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Олександр Зайвий 
*

Василю Симонснку

'Росяною ранню до хлопїт н в гості 

Щ илетіли З поля птах и сощехвості. 

Зд лебединім танці оселім кімната, 

Ходором ходили білі лебедята.

'Награвав їм хмпеуь в Золоту сопілку, 

Шо була смілка 3 іарівної гілки. 

(Відлітали птахи нііію голубою, 

Обдурили хлопця і вЗялн 3  собою.

Здпскоїта мати і давай kfmlamu:

— TloSefmime сина, білі лебедята! 

сА  бони майнули і на бею Лкраїну 

Ш ільки й проспівали пісню лебедину.



Петро ЗАСЕНКО

ДО ГЛИБИНИ НАРОДНОГО ГНІВУ

Тоді, в середині 50-х років (уже минулого сто
ліття), для всього студентства столичного університе
ту був єдиний навчальний корпус — червоний. 
Об’ємні високі колони, масивні важкі двері, просто
рий лункий вестибюль вражали своєю величчю, 
особливо нас — колгоспно-селянських провінціалів, 
що пробилися в місто по науку. По простенькому 
одягу та кепці-восьмиклинці на голові (Довженко 
якось говорив, що вона принижує гідність людини) 
відразу було видно — селюк. І як ті вступні іспити 
складати, коли навіть страшнувато прочиняти двері 
у храм науки і вперше чути якесь таємниче слово 
«деканат»? Професори проходять поважко, і всі ду
же розумні. А виходиш із університету — прямо в 
твої очі проникливо дивиться Тарас Шевченко, пи
тає: «По що прибув сюди? Чи знаєш, по якій землі 
ходиш?»

Та ми вже дещо знали. Звичайно, не всі, а біль
шість із нас лишалися в час війни на окупованій тери
торії — вибухи, плачі, стогони, похоронки залишили в 
дитячих душах глибокі рубці. Пережито голодування 
47-го. Ну, вмирали люди з голоду на наших очах, але 
ж не щодня і не так масово, як у 33-му. Про той жах 
розповідали батьки. Несусвітні податки, нічні набіги 
(щоб упіймати господаря вдома) підписувачів на 
облігації, трудодні, стограми на трудодень. Учителі в 
школі нам казали відверто: «Не будете вчитися, піде
те крутити волам хвости». Тож декому з нас удавало
ся просто тікати з того колгоспного пекла...



Але молодість та вміння радіти бодай невелико
му своєму успіху і успіху друзів скрашували наше 
життя. Студентство як завжди відзначалося ве
селістю, винахідливістю, дотепністю. Наука наукою, 
та коли вже другий день ходиш у пошуку рими, а во
на до тебе і вві сні не з’являється, коли душу розпи
рають почуття, а сказати про те в запасі маєш лише 
кілька слів, то безмежно радий зустрічі з колегою, 
який тебе розуміє, бо й сам же «шкрябає вірші». Та, 
врешті, писали всі. Мій однокурсник Василь Діденко 
був людиною надто безпосередньою — з перших 
тижнів студентського життя його, здавалося, знав 
увесь університет. Тож від нього я вперше почув ім’я 
Василя Симоненка. Зауважу — в той час це ім’я, як і 
десятки імен інших студентів, звучало буденно, без 
того магічного змісту, якого воно набере за якихось 
сім-вісім наступних літ. Тоді улюбленицею читаць
кого загалу була популярна поетеса Тамара Ко- 
ломієць, яка ще в студентські роки з благословення 
Михайла Стельмаха видала першу збірку поезій 
«Проліски» (1956). Ту книгу було відзначено пер
шою премією і золотою медаллю Всесоюзного фес
тивалю студентів у Москві 1957 року. Широко звуча
ло ім’я емоційного всюдисущого Миколи Сома, мого 
земляка з Броварщини, який услід за Тамарою видав 
першу збірку «Иду на побачення» (1957). Того ж ро
ку першою збіркою поезій «Зацвітай, калино» дебю
тував уже згадуваний Василь Діденко. Ми з ним дола
ли філологічні науки, а Тамара Коломієць, Василь Си
моненко, Анатолій Перепадя, Микола Сом, Роберт 
Третяков ішли двома роками попереду від нас і готу
валися до журналістської професії.

То був час нашого наївного, ще напівдитячого 
світосприймання — майже все, що надруковане, пра-





Любить людей 
навіта мати, 
і ftidny Землю, 

б там не було.



вило нам за істину. Українська література, яка пода
валася нам у межах дозволеного, була читана й пере
читана. Накидалися студенти на нові збірки поезій 
Максима Рильського, Володимира Сосюри, Андрія 
Малишка. Кожна публікація того чи іншого поета- 
початківця швидко набирала розголосу, широко об
говорювалася і на літературній студії, і просто так. 
Російська поезія нам почала відкриватися іменами 
Олександра Блока, Сергія Єсеніна. Після тривалих 
(більш як тридцятирічних) заборон у Москві почали 
знову видавати твори останнього. Коли траплявся 
примірник прекрасного лірика серед студентства, на 
нього накидалися, як голодні на окраєць хліба. Після 
читань та переписувань у зошити він швидко був за
тертий до невпізнання. Відповідно образ поета 
єсенінського типу — одчайдухи-веселуна, влюбливо
го, хуліганистого, підігрітого винними випарами — 
знаходив благодатне середовище в молодих спраглих 
до новизни душах. Змагалися, хто більше знає поезій 
Єсеніна напам’ять.

Із відстані літ чіткіше видно характери тих чи 
інших людей, їхні вчинки. Не помічав я, щоб Василь 
Симоненко засиджувався надмірно в студентській 
читальні. Він був своїм і в університеті, і в гуртожит
ку на Солом’янці. Як на мене, то він запам’ятався 
більше своєю мовчакуватістю. Та коли говорив, то 
думку подавав у такій словесній обгортці, що, слуха
ючи його, мимоволі усвідомлював — цей індивідум 
щось знає. Про таких у селі говорять: «Мовчить, мов
чить, та й скаже...» Знаючи його творчість, можна 
безпомильно робити висновки, що вже тоді він бага
то працював над собою, не піддавався галасливій 
моді — не поспішав із публікаціями. Здається, що він 
умів дивитися на себе збоку і зважувати: а як на той



чи інший вчинок глянули б його найближчі отам, у 
рідних Біївцях? У непоквапливих рухах і спокійній 
мові Симоненка вгадувався мудрий сільський дядь
ко, у світобаченні якого завжди наявна народна мо
раль, дотеп. Ми з ним були стихійно знайомі, як і з 
багатьма. Та один випадок нас зблизив тісніше.

Було так.
До видатних дат студенти-журналісти в кори

дорі вивішували свою стінну газету під назвою «Сло
во — зброя» або «Лінотип». Стіннівка вражала 
розмірами — довжиною в кілька метрів. З такої чер
гової оказії скупчився цілий гурт бажаючих прочита
ти факультетські новини. Раптом з’являється модно 
вдягнена, розфарбована студентка-киянка (тоді по 
одягу можна було безпомилково визначити поход
ження і соціальний стан людини) з романо-гер- 
манського відділення і зі словами «разрєшітє, 
разрєшітє» почала нахабно проштовхуватися по- 
ближче до газети. Юнак, що стояв поперед мене, 
зверхньо глянувши на те створіння як на щось нету
тешнє, поступився театральним жестом і знущально 
прорік:

«Роз-рі-ша-ю...» Я засміявся, симпатизуючи тому 
студентові, в якому відразу побачив Симоненка. 
Один одному потиснули руки.

Такими жестами і такою інтонацією в голосі мо
гла володіти людина, яка уміє життєво оцінити, хто 
перед нею і відповідно прореагувати на присутність 
незнайомого. Серед нашого брата — прибульців із 
далеких і ближніх бездоріжних чорноземів — були 
всякі натури: одні, потрапивши в столичне середови
ще, намагалися відрубати за собою всі путі-дороги, 
що зв’язували їх із селом, розчинялися в загальній 
масі городян, зрікалися мови батьків, соромлячися



свого походження. Окремі, тримаючи ніс за вітром, 
відразу ставали комсомольськими ватажками, а там 
по закінченні вузу, дивися, вибивалися в партійне чи
новництво, на керівні пости. Інші ж (вони потім про 
себе часто заявляли як творчі особистості) приноси
ли в місто запах поля й городу, мовний колорит, 
гордість за свій хліборобський родовід, знали «по чо
му хліб і сіль по чім», споглядали на світ селянськими 
очима, усвідомлюючи, що народна мораль і розум у 
будь-якому середовищі мають високу пробу, як і зо
лото серед металів. Забігаючи наперед і цитуючи 
рядки, написані Василем Симоненком буквально 
кількома роками пізніше (1961 рік)

щось у мене було 
і від діда Тараса 
і від прадіда —
Сковороди,

безпомильно можна розгадати, що в отій мало 
помітній часточці «щось» криється отой «закон», за
родок, із якого проростає зернина в стебло і потім у 
колос. Те «щось» у людському єстві є носієм суті в ге
нетичному коді нації.

Микола Сом у передмові «Слово про Василя Си
моненка» до збірки «Земне тяжіння» писав: «А Вася 
Симон (так усі називали його) довго мовчав. До тре
тього чи навіть до четвертого курсу він майже ніко
му не показував своїх віршів, не поспішав їх друкува
ти. І це тому, що занадто суворо ставився до них. 
Перше обговорення віршів Василя Симоненка відбу
лося в літературній студії університету. Думка була 
одна — народився талановитий поет. Невдовзі Симо
ненка обрали старостою нашої літературної студії. У



той час Василь працював секретарем університет
ської багатотиражки і охоче популяризував наші по
езії. Та свої вірші знову-таки відкладав на потім».

До цього додам, іцо і мої перші вірші були 
опубліковані Василем Симоненком саме в сту
дентській багатотиражці, яка називалася «За ра
дянські кадри». По закінченні навчання (1957 рік) 
Василь Симоненко поїхав працювати в Черкаси в ре
дакцію обласної газети. Складалося враження, що 
його затягла периферійна рутина — його ім’я не з’яв
лялося на сторінках столичної преси, здавалося, що 
про нього забули уже й близькі студентські друзі. 
Хіба вряди-годи Василь Діденко передавав мені від 
нього вітання. Це траплялося тоді, коли з Черкас над
ходив номер обласної газети, в якому публікувався 
вірш Діденка, а незабаром Василь одержував і гро
шовий переказ (гонорар). На радощах він мене за
прошував: «Ходімо, Петю, одержимо грошики — 
прийшли од Васі Симона — і рубонемо від душі. Я 
пригощаю». Рубонути — студентською мовою озна
чало поїсти — ми жили впроголодь і наші шлунки бу
ли завжди готові прийняти щось їстівне...

А то якось, зайшовши до редакції газети «Мо
лодь України», де тоді працював Борис Олійник, я 
помітив у нього на столі рукопис кількох віршів 
Василя Симоненка. Один з них називався «Дід умер». 
Я перебіг очима текст. Подумалося: значить, Симо
ненко не облишив писати вірші. Запам’яталося: «От і 
все. Поховали старезного діда...» На моє запитання, 
чи будете публікувати ці поезії, Борис Олійник 
відповів, що він не проти, але начальство, досить 
пильно вивчаючи написане, дещо вагається. Невдовзі 
вірш «Дід умер» (і ще якісь вірші) з’явився на 
сторінках «Молоді України».



То були хрущовські часи, і кукурудзяна пропа
ганда набирала шалених обертів — щодня радіо й га
зети трубили славу польовій царівні — качанистій зе- 
ленокосій кукурудзі. Та ж газета «Молодь України» 
вирішила перевершити всіх (певна річ, за вказівкою 
зверху) — прославити найкращих кукурудзоводів ре
спубліки у віршованій формі, віддаючи під цей опус 
цілу сторінку своєї житлоплощі. Нас п’ятьох молодих 
поетів покликали в редакцію і запропонували роз’їха
тися по відрядженнях у колгоспи, вивчити передові 
методи вирощування качанистої і написати у «сти
хах» (у жартівливій вимові цього слова літера «и» зву
чала широко, по-українськи) про працьовиту комсо
мольську молодь. Мені випада дорога на Черкащину. 
По прибутті треба було завітати до редакції мо
лодіжної газети «Молодь Черкащини» і разом із 
місцевими журналістами виробити план дій. 
Київський журналіст Володимир Данилейко дав мені 
рекомендаційного листа, в якому звертався до свого 
черкаського друга Петра Жука, аби той пригрів мене 
у своєму помешканні. Так воно й сталося.

Це було глибокої осені — в листопаді 1960 року. 
У день мого приїзду до Черкас почався дощ -  безкі
нечний, набридливий. Серед працівників «Молоді 
Черкащини» я знав лише Петра Жука та Василя Си
моненка, який обіймав посаду завідувача відділу про
паганди (молодіжну газету було відкрито в лютому 
60-го і Василь облишив роботу в «Черкаській прав
ді»). Після запитань, чого мене прибило до черкась
кого берега, де влаштувався, що нового в Києві, зок
рема в літературному житті, та чи я не голодний, Ва
силь провів мене по тісних кімнатках редакції, пере
знайомив із працівниками. Дізнавшись про мету мо
го приїзду, сказав:

18
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— У цей прекрасний неповторний час пеняй сам 
на себе — привіз із Києва безпросвітний дощ, тож 
вирушати в село, як кажуть цензори, «нізззя» (через 
три «з»). Дороги розкисли, стахановки-кукурудзниці 
сидять по хатах, начальство п’є самогон. І, взагалі, 
нічим туди добратися.

На моє німе запитання продовжив:
— Не хвилюйся, все буде о’кей. Ось вільний стіл, 

сідай за нього, ось тобі підшивка найреспектабель- 
нішої парубоцької газети «Молодь Черкащини» — 
там знайдеш факти, цифри, імена. Ти ж знаєш, що 
всі ланкові — красуні, ударниці, незаміжні... Решту — 
домалює твоя власна фантазія. До речі, ти сільський 
абориген, то знаєш, де і як росте кукурудза. Тут, між 
іншим, приїжджав один діяч контролювати «фронт 
робіт» по збиранню кукурудзи, так, прибувши в по
ле, шукав зерно не в качанах, а на стеблі зверху, у во
лоті... І, уявляєш, цей дебіл учив людей, як треба ви
рощувати і збирати кукурудзу, бо «партія ждьот»...

За вікнами редакції періщив дощ. На згоду з 
Василевими міркуваннями і на незаперечне їх 
сприйняття я лише розвів руками і, усміхаючись, 
процитував рядок із вірша одного на той час відомо
го графомана: «Як Сталін сказав, так і буде». Обоє 
розсміялися. Ми були молодими і в спілкуванні, як 
те повелося ще з студентських літ, не любили в сло
вах прямолінійності, казенщини; культивувалася 
фраза образна, об’ємна, часом грайлива, в кількох 
вимірах, з лукавинкою, дотепна. Василь у такому 
словесному плетиві був неабиякий мастак- 
імпрові затор.

Із початком обідньої перерви Василь підвівся зі 
свого стільця (хоча й так час від часу залишав робоче 
місце — виходив курити):
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— Петре, пора нам столи поміняти — письмовий 
на обідній. Годі наймитувати. Піднімайся. Я тебе по
веду в обкомівську їдальню. Там для слуг народу і 
смачніше й дешевше.

На порозі редакції він розкрив парасолю і ми, 
тиснучись одне до одного, перебіжками дісталися до 
центральної площі Черкас. За Василевою перепуст
кою зайшли до їдальні. Стояли в черзі з тацями в ру
ках. Він, вивчаючи меню, запитав:

— Боріц будемо їсти?
— А який борщ?
— Український.
— А який український?
— Звісно, радянський...
— Тоді по повній мисці.
Ми по-змовницьки перезирнулися, задоволені 

такою стихійною імпровізацією-пародією на газет
ний офіціоз, коли слово «радянський» вживалося де 
треба і де не треба. Нашого діалогу не чув ніхто... 
Обідали в доброму настрої. Торкаючись кукурудзя
ної теми, я розповів один випадок, почутий із вуст 
моєї матері. Вона разом із іншими колгоспницями 
цілу весну й літо не розгиналися над качанистою.

