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До теми

Як чисте сонце раннім ранком, 
що золотить і твердь і вись, 
мов одкровення віщим знаком, 
явись на заклик мій.
Явись!

Я обійшов і гори й доли, 
минув і осінь і зиму, 
я наслухав пташині хори 
і тишу самоти німу...

Я знав, як зорі опадають 
і пропадають...
Зн ав, коли
від Сліпо роду до Д унаю  
сніги конвалій зацвіли...

Я полюбив усе, що суще: 
і хмиз, і ліс, і хвилі плин, 
і звірів таємниці в пущ і, 
і комашнину, і полин...

Я барви пробував...
Скорялись 
і пасували  
барві слів...
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Я звуки добирав...
Не рвались
на струнах речень і джмелів...
Я розумів дрібні прикмети, 
що віщ ували добре й зле...
Мені думки свої поети 
передали із книг...

Але:

— Не вершник той, 
що вів за повід
коня баского повз вікно.
— Іще далека справжня повінь, 
хоч капле вже 
зі стріх давно...
— Не той державець, 
що державу 
ухоркує, мов сатану...
— Не той герой, 
хто любить славу,
хай навіть вірно, як жону...
— Не той вожак, 
хто випадково
в степу криницю набреде...
— Не речник той, 
хто правди слово 
вдяга у  шати...
1 те де ...
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Бо:
— Слово  — 
блискавці подібне 
і найтихіїие 
родить грім..,
— Води краплина 
спраглу душ у  
напоє; повелить: 
ходім!
Бо:
— Над могилами героїв 
не німб,
а батьківщини дим!
Бо:
— Вік двадцятий 
не лукавить,
лаштує бомби день при дні...
— Не капле небо над В ’єтнамом 
дощі напалмові рясні...
Бо:
— Невідомо, 
як закінчу: 
чи під конем, 
чи на коні...

1969
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Соловей

Як він боїться тиші!..
В сині вежі
пересипає жар Волосожар.
На берегах зеленої пожежі 
палій він одночасно і дзвонар.

У нього все виходить, все до ладу, 
на всьому він лишає віщий знак 
і на крилі зарошеного саду, 
набігавшись, засне, немов хлопчак...

1967
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Пасіки

Вджолн гудуть на густому гудинні, 
з литого листу линуть у вулики, 
пасіки, вишнями старанно вкутані, 
в морі зеленім, як човники вутленькі, 
з хвилі на хвилю...
І знову на місці, 
аж поки вечір над осокорами 
запалить на хмарах люльку місяця, 
і бджоли заснуть, 
ніччю впокорені...

1967
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Гарбузи

Горбаті гарбузи погорбились 
й гайда у гарбах за бурти 
на тік...
Звезлись і упокорились, 
як на жарі овець гурти...

Л еж ать лобаті.
Місце лобне
безкровних їхніх страт чека.

...Німує в грудях і холоне, 
й до пензлю проситься рука...

1967
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Лірична балада

Пас грое було.
А четвертий — він, 
тоненький, мов лезо, 
серп...

І перший сказав:
«По оцій траві 
ходили і будуть ходить 
живі,
як ходимо ми тепер.

І буде їм Місяць, 
як нам, світить, 
і будуть, як ми, 
вони...
Цікаво,
згадають вони про тих, 
хто все залишив 
для них?
І як:
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чи добром, а чи просто 
так,
аби змарнувати час...»

І другий сказав:
«От іще — дивак!
А як їм згадувать
нас?..
Ви ниви орали, 
в окопи ішли, 
як звала на бій сурма, 
сміялися, плакали і жили 
за себе й за тих, 
що нема
сьогодні між нами...»

А я
мовчав,
хоч думав про це ж...

А він,
покинувши нас 
і нашу печаль, 
плив у міжзоряний світ..,

Спинились...
І я показав обом
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на Місяця гострий серп 
і вперше подумав 
про ту любов, 
яку не зустрів 
дотепер...

1967



*  *  *

Чиїми очима на світ я дивлюся?
Загиблих.

Чиїми руками я землю грію?
Загиблих.

Чиїми словами я світові мовлю?
Загиблих.

Знамена чиї горять, наче рани?
Загиблих.

Якої не знали вони дороги?
В минуле, 

бо нам залишили вони по смерті 
Майбутнє.
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Стадо слонів

Попід хатою в нас 
стадо слонів пасеться.
Д о калачиків поприпадали, 
мов укопані, 
аж  у землю повгрузали, 
напаслись — і поснули.

...Тільки зрідка,
як вітер набіжить,
вони нехотя підіймають вуха —
і бринять тоді далеким чимось
лопухів тоненькі ніжки...

1967
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Ясони

Усі у житгі ми Ясонами 
хоч раз, а буваєм... Руно 
«уже за горбами»... І друзі 
за нього п'ють з нами вино.

1 ми починаєм пишатись, 
забувши про сором і гріх, 
за чаркою друзів караєм 
і легко проїдаємо їх.

Нехай нас пізніше пожурять, 
у серці нехай защемить: 
хоч раз у житті ми Ясони — 
собі не належимо ми...

1967
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Г р а

— Д авай пограєм в «так* і «ні», як діти.
Та виробімо принцип гри такий,
щоб недитячий вік перехитрити, 
хан буде «так», де «ні», і — навпаки...

— Ну що ж, давай, коли на те є згода. 
Почне з нас той, хто легший на почин.
Хотів спитать, аж трапилась нагода: 
кохаєш?
Так чи ні?..
Чого ж мовчиш?..

1967
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Н
бі

і
Гармонія

2 в.

Настійливо довшають ночі 
і коротшають сни.
Ж ивеш надією, 
що має щось збутися.
А що має збутися?
...Не спиш, 
фантазуєш — 
і між трьох слів 
блудиш.
...Біжиш до вікна 
і повагом вертаєш у кімнату, 
обережно несучи листя, 
іцоб не мерзло на підвіконні.
...Все це
трішки дивне — 
вітри дикі, 
думки стрімкі, 
сни полохливі.
...І прокидаєшся злякано,
ідо прогавив
осені золоту гармонію...
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Ярмарок

Колесо, колесо і ще раз — 
колесо.
Виходять, заходять, виходять знову. 
Дотепи. Соромітники.
На повен голос — 
від найкращої молодиці 
до найгіршої корови...

Перед миром хрещеним перехрестімося
тричі

і пірнаймо у цей многожалий улій,
де за минулим сторіччям
народне віче
демократії віша
на шию
вінки цибулі...

1967
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Б і й

Два зозулясті між вишнями 
із карміновими гребенями 
шиями по землі стеляться: 
б’ються.

Вітру якого понаганяли, 
аж коріння в землі гуде, 
аж  ягоди спілим соком 
бризкають...

Д ва зозулясті між вишнями 
із карміновими гребенями 
схаменулися:
— За попелясту лити крові не варт... 

1967

2* 19



Початок осені

Розчахнулись корови-яблуні 
і не можуть голів звести... 
Тьму.
темнішу Тмуторокаиі, 
цідять чорні дійки крізь тин...

Довго тягнеться ніч...
Порану,
як ще спить усе доокол, 
над Дніпром з очерету прямо 
випаровується молоко...

1967
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Падолист

Чого у листі золотому 
шукаємо — і я, і ти, 
із чим вертатимем додому, 
у царство стін і самоти?

Сади осінні пахнуть димом, 
а ми й сьогодні не знайшли 
ні тих слідів, де походили, 
ні років тих, що прожили...

Î967
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Діброва

Черленого листу чеканка 
задарма під ноги лягла.
1 ночі короткі. І ранки
вже пахнуть димком від села.

Зима її всю упокорить, 
мовчання скує снігове, 
та сонце ще сяє, як вчора, 
і листя по річці пливе...

1967
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Сніг

Н ад горою над Батиевою — ніч, 
над горою над Батиевою — сон. 
Найчистіший в світі перший сніг, 
наче мармуровий Аполлон, 
між землею й небом напина 
срібляні тятиви лір своїх, 
скуштувавши русичів вина, 
забавляє грою тепер їх...

