 
 
 
Тремтить береза у гаю, 
аж ломле руку-гілку. 
А я тепер таку ж люблю  
осінньо ніжну жінку. 
 
Не знав я більших чарувань 
за цю любов печальну. 
Найщасливіше із кохань 
явилось незвичайно. 
 
 ому зустрів я не в маю 
осінньо ніжну жінку? 
 и хтось збагне печаль мою?  
Береза ломле гілку. 
 
10.02. 2017 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Не гудь. Забудь. І перебудь 
розлуку, як зимові будні. 
Любовний шал не повернуть, 
бо не цвіте бузок у грудні. 
 
О наш бузок! Він був колись 
любові нашої вітрилом, 
тепер під вітром похиливсь, 
як голуб, опустивши крила.. 
 
Але коли у майські дні 
він спалахне голубизною, 
хай нагада тобі й мені, 
як ми кохалися весною. 
 
Забудь! Не гудь! І перебудь 
невідворотну нашу зиму… 
У несходимо довгу путь 
я дух бузку в душі нестиму. 
 
25.09. 2015 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ІЗ ЦИКЛУ «НЕБЕСНИЙ ШЛЮБ»   
М. Г. 
 
 
АМЕТИСТОВИЙ ЦВІТ 
 
В саду цвітуть дві пізні хризантеми – 
вона і він. Це, мила, ми якраз. 
У щасті все забули, хто ми, де ми, 
але, як сон, минає теплий час. 
 
Вже ранній іній стелиться сріблисто, 
вже листя догоряє у саду, 
а ти для мене сяєш аметистом, 
і саме так для тебе я цвіту. 
 
Ми пізні квіти ніжної любові, 
яка благословляє все святе. 
Коли повіє віхола зимова, 
хай нас удвох в обіймах замете! 
 
25.07.2014 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗОРЯНА ЗУСТРІ  
 
 
Тебе не бачу – я не бачу світу, 
стаю байдужий до його красот, 
а як побачу – знов радію літу 
і сам цвіту від сонячних щедрот. 
 
На жаль, кохана, сонце застять хмари, 
не просто їх розвіяти крильми. 
Нам доля не судила жити в парі, 
хоча нічим не завинили ми. 
 
Вона за всі минулі наші роки 
ніколи нас ні разу не звела, 
а, поводивши у світах широких, 
не юним нам пізнатися дала. 
 
Ці зустрічі, від злого ока скриті, 
ці дні розлуки, довші за віки… 
Так, летячи не по одній орбіті, 
у небі зустрічаються зірки. 
 
О зоре, кароокий самоцвіте, 
я жду, коли твій промінь долетить. 
Тебе не бачу – я не бачу світу, 
і кожна зустріч – то небесна мить. 
 
15.02.2015 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Глянь, як розкішно сади зацвіли! 
Цвіту вогні розливаються всюди. 
Ти в мене краща з усіх, що були, 
більше у мене таких вже не буде. 
 
Всяке цвітіння дарує плоди, 
соком наповняться вишні й ранети. 
Я намалюю, як визріла ти 
в літньому серці, у серці поета. 
 
Ой, не прості наші спільні деньки! 
Нас не минають ні грози, ні зливи. 
Хай ми без них прожили б ще віки – 
тільки без них чи були б ми щасливі!? 
 
Юне цвітіння – то тільки пролог, 
найсоковитіше щастя зимове. 
І недаремно зимовий наш Бог 
нас поєднав, моя зріла любове! 
 
15.03. 2017 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
Кохана жінка – вишнева гілка, 
ласкава мова – солодкий плід. 
На жаль, я бачу її так рідко, 
а як побачу – ясніє світ. 
 
Душа світає, мов літній ранок, 
злітає жайвором увись. 
Лиш у закоханих коханок 
так сяють вогники зіниць. 
 
Вишневий усміх, вишневі губи, 
вишневим соком горить щока. 
Такого щастя, такої згуби 
не знала доля моя жорстка. 
 
За що це щастя? За що ця кара, 
і це бажання любити знов, 
і це кохання, немов примара, 
і молода вишнева кров?! 
 
03.2014 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
***  
 
 
Вже догоряють клени пурпурові,  
і тільки сняться їм зелені сни,  
коли гілля стогнало від любові  
в обіймах сонцебризної весни.  
 
І любе нам, кохана, це жертовне,  
це тихе самоспалення в гаю,  
де ти гудеш, як горлиця невтомна,  
пригадуючи молодість свою.  
 
Нас не звели небесні охоронці  
у юний час. Та божа милість є.  
Як ось на схилі дня сіяє сонце,  
на схилі літ любов нас осяє.  
 
І нам не жаль весняного розмаю,  
і нам не жаль усіх не тих, не тих,  
бо знаєш ти, і я цю пісню знаю:  
любов – не тільки радість молодих.  
 
Хай пізня, хай тривожна, хай остання –  
вона тріпоче листям золотим!  
Коли життя минає без кохання,  
то не життя уже, а просто дим.  
 
Згоряймо, люба, як гаї кленові,  
п’ючи тепло останнє голубе!  
Якщо вмирати, то вже від любові  
із думкою, що люблять і тебе.  
 
23. 07. 2015 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
***.................... може, НІ  ????? 
 
 
Вже сонце, як божественний окраєць, 
понад гаями золото несе. 
Я грішником дивлюся і не каюсь, 
хоча у світі геть пройшов усе. 
 
Десь невидимка-юнь моя блукає 
по тих світах, не стишуючи крок, 
але мене вже там давно немає, 
бо я топчу вже стежку до зірок. 
 
Свій теплий погляд сонце вечерове 
ще посилає ніжно на поля, 
на рідне товариство колоскове, 
серед якого вже дозрів і я.  
 
І під останнім хилячись промінням, 
я знаю, що до жнив остався крок, 
осталось тільки жайвора дзвеніння, 
осталась тільки стежка до зірок. 
 
06.09. 2018 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БУВАЄ РАЗ ЦЯ ДИВНА МИТЬ 
 
 
Буває раз ця дивна мить, 
коли земля здається раєм: 
діброва золотом дзвенить 
і нам дорогу вистеляє. 
 
Але це золото не все, 
що на землі і на деревах – 
ти у собі його несеш, 
моя безцінна королево. 
 
Душа аж сяє золота, 
вуста сміються пурпурові, 
і сонцебризна теплота 
звучить у люблячому слові. 
 
Ми пізно стрілися, на жаль, 
коли холоне далеч синя. 
Не цвіт весни, не літа жар – 
єднає нас любов осіння. 
 
Ніхто і мріяти не смів 
про ці прекрасні дивні миті. 
Зі скарбом ніжних почуттів 
ми віднайшли себе у світі. 
 
15.11.2014 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Це не дивно, що красивим 
люди заздрять більш, як треба. 
Я ж красиву, але сиву, 
полюбив із волі неба. 
 
Я не хочу навіть слухать, 
коли вроду ганять люди.   
Якщо тіло – храм для духу, 
то прекрасним має бути. 
 
І до тебе, люба жінко 
із трояндами-вустами, 
все веде мене стежинка, 
як до храму, диво-храму. 
 
О, зайти мені так любо 
на амвон, за царську браму 
і молитися до згуби 
серед тебе, серед храму! 
 
І нема нікому діла, 
як молитися я мушу. 
Хто не звідав храму тіла, 
не спасе і світлу душу. 
 
06.12. 2016 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СПАС  НА  МОРІ  
 
 
Під обривом край моря маслина 
відкидає сріблисту тінь. 
Тихе море – пустеля синя, 
а над нею – небесна пустинь. 
 
Тільки чайка крилом забіліє, 
і росте, наче гриб, корабель, 
і маслина при березі мліє 
серед жовтих ракушечних скель. 
 
Це притулок мій тут біля моря, 
бо під сонцем сидіти вже зась. 
І маслинові ягоди-зорі 
нагадали, що нині Спас. 
 
Жінка також про це нагадала 
двома яблуками грудей. 
Нас із нею маслина сховала 
і від сонця, і від людей. 
 
І не треба тут бути поетом, 
щоб у тіні почути крізь сон, 
як Ярило серпневим медом 
поливає маслиновий зонт, 
 
поливає небесним нектаром   
і обрив, і морську голубінь, 
злегка й нас – зачаровану пару, 
що сховалась у срібну тінь.    
 
19.08. 2014 р., місто Южне 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Тільки раз у місяць – зустріч – і розлука. 
Хто нам скаже точно: радість це, чи мука? 
 
Тільки раз у місяць ти привозиш свято – 
тільки два деньочки. Буднів же багато. 
 
Хоч новій розлуці кожний з нас не рад, 
в нас життя з тобою – із одних лиш свят! 
 
15.10. 2016 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Позамело, позамітало, 
оповило снігами  нас… 
А нам з тобою горя мало, 
що ніч гуде, мов контрабас. 
 
Із білосніжної постелі 
плече смаглявіє твоє, 
і погляд гордої газелі 
любовним блиском виграє. 
 
Не юна вже, але яскрава, 
палка до самозабуття,  
«любов, – ти кажеш, – не забава, 
а первоцвіт всього життя». 
 
Я про любов теж дещо знаю,  
та в цей вечірній сніговій 
нас гріє не цвітіння маю, 
а тільки полум’я з-під вій. 
 
Є сяйво зір давно погаслих, 
яке віки до нас пливе. 
Ми теж зустрілися не вчасно, 
бо згасло наше майове. 
 
Минули  грози повносилі, 
без нас минув і листопад. 
Тепер нам буйство заметілі 
миліше всіх минулих свят. 
 
І хай за вікнами завія 
дном догори все підійма! 
Хто в серці молодість леліє, 
йому й сивини – не зима. 
 
25.09. 2015 р. 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
 итаєш ти поезію мою 
то з усміхом, а то з гірким зітханням. 
Я не таїв і зараз не таю 
своїх пісень про втрачене кохання. 
 
Не говори мені ревнивих слів 
про дні мого весняного розмаю. 
Мій гріх, що пізно я тебе зустрів, 
а інших я гріхів, повір, не маю. 
 
Вже безтурботних весен не вернуть 
і помилок минулих не поправить. 
Я випрямив свою нерівну путь, 
щоб на твоє кохання мати право. 
 
Ти не шукай в моїх рядках біду! 
Не хмурся за нестриманість у слові. 
Такий мій спів. Для тебе я складу 
найкращу пісню нашої любові! 
 
25.08. 2015 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДУЕТ 
 
 
Вона 
 
Переболію, пересохну, перетлію, 
перестраждаю, перемучусь, прокляну, 
бо долю обманути не зумію 
і двічі не ввійду в ріку одну. 
 
Він 
 
Я знаю, мила, чом ти нудиш світом, 
бо й сам, осінній, маю відцвісти, 
не з тими я прожив гаряче літо, 
як прожила його не з тими ти. 
 
Удвох 
 
Осяяних останньою любов’ю, 
нас не лякає вічна мерзлота. 
І навіть там під сніговим покровом 
зустрінуться, як проліски, вуста. 
 
21.04. 2014 р. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Призабув я печалі минулі, 
бо небесну пригоду зустрів. 
Твої очі – дві сині півкулі 
під вечірніми тінями брів. 
 
О, побачень п’янка насолода, 
коли поглядів гострі ножі 
не у грозах шукають свободи, 
а влягаються в піхви душі! 
 
А яка ти іще сонцелика 
у грайливому травні-маю! 
Як же тільки тебе докли кать 
у задумливу осінь мою? 
 
Марно тягнуться руки-тополі 
до ясних вечорових зір. 
Ти – окраса моєї долі, 
тільки надто скупий ювелір. 
 
Лише згадки лиша єш поету – 
з ким, коли, чи було, взагалі? 
Твої очі – дві сині планети 
над печаллю моєї землі. 
 
05.06. 2019 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Солодка дівчинко моя, 
гей, шістдесятирічна, 
весна співає у гаях, 
що наша дружба вічна. 
 
Вже літо мальвою сія, 
купається в Дніпрові.    
З тобою, рибонько моя, 
ми пливемо в любові. 
 
Шепоче небо голубе, 
що ми ще й досі юні. 
Люби мене, як я тебе, 
в осінньому відлунні. 
 
А вже до нас, дівча моє, 
зима гуде вітрами. 
Любов дорожчою стає 
під сніжними  літами. 
 
24.08. 2016 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОМАХ РУКИ 
 
 
У кохання немає пристані, 
воно вільне, як помах руки. 
Ми з тобою все більше на відстані – 
рідкі зустрічі, часті дзвінки. 
 
І розмови про Анну і Блока, 
про Лівицьку і про Оно-но*. 
Нам не вадять поважні роки 
і цілунків мускатне вино. 
 
Ти не просто одна із коханок, 
із якими була в мене гра. 
Ти – дар долі. Та знову ранок 
у дорогу тебе збира. 
 
Вже така в нас любов таємнича, 
коли іншої Богові жаль. 
Посвіжіле твоє обличчя 
покриває печалі вуаль. 
 
Поцілую твій чорний локон 
і чоло твоє на добро, 
доведу я тебе невисоку 
до печери, що зветься метро. 
 
Цю печеру я вже ненави джу,……..може, строфа ця зайва!!!!! 
що бере тебе в інший світ! 
Я також поринаю у тишу 
і чекаю новий твій приліт.......................... прильоту????? 
 
Будуть знову розмови на відстані,  
поетичні щодня дзвінки… 
У кохання немає пристані, 
воно вільне, як помах руки. 
 
08.09. 2016 р. 
 
*Коматі Оно-но – відома японська поетеса. 
 
 
 



 
ТІСНИЙ ТРИКУТНИК 
 
 
Невже тобі, кохана, вже набрид 
маршрут не довгий Києвом до мене? 
А я не сплю, змарнів для мене світ, 
і за вікном аж блідне клен зелений. 
 
З підборканим крилом – не вільний лет, 
це добре розумію я, відлюдник. 
Обоє ми – співачка і поет, 
на жаль, в любовний втиснуті трикутник. 
 
Моя не вся ти – поруч інший є, 
ти лиш моя таємна половина, 
і прилітаєш у гніздо моє,  
як ластівка – всіх свят моїх причина. 
 
А нині у погоду грозову 
прибилась до вікна мого жар-птиця – 
так попервах назвав я шарову  
непередбачувану гостю – блискавицю – 
 
ударилась об кле нове плече 
і плащ його зелений обпалила… 
Я відчуваю, як йому пече – 
розлука теж обпалює нам крила. 
 
Невже, кохана, блискавкою так 
і наші почуття колись розтануть? 
Я досі нелякливим був, однак 
тепер собі у душу страшно глянуть. 
 
І хочеться під зливу теж – навзрид – 
не кам’яніє хай в мені відлюдник! 
Моя любове, замалий нам світ, 
цей світ-капкан, цей світ – тісний трикутник! 
 
21.09. 2016 р. 
 
 
 
 
 



 
***  
 
 
Як не люби, як не радій, 
але приходить час розлуки, 
розбите дзеркало надій 
поранить нам не тільки руки. 
 
І світле дзеркало моє     
теж розлетілося на скельця. 
Я не збираю. В мене є 
ще незрадлива пам’ять серця. 
 
Тому ночами і щемить,   
не спить душа моя дзеркальна, 
і в слові проситься ожить 
ще задзеркальна наша тайна.   
 
16.08. 2017 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
* * * 
 
 
Золота ця осінь, золота. 
Молода ти, зовсім молода, 
і ясніють руки молоді, 
мов кленове листя на воді. 
 
Золота, остання золота 
уплелася нить в мої літа, 
уплелася в голову і в кров 
молода і трепетна любов. 
 
Опадає листя, опада. 
За любов’ю ходить гіркота. 
Золото вже світиться на дні. 
Що було, ми знаємо одні. 
 
17.09.1994 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
* * * 
 
 
Ця лагідна осінь, ця жінка осіння 
і погляд її золотий 
наслали на мене таке потрясіння, 
немов я іще молодий. 
 
Хай сиві тумани пливуть по долині 
і гай покриває іржа — 
не хоче, не хоче холонути в тіні 
моя сонцелюбна душа! 
 
Невже було мало їй теплого літа 
і повних любові ночей? 
 ого вона впала, як птиця несита, 
на соняхи карих очей? 
 
Не вірю я в казку про вічне спасіння, 
про райські небесні краї. 
Миліша для мене ця жінка осіння 
і очі гріховні її. 
 
10.09.2004 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРОЩАЛЬНЕ ВОГНИЩЕ 
 
 
Ти просиш в багаття підкласти, 
щоб грів нас до ранку вогонь, 
ти хочеш в обійми упасти, 
а шепчеш мені: «Охолонь!» 
 
І знову палає багаття, 
і сяє твій радісний лик, 
і в небі зірки, мов латаття, 
зрізає вгорі молодик. 
 
Ти маєш маленькі секрети, 
їх досить, щоб звести з ума. 
Ніколи не був я аскетом, 
і стати ним думки нема. 
 
Та марно збагнути я хочу 
бажання глухе і сліпе, 
навіщо тебе я морочу, 
навіщо морочу себе. 
 
Розлуку ми чуєм обоє, 
спаливши усе дороге, 
і зустріч остання з тобою 
згорить, як гілляччя сухе. 
 
Лиш згадці повік не пропасти, 
як грів нас до ранку вогонь, 
ти прагла в обійми упасти, 
шептала однак: «Охолонь!» 
 
1985 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГІРКА ЗАБАВА 
 
 
Що з нами сталось, жінко ласкава? 
Я про кохання думав: забава, 
думав побавитись трохи з тобою — 
тільки зустрівся із гіркотою. 
 
Радість коротка. Довга розлука. 
Ти так далеко, ласкаворука! 
 и ти чаклуєш?  и ти ворожиш? 
 и ти без мене жити не можеш? 
 
Знаю тепер я, жінко ласкава, 
що за отрута — мила забава. 
Кинь чаклувати, кинь ворожити — 
я й так без тебе не можу жити! 
 
12.04.2005 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
* * * 
 
 
Як літо без грози — 
і в’яле, і неповне, 
так блякне без краси 
і почуття любовне. 
 
О шал липневих злив! 
О небо полум’яне! 
Я стільки вже любив, 
а серце ще не в’яне. 
 
Поклястись я готов, 
не бувши однолюбом: 
щаслива та любов, 
що не скінчилась шлюбом. 
 
Щасливі почуття, 
гризою не затерті. 
Щасливе те життя, 
що не боїться смерті. 
 
18.07.2010 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
* * * 
(Іронічне) 
 
 
Не пощастило доживати в парі, 
хоча і в парі щастя не було. 
Я не зумів ні Любі, ні Тамарі 
зручненько примоститись під крило. 
 