«Стебла вигналися до неба — піднятою рукою 
вершка не дістанеш. Не плантація — ліс. По два-три, 
а то й чотири качани на стеблі, кожен завдовжки в 
лікоть. Кинулися ламати. І ми в полі зі світання до 
смеркання, і школярів зривали з уроків. Накриття 
для зберігання урожаю не вистачало, тож качани го
рами лежали на токах проти неба. Ніяк у колгоспі не 
сходилися кінці з кінцями. Тут і зима на носі — ось- 
ось випадуть сніги. Лишалося незібраними більше 
п’яти гектарів площі. З району вказівка — за найб
лижчі три дні зібрати урожай до качана і прозвітува-
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ти. То наші мудрагелі упрягли в трактор важку рей
ку, зачепивши дротом за два кінці, та й проутюжили 
решту кукурудзи — за годину-другу урожай зі стебла
ми лежав на землі, а з ним і невсипуща людська ро
бота за цілий рік. На другий день ще й приорали. 
Щоправда, весь той клин ріллі був усіяний жовтога
рячими трупиками качанів — у час оранки вилущува
лися. Люди кинулися на поле; кому ближче, тому 
вдалося й по кілька мішків назбирати. А тут чутка, 
що з району їде інспекція. Колгоспне начальство по
ставило сторожів — не підпускати людей на кукуруд
зище. Вночі випав сніг. Прибули й перевіряльники, 
виїхали за село, а там — чисте поле — фронт робіт за
вершено вчасно. На радощах усі добре гульнули».

Із їдальні до редакції верталися у такий самий 
спосіб — під Василевою парасолею. Я свою чи забув у 
Києві, чи, швидше всьог©, у мене її взагалі не було. Най
меншим чином не натякаю на те, що моя розповідь по- 
слркила Василю Симоненку темою для написання зна
менитого вірша «Некролог кукурудзяному качанові, 
що згнив на заготпункті». Я переконаний, що він, маю
чи надзвичайно чутливу натуру і будучи не байдужим 
до життя трудівників села («Я таки селянин по крові»), 
до того ж як професійний журналіст, часто буваючи се
ред народу, міг чувати розповіді набагато «страшніші».
Ця поезія вибухового характеру і таїть у собі таку 
емоційну напругу, яку важко в собі «зорганізувати», ли
ше наслухавшись розповідей. Поет виносив у собі тему 
до глибини невтримного народного гніву.

Безсонні ночі, неспокійні днини,
Мозолі, піт, думок гарячий щем 
Аягли з тобою поруч в домовину 
І догнивають під густим дощем.
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Прокляття вам, лукаві лицедії,
В яких би ви не шлялися чинах!
Ви убиваєте людську надію 
Так само, як убили качана.

В останній строфі поет пройшовся кулеметною 
чергою по лицедіях усіх рангів, які стояли на 
ієрархічній драбині влади на всіх рівнях («В яких би 
ви не шлялися чинах»), тобто через образ звичайного 
кукурудзяного качана затаврував усю партійну сис
тему від кремлівського бонзи аж до колгоспного сто
рожа. Так міг сказати лише народний поет... Дата на
писання під цим віршем не значиться, та упорядни
ки відводять йому місце між Симоненковими по
езіями, написаними восени 1962 року.

Дощі наче напосілися — лили ще два наступні 
дні. Про мою поїздку на села не могло бути й мови. 
Усе ж я не гуляв — сидів у редакції і, вивчивши з 
підшивки «молодіжки» рух передовиків кукурудзо- 
водів Черкащини, мережив рядки на задану тему. 
Виходило на рівні вимог сучасності. На третій день 
своє сочинительство я прочитав В.Симоненку. Він 
сказав: «О’кей! Чого їм ще треба, тим київським сідо- 
главим комсомольцям?» (Він натякав на перших се
кретарів ЦК комсомолу, голови яких на молодіжних 
чиновницьких постах уже були припорошені цвітом 
класових бойовиськ).

На прощання ми тиснули один одному руки. Ва
силь просив передати вітання Миколі Сому, Васи
лю Діденку «і всім хорошим хлопцям». Та раптом у 
дверях мене зупинив своїм симоненківським глуху
ватим баритоном: «Чекай! А вірші!» «Які вірші?» — я 
йому. «Свої. Негайно. Залиш для нашої найреспекта- 
бельнішої...» Я дістав із сумки кілька віршів (уже не
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пам’ятаю яких), віддав у руки Василеві. З тим і 
поїхав. Мої поезії скоро були надруковані в «мо- 
лодіжці». Анатолій Ткаченко у книзі «Василь Симо
ненко» пише: «У »Молоді Черкащини» (газету запо
чатковано з 1960 р.) почали систематично з’являтися 
нові перспективні імена. Друкуються тут Ліна Кос
тенко, Микола Вінграновський, Микола Сом, М. Во- 
робйов, В. Литвин, В. Коротич, П. Засенко, М. Саченко 
(вміщено два дописи цього ще тоді учня Моринської 
середньої школи) та інші. Очевидно, не останню 
роль у доборі автури відіграв тут завідувач відділу 
В. Симоненко». (Безперечно. Прямим доказом того є 
оця моя оповідь. — П.З.).

По приїзді в Київ я здав свій віршований текст у 
редакцію «Молоді України». Він був прилучений до 
текстів інших авторів і 21 листопада 1960 року вий
шла газета, у якій на всю шпальту під велемовним 
заголовком «Уклін тобі, невтомний хліборобе — гос
подарю ланів широкополих» (говорили, що тодішній 
головний редактор цього видання розсилав підлеглих 
по різних кімнатах на годину-другу, аби вони думали 
над варіантами заголовків до того чи іншого ма
теріалу) у віршах прославлено працю молодих куку- 
рудзоводів України. А внизу припис: «Сторінку 
підготували молоді поети Б. Олійник, О. Лупій, М. Бе
режний, Д. Головко, П. Засенко». Пишу детально про 
це тому, що вся та кампанія по організації наших по
їздок, компонування нами тріскотливих плакатних 
текстів (бо так вимагалося), матеріальні затрати не 
принесли нінайменшої користі ні суспільству, ні 
літературі. А вірш В. Симоненка «Некролог кукуруд
зяному качанові, що згнив на заготпункті», написа
ний без соцзамовлень під диктовку власної душі, за
лишається в золотому фонді української поезії. Хо-
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четься сказати, аби зрозуміліше було для сучасного 
читача, що усім нам, зокрема й В. Симоненку як жур
налістові, тоді доводилося «сочиняти» тексти, які 
після надрукування відразу ж припиняли своє існу
вання, одержувати за ту роботу зарплату і одночасно 
в затишку душі виношувати живу тканину чесного 
слова.

Якось весною 62-го пронеслася чутка (тоді 
інформація поширювалася блискавично), що завіду
вач відділу сучасної української (знову ж таки ра
дянської) літератури «Держлітвидаву» (згодом ви
давництво «Дніпро») Надія Лісовенко поїхала у 
відрядження по Україні в пошуку молодих талантів. 
Не забарилося і сенсаційне повідомлення — їй удало
ся відкрити нове ім’я поета — якогось Василя Симо
ненка (принаймні так говорили у видавництві «Мо
лодь», де я вже працював). Про це точніше як очеви
дець пише черкаський журналіст Микола 
Дашківський у спогаді «Василь, яким я його знав». 
Наводжу дослівно, поскільки цей епізод був визна
чальним у творчій біографії Симоненка. «На її (Лісо
венко. — П.З.) прохання в «Черкаській правді» зібра
лися члени обласного літературного об’єднання. Ми 
ще не знали, що звідси почнеться Василів шлях у ве
лику літературу. Відверто кажучи, і сам Василь не 
вірив цьому.

Ми читали Надії Павлівні свої твори. Вона уваж
но їх слухала, але особливого ентузіазму в її очах ми 
не помітили. Наскільки я пам’ятаю, Василь того ве
чора своїх віршів не читав. Він сидів поруч з нами і 
на його обличчі грала (хай мені вибачать) трохи 
скептична посмішка.

Потім він попросив слова, підвівся і спокійно 
розібрав кожну прочитану поезію, вказуючи на їхні
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сильні й слабкі сторони. Так глибоко аналізувати 
вірші міг тільки поет, і поет талановитий.

— Ви пишете вірші? — звернулася Надія 
Павлівна до Василя.

— Звичайно, — відповів той.
— І багато?
— Сотні три набереться.
Мабуть, не я один тоді був приголомшений його 

відповіддю.
В альманасі «Дніпрові зорі» обласного літера

турного об’єднання Василь вмістив лише кілька 
віршів. Мати багато творів і не спішити їх друкува
ти?

— То чи не принесете їх завтра? -  знову запита
ла Надія Павлівна.

— А що з цього вийде?
— Ви принесіть, — наполягала Надія Павлівна, — 

а там побачимо. Може, щось і вийде».
Вийшло.
Збірка поезій Василя Симоненка «Тиша і грім» 

побачила світ того ж року в названому видавництві. 
Післямову до цього видання «Радість першовідкрит- 
тя» написав відомий критик-літературознавець Сте
пан Крижанівський. Там зокрема говорилося: «Но
ваторство Василя Симоненка йде не стільки шляхом 
винаходу нових художніх форм, — що теж надзви
чайно потрібно, бо мистецтво ні в чому не терпить 
одноманітності і застою, — скільки в сфері нових ху
дожніх ідей. Я б сказав, що вся суть у гуманістичній 
тональності його віршів і, в протилежність 
надмірного культу особи, в підвищеній увазі та лю
бові до простої людини, яка не є «гвинтиком» чи без
мовною основою, що тримає «вершину», а є центром 
всесвіту, частиною суспільства, всього людства».
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Про Василя Симоненка заговорили.
За мудрим висловом Ліни Костенко, певна річ, 

«ще не було епохи для поетів», та в час хруїцовської 
відлиги все-таки, може, просто від затхлості повітря, 
що скупчилося в державі-казармі, двері самі собою 
прочинилися і знадвору війнуло свіжістю. Василь Си
моненко встиг на хвилі свіжості, як інші шістдесят
ники, увійти в прочинені двері, які скоро державною 
рукою було взято на замок. Він був сам. У нього не 
було впливового вчителя, того «старика Державина», 
який міг би по-батьківськи, як Олександр Довженко 
Миколу Вінграновського, чи Микола Бажан Івана 
Драча на власному досвіді й авторитеті, провести мо
лодий талант через підводні скелі в ідеологічному 
бурхливому морі. Він до всього доходив самотужки, 
за компас-дороговказ йому слугувало глибинне чуття 
рідної землі, незглибима сила рідного народу. Зви
чайно, були в нього щиро віддані друзі-побратими, та 
вони самі зазнавали постійних стусанів збоку то
талітаризму.

І коли б Василь Симоненко вийшов на люди зі 
своїми гнівними віршами до хруїцовської відлиги (а 
чимало таких поезій, виявляється, вже тоді було в йо
го доробку), то не відомо, чи зміг би він написати ще 
щось подібне — йому просто не дали б і закінчити 
навчання в університеті.

В об’єктивному, загалом доброзичливому слові 
Степана Крижанівського про творчість новобранця 
в поезії, знайшлося місце і для критичних зауважень
— як обов’язкова данина стражам ідеологічних 
інстанцій: молодий талант краще недохвалити. Тоді, 
мовляв, буде менше мороки, коли він, не дай Боже, 
покинувши суспільне поле бою за комуністичні ідеа
ли, почне гребтися на присадибній ділянці дрібно
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власницьких любовних переживань. Та й метрові бу
де чим крити: я ж, бачите, свого часу поставився кри
тично до творчості молодого поета, застерігав. Але 
цікаво, що пастухи новоприбулих літературних по
колінь де треба й не треба повчали, що слід занурю
ватись у глиб життя, крок у крок ступати за батька
ми в «революцію далі», втручатися в трудові ритми 
буднів. А в післямові до збірки Симоненка раптом 
зауважувалося, що «менш оригінальний поки що по
ет в інтимній ліриці... І тут, як і всюди, йому ще тре
ба шукати і знаходити нове в собі і себе в новому, бо 
що то за поет, який не славить красу людини, красу 
природи, щастя єднання і щастя творчості».

* * *

У середині жовтня 63-го, коли на бульварі Шев
ченка осінь запалила тополі, Василь Симоненко зай
шов до масового відділу видавництва «Молодь», де я 
обіймав скромну посаду літконсультанта-редактора.
На той час у «Веселці» вже вийшла окремим видан
ням Василева віршована казка «Цар Плаксій та Лос- 
котон». В роботі була друга збірка поезій «Земне тя
жіння», яку ми, видавничі працівники, перечитали 
ще в рукописі. Верстку цього видання Василь устигне 
прочитати, а самої книжки вже не побачить...

Упало в око — від того Симоненка, якого я знав, 
лишилася чи не половина: сірувате обличчя з запали- 
ми щоками, на худій довгій шиї з’явилися круглі ґулі, 
трохи більші за половинку лісового горіха. Незвично 
було дивитися на нього ще з однієї причини — відпу
стив довгі настовбурчені вуса. Багатьох, хто його знав, 
важко переконати в тому, що у Василя були вуса. Та 
ось він сам про це пише, кепкуючи, в листі до Івана

27
*



Світличного: «Твої вуса скоро матимуть жалюгідний 
вигляд перед тією буйною рослинністю, що вишумо
вує над моїм ротом. Тепер мені є про що говорити 
навіть з тими людьми, які раніше в бесідах зі мною 
не заходили далі зворушливого «Здрастуй!»

Я не втримався, щоб не запитати:
— Що з тобою, Василю? Не впізнаю тебе.
— Нічого, Петре. Воно все пройде, — сказав при

глушеним голосом, глибоко затягуючись цигаркою. 
До нас підійшла бібліотекарка «Молоді», в руці три
мала збірку Василя «Тиша і грім». Попросила авто
граф. Він швидко написав: «Аллі на предмет мему
арів». Залишилися вдвох. Гомоніли про се, про те, але 
внутрішньо я був зациклений на Василевому вигляді. 
Помітивши це, він раптово мовив:

— Взагалі, я себе почуваю не дуже... Нирки барах- 
лять...

Наближався час обідньої перерви, і я запропону
вав піти пообідати. В коридорі мимо нас пружистою 
ходою пройшла працівниця журналу «Малятко».

— Хто вона? — запитав.
— А що, сколихнула твою уяву?
— Просто звернув увагу, з якою гідністю вона но

сить свої надбання...
— Значить, Васю, ти козак козаком.
У ресторані «Україна» навпроти видавництва, 

куди ми спершу заглянули, було завізно. Перейшов
ши на другий бік бульвару Шевченка, отаборилися в 
ресторані «Ленінградському». Всідаючись за вільним 
столом, я запитав: «По чарці вип’ємо?» Запитав, бо 
закрадалося в думці, що йому вживати спиртне не 
можна. «Я не п’ю тоді, коли грошей немає», — від
повів чітко. Коли ми приступили до борщу (знову ж 
українського радянського), до нашого столу, не пита
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ючи дозволу, підсів якийсь прилизаний тип. Почина
ючи поратись біля їжі, він голосно покликав офі
ціантку і вимогливо сказав: «Прінєсітє белого хлеба!»
Та швидко повернулась і, вибачившись, повідомила, 
що саме того дня білого хліба в ресторані не було. Це 
відбувалося саме тоді, коли кліка Брежнєва починала 
готувати кремлівський переворот: аби скомпромету
вати Хрущова, хліб у магазини і харчові заклади по
ступав нерегулярно або й зовсім не завозився. На 
вулицях влаштовувалися черги, народ ремствував. 
Відвідувач невгавав, обізвав працівників ресторану 
ледацюгами, офіціантці нагрубив, мовляв, вона пра
цює не на своєму місці, завимагав книгу скарг. 
Підійшов директор ресторану. Заходилося на скан
дал. Ми з Василем, наче по команді, поклали ложки і 
підвелися.

