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Із збірки «ДОВІР’Я» (1959) 

Довір’я 

Ровесник 

«Клубок доріг дочиста розмотаю...» 

Всяка нам з руки робота 

У зелених таборах (Цикл) 

Пролог 

Каменяр 

Дружба 

Ботєв 

Рядовий до останку 

Осіннє 

«Не тому я пригадую завше…» 

Ярославна 

«Розридалась зима під ногами…»  

Я розбудив весну 

Сонце 

«Протоптав не вітер стежку у саду…» 

«Осоку хитнувши, вітер…» 

Дощ 

«Травень очі голубі…» 

«На холоді стоїть калина…» 

Ніжність 

«Ти кажеш: не цілуй у брамі…» 

Ревнощі 

«У гіллі соки клекочуть…» 

Вірність 

«Сміливі? Що ж! Я розумію…» 

Чекання 

Зустріч 

«Розтане сніг… Впадуть дощі…» 

«Чи для того дуб роззеленівся…» 

«За вітром, за бабиним літом…» 

«Людей підхоплю під руки…» 

«Ех, який я ненаситний…» 

 

 

Із збірки «ОСОННЯ» (1962) 

Осоння 

Вогнища на шляху 

«Ти мені очі дала...» 
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Підкова 

Барви тіней 

«Бувають же щасливі люди...» 

Яблуня сонце п’є 

Серце і море 

«І тут, і там, і навкруги...» 

Їздовий 

Світанок 

Коли сумно мені 

«Розумію клена: він не хоче...» 

Карпатський сонет 

Відпочинок лісорубів 

Гори димлять 

Дністер згори 

Поезія 

Доля 

Материнська любов 

«Ти шепчи мені, річко, казку...» 

Проходить людина 

12 квітня 1961 року: Поема 

Перед пам’ятником Тарасові Григоровичу Шевченку в Києві 

Шевченко малює Пушкіна 

Пожар у Прилуках (1846) 

Напис на скелі 

Кобзар у Німеччині: Диптих 

Гаврилюк над «Кобзарем» 

Кременець 

Смерть Бетховена 

Чехов 

Розстріл 

Щоб сонце в серце перелить 

Стала вірність моя 

«Я не міг би співати без тебе...» 

«Як день за сонцем, я біжу...» 

«Є на ніжність не щедрі люди...» 

Вино 

Довір’я до сонця веде 

«Дивлюся я на плесо з берега...» 

Вимір 

«Крильми лелек одлопотіла осінь...» 

«Було усе: вербові тіні...» 

«Я іду... а луги некошені...» 

«В горах Карпатах б’ють з-під землі джерела...» 

«Я не вірю ні в чорта, ні в бога...» 

 

Із збірки «ПОЛУМ’Я МЕНЕ ОВІЮЄ» (1963) 

«На вітрі клен горить...» 

Моє небо 

Прометеї і пігмеї 

«Я живу на долоні сторіч...» 

Родильний будинок 

Сніжички 
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Роси 

«У небі в’ється білий голуб...» 

Роздум про сиві коси 

«Ні, той таки не бачив неба...» 

На току 

Поле 

«З-під долонь зелених синьо...» 

Журавлі 

Сповідь Маркіяна Шашкевича перед майбутнім 

Франко на вулиці 

Співакова слава 

Епітафія 

Велет і деревце 

Краплина 

Так зустріну весну 

Водопад 

Первоцвіт 

«Я назавжди тому охмелів...» 

Мжичка 

Якби 

Скрипка 

«На варті біля мого серця...» 

«Повернусь на село до мами...» 

 

Із збірки «ОБРІЙ НА КРИЛАХ» (1965) 

Журавель над криницею 

Повня 

Вільний вітер 

Жінка поливає квіти 

Диптих про безум 

Балада простягнутих рук 

Балада про хвилю 

Наступ на Західному Бузі 

Квіти 

Ідоли падуть (Легенда) 

Золота рибка 

«Я лихо — шапкою в підлогу...» 

Зелені сни 

Віра в казку 

«Мені одкривалось море...» 

Посадка без парашута 

Жести 

Триптих сутності 

Шевченко в Етель Войнич 

Балада про диво-птаху 

Мандри Ольги Кобилянської в буковий ліс 

Він і сонце 

Вічність Антонича 

Руки 

Ранок у Празі 

Болгарські мотиви 

Леся Українка в Болгарії 



Володимир ЛУЧУК. Довір’я: Вибрані вірші. Зміст 4 

Білі птахи 

Кажани серед зорепаду 

Спокута над Дездемоною 

Дімчо Дебелянов 

Латвійські мотиви 

Чак 

Даугавський етюд 

Ризькі липи 

Зозуля 

Вокзали 

Чистота 

«До хмарки доторкнусь губами...» 