На старості я мав би кращий тил, 
але не мав би тільки власних крил. 
 
17.12.2010 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДО КОЛИШНІХ  ДРУЖИН 
 
 
Я ангелом не був. Це добре вам відомо. 
Та й чортом я не числився однак, 
лише трудився, наче чорт, без втоми, 
трудився на родину, мов кріпак. 
 
Я будувався і сади заводив, 
роками пас студентів, як телят, 
ростив синів і десь той час знаходив 
плекати вірші, наче виноград. 
 
Мене п’янила та і ця робота, 
п’янили й ви, роковані жінки, 
але була сліпа моя турбота 
про ваші душі — дивні сторінки. 
 
 итати я любив. Хотілось знати більше. 
Тягнувсь до свіжих книг, до свіжих див. 
Та вас томив мій дух, томили вірші, 
які я світлим Музам присвятив. 
 
Ох, ці неситі ревнощі й підозри! 
О, борсання в душевних ятерах! 
Жалів я марно ваші марні сльози, 
і марно гнав від вас примарний страх. 
 
Хіба я знав, яким те «завтра» буде, 
коли у інший човен пересів? 
Та спогади гортаю без огуди, 
прощаюся без обережних слів. 
 
Не каюся, ніщо не проклинаю, 
лиш зрідка зойкне в серці гіркота… 
Жінки мої, шукав я з вами раю, 
та не далась нам горня висота. 
 
Що розцвітало — нищилось морозом, 
живила тільки думка: є сини! 
Та кляту долю не об’їдеш возом, 
усі ми з вами винні без вини. 
 
Хвалитись нічим. Настрій не геройський, 



хоч навіть смерть відношу до дрібниць, 
і, як герой із казочки «Пан Коцький», 
з підозрою дивлюсь на всіх лисиць. 
 
Але душа ще трудиться й сьогодні, 
ще сниться їй захмарний Еверест… 
В моїй печері тихо і самотньо, 
я без хреста несу свій давній хрест. 
 
05.08.2011 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДЖЕРЕЛО 
 
 
Сам вибирав. Думалось: гарна! 
Каятись, гніватись нині вже марно. 
Все віддавав: і літа, і тепло, 
сил не жалів, як земне джерело. 
 
Роки минули. Ще вона гарна, 
тільки душевні поламані гальма, 
мов переїхало душу авто. 
Хто в цьому винен? Мабуть, ніхто. 
 
Сам вибирав. Недобачили очі. 
Cерце одначе здаватись не хоче, 
ще не стомилось струмити тепло. 
Ой, джерело, ти, моє джерело! 
 
04.06. 2012 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВІДЛІТАЮ И У ВИРІЙ 
 
 
1 
 
Мені не треба сотень душ, 
які мені заграють туш 
на золотих фанфарах слави — 
я не люблю такі забави. 
 
Знайшлася б хоч одна душа, 
якій крилатість не чужа, 
яка з високим небом дружить. 
Моя душа за нею тужить. 
 
З мого самотнього гнізда 
душа, як пташка, вигляда 
у небі друга для мандрівки 
до неземної вже домівки, 
 
туди, туди — за небокрай, 
поза ліси, поза Дунай, 
за сині пагорби, де вечір 
рожевий плащ напнув на плечі, 
 
де сонце маком відцвіло… 
Туди, туди — крило в крило, 
мов журавлята дружнім клином, 
летіти в парі безупинно, 
 
летіти, славлячи життя, 
допоки сил, до забуття 
летіти в парі, в парі, в парі, 
автограф ставлячи на хмарі! 
 
28.05.2011 р. 
 
 
2 
 
Так, час збиратися у вирій, 
туди, де пекло жде чи рай. 
І я скажу по правді щирій, 
чим опечалений украй. 



 
Самому сумно помирати: 
і тут жив сам, і буду там 
самотнім також раювати, 
якщо сподобаюсь Богам. 
 
Нікого тут не покидаю, 
і там ніхто мене не жде. 
Без пари скрізь немає раю, 
хоч проживи життя святе. 
 
На щастя, я хоч маю те, 
що і зігріє, і остудить, 
і кличе жити знов і знов. 
О, рідне слово, ти у грудях, 
як незрадливая любов! 
 
Це ти — любов моя остання 
і, мабуть, першою було. 
В прощальну мить свого згасання 
я лиш з тобою без вагання 
подамсь туди — крило в крило. 
 
31.05.2011 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
* * * 
 
 
Осінній день — немов зітхання 
за тим, що влітку відцвіло. 
Таке і ти, моє кохання, — 
як позолочене тепло. 
 
Дивлюся в очі твої карі, 
а в них — уся краса землі. 
— Летіть, летіть із нами в парі! — 
нам прокричали журавлі. 
 
Я жалкувати тільки можу, 
що в зелен-травні не зустрів 
свою судьбу, на тебе схожу 
цвітінням усмішки і брів. 
 
Я не клянуся, не благаю, 
бо час минув моїх бравад. 
З якого дива, я не знаю, 
ти забрела в осінній сад. 
 
Ще в тебе літо попереду, 
ще буде сонця, квітів, гроз… 
Мені ж осталось, як поету, 
згоріти кленом під мороз. 
 
О вишне, вишенько розквітла, 
чи ти зітхнеш хоч уві сні 
і подаси свою привітну 
квітучу гілочку мені? 
 
26.11.2012 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛІРИ НА РЕЦЕНЗІЯ 
Людмилі Гнатюк 
 
 
О, я прожив з Вами кілька ночей, 
так, наче сон продивився незвичний! 
Пив я нектар Ваших дум і очей – 
гіркомедовий і поетичний. 
 
Скільки страждання і радості в них! 
І почуття мої теж не без драми: 
був я в обіймах лише Ваших книг, 
що пломеніли і дихали Вами. 
 
Драма прекрасна, дивний сюжет, 
як полюбив поетесу поет! 
03.02.2013 р. 
 
 
P. S. 
 
На жаль, постскриптум не ліричний, 
на превеликий жаль – трагічний. 
 
Спинився Ваш земний політ. 
Забрав Вас вічний анти-світ, 
 
повів навіки в позачас, 
та все ж не всю забрав у нас, 
 
лишив Ваш образ в дружнім колі, 
незлобний сміх і щирі болі… 
 
Із нами Ваші всі слова – 
смерть не всесильна – Ви жива! 
 
28.01.2015 р. 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Яка печаль! Твої троянди 
зів’яли в мене на вікні. 
Посеред світлої веранди, 
о, як незатишно мені! 
 
Колись і я замру без крику, 
як золотисті пелюстки . 
Мале вмирає, як велике, 
лише краса живе віки. 
 
Вуста жіночі пелюсткові, 
очей безцінний самоцвіт 
я збережу хоча б у слові, 
любові дивлячись услід. 
 
2015 – 17 р. р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Осіннє небо ще таке високе, 
і осам вистачає ще тепла. 
Останнє гроно з золотистим соком 
кладу я до блакитного відра. 
 
Осиротив я лози винограду 
і натомивсь – а в серці благодать. 
Як дерево ходяче серед саду, 
я ладний всі дерева обійнять. 
 
Так і в житті хотів я прихилити 
до себе всіх, кого вже не люблю, 
і почуття мої всі пережиті 
опали жовтим листям без жалю. 
 
 и кидав я, чи кидали мене, 
шукати винних пізно, та й не треба. 
В зустрічних душах я шукав одне: 
аби удвох злітати вище в небо. 
 
Не раз я натикавсь по простоті 
на грубі душі, як бетонні стіни, 
та не кляну свої шляхи круті – 
якраз вони життю складають ціну. 
 
І то моя біда, а не вина, 
що вже зірвав я ґрона слів веселих, 
що хтось зі мною не допив до дна 
мого життя налитий соком келих. 
 
Самотній проводжаю у саду 
свою останню днину благодатну 
і золотисте ґроно виноградне 
в свої блакитні спогади кладу. 
 
17.04.2013 р. 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
День такий гарний!  День як на сповіді. 
Сонце. Роса. Серпантин. 
Тільки стоїть по коліно у золоті 
клен потемнілий один. 
 
Тільки блідесенька квітка без імені 
свічкою ледве горить. 
Птах перелітний в тополі на тімені 
радий спочити на мить. 
 
Нині я теж по коліна у золоті 
подругу жду у гаю. 
Зірветься з вуст моїх, наче на сповіді, 
золотолисте «люблю». 
 
15.09. 2015 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Живу я сам і жити хочу. 
Бодай це щастя не мине! 
Ні я нікого не морочу – 
і не морочать хай мене! 
 
Тепер любимих в мене мало – 
зате я світ увесь люблю. 
Мене з ним доля повінчала,  
а все дрібне перетерплю. 
 
І міріади зір вже згаслих 
і  не народжених – в мені, 
я в світі просто своєчасний, 
як перша зелень навесні. 
 
Ось тягнеться до мене гілка, 
яка вишнево так цвіте, 
а в небі хмара – світла жінка – 
розкрила тіло молоде. 
 
А кажуть, я осінній. Пробі! 
Та ще не жив же наче я! 
Я – цілий світ в одній особі, 
а світ – це вічна течія  . 
 
12.02. 2017 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Ми жадібні, допоки молоді, 
і пристрасті не меншають з літами, 
та все не перелюбиш у житті, 
і все не перепробуєш зубами. 
 
Я знаю це, бо серцем був не дуб, 
а швидше – клен, до лірики охочий, 
такий же невиправний сонцелюб, 
що восени прощально палахкоче. 
. 
Аж до джерел я в рідну землю вріс, 
тому гілля і досі не трухляве, 
лиш марно я тягнувсь в небесну вись, 
щоб покупатись у промінні слави. 
 
Омріяна вершина не далась, 
бо довго я валандався на старті, 
народжений в степу місити грязь, 
не легко приживався на асфальті. 
 
Літа зійшли. Я зрівноважив лет 
і підкорився долі верховенству,   
та у мені ще не погас поет, 
який у тиші молиться мистецтву. 
 
І хай ідуть зимові холоди 
з туманами, і хворими вітрами – 
хто пломенів безумно молодим, 
не скоро охолоне і з літами!   
 
11.08. 2016 р.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
*** 
 
 
Посеред Києва в готелі 
лежала жінка у постелі 
й до мене пальчиком: «Ну, йди!» 
(Мій друг прислав мене сюди). 
 
 и сон, чи яв – це дивовижно! 
А в неї грудь біліла сніжно, 
злітала чайкою рука, 
манила постІль, як ріка... 
 
А я? Студент, поет ліричний, 
лиш мовив їй, сорокарічній: 
«Ми – з Вами різні, не одні…» 
Вона хоч вибачить мені, 
 
простому хлопцю із Донбасу? 
І досі згадується часом... 
Іще я чесний був юнак – 
який екзамен мав однак! 
 
30.10. 2017 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ДО ЖІНКИ-ОСЕНІ 
 
 
Ще в очах твоїх плаває літо, 
ще у голосі – струни весни, 
тільки в’януть вже у смішки-квіти, 
на вустах вже гірчать полини. 
 
Тобі личить намисто калини 
і шипшини колюче кольє. 
Я люблю золоті твої днини,  
наче пізнє кохання моє. 
 
Будь подовше, осіння згубо, 
передзим’я моє пожалій... 
Нам з тобою так пити любо 
кришталевого неба напій! 
 
Прихиляй свої голі віти – 
я окутаю їх у туман. 
Не жалкуй за весною і літом – 
стало менше вже їхніх оман. 
 
Ой ти, осене – сповідь любові, 
час чуттєвої чистоти – 
як останній листок кленовий, 
буду в серці твій образ нести! 
 
14.10. 2018 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Гай палає, бо вже повинен, 
і птахи  вже голосять про те... 
Я нікому нічого не винен. 
і тому моє слово просте. 
 
І звучить воно більш молитовно, 
геть відкинувши всяке ниття. 
Без чуттєвих пожеж не повна 
вся картина мого життя. 
 
Без кохання життя – не диво, 
а без дива душі не цвісти. 
Навіть юна любов щаслива 
не буває без гіркоти. 
 
А хіба це не я багряно 
загоряюсь, як гай на горі, 
вже окутаний сивим туманом –  
тільки небо синіє вгорі? 
 
Я люблю цю блакить безмірну 
і очима тону в глибині, 
де нагадує зірка вечірня 
жінку ту, що так мила мені. 
  
Вже тому я горіти повинен, 
як палають гаї восени...  
І ніхто тут нікому не винен, 
бо вогонь цей не знає вини. 
 
09.10. 2018 р.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ВЕ ІРНІЙ РОМАНС 
 
 
Коли падають сутінки сині 
і вже місяць горить, як топаз, 
я пригадую очі грекині, 
я пригадую знову Донбас. 
 
Все там любе, усе неповторне – 
і заграва, й вечірнє село... 
А дівоче волосся чорне 
по плечах, наче річка, текло. 
 
Як єднали нас мрії туманні! 
Як світили нам зорі згори! 
Та признатися щиро в коханні 
не змогли ми  в ясні вечори. 
 
Хоч признатися зараз не пізно, 
як не пізно ділитись теплом, 
та не ті уже зорі над містом, 
що було ще недавно селом. 
 
Тому часом у сутінки сині, 
коли місяць горить, як топаз, 
я пригадую очі грекині, 
я пригадую знову Донбас. 
 
1981 р.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СТЕПОВА  МАСЛИНА   
(Поема) 
 
 
Ще тиждень тому я дзвонив сестрі – 
казала, що помалу шкандибає, 
що впав снаряд в сусідському дворі, 
що ця біда її ще обминає. 
 
А сьо’дні  їду вже сестру ховать – 
в Донеччину, що у війні тривожній. 
Весь день вести авто – не благодать, 
вдихаючи наркотик – смоґ дорожній. 
 
А вздовж дороги то цвітуть сади, 
то ниви проти сонця гріють спини – 
виходь, співай! – а ти весь день сиди, 
кермуй, старий музи  ко, безупинно! 
 
Аж за Дніпром (тепер так місто звуть) 
я зупинив авто біля посадки. 
А тут маслини – Боже! – як цвітуть! 
Як в юності цвіли. І згадки, згадки...  
 
О, де ви ділись мрії молоді? 
О, де тепер ти, юнко чорнокоса? 
Лиш пісня, мною складена тоді, 
нагадує про все, що відбулося. 
 
«Як ми зустрічались, 
за рученьки брались, 
духмяна маслина цвіла…»  
(Багато тоді що гадалось, 
і дівчина-мрія була…) 
 
Я – вчитель музики тоді ще 
в містечку (а Донецьк – за крок), 
вона – школярка найгарніша, 
а коли так, то й наймиліша. 
І милим кожний був урок! 
 
Так, вів я музику у школі 
і вів шкільний чима  лий хор, 
а ще давав уроки Олі – 



схотів так батько-прокурор. 
 
Хоч Олин татко значивсь паном, 
а я був бідний музикант, 
здружило нас фортепіано, 
і ніжні руки, й синій бант 
 
у чорних косах (бо грекиня), 
і щире слово віч-на-віч… 
Не полюбити це створіння 
було не можна, певна річ. 
 
І я з шахтарської хатини 
літав у терем багача, 
аби дві радісні години 
учити й бачити дівча. 
 
І Оля теж тяглась до мене, 
хоч старший був я літ на п’ять, 
в амурних справах все ж зелений, 
бо не навчився ще гулять. 
 
Була весна. Цвіли  маслини 
в густих посадках польових. 
І надвечірньої години 
ми зустрічались біля них. 
 
Обоє на велосипедах, 
готові хоч на край землі 
летіти у пшеничних нетрях, 
немов метелики в імлі… 
 
О, не забути тих мандрівок 
і скромне потискання рук, 
і перегуки перепілок – 
як фортеп’яно срібний звук! 
 
А дух маслини запашистий 
в степу пахтів аж до зірок. 
Вертались ми хмільні у місто 
і від їзди, і від думок. 
 
Я на слова дружка-поета 
склав першу пісню у житті, 
і ми із Олею дуетом 



співали тут на самоті. 
 
«Як ми зустрічались, 
за рученьки брались, 
духмяна маслина цвіла, 
і пахощі п’яні, 
і думи весняні 
вона у серця нам лила. 
 
Та люди байдужі,  
солом’яні душі 
зрубали маслину під пень, 
і нас розлучили, 
обрізали крила – 
не стало у полі пісень…» 
 
Хоча кінець її сумливий, 
була нам пісня не чужа. 
Ми ждали ще у світі дива, 
і не печалилась душа. 
 
Та якось нам у чистім полі 
шлях перекрили два авто, 
ступив до мене батько Олі 
і запитав: «Ти знаєш – хто?! 
Їй ще сімнадцяти немає, 
а ти знайшовся тут, бугай!» 
 
І вже не місяць в небі сяяв, 
а чорний ворон, гай-гай-гай! 
 
І враз розвіявсь дух маслини, 
повіяв лиш донецький дим. 
У ніч поїхали машини, 
оставсь у полі я один… 
 
Що далі? Краще б і не знати? 
А далі проза. Пустоцвіт. 
Мене під осінь у солдати 
постригли аж на кілька літ. 
 
Та я розводитись не буду 
про службу-кару. Хай їй грець! 
А Оля до медінституту 
пішла учитися в Донецьк. 



 
Там за студента вийшла заміж 
(сестра повідала колись). 
Як ті дороги між полями, 
дві наші долі розійшлись… 
 
(Мій анти-тесть у депутати 
народні вліз – в донецький клан! 
Де він тепер, не хочу знати – 
злиняв десь, мабуть, за курган). 
 
І в мене теж своя історія: 
подавсь до Києва, як птах, 
а там судьба – консерваторія 
і вже повік музичний фах. 
 
І ось тепер уздовж посадок, 
які срібляться від маслин, 
я у полоні юних згадок 
спішу на похорон сестрин. 
 
Дорога на Донецьк пустельна. 
 астіш авто військовикі  в. 
Воно й не дивно. Там пекельна 
війна-стрільба з усіх боків… 
 
А вже гірчить вугільним димом. 
 ужий той дим.  ужий Донецьк. 
Його шляхами степовими 
об’їхать хочу навпростець. 
 
Вже й Красногорівку проїхав, 
а там – і Мар’їнка моя… 
Та на дорозі знявся вихор – 
і світ померк. І я – не я… 
 
Що я живий, дізнавсь не скоро 
уже в лікарні, у бинтах, 
неначе мумія-потвора. 
«О, вже прокинувся наш Бах!» – 
 
Це виринає, наче з ночі, 
обличчя лікарки ясне, 
сміються з ночі теплі очі: 
«Ми Вас підшили – все мине!» 