— Перестаньте хамити й зневажати людей, — очі 
у Василя потемніли.

— Я трудящійся і трєбую нормального абслу- 
жіванія.

— Трудящі раді чорному хлібові, — докинув я.
Після словесних перестрілок прилизаному ти

пові не лишалося нічого більше, як притихнути і взя
тися за знищення котлети. Він бурмотів:

— Ізвєстно, кто ви такіє...
— Ми також не помиляємося у вашій особі. Пра

цюєте, що аж пальці знати. Ну, давайте відверто... Ви 
прийшли і сіли поруч із нами, щоб призвести до про
вокації, — Василь чітко викладав свою думку.

— Что?
Посопівши й нашвидку надпивши зі склянки 

компот, непроханий кинув гроші на стіл і ретирувався.
Я вперше бачив Симоненка гнівним. Директор 

ресторану, офіціантка почали нам дякувати.
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— Скільки їх отаких вештається по нашій землі, 
для блага її не вдаривши пальцем об палець, а вима
гають «белого хлеба», — сказав Василь.

Уже на вулиці він зупинив мене: «Це, сам розу
мієш, випадок такий собі. А в складніших ситуаціях
— раджу тобі — ніколи не показуй видавничого чи 
журналістського посвідчення. Вони полюють за та
кими, як ми». Хто такі «вони» — мені добре було 
відомо...

Значно пізніше, коли Василя вже не буде серед 
нас, я здогадаюся, чому він застерігав мене бути обе
режним при зустрічах із представниками влади. Уже 
тоді він мав гіркий досвід від зіткнення з дорожною 
міліцією в Черкасах — той випадок став причиною 
смерті поета. Василь «засвітився», показавши посвід
чення журналіста.

Тривожна звістка про смерть Василя Симоненка 
прилетіла з Черкас до Києва серед грудневої ночі 
1963 року. Зозуля з вирію також прилітає вночі, а 
вранці вже кує людям літа. Та звістка черкнула наші 
серця чорним холодним крилом, забилася тугою 
раптової втрати, закричала не своїм голосом, що на
шому Василеві зозуля вже ніколи не закує. Та звістка 
ширяла від дому до дому, передавалася із вуст у вус
та, телефонними дзвінками будила заснулих, застига
ла на білих сторінках газет чорними літерами некро
логів. Тяжка туга огорнула душі тих багатьох, хто йо
го знав, і тих, хто його чув лише на ім’я. Бо в його ти
хому імені Україна уже колихала своїх діток майбут
ньої волі й громом озивався незглибимий нурт на
родного гніву.

За кілька днів до смерті Василя хтось, відвідавши 
хворого в лікарні, розповідав у Києві, що поет дуже 
хотів побувати у своїх Біївцях на Полтавщині, казав,
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що коли б йому босими ногами ступити на рідну 
землю, — неодмінно видужав би. У суботу 14 грудня 
ми, працівники київських видавництв, редакцій, ху
дожники, композитори, актори — на той час молоді, 
захмелені віяннями хрущовської відлиги, гуртували- 
ся-збиралися їхати на похорон нашого сучасника. 
Багато нас відбуло до Черкас вечірнім поїздом, дехто 
добирався автобусом або чим прийшлося...

15 грудня — день похорону. Неділя. Черкаси за
валені білими снігами. Морозно, холодно. Зранку ви
гулькнуло сонце. З’їхалися з Києва, зі Львова, з інших 
міст України — Василеві однодумці, друзі, перевес
ники, представники того покоління, яке вже набира
ло змістовної суті й скоро поіменується шістдесят
никами. Микола Вінграновський, Анатолій Шевчен
ко, Борис Олійник, Микола Сом, Алла Горська, Люд
мила Семикіна, Анатолій Перепадя, Іван Світлич- 
ний, Михайлина Коцюбинська, Леонід Коваленко, — 
які золоті імена! Усіх нас єднає любов до таланту Ва
силя, до його особистості, зближує нас наша спільна 
велика втрата і щось таке болючо-щемляче україн
ське, про яке ми ще не можемо признатися на повен 
голос...

Зала черкаського Будинку вчителя — простора, 
якась незатишна й похмура. Посередині біля домо
вини з тілом Василя заплакана його мати. Біля неї на 
стільчику стоїть хлопчик — це Василів синок Лесь.
Він роздивляється навколо, не може збагнути дитя
чим розумом, що сталося. Сплакана його мама Люся, 
Василева дружина. Багато людей.

Грудневий день короткий, як і Симоненкове 
життя. Громадська панахида почалася десь ополудні.
Зі словом від Спілки письменників виступив Володи
мир П’янов. Потім говорили Василеві колеги-жур-
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налісти по роботі в «Молоді Черкащини». З кожною 
промовою приходило болюче усвідомлення, яку лю
дину втратили ми всі. Втратила Україна. Саме Ук
раїна.

Звуки траурної мелодії сповістили про час вино
сити домовину з тілом. Беремо на плечі. Василь пли
ве над головами присутніх — море людей зібралося у 
дворі й на вулиці. Домовину підносимо до автобуса. 
Виїжджаємо за місто. Сонце заховалося. Повіяло 
рвучким вітром. Нахмурене небо сипнуло снігом. Ав
тобус зупиняється серед поля — навколо біла дале
чінь. Кроків за двісті чорніє горбик землі. Там вири
то могилу. Знову беремо домовину на плечі. Віко по
крито червоною китайкою — козака випроводжаємо 
в останню путь. Пучки калини впереміш із житніми 
колосками. Алла Горська і Людмила Семикіна, як дві 
горлиці, незважаючи на хурделицю з морозом, ідуть 
простоволосі, в розхристаному верхньому одязі, за
плакані, згорьовані, несуть величезну гірлянду з яли
нових віток, перевитих червоною калиною. І вінки, 
вінки...

Зупиняємося біля ями. Починають проголошу
вати промови. Я стою в узголів’ї Василя і майже нічо
го не втямлюю — говорять невиразно, глухо. Володи
мир П’янов пропонує мені сказати слово. А я в яко
мусь отупінні, думки розбіглися. Тому не говорю, а 
майже пошепки звертаюся до Василя: «Нехай там 
тобі буде тиша, а нам, Василю, нехай лишається грім 
твого мужнього поетичного слова. Нехай той благо
датний грім будить грядущі покоління на нові засіви 
рідного нашого поля»... Всі заплакані. Микола Вінгра- 
новський просто ридає.

Раптово мій погляд зупиняється на книжках 
«Тиша і грім» і «Цар Плаксій та Лоскотон», які ле-
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жать у домовині на рівні Василевого чола. Та наче ж 
їх досі тут не було. Не можу втямити: навіщо і хто це 
зробив? Та вже рука Миколи Сома забирає книги, а 
його різкий, обурливий голос звучить до когось 
невідомого, та, напевно, присутнього: «Ми хоронимо 
Васю Симоненка, а не його книжки!..» Поруч зі 
мною стоїть Олександр Стаєцький — редактор пер
шої збірки Симоненка. Уже потім він скаже, що, по
бачивши в домовині «Тишу і грім», жахнувся, адже 
там записано і його ім’я...

Хтось іще промовляє. Тіло Василя покривають 
червоною китайкою. На домовину опускають віко. 
Невдовзі почуються глухі удари мерзлої черкаської 
землі об нову й таку сумну для живих Василеву осе
лю. Під жалібні звуки траурної мелодії серед білого 
поля появиться горбик зі свіжої землі, густо обстав
лений вінками. Ми ще якісь хвилини тут постоїмо. 
Скоро метелиця забілить усе в один колір. Віддаляю
чись і оглядаючись, видно, як на могилі Василя Симо
ненка переможно палахкотять грона червоної кали
ни на холоді білого снігу...

Промине кілька швидкоплинних літ, і влада біля 
цієї могили поставить своїх сторожів — недремне 
око, яке стежитиме за кожним, хто прибуватиме 
зблизька чи здалеку поклонитися пам’яті свого сучас
ника, однодумця, побратима. Навіть у святкові дні 
«Поетичного жовтня», коли Черкаси приймали що
року найкращих поетів із республік колишнього Со
юзу, гостям було не велено з’являтися біля могили ве
ликого сина України.

На обрії маячів 1967 рік, а з ним наближалася 
тріумфальна дата — 50 років радянської влади. До цьо
го, як тоді казали, знаменного свята імперія готувала
ся заздалегідь і по всіх напрямках. Керівні інстанції
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спустили на видавництва розпорядження — видати 
бібліотеку творів українських радянських поетів під 
рубрикою «Поезія». У цій серії спершу вийшли у світ 
томики на той час живих класиків: Максима Рильсь
кого, Павла Тичини, Володимира Сосюри, Андрія Ма
лишка. Потім почали виходити збірки авторів, які за 
сталінських часів були розстріляні й замучені — у цьо
му численному списку право на публікацію творів 
відводилося лише окремим, серед них Олекса Близько, 
Валер’ян Поліщук... Після поетів фронтового призову 
черга вже була дійшла і до молодих.

На видавничій нараді «Молоді» до плану видань 
вдалося включити і томик поезій Василя Симоненка. 
Уже тоді творчість поета набирала широкого розго
лосу — у протилежних судженнях про вірші цього 
автора у читачів посилювалася цікавість. Його поезія 
по-справжньому була співзвучна з настроями бага
тьох читачів, зокрема молоді, яка на той час уже вди
хнула свіжого вітру скороминучої хрущовської 
відлиги. Зі смертю поета, як не дивно, пробуджувала
ся національна свідомість багатьох сучасників. Пара
доксально, але Симоненкова смерть народжувала 
віру у завтрашнє України.

В основі різнобічних поглядів двох систем лежа
ла боротьба протилежностей: якщо націоналістично 
(читай патріотично) настроєні люди вбачали у твор
чості Симоненка піднесення українського духу, то 
кремлівським ідеологам і їхнім клевретам в Україні, 
які сповідували інтернаціоналізм (читай науку пере
вертнів), залишалося єдине — спершу подавати твор
чість поета дозовано, а згодом і зовсім заборонити, 
оголосивши її на землі, яка його породила, ворожою.

Тож, коли стало на порі приступати до конкрет
ної роботи над вибраним Симоненка, мені як редак
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торові майбутнього видання дехто з видавничих 
керівників, ніби між іншим, натякнув: мовляв, є така 
думка (двоєдушна лукава манера через неконкрет- 
ність посіяти тривожний сумнів чи серед людей, чи в 
суспільстві взагалі), що коли «пересипати» дві неве
ликі за обсягом збірки поета («Тиша і грім» та «Зем
не тяжіння»), то на окремий томик вибраного в цьо
го автора не набереться. Отже... Мабуть, не варто й 
розпочинати роботу над черговим виданням Симо
ненка. На моє запитання, чия ж це все-таки думка, 
прозвучала відповідь:

— Петре Петровичу, не будемо гратися. Ви як 
редактор маєте бути здогадливим...

Я добре усвідомлював, що це лише натяк при не
початій мною роботі. Та навіть за більш-менш спри
ятливих обставин пропоноване тобою до публікації 
слово має пройти «крізь стрій» видавничих і поза- 
видавничих перевіряльників і, безперечно, стане пе
ред пильні очі цензора. А останній — людина 
своєрідна. З ним жарти короткі. Він лише зачитує в 
•тексті підозрюване слово чи словосполучення і 
спокійно виносить присуд: нізззя.

Хто не знав, що гра з упертою, брутальною си
лою справа небезпечна! І все ж бажання видати нову 
книгу поезій Василя Симоненка перевершувала 
всякі побоювання.

Ми, редактори різних відділів, сиділи в тринад
цятій кімнаті, що вікнами виходила на бульвар Шев
ченка. Мій стіл стояв першим ліворуч від дверей. Ще 
кілька днів тому за цим столом сидів Іван Дзюба, та 
після звільнення (легко кажучи) його з видавництва 
начальство веліло мені зайняти його робоче місце. 
Якось у ледь прочинених дверях я помітив Дмитра 
Чередниченка — редактора відділу піонерської літе
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ратури, який по-змовницьки жестом поманив мене. 
У коридорі поруч нього стояв кремезненький юнак. 
Дмитро мовив: «Знайомся. Це Микола Рачук — моло
дий поет із Черкас. Послухай, що він тобі скаже». 
Той відразу видав інформацію: у мами Василя Симо
ненка є архів, у якому зберігаються неопубліковані 
вірші поета. І їх там чимало...

Я в душі порадів: сама доля підкидає мені цього 
юнака, аби здійснити намічену справу!

У день похорону Василя мене знайомили з його 
мамою Ганною Федорівною Щербань. Та їй тоді хіба 
до мене було? Чи вона зможе довірити архів свого 
сина малознайомій людині? Микола Рачук запевнив, 
що Ганна Федорівна йому повністю довіряє і коли 
він відрекомендує мене, вона дозволить ознайомити
ся з творчою спадщиною свого сина.

На роздуми й вагання часу не було. Тут же, у ви
давничому коридорі ми втрьох вирішили: мені з Ми
колою їхати в Черкаси. Негайно. Про оформлення 
відрядження не могло бути й мови. їхати інкогніто. 
Але як відлучитися з роботи?

Зайшовши до кабінету завідувача кадрами, я з 
удаваною тривогою в голосі сказав:

— Маріє Павлівно, мені конче потрібно на день- 
другий поїхати до матері.

До якої саме — не уточнював. Багатьом було 
відомо, що я часто їжджу до своєї мами в село. Мою 
«бабу Настю» знали і в очі і заочно.

— Что-то случілось?
— Там рукописи. А вони конче потрібні.
— Харашо. Єзжай.
На світанні наступного дня ми з Миколою Рачу- 

ком уже мчали на крилатій ракеті дніпровою водою 
в бік Черкас.
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Це відбувалося вже після того, як у газеті «Ра
дянська Україна» (5 квітня 1965 р.) була опублікова
на стаття «Еверест підлості», від змісту якої повіяло 
холодом недобрих сподівань. У ній йшлося про що
денникові записи Василя Симоненка, які потрапили 
в зарубіжжя і там (також у радіопередачах) з відпо
відним коментарем використовувалися як антира- 
дянська пропаганда.

Неперевершені майстри політичних спекуляцій 
не проминули можливості використати смерть по
ета для власних інтриг — мовляв, коли б вони мали у 
своїх руках усю спадщину Симоненка, то, певно, до
зволили б випускати на люди лише ті твори, у яких 
стовідсоткова хвала радянській дійсності. А так 
дивіться — совєтський поет допустився ідеологічних 
помилок, а буржуазні націоналісти тепер злочинст- 
вують, публікуючи політично недовершені щоденни
кові записи. Отже, поскільки творчість Симоненка у 
своїй суті шкідлива, на неї потрібно накласти забо
рону. А щоб дошкульніше було — використали при
сутність матері поета і водили її рукою: «Мій син був 
комуніст, і тому я звертаюся до Центрального 
Комітету Комуністичної партії України з тим, що 
мене дуже турбує. Я краще, ніж будь-хто, знаю свого 
сина. Ріс він без батька, закінчив сільську школу з зо
лотою медаллю, навчався в Київському університеті, 
і все, що він мав, дала йому Радянська влада. Я бачи
ла й чула, як його вірші з виданих книжок читають і 
односельці, і молодь шкіл, студенти інститутів, і я, за
знавши великої втрати, втрати єдиного сина, жила 
єдиною втіхою, що сина мого шанують і що наша Ра
дянська влада не забула його сім’ї’.