Над горою над Батиевою — ніч, 
над горою над Батиевою — сон...

1967
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Думка вночі

Я думаю про мир і про війну, 
ночами важко думаю... І знову 
знаходж у їхні вияви в житті, 
прості й інтимні, світлі і печальні...

Судіть самі: зростав я по війні, 
так і не взнавши батьківської ласки; 
або таке ще: донька подає 
мені пучечок пролісків тендітних...

А ще я думаю: нехай земля 
ніколи не народжує поета, 
якщо йому судилось пережить 

отой скорботний день, коли на цвинтар 
своїх дітей нестимуть у жалобі 
старі й самотні наші матері...

Я думаю про мир і про війну — 
і людство хай простить мені жорстокість...

1969
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Мороз

Синій сніг. Дорога чорна. 
Сон долин, дерев, людей... 
Цс від бога чи від чорта 
иіч оця на землю йде?..

В схованки тікають звірі — 
ні догнать, ні перейнять. 
Мерзнуть зорі в небі сірім, 
наче лапки каченят...

1967
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Заметіль

Без натяку заж ури й заклопотн 
зимі клейноди осінь віддала, 
після важ кої й плідної роботи 
на білу постіль спочивать лягла 
й заснула кріпко...
Сни, неначе хащі: 
увійдеш і заблудишся, і все —- 
вважай себе забутим і пропащим, 
до ранку й пам’ять снігом занесе...

1967
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Запросини

У холодному небі 
золотий човен 
із хмари на хмару, 
на хмару із хмари — 
і на місці...

Я розкажу тобі таке, 
чого не зможе інший, 
бо таємницею володіємо 
я та ніч...

Там,
де три гори зійшлися, 
там,
де три ріки злилися, 
там,
де три шляхи зав ’язалися, 
стоїть хатка.

А в тій хатці 
за трьома замками.
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за трьома дверима, 
у якомусь із трьох кутків 
золоті весла...

А в холодному небі 
золотий човен 
із хмари на хмару, 
на хмару із хмари — 
і на місці...

Ніч осіння довга — 
ходімо!
Нас тепер двоє 
знає про весла — 
ходімо!

...У холодному небі 
золотий човен 
із хмари на хмару, 
на хмару із хмари — 
і на місці!
Ходімо!

Навіть 
якщо не дійдемо,— 
ходімо!

1967



Серенада-рондо

Кожної ночі 
біля TDoro вікна...
Тіні
кораблями пропливають, 
тіні з твого вікна.

Кожної ночі 
біля твого вікна... 

Кожної ночі 
біля твого вікна 
мати клене, 
наче молитву читає:
— Геть іди од вікна!— 

Кожної ночі 
біля твого вікна... 

Кожної ночі 
біля твого вікна 
в сіні
місячного сяйва шукаю 
тінь із твого вікна.

Кожної ночі 
біля твого вікна...

1967
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Привид

Не знаю, що нам трапилося...
Ми,
як втікачі, спинились...
Н ад дахами
гнав хмару вігер чорними грудьми, 
і місяць висів, наче ніж над нами....

Чи то усе привиділося...
Ти
мені щось шепотіла... І тремтіла...

А може, краще б ніч цю обійти, 
коли ти так її й не зрозуміла...

1967
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Романс

Ой рученьки — 
до рученьок.
А віченьки — 
до віченьок...
А маленькі дзвонарики 
в брами грудей калатають, 
бо забули все на світі, 
бо слова всі розгубили...

Хай —
рученьки до рученьок!
Хай —
віченьки до віченьок!..

1967
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Довіра

Знову зустріла 
з голубиною довірою...

На ставищі гуси пасла, 
трилисник рвала, 
від гурту тікала, 
ворожила, довіряла, 
вгадувала — не вгадала. 
А додому гуси гнала — 
наздогнала. 
Присоромлений 
голубиною довірою, 
забув привітатися... 

Доленько моя бідна, 
що дієш зо мною, бідною...

1967

34



Декларація

Бери мене, життя, допоки 
від тебе я беру собі 
спокійні дні і неспокійні, 
важку роботу, чесний спочин, 
любов, розлуку, хліб й до хліба... 
Беру буденно, як беруть 
з криниці люди воду добру, 
щоб не застоялась вона.
Беру і прямо і в одмінах — 
в житті не пропада нішо...
Бери мене, життя, допоки 
від тебе я собі беру 
і віддаю... Чим важче жити, 
тим більший потяг до життя...

1969
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Вірші

Вірші народжуються, як діти, вночі. 
Пишуться
на папері, на вікнах, на стінах.
Вдень їх вивчають критики і читачі — 
на різних посадах, у різних одмінах...

І коли я чую, що їм зрозуміле не все, 
я не питаю, а що ж зрозуміле...

Вірші народжуються, як діти.
І в цьому — сенс.
А ви вже самі їх доглянуть зумійте!

1968
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Ленін
(За Й. Бехером)

Ліогутньо отак потрясають світ 
хіба що вулкани громами. 
Словами збудив

усю землю Він 
і виповнив світ словами.

Вони — в кораблях.
Вони — в поїздах.

У небі вони —
знаменами.

Вони — наче хліб.
Неначе вода.

Йдуть арміями незчисленними.

Він землю словами збудив зі сну 
і стали слова

турбінами,
трактором,

що розорав цілину, 
зірками Кремля рубіновими.
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Дорога засяла для нас ясна. 
Слова Його сонцем горять 

над ніччю.
Бонн —

як негаснучі письмена, 
у кожнім серці долею мічені!
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Стерня

Ніс вчора міддю колоски дзвеніли, 
і  -пні — рівних келешків рядки,
-а іде туман — не сірий і не білий,

7 "5ЛОТНО вже й ще не рушники...

Ч еяі пора... Важкі, як перепілки,
:с:нні думи змотую в клубок...

”  : вільно цідить небо сиву цівку
розлуки
по марусин поясок...

m s
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Паслін

Паслін посинів у пасмани, 
палубкн пасік посинив, 
турлують турмища тумани 
на голих внгонищах нив.

Гей, осене, з останнім сонцем 
за павутинням не біжи 
і синьо-білим волоконцем 
букет думок перев’яжи...

1968
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Зимовий етюд

Трішки туману і трішки інею, 
неба льодинку холодну — 
на шлях...
Вечір, мов казка, над Україною, 
казка, як вечір, 
аж синьо в очах...

Там, за тополями,
за огорожами,
де місто дихає у степи,
все запорошене,
все насгорожене,
вся Україна заслухалась
і не спить...

1968
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Мить

Внизу Дніпро... Н ад сірою водою 
сталеве небо провиса, торкає 
той, дальній, берег жовтого піску, 
порізаного хвилями на скиби...

Ми тимчасові тут — і ти, і я, 
і сосни, що ніколи їм не стати 
морськими каравелами... Та хай 
усе живе надіями постійно...

«Спинися, мить,— прекрасна ти єси»,— 
колись прорік великий... Що нам з того 
що він її такою підстеріг?
...А я он бачу над водою птицю, 
і на очах у тебе сльози бачу.
...її по-своєму ціню я — мить.

1968
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Боюсь

Потепліло, хоч до весни 
ще далеко...
В нічній імлі
ти до мене ідеш у сни,
як до хати йдуть взагалі.

Тінь із вулиць сягає стін, 
тихо щулиться поміж ніш. 
Хочу' крикнути тобі:
— Стій!—
А кричу:
— Ну чого стоїш!

Та назустріч 
іти боюсь, 
б-о прокинуся,
SK спіткнусь...

1968
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Оповідання про стіл

Про живого поета говорить стіл 
(після смерті — пам’ять людей): 
тут спокусу він переміг, 
написав свій найкращий вірш.

А коли занедуж ав — стіл 
у куточку, немов школяр, 
на своїх чотирьох ногах 
непорушно господаря ждав...

До поета кохана прийшла, 
принесла йому п’ять троянд, 
і поет попросив її 
їх поставить у вазу на стіл...