 
Та знов туман. І знову жінка 
сміється тепло раз-по-раз. 
Я щось пригадую, та тільки 
впадаю знов у сонний транс. 
 
А якось лікарка спитала: 
«Ви не впізнали ще мене? 
А я Вас зразу упізнала… 
І може, це Вас надихне? 
 
«Як ми зустрічались, 
за рученьки брались, 
духмяна маслина цвіла…» 
 
Я тихо аж вигукнув: «Оля!», 
і в серці відлунився крик. 
«Ось, бачте, як зводить нас доля… 
Знайомтесь! Ось мій чоловік. 
 
Це він Ваші руки відмінно 
усі позшивав, щоб зрослись… 
Бо як же Вам без піаніно? 
Ой, гарно Ви грали колись!» 
 
Запахла так маслина п’янко, 
як у степу п’янила нас. 
Ясніли очі у гречанки… 
І вперше з ліжка я піднявсь. 
 
«На мінне поле знов не їдьте, 
щоб не набратися біди!» –   
хірург сміявся не єхидно 
із рук знімаючи бинти. 
 
Це гріх – лежати серед літа, 
воно не жалує нероб. 
І згодом я уже провідав 
сестри могилку – свіжий горб. 
 
А поряд з нею сплять всі рідні – 
старенька мати, юний брат… 
Сплять неспокійно – бідні, бідні! – 
під вражі гуркоти гармат. 
 



Я думав був, аби лежали 
тут і мої колись кістки, 
та душу всю переорали 
чужі московські байстрюки. 
 
Така сумна автомандрівка 
в Донбас судилася мені. 
Моя там спалена автівка 
стоїть, як пам’ятник війни. 
 
Тепер найму собі Пегаса – 
і в путь на Київ – за рояль! 
Я не вклонюсь тобі, Донбасе – 
тебе, каліку, просто жаль! 
 
Ось і кінець моїй розмові. 
Я все це, власне, розказав 
без варіацій і приправ 
своєму другу Марсюкові, 
 
із ним дружили ми колись, 
і хоч дороги розійшлись, 
ми зрідка бачимось в столиці, 
із одного гніздов’я птиці. 
Я з ним був пісню написав – 
хай доспіває її сам... 
 
 «Як ми розлучались, 
за рученьки брались, 
маслина уже не цвіла. 
Всі пахощі п’яні, 
всі думи весняні 
нам юним вона віддала…» 
 
29.11. 2016 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ЕРЕЗ ПРІРВУ ЛІТ 
 (Листовна поема) 
 
 
1   
 
Ми нехтуєм найкращим, що дається, 
і беремо брикливе, як лошиця. 
Тобі, Олено, вирвана із серця, 
в цю довгу ніч, можливо, теж не спиться? 
 
Настрой себе на хвилю позивну, 
мов індикатори, примружуючи очі, 
відчуй мою нічну самотину 
і щирі жалкування опівночі. 
 
Ти не моя, вже інший поруч є. 
Мені остався спомин, наче дотик, 
як ти схилялась чуло на плече 
і тихо шепотіла: «Хто ти? Хто ти?» 
 
А був я тим, хто зоряну любов 
боявся шанувати більше волі. 
А хто в собі любов переборов, 
легкого шляху не питає в долі. 
 
І вже ні в іншій жінці, ні в вині 
я не знайшов того, за що не гріх і битись. 
Ти не моя тепер, і все ж мені 
буває солодко хоч спомину напитись. 
19.10.1969 р. 
 
 
2   
 
Травневі сни тоді нас цілували 
і Всесвіт був поділений на двох. 
Я із зірок складав ініціали, 
твої ініціали Б.О.Г. 
 
Сузір’їв тих не знаю назви й досі, 
бо їхній жар поволі охолов: 
як жовтий лист, одне зірвала осінь, 
а інші взимку згасли, як любов. 



 
Та час махнув крилом, як чорний лебідь, – 
і знов травневе небо розцвіло, 
я сам шукав ім’я твоє у небі, 
та не знайшов, немов і не було. 
 
Минатимуть нові чудові весни, 
цвістимуть рясно зорі, як сади, 
але тепер ім’я твоє небесне 
мені уже довіку не знайти. 
1973 р. 
 
 
3   
 
Ні, я не знехтував тобою, 
хоч відхилив любов твою. 
Літа пройшли уже юрбою 
по тих стежках, де ми з тобою 
колись ходили у гаю. 
 
Я й гаю вже не впізнаю: 
він опустів, як після бою. 
І нам зустрітися з тобою 
вже краще в пеклі чи в раю, 
та тільки юними, в маю, 
а не тепер – журба з журбою… 
Ні, я не знехтував тобою! 
29.09.1990 р. 
 
 
4   
 
Таких уже не буде див: 
і ясночоле, і шовкове… 
Ніхто із нас не завинив, 
моя усміхнена любове. 
 
Був теплий травень. Цвів бузок, 
як передгроззя вечорове. 
До раю був нам тільки крок, 
моя схвильована любове. 
 
Та час гукнув: «Лети і дій!» 
І вже побачення письмове… 



Ні клятв, ні скарги, ні надій, 
моя віддалена любове. 
 
Нове життя. Нові часи. 
І сон – як зустріч випадкова. 
Ти знов у відблисках грози, 
але руки не подаси, 
вже не моя моя любове! 
14.11.2000 р. 
 
 
5   
  
Полин сивин, полин сивин – 
і ти одна, і я один, 
 
між нами прірвою – літа, 
і я не той, і ти не та, 
 
не ті вже очі і душа, 
ти вже далека і чужа. 
 
Від юних днів – одна зола… 
І нащо доля знов звела? 
 
Любов сильніша за життя, 
однак нема їй вороття. 
 
P. S. 
 
Я лиш чекав від тебе чуйності, 
а не ревнивої затятості… 
Не одружилися ми в юності, 
не поріднилися і в старості. 
 
Життя прощальні корективи 
внесло до нашого роману. 
Я вже не жду між нами дива, 
та злим безбожником не стану. 
 
І ти одна, і я один – 
в душі цвіте полин сивин. 
25.05.2011 р. 
 
 



6   
 
Коли в душі затихне ураган, 
і все кругом веселе і зелене, 
ти знову вибухаєш, як вулкан, 
і сиплеш попіл спогадів на мене. 
 
Я вже молю: забудь, мовчи, замри, 
не подавай ні голосу, ні звуку! 
Хай стороною пронесуть вітри 
гарячий попіл, як забуту муку. 
 
Дарма молю: або не чує Бог, 
або він сам вчинив із нами все це: 
не поєднав навік у парі двох, 
а дав одне на двох чутливе серце. 
 
Лежить між нами прірва давнини 
і райдуга, як стежечка остання, 
а ми з тобою – дві сумні луни 
загубленого в юності кохання. 
03.09.2011 р. 
 
 
7   
 
В небесно-синій далині, 
у надвечір’ї чорнобровім 
дві зірки світяться мені 
очима щирої любові. 
 
Привіт вам, зіроньки, привіт! 
 ому ви знов, скажіть на милість, 
через холодну хмару літ 
до мене з юності явились? 
 
Я вас тоді так цілував, 
пірнав у вашу глиб небесну… 
 и ви не кличете, бува, 
знов повернутися у весну? 
 
Я вас би вже не засмутив 
не дав би затулити хмарі. 
Та пізно вже мені туди, 
де щастя ходить тільки в парі. 



 
Я перед вами у боргу, 
перед незгасною красою… 
Мабуть, тому, мабуть, тому 
ви затуманились сльозою. 
09.10.2012 р. 
 
 
8   
 
Невже не все між нами втрачено? 
Який подіяв тут закон? 
Піввіку – жодного побачення, 
лиш зрідка грів нас телефон. 
 
Навіщо зливами короткими 
він оживляв у душах цвіт? 
Навіщо мріями солодкими 
він розтопляв між нами лід? 
 
Уже спливло півсотні повеней, 
змінились люди і міста… 
 ому ми й досі зачаровані, 
як вірні навколо хреста? 
 
Любов – наш хрест – не той, що носять 
на голих грудях напоказ, 
а той невидимий, що досі 
у грудях світиться у нас. 
2015 р. 
 
 
9   
 
Згадую про це я неохоче, 
бо іще було  в юнацькі дні: 
я не взяв тебе тієї ночі, 
хоч у хаті ми були одні. 
 
У вікно світив нам повний місяць, 
під вікном стояв мій мото-кінь. 
А тебе я взяти не спромігся, 
хоч обоє мліли від хотінь. 
 
Ми були іще такі наївні, 



що від щастя вже не чули тіл.     
Нас дарма нічні будили півні, 
в напівсон занурених тоді. 
 
О любов, незвіданістю п’яна! 
О безвілля юне, хоч кричи! 
Млосно так кохаються тюльпани 
пелюстками тулячись вночі. 
 
Більше порівнянь мені доволі, 
інших слів для нас я не знайду! 
Правда, ще пригадуються бджоли, 
втоплені у власному меду… 
 
Розлучила нас зірниця рання, 
розвела навік. А досі жаль… 
До кінця не втолене кохання 
нам солодше втолених бажань.    
27.06. 2016 р. 
 
 
10   
 
Ой, довго ти жила в Росії  
на острові Нова Земля… 
Навіщо Бог туди завіяв 
тебе, лебідонька моя? 
 
Не український степ широкий, 
а Льодовитий океан 
на тебе віяв довгі роки, 
і сповивав у свій туман.  
 
Одна біда… За нею друга.  
Ти повернулася в  Донбас – 
а там ошкірилась недуга 
і розгорівсь московський сказ. 
 
Ти крил іще не відігріла 
від тих північних холодів, 
як стала вже тобі немила 
вся Україна. Я хотів 
 
тебе зігріти рідним словом, 
усім теплом юнацьких літ. 



Від тебе ж холодом зимовим 
все повівав північний лід. 
 
Жаль, перелітна моя пташко, 
тебе вже сиву і смутну. 
Не повернутись нам у казку, 
у нашу втрачену весну. 
 
11.11. 2017 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ 
(Сповідь  із роману «Московський час») 
 
 
1 
 
У Мар’їній Рощі є церква — 
«Нечаянной радостью» звуть, 
збудована графом*, як жертва, 
в честь зустрічі з милою тут. 
Лишились і графські палати, 
алеї, озера в гаю… 
А що тут мені збудувати 
на згадку про зустріч мою? 
 
Не маю я графського статку, 
студентом живу у Москві. 
Лиш вірші оставлю на згадку 
про те, що кипіло в крові. 
В Москві я лиш тиждень. Одначе 
на форум книжковий піду, 
на київських стендах побачу 
і власну книжчину худу. 
 
Та всі ці барвисті вітрини 
затьмарила руса коса, 
мене вже тягтиме щоднини 
сюди українська краса… 
Не спалося, звісно, ночами, 
у вірші вкладав почуття, 
отак закохавсь до нестями, 
неначе наївне дитя. 
 
Приходив, читав їх киянці 
і пив її погляд-блакить, 
та мало було в мене шансів 
залітну красуню схилить. 
Зізнання мої, як належне, 
сприймала вона і цвіла, 
в кафе на Останкінській вежі 
і руку на дружбу дала. 
 
Та зустріч небесно висока 
скінчилася враз на землі: 



поїхала голубоока, 
навіки розтала в імлі… 
 
А вже ось безрадісна старість 
ступила мені на поріг. 
Свою «несподівану радість» 
я досі у серці беріг. 
 
Тепер я думки не гріховні, 
свої почування живі 
відкрию, мов двері церковні 
у Мар’їній Рощі в Москві. 
09.10.2009 р. 
 
* Йдеться про графа Шереметєва, чий палац досі зберігається 
неподалік від Останкінської телевежі. 
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На високій Останкінській вежі 
запалали вечірні вогні. 
Я ніде не боявся пожежі, 
а вона спалахнула в мені. 
 
Я не ждав тут ні лиха, ні дива 
серед вільних столичних розваг. 
Нащо, нащо киянка вродлива 
перетнула самотній мій шлях? 
 
Все найкраще в житті — випадкове, 
і найгірше — це випадок теж. 
Тільки щастя таке чорноброве 
випадає лише для пожеж. 
 
І розмови, і руки, і рухи — 
все доречне і миле, як світ. 
За красу таку зраджують друга, 
з вежі роблять смертельний політ. 
 
До лякливих я ще не належу, 
хоч тривожно і смутно мені, 
як дивлюсь на Останкінську вежу, 
на вечірню Москву у вогні. 
 
 



3 
 
І я свого діждався свята, 
хоч, може, щастя й не зловлю. 
Хай за надію жде розплата — 
я не боюся: я люблю. 
 
Киянко, видиво, прояво, 
з якої ти зійшла зорі? 
Тебе, як рибку золотаву, 
в які спіймати ятері? 
 
Поети, звісно, фантазери, 
і легко падають в обман — 
я, мов зі струн, сплітаю з нервів 
для тебе золотий аркан. 
 
Казала Настя, як удасться! 
Хіба я знав, що доля дасть? 
Аркан сплітають не для щастя, 
його сплітають для нещасть. 
 
 
4 
 
Я вже одвик від ніжних слів, 
від почуттів одвик гарячих, 
гадав: навік перегорів, 
і майським цвітом не заплачу. 
 
Та раптом доля нас звела, 
дала мені від смутку ліки. 
Хтось шепотить: «Кричи: хвала!» 
А інший шепче: «Вилий! Викинь! 
 
Кохання — лиш прекрасна мить, 
як спалах блискавки миттєвий — 
і спалахне — і загримить — 
і в непроглядну вкине темінь». 
 
Та я підводжу до губів 
отруйний келих і не важу, 
я наче досі не любив, 
не пив іще любовну чашу. 
 



 
5 
 
«Не знаю. Не смію. Не можу» — 
я чую від тебе весь час. 
Пробач, що я знову тривожу: 
кохати — це вище за нас. 
 
 и може у пору весняну 
цуратися квітки бджола? 
Та навіть на дні океану 
травинку трава обняла. 
 
Солодшу за мед насолоду 
дає нам напій з дурману. 
Твоя недосяжна врода 
зробила із мене струну. 
 
Якщо я тужливо граю — 
не мій це музичний гріх: 
у мене вже волі немає, 
бо струни у пальцях твоїх. 
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Ти не прийшла. Нехай хоч ці слова 
розірвуть поміж нами перепону. 
Не віриться: невже ти не жива? 
Невже ти — намальована мадонна? 
 
Картинам також моляться митці, 
в екстазі тихо ставши на коліна. 
Ти теж така — холодна і чарівна, 
з косою русою, неначе у вінці. 
 
Та мною володіє не екстаз, 
а лиш ревнива думка: де ти, де ти? 
І тліє гнів. Але сумні поети 
ховають гнів у квітах ніжних фраз. 
 
Мій гнів — не гнів, а відчуття утрати: 
немов дитина вислизнула з рук 
і боляче забилась. Бідна мати 
слів не знаходить від страху і мук. 



Моя любов — упущений малюк. 
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Вродливим доля не дає 
ласкаву й добру душу. 
Вони диктують: все моє, 
всіх полонити мушу! 
 
А ніжним що дають вони? 
Одні страждання й болі… 
Твоєї тут нема вини: 
така усмішка долі. 
 
Це сміх зеленої сосни 
над кленом — над поетом, 
який віддав їй восени 
всі золоті монети. 
 
Упало золото моє 
до ніг твоїх в калюжу. 
Як жаль, що доля не дає 
вродливим ніжну душу! 
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Вітрами птахів понесло 
в той край, куди ти їдеш, 
Навіщо вірити було, 
що ти на зустріч прийдеш? 
 
Було б мені правдивих слів 
тобі не говорити: 
нехай би я вже догорів, 
як гай, дощами вмитий. 
 
Навіщо я тебе зустрів 
таку вродливу й горду? 
Мій дух на вічність постарів — 
і рад молитись чорту. 
 
Лихий, і той би допоміг, 
хоч заманив би в пастку. 



А так, для кого я беріг 
в душі троянду-ласку? 
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О, Лідо, я уже не рад, 
що нам прийшлось зустрітись! 
Ти ж не музейний експонат — 
аби лиш подивитись. 
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Іще одне тобі скажу: 
живи спокійно й тихо, 
забудь про те, що я тужу, 
що покохав на лихо. 
 
До ніг твоїх ще не один 
хтось кине білі квіти. 
Якби колись змогла і ти 
так палко полюбити! 
 
Я на коротку мить зазнав 
такого щастя й дива! 
Наскільки я нещасним став — 
хай будеш ти щаслива. 
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Отак, Москво, дала ти радість 
і одібрала через мить. 
Ну, нащо так жорстоко гратись 
і обривати мрії нить? 
 
Як далі бути нам, столице? 
Ходила рядом яснолиця, 
а нам з тобою не вдалось 
її затримати чогось. 
 
 ого, чого? — скажи, столице! 
Ти будеш сяяти, як цвіт, 
тягтись до сонця вище й вище, 



а я дивитимусь на світ, 
як на велике попелище, 
та поглядатиму частіше 
в той край, де ділася вона. 
Там зараз довга, довга тиша 
і гірко-синя далина. 
 
 
12 
 
Лебеді в останкінському парку, 
нащо ви нагадуєте знов 
про дніпровську дівчину-русалку, 
про мою безпомічну любов? 
 
Я дивлюсь, яка ви гарна пара! 
А яка над озером краса! 
Ще й у небі золотіє хмара, 
як вінком заплетена коса. 
 
Я любив ту косу й сині очі, 
і грайливі плечі у воді. 
Тільки більше я вже не захочу 
їх обняти ніжно, як тоді. 
 
І шукати вже себе не змушу 
у березах милий силует. 
Вийняли із мене світлу душу, 
оселився в ній сумний поет. 
 
Прощавайте, білі лебедята! 
Мир любові вашій молодій! 
Не зазнав я тут земного свята, 
а тепер не маю і надій. 
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Ти не дала мені нічого, 
надії навіть не дала, 
але хвалити буду Бога 
за те, що є ти, що була. 
 
Була рожева і шовкова, 
як літній ранок золотий, 



була, як блискавка раптова 
серед нічної темноти. 
 
Ти не дала мені нічого, 
лише явилася мені 
і самоту мою убогу 
ти освітила в чужині. 
 
А освітивши — осліпила. 
І як тепер сліпому йти? 
Ти не дала нічого, мила, 
крім осяйної темноти. 
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Важко тобі, клене, 
журно тобі стало: 
листячко зелене 
золотом опало. 
 
Хмурий вітер віє, 
бавиться гілками, 
замете, засіє 
сивими снігами. 
 
Сумно мені, клене, 
глянути на тебе: 
тисне і на мене 
обважніле небо. 
 