Але раптом мені кажуть сусіди, що вірші й що
денники мого сина передають закордонні радіостан

37
*



ції. Я була дуже здивована, як вони туди попали. На 
похорон і після похорону приїжджали з Києва його 
товариші Іван Світличний, Анатолій Перепадя та ін
ші — всіх я не знаю — були зі Львова і з Києва, і вони 
попросили в мене синові рукописи. Я думала, що 
віддаю їх у чесні руки, що синові товариші переда
дуть їх у Спілку письменників, а виявилося не те. Во
ни їх привласнили, пустили по руках, і це мене дуже 
образило. Я розумію, що мій син де в чому міг поми
лятись, але ж він писав щоденник для себе, а не для 
того, щоб його читали й тлумачили, як кому зама
неться.

Я це осуджую і прошу взяти до уваги мою щиро
сердечну заяву. Ганна Щербань».

Той, хто компонував цю заяву, після її публікації 
міг звітувати перед своїм начальством: «Ми зреагува
ли на націоналістичні публікації, дали належну 
відсіч». Але... Але тоді вже на любові до Симоненко- 
вого слова, а тим більше на його популяризації влада 
перевіряла хто чим дише. Вечори пам’яті поета забо
ронялися. Дмитро Онкович, нині відомий поет, буду
чи студентом Київського університету, задумав ор
ганізувати й провести вечір Симоненка з нагоди 
річниці по його смерті. Затія студента закінчилася 
розбором його особистої справи на засіданні партко
му університету і зовсім випадково він не одержав 
партійного стягнення із занесенням в особисту спра
ву і не був відчислений з вузу. І все-таки... Все-таки 
відбувся грандіозний вечір пам’яті Василя Симонен
ка у Спілці письменників, на якому головував Дмит
ро Павличко. Різкий, дошкульний, вогнистий виступ 
Івана Дзюби, спрямований проти пристосуванців і 
ортодоксів у літературі, збурив переповнену до краю 
залу Будинку літераторів. Разом із тим критик дав
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глибоку оцінку творчості Симоненка як поетові- 
патріоту й визначив його почесне місце в ук
раїнській літературі.

Молодь зачитувалася віршами поета, а сміливців 
за прилюдне їх виконання влада суворо карала аж до 
позбавлення прописки в столиці, а відтак і виселен
ням із Києва. Одначе вечори, присвячені Симонен- 
кові, проводилися й поза межами Києва. Нас 
кількох, а саме Івана Дзюбу, Григорія Тименка, 
Миколу Шекеру та автора цих слів, запросила прове
сти вечір пам’яті поета Раїса Мельниченко (в 
заміжжі Стороженко), на той час молода вчителька 
української мови та літератури в селі Бобрику на 
Броварщині. Захід пройшов досить успішно і без 
можливих сумних наслідків — навздогін за нами до
носів не було.

Молоді поети, що голосно заявили" про себе, по 
суті однодумці Симоненка, присвятили йому свої 
вірші — вони читалися на сторінках видань і зі сцени.

Всі ми прийдем на той світ до тебе,
Тільки Україна хай не йде! — 

писав Іван Драч. А Микола Вінграновський:

Наш Василь стартував на немислиму 
в світі орбіту,

Ім'я якій
Наші горе і сльози,
І тиха клятва моя
На солонім плечі України.

Прекрасний вірш-посвяту написала колишня 
однокурсниця Василя Тамара Коломієць, спрямував
ши гостроту поетичної думки на тих личин, які ще
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вчора писали доноси на поета, а сьогодні клялися в 
дружбі. Борис Олійник видрукував у журналі 
«Дніпро» поему «Дорога» з присвятою Василеві Си- 
моненкові.

А що ж так допікало в «Щоденнику» чиновни
кам від літератури і високопоставленим верховодам? 
Відповідь на це можна було тоді прочитати на арку
шах, що поширювалися самвидавівським чином:

«Земля вже двадцять восьмий рік несе мене на
вколо сонця. Мало встиг я зробити за цей час гарно
го і доброго. Зате навчився я пити горілку, смердіти 
тютюном, мовчати і бути обережним, коли слід кри
чати. І найстрашніше — навчився бути нещирим». Як 
же, мовляв, це так — людина народилася на ра
дянській землі, виховувалася в найгуманнішій у світі 
державі, і коли всі щасливі ідуть семимильними кро
ками до світлого майбутнього, поет знаходить у собі 
вади, які аж ніяк не сумісні з мораллю будівника ко
мунізму. «Немає нічого страшнішого за необмежену 
владу в руках обмеженої людини». «До безтями не
навиджу казенну, патентовану, відгодовану мудрість. 
Якими б цитатами бездари не підпирали свою розу
мову стелю, вона однак занизька для нормальної лю
дини». Знову ж: поет-реаліст навіть не натякає, а від
верто стверджує, що в партії, яка є розумом, честю і 
совістю епохи, жирують патентовані, відгодовані 
бездари. А це вже щодо творчості: «Якщо поет не 
приносить нових думок та емоцій — він формаліст. 
Як би не рекламував свою мниму належність до 
реалістів. Холуйським реалізм не може бути. Є реа
лізм, якому служив Шевченко, і є реалізм, що корис
тується послугами Дмитерка. Різні речі! Не дмитер- 
ки спадкоємці літератури. Вони живуть з неї, а не для 
неї». Це вже занадто! Та хто він такий той Симонен-
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ко, щоб робити присуд ТАКОМУ?! Із відстані часу 
можна лише подивуватися пророцтву «молодого ви
тязя української поезії». До речі, якщо не рукою са
мого Дмитерка як головного редактора журналу 
«Вітчизна», то все ж під його пильним наглядом з 
текстами Василя Симоненка відбувалися дивні мета
морфози.

Спекулятивні дійства партійних політиканів на
вколо імені поета набирали характеру кількаповер
хових викрутасів. Книжку поезій Симоненка «Земне / 
тяжіння», певна річ, що посмертно, висунули на здо- ) 
буття Державної премії УРСР імені Шевченка. Вису
нули, щоб не дати премії. Фактом висунення можно
владці демонстрували свою начебто любов до твор
чості поета, боротьбу за його чесне ім’я і тут же... Ми
кола Сом згадує: «...я надіявся на людську справед
ливість і на мудрість нашої Спілки. Але ж тоді (іще 
до обговорення кандидатур) Андрій Малишко сказав 
мені: «Не радій, Миколко, Шевченківської премії не 
одержить мати твого померлого товариша. Ця 
премія уже лежить у кишені поета-академіка, поета- 
орденоносця і орденопросця Миколи Бажана». Відо
мо, що ця премія видавалася за рознарядкою «висо
кої хати» і з мовчазної згоди Спілки письменників.

Та навіщо далеко ходити? Дехто і з видавничих 
працівників «Молоді», наче між іншим, довірливо 
переконували, що поезія Симоненка явище тимчасо
ве, адже все українське як суто національне відмирає 
за об’єктивними законами. Поезія російськомовних 
Євгенія Євтушенка, Андрія Вознесенського, уміло за
пущена всесоюзною пропагандистською братією, 
багатьом забивала мізки. Виявляється, Симоненко 
мав свою думку, перечитуючи гамірливі творіння 
столичних бардів. У листі до телерадіожурналіста і
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поета Валерія Кравця він писав: «Решта сторінки ли
шається чистою, мабуть, для того, щоб я використав 
її для емоцій, які викликали в мене останні вірші 
твого кумира Євтушенка, надруковані, здається, в 
«Октябре». Я утвердився в своїй точці зору і вважаю, 
що оний класик цілує музу не туди, куди треба. Але, 
звичайно, моя думка для тебе не повинна мати яко
гось значення. Люби його собі на здоров’я, тільки не 
кривляйся у віршах, як він. Хоча — і це твоя особиста 
справа» (16.09.59).

Хочеш того чи не хочеш, а доводилося зважати 
на обставини часу і на те різноголосся суджень, яке 
буквально гуділо навколо імені поета і його твор
чості. У дорозі до Черкас я не плекав особливої надії 
на успіх, та все ж мав переконатися в наявності досі 
невідомих творів у архіві такої цікавої особистості, 
як Василь Симоненко. Стояла золота осінь, і елегійні 
Черкаси на високому дніпровому березі милували 
око барвистими кольорами. У цьому місті, назва яко
го мені завжди нагадувала Василя Симоненка, Васи
ля вже не було... Там жила його мама, яка породила 
поета і зараз була продовженням сина, який силою 
свого таланту обезсмертив і себе, і її, увіходив у 
міжзоряний простір українського духовного неба...

Перш ніж навідатись за адресою до Ганни Фе
дорівни, ми з Миколою Рачуком зайшли до готелю 
«Черкаси» — мені потрібно було мати пристанище 
для ночівлі. Ледве вблагали адміністратора — вона 
все-таки змилувалась і поселила мене на третьому 
поверсі у просторій кімнаті-гуртожитку ліжок на 
п’ятнадцять.

Наближаючись до будинку під номером 345 по 
вулиці Шевченка, я чомусь уголос подумав: «Василеві
— справді українському поетові — судилося долею і
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жити на землі Шевченка і мешкати на вулиці його 
імені. Саме так!»

На дзвінок двері відчинила сама Ганна Фе
дорівна. Запросила до кімнати. Я не зволікав і тут же 
повідомив мету свого приїзду. Без тіні сумніву на 
лиці вона мовила: «Ну то й добре. Покажу вам усі па
пери, всі записи Басі. Я й сама вже думала, чи до 
Спілки письменників звернутися, аби роздивилися 
архів мого сина та направили куди треба». Тут мушу 
сказати, що лише після смерті Симоненка, коли йо
го неопубліковані твори, як уже говорилося, потра
пили за кордон, у подібних випадках спілчанські 
функціонери діяли згідно зі спущеною «зверху» 
інструкцією: в день смерті письменника на його 
квартиру прибувала комісія зі Спілки, весь архів 
опечатувався і відправлявся за призначенням. Там 
компетентні люди, як жартома їх називали «літера
турознавцями в погонах», ознайомлювалися з папе
рами, сумнівні записи вилучали і лише тоді дозволя
лося архів автора читати іншим.

Скоро Микола Рачук пішов у своїх справах, зали
шивши нас удвох. І ось я «з матір’ю на самоті». Лише 
тепер я помітив — з часу похорону сина вона трохи 
змінилася — поглибшали зморшки біля вуст, гладко 
зачесані назад коси припали памороззю. Але 
привітність і тиха доброта в голосі залишилися тими 
самими. Миттю згадався Василів рядок «І волосся 
твоє сумне». Саме зараз так точно пасувало оте «сум
не» до маминого лиця, погляду, навіть одягу. Але цей 
мінор швидко розвіявся, як тільки вона заговорила. 
Відчувалося, що в її душі поєдналася гіркота втрати з 
материнською гордістю. Розпитала мене, наскільки 
ми були близькими з Василем, про наших спільних 
знайомих, наперед дякувала за те, що я взявся як ре
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дактор за підготовку нової книги поезій її сина. А 
коли я розповів про свою маму і про те, що поїхав у 
Черкаси до Василевої мами, нібито до своєї, вона не 
втрималася... Сплакнула. Присутність Василева була у 
нашій розмові, а на стіні під рушником висів його 
фотопортрет, здається, той, який несли поперед по
хоронної процесії.

Переді мною сиділа українська мати, Мати По
ета, ім’я якого уже звучало над континентами.

Згадуючи про лист у «Радянській Україні», каза
ла: «Ой, які недобрі люди... Та там же моїх слів лише 
третина. Решту подописували. Соромно перед Васею. 
Він на несправедливість страшно обурювався. Вночі 
проснуся та й розказую йому про все... А потім 
увімкну приймача, послухаю його голос аж із Амери
ки — часто передають — та так, наче набалакаюся із 
ним...»

Ганна Федорівна — високої культури жінка. Чо
мусь Іван Кошелівець авторитетно заявляє, що вона 
була неграмотною: «Симоненкова мати — непись
менна колгоспниця». То як же тоді сприймати вірш 
В. Симоненка «Лист»?

Знов мені листа прислала мати, 
Невеличкий лист — на кілька слів,
Пише рідна, що навколо хати 
Наш садок вишневий забілів.

А в книзі «З матір’ю на самоті» вона говорить 
Миколі Сому: «Із самого малечку мені думалось ви
вчитися на вчительку. Закінчила три класи церковно
парафіяльної школи в Біївцях, а потім до сьомого 
класу вчилася в ШКМ — школі колгоспної молоді. А 
вже потому спробувала вступити до інституту. Пото-
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нула на екзамені з математики. Знову пішла до шко
ли — закінчила восьмий клас у Тарандинцях».

Якби Василь Симоненко не написав більше нічо
го, крім поезій про матір, і тоді б він увійшов у 
історію української літератури.

Скільки б не судилося страждати,
Все одно благословлю завжди 
Аень, коли мене родила мати 
Аля життя, для щастя, для біди.

У віршах «Лебеді материнства», «З дитинства», 
«Матері» поет звертається до неї як до мудрої, чуй
ної покровительки, як до свого старшого друга і по
радниці. Навіть коли вони в розлуці, відчувається 
присутність материнської любові і її добросусідства 
у неспокійному житті автора.

За тобою завше будуть мандрувати 
Очі материнські і білява хата.

Це Мати, яка виконала високу місію в житті — 
народила Україні великого поета і виховала його на 
вірність рідній землі. Він, уже будучи тяжко хворим, 
у переддень своєї кончини у листі, адресованому 
президії правління СПУ, не забув про неї: «...я не мо
жу піти з життя, не подумавши про долю сім’ї, особ
ливо матері (підкреслення моє. — П.З.). Мати моя 
працювала в колгоспі ТІ років, але, незважаючи на 
це, змушена вдовольняться долею «утриманки». 
Перший день моєї смерті може стати першим днем 
її жебрацького животіння. Від усього серця прошу 
Вас не допустити цього і, коли це можливо, виділити 
їй з коштів Літфонду бодай мінімальну суму, котра 
б гарантувала її від наглої смерті.
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Всі авторські права на мої писання належать 
моїй сім’ї: дружині Людмилі Павлівні, синові Олесеві 
та матері — Щербань Ганні Федорівні.

12/ХІІ.63 В.Симоненко».

Мама дістала з шухляди письмового столу дві 
грубезні папки. «Оце дивіться, вибирайте, що вам 
потрібне». Я розв’язав стрічки першої папки. Недо
працьовані вірші — буквально по кілька строф чи 
рядків на сторінці, записи на половинчастих арку
шах паперу, замітки... Майже все написано від руки 
олівцем. Трапляються машинописні передруки. 
Варіанти рядків, за якими можна простежити робо
чий хід думок того чи іншого уже відомого вірша. 
Ось цілі сторінки чорнових начерків знаменитих 
«Лебедів материнства». Починалося якимись навіть 
примітивними банальними словосполученнями. А 
потім справжні муки творчості... Слова переставля
лися, закреслювались... Ішло туго. Неймовірний опір 
матеріалу. А в результаті — шедевр!

Натрапляю на невідомі вірші «Я юності не 
знав», «І знову сам воюю проти себе», «Не лицеміри
ти, не чванитись пихато», «Про поезію». Всі тексти 
переписую на папір, що прихопив із собою. На по
жовклій сторінці читаю відомий текст, але чимось 
він не збігається із уже знаними рядками. Це вірш 
«О земле з переораним чолом». Перша і останні 
строфи залишилися без зміни. Вчитуюся в другу і 
третю строфи оригіналу:

Вкраїнонько! Розтерзана на шмаття,
У смороді й тумані гнойовім,
Кричиш ти мені в мозок, мов прокляття 
І зайдам, і запроданцям твоїм.

46
*



Аюбове світла! Чорна моя муко!
І радосте безрадісна моя!
Бери мене! У материнські руки 
Бери моє маленьке гнівне Я!