Напровесні 

«Дівчат — як зір...» 

Знаю 

«Любов — вона любить жертви...» 

Балада про Афродіту 

«Наче повінь, мине розлука...» 

Ти надійсь 

«Поміж зорями і травою...» 

«Не втручайся в розмову на теми...» 

«Ти сьогодні така, як ніколи...» 

Якби то так... 

«Налетіла птаха на поле...» 

«Не жебрак я, просить не буду...» 

«Одійду від тебе у далеч...» 

«Чи буду іншу цілувати...» 

«Я так хотів тебе забути...» 

Кольори 

Яблунева розмова 

Скеля вірності 

 

 

Із збірки «ВАГОМІСТЬ» (1967) 

Вагомість 

Лускання горіхів 

Магія слова 

Ритм з мораллю 

«...А якби мені тільки руки...» 

Пейзаж з вітряком 

«Я виходжу на вулицю мовчки...» 

Кругообіг 

Імперіалістичний торг 

Військове 

Повоєнна вірність (Балада) 

Птахи 

Петриківська тарель 

«Корова вигризала з-під землі...» 

Вірш над студнею 

Шаблон скверів 

Поспіх на пошті 

Януси 
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Балада про килим (За народними піснями) 

Старий мотив 

Шандор Петефі 

Ян Райніс 

На мотив Яна Райніса 

Коло мрій 

Диптих спекулянтам 

Бабуся з Карлових Вар 

«В небі блискавки зигзагами...» 

«Наливаюся соком кохання...» 

«Овію димом цигарковим...» 

Голуб 

«Гірший я, ніж про себе думаю...» 

Прекрасна мить 

«Я буду злим, як грім весною...» 

«...Я ще такий, як день вночі...» 

Цвіркун за пазухою 

Ноктюрн 

«До мене ніч прийшла...» 

Більмо 

Мед 

«Убрід переходжу сумніви...» 

Сміх 

Жартома про начало начал 

«Тримай мене...» 

Мінорний акорд 

«Зоре, в долоні впади!..» 

Спогад наївності 

Магічна балада  

 

Із збірки «ПОЕЗІЇ» (1968) 

«Постійність — завжди ненадійність...» 

Вбивці часу 

Очима в очі 

Навпаки 

Фламінго 

Цілинний пейзаж 

Незакінчений монолог 

Відповідь циганки 

Логіка 

Біблійне 

Болгарські фрески 

Азбука 

Спаситель 

Непорочний гріх 

Герць 

Розп’яття 

Монолог з-поза фресок 

Мечі на фресках 

Могила Олеся 

Легенда 

Балада початку 
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Суд Марусі Чурай 

Яворницький 

 

Із збірки «БРАТНІ ЛУНИ» (1974) 

Дивлячись на сфінкса 

У Літньому саду 

Клодтові коні 

Річка Чорна. Пушкін 

Таня Савичева 

Мандрівка катером. 1967 

Чистий погляд 

Співуни 

Склодув 

В нове гніздо 

Обжинки 

Садівник 

Фреска-видиво 

Сніг: Ліричне інтермеццо 

Концерт Степана Турчака 

Жаль далекої мандрівки 

Співуче серце Соломії 

Пісні з рідного села 

Зустріч з воскреслою Галькою 

Еврідіка в опері Глюка 

Над ставом у Білій 

Там, де вона співала... 

Барельєф з вишневої кісточки  

Світязь 

Страта Калиновського. 1864 

Будівельний ескіз 

Русокоса голубінь: Пейзаж 

У білоруському лісі 

Миколі Костенку 

Будови 

Співачка Марія Чеботар 

Давид Гурамішвілі 

Шевченкове століття. 1914 

Криця 

Слухаючи Карла Каладзе 

Вірш про мою Вірменію 

Шевченкова верба у Казахстані 

Айтис (Жартівлива фреска) 

Киз куу 

В літаку до Мордовії 

Вишивальниці 

Мордовський Роден 

Межелайтіс на перевалі 

Сосни Райніса 

Співуче поле 

 

Із збірки «ДИВОВИД» (1979) 

З іменем Франковим 
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Балада про голуба 

Художник малює коней 

Водяні лілеї 

Солов’їне тріо 

Світ у красі 

Диригент 

Гарлачыкі 

Картинки з Прибалтики 

Для мене Каунас — Чюрльоніс 

Етюд-зеленокрил 

Легенда озера Талсі, почута від Маріса Чаклайса 

Рибачки з Сааремаа 

Орфеєві Родопи 

На березі моря 

Квіти 

Ностальгійний пейзаж 

Зелені семафори 

Голубі голуби 

Блакитний сон 

Пожовтіли клени... 

Сніг 

Весела дівчина 

Зимою в лісі. Двоє 

«Я вірю лиш в таку любов...» 