І нема до кого 
нам обом схилитись. 
Покохав — та з того 
довелось журитись. 
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Ти — снігова вершина гір, 
я — землетрус, яким ти створена. 
Ти, білолиця, серед зір, 
а я в ущелинах між горами. 
 
Горю — аж кров у скроні б’є — 



побіля ніг твоїх, вершино, 
шукає полум’я моє 
до білих пліч твоїх стежину. 
 
Та марно б’юся об граніт 
і все ніяк його не зрушу. 
 и є у світі динаміт, 
щоб зворушити горду душу? 
 
Любове, я на п’єдестал 
тебе підніс і возвеличив, 
а сам такий нещасний став, 
аж од людей верну обличчя. 
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Коли мене не буде, 
чи ти журитись станеш? 
 и, може, для забави 
мої рядки проглянеш? 
 
Усе, усе на світі 
сніг забуття заносить. 
Але поглянь пильніше: 
мої слова — то сльози… 
 
Стривай! Я помилився 
і уточнити хочу: 
це на папір упала 
роса якоїсь ночі. 
1975–76 рр. 
 
 
17. ЗАКОРДОННИЙ ЛИСТ 
 
Я пташині люблю каравани, 
що вертають із теплих країв, 
бо і сам у весняні тумани 
духом мандрів колись захворів. 
 
І трьох літ на одному місці 
я не всиджу — вперед і вперед! 
Як на гору ідуть альпіністи, 
так приречений йти і поет. 



 
І нарешті осів я в столиці, 
вдруге пізно завівши сім’ю. 
Вже минули деньки яснолиці, 
і забарливу осінь мою 
 
все частіше затягують хмари, 
а простіше, звичайні чвари, 
хоч в мої вже поважні літа 
так гнітить будь-яка суєта… 
 
А оце я отримав листа — 
адресований, бачу, з Канади, 
хоч не ждав ні від кого, а радий. 
«Не дивуйтеся, пане поет, 
 
що роблю я такий пірует! 
Прочитала я тут Вашу книжку 
і згадала прадавню інтрижку. 
 
Пам’ятаєте жіночку ту, 
білолицю тоді, молоду, 
за якою в Москві ви впадали 
і палкі їй зізнання писали? 
 
А  до речі, чого це Ви їх 
не давали у книгах своїх?! 
(Я завжди їх читала до крапки, 
хоч кохаюсь в поезії слабко). 
 
Мабуть, Ви їх порвали тоді, 
як втекла я від Вас. Золоті 
почуття Ваші, чисті як сльози, 
берегла я — в життєві морози 
 
зігрівали мене. Боже мій, 
було боязко навіть самій 
признаватись, що я… Ні, не стану 
вимовляти і зараз те гнане 
 
і приховане слово. Воно 
не для вжитку тепер, як вино, 
що господар тримає в підвалі, 
щоб міцніло з роками, а далі… 
 



Краще все я спочатку почну. 
Нашу зустріч таку чарівну 
я свідомо тоді обірвала. 
Я була заміжньо ю і мала 
 
вже синочка. А мій чоловік, 
який стежив за мною весь вік, 
був тоді в КДБ вже майором — 
він би знищив Вас тихо і скоро… 
 
Та і Ви дуже дивний птах — 
вже бувалий, у зрілих літах — 
закохався він, бачте, по вуха 
і мерщій… наче я потаскуха. 
 
Вибачайте, поете старий, 
за язик по-жіночому злий! 
Та й сама я давно вже старуха. 
І давно вже в Канаді живу 
серед внуків. І долю нову 
не по власній обрала охоті. 
 
Пропадає рідня на роботі, 
і у мене своя суєта — 
доглядаю тут пса і кота. 
В Україні тепер — ні людинки, 
та й кому я потрібна там ниньки… 
Ось Вам сповідь чужої жінки! 
 
Що хотіла? Не знаю й сама, 
не з великого, звісно, ума. 
Розпрощатись по-людськи, можливо. 
Це для мене насправді важливо… 
 
Україні вітаннячко шлю! 
Я усіх там тепер люблю, 
а когось одного найбільше. 
Дав би Бог йому сили і тиші! 
З поклоном — Ліда Гонта. 
Різдвяна ніч. Торонто». 
 
Ось такий (майже копія) лист 
прилетів, наче голуб-турист, 
наробивши переполоху... 
Заспокоїв дружину я трохи, 



 
що давно все на серці я стер, 
що для мене кохання тепер — 
як бажання монаршого трону, 
що з листа не зроблю я ікону. 
 
Заспокоїв, здається, й себе, 
та під серцем щось тихо шкребе, 
наче кішечка, ніжно і гостро. 
Як не просто у світі, не просто! 
 
А з листом що робити мені? 
У шухляду, де вірші сумні, 
покладу — звеселяться, може. 
Примири їх, всесильний Боже — 
ніжне серце, облите кров’ю, 
і страхи перед любов’ю! 
 
Хай слова хоч єднають двох, 
як в житті не дозволив Бог! 
15.10.2009 р. 
 
 
P. S. 
 
18. ОСТАННІЙ  ЛИСТ ЛІДІЇ 
 
Комусь Канада, як принада, 
комусь живеться, як в раю, 
та не послав там Бог відради 
на бідну голову мою. 
 
Померти хочу в Україні, 
спочити в рідній стороні. 
Хай влітку пташка на калині 
красу оспівує мені. 
 
Я тут дівчатком серед поля 
вплітала в коси ніжний мак... 
А в чужині  зустріла долю – 
не поєдналися однак. 
 
Десь би під Києвом спочити, 
щоб ти прийшов сюди колись, 
приніс мені осінні квіти, 



за мене Богу помоливсь. 
 
З букетом слів твоїх чудових 
я вік жила, поете мій, 
жила я в дивнім сні-любові, 
жила тобою, зрозумій. 
 
Мовчапа я не без причини – 
щоб не збудити духів злих. 
Нехай простять твої сивини 
мою любов, мій тихий гріх!.. 
2019 р. 
 
 
19. ВІДПОВІДЬ 
  
Де б не зів’яла ти, кохана, 
в якій землі, в якім краю, 
ти все нагадуєш, як рана, 
про буйну молодість мою. 
 
Гай-гай!  Зорею світовою 
мені в путі світила ти, 
здаля, здаля... Але з тобою 
у нас не спалені мости. 
 
Все поглядаючи на небо, 
в розлуці я не бачив зла. 
Прийду по райдузі до тебе, 
де б ти. незгасна, не була 
 
01.10.  2019 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ШЛЯХ ПІЛІГРИМА 
 
 
Я йшов пустелею із сонцем за плечима, 
пісок і марево пливли перед очима, 
гаряча мла барханами пливла — 
пісок та сонце, сонце та імла… 
 
І раптом за барханом вдалині 
зелений гай привидівся мені, 
під пальмами вода заголубіла, 
і дівчина в тіні мене зустріла. 
 
Я зняв тягар з плечей, сандалі зняв 
і райської тут розкоші зазнав: 
кумис, вино і прохолодна річка, 
і не одна в палких обіймах нічка. 
 
Ясніше зір мені світили очі 
моєї гурії, красуні-поторочі, 
яка мене лозою обвила, 
як виноград, від ніг і до чола. 
 
І ніжачись під золотим наметом, 
я вже забув, що народивсь поетом, 
серед троянд і пишнолистих пальм 
забулися і мрії, і печаль. 
 
Аж знемагати став я від безділля, 
мені уже наскучили застілля, 
і руки, як форелі золоті, 
і перса, наче яблука тверді. 
 
Мені набридли пальми-парасолі, 
і почали вже снитися тополі, 
став маритись далекий рідний край, 
де в синіх росах сяє небокрай, 
 
де вся земля — оаза понад морем, 
що зеленіє степом неозорим, 
де хлібні хвилі котяться по полю, 
де люди мріють про священну волю. 
 
Але мені, відлюднику, туди 



ще треба йти пустелею та йти… 
І я одного разу на світанку, 
поцілувавши подумки коханку, 
 
яка в постелі додивлялась сни, 
з шатра пішов без каяття-вини, 
пішов, як журавель, в піщані далі, 
озувши знову стоптані сандалі 
 
і знов завдавши сонце на плече, 
яке мене до сажі обпече, 
всі соки вип’є, наче із билини, 
та я уже не гаяв ні хвилини… 
 
Ще довго пальми маяли мені, 
білів намет, як хустка, в далині, 
назад гукало видиво зелене, 
та я поринув в пекло полуденне, 
 
в піски пішов, що з маревом злились, 
де знемагати буду, як колись, 
дружити стану тільки з саксаулом, 
сумуючи ночами за минулим. 
 
Хоч до мети я, знаю, не дійду 
і десь у дюнах втомлено впаду, 
засну навік, але в останні миті 
благословлю все кинуте у світі: 
 
і пальмовий гайочок, і шатро, 
і річку, що нагадує Дніпро, 
і теплоту жіночих пліч і стегон, 
і божевільних вуст жагучий стогін — 
 
все промайне в мою останню мить, 
і серце радісно востаннє защемить, 
і я востаннє подивлюсь із сумом 
у далину, задимлену самумом*… 
 
І скоро наді мною, мов курган, 
піщана буря намете бархан, 
а саксаул, пустелі вірний житель, 
корінням проросте в мою обитель 
 
і обплете мій череп і кістяк, 



як обплітала ще недавно так 
мене, живого, гурія вродлива, 
яка зі мною теж була щаслива! 
 
А був я пілігримом між людьми, 
який в пустелі мріяв про громи, 
про благодатні зливи над полями… 
 
Та я ще йду, пісками йду без тями, 
і тільки п’ю очима міражі, 
бо йти і йти — покликання душі. 
 
27.12.2010 р. 
........................................ 
* Самум — сильний гарячий вітер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЗИМОВІ  МОТИВИ  
 
 

 
 
 
 
 

*** 
 
Зазнав я в юності любові,  
зазнав і в зимні вже літа,  
і не приховую в розмові:  
вона все та, вона все та… 
 
***  
 
 
 
 



*** 
 
І слава, і влада, і гроші 
мені вже відомі на смак. 
Звичайно, це штуки хороші. 
Звичайно, звичайно! Однак… 
 
Приємно долати вершини, 
хапати небесні зірки, 
і все ж найдорожчі хвилини 
мені дарували жінки. 
 
Хтось виграв криваві битви, 
уя рмив мільйони людей… 
А я найсвятіші молитви 
шептав до жіночих грудей. 
 
Кохані! Кохані рабині, 
затоптані владою в грязь, 
зі мною були ви княгині, 
і я був із вами князь! 
 
І хто з вас, мої господині, 
за зраду мене прокляне? 
Якби я був вірний єдиній, 
то інші не знали б мене. 
 
З нещасною пив її смуток, 
щасливій навіював сни. 
О, скільки очей-незабудок 
у згадках моєї весни! 
 
Дорожчих за них до загину 
не буде ні справ, ні речей. 
Пошли мені, Боже, кончину 
при світлі любимих очей! 
 
02.06.1991 р. 
 



ДРАМА  ЖИТТЯ   
 
 
Кожний грає у власній драмі 
із коротким ім’ям Життя, 
де в сценічному шумі і гамі 
роль минає без вороття. 
 
Ось і в мене вже в'януть сили 
до краси, до любові, до див... 
Все коротший мій шлях до могили – 
та овацій я мало зажив. 
 
Мабуть, грав я не дуже вправно,    
мало жестів робив і гримас. 
Коли іншим кричали «браво!», 
то радів за увесь наш Парнас. 
 
Я із себе невдаху не корчу, 
не зігравши Орфеєву роль, 
бо любив я красу дівочу 
і весня них небес алкоголь. 
 
Не копайтесь в моїй білизні, 
де, коли та із ким я спав. 
Я найперше служив Вітчизні, 
особливих не маючи прав. 
 
Клич до волі – єдине право – 
я сурмив їй без каяття. 
Що для всіх нас посмертна слава? 
Україна – це вічне життя! 
 
09.07. 2020 р.  
 
 
 
 
 



*** 
 
Пригальмуйте, мої колеса, 
поспішати немає куди! 
Призабув я знайомі адреси 
і згубив до кохання сліди. 
 
В холодку зупині мось під гаєм – 
хай зозуля ще літ підкує!.. 
Ні до кого претензій не має 
це життя тополине моє. 
 
Відшуміло воно верховіттям, 
відстогнало грозою степів. 
Міг я легше прожити у світі – 
не вдалось, а точніш, не зумів... 
 
А чи може душа поета 
копійки  рахувати скупі? 
Перед нею – уся планета 
і небесності голубі. 
 
Душе, душе моя, ти зносилась, 
як осіннє ошаття дібров! 
Нащо знов нам явилась милість – 
аж під зиму весня на любов? 
 
Що за доля?! Вже час у барлозі 
додивлятись зимові сни, 
ну, а я іще досі в дорозі 
до любові, до сліз, до весни... 
 
Тож іще покрутіться, колеса, 
раз не любите слухати гальм! 
Вечорової зірки адреса – 
не така й недосяжна даль. 
 
2019 р.  
 



*** 
 
 
Життя кінчаю тим, чим і почав – 
з найпершого в дитинстві здивування, 
що з темряви я виник, як свіча, 
приречена щомиті на згасання. 
 
Яка не є життєва круговерть, 
а в ній найголовніші три моменти: 
народження, любовний шал і смерть, 
все інше – другорядні елементи. 
 
Дві перші дії в драмі я пройшов, 
народжуючись до життя щоранку. 
До краю, правда, не збагнув любов, 
але збагну, як стріну смерть-коханку. 
 
І доки ще горить моя свіча, 
про реквієм не думаю зарання. 
Життя кінчаю тим, чим і почав – 
з найпершого в дитинстві здивування.  
 
25.07. 2016 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



І ГРО ЗИ, І СЛЬО ЗИ, Й ЛЮБОВ... 
 
 
Що це за травень, якщо без грози?! 
Що це літо без буйної зливи?! 
Так і любов без святої сльози 
тихо минає, не зовсім щаслива. 
 
Шлях мій бугри стий все кидав мене 
то у провалля, то вгору до неба. 
Хтось недолюблений, може, кляне, 
хтось ще нелюблений манить до себе... 
 
Щастя земне я шукав у красі, 
вищу красу – у небеснім коханні. 
Східці до раю пройшов майже всі, 
тільки найважче даються останні. 
 
Кожний із нас на землі – гастролер, 
рано чи пізно потоне в безодні. 
 ом я закохуюсь навіть тепер, 
хоч нелегка моя доля сьогодні? 
 
Світ цей непро стий люблю до сльози, 
серце моє вже не може без дива. 
Вечір цілує ось груди грози, 
з гаєм в обіймах зливається злива... 
 
23.06. 2019 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*** 
 
 
Прожив я немало, нівроку, 
і затишок мав би любить, 
але і в поси вілі роки 
люблю, як над світом гримить. 
 
Якраз ось насупилось небо 
і блискавки кроять лазур… 
Тривожно мені не за себе, 
бо я виростав серед бур. 
 
Життя – це не довга агонія, 
не сонний нічний каганець, 
із юності був у полоні я 
гартованих в грозах сердець. 
 
Не страшно, що юність одквітла, 
що молодість впала, як плід – 
букети сліпучого світла 
мені ще дарує світ! 
 
Не страшно, що крешуть грози, 
земну потрясаючи твердь – 
поезія вища за сльози, 
а воля сильніша за смерть. 
 
І хай все земне не вічне – 
гроза, як зозуля, кує. 
О щастя моє блискавичне – 
життя проминуще моє! 
 
07.06. 2017 р. ...................звірити дату................ 
 
 
 
 



 
*** 
 
Всім нам самотність стає обузою –  
знає це кожний безшлюбний дивак.  
«Може, мені одружитися з Музою?» –  
так я подумав і вирішив так.  
 
Знаючи форми її звабливі,  
знаючи розум і віщий перст,  
з нею забуду я будні сварливі  
і на минулому виставлю хрест.  
 
Зранку тепер я кручуся на кухні  
і відчуваю, що поруч вона,  
є тут для неї тарілка і кухлик,  
а серед свята і склянка вина.  
 
Згодом узявши кулькову ручку  
і до паперів сівши за стіл,  
чую, як Муза моститься зручно  
теж біля мене, щоб правити стиль.  
 
А коли в мене гостить якась жінка  
(рідко це свято буває однак),  
Муза зникає і тільки в щілинку  
стежить за нами, що там, і як.  
 
 им докорю я своїй невидимці?  
Все таки – Муза і мій диригент!  
Звісно, ревнива, та прийшлій жінці  
все-таки зробить услід комплімент…  
 
Пофантазую отак я невинно  
і до роботи сідаю за стіл.  
Моститься знову мені на коліна  
Муза незрима правити стиль.  
 
07. 12. 2016 р.  



 
ХОЛОДНА ЕЛЕГІЯ 
 
 
Зима була ніяка – 
ні снігу, ні морозу, 
все тільки мряка, мряка, 
все тільки сіра проза. 
 
Така й весна настала – 
ні сонця, ні блакиті... 
Мені теж хмарно стало, 
бо нікого любити. 
 
Надія так горіла, 
так марила тобою, 
та зрада чорнокрила 
накрила світ журбою. 
 
Дарма  вербові віти 
вдягаються в зелене: 
без тебе буде літо 
холодним теж для мене. 
 
17.03. 2020 р. (в лікарні). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Згасав мій день, мій вік згасав, 
закривши юності сторінку, 
та в надвечір’ї  Бог послав 
для мене промінь – мудру жінку. 
 
Ну, що, здавалося б, любов? 
Бажання, віра, ласки чулі… 
Хіба я мало їх пройшов 
за всі літа свої минулі? 
 
Все те розвіялось, як дим. 
А ми новий вогонь розклали – 
аж світ зробився молодим, 
і просто бути в ньому – мало. 
 
І хай довкола тьма нічна – 
для мене сяють очі карі. 
Яка то тиха дивина – 
біля вогню згасати в парі! 
 
11.07. 2016 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАВТРА 
 
 
Я не знаю, що буде завтра, 
і навряд, що це буде мед. 
Світ із мене ладнав динозавра, 
але все-таки вийшов поет. 
 
Я не дуже корився владі 
і медалями не обріс, 
а під час галасливих парадів 
все тікав до Дніпра, чи в ліс. 
 
Тихі води і зелен-діброви, 
прибережні піски і поля, 
з вами вів я найкращі розмови 
і тепер розмовляю здаля. 
 
А бувало, ходив і в парі, 
м’яв, як постіль, ночами жита, 
та минулися юності чари, 
поруч ходить тепер самота. 
 