Оце справжній Симоненко. Той же варіант 
вірша, що друкувався в періодиці і в «Земному 
тяжінні» спотворено, там «погуляла» нечиста сила — 
з емоційно наснаженого болем за рідну землю твору 
залишився «стовп». (За побутуючим тоді видавничим 
анекдотом, що складався із запитання й відповіді: 
«Що таке стовп? Відповідь: відредаговане дерево).
Для порівняння наведу книжковий варіант: 

Вкраїнонько! Гуде твоє багаття,
Убогість корчиться і дотліває в нім.
Кричиш ти мені в мозок , мов прокляття 
І зайдам , і запроданцям твоїм.
Аюбове грізна! Світла моя муко!
Комуністична радосте моя!

Переписую собі вірш за Симоненком, хоч досвід 
підказує, що надрукувати його ніяк не вдасться, адже 
в цензури принципи непорушні — при перевиданні 
строго посилатись на текстовий варіант нею ж (цен
зурою) раніше дозволений. І ніяких розмов!

Натрапляю на невідомий прекрасний вірш «Я».
Він за внутрішньою емоційно-психологічною силою 
ніби є продовженням знаного вірша «Ти знаєш, що 
ти — людина», але з глибшим підтекстом. Добре зна
ючи «смаки» цензури, маю певність, що цілий ряд 
надзвичайно сильних, майстерно, на класичному 
рівні написаних поезій опублікувати не вдасться. І 
все ж я переписую «Некролог кукурудзяному кача
нові, що згнив на заготпункті», «Злодія», «Баладу про
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зайшлого чоловіка», «Курдському братові», «Суд», 
«Хор старійшин з поеми «Фікція», «Браму» і ще по
дібні, окремі з яких з’являлися у самвидаві. Радію — 
відкривши для себе, а відтак, здається, вдасться від
крити і для читачів поезії «Є тисячі доріг, мільйон 
вузьких стежинок», «Я», «Скільки в тебе очей», «Са
мотність». Навіть заради цих чотирьох творів варто 
було їхати в Черкаси.

Другий день ходжу до Ганни Федорівни як на 
роботу. Ночую в готелі. Папку з переписаними 
віршами на ніч кладу під подушку, а вранці забираю 
з собою. У кімнаті залишається тільки чемоданчик із 
необхідними в дорозі речами.

Другої ночі прокидаюся від якогось гармидеру 
в кімнаті. Бачу, яскраво горить люстра, за столом, 
що стоїть посередині, троє чи четверо осіб чоловічої 
статі. Впало у вічі, що вони просто потворні. Випи
вають, шумлять, не зважаючи, що люди сплять. Гля
нув на годинника — о пів на третю... Не встиг пово
рухнутись, як один із них, наче з картини Босха, 
присадкуватий, у майці, з одвислим животом, ши
рокоротий, з вивернутими губами сказав упівголо
са: «Он нє спіт». За мить підійшов до мого ліжка з 
чаркою в руці.

— Слиш, випєй с намі.
Я, відчуваючи щось непевне, відповів їхньою мо

вою, що вночі оного не вживаю. Наблизився ще 
один, тицяючи мені в руку чарку, мовляв, вони за
прошують по-людськи, бо в них успіх. Назвалися 
поіменно. Після настійливих умовлянь я рвучко 
встав, не одягаючись, підійшов до столу, сказав, як 
бувалий: «Харашо, ребята, давайте!» Простежив — 
наливали з тієї пляшки, що й собі. Випили. Стало 
гамірно. У дверях кімнати з’явилася чергова по по-
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верху, строго наказала припинити пиятику, бо зму
шена буде викликати міліцію.

Цього ще мені не вистачало. Та, скориставшись 
такою випадковістю, навідріз відмовився від подаль
шого застілля і ліг у своє ліжко. Звичайно, не спалося. 
Рано-вранці, вертаючи з умивальника до кімнати, 
застав того потворного типа біля свого ліжка: він 
тримав папку з віршами Симоненка, переглядав по
хапцем, учитувався. Я підійшов спокійно і рвучко ви
смикнув папери з його рук, сказав, що ганебно чита
ти без дозволу. Він, для годиться, начебто вибачливо 
щось мимрив...

За якийсь час я розрахувався з адміністратором 
і зник із готелю.

Дорогою до Києва я не випускав чемоданчика з 
рук — раз по раз клацав замком, заглядав, щоб пере
конатися, що папка з віршами в мене. Сам собі казав: 
«Оце тобі, Петре, твоя поїздка інкогніто. Наївний ти 
чоловік. Хіба могло бути, щоб у цей час двері будин
ку, в якому мешкав Симоненко, та не були під по
стійним наглядом...» Але нічого — півділа зроблено...

Подальша робота над вибраним Василя Симо
ненка в серії «Поезія» продовжилася моїм повідо
мленням головному редакторові і завідувачу редакції 
поезії та першої книжки про наявність у видавничо
му портфелі неопублікованих віршів поета. Сказати, 
що вони тим були дуже втішені, не можу. На запи
тання, де взялися поезії, я відповідав: «Передано з 
Черкас».

Щодо упорядкування майбутньої книги скорис
тався звичайним принципом: до першого розділу 
увійдуть поезії з «Тиші і грому», до другого — із «Зем
ного тяжіння», до третього «Казки», а до четвертого... 
Як же назвати четвертий розділ? У такому разі
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завжди радишся з автором... А тут як бути?.. Подум- 
ки «погомонів» із Василем Симоненком, і він «дав 
згоду» — четвертий розділ назвати «Листи з дороги».

Тепер конкретно про вірші. Всього ж не подаси
— обсяг книги в п’ять аркушів не дозволяє. Отже, 
відбирати твори найкращі. У поезіях із збірки «Ти
ша і грім» уже нічого ні відняти, ні додати — 
працівники-цензори нічим не поступляться. Б’юся 
над віршем «Задивляюсь у твої зіниці». Під рукою 
маю повен текст цього знаменитого твору (привіз із 
Черкас) на вісім чотирирядкових строф. У «Земному 
тяжінні» він кастрований (мовою Симоненка) до чо
тирьох строф. Єдине, що приходить на думку: на 
місці викинутих строф поставити рядочки крапок — 
царська цензура колись таке дозволяла. Ці позначки 
слугували своєрідним дороговказом — майбутній 
досліднику, шукай і зможеш знайти втрачені в тексті 
місця. Знову ж — редакторське втручання тут зайве, 
адже текст «Задивляюсь у твої зіниці» цензорами 
вже «узаконено». І, певно, на їхню вимогу у фіналі 
вірша

Я проллюся крапелькою крові
На твоє священне знамено

епітет «священне» наповнився конкретною ідео
логічною барвою — стало «червоне знамено». Відчу
ваю, як Василь Симоненко, стоячи в мене за плечима, 
мовчазним зболеним поглядом пробігає по рядках 
свого вірша, і вже не я, а хтось інший водить моєю ру
кою і відновлює останній рядок цієї пророчої поезії 
за оригіналом. Нечуване зухвальство (політичне!) з 
боку редактора. За таке по голівці не гладять. Але і в 
найорганізованіших людей колись та бувають прома
хи в роботі. На цей раз таке станеться і в цензурі —
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моєї правки не помітять. (Помітять уже після вихо
ду книжки у світ.) Водночас можна було подивувати
ся -  до смислово гострих і прекрасних віршів, досі 
ще не публікованих «Я», «Скільки в тебе очей», «Дог
матики», «Самотність», не було ніякої зауваги. За
гальмувалося на вірші «Є тисячі доріг, мільйон вузь
ких стежинок». Спершу цензор наполягав, щоб зня
ти взагалі цю поезію. Довелося піти на компроміс — 
вилучалася третя строфа, на місці якої я поставив 
ряд крапок.

Коли б я міг забуть убоге рідне поле,
За шмат ції землі мені б усе дали...
До того ж і стерня ніколи ніг не коле 
Тим, хто взува холуйські постоли.

У цій строфі алегорія настільки зрима, що цен
зори неозброєним оком помітили в «убогому рідно
му полі» український національний простір, 
зрікшись якого митцеві «усе дали» б. А для них бага- 
тьох-багатьох і політиків, і трубадурів різного роду, 
взутих у холуйські постоли, національне зрадництво 
не те що не засуджувалося, а заохочувалося й винаго
роджувалося.

Автором передмови до цього видання було обра
но Бориса Олійника (звичайно, за його згодою) — як 
поета з іменем, як людину авторитетну, яка часто 
підставляла своє плече для захисту тієї чи тієї творчої 
особистості.

Коли працівник Головліту (у побуті — цензор) 
на верстці ставив штамп, наявність якого давала 
дозвіл на вихід книги у світ, можна було полегшено 
зітхнути і тихо порадіти — нарешті... Та саме тоді до 
мене підійшов завідувач відділу поезії та першої
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книжки і заявив, іцо видання вибраного В. Симо
ненка як редактор далі вестиме він сам. Мовляв, так 
вирішило начальство. Я не протестував, відчуваючи, 
що зробив усе можливе, аби книга поезій ук
раїнського співця-патріота дійшла до читачів. 
Опісля цього твори В. Симоненка не видаватимуться 
п’ятнадцять років.

Коли мене через кілька років звільнятимуть 
(тобто гнатимуть) із видавництва «Молодь», мотиву
ючи цей інцидент арештом моєї збірки поезій 
«Князівство трав», я, стаючи на захист себе, звернув
ся до тодішнього головного редактора (його було по
ставлено начебто для проведення зміцнення видав
ничих кадрів, насправді він провів жорстоку чистку, 
аби звільнити з роботи найкращих працівників), 
щоб пояснив, у чому моя тяжка провина. Він мені 
скаже: «Тобі тут не працювати! Ми про тебе багато 
знаємо: антологію білоруської поезії ти як видавав? А 
Калинця? А Симоненка?!»

Тепер я й розказую — Василь Симоненко вида
вався ось так...

Минають літа, а з ними відбувається немило
сердна переоцінка цінностей. Відходять за обрій 
життя митці, міняються політичні орієнтації, з’явля
ються нові критерії оцінки тих чи тих людських 
творінь. Та не минає для нас пора уболівання за на
шу Україну, а тому й не минає Симоненкове слово. 
Не змішуймо грішне з праведним — писати під при
мусом на догоду окупаційної ідеології — це одне, а 
говорити щиру правду про рідну землю, про долю 
свого народу — зовсім інше. Лицарська мужність з 
боку поетів ніколи не була зайвою в тій чи тій нації. 
Українській же літературі вона не лише потрібна, а 
й просто необхідна.
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І через сорок років після того, як поет писав свої 
зболені рядки, у яких вів щиру розмову з україн
ською материзною, звучить наче сказане сьогодні ут
вердження нашого національного «Я»:

Хай мовчать Америки й Росії,
Коли я з тобою говорю.

Він один із перших серед затхлого імперського 
болота, яке кишіло перевертнями-рептиліями, зо
ром «витязя молодої української поезії» (О. Гончар) 
побачив море нашої надії, почав зривати «якорі 
іржаві», на яких трималися на поверхні догматичні 
кораблі, оброслі пристосуванцями-черепашками. У 
морі часу будуть припливи і відпливи поколінь, та 
попереду каравели на вітрильнику української надії 
завжди стоятиме молодий передпильнуючий, 
ніжний і гнівний, гостроокий Василь Симоненко.
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Посиль Симоненко

Нашої заслуги в тім не бачу, 
Нашої не знаю в тім вини,
Що козацьку бунтівливу вдачу 
Нам лишили предки з давнини.

Нам і те не добавляє слави,
Що вони од чужоземних сил 
Заступили землю кучеряву 
Горами високими могил.

Бо коли, закохані в минуле, 
Прокуняєм свій великий час, 
Наша лінь нікого не розчулить, 
Слава та відмовиться від нас.

Спогади докучливі, як нежить, 
Що тій славі додадуть нове. 
Тільки тим історія належить, 
Хто сьогодні бореться й живе.



листи
З ЛОРОГИ

Jdifwii І посмертних видань



Здасть Симоненко * * * Листи 3 дороги

* * *

Є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок, 
Є тисячі ланів, але один лиш мій.
І що мені робить, коли малий зажинок 
Судилося почать на ниві нерясній?

Чи викинути серп і йти байдикувати,
Чи долю проклясти за лютий недорід 
І до сусід пристать наймитувати 
За пару постолів і шкварку на обід?

Коли б я міг забуть убоге рідне поле,
За шмат ції землі мені б усе дали...
До того ж і стерня ніколи ніг не коле 
Тим, хто взува холуйські постоли.

Та мушу я іти на рідне поле босим,
І мучити себе й ледачого серпа,
І падати з утоми на покоси,
І спать, обнявши власного снопа.

Бо нива це — моя! Тут я почну зажинок,
Бо кращий урожай не жде мене ніде,
Бо тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок 
Мене на ниву батьківську веде...

1963
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Здасилъ Симоненко * * * Листи 3 дороги

*  *  *

Не лицемірити, не чванитись пихато,
Не дуракам пускати в очі дим,
Не з мудрим виглядом зазубрені цитати 
Вигукувати голосом худим, —

Я не цього бажаю, не папуга,
Щоб віддаватись цьому ремеслу.
Я хочу правді бути вічним другом 
І ворогом одвічним злу.
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Здасть СимоненЬ) * * * Атти 3 дороги

*  *  *

Сонце червоне буя,
І регоче, й гримить 
Голубим океаном 
Нерозтрачена радість моя.

У душі моїй —
Шторми, і грізні прибої,
І тривога,
Мов хмара грозова,
Встає.
Я вродливий з тобою, 
Розумний з тобою,
У тобі — моя ніжність 
І серце моє.

Облягли нас тумани.
У їхньому клоччі 
Піднімаються сумніви, 
Мов комиші.
Ти не бійся дивитись 
В мої розтривожені очі, 
Очі —
Вікна моєї душі.
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Здасть Симоненко * * * Листи 3 дороги

*  *  *

Я юності не знав. Нудотно і похмуро 
Пройшли мої, можливо, кращі дні 
У тісноті і сутінках конури

З думками власними наоднині.
Я не шукав хвилинної утіхи,
Бо соромітними здавалися мені

Вульгарні танці і розмови тихі,
П'янке тепло дівочої руки 
І губи, скорчені від сміху.

І все було у мене навпаки:
Коли гриміли духові оркестри 
І шарпали підлогу каблуки,

У мене в роздумах проходили семестри.
Були зі мною сум і самота
Та ще нудьга й докука, ніби сестри.

Тепер смішні — дитяча прямота,
І аскетизм, і холодність уявні,
Бо сонне серце сполох калата.

І та моя відчуженість недавня 
Мене залишила — і я бажаю жить, 
Відкрить на вікнах посірілі ставні,
З людьми сміятись, плакать і любить.
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Здасть Симоненко * * * Листи 3 дороги

*  *  *

І знову сам воюю проти себе —
Два чорти схарапудились в мені. 
Один волає: «Зупинись! Не треба!» 
Штовхає інший: «Не впиняйся, ні!»

І я іду, і падаю, і знову 
Спішу вперед або плетусь назад. 
Мені дарма, що брехні і обмови 
Об мене торохтять,
Як об гостинець град.

Мені дарма, плюю на остороги, 
Топчу улесливості мох.
Мої чорти беруть мене на роги,
І щоб мені не збитися з дороги,
То треба дослухатися обох.
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Здасть Симоненко * * * Листи 3 дороги

МОЖНА

Можна вірить другові чи милій, 
Марить наяву чи уві сні,
Білизну червневих ніжних лілій 
Заплітать букетами в пісні.

Можна жить, а можна існувати, 
Можна думать — можна повторять. 
Та не можуть душу зігрівати 
Ті, хто не палають, н£ горять!

Люди всі по-своєму уперті: 
Народившись, помирає кожна,
А живуть століття після смерті 
Ті, що роблять те, чого «не можна».

29.1ХЛ956, Біівці
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Здасть Симоненко * * * Листи S дороги

ЩЕ ОДИН ПРОТЕСТ

До двадцяти бунтуємо завзято, 
Шукаєм правди, клянемо брехню 
І віримо, іцо нашому огню 
Належить всяку нечисть спопеляти.