Не-зустріч 

«До мене ти прийшла. Черлений...» 

«Я волошок нарвав на асфальті...» 

Лист 

«Ти перед мною ненароком...» 

Пейзаж з дівчиною. Наголос 

«Не сталось все одразу, ні...» 

 

Із збірки «Навстріч» (1984) 

«Усе несхибно важать терези...» 

Родовід 

«Не одверни мене» (До музики Максима Березовського) 

До теми: у Вільно 

В гостях у земляків 

Огненна фреска 

Овідій 

Пам’яті Галини Гурської 

Плуг Юліана Пшибося 

Вітражі Виспянського 

В музеї карет 

Бескидська балада 

Ясень-Плєснярович 

Ars poetica 

Двоїна 

Перекотиполе 

Розквітлі хвилі 

«Я затаю твоє ім’я...» 

Ти і я 
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«Ми шлях пройшли з тобою...» 

«Таїну криниць пили удвох...» 

«Твоїх кіс золота імла...» 

Глум 

Пісня про Галю 

Мандрівка в Лужицю 

Співучі дрозди в Будишині 

Сад Мєрціна Новака 

Дорожній концерт у Слєпо 

Віртова ніч 

Коріння Юрія Брєзана 

 

 

Із збірки «КОЛОБІГ» (1986) 

Іван Котляревський: Гобелен 

До Івана Франка 

Грудка землі з могили Драгоманова, конфіскована на кордоні 

Голос 

Голуби Сантьяго 

Початок Якуба Коласа 

Карпатський етюд 

Не тільки про сніг 

Празький спомин 

Вигнання з раю 

Силует 

З уламків амфор 

Амвросій Ждаха 

Асоціації з-над Бугу 

Дівча з сарничкою 

Зіновій Кецало малює стару липу в Седневі 

Озимки 

Просто вірш про соняшник 

Згадка 

Жива вода (Балада) 

Монотонно про монтера (Балада) 

Окупаційна балада 

Виставка карет у Ланцуті 

Роздум про польське поле 

«На вулиці Коперніка у Львові...» 

 

 

Вірші поза збірками 

Колоски 

«Від’їду знов. Не плаче мати вже...» 

Захід сонця 

Михайло Яцків (Дружній шарж) 

«Летить ракета в синім небі...» 

«Я бачу: ранок білими руками...» 

«Нам не йти на шляхи протоптані...» 

«Корабель заревів, як ведмідь...» 

«Море любить відважних...» 

«Соком п’янким бродили...» 
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Пародії та епіграми 

Всесвітній Дон-Жуан 

Для найменших 

Коні не винні 

Таємниці 

«На серці важко-важко, бо воно...» 

Вересень львівських левів 

Крик у тиші 

Вишивала Валя мережку 

Дощ на Прашиці 

Байченята 

Скульптура 

Устияновича криниця, що в Миколаєві під Львовом 

Пророк 

До спецсемінару: Горький і Україна 

Допит Василя Бобинського 

Візія Валер’яна Поліщука 

Велик день Антонича 

Думний Славосвят 

Плач Міни Віткойц 

Відлуння Погоні 

 

 

Недруковані вірші 

«Коли зустрінемось в гаю...» 

«Чорний змій під ногами в’ється...» 

«Нас ніхто не зрозуміє...» 

«Берег. Зόрі. Тут стояли ми...» 

«Той червоний собор...» 

«Я прийду непрошений до тебе...» 

Осінь іде... 

Молоді літа Миколи Некрасова 

У кнайпі 

«Найнудніше — це вірші, в яких...» 

«Я не думав ніколи про те...» 

«У селі на дахах черепиця...» 

Деталь 

Сльози 

«Чи сутінь ночі...» 

Вигнання з раю (Перша редакція) 

Коли мовчать поети 

«Сяють в небі Стожари...» 

«Так тільки в юності буває...» 

«Не сподобався ворон вороні...» 

«Виріс клен високо...» 

Весняний грім 

Вірш про колорадського жука 

Пам’яті Іванни Блажкевич 

Лужицька візія, І 

Лужицька візія, ІІ 
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Коментарі 

 



Із збірки «Довір’я» (1959) 1 

ДОВІР’Я 

 

 

Марив травнем… 

Хмари пропливали,  

наді мною волочили просинь.  

З клена тихо листя опадало,  

умирала пожовтіла осінь. 

 

Біля мене з немовлятком мати  

стомлено присіла на хвилину.  

Немовля хотіло розмовляти,  

лепетало ніжно без упину. 

 

Простягло до мене ручки білі  

і пішло, довірливе, од мами. 

На коліна взяв його невміло,  

забавляв кленовими листками. 

 

Хай, дитя, твоє довір’я чисте  

до людей не згубиться, не згине.  