А то трапилося: поет 
панегірик якось продав 
і на виручку цілий день 
пив із приятелем вино.
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І не вірші до столу йшли — 
виповзала хвали орда,
«ж із приятелем поет 
обіймався і цілувавсь.

Потім приятеля свого 
спати в ліжко своє поклав, 

хотів на стіл прилягти — 
з- 'ам ав  собі ноги стіл...

А зз день запросив поет 
А*айстрових умілих людей 
ізартухи пахучі у них, 

халати у лікарів)...

І о  -зали  поету вони: 
всі ^о чого ні цвях, ні клей — 
&д твоєму робочім столі 
2ЬЄ не висохли плями вина.

т а й м  на цім...
А поет
Іиія столу сам заходивсь, 
%ЯТриВ, ЯК ДНТИНу, ЙОГО,
я ез лросушував, знову мив...

т* З і північ уже перейшло, 
і-. поснули всі доокіл,
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сів до столу свого поет, 
і просиділи вдвох вони 
аж  до ранку...

Не зна ніхто, 
що і як поміж них було, 
бо ж відомо, що тільки сгіл 
про поета всю правду зна...
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На спомин

Як тут гарно: шелест і шерех, 
синій іній, і синя вись, 
і вогнями дніпровський берег 
над кришталем льоду провис.

І нічого більше не видно.
Загубилися ціль і мета.

Лиш синичка хвостом, як віником, 
сніг між лавками заміта...

/968
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Вишневий світ

Передивись мене, моя любове, 
вишпевими очима...
Білий світ
нехай у них відіб’ється, щоб я, 
вчарований твоїм вологим зором, 
у сад твій грішний 
відпочить зайшов...

Трави не столочу, не поруйную 
пташиних гнізд.
Не налякаю мрій, 
тобою не намріяних...
А може,
мене повернеш з ірію назад,
туди, де між долин — моя долина,
де череда і сам я, чередник,
між вухами теляг мрійливих гладжу
і на гирлизі ворожу:
пора
чи не пора додому вже займати.
Туди, де між струм ків— і мій струмок 
ирозоріє водою просто неба...
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Як у дитинстві, нахилюсь до нього, 
нап'юсь і пригадаю: 
перший раз
вишневий світ, любове, в нім побачив...
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Над затокою

В прозорім дзеркалі затоки 
зелені щуки, як тички; 
і не мілка і не глибока 
отут місцина...
А ярки,
немов стежки, ведуть до броду,
де таволожник —
оддалік,
лякають щук, колотять воду — 
не день, не два, не рік, не вік...

1968
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Таємна вечеря

Стр: 'ріски на полум’ї сичать, 
неяаче сяні змії...
Сірі тіні
віл постатей тікають...
Аіда густа
вбирає їх у себе і по тому, 
подвоївши завзяття, підступа 
знов до багаття ..
Вже 1 тріски підсохли, 
і полум'я червоні язики 
угору кила високо...
Іскринки,
земов джмелі, летять на темноту 
і жа-иггь. і. знесилені, згасають... 
Мій игаятедь чорнявий казанок 
із юшкою знімає із триноги 
і ставить перед нами:
— Обережно.
що б з іскорки вуглина не попала: 
тріски були сирими...
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Ми ложки 
подіставали — 
почалась робота!

...А ватра пригасає...
Ще і ще
щосили в темінь стрельнула. 
И не стало...
Ложками, 
як ціпами, 
в казанку 
молотимо
по чорній спині ночі...
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Д о щ

Чстео-сизі струмки асфальта 
п о а д т л ж *  хто куди, 
жпктшл лазером крають авга 
ж>тш хжау пряжу води...

Небо нижчає, небо рине, 
51ХІС дихаючи, кона...
На ojpüft нозі довга ринва 
ш к  П2КЮ шумом вина...

1968
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Хмиз під ногами залпами тріщить, 
в траві опале листя пахне вогко, 
і пробиває дзьобом дятел щит 
кори живої, 
як маестро, ловко.

Гайне змарніле сонце між дерев 
і по вершках майне рудою білкою — 
і ж аль мене бере, 
і сум бере,
і плаче ліс пастушою сопілкою....

1968
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Вигадка

Гепнуть вітри у лісі скрипки, 
стрс*?ь струни на лад сумний...
a t

:ть ~о весни голос, струмки, 
Х>6і à  це довго —
JBOBDe до весни!..

П роїдуть
вересень, жовтень і листопад.
Нз білих санях у глухомань 
на світанку виїде 
(пан чи пропав)
M i l ,

A ZC  неї синиці зо всіх усюд, 
а за синицями — снігурі: 
іде три місяці переклюють 
(хто морозу, 
а хто кори).

І розгойдають на всі лади, 
сніг прометуть, 
слід заметуть...
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Пахне теплом і грибами дим, 
праворуч, ліворуч, отам, отут 
жовтих метеликів роєпад 
падас-падає 
на траву...

Ой!
Бережу до весни свій мажорний лад 
і
вигадку лісову...
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Антитеза

Вжчлш хвилі камінь білий, 
тшшжлшш сіру сіль.
2 5 М  -ЗбіГЛИ — І ПОбІГЛИ,

догнать за сотні миль.

А сльоза застрягла в очу, 
не впаде, не затремтить, 
на щоці не залоскоче — 
тільки в серці защемить...
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Світанок на сінокосі

Немов криниця, небо прохолодне 
дном догори...
Із неї витіка
дорога і впада в її безодню 
і пропадає...
Синява тремка 
гойдається і міниться...
Достоту
копиці маячать, немов дядьки, 
од горизонта і до горнзонта 
вмиватись поспішають до ріки...
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Пейзаж

Всенький день із півночі качки, 
наче поле, небо межували, 
хмари цілу ніч кобеняки 
сірі
на дерева одягали...

А коли
насхідня сторона 
гребінь півня вигріла в подолі, 
досукалась ниточка сумна — 
долу гнулися дерева голі...
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Осіння ніч

Червоно сходить місяць.
І дерева
вогнистими стають.
Уже вони
бриніти зачинають...
Вереснева
ніч на ставку жене свої човни.
На березі давно всі розійшлися 
флотилія за морок вигріба...

У небі, як льодинка, тане місяць, 
і щулиться від холоду верба...

J968
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Вересень

Цей вересень!
Д ля нього не доволі 
пожежі сонця...
Вже до лісу жар 
на конях скаче з гір...
Уже він долі
всю зелень оберта в казковий згар...

Ще полум’я розбурха.
І зав’яне.
І, на пеньок присівши, спочива,
І хилиться поволі у тумани 
його розважна сива голова...
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Пегас

Ну, слава богу, рушили в дорогу!.. 
Кінь вороний озера чорні п’є 
і, скинувши вудил пересторогу, 
копитом гнівним біле поле б’є...

Агов щасливі, надто ж боязливі, 
що ліпите лоша Із м’якуша, 
хапайтесь гриви, довіряйтесь гриві: 
воно хвицає, чортове лоша!..
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Цигарка

Ох, як буває інколи!..
Вночі
прорветься небо, ллє безперестанку 
холодний дощ...
На сході хтось ключі
украв од сонця — не діждатись ранку.

І сон не йде, оказію таку
щоб якось, приручивши, підкорити...
Тоді цигарка спалахне...
В кутку
тінь вигойда живі дереворити...
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Старовинна мелодія

«Тремтить і никне під зорею сходу 
світанок малиновий. Небосхил 
вогнем пойнявся. А мені по воду 
іти пора, та встать немає сил...

«А мати журить дочку цілоденно:
— Пішла б і не вернулася назад!— 
Нехай і так. А як же сад без мене, 
напоїть хто водою милий сад?..

«Розверзлася під сонцем жовта глина, 
поллю дерева, в затінок піду 
і забарюся, може, на хвилину, 
бо хто ж обійме пастуха в саду?..»
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Спека

Покотило порохняву — 
і по тому
не зронило ні краплинки на траву. 
Гримнуло востаннє — надутом у 
ткнув Ілько за хмари булаву.