Тоді ми все бажаємо змінити,
В житті своє покликання знайти.
Яка хороша й нерозумна ти,
Наївна, мила юність неумита!

Та пройдуть дні, гарячі й безнадійні,
І ми стаєм холодні та спокійні,
Такі собі чиновнички черстві.

Уже в душі нема святого болю,
І розум наш не рветься вже на волю — 
Ми раді тим, що ситі і живі.

1954
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Здасть Симоненко * * * Листи З дороги

47-й РІК

Забулися давно образи, суперечки, 
Злиденні і напівголодні дні,
Та не забуду я, як пінилася гречка 
І чорногузи гуртувались на стерні.

І люди йшли байдуже, мов лелеки,
Із косами дідівськими на лан,
В полукіпках лишали чорні глеки,
І, зуби стиснувши, «виконували план».

І вдови плакали, кричали діти «папи», 
А на сніданок — жолуді одні.
І в гарбах пнулися скелети-шкапи, 
Худі, немов колгоспні трудодні.

Я не забув мужицькі очі хмурі, 
Обличчя матерів налякані, тривожні, 
Коли писали ви, продажні шкури, 
Про їх життя, щасливе і заможне.

21. IX. 1956
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Здасть Симоненко * * * Листи 3 дороги

* * *

Хто у тому винен, я не знаю,
Та й шукати винних не піду. 
Тільки думка думку обганяє —
Як мені звести їх до ладу?

Може, так написано від роду 
(Та чи в цьому втіху я знайду?) — 
Що в житті моїм одні незгоди, 
Іншим теж несу одну біду.

Може, так судилося од віку 
І даремно я шукаю лік —
Хай розбите серце, мов каліка, 
Стугонить у грудях цілий вік.

І нехай на голову бездари 
(Дурневі — навіщо голова) 
Упадуть, як безпощадна кара, 
Синові докірливі слова.

Я не жду і не прошу пощади — 
Хай життя не балує мене.
Що ж робити, коли поруч з гадом 
Батькове ім'я він пом’яне?

І нащо йому, малому, знати,
Що печаль сосе, немов змія,
Що для мене найлютішим катом 
Стане совість змучена моя.

8. III. 1960
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Здасть Симоненко * * * Листи З дороги

*  *  *

Моралісти нас довго вчили, 
Вибивалися з кволих сил — 
Мов, людині потрібні крила, 
їй ніяк не можна без крил.

Я плюю на слова ці завзято,
Я обурений ними без меж — 
Кури й гуси завжди крилаті, 
Горобці і синиці — теж!

Я готовий кричати щосили, 
Надриваючи голос свій: 
Непотрібні людині крила, 
Серце й розум потрібні їй!

4.Ш.1961
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Здасть Симоненко * * * Листи З дороги

САМОТНІСТЬ

Часто я самотній, ніби Крузо, 
Виглядаю із-за обрію кораблів.
І думка безпорадно грузне 
В клейкім баговинні слів.
На своєму дикому острові 
В шкіряниці з убитих надій 
Штрикаю небо очима гострими:
— Де ти, П’ятнице мій! —
Залпи відчаю рвуться з горла, 
Гуркотять у байдужу даль:
— Пошли мені, Боже, хоч ворога, 
Коли друга послати жаль!
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Здасть Симоненко * * * Листи З дороги

*  *  *

Я тікаю від себе, від муки і втоми,
Від крикливих окатих міст.
Я самотній бреду в білу папороть снів, 
Я зрікаюся всіх і цураюся всього,
Бо хочу побути нічим.
Я натомлений власною дурістю, 
Хвалькуватістю власною вбитий, —
Я від себе втечу в білу папороть снів. 
Там, у снах, ніжні тигри 
Цілуватимуть губи мої пересохлі, 
Леопарди чарівні зніматимуть шкури 
І мені даруватимуть щедро:
— Бери!
Я візьму і забуду про все на світі. 
Стану сном, сновидінням солодким.

Як добре, що я — це сон,
І як погано, що я проснуся,
А біла папороть зазеленіє.
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Здасть Симоненко * * * Листи З дороги

*  *  *

Я тут один, мов у чужому краї, 
Ніхто мене, як друг, не привіта. 
Постійно туга щире серце крає 
І самота постійно огорта.

Чужі мені ці ідоли надуті,
І псалми їм складатиму не я,
Бо не втонула в пошлій каламуті 
І не заснула молодість моя.

11ЛХА957
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Здасть Симоненко * * * Листи З дороги

*  *  *

Я хочу буть несамовитим,
Я хочу в полум’ї згоріть,
Щоб не жаліти за прожитим, 
Димком на світі не чадіть.

Щоб не пекли дрібні образи 
Дрібненьку душу день при дні, 
Я згоден вибухнуть відразу, 
Неначе бомба на війні.

І диву дивному даюся,
Що з того користі катма: 
Чомусь не лопаюсь, не рвуся — 
Напевне, капсуля нема.

8.III. 1961
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Здасть Симоненко * * * Листи З дороги

*  *  *

Встає над нами сонце, як вставало, 
Гудуть вітри в розгойданих дротах. 
Зелені верби руки заламали,
І заніміло сонце на вустах.

Приходять ночі. Електричний пояс, 
Немов зміюка, місто обвива.
Я лиш тоді, мій друже, заспокоюсь, 
Як опустіє зовсім голова.

Як я люблю — давать не буду звіту, 
Переді мною два десятки літ,
І в мене серце, мов несамовите, 
Вистукує любов у білий світ.

0  друже мій, попереду розлука,
А зустрічі — чи трапляться вони,
1 наші спільні радощі і муки 
Чи випливуть із серця глибини?

Я не скажу того, що сам не знаю,
І лиш бажання щире вироста,
Щоб, як життя наблизиться до краю, 
Я міг почати так тобі листа:

Встає над нами сонце, як вставало, 
Гудуть вітри в розгойданих дротах. 
Зелені верби руки заламали,
І заніміло сонце на вустах.
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Здасть Симоненко * * * Листи З дороги

І ми такі ж, як всі на світі люди, 
І я від тебе клятви не беру,
Та лиш тоді я молодість забуду, 
Тоді замовкну, як помру.
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Здасть Симоненко * * * Листи З дороги

*  *  *

Верби й тополі, діброви й гаї,
Стежка між нивами плідними,
Гордо я вас називаю — «мої»,
Щиро вважаю вас рідними.
Ваша краса, ваша врода нерушена, 
Ваше буяння, сади
Владно ввійшли в моє серце зворушене 
Та й залишилися в нім назавжди.
Вам воно звітне у кожнім ударі,
Та пробачайте за правду мені — 
Мабуть, якби народився в Сахарі,
То полюбив би степи піщані.
Так би їх пестив руками і мріями,
Так і ступити без них би не міг,
Так би із ними ділився надіями,
Мов наречену, беріг.
Рідні, не будьте за правду озлоблені, 
Тим ви для мене миліші од всіх,
Тим дорогі, іцо ви потом покроплені 
Прадідів бідних моїх.
Тому між нами кохання і щирість, 
Спільне і щастя й жалі,
Я ж разом з вами підвівся і виріс 
Із однієї землі.
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Здасть Симоненко * * * Ащт и З дороги

*  *  *

Ти йшла з села дорогою гнилою, 
Місила грязь простими чобітьми —
І пахнув вірш твій теплою смолою, 
Кленовими гарячими слізьми.

А чорне листя сипало під ноги — 
Тобі — дорога, а зимі — постіль.
І ти в душі несла людські тривоги, 
Людські бажання, сумніви і біль.

Ревли вітри... Ти, стомлена ходою, 
Зійшла з дороги на твердий обліг, 
Змінила жар тепленькою водою, 
Знайшла сухенький, затишний нічліг.

І заспівала про смачні цілунки,
І людський біль у віршиках затих,
Бо ти забула про мужицькі клунки, 
Про жебраків на вулицях пустих.

Та я тебе не волочу до суду,
Я тільки хочу на кінець сказать: 
Народ тебе ніколи не забуде,
Бо він ніколи вас не буде й знать!

29 Ж 19 56
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Я

Не знаю, ким — дияволом чи Богом — 
Дано мені покликання сумне:
Любити все прекрасне і земне 
І говорити правду всім бульдогам.

А часто хочеться закрити очі кляті, 
Забути все і в затишку глухім 
Кубельце звити, завести свій дім, 
Щасливим бути, як дурак на святі.

Та тільки серце, серце ненавмисне 
Пекучим болем душу мені стисне 
І відчаєм її наповнить вщерть.

І шепче хтось (можливо, совість власна):
— Не йди туди, дорога то нещасна,
То не життя, то смерть.

12.ХІІ.1955
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БЕЗСМЕРТНІ ПРЕДКИ

Раби будували замки й храми,
Сіяли й жали — раби.
Труд їх стоїть над віками —
Свідок життя й боротьби.

Із кожного купола й брами 
Крізь роки темряви й злоби 
Вони промовляють словами 
До нас, до моєї доби:

«Люті кати поглумились над нами, 
Скільки лягло нас у чорні гроби,
Та перемога — дивіться! — за нами: 
Смерть — не кінець боротьби.

Ті, що життя прогуляли без діла, 
Що у народній купались крові,
В землю лягли і безслідно зотліли — 
Ми ж і понині живі!»

Чую ваш голос простий і ласкавий, 
Предки безсмертні мої:
Праця людини — окраса і слава, 
Праця людини — безсмертя її!
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ЗЛОДІЙ

Дядька затримали чи впіймали, 
Дядька в сільраду ескортували, 
Дядька повчали і докоряли:
— Як вам, дядьку, не ай-я-яй?
Красти на полі свій урожай?
У кого ви крали? Ви крали в себе.
Це ж просто сором красти свій труд! 
Дядько понуро тім’я теребив 
І смакував махру.
Дядько кліпав товстими віями.
Важко дивитися в очі ганьби,
Важко йому із домашніми мріями 
Враз осягнуть парадокси доби.
— Та воно так, — у кулак кахикав.
— Красти погано... Куди вже гірш.

Рвися з горлянки свавільним криком, 
Мій неслухняний вірш!
Чому він злодій? З якої речі?
Чому він красти пішов своє?
Давить той клунок мені на плечі — 
Сором у серце мені плює...
Дядька я вбити зневагою мушу, 
Тільки у грудях клекоче гроза:
Хто обікрав, обскуб його душу?
Хто його совісті руки зв’язав?
Де вони, ті — відгодовані, сірі, 
Недорікуваті демагоги і брехуни,
Що в’язи скрутили дядьковій вірі,
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Пробираючись в крісла й чини? 
їх би за ґрати. їх би до суду! 
їх би до карцеру за розбій! 
Доказів мало??? Доказом будуть 
Лантухи вкрадених вір і надій.

12.Х. 1962
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БАЛАДА ПРО ЗАЙШЛОГО ЧОЛОВІКА

На свято Зелене з густих заплав 
Прийшов чоловік і надію посіяв:
— Мене, люди добрі, пан Бог послав, 
Щоб я вам зачав Месію.
Гріхами задавлене ваше село,
Брехня розлилася, як море,
Та встане мій син і лукавство та зло 
За Божим велінням поборе.
Ведіть мені дочок шістнадцяти літ,
Я виберу суджену Богом, —
Сказав і присів біля шинку на пліт, 
Припікши всіх поглядом строгим 
Коли ж привели перед нього дівчат,
Він мовив, махнувши рукою:
— Ну, що ж, доведеться наступного

року чекать; 
Нема поміж ними святої.

І хто тільки міг, той приблуді годив,
Ніс їсти і пити до хати,
Щоб їх визволитель безжурно дожив 
В селі до наступного свята.
І знову ведуть перед нього дівчат,
А він лиш хита головою:
— Гай-гай, доведеться наступного

свята чекать:
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Нема й поміж цими святої.
І зими біліють, і весни дзюрчать,

Роки пропливають, мов хмари,
А він подивляє паради дівчат 
І все не знайде собі пари.
Лиш сумно щоліта кива головою:
— Нема й поміж цими святої...
І люди принишкли, покірні й сумні,
І моляться, хто тільки може:
— Як треба, життя укорочуй мені 
Та шли йому суджену, Боже.

На свято тридцяте слухняні осли, 
Втомившися присуду ждати,
Навшпиньки до зайди у хату зайшли, — 
Він мертвий лежав серед хати.
Коли ж, проклинаючи грішних дівчат, 
Обмить його люд позбігався,
Побачили раптом: безплідний кастрат 
Месію зачать нахвалявся.

[1963]

Здасть Симоненко * * * Листи З дороги
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суд

Параграфи присіли біля столу, 
Примітки причаїлись по кутках, 
Очима гострими підсудну прокололи 
Цитати із багнетами в руках.

І циркуляр дивився в окуляри,
І грілися роззяви біля груб,
І вказівки скакали, як примари,
Із телефонних мудрих труб.

— Вона чужа,— параграфи сказали,
— Вона не наша,— мовив циркуляр.
— Нечувана,— примітки пропищали. 
І в залі знявся лемент і базар.

І циркуляр на них поглянув строю,
І зал заворушився і затих...
...І розп’яли її, небогу,
В ім’я параграфів товстих.

Вона даремно присягала слізно,
Що не чинила і не чинить зла.
Була у суддів логіка залізна:
Вона ні в які рамочки не лізла,

Вона — новою думкою була.

1963
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КУРДСЬКОМУ БРАТОВІ
Борітеся — поборете.

Т. Шевченко

Волають гори, кровію политі, 
Підбиті зорі падають униз:
В пахкі долини, зранені і зриті, 
Вдирається голодний шовінізм.
О курде, бережи свої набої,
Але життя убивців не щади.
На байстрюків сваволі і розбою 
Кривавим смерчем, бурею впади. 
Веди із ними кулями розмову:
Вони прийшли не тільки за добром, 
Прийшли забрати ім’я твоє, мову, 
Пустити твого сина байстрюком.
З гнобителем не житимеш у згоді: 
Йому «панять», тобі тягнути віз. 
Жиріє з крові змучених народів 
Наш ворог найлютіший — шовінізм 
Він віроломство заручив з ганьбою, 
Він зробить все, щоби скорився ти.
О курде! Бережи свої набої —
Без них тобі свій рід не вберегти.
Не заколисуй ненависті силу,
Тоді привітність візьмеш за девіз,
Як упаде в роззявлену могилу 
Останній на планеті шовініст.

1963
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* * *

В букварях ти наряджена і заспідничена, 
Поворозками зв’язана, ледве жива,
На обличчі тремтить в тебе радість позичена, 
На губах скам’яніли казенні слова.

Україно! Тебе я терпіти не можу,
Я тебе ненавиджу чуттями всіма,
Коли ти примітивна й на лубок похожа,
Коли думки на лобі у тебе нема.

Я люблю тебе іншу — коли ти бунтуєш,
Коли гнівом під кручі клекоче Дніпро,
Коли думаєш ти, коли бачиш і чуєш 
І несеш од криниці вагоме відро.

Україно, мовчи! Україно, затихни!
Не така ти багата, щоб тратить слова.
Хай брехня твоє слово дугою не вигне,
Хай не вірить твій розум в убогі дива.

Україно! Яка в тебе мрія шалена!
Ти не кліпай очима на мрію чужу.
Притулися горбами й устами до мене, 
Перетни в моїм серці криваву межу!

Ти здави моє серце своїми руками 
І угледиш, що в ньому немає води.
Не сиди в пелюшках над чужими віками,
Але гордо крізь смерть до безсмертя іди!

21.XII. 1961
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НЕКРОЛОГ
КУКУРУДЗЯНОМУ КАЧАНОВІ,
ЩО ЗГНИВ НА ЗАГОТПУНКТІ

Не чути голосінь, іржавіють оркестри. 
Оратори втомились від кричань.
В труні лежить не вождь і не маестро,
А просто — кукурудзяний качан.

Труна із тупості, бездарністю оббита; 
Бредуть за нею стомлені думки:
Кого оплакувать, кого мені судити,
Кому із серця відбивать замки?