Все життя одверто, не навмисне,  

чесні руки простягай людині! 
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РОВЕСНИК 

 

 

В світ широкий, у світ безмежний 

навпростець я іду збентежений. 

І цілую берізки й рожі — 

як вони на кохану схожі! 

 

І стрічаю ранок, мов брата, — 

перед мною ж доріг багато! 

Треба потом лице обмити 

і, співаючи, не тужити. 

 

Що — пустелі? Їх орошу я! 

Що — болото? Його осушу я! 

Я ж не той, що нічого не вміє: 

не будує, не жне, не мріє.. 

 

Ще малого навчала мати 

у невтомнім труді зростати. 

І напучував батько: — Сину! 

Не лінуйсь, бо дарма загинеш. 

 

Не забуду ті заповіти,  

щоб від сорому не червоніти.  

На людські мозолі робочі  

я не жив і жити — не хочу! 
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Клубок доріг дочиста розмотаю  

і горизонту грань переступлю.  

Пізнаю те, чого іще не знаю,  

і те, чого невистача, зроблю. 

 

Я гордо йду крізь роки творчі 

і відчуваю неповторне враз:  

неначе квіти, розцвітають очі,  

юнацька сила ллється в кожен м’яз! 

 



Із збірки «Довір’я» (1959) 4 

ВСЯКА НАМ З РУКИ РОБОТА 

 

 

Хай чоло роситься потом, —  

не відступимо таки!  

Всяка нам з руки робота,  

кожна пісня нам з руки. 

 

Перетворим в дійсність казку,  

мрії квітом зацвітуть.  

Мужність, чесність, віру, ласку  

нам батьки передають. 

 

Білоручить хто там обіч,  

в холодочок утіка?  

Це кому не до вподоби  

ця долоня шкарубка? 

 

Хто ще там не вірить потай,  

усміх корчить залюбки? 

Всяка нам з руки робота, 

кожна пісня нам з руки. 
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У ЗЕЛЕНИХ ТАБОРАХ 

Цикл 

 

1 

Ми розлучалися. Мовчали. 

А потяг їхати гукав. 

У тебе очі заблищали, 

сльоза упала на рукав. 

 

Упала — і не розтавала… 

— Не плач. Не плач. Вернуся за… — 

Неначе сонце, засіяла 

з очей загублена сльоза. 

 

2 

Ліс шепоче зеленими кронами. 

Напнуто зелені намети. 

Ми хизуємося погонами, 

справ цивільних вчорашні поети. 

 

А над обрієм — хмари розгублені  

і до сонця двері відчинені… 

Доторкається тихо до губ мені  

доброзичливе листя ліщини. 

 

3 

До всього звикне людина,  

до дисципліни так само.  

Копали при місяці глину, 

атаки вели ночами.  

 

Оточували “синіх”,  

долали гірські перевали… 

Нелегко приходить вміння  

військової справи. 

 

4 

Ниють ноги намуляні, та  

не поскаржишся матері слізно… 

І здається: до рук прироста,  

прикипає до рук залізо.  
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І, стискаючи автомат,  

можу все у поході здолати… 

Довелося б — сто літ підряд  

не хотів би відпочивати. 

 

5 

А коли на варті стоїш  

і світанок розмружує очі, —  

в серце лізе настирливо вірш,  

відступати назад не хоче.  

 

І римуєш з овалом губ  

(попираєш статути точні)  

несмаковане слово “шлюб”,  

пригадавши кохані очі. 

 

6 

Бували розлуки довгі,  

бували розлуки вічні.  

В мозольні долоні вдóви  

донині виплакують вічі.  

 

Чекає мама на призьбі:  

поверне додому воїн… 

Таїться у грудях пізьма 

до воєн. 

 

7 

Краю чудесний мій,  

вмію стріляти, щоб, 

як нападе палій,  

цілити прямо в лоб.  

 

Вийшовши на двобій,  

не промахнуся, ні.  

І проросте пирій  

не на мені! 
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ПРОЛОГ 

 
Мій поклик: праця, щастя і свобода, 
Я є мужик, пролог, не епілог. 

Іван Франко 

 

Холонуло тіло, 

і губи 

востаннє шептали тоді, 

що він Україну любить 

у радості, 

у біді. 

 

За неї, 

щоб стала могуча, 

уперто  

на сто Голгоф 

піде він –  

мужик робучий –  

із ношею  

зброї-строф. 

 

Хоч смерть,  

що стоїть на порозі, 

йому загороджує путь, –  

він вийде  

з народом  

у грози, 

пліч-о-пліч,  

як браття йдуть... 

І сталось:  

мільйонно на площі 

іде революціонер. 

Знаменами  

вітер полоще, 

пробуджує  

кожний нерв. 

 

Чи ж сморід воєнний  

Європу 

зачавить,  

як муху павук? 