Сива спека, як фата моргана, 
плаває і плавіїться — 
плитка...

І болить земля, мов чорна рана, 
мов селянки репана рука...

1968
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Зустріч осені

Отак прогледів серпеньї 
Осінь вже
біля воріт по листі по опалому 
поволеньки тупцюеться, немов 
із ватри вигріба кашгани карі.

їй часу вистачає...
Бач, які
коралі на калині достигають, 
аж зернята просвічують... В ставку 
хвостами коропи ганяють хвилю....

То все для неї, на її столи 
все ляже, як гулятиме весілля...

Я так люблю ці вересневі дні 
за спокій у природі, у розмові, 
за паморозь на сливах, за любов, 
за павутину бабиного літа...
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Передчуття розлуки

Задихнуться від цілунків сутінки, 
вулиці тікатимуть од вікон, 
і гойдне колиску: люлі-люленьки, 
вже й заплакати малому ніколи!..

А коли холодне срібло місяця 
спалахне на травах і розплавиться, 
жаль, мені не знайдеться вже місця, 
чарки за столом твоїм не знайдеться...

1968
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Ііроводини червня

Виснуть безсило гороху лопатки, 
гаснуть меди в будяка на китицях, 
сплять кавуни на баштанах лобаті, 
села над степом далеко мріються.

Ходить між липами легко липень, 
небо вночі позіхає на сушу...
Сизий шуліка у небі глибоко, 
наче камінчик, з місця не зрушить.

1968
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Кавуни

Позав’язувалися краєчки у тугі вузлики 
материної картатої хустки — 
адлами до неба лежать кавунчики 

сухому чорноземі густо.

Бджоли до них навідуються, горнеться стежка, 
•гапень перегорає під п’ятами діточими...
Ніж грудочками повмощувалися, як належить 
: і звичаями і законами зеленої вотчини...

Полишу геть-чисто все і до них подамся, 
бминаючи міських знайомих дотепи:

— І навіщо баштан отой тобі здався 
і лісами, за річками, горами й долами?..

:.х! залиште свої довершені істини.
На дорогу присісти треба...
Пора мені

дівчатами кохатися, кавуни холодні їсти, 
збирати зернята, і сушить на вікні!..
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Ме д

Із голубого вулика у синій ранок 
оранжеві бджоли роями вилітають 
по бурштиновий мед червоної конюшини, 
скропленої на світанку срібною росою.

(Із білої хати у чистГй сорочці 
за жовтий поріг кленовий 
виходить батько, і золотий промінь 
гріється від його усмішки...

Золотою квігкою від межі 
підбігла дочка до мене, 
рученятами сон від очей відганяє, 
мені пальчиками показує,

як до вуликів голубих із синього ранку 
оранжеві бджоли роями прилітають 
із бурштиновим медом червоної конюшини, 
із крапельками роси на маленьких

крильчатах)...
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Відстугоніло у граніт, 
угамувалось, як дитина, 
і, витерши солоний піт, 
розправило могутню спину...

Л ягає хвиля, щоб спочить, 
на груди морю... Куті зорі 
на дні холодному узори 
мережать їй...
Вона ж — мовчить...
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Д о осені

Так швидко весна поминула, 
наче дитинство.
Л іто
перегоріло в роботі 
(саме грілося 
і гріло інших)...

Здрастуй, осене, 
зрівноважена
спілою садовиною і городиною, 
короткоденннми дощами 
і роздумами вночі!..

Побудь зі мною: 
доки в господі моїй ти, 
зимі в мене місця немае — 
хай ходить 
за  ворітьми’;..
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Видиво

Іращ е обійдем кругом — хай не сниться нічого.
Зі ліхтарями — ні місяця, ні зірок.
крадем о тишу у себе, в людей, у бога,
ставим на неї змови печатку — крок.
ffpaiue обійдем кругом — хай не сниться нічого...

Не святотатство: на чистім снігу сліди залишати.
Висять, немов ключі, снігурі на гілках: 

пурхнуть — і снплеться-сиплеться іній пухнатий 
г?ямо на хустку твою і розтає на квіткзх.
ЕІе святотатство: на чистім снігу сліди залишати...

Лесь унизу, на Дніпрі, відламалась крижина, 
гвнля набігла, і стала крижина сторчма...
Тут — І вина, і, як хочеш, провина,
тільки от винних отут нема,
ацо унизу, на Дніпрі, відламалась крижина...

четься плакати трішки і трішки радіти, 
хочеться тиші, і рук, і благання: прости...
Зірветься вітер з-під ніг І прохилнть віти:

73



сваряться золотом Л аври високі хрести... 
Хочеться плакати трішки і трішки радіти...

Містика все це. І все оце зриме.
Підемо ми і перейдем (тепер чи колись?)... 
Може, обійдем... Найкраще, як прямо ітимем 
я не приснюся тобі, мені ти — приснись!..
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Вірш про окрайку у двох одмінах

1. Д а р у н о к

...Ось і маєш, дитино, окрайку бабусі 
на вузькім пояску метеликів рій, 
на кінцях — дві китиці — кетяги. 
Підперізуйсь тугіш і ходи по колу, 
не поважно, а пританцьовуючи, 
бо ні разу я у танку 
свою рідну матір не бачив...

Бачив,
як ішла на роботу; 

їла похапцем 
(що там — їла?), 
бігла росами 
(умивалася)
із граблями, сапою, косою 
(із сльозою І без сльози)...

Бачив,
як із поля вертала: 
запліталась нога за ногу, 
батогами звисали руки, 
щораз — більше погляд згасав...
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Бачив,
як гостей виглядала: 
до повітки вийде і стане, 
храмові йдуть 
(уже напідпитку), 
не образити ж їм вдову, 
то й завернуть...
Заставить мати
стіл і трунками і закусками,
всім чарки наповнить по вінця,
а собі — на денце лии-Hê
(вип’ють всі —
і першу, і другу,
й третю чарку...
А мати не п’є: 
удові й без горілки 
гірко)...

Бачив,
як чепурилась на свято:
з скрині вийме спідницю в три пілки
і сорочку вишивану в хрестик
(чорний хрестик —
як ночі чорні,
а червоний —
як сік вишневий,
лиштви білі на рукавах),
і червоне намисто добре

76



(тільки й доброго, 
що намисто!),
і полтавську яскраву окрайку... 
Пильно дивиться, мов пригадує, 
потім знову іде до скрині 
і ховає все...
У куточку
сяде тихо, руки складе 
на коліна хрестом...
Й — по тому...

Хочу їй, було, щось сказати, 
а не смію: 
ще плакать стане.
Затулю  кулачками очі 
і сиджу...
А як спати ляжу, 
цілу ніч мені будуть снитися 
сто метеликів 
на окрайці...

Може,
ти затанцюєш, 
доню?..

77



2. М е т е л и к и

...І пливеш ти за колом коло 
між метеликових пожеж 
зелен*яром, горою, долом, 
ледве бачу тебе уже.

А вони — хитруни хитрющі: 
то на квітку, то знов увись...
Там он грудочка. Там он кущик. 
Там он підленькі.. Стережись!

Перечепишся — і загине 
недодивлена дивина, 
бо дорога твоя — єдина, 
як окрайка у нас — 
одна!..
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У березні

МИХАПЛОВІ КЛИМЕНКУ

...Те, що хочу розказати, 
розказати нині мушу, 
бо ж  не вічно Аполлону 
напинати віщий лук.

Треба й стрілам волю вволить, 
стрілам вільним, незрадливим, 
вивіривши шлях до цілі, 
вивільнити тятиву...

У якімсь далекім році, 
що вже й сам не пам’ятаю, 
научала мене мати, 
як садили з нею сад.

Саджанці ношу до ямок, 
ставлю рівно і тримаю 
так, щоб кореневі вільно 
і неглибоко було.
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А вона — розпушить землю 
і до мене:— Придивляйся, 
щоб, як виростеш, і дітям 
цю науку передав.