Світ нагадує царство тіней, 
рідних мало осталось облич, 
навіть цвіт весняний – як іній, 
і бездонніша кожна ніч. 
 
Може, й завтра мене не стане, 
все ж я вірю в одне із див, 
що не зникну, а просто розтану 
в тих просторах, які любив. 
 
11.01.2013 р. 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Ясноголовий місяць 
світить в моє вікно. 
Бачу, йому не терпи ться 
теж смакувати вино. 
 
Дві голови біля пляшки 
краще завжди, як одна, 
бо у самотності важко 
навіть біля вина. 
 
Дні мої вже не юні, 
кажучи скромно так, 
та розпускати нюні 
я не збираюсь однак. 
 
 ас ще об мене не витер 
ноги, бо впертий я. 
Хай в голові моїй вітер, 
хай розкололась сім’я… 
 
Хай! Так угодно Богу, 
аби я мав терпець, 
аби пройшов дорогу, 
наче печерський писець. 
 
Т-с! Хтось постукав у келію. 
Може, читачу, ви? 
Я присвічу вам у темряві 
місяцем голови. 
 
27.09.2013 р. 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Самому вижити не легко, 
а я живу вже котрий рік 
і вже зайшов таки далеко – 
за сімдесят із гаком літ. 
 
І гак той добре коле в ребра 
і все під ребрами також, 
і дні смугасті, наче зебра, 
то в радість ки дають, то в дрож. 
 
Але живеш. Береш на себе 
і дім, і кухню – все кругом. 
Воно б кухарку взяти треба, 
та я вже мав – і мав дурдом. 
 
Якщо у шлюбі вам не любо, 
так жити далі – значить, гроб. 
Ну, можна стиснуть білі губи – 
а як затиснеш гордий лоб? 
 
Ні, я не женонависник, 
в сім’ї люблю і лад, і сад, 
люблю коли над ганком висне 
винородящий виноград… 
 
Люблю. Любив… Труди всі всує, 
бо тільки й чулось: соб – цабе! 
Коли вже доля коверзує, 
то пожалій хоч сам себе!  
 
14.01. 2014 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
 и я люблю, чи я дурю себе. 
Себе – напевно, а ось вас – не знаю. 
Ваш погляд – міст у небо голубе, 
а чорні брови – човники до раю. 
 
Без вас я довго плавав уві млі, 
спивав, як джміль, чуже чуттєве літо. 
Тепер мені замало на землі, 
щоб тільки жити, просто тільки жити. 
 
Хай полудень уже мій пролетів 
журливим косяком до виднокраю, 
я світ люблю, а вас і поготів, 
ось тільки світу вашого не знаю. 
 
21.10.2013 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Не судилося, не збулося – 
а душі так хотілось чудес! 
Відпливло твоє тепле волосся, 
як хмарина з осінніх небес. 
 
І ні слів, ні надій, ні бажання, 
лиш холодні туманні дні… 
Освітила хмарина остання 
пізні сутінки у мені. 
 
18.10.2013 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Ну хто ви серед осені мені? 
 ому я тільки вас у серці бачу? 
Бринить останній промінь на струні, 
та перелітний птах за літом плаче. 
 
Вам хочеться здаватися кущем, 
і вам так личить платтячко зелене. 
Прикрив би вас рубіновим плащем, 
та вітер вже його зриває з мене. 
 
І огортає нас легкий туман, 
як спершу огортав вогонь бажання. 
Я стільки пережив уже оман, 
що не болить ні перша, ні остання. 
 
Є просто осінь і останні дні 
пронизані теплом, немов любов’ю. 
Ну хто ви серед осені мені, 
коли спадає лист моєю кров’ю? 
 
2014 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СРІБНЕ ВЕСІЛЛЯ  
N. N. 
 
 
Грає музика в тебе на дачі, 
розвеселі лунають пісні.  
Тільки місяць сріблясто плаче 
наді мною під кленом в тіні . 
 
Там справляється срібне весілля, 
на якому княгинею ти, 
а мені хоч упийся зіллям,  
хоч до річки топитись іди. 
 
Хай мене залоскочуть русалки – 
що мені до земних вже русаль?!  
Тільки юності бідної жалко, 
і тебе там, лілеє, жаль. 
 
Не зірвав я тебе, як чар-зілля – 
одібрав щасливі ший тебе. 
А моє вже у світі весілля –  
сяйво місячне голубе.  
 
Грає музика в тебе на дачі, 
срібні дні ти святкуєш в житті. 
Тільки музика наче плаче 
за літами, які золоті. 
 
13.08. 2018 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Призабув я печалі минулі, 
бо небесну пригоду зустрів. 
Твої очі – дві сині півкулі 
під вечірніми тінями брів. 
 
О, побачень п’янка насолода, 
коли поглядів гострі ножі 
не у грозах шукають свободи, 
а влягаються в піхви душі! 
 
А яка ти іще сонцелика 
у грайливому травні-маю! 
Як же тільки тебе докли кать 
у задумливу осінь мою? 
 
Марно тягнуться руки-тополі 
до ясних вечорових зір. 
Ти – окраса моєї долі, 
тільки надто скупий ювелір. 
 
Лише згадки лиша єш поету – 
з ким, коли, чи було, взагалі? 
Твої очі – дві сині планети 
над печаллю моєї землі. 
 
05. 2018 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Ми з тобою зустрілись не марно. 
Я стомився самотньо іти. 
Хай про мене хтось думає хмарно, 
тільки б думала сонячно ти. 
 
Сонце, сонечко передвечірнє, 
не спіши відцвісти, як мак. 
Я завжди був такий непокірний, 
а тепер щось зі мною не так. 
 
Ми з тобою загрались, як діти, 
хоч не юні давно вже ми. 
Так, напевно, осінні квіти 
розцвітають серед зими. 
 
Хай година уже вечерова, 
хай ховається сонце за гай – 
догоріти я хочу в любові, 
відчуваючи в серці розмай! 
 
03. 2014 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
День-у-день то дощі, то туман, 
то сліпучий на травах іній. 
З ними в душу мою крадькома 
закрадається сум осінній. 
 
Я тепер не готуюсь до свят 
і не рад вже ніякому святу, 
бо душа, як безлистий сад, 
став я просто душею саду. 
 
Кожну гілку і кущ у саду 
намагаюсь, як пташка, оглянуть 
і по листю опалому йду, 
як по днях своїх жовто-багряних. 
 
Скільки їх, скільки їх золотих! 
Скільки жевріє-гасне довкола! 
Я душею горів, як міг, 
і вогонь не згасав ніколи. 
 
Виніс він не один буревій, 
і не мерк у любовній омані. 
Що за осінь така, Боже мій! 
Що за сум у сріблистім тумані! 
 
19.10.2013 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Здається, що я не ледащо 
і ледарем не помру, 
та тільки для кого і нащо 
свою сповідаю журу? 
 
Нехай хоч почує осінь, 
яка заблукала в гаю. 
Для мене, здається, досить, 
що кленом я тут стою. 
 
І мав би я бути щасливим, 
у золоті, наче князь. 
Мені ні до чого зливи 
і під ногами грязь. 
 
Стою під розвихреним сонцем, 
нікому не винен, як Бог. 
Я просто у цьому році 
золотолисто засох. 
 
08.10.2013 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗИМОВЕ ЯБЛУКО 
 
 
Я – пізній фрукт.  итачу, не кривись, 
бо я солодше білого наливу. 
Те яблучко ще влітку впало – блись! – 
у зародку уже було червиве. 
 
А мій же плід і в сніжні холоди 
ще може похвалитись ніжним смаком. 
Не хочу я образити плоди, 
які опали одночасно з маком. 
 
У скороспілих душ своя судьба, 
у мене теж своя – пізно осіння, 
коли без сонця хмуриться доба 
і кличе в даль пташине голосіння. 
 
Свічусь на голій гілці, як ліхтар, 
і жду руки чиєїсь теплі пальці, 
бо скоро заморозить мій нектар 
мороз вночі, або, можливо, вранці. 
 
14.04.2013 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Я хотів би померти веселим, 
хоч життя і не так протекло, 
щоб я був до останку при силі, 
і рука ще тримала перо. 
 
Так мої помирали предки – 
хто із плугом, а хто з мечем, 
мало хто з них ковтав таблетки, 
передсмертним зайшовшись плачем. 
 
Хай би весело проводжали, 
як було в дохристовій Русі: 
«Що ж, пожив тут із нами мало – 
там живе хай, де будемо всі!» 
 
Я не жду ні вінків, ні оркестрів, 
бо занадто сумний ритуал. 
Хай тополі зітхнуть, як сестри, 
і до сонця піднімуть бокал! 
 
20.07.2013 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
.ДО ДУШІ 
 
 
Нам примиритися треба, мабу ть, 
душе моя, зі світом. 
Глянь, як вечірні хмари цвітуть 
рожевоквіто! 
 
Душе моя молода, не тремти 
листом своїм кленовим! 
Хай не лякають тебе холоди 
і завірюхи зимові! 
 
Нам би з тобою рости і рости, 
слухати шуми зелені — 
тільки вже осінь нам пише листи 
жовті й черлені, жовті й черлені… 
 
Сумно марніти, а не цвісти, 
у листопадну годину. 
Душе моя золота, прости 
старість мою неспинну! 
 
Я опинився в саду самоти, 
в схиму пішов задля тебе. 
Тут я і згасну, а ти лети — 
тільки покличе небо! 
 
2012 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РАНОК 
 
 
Вже нічого не хочу багато – 
ні вдоволень, ні щастя, ні сліз. 
День і так засвітився святом, 
ніч минула – перейдений ліс. 
 
Зранку сонце – і сяєва море! 
Вчора ж дощ, і зневіра, і біль... 
Учорашнє стотисячне горе 
розчинилось, як в морі сіль. 
 
Що любити, на що нарікати, 
я не знаю – а просто живу. 
Скільки можна любов’ю страждати 
і встрявати в халепу нову?! 
 
Це вже, може, нашіптує старість, 
а можливо, і смисл життя: 
і найбільші печалі, і радість – 
все спливе в океан забуття. 
 
Думка наче й не дуже щаслива, 
та свічуся від радості я 
і дивуюсь, що сонячна злива  
наді мною, як доля сія. 
 
09.07. 2011 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



***.........................ЗАЙВЕ!!!!!!?? 
 
 
Життя не бійся! Нам воно 
весняним сонцем палахкоче 

і осяє   нам юні ночі   
і почуттів п’янке вино, 

під славне кличе знамено . 
 
Життя не бійся! В літні дні 
воно ясніє в серці плодом, 
і зріє разом із народом, 
і козакує на війні 
чи то пером, чи на коні. 
 
Життя не бійся! Восени 
воно, сповите у тумани, 
минувши грози і омани, 
приходить, як солдат з війни, 
в обійми вірної жони. 
 
Життя не бійся! Снігопад 
хай замете нас вдень по плечі – 
але жаркий камін під вечір 
поверне знову нас назад 
у юні сни, у літній сад! 
 
07.08.2017 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
За рікою багаття димить, 
а нікого довкола немає. 
Розлилася осіння мідь 
по мені, як вечірнім гаєм. 
 
Після літніх бажань і втрат 
труд словесний – єдине свято. 
Усьому, що я маю, рад, 
і майбутнє також прийнятне. 
 
В світі, звісно, немало принад, 
та уже не для мене, як чесно. 
Повертають нас згадки назад, 
тільки молодість не воскресне. 
 
І в коханні повернень нема, 
спалахне наче мак – і згасне, 
хоч нерідко ще зводить з ума 
почуття молоде і прекрасне. 
 
І тому я закоханий в даль 
і в тополі руді над ставом. 
Моє серце дзвеніло, як сталь, 
а тепер уже міддю стало. 
 
03.05.2013 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
О, Господи, пізня осінь! 
О, Господи, жалість май! 
Стоять всі дерева босі, 
між ними і я, гультяй. 
 
Вже листя не так багато 
і все так прощально горить. 
До мене, немов до брата, 
вітається кожна віть. 
 
Я знаю, я добре знаю: 
ця осінь не просто так, 
бо я серед цього гаю 
такий же пропащий дивак. 
 
Стою, ніби клен опалий, 
і думаю про одне, 
якби вже мене не стало, 
завіяло снігом мене. 
 
Отямлюсь я тільки весною, 
коли я вже буду не я, 
і тільки птахи наді мною 
згадають моє ім’я. 
 
08.10.2013 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Заходить сонце вечерове 
за темні гори в далині. 
Отак і ти, ясна любове, 
зайшла у сутінки нічні. 
 
А схід же був такий іскристий, 
так щедро сіялось тепло! 
Було так любо, ніжно, чисто 
в буянні дня. Було, було… 
 
Невідворотна, невблаганна 
земну красу покрила тьма. 
Світила зіркою кохана, 
тепер і променя нема. 
 
Як не хилитися у тузі, 
коли такий безжальний час, 
коли найкраща із ілюзій 
іде в пітьму раніше нас? 
 
Проснися, душе, і не ремствуй, 
і збережи на дні тепло – 
як сонцелико і облесно 
на цілий світ воно цвіло! 
 
24.01.2015 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТРІАДА 
 
 
Життя моє стало б немилим 
і вже зачерстві ло б давно, 
якби ще його не живи ли 
Поезія, Жінка й Вино. 
 
Поезіє, рідна, як мати, 
дала ти пресвітлу печаль, 
навчивши мене поєднати 
у серці із ніжністю сталь. 
 
О Жінко, о Музо, Богине, 
натхнення мого джерело, 
без тебе мій дар би загинув, 
як гине в засу ху стебло! 
 
А хто з нас це диво не знає – 
хмільний виноградний нектар! – 
як райдуга, він окриляє 
любовної лірики дар. 
 
В такому тріадному колі 
злітав я під зорі ясні, 
хоч довге життя в недолі 
печаль порождало в мені.  
 
Із юності вчився я жити,  
долаючи прірви усі, 
щоб волі до смерті служити, 
до віку служити красі.  
 
31.03. 2020 р.  
 
 
 
 



 
НА ПЛЯЖІ ТИШІ 
 
 
На високі січневі замети 
ставить місяць ледь видимі лижі. 
В ніч таку полюбляють поети 
гріти душі на пляжах тиші. 
 
Досить хатнього духу-наркозу! 
Досить думам словесного грипу! 
Трісне раптом сосна від морозу – 
як струна — і ні скрипу, ні рипу. 
 
Я закоханий у передмістя, 
в білі плечі за склом у вікні, 
і, здається, не зрушу з місця, 
наче тінь при високій сосні. 
 
Завітав би сьогодні в гості, 
та замет перед домом, як мур… 
Обсипає мене з високості 
місяць сяйвом, як снігом снігур. 
 
Ех, іти б та іти без оглядки, 
без дороги по синій золі! 
Приєднатися б десь до колядки, 
як в дитинстві колись у селі. 
 
Тільки ж безгомінь навстріч по полю, 
та виблискують місячні лижі… 
Люба сосно, погріємо вволю 
наші душі на пляжі тиші!  
   
 
..........................дата 
 
 
 



 
*** 
 
 
Це не сніги. Це тісто місить 
по всій землі різдвяна ніч. 
Так ясно, ясно! А ще й місяць 
горить, як сто святкових свіч! 
 
Гори, гори! Висвітлюй душі! 
Мани в небесну висоту! 
Дарма грачині чорні груші 
нависли хмарою в саду. 
 
Всьому своя є противага, 
і нині сумно не мені. 
Мороз, настояний як брага, 
малює пальму на вікні. 
 
А біля пальми фея ніжна 
вже замальована в альбом. 
Ні, ні! Жива і білосніжна 
ясніє жінка за вікном. 
 
Зайду, зайду колядувати! 
Я не чужим їй був і є. 
Єдиний білий слід до хати – 
гаряче дихання моє. 
 
04.01.2000 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДО КОЛЯДНИЦІ 
«Добра з медом паляниця…» 

 
Коляд, коляд, коляда! 
Я вас довго виглядав. 
 
І не мав я зовсім гадки, 
що сп’янію від колядки. 
 
Краще Вашої куті 
я не пробував в житті. 
 
А про усмішки медові 
не вестиму навіть мови. 
 
Догадались Ви й самі, 
що у мене на умі. 
 
Відтепер колядки милі 
рад я чути щонеділі. 
 
І по буднях теж готов 
гомоніти про любов! 
 
Кожен вечір – то святвечір, 
коли чую Ваші речі. 
 
15.01. 2014 р. 
 
 
 
 
 

 

 



 

ЗИМОВИЙ РОМАНС 

Т. Я. 

 

Над Києвом сніги – як фейєрверки, 

куди не глянь – пустеля снігова. 

А за вікном вечірні сині смерки 

мені про Вас навіюють слова. 

Я ті слова шептати тихо мушу, 

бо сповідаюсь взимку, не в маю, 

і подумки цілую Вашу душу 

за те, що ви втішаєте мою. 

Співав не раз я про тілесне щастя, 

коли в обіймах стогне п'яна плоть, 

та рідні душі сходяться не часто, 

і часом пізно зводить їх Господь. 

 и не тому в засніженому світі 

мені почулось жалібне «курли»? 

Я іншим вже віддав найкращі миті, 

і Ви свої вже весни роздали. 

Життя жорстоке і святих не любить, 

усі святі прописані в церквах. 

Я бачу, як сміються Ваші губи: 

«А Ви – старий закоханий дивак!» 

Нехай і так! Та в цю зимову стужу 

про Вас, далеку, мріється мені 

і про купальські ночі чарівні – 

і вдячно я цілую Вашу душу. 

27.12.2010 р. 



 
*** 
 
 
Моє минає молодецтво. 
Нехай минає – дідько з ним! 
Я майже вжився у чернецтво, 
мій монастир – квартира, дім. 
 
Та й світ увесь перед очима, 
бо маю теле – Інтернет, 
а що років тих за плечима... 
 ернець – не значить не поет. 
 
Іще мене хвилює битва, 
і Слово – зброя всіх епох. 
Поезія – моя молитва, 
а Україна – то мій Бог. 
 
11.06. 2011 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Важкувато мешкати самому – 
без сім’ї, без ревнощів, без гамору. 
Начебто потрапив із дурдому 
в одиночну камеру. 
 
Що ж, до неї звикати треба, 
до кінця все пройти без істерик... 
Над вікном моїм клаптик неба 
не зміняю на сто Америк. 
 
Хай заслуги мої малі, 
хай нікому я в світі не милий, 
та два метри святої землі 
заслужив я хоча б для могили! 
 
09.02. 2011 р. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАВІРЮХА 
(Іронічне) 
 
 
За вікнами моїми завірюха 
лютує, розметавши білі коси 

і довгі поли хатнього халата, 
як жінка, котра може лютувати, 
як жінка, котра любить лютувати, 
як жінка, котру я колись любив. 
 