Єднайтесь,  

робочі, хлопи, 

зривайте  

кайдани з рук! 

 

...Холонуло тіло, 

а губи 

шептали, –  

хай чують скрізь! –  

що кожен,  

хто матір любить, 
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в долонях  

затисне кріс! 
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КАМЕНЯР 

 

 

Де над гранітом буйні клени  

лиш верховіттям хить та хить, —  

на землю пада тінь зелена,  

у тіні пам’ятник стоїть. 

 

Я — ще підлітком — мріяв завше:  

вірш на могилу принести,  

де, молота навідліг взявши,  

навіки каменяр застиг... 

 

Але поет не слова хоче,  

не прагне, щоб — вінки, вінки...  

Жде більше дій, в яких пророчі  

його нескорені думки! 
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ДРУЖБА 

 
Пам’яті Адама Міцкевича 

 

Стояв самотній над Невою,  

вдивляючись в густий туман.  

А очі — налились журбою,  

а серце — затягнув аркан:  

примарилась вітчизна мила,  

почувся з Вісли плескіт хвиль.  

І вітер пахощі на крилах  

немов приніс із рідних піль.  

Там залишились друзі щирі,—  

коли то їх зустріне знов... 

 

Нечутно — чи з землі він виріс —  

поет російський підійшов.  

Стиснули руки міцно-міцно.  

Б’є в груди радість джерелом...  

Разом з причалу човен звично 

штовхнули — сплеснуло весло...  

Пливуть... Світанок їм настрічу,  

в промінні гине ночі мла... 

 

Чи не тоді любов одвічна  

у світ легендою пішла? 
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БОТЄВ 

 
Ми вірим, що дійдем до щастя, 
і всіх уперед закликаєм. 

Христо Ботєв 

 

Не оплакувати лихо... 

бій за волю на порі! —  

Шаблі вихоплено з піхов, 

стяг і пісня угорі. 

 

І нема в серцях зневіри, 

клекотить одвічний гнів: 

упадуть турецькі звірі, 

що уярмлюють братів! 

 

За майбутнє варто вмерти! 

(Куля в груди — і падеш). 

Не було борні без жертви, 

крізь борню добро іде ж. 

 

І твоє, поете, місце 

в перших месників рядах. 

Грізне, певне, юне, віще 

слово на твоїх устах. 

 

Кинь його в юрбу ворожу, 

кинь на голови, як грім! 

Наша віра переможе, 

гляне сонце в кожен дім. 

 

Тож доволі: сльози... лихо —  

бій за волю на порі! 

Шаблі вихоплено з піхов, 

стяг і пісня угорі. 
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РЯДОВИЙ ДО ОСТАНКУ 

 
Пам’яті Христо Смирненського 

 

Сині стоять Балкани,  

в небі кружля орел...  

Мить — і з могили встане  

Смирненський: — Я не вмер!  

Просто, в боях стомившись,  

ліг відпочити.  

Ось і прокинувся.... Ми ще  

мусим боротись, жити!  

Знову ж фашизм підносить  

тінь свою чорну над нами.  

Чую, десь хліба просять  

діти голодні: — Мамо... 

 

Чи ж міг я лежати мертвим?  

Міг я хіба не встати?  

Слово моє одверте: 

йди, як боєць, на чати!  

Стяг піднеси, як Ботєв,  

серцем світи, як Данко!  

В ім’я добра чийого —  

бомби, гармати, танки?!  

Може, в ім’я трудящих,  

в ім’я голодних? Кпіння!  

Бачать мільйони, бачать,  

звідки сія проміння. 

 

Русь мене воскресила,  

Русь — молода, розкута.  

Встав я тому з могили,  

щоб поруч неї бути.  

Щоб не співати ніжно  

хтозна нащо і щозна...  

Пісне моя залізна,  

пісне моя тривожна,  

стяг піднеси, як Ботєв,  

серцем світи, як Данко!  

В битвах і у роботі  

я — рядовий до останку. 
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ОСІННЄ 

 

 

Моє серце мене виводить  

ген за місто, до лісу ген: 

золоту, намальовану вроду  

там на вітрі розгублює клен. 

 

Над рікою без весел тумани  

одпливають все далі — все...  

А на заході поли багряні,  

догоряючи, хмара несе. 

 

Я ж чомусь повертаюсь до міста,  

над папером дугою гнусь,  

щоб строфою осінь барвиста  

врізалась в пам’ять комусь. 

 



Із збірки «Довір’я» (1959) 14 

   

 

 

Не тому я пригадую завше  

те село, у якому зріс,  

що воно, в рясноцвіт убравшись,  

після зливи свіжіє скрізь. 

 

Не тому, що в погожі ночі  

я скидав піджачок з плеча,  

видивляв на дорогу очі,  

чи біляве не йде дівча. 