Треба, сину, пам’ятати, 
як росло воно: до сходу 
чи до заходу гілками, 
із сусідом чи одне.

Бо йому на місці новім 
треба чимскоріш прижитись, 
призвичаїтись до грунту, 
а не навички мінять...

А тим часом повертае 
саджанець... Оцей, найменший, 
хай прихилиться до того, 
як раніше прихилявсь.

той — і більший, і сильніший, 
раз поллєш — і вже прийнявся. 
В спеку вітер полуденний 
легше перепинить він...

А цьому потрібне сонце.
Сонце східне і західне: 
за його м’яким промінням 
пожене своє гілля
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та и зародить... Абрикосі ж 
місце в затишку ми знайдем, 
бо вона й зими боїться, 
і холодної весни...

А от грушу — з краю саду 
прилаштуємо, бо діти 
внадяться небезпремінно 
й поламають все в саду...

Так мене навчала мати... 
Може, це усе й нехитре, 
та чомусь мені весною, 
як в садах все ожива,

це приходить, наче пісня, 
та, якої так чекаєш, 
пам’ятаєш всю до слова, 
а мелодії — нема...

19С8
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Попіл

Матінко! Оце сьогодні, 
як на світ благословило, 
у мені прокинувсь раптом 
мій прапращур... Як же це 
у мені він довго спав, 
щоб прокинутись сьогодні, 
як на світ благословило?..

Тихо сторона насхідня 
підтікала кров’ю сонця 
(десь воно вставало, сонце, 
а на другій на півкулі 
хтось казав: лягає спать)... 
Сторона моя насхідня, 
золоті ворота сонця!..

І мені зробилось легко: 
підійшов я до фіранки, 
прохилив ТІ, рожеву, 
і заглянув за вікно,

82



чи немае там нікого,
бо ж чогось мені так легко,
аж  тривожно — від фіранки...

Ні, нікого... Тільки тиша 
незбагненна, наче жінка, 
стовбури дерев холодних, 
наче палі обгорілі, 
or орта в холодний саван...
Д о крайнеба лине тиша 
незбагненна, наче жінка...

Я подумав: що тут діять — 
чи піти втішати тишу, 
чи лягти і ще доспати?
А тим часом одягався 
і, цигарку прихопивши, 
бо не знав же, що тут діять, 
вибіг з хати прямо в тишу...

Мабуть, голосно дверима 
гримнув я, бо, коли вийшов, 
у будинку, що напроти, 
сколихнулася фіранка 
і чиясь рука до мене 
насварилася... Дверима 
рипнуло, коли я вийшов...
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Вулиця лежала мовчки, 
наче річка, що замерзла, 
свої вусики на спину, 
наче коник серед поля, 
склав тролейбус... Двірннчиха 
вслід мені дивилась мовчки. 
Навіть вулиця замерзла...

Я ж ішов собі за місто.
Може, хтось мене зурочив? 
Спершу — начебто повільно, 
хоч схвильовано. Пізніше — 
я уже щодуху біг.
Біг щодуху сонним містом, 
мовби хгось мене зурочив...

А за містом — поле й тирса, 
і тополі проти вітру, 
як свічки у храмі неба, 
і за маревом світанку 
диких коней табуни...
Мчать шалено поле й тирса 
і тополі — проти вітру...

Вітер сині вуха щулить, 
вітрові аж дух забило — 
хлоп’яком голоколінним
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огирю на спину сісти б!
І, за гриву ухопившись, 
вітер сині вуха щулить, 
вітрові аж  дух забило.

Тільки ж  кінь сгае на дибки, 
між свічок —

він чорна свічка, 
очі, наче дві вуглини, 
ладні землю спопелити, 
запалити небо ладні.
Чорний кінь в степу на дибках, 
в чорнім трепеті, як свічка...

Чорна свічка воском капле, 
мов жіночими сльозами, 
що солоні, наче море, 
що гарячі, як вогонь, 
серед степу мені в серце 
чорна свічка воском капле, 
мов жіночими сльозами...

А потому —- іздалека: 
чуєш, як співає Гмнря 
Бульбу?.. Не співа — ридає...
А із ним — вся Україна...
І тоді коня не стало, 
тільки чую іздалека, 
як співа чарівний Гмнря...
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І вже степ встає на мене 
з крутоярами й гаями, 
на одній нозі цибатий 
сонях скинув капелюх: 
то вже ти не признаєш нас — 
степ летить окруж од мене 
з крутоярами й гаями...

Пастухи у крутоярах 
на вогні печуть картоплю, 
у чорноземі коліньми 
б’ють ямки і проти вітру 
у диму шукають відьму...
Восени у крутоярах 
пастухи печуть картоплю...

Пік і я — на пожарищі. 
Щонайбільшу картоплину 
крадькома ховав для батька — 
раптом прийде!.. Що як прийде! 
Он до інших же приходять!..
І ридав на пожарищі, 
і чекав даремно батька...

Ой ви грози, чорні грози, 
у якій грозі упав він?
(Підійду до обеліска 
в будь-якім селі чи місті,

86



в обеліска запитаю, 
у які грудневі грози 
впав за мене у бою він?)...

Обеліскам не до мене: 
в обелісків вдів і сиріт 
тьменна тьма... Не вистачає 
місця вже під обеліски 
на землі оцій болючій. 
Обеліскам не до мене: 
в світі стільки вдів і сиріт...

Я назад біжу до міста — 
там сім’я у мене, друзі 
і робота, хай маленька, 
але ж то моя робота, 
і турбота, і надія...
Я назад біжу до міста, 
в коло ваше, милі друзі...

Розумієте, сьогодні, 
як на світ благословляло, 
у мені прокинувсь раптом 
рідний батько мій —

солдат, 
я ж подумав був —

прапращур... 
Він прокинувся сьогодні, 
як на світ благословляло...
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Попіл батька і Клааса, 
Бухенвальда й Хіросімн, 
попіл інших, що перейдуть 
в попіл, спати не дає... 
Чуєте: співає Гмиря, 
попіл батька і Клааса, 
Бухенвальда й Хіросімн!..
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Зимова казка

Хурделило, свистіло, знизу рвало, 
крутило вітряками всеньку ніч.
Під ранок вщухло...
Покривало біле 
сховало все...
Довкола — 
ні душі 
живої...
Сумно, 
холодно 
і лячно, 
хоч знаю:
недалеко десь село 
із хатами із теплими...
З  дороги
і нагодують і зігріють...
Ой!
Так можна і злякатися: 
між дюнів холодних 
постать жінки...
Нелегкий



поніс її, 
а втім,
удвох же краще —
хоч словом перекинемося...
О , -
кажу до неї,— 
навалило снігу, 
дорогу замело, 
уже немає
у мене більше сили...
А вона
відповіла мені на те:
«Добридень!»
...Помовчали.
А перегодом я,—
іще й сьогодні до путгя не втямлю,
який нечистий спокусив,—
кажу:
то кажете «добридень»?
А на дідька
мені в оцих заметах
добрий день!
«Ну, то, вважайте, 
я пожартувала 
із вами недоречно...»
А сама
ступає легко-легко...
Ходять так
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по околоті білому у хаті 
на празннки веселі дітлахи, 
скоріше,
забавляються, ніж ходять...
І знову мовчимо...
Чи то здалось,
чи й справді
стало легше і тепліше...
Йду й приглядаюся: 
не молода 
і не стара, 
не гарна 
й не погана, 
і не весела, 
й не сумна...
Таких
удосталь стрінете 
на Україні 
по селах і містах...
А вже й димком 
ізбоку тягне і лоскоче подих, 
і. наче дзвони голосні гудуть, 
пульсують жилки радості 
на скронях...
Даруйте,— 
схаменувшись, 
мовлю їй,— 
як стрілись ми,
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ви йшли напроти мене, 
а це зі мною ідете —
назад.
Як зрозуміти це?..
«То вам здалося.
І ви, і я — 
із хутора йдемо.
Он там, за яром, яр, 
а потім поле,
а полем вийдемо на ромодан — 
від нього до села 
кийком докинуть».
...Ну що за чортовиння?
Загуло
у голові джмелями:
божевільна
чи удає причинну?..
Комашня
холодна поза шкірою пробігла 
по спині в мене...
Зупинивсь.
Вона
теж стала.
Повернулась, посміхнулась: 
«Неправду мовила я... 
Уважайте,
пожартувала недоречно знов.
А ви й перелякалися»
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сердешний...
Це ж мов у притчі: 
ізійшлися раз 
Неправда й Правда.
І засперечались,
кому з них легше вірять...
У село
прийшли у парі.
На майдані стали
(якраз вечірню слухати ішли
до церкви люди)...
От Неправда й каже:
— Падіть, раби лукаві!
Віщий глас
із хмари чую: 
як запіють півні 
утрете,
за великий гріх усіх 
іспопелю...
Ж ивіт лиш тим дарую, 
хто проклене своїх батьків, дітей 
і упаде до ніг цієї жінки, 
що вам рече глагол мій!..—
Впали всі
і почали молитися...
Тоді
озвалась Правда:
— Люди, схаменіться!
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Та це ж Неправди 
ложнії вуста
на блуд збивають сатанинським 