Ні, мову я веду не про дружину, 
моя дружина — то не хуртовина, 
вона у сварці — як букет стихій: 
ви враз пізнаєте і повінь весняну, 
і громохку грозу посеред літа, 
і буйну зливу саме серед жнив, 
що переходить в листопадну хвищу, 
і шквал погроз ударить, як мороз… 
 
О, бачу, ви не заздрите мені! 
І навіть співчуваєте? Даремно! 
Хіба було б цікаво, друзі, жити 
без цих стихій революційних в світі, 
ось навіть без цієї завірюхи, 
що біситься у мене за вікном?! 
 
1983 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТРИ ЦВІТІННЯ 
 
 
Коли в саду цвіли тюльпани, 
розкривши душі молоді, 
я теж цвітінням полум’яним 
горів найперше у житті. 
 
В полоні літньої любові, 
серед нічних гарячих снів, 
як ніжне полум’я півоній, 
цвітіння друге я зустрів. 
 
А вже прийшла осіння темінь 
і сивий іній у саду. 
Безстрашним цвітом хризантеми 
цвітінням третім я цвіту. 
 
І вже нових цвітінь не буде, 
мороз остудить кров мою, 
завіє пелюстками грудень, 
але не тими, що в маю. 
 
О почуттів прекрасні злети, 
о три пори моїх цвітінь, 
мені у сніжному заметі 
являйтесь хоч зі сновидінь! 
 
31.07. 2016 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СЕРЕД КНИГ  
 
 
Моє життя – мов книга без сторінки, 
яку безжально вирвав варвар-час, 
і він так само вирвав образ жінки 
із мого серця, наче метастаз. 
 
Було б йому раніш нас роз’єднати, 
коли я був при силах молодих. 
Мені не жаль покинутої хати, 
а жаль там книг, мого гарему книг. 
 
Вони займали всі кутки й полиці, 
і в снах моїх, і в роздумах  були. 
Любив я їхні душі, їхні лиця, 
від них не чув ні ремства, ні хули. 
 
 итав одну, а інші всі чекали 
і рук моїх, і теплоти очей, 
не скаржились, що їм уваги мало, 
бо кожна знала: я вернуся ще. 
 
А люди що? Їм дай усе і зразу, 
і про любов щодня їм лепечи, 
вони талант сприймають за образу 
і зневажають труд, як партачі. 
 
Ах, що я про таких, які печінку 
нам прогризають!? Світ не тільки з них. 
Мені ще доля, може, явить жінку – 
мою найкращу книгу серед книг. 
 
24.08. 2015 р. 
 
 
 
 



 
КНЯГИНІ – РАБИНІ  
«Ярославна в Путивлі зозулею плаче...», «Слово ...» 
 
 
Мільйони Ярославн покинули Вітчизну – 
в Афіни, в Рим і десь аж за Париж... 
Хтось ве рнеться, але комусь вже пізно, 
бо там посватав той батрацький гріш. 
 
А в Україні вимирають села, 
містечка теж горюють, як старці. 
Ось я й кажу: картина невесела – 
а веселіші будуть в ній кінці? 
 
У  ехії живе моя знайома – 
кухаркою без вихідних і свят. 
А без її очей зростають вдома 
у неї двоє дочок, вже дівчат. 
 
Живуть при бабі, вже кінчають школу 
на материнський, звісно, скромний чинш... 
Оперяться – і теж покинуть Шполу, 
бо вже їх жде Стамбул, або Париж... 
 
О млин життя! Нещадна м’ясорубка, 
що вже віки розмелює народ. 
І Анна Ярославівна – не чутка – 
княжна, що Руссю кинута за борт. 
 
У Франції вона була на троні – 
але й могилу там не зберегли... 
Такі ми є: десь по чужинах гойні, 
а на своїй землі – як ті воли. 
 
І степовий наш човен все ще плине, 
минаючи діброви і поля, 
вивозить українців з батьківщи ни, 
чий дух заче рствів, як її земля. 



 
Ще сльози Ярославни зозулині, 
не висохли в Путивлі за віки... 
О, Боже наш, коли вже в Україні  
щасливо тополітимуть жінки?! 
 
07.03. 2020 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОСТ-ЮВІЛЕЙНЕ 
 
 
В кожному віці є юність своя. 
З нею і в старості знаюся я. 
 
Взимку я думаю, як навесні, 
трудно і легко так само мені. 
 
Легко любити, бо щастя – не гріх, 
хоч усе вищий до нього поріг. 
 
Дерся не раз я у райський чертог – 
а натраляв лиш на скелі і мох. 
 
Та не жалійте, братове, мене – 
взимку і вас хай весна не мине! 
 
25.03. 2018 р. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Зазнав я в юності любові,  
зазнав і в зимні вже літа,  
і не приховую в розмові:  
вона все та, вона все та…  
 
Все той же в неї зір ласкавий,  
все ті ж із уст палкі слова.  
Ні від вина і ні від слави  
так не п’яніє голова.  
 
А яблуневий ніжний цвіт  
палахкотить і в зрілім плоді.  
Любов’ю гратися не слід,  
як і в душі ховать на споді.  
 
Вона, як ватра на вітрах,  
нас зігріває в дні зимові.  
Життя – не крах, життя – не прах,  
коли кінчається в любові!  
 
06. 03. 2016 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДОРОЖ А  ВСІХ ІМЕН 
 
 
Минають дні, минають дати, 
а я все мрію, як здавен. 
Моїй душі обридли грати, 
бо воля краща всіх імен! 
 
 ого мені в житті чекати, 
коли горю, як в лузі клен? 
Моїй душі нестерпні грати, 
бо слава вища всіх імен! 
 
За почуття не просять плати, 
хто серцем юний, той блажен. 
Моїй душі байдужі грати – 
любов сильніша  всіх імен!  
 
Я не боюся ще кохати, 
тому й горю, як в лузі клен. 
Моя любов ламає грати, 
вона дорожча всіх імен!  
 
15.09. 2018 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АМАЗОНКА  
А. С. 
 
 
1 
 
Прискакала амазонка 
на крилатому коні 
і сказала незнайомка 
одинокому мені: 
 
«Знаю, любиш ти роботу 
і ореш конем свій лан, 
твій хребет пашить від поту  
в літню спеку і в туман. 
 
Хоч у тебе доля – нива,  
ждеш ти фею із села, 
щоб тобі вона вродлива 
кухоль щастя принесла. 
 
Тільки щастя той не знає, 
хто всіва є словом світ. 
І до тебе прибула  я, 
щоб любовний знять пристріт. 
 
Обніми мене за плечі, 
спробуй смак гарячих губ. 
Ще з’явлюсь колись під вечір 
щоб не мріяв ти про шлюб...» 
 
Засміялась яснооко, 
легко скочила в сідло. 
І за нею, наче сокіл, 
звився вихор над селом. 
 
Я заглибив в землю плуга, 
засопів мій кінь, як міх... 



За погонича і друга 
нам дзвенів жіночий сміх. 
 
2018 р. 
  
 
2  
  
Тепер сентименти – в сторонку! 
Я кликав тебе, як Орфей, 
а стрів степову амазонку, 
бажаючи взять, як трофей. 
 
Прискочила ти на кобилці 
брикливій такій, як сама. 
А мій вороний на розминці 
давно уже був, бо зима. 
 
В нас різні розвихрені долі 
і різні шляхи до мети. 
Розбіглися в Дикому полі 
обидва безкрилІ сліди. 
 
05.04. 2018 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ІРОНІ НИЙ БУКЕТ  
                                                     
 
1.ВІДПОВІДЬ  ДРУЖНІЙ  ПОЕТЕСІ  
 
«...Ти вільна жінка (то судьба така).  
Крім того, любиш ти літературу.  
Сьогодні обіймала Марсюка, –  
А взавтра вже візьмешся за Сосюру...»  
(Наталка Поклад. «Фейсбук» від 01.10. 2016 р.)  
 
 
Оце, Наталко, Ви така!?  
Взялись за річ похмуру:  
мінять живого Марсюка  
на мертвого Сосюру?  

 
Не добре це! Було б ще гірш –  
міняти на Тичину:  
не написав би я цей вірш,  
а ноги враз відкинув!  
 
01. 10. 2016 р.  
 
 
 
 
 
2. ДАВНІЙ ЗНАЙОМІЙ 
 
 
Хотів Вас привітать з Жіночим днем, 
та задзвеніло враз мені у вусі, 
як наче напоумив хтось мене: 
вже треба Вас вітати з днем Бабусі! 
 
08.03. 2013 р. 
 



 
3. ДИВНООКІЙ 
 
 
Прошу пробачення за це побачення! 
Я придивився, хто Ви така. 
Моя особа не має значення – 
я просто схожий на дивака. 
 
А Ви – чаклунка з перської казки, 
в зіницях Ваших роїння змій. 
Я не лякливий, та Ви, будь-ласка, 
знайдіть факіра – це фах не мій! 
 
04.02. 2013 р. 
 

 
 
 
4. ДО УПОКОЄНОГО  
А. Б. 
 
В моїй сім’ї угледівши щілинку, 
колись хотів ти вкрасти в мене жінку. 
Старався ти дарма, забувши суть, 
що всі шакали довго не живуть. 
 
Це згадувать мені не дуже мило, 
та випадково повз твою могилу 
йдучи сьогодні, я згадав однак 
і зупинивсь, бо на могилі грак 
 
клював якусь здохлятину завзято, 
справляючи своє веселе свято. 
 ому він саме тут вчинив банкет? 
Стерв’ятник вчув: лежить тут свій поет! 
 
09.06. 2016  



 
 
5. ЛІКАРСЬКА  ЛЮБОВ 
(Пародія на вірш моєї шанувальниці-лікарки) 
 
Я від великої любові 
люблю хвороби Марсюкові, 
 
бо хворий він – простий і ніжний, 
а при здоров’ї – гордий, пишний. 
 
І наймиліший він мені, 
напевно, буде у труні. 
 
07.03. 2011 р. 
 
 
 
 
 
 
 
6. ШЛЮБНА МОДА 
N. N. 
 
Сьогодні поетесам треба мало: 
узяти шлюб із сивим генералом, 
чи гладити не кучері Орфея, 
а лисину багатого халдея. 
 
Тоді і струни знайдуться для ліри 
і справжня позолота для квартири... 
Я рад за наших пань. І це не фальш. 
На жаль, в мистецтві мало генеральш! 
 
19.03. 2005 р. 
 
 
 



 
 
7. ЗАРОК 
N. N. 
 
Тепер із Вами про політику 
не сперечатимусь, допоки й житиму! 
Невже так само, люба пані, 
Ви агресивна і в коханні!? 
 
09.08. 2011 р. 
 

 
 
 
 
8. БІЛЯ  ПАЛАЦУ СОФІЇ РОТАРУ 
(Експромт) 
 
Проходжу повз віллу «Софія», 
де « ехов і «Дама з собачкою»*, 
та в гості зайти я не смію, 
хоч і знайомий з співачкою. 
 
Колись в буковинській долині 
нас піснею звів Всевишній. 
Вже Соф’я давно на вершині, 
а я – альпініст нікудишній. 
 
Отож уклонюся  ехову, 
що тут, як швейцар, бронзовіє. 
Хай дама з собачкою декому 
здаться хазяйкою вілли! 
 
27.08.2012 р. 
.................................................. 
* Скульптурна композиція на ялтинській Набережній. 
 



 
 
 
9.  ***  
 
Не знали впину ми, молодші,  
ні у жінках, ні у вині.  
«Колись і цукор був солодшим!» –  
хтось усміхнеться тут мені.  
 
Коли вже Бог дарує старість,  
то знає, на що він дає.  
І скільки жити ще осталось –  
це клопотання не моє.  
 
Мені ж належить знати міру,  
про що й розмову я веду,  
а ще – в руках тримати Ліру,  
немов коханку молоду.  
 
Ох, порівняв я засміливо,  
як на свої значні літа –  
але любов – довічне диво,  
отож, дивуймося до ста!..  
 
На цій пораді і спинюся –  
бач, розійшовся мораліст! –  
а то мене розлюбить Муза,  
якій чужий усякий піст.  
 
12. 12. 2016 р.  
 

 
 
 
 
 
 



 
10. СПОВІДЬ ГРАВЦЯ 
 
 
Весь вік я грався наче, 
любив азартну гру, 
і граючись, ішачив, 
і граючись, помру. 
 
Писав я теж грайливо – 
пробачте, читачі! – 
і ось тепер глузливо 
віршую уночі. 
 
З жінками також грався, 
хоч докладав зусиль, 
і чув я спершу: «Вася!», 
а потім: « орт Василь!» 
 
Воно немовби смішно, 
та гра якась не та, 
бо виграш мій невтішний: 
грайлива самота. 
 
Самотність я не славлю, 
хоч і живу незгірш, 
її на карту ставлю, 
немов останній вірш! 
 
05.06.2013 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КОЛИ ЯВЛЯЄТЬСЯ НЕЖДАНЕ  
(Двовірш)  
 
 
1  
 
Коли являється весна,  
ні в кого дозволу не просить,  
тепло і повені приносить,  
то вся в сльозах, то вся ясна –  
коли являється весна.  
 
Отак являється й любов  
без попередження і стуку,  
приносить радощі і муку,  
чи ти готов, чи не готов –  
отак являється любов!  
 
 
2  
 
Коли приходить листопад,  
усю красу зриває з гаю  
і темне пекло робить з раю,  
і оголяє в душах сад,  
коли приходить листопад.  
 
Отак приходить нелюбов,  
не крадучи сь іде, відкрито,  
з душі вивітрюючи літо,  
як щире золото з дібров.  
Отак приходить нелюбов.  
 
27. 06. 2016 р.  
 
 
 
 



 
*** 
 
 
Не буде, як було. 
Минуле – бите скло. 
 
Пустеля там безлюдна, 
мелодія ледь чутна, 
доходить лиш луна... 
Обірвана струна 
на золотій гітарі. 
Не бути нам у парі. 
 
Не буде, як було. 
Минуле – бите скло. 
 
20.09. 2018 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НАД ОБРИВОМ 
 
 
То не клен – то саме я стою 
над гірським обривом, на краю, 
де карниз над прірвою навис, 
де ні кроку – вгору, чи униз. 
 
Я вже звик до крайньої межі, 
до межі можливостей душі, 
до межі можливостей ума – 
другої вже радості нема. 
 
Листям облетіли юні дні, 
лиш у снах вертаються мені 
і любов, і друзі, і віршІ – 
все тепер зі мною на межі. 
 
А за нею – тьма, бездонна тьма… 
А, можливо, навіть тьми нема, 
як немає жодної межі, 
жодного притулку для душі. 
 
То не клен – то я один стою 
над гірським обривом, на краю, 
ніби ще до краю не пройшов 
всю печаль, всю радість, всю любов. 
 
21.09.2011 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІНІЙ 
 
 
Усе нам помріяти ніколи, 
усе у нас часу нема. 
А юність мине, мов канікули, 
і ось на порозі – зима. 
 
А снігу кругом, а інею! 
Намистом звисають дроти. 
І я серед світу сивію, 
як дим, як дахи, як сади. 
 
Дивлюся здивовано: де це я? 
Не вулиця – чистий кришталь! 
І біла іде старушенція, 
по очі закутана в шаль. 
 
Іде від криниці з водою, 
і небо над нею скляне. 
Невже це вона молодою 
колись хвилювала мене? 
 
І коси її смолянисті, 
і в чорних очах ненасить… 
В маленькому нашому місті 
не просто заміжню любить. 
 
Вона не єдина в Донбасі, 
чий погляд я залюбки пив, 
та ми розминулись у часі, 
і всіх я давно розгубив. 
 
І дивно у зрілому віці 
іще пам’ятати про все! 
А жінка іде від криниці 
і сонце у відрах несе. 
 
10.10. 2000 р. 



 
ЗИМА-КОХАНКА     
 
 
На снігах усе темніші плями, 
а мороз ховається в тіні . 
Я сказав зимі-коханці прямо: 
– Ти уже наскучила мені! 
 
Вже набрид і стогін заметілі, 
і відлиг твоїх туманний шлях. 
Я ж люблю сади рожево-білі, 
килими зелені на полях. 
 
А  від тебе тільки й чую докір, 
що я серцем досі не притих, 
що готов пливти серед потоків, 
серед злив купатись грозових... 
 
Я уже засидівсь біля груби, 
а вона не гріє, як раніш. 
О, коханко-зимо, слід нам любо 
розійтись під сонячний капіж! 
 
11.03. 2018 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БІЛА  ШАЛЬ 
 
 
Оповила мене печаль, 
як снігопаду біла шаль.  
І юна жінка в білій шалі 
в моїй купається печалі. 
 
Не можу я в заметах літ 
із нею рвати первоцвіт. 
Вона сама ще первоцвітна, 
моя ж весна уже одквітла. 
  
Зриваю сам я цвіт печалі, 
що прилетіла в білій шалі. 
На цілий світ ця біла шаль, 
на цілий світ моя печаль. 
 
26.02. 2018 р.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИРЕ ЕНІ НА ЛЮБОВ 
(Поема із козацьким мотивом) 
 
 

Передмова автора 
 
До мене гість прибився. І по чарці 
ми випили під сало і часник, 
віддавши так належне яничарці, 
яка усім розв’язує язик. 
Я більш мовчав, а говорив товариш, 
то сумував, а то впадав у раж. 
Закоханому мало чим зарадиш – 
такий уже талан любовний наш. 
 
Була розмова довга, як дорога… 
Я конспективно вам перекажу, 
підфарбувавши лірикою трохи, 
бо як не як, а про любов пишу. 
Мій гість – поет. Вкраїнці – всі поети, 
дарма, що треба братись за ножі. 
Та не уставиш кожному кебети, 
ми звикли вижидати на межі. 
 
У одного  межа – спокійна хата 
без крику, без любові, без гризні. 
Для іншого межа – любовне свято, 
закоханість до бою, до різні. 
Хоч я в цій темі також маю досвід, 
і не нова вона, як божий світ, 
та власного нам досвіду не досить, 
тут кожний залишає власний слід. 
 
А раз мій гість, сказав я, був поетом, 
то й вірші про свою любов читав, 
запам’ятав я деякі куплети 
і їх в поему зі своїми вклав. 
Зустрілись ми в таку лиху годину, 



коли іде за нашу волю бій, 
це все одно, що битва за людину, 
а за людину завжди голос мій. 
 