Кого трясти за петельки і душу?
Кого клясти за цю безглузду смерть? 
Помер качан, і я кричати мушу,
Налитий смутком і злобою вщерть.

Качане мій, за що тебе згноїли?
Качане мій, кому ти завинив?
Качане мій, лягли в твою могилу 
І людська праця, і щедроти нив.

Безсонні ночі, неспокійні днини,
Мозолі, піт, думок гарячий щем 
Лягли з тобою поруч в домовину 
І догнивають під густим дощем...

Прокляття вам, лукаві лицедії,
В яких би ви не шлялися чинах!
Ви убиваєте людську надію 
Так само, як убили качана.
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* * *

Задивляюсь у твої зіниці 
Голубі, тривожні, ніби рань. 
Крешуть з них червоні блискавиці 
Революцій, бунтів і повстань.

Україно! Ти для мене диво!
І нехай пливе за роком рік,
Буду, мамо, горда і вродлива,
З тебе чудуватися повік.

Ради тебе перли в душі сію,
Ради тебе мислю і творю.
Хай мовчать Америки й Росії, 
Коли я з тобою говорю.

Одійдіте, недруги лукаві!
Друзі, зачекайте на путі!
Маю я святе синівське право 
З матір’ю побуть на самоті.

Рідко, нене, згадую про тебе,
Дні занадто куці та малі.
Ще не всі чорти живуть на небі, 
Ходить їх до біса по землі.

Бачиш, з ними щогодини б’юся, 
Чуєш — битви споконвічний грюк! 
Як же я без друзів обійдуся,
Без лобів їх, без очей і рук?
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Україно, ти моя молитва,
Ти моя розпука вікова... 
Громотить над світом люта битва 
За твоє життя, твої права.

Хай палають хмари бурякові,
Хай сичать образи — все одно 
Я проллюся крапелькою крові 
На твоє священне знамено!

26.ХІІ.1961
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*  *  *

Може, ти зі мною надто строга, 
Та й чого б ти ніжною була!
Але ти в життя моє убоге 
Зіркою яскравою ввійшла.

І нехай проміння те не гріє,
Що послала зірка здалека,
Та до неї лине й лине мрія, 
Ніби світло, тиха і легка.

І не треба долі дорікати,
Всіх не може обігріть вона:
Нас до тебе горнеться багато, 
Але ж ти одна.

12.111.1960
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МОЯ МОВА

Все в тобі з’єдналося, злилося — 
Як і поміститися в одній! — 
Шепіт зачарований колосся, 
Поклик із катами на двобій.

Ти даєш поету дужі крила,
Що підносять правду в вишину, 
Вченому ти лагідно відкрила 
Мудрості людської глибину.

І тобі рости й не в’януть зроду, 
Квітувать в поемах і віршах,
Бо в тобі — великого народу 
Ніжна і замріяна душа.
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НЕ ВІР МЕНІ

Не вір мені, бо я брехать не вмію, 
Не жди мене, бо я і так прийду.
Я принесу тобі свою надію,
А подарую смуток і біду.

Слова ясні, лише мені відомі,
У бурмотіння скучне переллю, 
Свою усмішку у холодній втомі 
Бездумно, безголово утоплю.

І буду нерозумно обридати,
І недоречно скиглити чомусь,
Але, як треба буде заридати,
Я гомерично, тупо засміюсь.

Не вір мені, бо я брехать не вмію, 
Не жди мене, бо я і так прийду.
Я принесу тобі свою надію,
А подарую смуток і біду.

[1963]

92
★



ПРИРУЧЕНИМ ПАТРІОТАМ

Обмивши губи в нарзані чи каві, 
Дожовуючи свіжий бутерброд,
Ви стаєте великі й величаві 
І любите Вітчизну і народ.

Ви чуєте народні віїці думи,
Його тривоги берете в серця.
Коли потієте у черзі за костюмом, 
Затиснувши в долоні гаманця.

Ні, ви не блазні, ви не лицеміри — 
Нікчемного презирства не убить,
І свій народ ви любите без міри,
Коли у міру вигідно любить.

За плату ви закохані в ідею 
І зморшки морщите на ситому чолі...
Кому ж ви служите, приручені Антеї, 
Відірвані від матері-землі?

Хто ваш народ? Яка у нього доля?
Куди його коріння проросло?
Чиї могили стогнуть серед поля,
Забрівши здичавіло у село?

Хоч раз почуйте, грамотні руїни,
Нікчемні слуги чорного добра,
Як, обіпершись вітрові на спину,
Кричить Тарасова гора;
— Нема на світі України,
Немає другого Дніпра!..

Здасть Симоненко * * * Листи З дороги

26.VI.1963
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УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕВ

Бубнявіють думки, проростають словами, 
їх пагіння бринить у завихренні днів. 
Цілий тиждень ходжу і живу між левами, 
Недаремно і місто називається Львів.

Є міста ренегати, є просто байстрята,
Є леви, що мурликають, ніби коти, 
Божевільно безглуздо облизують ґрати, 
Ще й пишаються з власної сліпоти.

Але думать про них я сьогодні не хочу,
Бо мені, видно, трішечки повезло:
Я побачив у Львові Шашкевича очі, 
Кривоносові плечі, Франкове чоло.

Сивий Львове! Столице моєї мрії, 
Епіцентре моїх радощів і надій,
Вибухає душа, я тебе розумію,
Але, Львове, хоч трішки мене зрозумій.

Я до тебе прийшов із захопленням сина 
Від степів, де Славута легенду снує,
Щоби серце твоє одчайдушно левине 
Краплю сили вдихнуло у серце моє.

1962
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БРАМА

Дикими, незнаними речами 
Марить брама у тривожнім сні,
Де сторожа брязкає ключами 
І скриплять ворота захисні.

Привиди з кривавими мечами,
У накидках чорних, ніби ніч, 
Граються безформними м’ячами —  
Головами, знесеними з пліч.

Кров стіка під флегматичні мури, 
Зойки захололі на губах,
Сотні літ наруги і тортури 
Мертвих повертають у гробах.

Та не бачить місто в ніч похмуру, 
Як сторожа, вже не при мечах, 
Нову жертву кидає під мури 
З тряпкою брудною на очах.

1956
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ПІСНЯ

Що ярами глибокими, степом та лісами 
Йшли козаки проти хана, блискали списами. 
Гей, іржали ситі коні, вороні й булані,
Майоріли короговки у густім тумані.
Попереду на баскому на коні гарячім 
їхав славний Конашевич — кошовий козачий. 
Ішли бити татарина, табуни займати,
І ревіло над степами грізне «ой, гай, мати».
Ой, гай, мати! Ой, гай, мати! Ой, широкі ниви — 
Прийдем в гості к бусурману, натворимо дива. 
Ой, гай, мати. Ой, гай, мати. Гай, та не загайся — 
Не весілля, а поминки відправлять збирайся.
Та не плач ти над труною, не зітхай важенько, 
Краще в пісню свою тугу вилий, стара ненько. 
Щоби слава наша в пісні ожила з віками,
Щоб гордилась Україна нами — козаками.

8.ХІІ.1955
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Я...

Він дивився на мене тупо 
Очицями, повними блекоти:
— Дарма ти себе уявляєш пупом, 
На світі безліч таких, як ти.—
Він гримів одержимо і люто,
І кривилося гнівом лице рябе,
Він ладен був мене розіпнути 
За те, що я поважаю себе.
Не стала навколішки гордість моя... 
Ліниво тяглася отара хвилин...
На світі безліч таких, як я,
Але я, Їй-Богу, один.
У кожного Я є своє ім’я,
На всіх не нагримаєш грізно,
Ми — це не безліч стандартних «я», 
А безліч всесвітів різних.
Ми — це народу одвічне лоно,
Ми — океанна вселюдська сім’я.
І тільки тих поважають мільйони, 
Хто поважає мільйони «Я».
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РОЗКІШНІ труп и

Раби хвилинної непевної забави, 
Легкого щастя й долі шукачі,
Хіба ви кращі, ніж бездарні, мляві,
На смітник викинуті паничі?

І совість ваша п’яна і нечиста,
Мов каламутна весняна вода.
Ви проіснуєте без цілі і без змісту 
І по собі не лишите сліда.

О, ви навчилися носить зачіски модні, 
Цінить красу, жувать слова чужі 
Та проїдати копійки народні,
Ви — філістери, гниди — не мркі!

Але за ширмою чванливості і цноти, 
За блиском розкоші і шиком суєти 
Вам не втаїти власної гидоти 
І не сховать своєї пустоти.

17.1ХЛ956
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ЛИСТ ДО ВСЕСВІТНЬОГО ОБИВАТЕЛЯ

Не люблю я вас, дурнів приручених,
Ваш єлейний холопський тон.
Часто в грудях моїх намучених 
Вибухає сто мегатонн.

Чи ви чуєте, чи не чуєте?
Будьте прокляті ви усі,
Ті, що ниці в перинах ночуєте 
И не купались ніколи в росі!

Вас не будить тривога ранками,
В мозок ваш не впивається піт, 
Ядовитими диво-фіранками 
Ви закрили од себе світ.

Ви премудрі, багато знаєте,
Ви умієте геть усе,
Анекдотами позіхаєте,
Коли вибухом землю трясе.

З почуттями, немовби гирями,
У турботах своїх дурних 
Трясетесь над своїми шкірами,
Ніби хтось зазіхає на них.

Не трясіться, умріть з обидою, 
Начадивши, як мокрий ґніт,
Щоб дивився на вас з огидою 
Мозолястий і чесний світ.
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Та чи ж вас ужалити докорами, 
Скам’янілі, цинічні дуби?
Ми ж рятуємо всесвіт од сорому, 
Од брехні, боягузтва й ганьби.

Жаль зализаних вас і приручених, 
З мозком куплених за капрон... 
Тому в грудях моїх намучених 
Вибухає аж сто мегатонн!

5-16.11962
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ДОГМАТИКИ

Втопили в землю порожні очі,
На тім’ях — сивіє рілля.
Мозок не родить.
Піт неохоче
Випаровується з-під бриля.

Позичте їм зерна засіять ниви, 
Помийте їх ріллі дощем думок, — 
Може —
Чому б не повірити в диво! — 
Вродить якийсь колосок.
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ДЕРЕВ’ЯНИЙ ІДОЛ

Я побачив, що в тебе згинаються ноги,
І від подиву ледве не вмер.
Дерев’яний мій ідоле, це ж задля кого 
Ти дугою зробився тепер?

Ти замовкни, рипуча істото,
Упади на коліна і нишком тремти!
Все одно до кінця не відкриєш підлоти, 
Що ховаєш у черепі ти.

Я від тебе в екстазі, я пальці гризу:
Як ти дуба в собі поєднав і лозу?
В тебе честі нема, тож немає і стиду. 
Процвітай і живи, дерев’яний гібриде! 
Будеш, ідоле мій, ти міцний і здоровий, 
Доки буде живить тебе дощ паперовий.

31.ХІІ.1961
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КРИВЛЯКАМ

Не видумуйте муки і драми,
Не видавлюйте з себе сліз,
Правді в очі дивіться прямо,
Не одводьте погляду вниз.

Не вимучуйте з себе сміху,
Коли серце стогне від мук,
Не благайте у долі лиха,
Коли щастя іде до рук.

Будьте схожі самі на себе —
Чи розумні, чи просто дурні. 
Будьте чортом чи ангелом з неба, 
Тільки не будьте штучні й смішні.

31.111.1957
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ПРО ПОЕЗІЮ

Поету, кажуть, треба знати мову 
Та іце уміти вправно римувать. 
Натхнення і талант — і все готово — 
Слова самі піснями забринять.

То правда все, але не в тому сила,
Мені здається, що не тим вірші 
У дні тяжкі серця наші палили,
Любов і зненависть будили у душі.

Бо не запалить серце точна рима,
Яку хтось вимучив за місяць чи за ніч. 
Ні, інша сила, буйна, незборима,
Вогнем і пристрастю напоює ту річ.

Ні, інша сила так цілющо діє,
Словам велику надає вагу,
Бо з нею світ цвіте і молодіє,
І світло б’є крізь морок і пургу.

Без неї рими точні й милозвучні 
Не варті навіть драного гроша —
Слова звучать примусить сильно й гучно 
Лише одна поетова душа.

1953
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МУЗА І РЕДИСКА

Знов на лірику тягне. І знову,
Тільки виповзе вірш з-під пера, 
Заведе моя жінка розмову,
Що за розум узятись пора.

І почне гомоніти й повчати, 
Дорікати і лаять щодня:
В голові в тебе тільки дівчата,
Ну, хіба ж ти людина? Свиня.

Де ти взявся мені на досаду? 
Глевтяки в тебе, видно, в душі!
І немає ні грому, ні граду 
На твої недотепні вірші.

Без пощади, вагання і жалю 
Кожне слово б’є в ціль мов снаряд. 
Посадить мене треба на палю
Зо страшними злочинцями вряд.

О домашній страшний Торквемадо! 
Не спіши ти мене розпинать.
Я і сам був би сонячно радий,
Коли б віршів не вмів римувать.

Чом, як клали мене у колиску,
Не втовкмачили «жисті» суть: 
Вигідніш продавати редиску,
Ніж поетом на світі буть.

30.VUI.1960
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*  *  *

У маленьких очах відбивається світ 
Гамірливий, гучний і великий —
Буйна радість зелених віт,
Білі хмари і срібні ріки.

В них — червона печаль зірниць 
І світанків краса незабутня.
Із маленьких лукавих зіниць 
Поглядає на нас майбутнє.

В них відіб’ється простір без меж,
Тиха вулиця й синє поле,
Але клекіт страшних пожеж 
Хай у них не тремтить ніколи.

Хай в маленьких очах відбивається світ 
Од маленьких ромашок до стартів великих, 
Хай в них світиться синій зеніт,
А не жах од побоїщ диких.
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*  *  *

Понеси мене на крилах, радосте моя,
Де на пагорбах і схилах сонця течія.
Де стоять в обновах білих, в чистому вбранні 
Рідні хати, білі хати з хмелем при вікні.
Де замріяні дівчата ходять до криниць,
Де послались шовком ниви обіч ґрунтовиць. 
Де мене, рум’яне диво з прутиком в руці, 
Ухопив гусак сварливий за нові штанці. 
Благослови, добра доле, вередухо вперта,
На цій землі мені жити та на ній і вмерти.
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*  *  *

Маленьке — не смішне,
Адже мале і зерно,
Що силу велетням і геніям несе. 
Мале тоді смішне,
Коли воно мізерне,
Коли себе поставить над усе.

Але скажіть, хіба такого мало, 
Хіба такі випадки не були,
Коли мале, як прапор, піднімали 
І йшли за ним народи, мов осли?
І чи тоді мізерне та смішне 
Не оберталось раптом у страшне?

19.ІХ.1963

109
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МАЛЕНЬКІ СОНЦЯ

Минула ніч, і сонце білогриве 
Несе на тросі огненному день,
І блискітки, швидкі та метушливі, 
Стрибають на асфальті де-не-де.

Мовчать каштани, стомлені і мляві, 
Та ось під них, у царство тишини, 
Ввірвалися чорняві і біляві, 
Блакитноокі дочки і сини.

І вже каштанам ніколи дрімати,
І сонце не надивиться згори 
На їх носи, рум’яні і кирпаті,
На витівки, на ігри дітвори.

І небо теплотою глибиніє,
І радість наливається в серця — 
Сміються, бігають, пустують, мріють 
Малесенькі замурзані сонця.
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ПЕРЕСПІВ З НАРОДНОЇ

Гей, у лузі та й не перше літо 
Виляга некошена трава,
Гей, у полі та й не перше жито, 
Та й не перше жито дозріва.
Не повернуть козаки з походу, 
Не заграють сурми на зорі... 
Будуть вік стояти біля броду 
Посивілі верби-матері...