словом!..
А чим усе закінчилось?
...Раби, 
своїх дітей,
своїх батьків проклявши, 
тини ламали 
і киями Правду 
відмолотили.
— Геть, Неправдо, геть!— 
кричали у звірячому екстазі...
І вже —
Неправда зупинила їх, 
нагнулася до Правди, 
підвестися 
допомогла.
І повела з села...
Отак і ви:
сказала я «добридень>, 
а ви до мене з серцем...
А ішла
таки супроти я,
та повернула,
бо бачу, що не дійдете...
Тепер
коли село вже видно,
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йдіть із богом, 
дадуть притулок люди...»
Що я мав,
пробачення просити за образу 
чи дякувать за притчу...
З коминів
по стріхах дим сповзав, 
стелився низом, 
і у диму тому зникала жінка...

1968



22 грудня

Зима підкралась непомітно 
за комірами теплих пальт.

— У двірника вербові мітли, 
мов карликові тіні пальм...
— Землі важке промерзле тіло 
заледве душу береже...
— Коли обідали — сіріло, 
вечеряли — вночі уже...

Ми недвозначно жартували, 
дотепували...
І відтак
закономірність відкривали: 
зима на літо поверта...

1968
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Після грози

Мегіж пройшов 
Перелузали хмари 
громами блискавиці.- 
Де-не-де
на вітах впер крапелин стожари 
гойдне...
То м’яко яблуко ападе, 
то у калюжу плюхнеться малеча, 
то зареве теля, 
то фиркне кінь,
то промайне від клуні тінь лелеча, 
легка і по-земному мила тінь...

1968
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Схід сонця

Вже мармуру рожевого колони 
уходннам підводить мудрий схід, 
уже земля своє зелспе лоно 
розкрила радо...
Переходить вбрід 
Ярило річку...
Н а тарелях неба 
віск хмар пірчатих легко розтає,
зо дна затоки білосніжний лебідь 
лебідці шлюбний перстень, дістає...

1968
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Вечір

Непевне сонце бабиного літа 
сіда рішуче за червоний пруг — 
і поночіє враз...
Уже â з яруг
солодка тиша крадеться...
Н а вітах
туман сідає краплями роси 
і грудочками срібними холоне, 
і пробують дівчата голоси, 
і місяць в небі тоне — 
і не втоне.

1968
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Біля річки

Тихо річка нам шелестить 
щось прадавнє між берегів. 
Зупинімося тут на мигь — 
без соратників 
і ворогів.

Зупинімося...
Про запас
маєм доста іще хвилин... 
Хай додумують після нас, 
як ми з річки воду пили....
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Сліди

Увечері ще чулося над містом 
«курли» печальне...
Довгий сум.
І довгий сой.
Уранці жовте листя назбирав 
з бруківки
і тихо до кімнати вніс.
На стінах 
його розвішуй).
Аж до весни
тепер у мене будуть червоніти 
сліди прощальні сивих журавлів...

1968
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Л ебеді

Як на дорогу із туману 
не міг натрапити, 
тоді
привиділися каравани — 
летіли білі лебеді.

Без ватажка, над людські сили, 
вони летіли, як пливли, 
були і гордими, й красивими, 
а надто — 
білими були...

1968
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На ризькому узбережжі

Через піски біжить до моря ліс, 
немов на водопій біжать отари.
Високі сосни, хоч на хмари лізь,
тим паче — зовсім низько ходять хмари...

Вже котрий день ні сонця, ні дощу. 
Броджу понад водою неквапливо — 
збираю в час припливу піни шум, 
а камінці збираю — в час відпливу...

Л ік загубив годинам... Повний штиль...
Із виловом вертають риболови...

Хай хвиля винесе мені бурштин, 
я роздивлюсь і кину в море знову...

1968
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У степу

На заході, де небо і земля 
зливаються, пожежа низом стала. 
На сході вже збирається на ніч: 
чимдуж півтінь у тінь переростає.

Пустився вечір берега свого, 
пливе, як за водою човен вутлий, 
не хлюпне хвилею у береги.
Земля чутливо спить, неначе вулик.

Росинок перших голуба трава 
хова в долоньках несміливі зблиски. 
І солодко так тиша опада, 
як мати припадає до колиски...

1968
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Золоті джмелі

Хай тількк ш п двве 
зима к ін чгєтьаґ

Трава нагострігть а ш ся свої, 
цибулька соку із землі нап'ються — 
в д о л и н іj  тюльагшг вкпукаються — 
червовії-

Полишу тсх: службу 
і поїду за місті

Тремтить
над степом мареао,
наче несм ілззяі. та взрнкй сзомин.
перебираєш Дога
як струни кобзарі зеребералн —
грає...

Сонце підвелося, 
роса нагрілась, 
капає з квітів на землю.
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У степу

На заході, де небо і земля 
зливаються, пожежа низом стала. 
На сході вже збирається на ніч: 
чимдуж півтінь у тінь переростає.

Пустився вечір берега свого, 
пливе, як за водою човен вутлий, 
не хлюпне хвилею у береги.
Земля чутливо спить, неначе вулик.

Росинок перших голуба трава 
хова в долоньках несміливі зблиски. 
І солодко так тиша опада, 
як мати припадає до колиски...

1968
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Золоті джмелі

Хай тільки швидше 
зима кінчається!

Трава нагострить списи свої, 
цибульки соку із землі нап’ються — 
в долинах тюльпани випукаються — 
червоні!..

Полишу тоді службу 
і поїду за місто...

Тремтить
над степом марево,
наче несміливий, та вірний спомин,
перебираєш його,
як струни кобзарі перебирали —
грає...

Сонце підбилося, 
роса нагрілась, 
капає з квітів на землю,



кришталевими дзвіночками дзвонить
зі сну будигь...

Набрав повні легені:
— Долино, долино, 
чарівна країно!
На тобі квіт ярини, 
на тобі очі мої, 
на тобі думи мої, 
дай мені 
золоті джмелі!..

Тихо...

Тоді — знову:
— Долино, долино, 
чарівна країно!
На тобі квіт ярини, 
на тобі очі мої, 
на тобі думи мої. 
дай мені 
золоті джмелі!..

Перестало вже дзвонити,
здалеку докочується
забуте за завісами заводських гудків
спіле,
як мед,

106



кругле, 
мов жолудь, 
дж -ж -ж , дж -ж  ж...

Виджмелило!..

З  квітки на квітку 
голубе повітря крилами, 
наче веслами, 
лопатить,
квітам голівки повертав,
навертає,
солодко цілує...

За  ним 
і з ним,
забувши про літа,
про білі снігові замети за вікнами,
коли ще і взимку мріється!..
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Ін ій

Вигулькують зірки, як малюками 
з-за комина вигулькували ми; 
витьохкують калюжі солов’ями — 
зима уже стоїть за ворітьми.