 

А тому, що в обдертій хаті,  

пам’ятаю: пахучий хліб  

повиймала із печі мати  

і сказала: — На десять діб! 
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ЯРОСЛАВНА 

 

 

Стоїть на валу Ярославна  

з дитиною на руках.  

Стоїть молода і славна,  

і пісня бринить на устах. 

 

Вона ж найщасливіша матір  

з усіх на усій землі: 

з пелюшки синок кирпатий  

протягує ручки малі. 

 

А вітер куйовдить коси,  

а бризками б’є прибій,  

і лащиться промінь косий  

до тихих блакитних вій. 

 

І каже вона: — Хай віють  

пахучі вітри весни, 

не гинуть мужі на війнах,  

й зростають щасливі сини! 

 

Навкруг Ярославни квітом  

барвисті хустки жінок.  

І мужньо дзвенить над світом  

чіткий Ярославни крок. 
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Розридалась зима під ногами  

каламутними ручаями. 

 

А вже березень бродить соком, 

усміхається сонце звисока. 

 

Чи до мене, чи не до мене, 

чи до явора, чи до клена. 

 

Хай до кого — яка тут заздрість?  

Розцвітає у серці радість. 

 

Он підсніжник розкрив повіки, 

Он заковані скресли ріки. 

 

Он бабуся із хати вийшла,  

біля неї внучка, як вишня... 

 

І на кожному, глянь, обличчі  

одбиваються промені чисті. 
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Я РОЗБУДИВ ВЕСНУ 

 

 

В любові 

я не шукаю дна —  

без повороту пірну. 

Не мене  

розбудила весна —  

я розбудив  

весну. 

 

Бруньки  

за моїм велінням  

тихо колишуть синь.  

І, падаючи  

на коліна,  

співають пташки пісень. 

 

Навколо  

мружиться небо  

щирістю і теплом.  

Квітню! Це я до тебе  

летів напролом... 

 

В любові 

я не шукаю дна —  

без повороту пірну. 

Не мене  

розбудила весна —  

я розбудив  

весну. 
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СОНЦЕ 

 

 

Воду в долоні черпало,  

млосно хиталось воно,  

і — послизнувшись — упало  

в річку на темне дно. 

 

І — рукави засукавши —  

верби над берегом хиляться —  

сонце виймають, і завше  

сонце крізь пальці виллється. 

 

А ластівки налякано  

в’ються над хвилями бурими: 

— Будем без сонця плакати!  

Будемо все зажурені! 

 

Вітер із бору вибіг: 

— Раз вам його так треба! —  

Сонце із річки вигріб,  

кинув посеред неба. 
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Протоптав не вітер стежку у саду,  

і зломив не вітер рожу молоду, 

а дівчина, 

мов калина, 

у сімнадцять літ. 

 

Рано-вранці у криниці брала воду срібну,  

рано-вранці од криниці дріботіла дрібно, — 

ой, дівчина, 

мов калина, 

у сімнадцять літ. 

 

Ідучи, всміхнулась заздрісно мені,  

обміняла рожу на мої пісні — 

та дівчина, 

мов калина, 

у сімнадцять літ. 
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Осоку хитнувши, вітер  

вмить затих. 

Де тебе, скажи, зустріти,  

де знайти? 

 

Чом мене не підождала 

при вікні? 

Ніби хмарочка, розтала 

вдалині. 

 

Я ношу у грудях ношу, 

як вогонь. 

Не проходь, моя хороша, 

осторонь. 

 

Ось берізка шепче клену  

про красу... 

А у мене, а у мене  

в серці сум. 

 

Де тебе, скажи, зустріти,  

де знайти? 

Чи коханню, наче квітам, 

не цвісти? 
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ДОЩ 

 

 

Було: трави зім’ятий запах,  

і лісу глухуватий гук, 

і небо в зоряних накрапах,  

і дощ, і серця перестук... 

 

Ти бігла, скинувши хустину,  

і липнула земля до ніг.  

А вітер випивав краплини  

із русих кучерів твоїх. 

 

І я схотів, як вітер, пити  

краплини з губ, мабуть, терпких.  

А ти рвонулася сердито —  

і вітер змовк, і я затих... 

 

І тільки дощ спливав по віях,  

і тільки грім луною мчав.  

Та ще, як блискавка, надія  

в моїх метнулася очах. 
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Травень очі голубі  

розгубив у травах.  

Я — диви — приніс тобі  

квіти ці ласкаві.  

І сказав несміло: — На! —  

їх роса обмила… 

На плече моє весна  

голову схилила. 
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На холоді стоїть калина,  

рум’янцем щоки зайнялись.  

На плечі їй плаща накину: 

— Од злого вітру загорнись! 

 

А сам у сіру хуртовину,  

зігрітий радістю, піду...  

