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Згорить усе - земне й позаземне,
бо все вогнем є у своїй основі.
Всі згоримо. Останеться одне –
лиш Божа іскра в сказаному слові!
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лірична поезія – як у житті.
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світ бачиться як давнім, так і зовсім юним.
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МІЙ ШАНС

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 весняних 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 згубились до щастя сліди.
В холодку зупинімось 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 мрійливості голубі.
Душе, душе моя, ти зносилась,
як осіннє ошаття дібров!
Нащо знов нам явилась милість –
аж під зиму весняна 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!
Вечерової зірки адреса –
не така й недосяжна даль.
2019 р.

КУХОВАР
(З усмішкою)
Домашня кухня – ось мій шлях,
уже найлегший, як і звичний.
Хай не лякає вас цей жах,
що став такий я не ліричний!
Чого там?! Лірику творю,
коли мудрую запіканку,
чи чай з мелісою варю,
або цикорій ставлю зранку.
А рибна юшка, або суп?
Рагу зладнати – теж не ґулі.
Ну, звісно, я нагрію чуб,
коли варганю у каструлях...
О, правда, Муза помага:
то щось подасть, то вимкне вчасно...
Вона, звичайно, не слуга
і не моя дружина, ясно.
Такий поетовий талан:
в думках любити і кохати,
а я до того ще й гурман:
до охів можу обійняти.
Гей, занесло мене куди
від плитки, чайника, горняток!
Кухонні славтеся труди!
Однак це, друзі, лиш початок.
Найкраща справа – за столом –
фінал кухонний марафону!
Я тут просвітлююсь чолом,
наливши, о, не самогону,

а калганівки – сам роблю,
оскільки корінь є в аптеці,
і тост щоразу говорю
про дороге мені на серці.
Щоразу згадую свій рід,
свободи дух, найкращих друзів –
отож, щоденний мій привіт
лунає вам в моїй окрузі!
За Вас і другу чарку п’ю.
Мовчу про третю, бо вже досить...
Так честь я кухні віддаю,
хоча вона не дуже просить!
27.12. 2021 р.

СТЕПОВА БАЛАДА
Поетами робить нас воля,
як всіх бунтарів на землі.
Блукав я хлопчам серед поля
в гарячій донецькій імлі.
Від сонця димів мій чубчик,
шкварчало худеньке плече,
і колосок колючий
ще й досі долоню пече.
За друга була там посадка,
а ще – жайвориний спів.
І досі мені загадка,
як вижити я зумів.
Я згадую бідну оселю,
і друзів з найнижчої з каст,
що йшли у сімнадцять під землю
рубати вугільний пласт.
Мене ж на пласти словесні
покликала доля тоді,
посіяла думи облесні
і впертість дала у труді.
Обвали були і провали
у світі думок та ідей,
та й досі в мені не пропала
наука трудящих людей.
Хоч край мій тепер обезлюднів,
все менше, кого там люблю,
та думи мої многотрудні
до них і тепер я шлю.

Така вже бунтарська доля
явилась мені на землі,
коли колоском серед поля
зростав я в донецькій імлі.
12.05. 2018 р.

БО ДУША БЛАЖЕННО НЕ ЗАСНУЛА...
Побілила паморозь поля
і в полях посадки побілила.
Так вони нагадують здаля
для польоту випростані крила!
Навіть кожний степовий будяк
празникує в білій кожушині,
і лижню прокреслює літак
у дзвінкій небесній голубіні.
І велике сонце без тепла
засіває сріблом всю рівнину,
і димок далекого села
теж мазком доповнює картину.
А яких таких іще прикрас
я в степу шукаю, як сновида?
Власне, це я згадую Донбас,
що в мені втонув, як Атлантида.
Мабуть, сивий степовий курган
босоногі мандри пам'ятає,
як в полях загублений пацан
тут шукає щось, чого немає.
Чим же, доле, я тобі немил?..
Із дитячих літ я міг пропасти,
а тепер своїх ослаблих крил
в ріднім краї вже не можу скласти.
Снігом забинтовані поля...
Труби заводські – гарматні дула...
Чую, чую стогони здаля,
бо душа блаженно не заснула...

Пам’ятаю паморозі хруст,
у повітрі теплий холод м’яти...
Я сюди ніколи не вернусь,
не вернуся навіть помирати.
2013 –2020 р.р.

БОЖЕ МІЙ, ЩЕ СКІЛЬКИ БУДЕ...
Ріс я немов на чужині,
наче таке приснилось.
Дикий Донбас і злидні
зроду мені судились.
Навіть радіоточки
наша не знала хата.
Схрон я зате у садочку
викопав був завзято.
Лячно жилося і спалось
в хаті неподалік шахти.
Навіть із самопалом
я укладався спати.
Поряд тулився братик,
менший на три годочки.
Прийде з роботи мати,
будячи в шибку синочків.
Грудку вугілля скине
з пліч своїх не жіночих.
Долю таку вдовину
сталінський час наврочив.
Що це я, друзі, рознюнявсь?!
Слід би забути давно!
Тільки ж постукує юність
матір’ю у вікно.
Лихо завжди бродяче,
явиться, хоч і не зви.
Вже над Донбасом кряче
грай вороння із Москви.

Знов тут ревуть гармати,
танки повзуть із ланів...
Вже з-під землі моя мати
будить заснулих синів...
Боже мій, скільки ще буде
мучитись рідна земля,
що Україною люди
звуть її досі, як я?!
14.01. 2022 р.

МІЙ ШАНС
Було у мене мало шансів,
щоб вийти в люди, в ясен світ.
У педучилище в куфайці
ходив я, мов на ферму дід.
Мене судьба через обвали,
як шахтаря, у світ вела.
О, українські ідеали,
о, світлі книги, вам хвала!
Спасибі вам, що по дорозі
я у безвихідь не забрів,
і капелюх мій на морозі
в Донбасі довго зеленів!
Я колосився в біднім полі,
із будяка носив вінець,
але нікому, навіть долі,
не бив поклони, як чернець.
Зберігши жайворонка голос
у хорі грубих голосів,
я вже хилюсь, як житній колос,
що до коси – овва! – дозрів.
І хай жнива невідворотні –
остався мій єдиний шанс:
життя віддати хоч сьогодні
за Україну в грізний час!
07.02. 2021 р.

ПІД КУЛЯМИ
Прийшовши у світ не для гулів,
я правду шукав, як поет.
Свистіли повз мене кулі,
щоб мій зупинити лет.
Стріляли відкрито в Черкасах,
і хитро стріляли в Москві...
Не страх рятував щоразу,
а вольності дух у крові.
Цей дух не посивів і досі
посеред щоденних загроз.
Весь вік живучи в передгроззі
я вже не боюся гроз.
Згадавши пригоди минулі,
кажу вам, немов на суді:
«Не бійтесь паршивої кулі,
йдучи по правдивій путі!»
15.08. 2021 р.

ДО УКРАЇНЦІВ
Не любіть, українці, синів,
що дрімають в годину грізну,
що утратили сором і гнів,
коли ворог ґвалтує Вітчизну.
Не хваліть, українці, синів,
що цураються гострої зброї.
З неба дивляться зорі сумні,
наче очі безсмертних героїв.
Українці, ви й дочок своїх
розігнали по цілому світу,
щоб родили там внуків чужих,
напихаючи пельку ситу.
Правда, є у нас жменька синів,
що сидять у донецьких окопах,
та не сміють прогнать ворогів
аж за Волгу з полів Європи.
Нам не буде щасливих днів,
доки риємо скорбні могили.
Не кляніть, українці, синів,
бо такими їх МИ породили!
28.09, 2021 р.

ТРІАДА
Життя моє стало б немилим
і вже зачерствіло б давно,
якби ще його не живили
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 засуху 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 без волі
печаль порождало в мені.
Не легко невільнику жити,
пройти потрясіння усі,
щоб волі до смерті служити,
до смерті служити красі!
31.03. 2020 р.

***
Тільки тепер
я зрозумів суть поезії,
слухаючи нашу пісню
«Ой, на горі вогонь горить,
а в долині козак лежить».
17.01. 2022 р.

ЗЕЛЕНА ГАВАНЬ
Здавався світ мені немилим,
а сад ураз розвіяв біль:
мене зустріла груша біла,
як гордий парус серед хвиль.
Чого ще треба? Влади? Слави?
Простого затишку в сім’ї?
Зеленим морем грає травень,
де очі плавають мої.
Туге вітрило серед саду
від бджіл аж гнеться і гуде.
Я тут найвищу маю владу
за всіх богів, за всіх людей.
Бо став я родичем навіки
тут кожній гілці й корінцю,
навіки став рівновеликим
самому світу і Творцю.
І навіть смерть мені байдужа –
коли, і як, і де впаду…
Заворожила біла груша
в зеленій гавані, в саду.
2018

ГЕЙ. НА МАРС!..

1
Нам одягли намордники, як псам.
Куди подітись? Підкажіть адреси!
Навчили нас біблейським чудесам –
примусять скоро всіх носити пейси.
Ще вчинять й епідемію вошви,
бо паразити до патлатих ласі.
Дуріють олігархи від грошви –
вже Україну хоч будуй на Марсі!

2
На Марс летімо, друзі, гей, на Марс –
добудувати врешті Україну!
Вже геть здичавів у війні Донбас,
бо рабський дух в людині вбив людину.
Перевертні – це сміття сатани,
і там, і тут, і скрізь його засилля.
А в нас нуртують клекоти війни,
козацькі сурми і краса Поділля.
Збудуємо державу вільних душ
на вічному граніті, на базальті,
поставимо хатини серед пущ,
розквітнемо, бо ми й буяння варті!
Піднесемо над краєм Меч і Щит,
що на Землі піднять були безсилі.
Вдереться чужоземний паразит –
опиниться у кратері-могилі!
05.10. 2020 р.

НОВОРІЧНИЙ ТОСТ
(Гіркуватий)
Від вірусу шукаю вже бліндаж,
як владу клянучи дурну погоду.
Не те Різдво, не той ажіотаж,
і люд у масках, наче тінь народу...
«Любіть усіх!» – нас кличуть знов і знов.
А я скажу вам, земляки люб'язні:
«Платіть любов’ю тільки за любов –
хай ворогів цілують хитрі блазні!»
Ще в рабських путах борсаємось ми
і для пейсатих є робочим скотом.
Лиш у повстанні ми були людьми –
пора, пора ставати вже народом!
Недо-народе, роде мій, давно
знекровлений мечами і хрестами,
у світі порятує нас одно –
за волю битва, як любов між нами!
01.01. 2021 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 зелені навесні,
бо мої почуття божевільно
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.
Передчасно вона, як 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!
2019 р.