Ще день, другий — і хвірточку відчине, 
і пройде по стежині полотна...

Удосвіта в саду чи павутина, 
чи іній сизі віти прогине...

1968
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Наука
(З н о в и х  в і р ш і в  

п р о  Г. С.  С к о в о р о д у )

...Тепер і я 
учуся просто ЖИТЬ, 

як птах,
що знає небо і літає
так, як навчився від батьків своїх,
а падає,
то тільки щоб розбитись...

Учуся
завжди я собою буть, 
а надто поміж друзів, 
з ворогами 
мені таки простіше: 
вороги
у переважній більшості 
відважні...

Як інші всі, 
покірності учусь, 
мов колосок, 
що ріс між колосками
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і разом з ними гнеться; 
а проте
лиш до землі пригнеться — 
і не нижче...

Тепер
учуся вірності.
Мені
цікаво,
чи на світі е людина,
яка б могла бодай на мент один
до матері моєї
дорівнятись...

А ще
учуся розуміть красу.
Тут годі бачити і співставляти. 
Певніше тут шукати...
Як не вмреш, 
то вже щось знайдеш: 
світ увесь красивий!..

Нарешті, 
вчуся розуміть 
любов,
абстракцію безмежності...
А серце
мене до тебе, Україно, знов
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і знову
од латині навертає...

Отак
учуся просто й мудро жить, 
а простоти і мудрості — 
немае...

1968
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Рідна мова

0  мово рідна!
В рідній хаті,
як джерело із глибини, 
в голодні дні, 
у дні багаті,
1 на вогнях,
і при багатті — 
ти від колиски 
до труни!..

Хоч не чужою чужиною 
чужі були і є мені, 
немов луною голосною 
твої лунають г о л о с и  if..

Озвуться чистими тонами 
ім приголосних сто рядів — 
басами і напівбасами 
м ' я к  і, с о н о р н і  і т в е р д  і!..
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Як найцінніша нагорода, 
немов Дніпра могутній плин,— 
п і с н і  великого народу 
з країни сонця і калин!..

В братів сім'ї вишневим садом 
стрічаєш ранки голубі,— 
моя відрадо 
І порадо,
безсмертя суджене тобі, 

бо
ти —
як маги в рідній хаті, 
як джерело із глибини, 
в голодні дні, 
у дні багаті, 
і на вогнях, 
і при багатті, 
ти —
від колиски до труни!.. 

1968-1969
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На Дніпрі

Ні припонів, ані човнів — 
даль широка, мов розкрнл брів.

Тільки хвиля сива встає, 
небо гребенем дістає

і сміється собі вгорі, 
що скупає мене в Дніпрі,

що заковані береги 
повінь-розповінь не вберегли...

1969
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Чудовне

Збиралося на дощ уранці-рано, 
та подражнилось тілько...
Вітер вщух.
Чорніє сніг у плямах, наче ранах, 
де заступили верби виднокруг.
А щось таки сподіялось чудовне 
у висі і на тверді...
Повсякчас
шукай тепер оте єдине слово, 
щоб пасувало провесні якраз...

1969
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Із циклу «Струни»

1. В и ш н і

Вишні цвітуть так, 
наче востаннє цвітуть. 
Бджоли хазяйновиті 
кожну квітку обмацують, 
нагадують людям 
про близьке літо...
Коли цвітуть вишні, 
хвилююся за майбутнє...

2. Б а ж а н н я

Інколи так захочеться 
походити луками, 
що на чорному асфальті вулиць 
застрибають зелені коники, 
а суворі міліціонери 
зупиняють перехожих, 
щоб ті не наступили 
на сірі колінця коників...
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3. Н і ч

Гарно як, 
наче у казці!
...А й справді, 
казка:
мама примостилась на краєчку 
руки хрестом склала, 
голову набік схилила — 
слухає...

4. К р и к

Як тремтіло дерево, 
коли лезо сокири 
впивалося в його тіло! 
Н авіть сокиру зрадило 
металеве серце, 
а луна підхопила 
і рознесла по лісу 
стогін її...

ліжка,
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5. В іт е р

Перебігло полем — 
скаламутило тишу. 
Пролетіло лісом — 
кольори змішало. 
Горами шугнуло — 
нагнало холоду. 
Біля вікна дівчини 
зупинилося...

6.  С в і т а н о к

Срібний зайчик місяця, 
не скаламутивши води, 
перепірнув річку...

Буде тепер тремтіти 
на протилежному березі ночі, 
притискаючи худі лікті 
до воскового тіла, 
аж  до самого сходу сонця...
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7. С ерце

Всовіщав батько — 
наперекір силі 
брови супив.

Люди насміхалися — 
жартував:
«Людей слухай, 
а свій розум май».

Заплакала мати — 
кожен день свій 
перекляв у пам’яті...

8. Щ а с т я

Пішов ліворуч — 
заблудився.

Пішов праворуч — 
у негоду потрапив.

Пішов прямо — 
сил забракло.

Присів пожуритися — 
зустрів друга...

1969
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Полювання

У різаку нараз качині крила 
злякали тишу...
У очеретах 
бугай зубахкав...
Мла молочно-біла 
ще погустішала...
То тут, го там
на березі низькім, за лепехою, 
ударить постріл-други'й...
І луна
покотиться, як віз, понад водою, 
пірне і згине, не діставши дна...

1969
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Вирій

Наспівали півні дощів — 
цілий тиждень хмари прядуть 
жовту пряжу.
Із півночі
птиці важко верстають путь 
й пропадають поволеньки, 
де зійшлися небо і діл, 
як натомлені чумаки 
у степу між старих могил...

1969
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Передзим’я

За журавлиними ключами 
посиротіла далина.
Відходить лисгопад...
За лісом
зима вітрило напина. 
Зашклилися, як затулились, 
тоненьким льодом у степах 
мілкі озера...
Глід червоний
промерз до зернят на кущах. 
А грудень дихає сердито 
морозом.
Невтямки йому,
чому тендітними списами
озимина стріча зиму...
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122



Миттєве

Чеканить місяць на широкім листі 
м’які узори в’язі.
Солов’ї
до ранку не приляжуть.
Голосисті
співанки розсипатимуть свої.

У співі їх зачується тривога: 
за ніч коротку ліго промайне, 
і вирію пташиного дорога 
остудить сумом не лише мене...

1969
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Березневі рядки

Веселе сонце стало у зеніті. 
Ніздриться сніг. 
Струмки-парубчакн 
зешелестілн зграйками...
Налиті
землі снагою на гілках бруньки 
розкрили дзьобики, як пташенята, 
чекаючи додому ластівок.
Та ще веснянок принесли дівчата, 
як молодій барвінку на вінок...

1969
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Із циклу «Світ»

1. Д о щ

Стрибом-внстрибом навзабіги 
в жовтий ятір вогию й води — 
то припустить, а то притихне, 
то постелить зелений дим, 
то засне нараз, як дитина 
погамована на руках..,

А коли упаде краплина — 
громом світ увесь наляка...

2. Н е б о

Синє-сннє, неначе шовк, 
і високе — нема і є...
Ой! коли б уже дощ пішов — 
громом б’є ! .

Брови-райдуги підвело 
до незайманості — отак...

А його легенько крилом 
перекреслив літак...
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З С у н н ц і

У приярку,
де повінь буйних трав, 
зелений дощ 
вночі на землю лляв, 
а як задніло — 
в листі крапелини 
промінились рожево, 
як жарини.

Тх я не рвав, не їв, а цілував...

4. Ч о в е н

Тихо-тихо, немов у вусі...
Хвиля схлипне і знов засне.
Тінь гойднеться на темнім прузі 
тиховоддя не сполохне.

І сховатись од цього ніде, 
хоч умри ти огут-таки, 
як бува зашкрябають нігтем, 
наче миші, в днище зірки...
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5. Я г о д а

Причепилась на карій гілці, 
наче крапелька дощова...