Колись бездольні бігли за Пороги, 
пізніш манив їх шлях за океан, 
тепер же українські всі дороги 
звели борців на київський Майдан. 
Ми вже хребет ламаємо потворі, 
яка з чужого краю заповзла 
і потопає у людському морі, 
несамовито корчачись від зла. 
 
Ми люди різні – бідні і багаті, 
я тих і тих однаково люблю, 
але в своїй столичній скромній хаті 
до бідних маю більше я жалю. 
Мій гість гордивсь своїм козацьким родом, 
та не в козацькі живучи часи, 
лише на війни за жіночу вроду 
він буйну свою голову носив. 
 
Любовний шлях, звичайно, многотрудний, 
бо із геройством тут межує злам. 
Однак про гостя більше я не буду… 
Нехай про себе він розкаже сам. 
 
 

Лірична сповідь гостя 
 
 
1 
 
Ніч. Я сам. Лиш козак Мамай 
на картині, із сергою в вусі. 
Запрошу його, мабуть, на чай, 
поговоримо, наче друзі. 
 
Я повідаю долю свою – 



і просту, і гірку, і лукаву, 
що не зміг зберегти я сім’ю, 
що боровся, як міг, за державу. 
 
Кінь-пегас мені служить весь вік, 
замінив давню шаблю комп’ютер, 
хоч не дуже до чарки я звик, 
та пляшчина для гостя буде. 
 
Головою хитає козак: 
«Ой, не так все іде в Україні, 
хазяйнує тут всякий чужак, 
ми ж по вуха у баговинні!» 
 
Я із ним теж кляну багно 
і кричу, що готовий до бою – 
аж позиркує місяць в вікно: 
хто це сам гомонить із собою!? 
 
А із ким гомоніти мені? 
Є кохана – та іншого жінка. 
Це ще важче, аніж на війні, 
а самотньому вдвічі гірко. 
 
Заскучав щось зі мною Мамай, 
вус козацький морквиною висить. 
Ну, козаче, іще наливай – 
за сережку беру собі місяць! 
 
Я подамсь на любовну Січ, 
де останній притулок поетів. 
…А попереду довга ніч. 
Де ж Мамай? Тільки я на портреті. 
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Що є краще козацької волі – 
вірний кінь, степовий полин! 



Гарцював я у дикому полі 
аж до срібних своїх сивин. 
 
У боях пощербив я шаблю 
і бандуру свою занедбав. 
і пригадую юність без жалю, 
тільки жаль, що не тих я кохав. 
 
Зустрічались дівчата в походах, 
і до раю гукали жінки. 
Цінував я найперше вроду, 
захлинаючись медом п’янким. 
 
Тільки долю конем не об’їдеш, 
і свавіллю приходить кінець. 
Я блукаю тепер у світі 
ні одружений, ні вдівець. 
 
Почеплю я шаблюку на стіну, 
і з бандурою в люди піду, 
може, долю із нею зустріну, 
як любов свою молоду. 
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Хоч намалюйте її аквареллю, 
а чи гуашшю – картина одна: 
жінка із голосом віолончелі 
мене сколихнула до дна. 
 
Хто що про неї мені не скаже, 
не замутить моє дно. 
Стала в душі моїй ніжним пейзажем 
жінка у кімоно. 
 
Грали над морем скрипки й валторни 
серед південних ночей. 
Тільки для мене одна неповторна 



жінка – віолончель. 
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Не кляну я свою судьбу, 
що життя обділило славою. 
Я у дружбі щасливий був, 
ось і з Вами у морі плаваю. 
 
Людно в морі – а ми як удвох, 
бачу Вас я, немов крізь лінзу. 
Опустив поміж нами Бог 
тільки сонячну завісу. 
 
Юність, правда, моя відпливла, 
наче яхта, кудись в позачасся, 
та забув я себе і діла, 
наче знов, як юнак, закохався. 
 
 ом це наче? Вже так воно є, 
бо немає де правду подіти, 
бо в уяву, в безсоння моє 
увійшли Ви, немов Афродіта. 
 
Літо, море і Коктебель, 
і години надій та молитви… 
О Богине! О жінко-форель! 
О довічне бажання ловитви! 
 
 
5 
 
Я люблю твою стать тополину 
і волосся твоє смоляне 
і повік не забуду хвилину, 
що з тобою звела мене. 
 
Біля моря, що гнало хвилі 



білокрилі та голубі, 
ми обоє були не щасливі, 
приховавши всі болі в собі. 
 
Ти мені відмовляла в побаченні, 
щось про гідність шептала мені, 
тільки ласки, в те літо утрачені, 
спалахнули в зимові дні. 
 
Свої душі, від щастя розгублені, 
ми розкрили назустріч вітрам, 
наче досі були не люблені, 
наче досі не знали драм. 
 
Як забути щасливу хвилину, 
що з тобою звела мене! 
Я люблю твою стать тополину 
і волосся твоє смоляне. 
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Заштормив велелюдний Київ, 
наче море в буремні дні. 
Хоч над нами хурделиця віє, 
зігрівають майданні вогні. 
 
Ми в коханні – немов у повстанні, 
у якого немає межі. 
Революція на Майдані, 
революція у душі. 
 
Дух свободи повік не зів’яне, 
бо його освятила кров. 
Доки серце у нас полум’яне, 
ми приречені на любов. 
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Люба жінко з глибоким голосом, 
заспівай же про Ятрань мені – 
хай втону я пшеничним колосом 
в кароокій твоїй глибині! 
 
Окрім нас, у степу нікого, 
лиш далеко сивіє курган, 
наче хтось там ревнивим оком 
виглядає стрункий твій стан. 
 
Не побачить, бо ми втонули 
у такій безбережній ріці, 
де забулося все минуле, 
лиш палає щока при щоці. 
 
Твій то голос, чи жайвір над нивами? 
Ах, як п’янко димить полин! 
Не бувають літа щасливими 
без таких божевільних хвилин. 
 
Люба жінко з глибоким голосом, 
заспівай же, як доля, мені – 
хай втону я пшеничним колосом 
в кароокій твоїй глибині! 
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– Мила, ходім на Майдан! 
– Друже, там чорний туман, 
з пагорбів гримає лють, 
кулі у серце б’ють. 
 
– Мила, то сам я піду! 
– Сам ти зустрінеш біду. 
Підемо, друже, удвох – 
хай береже нас Бог! 
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Вже не юна і зовсім ще юна, 
ти чутлива, немов струна. 
В нас з тобою співзвучні струни, 
а любов – наша спільна вина. 
 
Полюбили ми трудно і віщо 
у мертвотно зимовий час. 
«А навіщо?»– хурделиця свище 
попід вікнами в нас. 
 
Я до праці був звик, мов кайданник, 
на галері прикутий давно, 
а тебе із дівочим станом 
я у тюремне побачив вікно. 
 
Ти тополею сохла у полі. 
Я кайдани розбив і втік, 
щоб з’єдналися наші долі, 
як із кроною корінь, навік. 
 
Кожний з нас розірвав свої пута, 
перед правдою страх поборов. 
Та святити нелегко буде 
цю безгрішну, як світ, любов. 
 
Тільки дурень чекає святості, 
у любовний ступивши круг. 
Хочу я і на каторзі старості 
відчувати, що поруч друг. 
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– Ну що робити? Ну що робити? 
Я вже не можу тайком любити! 
Мені не мила моя сім’я, 



сама собі вже не мила я. 
 
– Я, люба, знаю, бо й сам страждаю, 
без тебе, пташко, без тебе, раю! 
Але довкола такі сніги, 
такі замети, як вороги. 
 
– Перелечу я, бо маю крила. 
– Не приморозь їх тільки, мила! 
 
– То відігрієш, мій любий, ти… 
– Лети, голубко моя, лети! 
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Ти мені прочитай по долоні 
мою долю у зморшках доріг – 
я схилюся, мов раб, у поклоні 
до твоїх мармурових ніг. 
 
Не вигадуй мені, що я геній, 
і що слава чека вдалині, 
бо джмелем у траві зеленій 
почуватися краще мені. 
 
Боже милий, а в місті люду, 
як у вулику, – не обминеш. 
Лиш тобі я звірятись буду, 
раз ти вирізнила мене. 
 
Відшукали ми, люба, обоє 
одне одного в хащі років, 
як знавці, відкопали Трою 
серед звалища віків. 
 
Ти нагадуєш навіть зовні 
чорнокосу троянку струнку. 
Дочитай же мені по долоні, 



що нам світить обом на віку! 
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Він був із козацької сотні 
і в Києві впав навзнаки, 
і в очі його холодні 
печально дивились зірки. 
 
Десь мати сивенька заплаче, 
заплаче без батька сім’я. 
Пробач, молодий козаче, 
що впав на Майдані не я. 
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Все, що минуло, – згарище: 
юність, надії, любов. 
Жінку відбив у товариша – 
отже, до краю дійшов. 
 
Ані стида, ні грішності – 
все наче бачу здаля. 
Хвиля любовної ніжності 
снасті змела з корабля. 
 
Щогла одна лиш не зламана 
серед ошмаття вітрил. 
 асто любовні екзамени 
нас залишають без крил. 
 
Жаль не себе, а товариша, 
що до штормів не готов. 
Тільки не знає жалощів 
вічно свавільна любов. 
 
Все я стерплю без стогону, 



лиш укінці прохриплю: 
все я прощаю закоханим – 
сам же гріховно люблю. 
 
Не ревнуй мене до свого мужа: 
мимоволі з ним я ще дружу. 
Знаю, він так болісно затужить, 
як побачить у тобі чужу. 
 
Ми із ним же все-таки поети. 
Хто з нас винен? Долі так зійшлись. 
Все раніш рішали пістолети, 
до яких і Пушкін бравсь колись. 
 
А завжди вирішує все жінка, 
а не той, хто в неї біля ніг. 
Знаю, як тобі до болю гірко, 
що в любові я вбачаю гріх. 
 
Ні, я Бога не боюсь! І к чорту 
посилаю всяк базарний суд! 
Тільки знай, кохана, досі гордим 
був твій невиправний баламут. 
 
Крав я у дитинстві сливи й груші, 
викрадав сердечка у дівчат, 
тільки не плював нікому в душу, 
а тепер – ось нате! – жонокрад. 
 
То сідаймо, дорога крадіжко, 
на мого крилатого коня! 
А захочеш, то нестиму пішки 
на край світу, радосте моя! 
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Ще вчора ходили вони в уніформі 
і в касках солдатських були на посту, 



а нині стоїть він в костюмі чорнім, 
вона ж білосніжну вдягла фату. 
 
Вінчались вони поблизу барикади, 
і весь Майдан їх благословив. 
Йому Запоріжжя було за свата, 
а в неї за батька був рідний Львів. 
 
Тонув у диму закоптілий Хрещатик, 
тонув у облозі ворожих полків… 
Весілля готові були захищати 
загони «афганців» і козаків. 
 
І сяяли очі в жіночої сотні, 
колом зійшлись у бушлатах жінки, 
співали-тужили немов не сьогодні – 
а плач цей лунає уже віки. 
 
Тепер я знаю, що має статись 
зі мною, сивим уже козаком: 
в бою за волю не можна гратись, 
а бій за жінку – святий закон. 
 
Не знав ще Київ такої свадьби 
під дулом снайперських рушниць… 
Моя кохана, отак і нам би 
з’єднати долі без таємниць! 
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Знай, товаришу: я не зраджував 
ще ніколи. І ось тобі на! 
В поетичну співдружність нашу 
уплелась твоя гарна жона. 
 
Не боявся я Бога досі 
і не дуже боюсь тепер, 
та зимові вітри голосять, 



що для мене, як друг, ти помер. 
 
Від любові немає ліків – 
сам ти знаєш, бо теж не юнак. 
Ми для неї рівновеликі, 
та мені подала вона знак. 
 
Мій колего, до смерті гірко 
відчувати безсилля своє 
перед чарами музи- жінки, 
що провини не визнає. 
 
Так на схилі і року, і віку 
моє серце попало в капкан. 
Свою душу, як голу каліку, 
людям виставив я на майдан. 
 
Я нещасніший за Іуду: 
він хоч гроші за зраду взяв, 
я ж то жінку любити буду 
без хреста, без надії, без прав. 
 
Друже-враже, у рівній битві 
я не знаю, що змирить нас. 
Пом’яну я тебе в молитві, 
коли прийде мій смертний час. 
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Щось мені, мила, сумно сьогодні 
в тихий вечірній час. 
Зорі очима Небесної сотні 
дивляться пильно на нас. 
 
Будуть вони понад Києвом вічно 
в душі світити всіх, 
будуть питати в кожного віщо: 
як ти прожити встиг? 



 
Тим-то і жаль мені, мила, сьогодні 
прожитих літ без пуття. 
Перед очима Небесної сотні 
паморочиться життя. 
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«Козаче-соболю, візьми мене із собою 
на Вкраїну далеку!» 
                (З народної пісні) 
 
 
Їхав я степом поволі 
після смертельних боїв, 
біля села у полі 
жінку з серпом зустрів. 
 
Взяв на коня перед себе, 
туго обнявши стан. 
Нас осінило небо 
та степовий курган. 
 
 ерез луги і діброви 
я свою долю віз 
і цілував її брови, 
тонучи в хмарі кіс. 
 
Я ще козак при силі, 
хоч за півсотні літ. 
Я розкажу своїй милій 
не про один похід. 
 
Ну, а від неї не хочу 
знати, за ким була, 
все розказали очі, 
повні біди і тепла. 
 
Я січовик – не розбійник, 



бачить вона – не сліпа. 
Cкучив мій хутір-зимівник 
без господині й серпа. 
 
Золото, в битвах здобуте, 
кину я милій до ніг. 
Кращою здобиччю буде 
в домі жіночий сміх. 
 
Коли в жінці пробудите жінку, 
не питайте її про літа. 
Як тополя в полях на пригірку, 
вам обійми вона розгорта. 
 
Вітер з півдня її зігріє, 
а північний зігне під свист. 
Тополина моя Маріє, 
я люблю твій осінній лист. 
 
О сторінко моя остання, 
несподіваний мій епілог, 
через хащі на берег єднання 
вивів нас милосердний Бог! 
 
Знаю, буде іще морозів 
і туманних ще буде днів… 
Тільки срібло в твоєму волоссі 
по-весняному сяє мені. 
 
Розбудив я жагу жіночу 
теплим вітром – не в’янь, зеленій! 
Я нічого у світі не хочу – 
лиш голубити образ твій. 
 
 

Післямова автора 
 
Отаку-то ліричну сповідь 
я почув у лютневу ніч, 



де боролись любов і совість, 
і зрадливість – супутна річ. 
 
За столом вже мій гість стомився. 
Охолов недопитий чай. 
У вікно нам посвічував місяць, 
як нічна поетична печаль. 
 
На столі лиш свіча сльозила 
по убитих в недавні дні 
за святе українське діло 
на козацько-майданній війні. 
 
Я виходив також під кулі, 
хоч не та вже геройська стать. 
На Майдані тепер не гулі, 
там безстрашні до смерті стоять, 
 
на одвічній стоять барикаді 
попри дим, і вогонь, і сніг… 
Ми із гостем в затемненій хаті 
пом’янули полеглих усіх. 
 
Було траурно нам і святково, 
бо за волю не марна кров. 
І сказав я похвальне слово 
всім приреченим на любов. 
 
05.02 – 05.03.  2015 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОСКАРЖЕННЯ  ДОН-ЖУАНА 
(Поема-монолог) 
 
 
« ... І ось ви судите мене, 
старого, сивого, слабого. 
Хто хоче, тут мене кляне, 
що у душі не маю Бога. 
А ви – святі, мої коханки? 
Вас тут зійшлось десятків з п’ять. 
Хіба комусь я клявся палко 
одну довіку лиш кохать? 
 
Ви капелюшками, хустками 
свою прикрили сивину, 
і очі, вицвілі з роками, 
давно забули про весну. 
Одна лише сидить у залі, 
як маврітанка, у вуалі. 
У нас таємний, правда, суд, 
чужих не може бути тут. 
 
Ви свідки й судді одночасно. 
Яка вас сила тут звела? 
Усі слова мої, це ясно, 
у вас не викличуть тепла. 
На нього сподіватись марно. 
Коханка кинута – як рись, 
загризти здатна. Справа карна. 
Ви всі ждете, щоб я схиливсь? 
 
Когось із вас я пам’ятаю 
у ті давно минулі дні, 
коли усім хотілось раю – 
і вам, красуням, і мені. 
Так, я закохувався часто, 
любив і жодній не брехав. 
Та не знаходив з вами щастя, 



холонув, кидав, знов шукав. 
 
А хто з вас дуже побивався 
за мною? Мовчите, мадам?! 
Я на любові, правда, знався. 
Та цур їй! Від любовних драм 
страждав найбільше я, повірте: 
усе не та, не та, не та… 
Життя було запійним фліртом, 
але ж любов – це річ свята. 
 
Свята любов була і в мене 
у юні ще мої роки, 
вона і досі ще зелена… 
Ну, ось ви загули, жінки, 
питаючи: «Із ким? До кого?» 
Нема її тут серед нас. 
Не ображайтесь, ради Бога, 
що хтось дорожчий є за вас! 
 
Я всіх любив вас, милі судді, 
та з вами все було не те. 
Лиш у травневому прелюді 
несамовито сад цвіте. 
Лиш раз кохав я до нестями 
і безнадійно, хоч сказись. 
Її ім’я вам треба, дами? 
Для вас вона хай зветься Ікс. 
 
Із цим Іксом була задача, 
що розв’язати я не зміг, 
і кинувсь у життя бродяче, 
не розбираючи доріг. 
Гукав-манив мене за обрій 
коханий образ, мов мана. 
Я гарцював по всій Європі. 
То хто ж, питаєте, вона? 
 
Була вона жоною друга – 



співуча, гарна, молода. 
В її очах з’являлась туга, 
коли я довго пропадав. 
Ми разом грали на роялі, 
Шекспіра знали назубок. 
Очима ніжились. А далі… 
я не зробив рішучий крок. 
 
Я знав: вона єдина жінка, 
яку любитиму весь вік, 
вона й мене любила б тільки… 
Та був між нами чоловік, 
був друг, мені дорожчий брата, 
бо спас мене він на війні. 
Ми з ним дали криваву клятву 
в незламній дружбі, як броні. 
 
«Мій друже, – Ікс мене благала, – 
удвох покиньмо цей Мадрід 
і десь новий відкриймо світ, 
де б жодна нас душа не знала!» 
Я ж сам Іспанію покинув, 
втік від любові, від біди. 
Вона із мужем в Аргентину 
теж подалася назавжди. 
 