Колись я під тиском ЦЕНЗУРИ написав був хибний вірш.
Тепер, спокутуючи гріх, оновив його так...
УРОК
Яка весна! Яке роздолля!
І жайвір славить висоту...
Я дітям розкажу про волю,
про нашу долю непросту.
І поведу у степ, у квітень,
скажу: «Земля ця – кров і піт.
Хай сонце буде вам учитель,
а перша книга – білий світ!
Ростіть, ростіть у нашім полі,
немов колосся золоте!
Хай споконвічний шлях до волі
вас Україною веде!»
1971 – 2021 (оновлено)

ВДОВИНИЙ ОСОКІР
Балада
Солдат під Корсунем упав,
а недалеко за горою
на нього рідний дім чекав
і та, що стала вже вдовою.
Упав солдат у темний яр,
а встав поволі осокором,
піднявся він чолом до хмар
і задивився ген за гору.
А там – село, а там – жита,
і кущ калини над водою,
а біля хати ходить та,
яка осталася вдовою.
І він без вітру зашумів
і простягнув до неї руки,
питав у неї про синів,
питав у неї про онуків.
Чи голуб ті слова доніс,
бо дивне стало із вдовою:
пішла вона туди, де зріс
високий сокір за горою.
Прийшла – і стовбур обняла,
прийшла – наплакалась уволю.
…Відтоді стежка від села
сюди втопталася по полю.
І хто не їде, хто не йде,
так осокора не минає,
до нього очі підведе
і всіх полеглих пригадає...

Тут не один такий пропав
в селянській свиті, без гвинтівки...
Солдат під Корсунем упав
так недалеко від домівки.
1975 – 2021 (оновлено)

А РАЗ ТЕПЕР ГУЛЯЄ ЗРАДА...
Найгірший ворог – в рідній хаті.
Нема нещасніших родин,
де вражий дух засів у браті,
або збісився блудний син.
Коли їх вжалить злобний вірус –
як не лікуй, як не молись –
Чорнобиль вже у душах виріс
і метастази розрослись.
Пережили ми сотні воєн,
але біда за нами вслід:
не так страшний ворожий воїн,
як свій мутант*, що зрадив рід.
А раз тепер гуляє зрада –
забудь про рай, народе наш!
Пекельний біль – чужинська влада,
ще гірше – наш розгардіяш.
............................................
*Мутант – істота, в якій відбулась помітна зміна
спадковості.
24.05. 2021 р.

ВІРУСНИЙ ЧАС
.........................................

ПІДНЯВШИ МЕЧ...
Як на Майдан збирається мільйон,
ховаючись за мирну барикаду то краще вже сміливий батальйон
нехай безстрашно йде на вражу владу!
По одному відстрелять весь народ,
який отарами витоптує майдани.
Віками відбивались ми від орд,
піднявши вгору меч, а не кайдани!
20.02. 2021 р.

***
В дитини лиш мізинчик заболить –
а в матері аж задрижать коліна.
А в мене серце, матінко, болить –
на цілий світ твій стогін, Україно!
1971 – 2021 (оновлено)

ДУМА ПРО АВТОМАТ
Я з дитинства не був пацифістом*,
бо загинули батько і брат.
Рід мій нищили комуністи –
я дитям би узяв автомат!
Всі любили тоді самопали,
я також був пістолю рад,
пацани по ярах полювали –
снивсь одначе мені автомат.
І в юнацько-армійські роки
я, печальний від муштри солдат,
шепотів на посту одиноко:
«Чом мовчить при мені автомат?»
Хоч прожив я, здається, багато,
та було не багато свят,
не спитаєш нікого, як брата:
«Чи готовий узять автомат?»
Щось не так все іде в Україні,
ще й на шиї чужий каганат...
Як на фронті я думаю нині:
«Вся душа моя вже автомат!»
..................................................
*Пацифіст – прибічник тільки мирного існування.
2020 р.

ЕКСПРОМТ
Понад усе люблю я те,
що Україною цвіте!
Все поза нею – тільки вітер,
а ми під вітром, наче діти.
Але усі вітрища ми
рвемо на фініші грудьми!
02.10. 2018 р.

ПЕРЕД ВИБОРАМИ
Президетській клоунаді
кровопивці тільки раді!
Ми дізнаємося нині,
скільки їх на Україні.
Як же далі з ними жити?
Лиш душити! Лиш душити!
29.03. 2019 р.

***
Це ганьба! Як можна незалежність
гордо святкувати в чорні дні?!
Ще Москва затискує у клешнях
Крим з Донбасом - ще ми у війні.
І навіщо Прапор вище Баби*
мер-боксер над Києвом підняв?
Україну топче комік-рабин –
аж тріщить держава від забав.
Задурили нас байки церковні –
хрестик вже миліший за ножа.
А свобода – це мечі духовні,
що в бою викрешує душа!
...........................................
*Баба - радянський монумент-жінка, на честь перемоги.
23.08. 2020 р.

НАСТАНЕ ЧАС
Богдан не вмер, не вмер Бандера,
Тарас із нами, з нами Стус...
Боїться їх Москва-химера –
я за майбутнє не боюсь.
А як же нинішні прокляття юдейський вірус, Крим, Донбас?
Живий дух помсти, друзі-браття,
ще великодній прийде час!
Нам рано скиглити, що пізні,
що смеркло врем’я золоте...
Гей, хто поліг за честь Вітчизни,
в її безсмерті проросте!
07.08. 2020 р.

НЕ ПРОКЛЯНУ СВОЮ ДОРОГУ
Чому такий не милостивий
до мене український Бог?
Невже до скону я нестиму
тавро неволі та тривог?
Увесь мій рід скосив, як жито,
комуністичний буревій.
Ніколи я не бачив діда,
в катівні згинув батько мій.
А я ішачив за копійку
в містах бездушних і чужих,
зростив синів, щоправда, двійко,
хоч почужів один із них.
Я бивсь, як міг, за Україну
і сам уярмлений, як віл,
та скоро вже її покину,
зайшовши в ліс хрестів-могил.
Не прокляну свою дорогу
і не заплачу по собі,
а до землі вклонюся Богу
за це життя у боротьбі!
29.09. 2020 р.

ВІЧНА КРУГОВЕРТЬ
Будинок ясноокий – наче я,
а жовтий клен – це я, уже без «наче»,
і перелітних птахів течія,
і посивіле сонце, не гаряче...
І на столі рукопис – я також,
про піраміду книг то що й казати!
Я – і халат червоний мій – а хто ж?
Комп'ютер навіть – очі й вуха хати.
Такий мій образ (хоч бери в музей),
змальований речами, як мазками.
Хай не Орфей, але і не лакей –
старий поет, що дружить із казками.
Я розчинивсь у світі, наче сіль
у супі, щойно звареному мною,
і ніж кухонний можна звать Василь,
а паляниця зветься хай жоною.
Поцьомкаюсь із нею... Та стривай!
Вона – теж я, як все у світі Божім...
Пильніше придивімося давай –
безмежний світ в моїй клітині кожній!
Він у мені, допоки я живу,
тріпоче кленом, височить будинком,
в мені птахи і сонце наяву –
та я вже тану, наче павутинка.
Коли останній подих мій замре
і розпадусь на атоми інертні –
хай світ, як птах, їх зернами збере,
мов ці слова, ці коми, ці тире –
я в атомній воскресну круговерті –
у клені, в слові, в сонячнім безсмерті!
07.01.2021 р.

ДРУЗЯМ – У ВІДДЯКУ
за привітання з ювілейною датою
Любі друзі, друзі по ФБ,
віддаю я Вам всього себе,
та коли вже вліз я в Інтер-гру,
щось від мене жде і ЦРУ*,
ждуть щось СБУ** і ФСБ***,
і Моссад**** в мережі теж сопе.
Ну їх к бісу! Геть – і цих , і тих!
Я для друзів цілий, як горіх!
...............................................
* ЦРУ – розвідувальна служба США.
** СБУ – Служба безпеки України.
*** ФСБ – розвідувальна служба Росії.
**** Моссад – розвідувальна служба Ізраїлю.
23.03. 2020 р.

НАЙКРАЩІ ЛІКИ
Настав час вірусів, на жаль,
немає спасу від зарази:
панує давній штам* «Москаль»
і теле-вірус «Хитрий блазень».
Вони людей ведуть у сказ,
а Україну – в окупацію,
вже з’їли Крим, жують Донбас...
Як врятувати хвору націю?
О, ЩО це?!! Чую Божий глас:
«А ви здійсніть бандеризацію!
Чи ви забули про УПА?
Найкращі ліки – боротьба!
І навіть вірус у короні
втече, як злодій у законі.
Бій за життя – священний бій,
рішуче дій, народе мій!»
І я, гукнувши «Слава Богу!»,
і вже гамуючи тривогу,
лечу кувати перемогу!
......................................
* Штам – різновид вірусу.
01.03. 2020 р.

В ТУМАНАХ ВІРУСІВ
Були вже курячий, свинячий,
і вже китайський є посів,
і ним лякають нас. Одначе
страшніший вірус в нас засів.
Юдейський шашіль нашу землю
давно вже точить, трощить все –
і ось у нашу вліз оселю
хасидський вірус «Блазень Зе».
Він із китайським – любі друзі.
Хай соплі страху лиже гой* –
за дурість має по заслузі...
Народ же є, коли герой!
На нас напав був змій Чорнобиль,
та ми здолали смертну грань.
А «Блазень Зе» свій хитрий шнобель
в Китай хай суне, в той Ухань...
Ми ще козацтво, а не твань –
ми виростали із повстань!
...........................................
* Гой (євр.) – означає: не єврей.
20.03. 2020 р.

ЧОРТОПОЛОХ
Були в нас усякі пролази –
але щоб такий балаган?!
Чужий Україні блазень
тепер – український гетьман...
Не стало весни у світі,
довкола все сіре й пусте...
Так на людському смітті
чортополох росте.
22.04. 2019 р.