Невже не кинеться калина  

бігцем за мною по сліду?! 
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НІЖНІСТЬ 

 

 

Вечір. Шепіт. Очі — блавати… 

Про це 

співати не хочу... 

Я навчивсь 

на устах читати 

ніжність одвічну —  

жіночу. 

 

Наповнений щастям по вінця, 

я 

гордо на сонце гляну, 

крикну: 

— Люди! Дивіться: 

я — п’яний! 

 

Ви  

приклад беріте з мене, 

щоб любов розпирала груди!.. 

Будь же, слово моє, 

знаменом, 

що до радості будить! 

 

Геть з душ 

міщанства плями, 

розрахунку 

бридкі сліди… 

Закохуйтесь — до нестями, 

закохуйтесь — назавжди!.. 

 

За незрадну любов  

величезну  

нагороди єдиної  

хочу: 

пити серцем, поки не щезну,  

ніжність одвічну —  

жіночу! 
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Ти кажеш: не цілуй у брамі,  

побачать — поговір піде… 

А як приборкати руками  

у грудях серце молоде? 

 

Нехай осуджують, як хочуть,  

а я від тебе не піду.  

Я цілував би вірні очі  

в усіх живущих на виду. 

 

Бо я — чи щось у кого краду?  

Бо я — чи зло кому роблю? 

І губи — грона винограду —  

губами спраглими ловлю. 
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РЕВНОЩІ 

 

 

Із гілок вітер листя звіює  

і кладе на твої сліди.  

Ми йдемо навмання, замріяно,  

і не знаємо — вийдем куди. 

 

Й відлітають із серця ревнощі,  

мов у небо прудкі голуби. 

Так довірливо, так, напевно, ще  

жоден в світі не полюбив! 

 

А розійдемось — повертається  

в душу сумнів — шкребе й шкребе: 

що, як з іншим зустрічаєшся,  

що, як інший цілує тебе? 

 

О, тоді я хотів би люто  

громом впасти в недобрий час, 

наче дерево — розчахнути,  

роз’єднати навіки вас! 

 

Щоб клялася ти потім слізно  

і чіплялась за мій рукав.  

Щоб казав я: — Даремно! Пізно! — 

А насправді — далі кохав. 
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У гіллі соки клекочуть,  

щебечуть навкруг гаї.  

У серце, у кров, ув очі  

вливаються солов’ї. 

 

Строфу, що в душі заснула,  

пробуджують — хай співа.  

Невисказані, нечулі  

народжуються слова. 

 

Пахучі, немов блавати,  

ласкаві, немов блакить...  

Чи ж будуть гаї співати  

тоді, як не буду жить? 

 

О будуть — не раз, не двічі —  

аж веснам загублять лік...  

І жаль мені, що не вічно  

ходитиму по землі! 
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ВІРНІСТЬ  

 

 

Сонце в усмішці.  

Сонце слуха  

мого серця пісні.  

Сонце в мене закохалось по вуха,  

а от ти, 

хоч би трішки, —  

ні. 

 

Бо у тебе не серце — камінь, 

бо у тебе на серці лід. 

Ти 

ні поглядом, ні руками 

не зогріла мене… 

А слід! 

 

Я ж любов, 

як незмірну скелю 

на плечах 

по землі несу. 

Килим віршів 

під ноги розстелюю, 

прославляю твою красу. 

 

Мабуть, губи — з берези соки,  

мабуть, губи — настій з полину.  

І клену себе часто: 

— Доки?  

Доки буду кохати одну?! 

 

Є дівчата, 

як зорі моргаючі, 

що дарують любов і сміх. 

В їхні душі, 

стежок не шукаючи,  

жартома  

я заходити міг. 

 

Чом же я 

прив’язав свої мрії 

до зміїних, невдячних кіс?.. 

...Ген по вулиці 

вітер віє, 

ніжні кроки 

розносить скрізь... 

 

Кроки, кроки...  

Удаль щезають... 

Одинокий і злий, як звір, 

тьму разів — 
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— Чи люблю? — питаю, 

і кричу в порожнечу: 

— Не вір! 

 

Я хотів би 

тернову колючку 

з мрій і віршів  

рвонути враз. 

Та любов — 

не окурок горючий, 

що причавиш — і жар погас. 

 

Почуттів мого серця —  

вірю —  

жодні зими і дні не зітруть.  

Я  

в багно затопчу зневіру —  

найотруйнішу  

із отрут. 
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Сміливі? Що ж! Я розумію:  

у світ небачених світів  

веде за руку їх надія,  

і не знаходить рубежів. 

 

Жорстокі? Що ж! Усім відомо:  

вони не думають про те,  

що під ногами, як солому,  

зерно толочать золоте. 