З тих пір моє життя, мов камінь, 
з гори котилося униз, 
я поміж іншими жінками 
шукав утрачену вже Ікс. 
Розповідати все не буду – 
моє ви знаєте життя. 
Мабуть, цікавіше для суду, 
чи в серці маю каяття. 
 
І ось я чую спільний вирок: 
що я давно – ходячий гріх, 
що маю я забути всіх, 
за все розкаятися щиро, 



забути маю і єдину 
останню мрію – милу Ікс, 
яку люблю, як і колись, – 
тоді нарешті відпочину, 
тоді земну закінчу путь, 
у тиші, в мирі, у покої… 
Ні, судді, ладен я забуть 
усіх на світі, крім одної! 
 
Як зірка у нічній імлі, 
мене живить одна надія: 
десь жінка на краю землі 
живе із іменем Марія. 
Мої коханки давніх днів, 
чом загули ви? З чим не згодні? 
Ну, коли так – одне мені 
лишилось: вмерти вже сьогодні. 
 
Все! Прощавайте! Злий ваш суд! 
Я вже стомився жити далі… 
«Не поспішай! Я тут, я тут!» – 
мені почувся голос в залі. 
Дивлюсь: ВОНА! Зняла вуаль, 
іде до мене – сон чи мрія – 
дівочий стан вгортає шаль, 
іде мій Ікс – моя Марія. 
Іде, всміхається здаля, 
до суду владно тягне руки: 
«Ваш вирок вірний, але я 
беру Хуана на поруки!» 
 
У залі знявся ґвалт – ну й ну! – 
були обурення і сльози, 
були зітхання і погрози, 
і хтось когось вже брав за коси…» 
Тут я прокинувся від сну – 
чи сон, чи ява – не збагну. 
Бувають же метаморфози! 
 



07.03.2015 р. 
 
P. S. 
 
ДОЛЯ  СТАРОГО 
 
Заживе одна любовна рана, 
а по серцю полосне  нова. 
Жаль мені старого Дон-Жуана, 
що самотнім віку дожива. 
 
У Мадриді десь чи у Кордові 
тулиться в кутку він, як чернець. 
Де вони, красуні чорноброві, 
не повів яких він під вінець? 
 
Лиш водив тайком на грішне ліжко, 
шанував лиш буйні почуття, 
від його лукавої усмішки 
не одне зламалося життя. 
 
Ні дітей, ні друзів, ні родини – 
у дворі вітається лиш крук. 
Дні і ночі, роки і години – 
наче кастаньєтів перестук. 
 
Де тепер відвага соколина? 
Де той ризик на межі безумств, 
коли жде тебе чи ніж у спину, 
чи троянда пурпурових вуст?! 
 
Спопеліло серце полум’яне, 
горде й по-дитячому дурне. 
Донжуане, хто тебе догляне? 
Хто тебе в молитвах пом’яне? 
 
16.09. 2011 р. 
 
 



 
ЗИМОВА  ИТАЛЬНЯ 
(Поема – екскурс) 
 
 
Розжену я кров ледачу 
і змотаюся на дачу, 
бо настали холоди, 
завірюхи так і жди – 
а тоді вже треба лижі, 
щоб добратися до хижі. 
Кусень хліба, сала шмат – 
і вперед –

 
алє парад*! 

 
Хоч робоча електричка 
вже тісна, як рукавичка, 
все ж я втиснусь, наче клин, 
у бетонну браму спин – 
серед лисин і сивин, 
серед возиків, торбин, 
серед жартів і новин. 
 
Хай мені тут за годину 
натовчуть боки і спину 
і придавлять аж-аж-аж! – 
хоч шепчи вже «отченаш», 
а як вийду на платформі – 
світить сонце! Все у нормі! 
 
Здрастуй, дачо, втіхо літ – 
табір праці, скромний скит! – 
де знайомі кожна гілка, 
молоток, лопата, пилка, 
де в обіймах самоти 
думав спокій я знайти 
від міської шарпанини, 
від затятої дружини, 
що шпиняє без вини. 
Дача – втеча від війни. 



 
Ось вона, вже захолола, 
у саду стоїть, як гола, 
рожевіє на вітрах, 
наче хустка – білий дах. 
І деревам серед снігу 
теж на вітрі не до сміху – 
всі безлисті, почорнілі, 
як баби, стоять похилі, 
лиш рум’яна, мов дівча, 
тут калина зустріча, 
і від неї стіни дому 
теж теплішають при тому. 
 
Слава Богу, всі замки 
цілі й справні, і шибки 
теж всі цілі, як і ґрати – 
про безпеку треба дбати! 
В хаті темно, як в труні. 
Є електрика, чи ні? 
На столі вже лід у склянці, 
і від льоду дно у банці 
довгу тріщину дало: 
лопне й сталь, не тільки скло, 
бо у хаті – мінус десять. 
Що робити нам належить? 
 
Розколю я два поліна, 
мов чиїсь тугі коліна, 
що нарізав ще в маю 
у березовім гаю. 
Хай вогонь оближе губи 
і зігріє груди груби – 
і в хатині загуде, 
як подружжя молоде! 
 
За вікном вже запітнілим 
завірюха пухом білим 
заміта мій свіжий слід 



від зачинених воріт. 
Добре, що добрався вчасно! 
Піч гуде вже любострастно. 
Що робити? Пити чай! 
Не лінуйся – йди вламай 
брость червоної калини, 
кілька прутиків малини, 
і смородини, і вишні, 
і сливові теж не лишні. 
 
Хух! Набився в чобіт сніг, 
і за комір дме, як міх, 
чорт якийсь, чи завірюха, 
прямо в душу снігом дмуха. 
А вже піч моя пашить, 
чайник збуджено дрижить, 
видає веселі трелі, 
аж павук ожив на стелі. 
 
Ну, а в чаю райський смак, 
і під тріскіт поліняк 
буду літепло ковтати 
і книжки перегортати. 
Я сюди їх перевіз 
не один, напевно, віз. 
 
Вдома теж є книг запас, 
перечитаних не раз – 
наші класики і дальні, 
що в моїй ютяться спальні, 
та найбільше серед них 
довідкових різних книг, 
незамінних у роботі, 
як для їжі зуби в роті. 
 
А у дачній цій глуші – 
найсолодше – для душі. 
Я в саду-бібліотеці 
дух лікую, як в аптеці: 



то читаю, як вві сні, 
з Югославії пісні, 
то гортаю у задумі 
історичні наші думи, 
а ліричних всіх пісень 
не проглянеш і за день. 
 
І поети тут не збоку: 
і Лі Бо, і Такубоку, 
і Єсенін тут, і Бернс, 
і Хайям – співучий перс, 
є тут Блок аж восьмитомний, 
і Бодлера томик скромний, 
і Ахматова-Горенко, 
і Антонич, і Костенко 
(всі давніші збірки Ліни), 
і аж два томи Марини, 
ну, Цвєтаєвої, так! 
Є Сосюра, Пастернак… 
І моїх тут зо дві книжки 
біля класиків принишкли – 
а для кого? Для гостей! 
Діло, бачите, просте. 
 
Ці та інші книги, звісно, 
звіз для себе. В місті тісно 
їм було, тут – саме враз. 
І тепер в зимовий час 
так за ними я вже скучив, 
що в хурделицю прискочив 
(рима, скажете, не та?). 
 ай же вдався – смакота! 
Та ще з медом, та із м’ятою – 
аромат гуляє хатою… 
Ну, підкину ще дровець, 
чаюванню все – кінець! 
 
А тепер закублюсь в ліжку 
і за книжку, і за книжку… 



Лампа світить. Гріє піч. 
За вікном лютує ніч, 
наче відьми всього світу 
гру ведуть несамовиту, 
а закохані чорти 
то нявчать, немов коти, 
то з людськими голосами 
в шиби стукають носами, 
і гримлять серед юрби – 
що це? Цинкові гроби?! 
 
Прямо гоголівські жахи! 
(Всі томи його у шафі, 
поряд – Ніцше і Монтень, 
їх беру я тільки вдень – 
не нічне для мене чтиво, 
бо вразливий я, можливо). 
 
Та мене не мучить страх, 
бо надійний маю дах, 
і надійне товариство 
біля мене встало тісно. 
Краще воїнство століть 
тут за мене постоїть! 
Що для нас зимові хуги? 
Що для нас нечисті духи!? 
Вище всіх земних потуг – 
поетичний світлий дух! 
 
Хай гуля відьомська тічка – 
а зі мною книги й пічка, 
і лежать в кутку поліна, 
що нагадують коліна, 
олівець є і папір, 
і в чернетці – даний твір, 
і приймач біля постелі 
видає радіо-трелі 
з Бухареста, чи з Афін, 
чи з південніших країн… 



 
Аж за північ сон у сажі 
вийде з грубки і помаже

 

очі медом. У пітьмі 
щезнуть вже в моїм умі 
і зима, і буйний вечір, 
і чиїсь ревниві речі, 
а присниться білий сад 
і півоній пишний ряд, 
і зозулине кування, 
і зоря вечірня рання, 
у полях далекий грім… 
І обірвемось на тім! 
 
07.05.2010  з/пл. Новотроянда. 
.................................................... 
*Театрально-циркова команда: «Вперед!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВОГОНЬ  НЕВСИТИМИЙ 
(Поема із мініатюр) 
 
«Все про кохання, все про любов…» 
                                (Із народної пісні) 
 
 
*** 
 
Ніхто не знає, 
що таке любов, 
навіть впустивши в серце. 
 
 
 
*** 
 
Сонце – вогонь небесний, 
Життя – вогонь земний, 
любов – вогонь невситимий!  
 
 
 
*** 
 
Любов, як і життя, 
загадковий має початок 
і несподіваний завжди кінець. 
 
 
 
*** 
 
Кохання – це коротка увертюра 
до драми чи трагедії життя. 
Комічним не буває. 
 
 



 
*** 
 
Кохання – це чаша з моєю кров’ю. 
 и вип’єш ти її, чи виллєш – 
залежить щастя моє. 
 
 
 
*** 
 
Мільярдами свіч сяє зоряна ніч – 
а на землі темно. 
В твоїх очах тільки двійко свіч – 
а мені так тепло. 
 
 
 
*** 
 
Упавши в безодню кохання, 
хто неушкодженим 
із неї вибиравсь? 
 
 
 
*** 
 
 астіш вмирають 
не від любові, 
а без любові. 
 
 
 
*** 
 
Про причину моєї смерті 
можете говорити: 
«Він помер від любові!» 



Не питайте: «До кого?» 
До всього світу! 
 
 
 
*** 
 
Від однією дружини 
можна настраждатися більше, 
ніж від сотні коханок. 
 
 
 
*** 
(З лукавинкою) 
 
В житейськім морі відшукавши жінку, 
довіку виколисуй в ній перлинку. 
А ні – то мушля стисне губи-стулки – 
і втратиш ключ до цінної шкатулки. 
 
 
 
*** 
 
Коли мариш новою любов’ю, 
то готовий їй здатись без бою. 
 асом битва буває дарма, 
бо чекає любовна тюрма. 
 
 
*** 
 
Я не лічив перемог 
і не лічив поразок, 
тільки любовний Бог 
пальцем сварив щоразу. 
 
 



*** 
 
 ого моя душа закохана хотіла? 
 ого шукала у земних жінках? 
Було їй, звісно, мало тільки тіла, 
адже душа – це вже небесний птах. 
 
 
*** 
 
Один хитається від чарки, 
хтось  від хвороби-яничарки… 
Я не сприймаю ці хитання. 
Хитатись краще від кохання! 
 
 
*** 
 
Любов – це те, 
чого захочу я 
і перед смертю. 
 
 
*** 
 
Що я люблю у жінках? 
О, цих достоїнств без ліку! 
Та серед всіх переваг 
у жінці любив я жінку. 
 
 
*** 
 
Я доторкався часом до влади, 
а також до слави і до грошей… 
А обіймав жінок. 
 
 
*** 



 
Хтось все життя цілувався 
з літературною славою. 
А я цілувався з життям. 
 
 
*** 
 
Довгий любовний роман 
не вартий одного слова, 
першого слова «люблю!» 
 
 
*** 
 
Сад я ростив для сім’ї, 
синів для Вітчизни ростив, 
а пожинаю, на жаль, 
плоди самотності. 
 
 
*** 
 
Я не женивсь до двадцяти восьми. 
Що змушує тепер – 
за сімдесят? 
 
 
*** 
 
Найщасли віша мить у житті –  
від кохання. 
Найнещасніша – теж. 
 
 
*** 
 
І чим коротший шлюб 
нам подарує доля, 



тим менше вирв-проваль 
зустрінуться в путі. 
 
 
*** 
 
Гірше хвороби легень чи печінки 
ревнощі жінки, збляклої жінки. 
Квітка без блиску, без аромату 
тільки в шипах вже знаходить розраду. 
 
 
*** 
(Іронічне) 
 
Хто це сказав, що жінка 
для чоловіка – женьшень? 
Жінка – частіше гвинтівка, 
а чоловік – мішень. 
 
 
*** 
 
Із глибоких любовних драм 
я виходив 
з оновленим серцем. 
 
 
*** 
 
Ти боїшся втонути в любовному морі?! 
Тоді на березі втонеш  
у побутовому смітті. 
 
 
*** 
 
Очікувати приходу кохання – 
все’дно, що на пероні чекати поїзда, 



не знаючи звідки й куди. 
 
 
*** 
 
Любов налітає раптово, 
наче буря, 
що зриває дах. 
 
 
*** 
 
Прорахувати можна все, 
окрім кохання. 
Розрахуватись також важко з ним. 
 
 
*** 
 
Кохання не можна спинити, 
як відправлений поїзд... 
Навіть тілом своїм. 
 
 
*** 
 
Не став чорний камінь 
на дорозі перед закоханими, 
щоб він могильним тобі не став. 
 
 
*** 
 
Юність чекає кохання, 
старість чекає смерті. 
А я ще не визначивсь, 
ще… 
 
2013 – 2020 р. р. 



 
АВТОБІОГРАФІ НА  ДОВІДКА  
      Народився я 1938 року в шахтарській родині у місті 
Мар’їнці, що під самим боком Донецька.  
  Батько – Андрій Іванович і мати – Феодосія Лук’янівна (у 
дівоцтві – Буджерак) походили із селянських родів села 
Кропивна, що на півночі Хмельницької області. 
   Обидва мої роди, які боролися проти насильної 
колективізіції, хоч мали всього по дві десятини (2 га) 
особистої землі, були жорстоко репресовані радянською 
владою, тобто розкуркулені, вигнані із своїх домівок. Мій дід 
Іван (по-батькові) разом із жінкою і донькою були вислані на 
Кавказ в Осетію, де й померли та поховані. Його син Антін, 
який брав участь у збройному опорі колективізації, загинув у 
бойовій сутичці із НКВД-истами.  
  Мого батька, секретаря (писаря) сільради, який жив у мого 
діда Лук’яна (по-матері) у приймах, бо своєї землі не мав, за 
неправдивим звинуваченням засудили на 3 роки примусових 
робіт і погнали будувати Дніпрогес, де він босоніж навіть у 
приморозки трамбував бетон, доки не втік звідти у Росію 
(місто Викса Горьковської області, влаштувавшись тут 
працювати на металургійному заводі). Мою матір, яка вже 
мала двох малолітніх дітей, півроку морили у в’язниці за те, 
що своєму переслідуваному чоловікові вислала звичайну 
довідку із сільради рідного села.  
   Батько в 1936 році переїхав на Донеччину, влаштувавшись 
на шахті робітником очисного забою, згодом до нього в 
селище Мар’їнку переїхала і моя мати з дітьми.  
  Але родинне життя обірвалось 1940 року, коли батька 
заарештували за «політику», і про його наступну долю я 
отримав уже в 1967 році таке офіційне повідомлення із 
 еркаської обласної міліції: 
 «На Ваше письмо от 6.ІІІ.67 г. в отношении судьбы отца 
сообщаем, что Марсюк Андрей Иванович в ноябре 1941 г. 
осужден военным трибуналом г. Барнаула и, находясь в 
местах заключения, 18 ноября 1942 года умер». (Лист № М-
3 від 23 травня 1967 р. за підписом С.Киви).     
   Отаке я мав щастя народитися в Донбасі, де мати-шахтарка 
самотужки виводила в люди своїх чотирьох дітей. Там минули 



мої дитинство і юність, роки навчання у педагогічному 
училищі та початок трудової і творчої діяльності, себто 
опублікування своїх віршів у районній, а почасти і в обласній 
газетах. 
   Закінчив 1966 року заочно історико-філософський факуль- 
тет Київського держуніверситету імені Т. Шевченка і Вищі 
літературні курси при Літературному інституті в 1977 році у 
Москві. 
   Був я весь час під пильним контролем і переслідуваний 
працівниками КДБ за поширення самвидавської літератури, 
зокрема, роботи Івана Дзюби «Інтернаціоналізм, чи 
русифікація» та за дружбу із письменником Андрім Хименком, 
який, відбувши 10 років радянських концентраційних таборів, 
працював бухгалтером у  еркасах, куди і я переїхав 1966 
року. Працював тут викладачем педагогічного інституту та 
сільсько-господарського технікуму.  
  Після закінчення дворічних московських Вищих літературних 
курсів обирався головою  еркаського обласного 
літературного об’єднання, керував при ньому літстудією.  
Кілька років працював редактором у видавництві літератури 
для дітей «Веселка» у Києві. 
    лен Національної Спілки письменників України з 1974 року. 
   Видав ряд книжок поезії, зокрема, і для дітей. 
   Протягом станнього десятиріччя вийшли такі збірки моїх 
творів: «Прометеєва естафета» (2008 р.), «Вечірнє вогнище» 
(2011 р.), «Твори у двох томах» (2013 р.), «Романтика пізньої 
осені» (2015 р.), «Гіркий вітчизни дим» (2017 р.), «Балада про 
дві скрипки. (Поеми і балади)» (2018 р.), «Голос волаючого на 
майдані. (Публіцистика, спогади, сатиричні вірші)» (2019 р.), 
«Прелюдія грози. Два доповнені віршовані романи.» (2019 р.). 
    Перелічені твори є в мережі Інтернету на моєму сайті  
http://www.vasmars.in.ua/  і на моїй сторінці у Вікіпедії, і ними 
можуть вільно користуватися читачі. 
 На мої вірші складено кілька пісень відомими композиторами.  
   Являюсь  лауреатом Міжнародної літературної премії 
«Коронація слова» (Відзнака до 70-річчя Володимира 
Івасюка, 2019 р.), а в 2015 році – лауреат Міжнародної 
літературної премії імені Івана Кошелівця.  
03.09. 2019 р. 

http://www.vasmars.in.ua/
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