ЧИ БУДУТЬ ЛЮДИ НА ЗЕМЛІ?
Така Україна безпомічна –
як наче не стало людей.
Глузує з нас вдень і поночі
екранний гетьманчик-юдей.
Здавалось, минула нещасна
епоха КП-СС –
аж на! Булаву для блазня
беріг промосковський плебс.
Смішне шимпанзе – та вредне,
готове продати усіх,
воно й за копійку пердне
у церкві під хрюкіт-сміх.
Під сміх цей, під наше горе
раділи здавен вороги,
христосались голодомори,
вкривали сибірські сніги...
Без України люди –
то рабська отара в імлі.
Гей, браття і сестри, чи буде
ще бій за життя на землі?!
12.02. 2020 р.,

З ГІРКОЮ ІРОНІЄЮ
Така вже доля в нас, така,
що не сховаєшся у схроні,
бо возвела не козака,
а іудейчика на троні.
Пейсаті оргії творять
не тільки в Умані хасиди –
вже перетворюють на блядь
всю Україну блідовиду.
Ми виживали після орд,
як ті воли, важкою працею.
Коли вже стане мій народ не дикий зброд - а дужа нація?.
І скільки ждати нам тепер,
що рак у Києві ще свисне?
А щоб я доти не помер,
коли наш дух шаблями зблисне!
23.01. 2020 р.

ОЗИМА НАДІЯ
Мільйони душ забули про свободу,
схиляючись, як соняхи, на тин.
Стає вже Україна без народу,
бо не народ – полова та полин.
А доброго колосся тільки снопик
щоліта нам приносить урожай.
Женуть аж до Америки-Європи
вітри від нас солому і курай.
Лиш пригорщею зерен благородних
ми падаємо в землю восени
і гріємо її в полях холодних
негаснучим вогнем озимини.
Із року в рік одна і та ж картина –
все недорід на дочок і синів –
і дивом виживає Україна
під шепіт житньо-синіх прапорів.
Гей, хто там хитрий тягне нас до раю
з Єговою-банкіром на чолі!?
Ще прийде свято нашого врожаю безсмертне наше жито на землі!
15.12. 2019 р.

ЙДЕ ОКУПАЦІЯ
Йде окупація химерна,
іще незнана за віки:
теле-екран, як ското-ферма,
з людей видоює мізки.
Вже помарніли в нашій хаті
пісенна мова і закон,
зате пройдисвіти пархаті
тут свій прищеплюють жаргон.
І геть задурений екраном,
обрав двоюрідний народ
юдея-коміка гетьманом
і разом з ним кагал заброд.
... А вже в нас правив Каганович,
і сатанинський був терор,
узявши з нас жахливу здобич –
г...о...л...о...д...о...м...о...р...
Ось і нова йде окупація.
Як хмара, в Каневі Тарас...
Біда. Ганьба. Зникає нація.
А Бог наш спить... Будити час!
27.12. 2019 р.

ЗАГРОБНО-ВЕСЕЛИЙ МОТИВ
Почуття мої не вмерли,
ще ні в чому не засох,
ще жінки для мене – перли,
а найвища міра – Бог.
Гей, святенники у рясах!
Гей, з медаллю на груді!
Що ви більше за Тараса
сказонули у житті?
Ми безсмертні, коли разом.
Боже, єдності подай!
Хай Московія із газом
йде подалі за Китай!
Всі слова без дій – химери,
гетьман-блазень – нам не брат.
Пам’ятаймо клич Бандери:
«Дух свободи – автомат!»
Україно, що з тобою?
З чим прийшла ти із віків?
Вже жінки стають до бою
попереду козаків.
Чом нещасну цю руїну
вже до гробу я люблю?
А врага її зустріну
без найменшого жалю.
Отаким свій шлях кінчаю...
А в могилу покладіть
автомат і пачку чаю,
щоб у схроні душу гріть!
01.12. 2019 р.
НА ГАЛЕРІ

Я – невільник на морській галері*,
що у порт Поезія пливе.
Вже забув я до Парнасу двері,
де лиш славолюбіє живе.
Пропливаю острови печалі,
день і ніч моє весло скрипить,
вже стомивсь чекати, що там далі.
Серце затужавіло, як риф.
Ні тобі Канарів, ні Мальдівів,
і до Криму порвані кінці...
Все це байка. Є насправді Київ,
келія самотня на Сирці.
Тож пиши літопис свій, як Нестор,
можеш, і поеми, чи пісні!
Вийдуть в тебе повноцінні тексти –
то заробиш оплески гучні.
Байка справді наче безневинна,
та душа моя в тумані хмар.
Світ – галера. Все ще Україна
за веслом – невільниця хозар.
Не радій, що сам ти наче вільний,
бо коли Вітчизна у біді,
будь на варті сторожкий і пильний,
і гартуйся в ратному труді.
Є вітрило в тебе – чесна Муза,
Дике поле світу – Інтернет,
і козацтво – віртуальні друзі,
ну, а ти – кобзар, точніш, поет.
.................................................
*Галера – стародавнє гребне судно.
07.09. 2019 р.

ВІДПОВІДЬ УКРАЇНЦЕВІ З ДІАСПОРИ,
який з іронією пожалів нас:«Ви щасливі,
бо не знаєте, як погано живете»
Ми такі нещасні, як щасливі,
тільки щастя вкрав московський чорт...
Ви ж десь Там, як яблука на сливі,
і до вас прихильний Бог-комфорт.
Так, іще ми – не раби достатку,
хоч горілку любим і грошву.
Ми живучі. Буде все в порядку –
скинути б із шиї хозарву!
2019 р.

СМІХ ІВАНА ГОНТИ,
якого москалі підступно видали ляхам на розправу.
Здирали з Гонти шкіру. «Не болить!» –
сміявся він, хоч сонце навіть мліло,
а нам і досі це не відболіло,
і довго-довго буде ще боліть...
Отак сміються на хрестах століть,
коли вмирають за народне діло!
25.07. 2018 р.

РЕЦИДИВ
Коли я з армії додому повертавсь –
з трирічної радянської неволі –
то не хотілося робити жодних рухів
ані руками, ні ногами, ні душею –
так виснажила чортова казарма!
А нині, ідучи з письменницького з’їзду,
де панували чвари, а не музи,
мені вже знов, як після тої армії,
не хочеться робити жодних рухів –
так нагадав казарму наш Парнас!
21.11. 2018 р.

***
«Я буду крізь сльози сміятись...»
Леся Українка
Я надивився вже доволі,
як виживає мій народ:
отак бідує віл у полі,
коли погонич – ідіот.
Все тільки бич і голодуха,
хоч степ купається в траві,
та б’є хлоп волика щодуху,
бо клепки ніц* у голові...
А я в собі шукаю клепку,
аж терпнуть пальці на руці.
І ось знайшов її, халепу –
це гострий сміх на язиці...
Над нами скалились одвіку
то вовк Чінгіс, то Лєх шакал,
Москаль і досі шкірить пику,
а з ним – юдейський весь Кагал.
Невже у світі ми останні,
кого і кури вже клюють?
О, ні! Є правда у повстанні,
коли весела грає лють!
Нехай шаблями крешуть грози,
хай гріє нас краса заграв,
щоб ми сміялися крізь сльози,
а ворог при смерті ридав!
...........................................
* Ніц (діалектне) – немає.
26.02. 2020 р.

ВІЩИЙ ГОЛОС
.........................................

***
Бог навіщось мене помилував,
вже при смерті шепнувши: «Не мри!»
І махнули мені безсилому
піднебесних тополь прапори.
Ожило все весняно довкола:
стрепенувся над річкою гай,
забуяло зелене поле,
загудів грозовий розмай.
Що іще серед раю треба?
Ах, ще жінка була у житті!
Ми із нею посеред неба
цілувалися у забутті...
Без любові і світ не милий,
мабуть, сумно і в райськім саду.
І тому я, мов плід дозрілий,
жду, коли вже на землю впаду.
Бог, напевно, мене помилував,
щоб пожив ще хоча б у снах.
Рушником над моєю могилою
він простелить Чумацький Шлях.
2018 р.

ГОЛОС ІЗ ПЕЧЕРИ
В міській печері із балконом
я за своїм живу законом,
невдобний кожній владі я,
собі самому судія.
А зла доволі за порогом –
не дружить плебс* із нашим Богом,
все до чужого тягне перст,
не Тризуб носячи, а Хрест...
Я знов кажу собі: «Помовч!!
Вже охолонь на старість хоч,
мов клен осінній під балконом!»
Проживши вік поза законом,
як раб, в оточенні рабів,
найбільше волю я любив.
Тепер при ковід-карантині
я так засидівсь у квартирі,
що світ здається грою в тирі,
(любимий мій стрілецький спорт!),
де дивний ґерць затіяв чорт:
всі президенти навіжені
висять на стенді, як мішені!
А серед них і наш гетьман –
ґуґнявий вірус-інтриган.
Та біс із ним! Біда – з народом,
що рукоплеще ляльководам.
А хто у шию буде гнать
цю грошову пейсату рать?
Коли ж таки діждеться свята
моя печера сумнувата?

Гей, скільки ще таких печер
до сонця моляться тепер?!
..............................................
*Плебс (із латині) – нікчемна чернь, обивателі.
19.11. 2020 р.

***
Вже я такий – змирився з тим, що є.
Лиш кактус та столітник є в оселі,
і зрідка гомоніння дечиє,
та дві подушки нащось у постелі.
Ранкове сонце через мій балкон,
немов крізь лінзу, у кімнату пада
на стіл, на монітор, на телефон,
що інколи сюркоче, як цикада.
А за вікном – столичне сум’яття ,
всі вулиці автівками залиті,
і в Інтернеті теж кипить життя –
усе спішить нажитися у світі.
Кажу собі: «Ти скиту захотів –
його ти маєш. Не жалкуй за більшим,
жени від себе пристрастей хортів –
хіба ти мало ними серце тішив?!»
Отак подумавши, із дому не спішу,
вчорашній світ не кращим буде завтра.
А ще скажу і теж не погрішу,
що в людях ще сидить пів-динозавра.
В поетах – трохи менше. Це мене
втішає так, як образ мого сина…
Вже я такий. Для мене головне жила б за всіх нас вічна Україна!
2018 р.