Гарно мріється, 
смачно спіється 
проти сонця їй у жнива!
Ні думок тобі, ні турботи — 
пошукати такого де?..

Переспіє в печі спекоти, 
як не зірвуть — 
сама впаде...

6. С о н ц е

Викотило покотьоло, 
випурхнуло із пітьми, 
покотивши красне коло, 
креше кремінь копитьмн.

Натомилось.
Потом вмилось...
Там, де долу гемен край, 
над безоднею спинилось: 
чахне червінь-черевань...
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Мати

/. ш.

Стрівсь товариш мені сьогодні, 
розбалакалися потроху 
про виставу в театрі, про вірші 
і про доньку, його й мою...

Йдем повільно. Трамвай ліворуч 
на зупинці людей випускає; 
на відталому пішоході 
горобець лушпайки збнра.

А на розі — старенька жінка 
у картатому хвартухові 
виглядає когось... «То — мати. 
Завітала оце з села.

Ти даруй, побіжу...»— товариш 
посміхається винувато 
і, забувши подати руку 
на прощання мені, біжить...
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Ну звичайно,— кричу.*— А можна 
туг постоять мені тихенько: 
свою матір уже не стріну — 
на твою надивлюся здаля...

1969
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Сурмач

ПАМ'ЯТІ Ю. ГАГАРІНА

Вилітали соколи, як годиться соколам 
облітали соколи землю-м’яч...

Трасами космічними високими 
пісню проспівав сурмач...

В ній усе знайоме: вітер між долинами, 
колискова мамина, плин ріки...

У краю березовім, у гаю калиновім, 
наче діти, плачуть літаки...

І сурмач з могили устає і лагідно 
їх пожурить словом, як не їх...

Знову чую пісню, чую пісню мамину, 
що чека додому соколів своїх...

1969
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Кульбаби

Тче серпанок на пагорбах 
перших днів золотих тепло, 
у долинах кулі кульбаб 
підіймають весни крило.

І громами розбуджені 
від зимового сну, 
легко дихають ріллі масні 
в голубу далину.

І, здається, на цілий світ 
розлились молоді сади, 
скоро бризнуть вишневий цвіт 
в теплі роси їхні ряди...

Тче серпанок на пагорбах 
перших днів золотих тепло, 
у долинах кулі кульбаб 
підіймає весни крило...

1969
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Либідь

ДРУЖИН/

Вузюсінька, мов стрічка, а не річка, 
не плетеш ся — полощешся скоріш... 

Дніпрова донько, посестро потічка, 
приплинь на хвильку хвилею у вірш!

І знов біжи, бо що ж тобі робити! 
Рий береги, закуті у граніт...
На дні твоїм я, річко, запримітив 
від туфельки князівни теплий слід...

В якімсь, іще дохристиянськім, літі 
отут, де нині ми, вона була 
і, на луці твоїй нарвавши квітів, 
вона он-он до терема пішла...

1969
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Сонет про Батиеву гору

Які отут квартали живописні 
із риштувань до неба підвелись!..
Н ад зеленню легка небесна вись, 
мов храму баня велетенська, висне.

Вночі трамвай дугою Вольга блисне, 
як блискав гнівом хан Батий колись, 
що русичі на милість не здались, 
орду в бою мечем лічивши грізно...

Тепер — то вже історія... Але
було б для нас її забути зле,
бо то — підмурок нашим дням новітнім,
то — наче голос крові, наче стяг,
збережений нащадкам у боях,
і — щастя бути спадкоємцем гідним!..

1969
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Дума 
про українську пісню

Вона бувала то сумною, 
а то веселою була.
Вона вела всіх за собою, 
супроти всіх сама ішла.

Вона таким ридала сміхом 
в Царгброді за козаком!
Вона брела сибірським снігом 
за кріпаком Кармалюком!

Вона з Чернечої могили 
летіла, наче корогов! 
ї ї  в Сорочинцях убили, 
в 17-ім співали знов!

ї ї  в пломбованих вагонах 
на чужину каги везли.
У Ковпакових у загонах 
її, як зброю, зберегли!..
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Де ясні зорі, тихі води 
й неопалима купина, 
щоб над колискою народу 
в усі віки була вона!..
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Елегія на березі Дніпра

Перепочить присіли ми...
Вода

під кручею, немов крізь сон, стогнала, 
відхлинуть поспішаючи...

Руда
від глини хвиля хвилю переймала, 
зливалась і темніла вдалині, 
на бистрині холодній пропадала...

Тоді ото й под у малось мені
про те, які страшні буття закони:
жив чи не жив — спливли за днями дні
і загубилися на видноколі.
Чи не тому людина, як бджола, 
одне скінчивши, інше починає: 
від нас нащадків захова імла, 
та від нащадків нас не заховає!..

— Засиділись, філософи!..
Пора —

хай спочиває той, хто вмерти має!..

1969
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Елегія

Сліпорід запливає за густий очерет 
і зника у кар’єрах торфяних боліт...
— Пересохне чи ні, пересохне чи ні?
— Скільки років тече, скільки ще він тектиме

століть?
Не питай у легенд: їм початку й кінця не знайти. 
Не питай у вільшин: їм і сонця стача і води їм

стача...
Споконвіку вузенький, споконвіку мілкий,
тут пін шведа топив, Наливайка він тут зустрічав!

Тут для нього навіки джерело й купина, 
сіножать і міцний, наче яд, самосад косарів, 
і хорали хрущів, і пісні свайбові, 
й паперові кораблики школярів...

1969
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Запросини до мандрів

Прошелестів під ногами пил, 
у колію наїж дж ену ліг.
Смага палить губи.
Напийсь
і відпочинь від доріг.

А завтра,
як благословиться на світ, 
як сторона підійме червоний шовк, 
по голубій холодній траві 
за синьою птицею ходімо 
знов!

1969
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Серенада-рондо ЗІ 
Привид 32 
Романс 33 
Довіра 34 
Декларація ' 35 
Вірші 36
Ленін (за П. Бехером) 37 
Стерня 39
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Паслін 40 
Зимовий етюд 41 
Мить 42 
Боюсь 43
Оповідання про стіл 44 
На спомин 47 
Вишневий світ 48 
Н ад затокою 50 
Таємна вечеря 51 
Д ощ  53 
Л іс 54 
Вигадка 55 
Антитеза 57 
Світанок на сінокосі 58 
Пейзаж 59 
Осіння ніч 60 
Вересень 61 
Пегас 62 
Цигарка 63 
Старовинна мелодія 64 
Спека 65 
ЗуСТріЧ ОСч*НІ 66
Передчуття розлуки 67
Проводиш! червня 68
Кавуни 69
Мед 70
Море 71
Д о  осені 72
Видиво 73
Вірш про окрайку у двох одмінах 75

1. Дарунок 75
2. Метелики 78 

У березні 79 
Попіл Н2 
Зимова казка 89
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22 грудня 96 
Після грози 97 
Схід сонця 98 
Вечір 99 
Біля річки 100 
Сліди 101 
Л ебеді 102
На ризькому узбереж ж і 103 
У степу 104 
Золоті джмелі 105 
Іній 108
Наука (з нових віршів про 

Г. С. Сковороду) 109 
Рідна мова 112 
На Дніпрі 114 
Чудовне 115 
Із циклу «Струни» 116

1. Вишні 116
2. Бажання 116
3. Ніч 117
4. Крик 117
5. Вітер 118
6. Світанок 118
7. Серце 119
8. Щастя 119

Полювання 120 
Вирій 121 
П ередзим ’я 122 
Миттєве 123 
Березневі рядки 124
Із циклу «Світ» 125

!. Дощ  ИК>
2. Небо 125
3. Суниці 126
4. Човен 126



5. Ягода 127
6. Сонце 127 

Мати 128 
Сурмач 130 
Кульбаби 131 
ЛнбІдь 132
Сонет про Батиеву гору 133 
Дум а про українську пісню 134 
Елегія на березі Дніпра 136 
Елегія 137
Запросини до мандрів 138
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