 

Безвольні? Що ж! Я їх шкодую:  

вони, неначе вівці ті —  

куди попхнеш, туди й прямують,  

без віри й сонця у путі. 

 

Закохані?.. Я слів шукаю,  

та втямити не можу я:  

вони в траві росу збирають,  

коли кругом горить земля! 
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ЧЕКАННЯ 

 

 

Лечу шалений. 

Стою шалений. 

Я жду на тебе. 

І заломилися руки клена 

в мовчазнім небі. 

 

Я жду… 

Даремно. 

Гукну: — Немає! — 

Лягають листям надій рої  

і наче в серці моїм конають  

живі пісенні солов’ї. 

 

Не прийдеш — знаю. 

І — не благаю. 

(— О руки клена, впадіте вниз!) 

Десь там на грані, 

на небокраю,  

я перестріну юрбу беріз. 

 

Тебе ж — я знаю —  

не розкохаю, 

хоч ти не вийшла… 

надій рої… 

І серця співи не покидають,  

як саду ранні солов’ї. 
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ЗУСТРІЧ 

 

 

Раптом, нині, ненадійно, 

при народі, нашвидку, 

упадеш в мої обійми,  

наче сонце у ріку. 

 

Бо дороги крутосхилі,  

що глибоким снігом йшли,  

відраховуючи милі,  

нас до зустрічі вели. 

 

І тому, що ти кохаєш  

і рожево час біжить, —  

розіллю по небокраї  

із очей своїх блакить. 

 

І тому, що зараз в мене  

дивна казка наяву, —  

розіллю чуття зелене  

на дерева, на траву. 

 

І лише для нас, а може,  

для усіх людей, що є,  

пісня лагідно й тривожно  

в двох серцях крильми заб’є. 
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Розтане сніг… Впадуть дощі  

в рясний посів.  

У білі вдягнуться плащі  

моря садів. 

 

Я пахощами рідних нив  

уп’юся вкрай, 

щоб в серці назавжди лишивсь  

зелений май. 

 

І крізь шеренги довгих зим,  

минувши жаль,  

пройду веселим, молодим,  

як пісня вдаль. 

 

Щоб хуґа зла не замела  

до тебе слід. 

Щоб ти в душі моїй жила  

мільйони літ. 
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Чи для того дуб роззеленівся,  

щоб іржавим листом восени  

застелити втоптані дороги?  

Чи для того дуб роззеленівся? 

 

Чи для того я співаю пісню,  

щоб вона, замилувавши вухо,  

загубилась вітром на роздоллі?  

Чи для того я співаю пісню? 

 

Як для того дуб роззеленівся, 

як для того я співаю пісню, —  

краще вічно стовбуром чорніти, 

краще мовчки жити на землі! 
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За вітром, за бабиним літом  

летять голосисті зграї,  

не бачать: 

останнім квітом  

айстра внизу палає.  

Не бачать... 

летять в надвечір’ї,  

в тумані — за сині гори... 

 

Розвихриться на подвір’ї  

зла завірюха скоро.  

заклякнуть і поле, і води, —  

хто знає, коли воскреснуть... 

Я ж, маючи крила, 

зроду  

чи не шукав би вéсну?! 
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Людей підхоплю під руки,  

будівлі, ватагу зір, 

і вийду – туди, на луки, 

де з лотаті мліє взір. 

 

Лиш там не приляжу радо,  

в далеч багряну піду, 

і пісню — свою відраду —  

співатиму на ходу. 

 

— Співай собі! — кажуть байдужі. 

— Спинися! — жадають злі...  

А я розхвилююся дуже, 

що бачу красу землі! 
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Ех, який я ненаситний,  

як мені багато треба!  

Я не міг би в світі жити  

без одчиненого неба. 

 

Без громів, що сон глибокий  

розтривожать і украдуть. 

Та без вітру, що наскоком  

розцілує щоки радо. 

 

Без пташок, які піснями  

кожну гілочку вітають. 

Без озер, що ситняками  

шелестіти не вгавають. 

 

Та без вин, що в гронах бродять  

і струмком у чаші ллються, 

Без людей, що поруч ходять  

і штовхаючи сміються. 

 

Без роботи, що щоденно  

Витягає з тіла сили. 

Без строфи, яку натхненно  

Ніч безсонна народила… 

 

Ех, який я ненаситний,  

як мені багато треба!  

А без мене можуть жити  

і земля, і люди, й небо! 

 







 







 







 









 



















 















































 



 



 







 





 



 



 



 



 



 









 













 





 







 





























 









 



 































 







 

















































 





 









 









 





 



 



 





 



 



 



 



 

















 





 















 



























 



 



 





 





 



 







 







 







 





 







 







































































































































































































 





 



 





 





 



 









































 





 



 



 









































































 





 







 



 



 

 



 



 



 











 




