ВІЩИЙ ГОЛОС
Я вмирав. Був уже на межі,
за якою нікого й нічого –
як почув віщий голос в душі
і злякався, що чую Бога.
Я раніше у Нього то вірив, то ні,
більше вірячи в розум природи,
а тепер Він незримо явився мені
в мить останню мого відходу.
Я аж скрикнув: «Всевишній, ти є?!!
Я ж без віри прийшов до краю.
О, страшне безталання моє,
що так пізно тебе я пізнАю!
Як ти, всесвіту Пан і Творець,
перед смертю мене помітив?»
«Не журися, що був ти сліпець –
ти ж бо мій, як частиночка світу!
Вир небесний зірок і планет все то я, то мої клітини…»
«О Всевишній, я – грішний поет,
вибач бідний мій розум людини!
Я безсилий був велич твою осягти –
та повірити в тебе я мав би…
А тепер в небуття мені страшно іти
так бездушно, як в джунглях мавпи…»
«Всі ви рівні – амеби, дельфіни, слони,
і вожді, і раби, і святоші.
За безвір’я своє ти не маєш вини,
у земній заблукавши пороші».

«О Всевишній, свій шлях я пройшов би не так,
аби знав, що Ти є над світом!
Я свій вік не прогаяв би, наче дивак,
не вмирав би тепер пустоцвітом!»
«Що ж ти хочеш, нещасне дитя,
на порозі бездушної смерті?»
«Хочу, Боже, ще крихту життя,
щоб пожити з тобою у серці!
Я з іменням твоїм помолюсь за народ
що віками виборює волю,
я іще до кінця не прокляв всіх заброд,
що гарцюють по нашому полю.
Я схиляюся нижче сухої трави –
дай хоч кілька деньочків, Боже!»
З неймовірних висот долетіло: «Живи!
Хай ця віра тобі допоможе!»
І прокинувся я з передсмертного сну
у нічній лікарняній палаті,
у криниці вікна бачу зірку ясну,
наче долю у білім халаті.
Лиш очима я їй усміхнувся: «Живу!
Чуєш, зоре моя небесна?!»
…Був це сон, чи було наяву,
достеменно не знаю. Чесно…
2017 – 2018 р. р.

ЧУЖЕ ВОЇНСТВО
Коли я дививсь на загони озброєних мечами і списами
АНГЕЛІВ, які зображені на стіні Михайлівського
Золотоверхого монастиря і на чолі яких стоять
начальники-АРХАНГЕЛИ із такими іменами (на німбах):
Салафиїл, Варахиїл, Рафаїл, Михаїл, Гавриїл,Уриїл, Ієгудиїл,
то мені подумалось:
Відколи ангели з чужинською старшиною
витають в небесах над Україною,
відтоді християнська Україна –
або безлюдний степ, або руїна.
Якби тим воїнством командував Богдан,
нас не гнітив би жодний бусурман!
Якби очолив ангелів Тарас,
то рай земний давно вже був би в нас!
16.12. 2008 р. (оновлено)

***
Церков у Києві вже сорок сороків,
та не поменшало у ньому ворогів.
2018 р.

СІОНСЬКІ БЛИЗНЮКИ
Слово до українських хрестоносців
Ви так ревно молитесь Ісусу,
що синці не сходять із лобів!
Я охочіш думаю про Стуса,
і про наших зраджених Богів.
Ми колись були Дажбожі внуки –
блудний час прип’яв нас до хреста –
і пішов народ на довгі муки,
і дорога досі не проста.
Хочеться вам хліба і ковбаски,
хочеться злиденним співчуття?
А по смерті хочеться ще й казки –
при Єгові райського буття?
Українці, та невже ми сміття,
що забули славу праотців?!.
У церквах уже тисячоліття
чуємо сіонських мудреців.
Гіпнозують нас, добреньких гоїв*,
вигадки про Діву, хресну путь...
Закохавшись у чужих героїв,
вже не здатні волю ми здобуть.
Тільки думка не стоїть на місці,
я також на догмах не стою,
до старих байок євангелістів
в Києві почуту додаю.
Прищепили нам Луки й Матфеї
християнський вірус, наче хміль.
Засмітили душі нам юдеї трохи підмету вже я, Василь!

Брався й Пушкін, і в «Гавриліаду»
стільки він еротики напхав –
в Непорочну Діву, юну знаду,
зразу трьох коханців закохав:
і Єгову, й біса, і Гаврила –
москалям-панам таке не гріх,
їх душа, мізерніша за тіло,
прагне тільки воєн та утіх.
О! Гукають нас Франко і Пчілка:**
«Темний люде, подивись навкруг!
У Європі ти остався тільки,
хто волочить ще волячий плуг!»
То ж прийміть без крику та гордині
і мою мітлу із гострих слів,
що зібрав тепер я в Україні
про лже-Діву та її синів.
Звісно, я пліткам не дуже вірю,
бо віками нам плели казки
і довбали українську віру.
Зберегли однак ми чесну ліру –
хай і нас почують чужаки!
... ... ... ... ... .. ... ...
А Маріам, Ісуса мати,
(це приховали мудреці)
родила двох – були близнята,
як ті ягнята у вівці.
Волхви*** з Дніпра свої кожухи
дали в хліву для немовлят,
бо мандрували Божі слуги
по Палестині в акурат.
Я признаюсь, що мало знаю
про азіатський той закон:
царі з Японії й Китаю

прийшли байстрятам на поклон...
Одне – русяве і проворне
до цицьки все тягнуло рот,
а друге, як халява, чорне –
мов негр зачав, чи, може, чорт.
Зросли безбатьченки нівроку
серед пісків, каміння, трав.
Один став рабином-пророком,
а другий справді Чортом став.
Та й побрели вони по світу.
Де спить один, там діє брат –
цей кличе в рай юрбу неситу,
а той зове до війн і зрад.
Вже тищу літ на Україні
Ісус все спить, а править Чорт.
Немов без матки рій бджолиний,
перебивається народ.
Князі мечем його хрестили,
волхвів убивши всіх підряд,
забувши тих, які пригріли
у кожухах колись близнят.
Старовина... Вона священна,
глибокі зарубки в душі,
вона гуде у наших генах,
хоч як хрестами не глуши.
То оживе вона в колядках,
в купальських вогнищах вночі,
в козацьких думах, чи у згадках
про закривавлені мечі.
Нас вчили ворога любити –
то й розвелось їх, наче мух.

Які ми ще наївні діти –
нам враг не ворог, друг не друг!
Приспали нас ворожі сили –
та ворухнути час плечем.
Чужим мечем нас охрестили –
то і розхрестимось мечем!
Ісус заспав. Та гнати треба
юдея Чорта, як біду –
хай проясниться наше небо,
зігріє землю нам святу.
Пооживають наші душі,
в шинках пропиті сатані...
О, земляки мої недужі,
про свято мріється мені!
З Христом все ясно. Чи не досить
вже годувать орду попів?
Вони-то царські ризи носять,
а кличуть в рай німих рабів.
Нам в Україні треба ладу,
щоб зняв ярмо народ-ізгой,
щоб взяв до рук гетьманську владу
в бою гартований герой.
Ісуса-соню хай із Чортом
він прожене в чужі краї,
щоб підвели ви, браття, гордо
похмільні голови свої!
Гай-гай! З Христової кошари
вас випхне тільки землетрус...
З’явився б нам Дажбог з-за хмари,
а ще б воскрес розп’ятий Стус!
В кінці згадаю я прислів’я,

давно відоме на Русі:
уся біда від безголів’я –
чи є у нас – провірмо всі!
... .......................................
*Гой (євр.) – означає не єврей.
**Йдеться про Івана Франка і Олену Пчілку, які розвінчували
хитрі біблійні вигадки.
***Волхви – служителі українським Богам.
08.03. 2021 р.

ПОЕТИЧНА ТРИЗНА
(Анти-псалми)
1. ПОПІВСЬКІ ВІДПРАВИ
Недавно московські попи у Печерській лаврі
відспівали Бориса Олійника –
комуніста-далекобійника.
А саме вчора українська єпархія
відспівала Івана Драча –
рухівського діяча.
Дві душі – дві півхлібини –
полетіли з України
до пустель Єгови-бога,
тищу літ вже не чужого,
бо свого забули вже...
Стали юдами невже?!
Ой, чи стали, чи не стали,
а дурні часи настали.
І держава наче є –
тільки панство тут чиє?
Просто сором, а не влада,
геть пейсата клоунада,
наче в Умані бедлам,
що хасиди чинять там.
Чи уже забули Гонту,
що гряде з якогось фронту?
В різних владах терлись ці
вже впокоєні співці,
тільки, мабуть, не чекали
знов хозарської навали,
котру славний Святослав
на Кавказ аж десь загнав.

Не діждалися піїти
під хозарами пожити.
А проте єврейський бог
їх зустрів уже обох,
бо попи дали адресу,
їх відправивши експресом,
чи до пекла, чи до раю,
я признаюся, не знаю.
23.06. 2018 р.
2. ПРАВОСЛАВНИЙ КОМУНІСТ
«Народ не візьмеш на макуху» –
прорік Олійник(ів) Борис,
московський прихвостень по духу,
що в комунізмі забаривсь.
«О, не суди його так строго!» –
застерігаю я себе.
Та як промовчиш, що у нього
хрещений батько – Ка-Ге-Бе?
Він у Москві так насобачивсь,
що й Горбачова* покусав,
а вдома для хохлів незрячих
уже пророком навіть став.
Лукавий раб з льодком-очима
і з клунком слави за плечима
він вже макуху розкида,
де помутніша в нас вода,
а за церковними словами
ховає блуд свій перед нами,
чи славить річечку Трубіж,
яка трубить «Шумєл камиш».

О, недарма в чужинській Лаврі
йому на гроб поклали лаври!
Змішав так хитро блуд і хист
цей православний комуніст!
.............................................................
* Горбачов М. С. – колишній керівник КПРС і останній
президент СРСР, про якого Олійник написав підлу
книженцію.
1990 – 2020 р. р.
3. РУХ – МІЙ ДРУГ
Ой, Іване, Драч Іване,
твоє серце полум’яне,
наче сонце молоде,
в давній юності цвіте!
А в те сонце фінський ніж
увігнав хтось, як леміш –
не висмикуй з болю,
бо заллєшся кров’ю...
Як себе не тіш,
в сонці досі ніж!
З розбитною головою
ти погрався булавою,
осідлавши Рух,
що будив наш дух –
ух!
Тільки скоро Рух
рухнув і заглух.
Хоч сварився я з тобою
за хлоп’яцтво серед бою,
все одно ти – друг!
17.11. 2021 р.

4. ОСТАННІЙ АНТИ-ПСАЛОМ
Всім нам стелиться дорога
в небуття, вважай, до Бога.
Жаль, Іване, що тобі
шлях у висі голубі
визначав, немов собі,
піп у рясі християнській,
все одно, що окупантській,
бо Єгова чий,
як його не мий...
Так на Біблію-макуху,
на гачок чужого духу
ловлять нас попи,
хрестячи гроби.
І поетів теж не рідко
заганяють в юдо-клітку.
Для Бориса все одно –
хай це небо, хай це дно –
богував аби там Ленін
і його богоявлені –
Сталін, Брежнєв, їхня рать,
тобто, вся «єдрьона мать».
Тю, згадались проти ночі!
Тю, вам ще раз, поторочі!
Чом примарились мені?
В нас же поминки сумні.
Пом’янули ми – і досить!
Більше нас ніхто не просить.
Віддали належну честь,
вже яка у кого єсть!
21.11. 2021 р.

***
Хреста не ставмо на собі,
хоч світ не чує наше пробі!
Ми, українці – гурт рабів,
який зникає у Європі.
В тяжкі часи воєнних жнив
наш цвіт розвіявся далеко:
той кущ в Австралії приживсь,
а той вчепився у Квебеку…
Нас тільки в Києві нема!
Язик Москви злизав бульвари –
ще заполярна тут зима
і зауральські виснуть хмари.
І темний люд біля Дінця
чи біля річки Латориці
не бачить княжого вінця
на голові столиці.
Колись в Дніпрі хрестилась Русь,
але Москва перехрестила.
Я не за вихрестів молюсь –
уже їх виправить могила!
Не ставлю крапку на собі,
хоча охрип волати пробі.
Піду в Карпати голубі
копати схрон собі в Європі!
2018 р.

ВІДЛУННЯ
(Поеми, уривки із романів, цикли віршів)
....................................................................

НАД ВИРОМ КРАСИ
Пам'яті Георгія БАБІЙЧУКА, дружнього художника
1
Життя таке: кому як повезе –
хто на коні, а хто довіку пішки.
Та є у світі музика Бізе
і віще слово з праведної книжки.
А ось мене чарує Ваш пейзаж –
туман понад Десною й по долині –
як наче хтось шепоче «Отченаш»,
схилившись у серпанковій хустині.
Ми всі минущі – рано, чи пізніш –
і тільки знак лишиться по людині:
по комусь – хлібний лан, по комусь – вірш,
а чи туманні верби на картині.
Нам повезло. Уже на схилі літ
ми гострозорі ще і досить вправні.
Це щастя – почуватися у травні,
коли довкола вже сніги і лід!
16.06. 2017 р.

2
Малював художник гори,
синє небо й чайки білі,
а до ніг до нього море
бірюзові гнало хвилі.
Гори небо вже підперли
зеленавим оксамитом,
і світились, наче перли,
дві хмарини понад світом.

Ще художнику лишилось
змалювати на картині,
як же небо сполучилось
з синім морем – обрій синій.
Та забракло, як на горе,
в нього фарб – аквамарину –
і вмочив він пензля в море,
щоб завЕршити картину.
Небо сяяло сапфіром,
море грало бірюзою…
І стояв маляр над виром,
геть знеможений красою.
08.10. 2017 р.

3
Чом ти старий на ту гору поліз?
Взяв би й мене із собою.
Обом нам не страшно летіти униз,
гартованим вже судьбою.
Ти так неждано у леті помер,
на лижах - на крилах спускаючись.
Важко без тебе мені тепер,
бо небо покрилось галиччю.
Вже не торне мене твій дзвінок,
і голосу дружнього вже не почути.
Дружба – до серця легенький крок,
розлука – гіркіша літрів отрути.
Впав ти, спускаючись птахом із гір,
у Яр Протасів – у яму прокляту.
Обтрусивши від снігу, підняв до зір
Бог твою душу крилату.

Всі впадемо ми в дорозі колись.
Друже, мені ти не станеш колишнім!
Тут на землі наші душі зійшлись –
вірю: і в небі зведе їх Всевишній!
2018 р.,

ТАМТАМ
Етюд
Згадую. І все не ставлю крапку.
Написати все штовхає біс
про Грицька-сусіду і кацапку,
що в Черкаси з армії привіз…
Збудували в передмісті хату,
завели дітей о тій порі.
Я тоді врем’янку малувату
винаймав у їхньому дворі.
Як прибулець свіжий із Донбасу,
що мене вже мало не згубив,
оживав я у краю Тараса
і любив, бува, банкетний спів…
А банкетів два чи три за літо
шоферюга Гриць давав в садку.
Я також, запрошений сусідом,
не минав оказію таку.
Тут куми збирались із ріднею
і батьки Грицькові із села…
О гучні застільні асамблеї!
Від пісень округа вся гула.
То співали про нещасну Галю,
про Дніпро, про світлі вечори…
Та найбільше все ж я пам’ятаю
п’яної хазяйки номери.
Коли всі уже були в загулі,
ну, а Женя – більше на сто грам! –
то вона ложками по каструлі
починала довгий свій тамтам:
«Тутаркі – матутаркі,

матутаркі – тутаркі.
Тутаркі – матутаркі,
матутаркі – тутаркі».
І змовкали всі тоді надовго,
знаючи її атракціон.
Всім ставало скучнувато трохи,
бадьорив лиш сивий самогон.
Женя ж тільки роздувала воло,
на куток весь видаючи соло:
«А я даю, а я даю, а я даю татарину!
А за што ему даю? За картошку жарену!»
Хтось пробував завести щось козацьке,
та Женя перекрикувала хвацько:
«Ах, Матаня, ты, Матаня,
не ходи на улицу!
Оторвали тебе сиську –
оторвут и курицу»…
Марніла ніч і зорі угорі,
і виноградні грона над застіллям,
і місяць потопав десь у Дніпрі,
і темінь нависала, мов похмілля…
Уже давно я втратив лік літам,
коли ще юним пізнавав Черкаси,
але тамтами, що гуділи там,
тепер гримлять гарматами в Донбасі.
І не простими бачаться мені
юнацькі дні, у пам’яті воскреслі,
я й досі почуваюсь на війні
за українську пісню в піднебессі.
2018 р.

ВІДЛУННЯ МОСКВИ
Цикл
(Із епілогу до роману «Московський час»)
КАБАК
«И каждый вечер друг единственный
в моём стакане отражён...»
(Александр Блок)
В ресторан цей у Мар’їній Рощі*,
по-московському просто – кабак,
я заходив, коли були гроші,
подивитись на свято гуляк.
Здавна люблять цю вольницю п’яну
всі невдахи й поети сумні,
поклоняючись Бахусу-пану
за вино і веселі пісні.
Хто, крім браги, не знає молитви,
той плює на усякий закон.
Тут гримлять танцювальні ритми,
і панує босяцький жаргон.
Відчайдушно танцюють повії,
кавалери липучі, як тля.
Здоровило із гіпсом на шії
теж виписує кренделя.
До грудей своїх в гіпсі він тисне
юну даму сімнадцяти літ.
а вона на руці його висне,
як довчасно змарнований цвіт.
А чому так вітають цю пару?
Чи весілля? Чи вдалий улов?
П’яний бард їм хрипить під гітару
про козирну удачу – любов.

На застіллі жирує тут зграя
вже бувалого вороння.
Я впівока на них поглядаю:
ці приб’ють просто так, навмання.
А когось уже тягнуть без тями,
бо за щось там отримав ножа.
Проводжає його без драми
славна «Мурка», усім не чужа...
Я допив свою склянку соку,
моя подруга чай допила.
Не вдалось нам зустрінути Блока,
Незнайомка також не прийшла.
Капелюшок із чорним пір’ям,
загадкова її вуаль
не повіяли давнім повір’ям,
не зманили в чаруючу даль.
Ну, а хто, як артист на сцені,
русу голову важко схилив?
Та невже це Сергій Єсенін
топить в чарці свій чорний гнів?!
«Cыпь гармоника. Скука, скука...
Гармонист пальцы льёт волной.
Пей со мною, паршивая сука,
пей со мной!»
І мені теж зробилося скучно,
я знайомій кивнув: «Ходім!»
Хай під місяцем котиться гучно,
наче поїзд, кабацький дім!
Знов сюди я уже не вернуся,
хоч вино там і ґанстерський джаз.
Не моєю тут пахне Руссю,
де у гіпсі танцюють вальс.

P. S.
А чого це згадалося нині?
Із півсотні минуло літ...
Важко жити мені в Україні,
від старих незагойних бід.
Коли зараз я випити хочу,
щоб розвіяти сум-самоту,
то згадавши про Мар’їну Рощу,
я і в київський паб** не піду.
Тут гуляє хтось також у гіпсі,
теж панує босяцький жаргон...
Я живу наче в дикому лісі,
де московський кабак – ще не сон...
..........................................................
*Мар’їна Роща – давній район Москви.
** Паб (англ.) – щось на зразок пивнички.
1978 р. – 05.09. 2019 р.

***

Знов журавлів переклички
кличуть у даль навесні.
Очі бузкові москвички
щось пригадались мені.
У шеремєтєвськім парку
хмільно було у бузках...
Ні, я зустрів не весталку,
жінка ця – стріляний птах.
Вміла крилом приголубить,
вміла зігріти вночі.
Я, українець не грубий,
дав їй від серця ключі.
В юності всі ми зухвальці,
ладні ламати бузок.
М’яли жіночі пальці
серце моє, як пісок.
Що у піску золотому
вміло шукали вони?
Та по своєму дому
я сумував щовесни...
Знов журавлів переклички
кличуть у даль полетіть.
Очі бузкові москвички
я пригадав мимохідь.
09.05. 2018 р.

ЧОРНІ ЧЕРГИ
«Имел бы я златые горы
и реки, полные вина...»
(Із російської пісні)
Московські черги горілчані,
неначе хмари незвичайні,
ви й досі зранку стоїте?
До Мавзолею – це не те –
там мирно рухається люд,
півдня очікує, а тут
на барикаду лізуть з боєм,
щоб похмелитись з перепою.
Яка там черга – нєтєрпйож!
«Чувак, малчи – иль в морду хошь!?»
А хто спокійніший, стіною
стоять, мов Кремль, непробивною,
і взявши ліки, ділять їх:
хто «на двоіх», хто «на троіх»,
і прямо з пляшки – у горлянку,
бо довго ждати спільну склянку,
і втерши губи, йдуть додому,
чи ще кудись – нам невідомо...
Я інколи стовбичив там,
щоб пригостити по сто грам
якогось гостя з України,
який являвсь на дві-три днини.
Бував Чайковський і Лучук,
і відчайдушний Мельничук...
Збиралась братія лірична
на чаювання поетичне.
У кам’яній пустелі ми
були приблудними людьми,
бо рідний край був так далеко
і в українця, і в узбека –
отож ріднились за столом,

де появлялось сало, плов,
чи то смачний байкальський омуль,
і звісно, чарочка при тому.
Було, було... Але запій,
звичайно, вибір був не мій.
Я більше знався на театрах,
а ще ночами строфи патрав,
аж по Москві стелився пух...
Ну, звісно, творчість теж недуг.
Я лікувавсь ось цим романом –
його не створиш, бувши п’яним.
Два роки я черкав свій труд,
в столиці маючи приют.
Ну, а Москва стояла в черзі,
хоча в Донецьку, чи в Одесі
стовбичив теж питущий люд,
та епіцентр був саме тут,
де серце матушки Росії.
де мавзолей юдо-месії...
І чом я в цю потрапив даль,
щоб надивитися на шваль?
О горілчані мавзолеї,
чому я вас в роман приклеїв?
Чи не тому, що вся ця п’янь
із України дерла дань?
Тепер, як стало менше дані,
в Донбас поперлись окаянні
полки московські, вдерлись в Крим –
зняла Москва братерський грим:
що не солдат – звіряча пика,
в очах – тайга сибірська дика,
а за спиною – ліс ракет,
для всього світу це – не мед.
Потомки вічних алкоголіків –

знаменна тема для істориків:
чом деградований нарід
в страху тримає цілий світ...
Таки ви дуже незвичайні,
московські черги горілчані!
1977 – 2019 р. р.

ВТІКАЧКА
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,
гуртожиток 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 байдужно полустанок
в Україні, де твоє село.
Як моїй душі не привітати

у яру хатини і струмок?
Може, саме із твоєї хати
теж привітно здійметься 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 московщині 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.

ГІРКІ СТРОФИ
1
Москва свої ручища тягне
туди, де мова наша в’яне,
де у містах вже не народ,
а злоязикий різний зброд.
Завжди готове це юрмисько
поцілувати ті ручиська.

2
Горить Донбас. Димлять руїни
під сміх сусіда-сатани…
Це не Донбас – Вітчизна гине
від москворукої війни.

3
Невже Москві мало своїх земель,
що хоче забрати й донецький пагорб,
де моя мати в могилі лежить?
Пробач мені, мамо, що без багнета
біля могили стою!
2015 –2019 р.р.

***
Усе не так, давно не так –
усе по-іншому не може.
Але щоденний біль і страх
уже мене не переможе.
З Донецька вирваний козак,
я на коневі світ об’їздив,
і на Москву зробив я гак,
і тут, і там шукав я істин.
Я скрізь не згинув, і живу
тепер у серці України,
у серці матері пливу,
із відчуттям її дитини.
Ой, мати, мати, я не так
хотів би жить у світі білім!
Та я козак, іще козак,
хоча літа уже схилі!
2018 р.

ВІДЛУННЯ ДОНБАСУ
Цикл
(Із епілогу до роману «Донецька прелюдія»)
ДОЛЯ
Поетами робить нас доля,
як всіх бунтарів на землі.
Блукав я хлопчам серед поля
в гарячій донецькій імлі.
Від сонця димів мій чубчик,
шкварчало худеньке плече,
і колосок колючий
ще й досі долоню пече.
За друга була там посадка,
а ще – жайвориний спів.
І досі мені загадка,
як вижити там зумів.
Я згадую бідну оселю,
і друзів з найнижчої з каст,
що йшли у сімнадцять під землю
рубати вугільний пласт.
Мене ж на пласти словесні
покликала доля тоді,
посіяла думи облесні
і впертість дала у труді.
Траплялись в путі обвали
життєвих доріг та ідей,
та й досі в мені не пропала
любов до трудящих людей.
Хоч край мій тепер обезлюднів,

все менше, кого там люблю,
я думи свої многотрудні
до них у скорботі шлю.
Така вже бунтарська доля
явилась мені на землі –
щоб соняхом серед поля
зрости у донецькій імлі!
12.07. 2018 р.

НА ПОКЛИК БОЮ
Минають дні, як всякий сон,
лиш не минає згадка давня.
Шахтарське місто. Терикон.
Сусідська дівчина. Кохання.
Поет і трохи баламут,
все мріяв я про дальній потяг,
сміялись наді мною тут:
«Романтик в ґумових чоботях!»
Я думав: «Музу я зліплю
зі степової перепілки»,
забувши, що у слові «шлюб»
також трапляються помилки.
Читання книг, шукання книг.
Навчання в Києві заочно.
З Донбасу вирватись я зміг,
як утікач з тюрми. Це точно.
Без грошей, дому, без рідні,
але вже з юною жоною,
у придніпровській стороні
козацьке місто брав я з бою.
І знову я у світі книг.
Робота в стінах інституту.
І друзів гурт. І серед них
вже твердо я поетом буду.
Дружині це було чужим,
достаток їй би тільки мати,
а я 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?
Чом Бог прирік на самотину?
Сплелись трудні мої літа
із думою про Україну.
Оре і нині мій леміш
духовну ниву, наче рану…
І ось я виорав цей вірш,
мов кремінь стислого роману.
2017 – 2021 р. р.

УМОВІ ГАЛОШІ
Із Донбасу в ґумових галошах
їздив я до Києва колись,
щоб складати іспити – дай, Боже! –
бо тоді заочно я учивсь.
У червоний корпус універсу
я ходив, звичайно, без галош,
хоч було під дощ для інтересу
теж взував, одягши й макінтош.
Дивував я городян-студентів,
що не знали мар’їнських грязюк.
Бачте, що вчивсь без сентиментів
цей немодно вдягнений Марсюк.
І знімав куток він найдешевший
десь в напівпідвалі у старух.
Тобто зовсім був не гордий жевжик,
хоч надійний в товаристві друг.
Отакі-то університети
я проходив в Києві шість літ...
Це вже зараз в мене є штиблети
і своє житло, таке як слід.
Ще я збудував і скромну дачу
у курортній зоні близь Дніпра.
Тільки марно сили там потрачу,
бо з трудів тих мало мав добра:
і сім’я розпалалася під старість,
і мої труди – коту під хвіст.
Лиш одна тепер у мене радість,
що поет і трохи оптиміст.
Я не звик чекати днів хороших
і ходить в лавровому вінку,

згадую про ґумові галоші
і про долю роду – ой! – гірку.
Десять літ уже живу самотнім,
як монах печерський у скиту,
хоч перо тримаю і сьогодні,
віру в серці маю теж тверду,
що мені судилась добра доля:
у свої вісімдесят вже літ
знаю, що є воля, що – неволя,
що таке наш український світ,
як народ з хозарської кормиги
визволить – яким бичем-мечем?
Хоч усім нам сьо’дні не до сміху,
все ж я не заходжуся плачем.
Маю двох синів, і на одного
покладаюсь, що в останню путь
проведе мене на суд до Бога,
і не довго ждати вже, мабуть.
Все вже зайве, навіть грубі гроші –
що за них куплю я до пуття?
Ось хіба-що золоті галоші
в честь отих, що вивели в життя!
31.07. 2019 р.

ОБВАЛ
Поема
На шахті у селищі стався обвал.
Двох розочок-хлопців1 у лаві затисло.
П’ять діб вже ішов рятувальний аврал,
спішив, щоб не стало пізно.
Зламавши всю сталь, всі кріпильні стовпці,
порода осіла, закривши проходи,
і в закутку нірки підземні бійці
лишились без кисню і крихти свободи.
Іван був ще цілий і міг хоч повзти,
в Миколи ж потрощені брилою ноги.
Осталась на двох тільки фляжка води
і лампа «шахтарка» – єдина підмога.
Іван свою чорну сорочку подер,
бинтами зв’язавши напарнику рани...
Лежали удвох, як у гробі, тепер,
десь чуючи стукіт, немов телеграми.
Іван теж постукував, як вартовий,,
сигналив, що є ще у гробі живий,
і хоч він під кришкою з півкілометра,
але за життя ще чіпляється вперто.
І справді упертим був хлопцем Іван,
бо виріс без батька, як в полі бур’ян.
Тепер він на хвильку вмикав своє світло –
ліхтарик на касці, що зблискував блідо,
світив на Миколу, чий стогін примовк,
давав йому з фляги зробити ковток.
А сам же смоктав по краплиночці воду,

що тільки сочилась, мов кров, крізь породу.
На мить він освітлював пласт антрациту
і змія-комбайна, який з ненаситу
встромив в нього зуби, та так і завмер...
Це все, що у хлопців осталось тепер.
... А тут у підземній цій товщі печальній
колись же буяло життя незвичайне:
ріка голубіла, і пальми тропічні
до неба здіймались, високі як свічі,
і папороть буйно росла, і хвощі,
і світ поливали великі дощі,
росло все і падало, квітло і в’яло,
і теплою ковдрою землю встеляло.
Таки дивовижні ліси тут були,
і ящери в небі над ними гули,
як зараз в Донбасі гудуть вертольоти...
О, дивний таки кругообіг природи –
усе залягає під товщу породи!
І нас, як тих ящерів, й наші міста
теж вкриє історії магма густа...
Але ми живі ще – і справа проста:
чим довше під сонцем ми будемо жити,
довбати вугілля, вирощувать жито
і давній свій рід захищати як слід,
бо надто хижацьким удався сусід, –
тим кращим пластом – сонцесяйним народом –
у надра історії ляжемо згодом.

Усі ми у світі лишаємо карб.
Історія людства – це Всесвіту скарб.
Нас виявлять з часом нові покоління
так само, як ми у Донбасі – вугілля.
... А нині в глибокій вугільній норі
у вічність відходили два шахтарі,
оба молоді, одногодки якраз,
у школу ходили колись в один клас,
ходили і в степ по чужі кавуни,
і в шахту, підрісши, полізли вони.
Купили костюми, ходили на танці,
немов кавалери – не як голодранці.
І вдвох закохались в сусідське дівча –
грайливу Надійку, струнку, як свіча.
Обоє давали їй руку і серце,
та юнка росла, відхиляючи все це,
вона, як та річечка в лузі текла
і берег свій кращий обрать не могла.
Микола везучіший був на роботі
і славу здобув у шахтарському поті,
начальство зробило його маяком,
обрали його, бригадира, в шахтком2,
писали про нього донецькі газети,
і орден дали (я скажу по секрету,
що піни багато в цій славі було),
і хлопцеві, бачте, добряче везло.
Приносив батькам чималеньку зарплату,
йому і машину купити по блату
всесильне начальство також помогло,
і «Волгою» він розважав все село,

ну, тобто, містечко своє безасфальтне,
і хоч у пилюці – по своєму гарне,
в садах потопають саманні хати –
а в дощ ні проїхати тут, ні пройти.
Та всі поважали Колька за машину,
бо всіх він катав і, звичайно, дівчину,
сусідку, яку полюбив до загину,
возив її степом аж десь на Азов –
куди не покличе юнацька любов?!
І мав він найвищу за це нагороду –
Надійка нарешті дала йому згоду.
А як же Іван? Все ще був одинак,
до клубу ходив, чаркував, як козак,
пописував вірші печально любовні,
були вони, звісно, Надійкою повні.
а ще у книжках він по шию загруз
(дівчата таким припасають гарбуз!)
і вчився заочником на інженера...
І ось їх обох, наче чорна пантера,
у пазурі шахта взяла. Ні дихнуть,
ні крикнути людям. Одна тільки путь...
А десь нагорі вітерцем повівало
і листям зеленим шуміли сади,
і десь там під сонцем дитя лепетало,
на білім пісочку лишало сліди.
А жінка, як ластівка, билась об землю,
ой, білими билась об землю грудьми,
але не пробити підземну їй скелю,
не витягти друга за руку з пітьми.

Він чув це і бачив крізь стелю гранітну
і руку протягував милій навстріч,
та брилою світ весь навис непривітно,
і все огортала беззоряна ніч...
Хоч стук рятувальників ближчав до хлопців,
ослаблий Микола вже ледь шепотів:
«Ти, може, Іване, ще глянеш на сонце,
а я вже... а я вже... одне ще б хотів...
Надійка з дитиною стане вдовою –
оце мені страшно. Її ти любив...
Пробач їй обиду – хай буде з тобою!
Люби і за мене, бо ти заслужив...»
Обоє зашморгали довго носами.
«Ти виживеш, брате!» – лиш мовив Іван.
Обоє без кисню були вже без тями,
обох вже укутував вічний туман...
Я міг би ще вам розказать про геройство
і труд рятувальників, повний загроз,
і як пробивались вони, ой, не просто
до двох побратимів із племені РОЗ3,
але я промовчу: поема – не тост.
Скажу лиш одне, що підмога із боєм
пробилась таки крізь завал до забою,
дістала із гробу зів’ялі тіла,
задубнути хлопцям таки не дала.
... І ось вони вже в лікарняній палаті,
де вишня якраз розцвіла при вікні.
З дитиною жінка у світлому платті
зайшла у кімнату, немов уві сні.

До неї очима всміхнулись недужі,
вона, пригасивши тривогу гірку,
у губи бліді цілувала мужа,
а друга його – у поблідлу щоку...
І тут уже крапку нам ставити час
на шахтній біді, не чужій і для нас.
І хай від обвалів немає заслон –
завжди виживаймо – такий наш закон!
................................................................
1
Розочка – похідне від РОЗ (абр.) – робітник очисного
забою. Шахтарське, розмовне.
2
Шахтком (абр.) – шахтарський комітет профспілки.
21.04. 2018 р.

РОЗДУМ
Зростав я у жорстокому краю,
де загризали молодість мою
то зле сирітство, то розкішні злидні,
а все ж моїй душі ще й досі рідні
і степові кургани, і поля,
і приазовський вітер іздаля.
А люди геть тепер там подуріли –
без України жити захотіли,
моєї України. Цур їм, Пек!
Здурів там і хохол, і хитрий грек,
і звісно, що кавказький «чєловєк».
А вже кацапи, скупані в горілці,
там за Москвою тужать, як ординці.
Я ріс там, як в посуху, житній колос,
та не зламалось ні стебло, ні голос...
Самотній був. Такий і зараз я,
лиш Інтернет – уся моя сім’я.
Ой же не мед і в київськім болоті!
Я виживаю в роздумах, в роботі...
А все болить, болить мені здаля
донецька ізгорьована земля.
2018 р.

ГІРКІ СТРОФИ
1
Які неприємні новини:
то втратили Крим, то Донбас…
Як важко з України
спадає духовний баласт!

2
В нас єдності в душах нема –
без неї не вилізти з рабства.
Ослабила нас чума
«русскоязычного братства».

3
Було в нашій долі не куцій
немало законів-предтеч,
та краща з усіх конституцій –
готовий до бою МЕЧ !
4
Бовваніє у Мар’їнці церква –
хай черствий, а духовний хліб.
Та обходжу її, мов пекло:
там же править російський піп.

5. МАР’ЇНСЬКІ ЗМІНИ
Переназвали тут вулицю Леніна
на вулицю Прокоф’єва.
Ура, вам промосковські холуї!
Тепер стрілятимуть по нас
іще й снарядами симфоній?
6. ДО ЗНАЙОМОЇ ЗЕМЛЯЧКИ
Ти захотіла жити під Росією?
Тож бур’яном до неї і котись!
Я українські тут слова посіяв –
зеленим житом виростуть колись!

7
Тепер і згадувати гірко,
як ще недавно я моливсь,
щоб на донецькому пригірку
був похоронений колись.

8
А шахта наша вже давно закрита...
Могилою сивіє терикон
над юністю моєю.
2014 – 18 р. р.

***
За життя я не чіпляюсь, годі!
Час моїй затихнути струні.
Україні-матері-свободі
я віддав найкращі вже пісні.
Не лічу я літ своїх щасливих
і нещасних не жалію літ,
бо мене й тепер полощуть зливи,
як пришельця ніжного у світ!
Світе мій, о подарунку божий,
чом ти ще бентежишся в мені?
В Україні видолинок кожний
я пройти готовий навесні.
Я благословлю усі зустрічні
і гаї, і ниви золоті,
журавлині клики перекличні
тужно переслухаю в путі.
Схороніть мене на перехресті
двох шляхів – Чумацький і Пегас!
Мляво доживати – мало честі,
смерть у ліжку – доля не про нас.
Ще нові настануть весни й зими,
та мені вони тісні уже...
Я готов у небі бути з тими,
хто з висот Вітчизну стереже!
21.07. 2018 р.

РІДНЯ
(Вчителям із окупованого Донецька,
які озвались до мене дружнім словом)
Легше жити, коли є мати,
коли сестри живі і брати,
коли є кого тепло обняти
в день святковий і в час біди.
А рідня моя вже під хрестами
спочиває в донецькій землі.
І тепер я ріднюсь тільки з вами,
наймиліші мені вчителі.
Вартові української мови,
вам нелегко жилося завжди.
Аж до мене прийшло ваше слово,
обминувши кордони й пости.
Я його полюбив ще хлопчиськом
і люблю в цей нещасний час.
Вже старий уклоняюсь Вам низько,
бо тепер тільки Ви – мій Донбас!
10.01. 2019 р.

ЛІРИЧНА ХВИЛЯ

...

ПОСТ-ЮВІЛЕЙНЕ
В кожному віці є юність своя.
З нею на старості знаюсь і 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.

НАСТРОЄВЕ
Що це за свято затіяв хтось,
кличучи всіх небайдужих?
А під ногами – тисячі сонць
у весняних калюжах...
В серці збудилась конвалії брость
під ручаєвий шепіт.
Плинуть до моря всі тисячі 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.

НА ВИНОГРАДНИКУ
Під Маріуполем на дачі
нам Бог побачення призначив,
де виноградний був намет,
а спілі ґрона, наче мед.
О, люба ягодо медова,
ти розуміла все з півслова,
і я з півслова розумів,
бо де любов, там мало слів.
Ти вся собою говорила,
як підіймала руки-крила,
як йшли в танок форелі ніг,
і вигинався стан, як тільки міг.
а зойки, наче від агоній,
зривались із грудей-півоній...
Блаженна юності пора –
у всіх своя любовна гра!
І в нас було це неповторне –
ніжніше хто кого пригорне...
Хвала торішньому вину,
що льох зберіг, як таїну!
Воно в бокалі грало кров’ю,
яка розпалена любов’ю.
Яких ще кращих треба вин?!
Яких ще треба кращих днин?!

А день наш вис медовим ґроном,
і жайвориним лився дзвоном...
А ще гамак, в саду гамак
був, ніби ангельський літак,
ні, не літак – Чиїсь долоні,
в яких пливли ми напівсонні
у піднебесному осонні...
О, мить прекрасна, зупинись!
Було колись, було колись...
А все приснилося неначе
під Маріуполем, на дачі.
31.08. 2021 р.

***
Навіщо Бог послав мені
це не просте моє 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!
14.07. 2018 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!
31.03. 2018 р.

І ГРОЗИ, І СЛЬОЗИ, Й ЛЮБОВ...
Що це за травень, якщо без грози?!
Що це літо без буйної зливи?!
Так і любов без святої сльози
тихо минає, не дуже щаслива.
Шлях мій гористий 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.
Чом я закохуюсь навіть тепер,
хоч нелегка моя доля сьогодні?
Світ цей непростий люблю до сльози,
серце моє вже не може без дива.
Вечір цілує ось груди грози,
з гаєм в обіймах зливається злива...
2019 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).

Я УВІЙДУ В ТВОЇ ПЕЧАЛІ
Вже манять нас осінні далі,
купають нас в голубизні.
Я пригорну твої печалі,
якщо печаль ця по мені.
Зійшлися верби, як русалі,
дівочі згадуючи дні.
Я утоплю твої печалі,
якщо печаль ця по мені.
О, почуття не заблукалі,
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!
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!
26.05. 2018 р.

АМАЗОНКА
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 всіває 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.

***
N. N.
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
безкрилих пегасів сліди.
05.04. 2018 р.

ТИ НЕ БУДЕШ МОЄЮ ВДОВОЮ
Не приходь в мої сни, бо не любі,
як не любо було у житті.
Не знайшовши блаженства у шлюбі,
я розраду шукав у труді.
Над чужими книжками ішачив,
заробляв на сім’ю, на харчі,
як бджола, пропадав я на дачі,
і поеми писав уночі.
А тобі, як осі, на старість
закортіло купатись в меду.
Викликала ти тільки жалість,
наче груша дуплиста в саду.
Ми зустрілись не юні з тобою,
вже сивини сріблились вінцем.
Ти не будеш моєю вдовою,
і твоїм я не стану вдівцем.
Не весела виходить картина –
та пропало не все у житті:
ми гранили достойного сина,
як алмаз, у сімейнім терті.
Хоч мені ти на схилі віку
присудила жорстоке: « Не люб!» –
син же місяцем ясноликим
освітляє наш зраджений шлюб.
12.06. 2021 р.

.ДО ЖІНКИ-ОСЕНІ
Ще в очах твоїх плаває літо,
ще у голосі – струни весни,
тільки в’януть вже усмішки-квіти
і гірчать на вустах 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, як 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!
2018 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.

***

Посеред Києва в готелі
лежала жінка у постелі
й до мене пальчиком: «Ну, йди!»
(Мене з дорученням сюди,
мій друг направив). Дивовижно!
Біліла грудь у неї грішно,
злітала чайкою рука,
манила постіль, як ріка...
А я, студент, поет ліричний,
лиш мовив їй, сорокарічній:
«Ми – з Вами різні у човні…»
Чи пані вибачить мені,
простому хлопцю із Донбасу?
І досі згадується часом
в чеканні Ероса* вона
із томним поглядом без дна...
А що – і знатна, і багата –
не бачив я для себе свята.
Іще я чесний був юнак –
екзамен дивний мав однак!
..............................................
*Ерос – міфічний бог кохання.
2017 – 2020 р. р.

***
Вже сонце, як божественний окраєць,
за гай вечірнє 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.

ДОРОЖЧА ВСІХ ІМЕН
Минають дні, минають дати,
а я все мрію, як здавен.
Моїй душі обридли грати,
бо воля краща всіх імен!
Чого 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.
Любов усі ламає грати,
вона дорожча всіх імен!
15.09. 2018 р.

***
О. С.
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 докликать
у задумливу осінь мою?
Марно тягнуться руки-тополі
до ясних вечорових зір.
Ти – окраса моєї долі,
тільки надто скупий ювелір.
Лише згадки лишаєш поету –
з ким, коли, чи було, взагалі?
Твої очі – дві сині планети
над печаллю моєї землі.
2019 р.

***
Пливе, пливе, як сон, у небі клин,
немов печаль по морю 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!
2019 р.

***
Чого так гай горить, чого?
Його нічим не загасити…
Такий долиною вогонь,
що й небо може спопелити.
Тому-то високо летить
клин журавлиний обережний,
тому й мені, п’ючи блакить,
по-вересневому бентежно.
Чудова 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.
2018 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 щасливіший 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.

***
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.

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.
Тільки 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.
Час зробив свою справу: від річки
лиш вузенький остався 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.
Без любові прожиті роки
не зведуть вже ніякі мости.
Я в любові не бачу поразки,
бо вона, як та повінь хотінь.
Тим-то день – наче вийшов із казки –
синьо, сонячно, тінь – напівтінь.
2019 р.

ЮНАЦЬКИЙ МОТИВ
Я ходив донецьким степом
понад полем золотим,
васильком синіло небо
наді мною молодим.
Був залюблений я зранку
в шахтних далей перегук,
а під вечір – в лихоманку
поцілунків і розлук.
Всіх дівчат у свому 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 перепели 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.

ВЕСНЯНИЙ БУКЕТ
(Цикл юнацьких наспівів)
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.
Цілував я зорі-очі
досхочу.
Нашу гру стеріг півночі
кінь-мовчун.
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.

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.
Щоки – пелюстки живі.
Я одну сльозину витер –
чом же вслід котилось дві?
1970 р.

***
Ніч в садах пелюсток натрусить,
а для мене – снігів неначе.
Не моя золота Катрусю,
сто ночей я тебе не бачу.
А ще довша журлива думка
ув очах моїх наболіла.
Ти, дівчино – травнева юнка,
наді мною ж весна пролетіла.
Ти, Катрусю – 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 ночей моє серце тріпоче,
сто віків, доки день заясніє...
1970 р.

***
Так давно це, давно відбулося,
що живий лиш єдиний спомин:
золотіло твоє волосся,
наче в полі копичка соломи.
Я наповнював ним долоні,
мружив очі від теплого блиску.
Билось трепетно і близько
джерело на дівочій скроні.
І дзвенів, наче кров гаряча,
в небі жайвір – невидимий свідок.
О любов! О жага юнача!
О сліпучого сонця злиток!
Так давно це, давно відбулося,
що живий лиш єдиний спомин:
я розсипав твоє волосся,
як вогонь, на копицю соломи.
25.06. 1967 р. (2021 р. оновлено)

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.

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!
Чаєняточко, тяжко як на дні!
Як далеко світ сонця високий!
Не судилося ти мені,
як тобі не судився сокіл.
21.05.1970 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.

ЖІНОЧИЙ 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.
1975 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.

НОРКОВА ШУБКА
Поема
Виглядала з норкової шубки
і сама вона, як той звірок.
Випускала крізь рожеві губки
сигарети голубий 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…
Через 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?
Так у небі дві самотні зірки,
стрівшись, наче жінка й чоловік,
спалахнуть закохано, та тільки
не судилось злитись їм навік.
Сам уже він палить сигарету,
в нього кращих спогадів нема,
і здається сивому поету,
що приснилась норкова зима.
.................................................
*Колиба – гуцульська хатина.
2018 р.

***
Не буває коханих багато,
водночас не обіймеш двох,
бо кохання – ревниве свято,
а його охоронець – Бог.
О, жінки – соковиті вишні –
обійти вас я влітку не міг!
А свої божевілля колишні
не вважаю за смертний гріх.
Хоч троянди шукав я у тернах,
як бджола, пив нектари із губ –
та в полях уже топче стерні
інша юність, цілуючи люб.
І не прийде коханих багато
на твої похоронні жнива,
лиш остання любов, як свято,
найправдивіші має права.
Як в саду опадає раптово
абрикосовий цвіт у маю,
так і ти, моя зірко-любове,
упади на могилу мою!
28.06. 2021 р.

ОДА УКРАЇНКАМ
Я так люблю наш сад,
де ви, як спілі вишні!
Ви – мій матріархат
сучасний і колишній.
Весь український рід
від Заходу до Сходу
ви вивели у світ,
як матері народу.
Від ляхів, москалів,
татар і турків, звісно –
від тюрем всіх віків
звільняємось ми пізно.
Орлиці степові,
карпатських гір зозулі,
ви й досі бойові,
як у часи минулі.
А знов – війна і кров,
і вороги облесні –
б’ють ваші крила знов
у дзвони піднебесні.
Коли вже козаки
забули честь і зброю –
нескорені жінки,
візьміть мене з собою!
Лиш той любові варт,
хто відданий любові.
О, мій матріархат
по духу і по крові!
05.04. 2021 р.

СТО ТИСЯЧ
Сто тисяч пісень ми знаємо,
а, може, ще й більше.
А волі і досі не маємо,
а, може, ще й гірше.
Хай краще сто тисяч воїнів
нам пісню співають єдину:
«Ми болі твої загоїмо,
замучена Україно!»
Лиш битви - священні ліки –
спасуть від ворожих ран.
І хай Україна довіку
сама собі буде пан!
Нехай вже тоді виводить
сто тисяч пісенних снів.
А спершу нехай народить
сто тисяч безстрашних синів!
01.12. 2021 р.

ЛЮБОВ ШИШИНИ
Хто це так обцілував 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 природи таїна могуча!
О жіноча божеська краса!
На землі вона така колюча,
а кохати лине в небеса.
08.09. 2019 р.

***
Я наостанок вам скажу:
не смійте так мене судити,
що переходив я межу,
як ненавидіти й любити.
Хіба ось цей багряний клен
так просто хилиться до вишні?
І я, живий цим світлим днем,
не проклинаю дні колишні.
Я всіх коханих не кляну,
що все не так було, як треба,
бо обирав же путь одну,
яку указувало небо.
І все життя я вчився лиш,
як у біді рости й любити.
О сьогодення, ти облиш
сварити за життя прожите!
І на останок вам скажу
по поетичному закону:
в любові ще якусь межу
не проведу я вже до скону.
22.12. 2021 р.

АВТОБІОГРАФІЧНА 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
Черкаської 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.
Закінчив 1966 року заочно історико-філософський факультет 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 Черкасах, куди і я переїхав 1966
року.
Працював тут викладачем педагогічного інституту та
сільсько-господарського технікуму. Після московських Літ.
курсів обирався головою Черкаського обласного
літературного об’єднання, керував при ньому літстудією.
Кілька років працював редактором у видавництві літератури
для дітей «Веселка» у Києві.
Член Національної Спілки письменників України з 1974 року.
Видав низку 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.).
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,
зокрема, Володимиром Івасюком.
Являюсь Лауреатом Міжнародної літературної премії імені
Івана Кошелівця (2015 р.), Міжнародної літературномистецької премії «Коронація слова» (2019 р.), Літературної
премії імені поета Миколи Томенка (2021 р.).
21.01. 2022 р.

ЗМІСТ
Мій шанс – 4
Вірусний час – 28
Віщий голос – 53
Відлуння – 71
Лірична хвиля – 105
Автобіграфічна довідка – 146

Літературно-художнє видання
МАРСЮК ВАСИЛЬ
ЗА КУРГАНАМИ ЛІТ

Художнє оформлення Андрія МАРСЮКА

Інтернет-видання автора
Київ, 2022 р.

Адреси автора:
– електронна: vasmars@bigmir.net
– його САЙТ http://www.vasmars.in.ua/
– його сторінка у ВІКІПЕДІЇ
https://uk.wikipedia.org/wiki/Марсюк_Василь_Андрійович
– моб. телефон – 068-59-89-431