1955
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ГАЛАСЛИВОМУ МЕНТОРОВІ

Навіщо? Навіщо? Навіщо 
Отой катехізис заслуг?
Залиш мені в спадщину 
Думку найвищу,
Перепнуте небо і гострий плуг.
Не треба! Не треба! Не треба 
Читати мені букваря!
Залиш мені правду 
Про час твій і тебе 
Без дріб’язку, без «ура».
Ну як тобі, друже,
Не гріх докоряти 
За те, що родивсь я 
Від тебе пізніш?
Навчи мене краще землю орати,
У правди із серця виймати ніж. 
Навчи мене всьому!
Навчи мене мріять,
Кувати і сіять,
І жати навчи!
Я буду твій час не словами мірять — 
Ділами мені кричи.
Кому зрозуміла твоя скорбота,
Що я не вчорашнім —
Прийдешнім живу?
Дав час мені вдосталь 
Турбот і роботи,
І клопіт новий, і наснагу нову. 
Навіщо? Навіщо? Навіщо?
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Закрий катехізис заслуг — 
Залиш мені в спадщину 
Правду найвищу,
Якщо ти мій вчитель і друг.

24.ІХ.1962
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*  *  *

Заграє смерть іржавою трубою,
Та я, забувши, що минає строк,
На край світів блукати за тобою 
Піду у жовтій куряві зірок.

Піду блукать по всесвіту широкім, 
Незваним гостем побуваю скрізь 
І десь знайду невблаганну, жорстоку 
Тебе, богине радощів і сліз.

І під шатром розписаного неба 
Я поцілую очі твої злі —
Візьму я все, о блуднице, від тебе. 
Чим ти людей обходиш на землі!
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ПОЕТ

Я жив не раз, хоч не в одній оправі,
Вмирав не раз і знову воскресав,
Серцями людськими, мов каменем, кресав, 
Втопивши біль у віковій заграві.

Тоді як ви плелися невеселі,
Опутані кайданами в катівні, — 
Мартинови під ваші сни наївні 
Мені стріляли в груди на дуелі.

Я не вмирав. На прив’язі міцному 
Мене, мов пса, покірні холуї 
Тримали в закутку холодному, тісному, 
Закинувши в віддалені краї.

Та не піддавшись зарібку легкому,
Я не прислужував ніколи і нікому.

3.111956
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Здасть Симоненко *

*  *  *

Стільки в тебе очей, 
Стільки рук і мозолів, 
Скільки крапель в Дніпрі
І у небі зірок.
Ти не падав од вітру,
З біди не безволів,
Не насунув на душу 
Ганьби козирок.

Не шукав я до тебе 
Ні стежки, ні броду,
Бо від тебе узбіччям 
Ніколи не брів —
Я для тебе горів, 
Український народе, 
Тільки, мабуть,
Не дуже яскраво 
Горів.

Тільки, мабуть, не міг,
Як болід, спалахнути, 
Щоб осяяти думкою 
Твій небозвід,
Щоб устать, ніби зірка, 
Сіянням окута 
Твоїх подвигів гордих 
И незлічених бід.
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Скромна праця моя — 
То не пишна окраса, 
Але в тому, Їй-Богу,
Не бачу біди —
Щось у мене було
І від діда Тараса
І від прадіда — 
Сковороди.

Не шукаю до тебе 
Ні стежки, ні броду — 
Ти у грудях моїх,
У чолі і в руках.
Упаду я зорею,
Мій вічний народе,
На трагічний і довгий 
Чумацький твій шлях.

14.ХІІ.1961
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Здасть Симоненко *  *  *  Ш ит  і

ЖОРНА

Натуга на руках, 
від втоми чорних, 
здувала жили, 
ніби мотузки.
Каміння клацало зубами 
в жорнах,
жувало жовті зерна на друзки.
І сіялось не борошно, 
а мука...
При тьмяному мигтінні каганця
жіночі ніжні
материнські руки
тягли за ручку
камінь без кінця.
Журливо мліли очі сумовиті, 
і борошно,
мов біла кров, лилось...
Це все було 
в двадцятому столітті,
Що грозами над нами пронеслось. 
Ми часто чуєм 
радісну зловтіху 
у голосі ворожому, 
чужім,
що заглядали кривда 
й люте лихо 
у наш —
для щастя виведений — дім
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Хай сатаніють 
виродки од крику — 
нас не знобить 
од їхньої хули: 
нам жорна ті 
із кам’яного віку 
на танках варвари 
з Європи привезли.
І то для них 
таки й була наука, 
коли —
у всього світу на виду — 
немов у жорнах, 
дужі наші руки 
перемололи варварську орду. 
Народе мій!
Титане непоборний, 
що небо підпирає голубе! 
Твій гордий подвиг 
не принизять жорна — 
вони лиш возвеличують тебе. 
Дарма біситься 
злість ворожа чорна — 
нічим не очорнить 
твоєї боротьби!..
Цілую руки, 
що крутили жорна 
у переддень космічної доби.
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*  *  *

Я закоханий палко, без міри 
У небачену вроду твою.
Все, що в серці натхненне і щире, 
Я тобі віддаю.

Ти дала мені радісну вдачу,
Кров гарячу пустила до жил.
Я без тебе нічого не значу,
Ніби птиця без крил.

Кожну хвилю у кожну днину 
Гріє душу твоє ім’я,
Ненаглядна, горда, єдина,
Україно моя.

31.Vll.1958
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Можливо, знову загримлять гармати, 
І танк зімне пшеницю на лану,
І буде плакать і журитись мати,
Коли сини ітимуть на війну.

І хтось востаннє поцілує милу,
І хтось сльозу непрохану змахне,
А, може, дехто втратить віру й силу, 
Своє життя рятуючи одне.

Але не я... Я квизнути не стану,
Хоч як не буде боляче мені, —
За нашу землю, дорогу й кохану,
Я рад прийнять на себе всі вогні.

За тих дітей, що бігають до школи, 
За матерів, змарнілих у труді,
За рідні наші верби довгополі,
За наші дні прекрасні й молоді.

І тут ні сліз, ні відчаю не треба,
І тут не треба страху і ниття —
Живе лиш той, хто не живе для себе, 
Хто для других виборює життя.

1955
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БАБА ОНИСЯ

У баби Онисі було три сини.
У баби Онисі синів нема.
На кожній її волосині 
морозом тріщить зима.
Я горя на світі застав багато. 
Страшнішого ж горя нема, 
ніж те, коли старість мати 
в домівці стрічає сама.
Немає такої біди і муки, 
ніж сумно з-під сивих брів 
дивитись щодня, як внуки 
ростуть без своїх батьків.
За те, що ми в космос знялися, 
що нині здорові й живі, 
я пам’ятник бабі Онисі 
воздвиг би на площі в Москві. 
Щоб знали майбутні предтечі 
в щасливій і гордій добі: 
їх горе на утлі плечі 
Онися взяла собі.
Щоб подвиг її над землею 
у бронзі дзвенів віки, 
щоб всі, ідучи повз неї, 
знімали в пошані шапки.
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ПРОЩАННЯ ФЕДОРА КРАВЧУКА, 
КОЛГОСПНОГО КОНЮХА,
ЗІ СТАРОЮ ХАТОЮ

Ти стоїш небагата й непишна, 
виглядаючи з саду в луг.
Рясний цвіт обтрусили вишні 
на солом’яний твій капелюх.
Ти приймала і щастя і лихо, 
поважала мій труд і піт, 
із-під сірої теплої стріхи 
ти дивилася жадібно в світ.
Відчиняла ти лагідно двері 
для нового життя й добра, 
друзів кликала до вечері, 
рідна хато моя стара.
Я в тобі розлучився з журбою 
і навіки спекавсь біди.
Я прощаюся нині з тобою, 
рідна хато моя, назавжди.
В нову хату ідуть твої діти 
з сміхом, з піснею, як вогнем.
Як же радість тобі втаїти 
під старечим своїм брилем!
Ти була мені наче мати, 
ти служила мені, як могла,— 
кожна кроквочка, кожна лата 
не жаліла для нас тепла.
Тож сьогодні і в тебе свято, 
в шибках вогники голубі.
Переходячи в нову хату, 
говорю я:
— Спасибі тобі!

1.Х11961
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ПІЧ

Лиже полум’я жовте черево, 
Важкувато сопе димар,
Галасує від болю дерево, 
Піднімаючись димом до хмар.

Бубонять рогачі і кочерги — 
Щось пригадують з давнини,
І чекають покірно черги 
Засмаглілі горшки й чавуни.

З тітки полум’я сон злизало, 
Тітка гладить рукою глек, 
Теплий ватяник зав’язала 
На застуджений свій поперек.

Біга тітка із кухні в сіни,
З-під повітки заносить дров —
З них струмує жовтаво-синя 
Віковічна печаль дібров.

Звично грюкають мляві двері, 
Піч гуде і димить у світ — 
Скільки в пащу цій ненажері 
Тітка вкинула кращих літ!

Сновигають по зморшках думи, 
На щоках танцює вогонь,
Сажа в’їлася чорним глумом 
У пелюстки 11 долонь.

126
*



Здасть Симоненко *  *  *  Ш иш  і iJmm

Біля печі вона, мов бранець, 
Слугувала під шурх спідниць, 
Віддавала дівочий рум’янець 
Чистоті смачних паляниць...

Менше ми гіркоти нестимем, 
Стане ближчою наша мета, 
Як не будуть у небо димом 
Підніматись жіночі літа.

28.11962
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ДІД УМЕР

От і все.
Поховали старезного діда, 
закопали навіки у землю святу.
Він тепер вже не встане 
і ранком не піде 
із косою під гору круту.
І не стане мантачкою тишу будити, 
задивлятися в небо, як гаснуть зірки. 
Лиш росою по нім буде плакати жито 
і пливтимуть над ним непомітно віки. 
От і все.
Поховали хорошу людину, 
повернули навіки у лоно землі.
Та невже ж
помістились в тісну домовину 
всі турботи його, 
всі надії, 
жалі?
Та невже ж то
йому все віднині байдуже —
чи світитиме сонце,
чи ніч напливе?
Біль у душу мою закрадається вужем, 
відчай груди мені розпанахує, рве.
Я готовий
повірити в царство небесне, 
бо не хочу,
щоб в землю ішли без сліда 
безіменні,
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святі,
незрівнянно чудесні, 
горді діти землі, 
вірні діти труда.
Хай шалені гудуть 
над планетою весни, 
хай трава пнеться вгору 
крізь листя старе...
Я не вірю,
що дід із могили воскресне, 
але вірю, 
що ні —
він увесь не умре.
Його думи нехитрі 
додумають внуки,
і з очей ще віки пломенітимуть в них
його пристрасть і гнів,
його радощі й муки,
що, вмираючи,
він передав для живих.
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МІЙ РОДОВІД

Вельможі пихаті і горді 
Плетуть родоводів в’язь:
В одного — прапрадід став лордом, 
В іншого — прадід князь.

Баньки уп’явши в минуле,
Гордо ця знать рече:
— Про нас хрестоносці чули...
— В нас Рюрика кров тече...

— Мій предок вогнем і залізом 
Титул собі добув...
— А мій тисяч сорок зарізав,
За це і в пошані був...

Нічого собі родоводи!
Та киньте свій ґвалт і крик:
Я із древнішого роду,
Бо я — полтавський мужик.

Ви скорчите кисло пику,
Коли повідомлю вас,
Що предок мій споконвіку 
Хліб сіяв і свині пас.

Щоб жерли ви булки й сало, 
Віками пер соху-плуг.
Хіба ж для історії мало 
Оцих видатних заслуг?!

Я вами гордую, панове,
Бо я — знатніший од вас.
Звиняйте за грубе слово —
Я з вами свиней не пас!

23.111960
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ш ум  ПОЛІВ
(Над «Кобзарем»)

Поля мої! Суворі таємниці 
Я відчуваю в плескоті хлібів —
Здається, сотні змучених рабів 
Звели до сонця стомлені правиці.

Зелений подих теплої пшениці 
Доносить розшум Кобзаревих слів.
Любов і ласка, ненависть і гнів 
Спалахують в рядках, як блискавиці.

Скорбота матері, і сльози немовляти,
І задуми безпомічно-крилаті 
Шукають — не знаходять берегів.

Тут правда з кривди злускала облуду,
Щоб розказали нам з віків минулих люди 
Історію насильств і батогів.

1953
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ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Десь вітер грає на віолончелі,
Морозні пальці приклада до скла,
І ти одна в зажуреній оселі 
Замріяно схилилась до стола.

Мов раб німий на Араратській скелі 
Карбує написи про подвиги царя,
Ти на папері почуттів моря 
Переливаєш в строфи невеселі.

Ти — хвора дівчина — серед глухої ночі 
Врізаєш в вічність огненні, пророчі 
Слова з прийдешніх сонячних віків,

Щоб ті слова хитали чорні трони,
Щоб їх несли з собою легіони 
Нових, непереможних Спартаків.
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КОСАР
А. С. Малишкові

В поле вийшов косар на світанні, 
Ждуть його обважнілі жита, 
Дзвонять радістю далі туманні, 
Мов перейдені весни й літа.

Приступає косар до роботи, 
Скісся блискає і співа.
Чисті краплі солоного поту —  
Ваговиті, мов чесні слова.

Встало сонце і впало в очі,
Хмари втому зняли з плечей — 
Служать людям ці руки робочі, 
Сонце людям гріє з очей.

Стали копи рядами на чати, 
Залицяється колос до губ —
Так свій полудень зустрічати 
Вміє щирий косар-працелюб.

Хай тим стане оце за диво,
Хто під регіт і плач жоржин 
Йде косить поетичну ниву, 
Позичаючи мозку в машин.

Буде, мабуть, повік «кустарно» 
Оброблятися нива оця —
Там пускати машину марно,
Де працюють людські серця!

Устає косар до роботи,
Скісся блискає і співа.
Ніби краплі солоного поту, 
Світять чесні його слова.
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ПЕРШИЙ

Першим був не Господь 
і не геній, 
першим був — 
простий чоловік.
Він ходив 
по землі зеленій 
і, між іншим, 
хлібину спік.
І не зміг
заробить монумента 
цей наївний франк 
чи дуліб, 
бо не зміг він 
знайти моменту, 
щоб узяти патент 
на хліб.
Постаріла вже 
мудрість Божа, 
розтрощив її 
грізний час.
Хлібом
геній живився кожен, 
щоби розум його не погас.
Та нехай над землею година 
чи негода лютує і рве, — 
вічна мудрість простої людини 
в паляниці звичайній живе.

14.Х. 1961
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* * *

Ми думаєм про вас. В погожі літні ночі,
В морозні ранки і вечірній час,
І в свята гомінкі, і в дні робочі 
Ми думаємо, правнуки, про вас.

Ми думаєм про вас — і тому наші руки 
Не в’януть біля плуга і станка,
Тому в серцях у нас не витончена мука,
А радість голосиста і дзвінка.

Ні, то не сум промінить риса кожна,
То творчість б’є з натхненних наших віч, 
А творчість завжди мрійна і тривожна, 
Немов травнева неспокійна ніч.

Ні, сонний спокій зовсім нам не сниться, 
Ні, нас не вабить ніжна тишина — 
Прийдешнє осяває наші лиця,
Неспокій творчий з вічністю єдна.

І тому ми спокійно і суворо 
Стрічаємо у праці і борні 
Наклепи злобні і тупі докори,
Потоки божевільної брехні.

Ми думаєм про вас. В погожі літні ночі,
В морозні ранки і вечірній час,
На свята гомінкі і в дні робочі,
Нащадки дорогі, ми захищаєм вас.

1.11.1958
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РОВЕСНИКАМ

Ми в світ прийшли успадкувати славу, 
Діла, і думи, й чесні мозолі,
Батьків велику полум’яну справу,
Що захистила правду на землі.

Нам не дрімать на тихому причалі,
Не виливать в кімнатній тишині 
Свої дрібненькі втіхи і печалі 
В меланхолійні вірші і пісні.

Нехай серця не знають супокою,
Хай обганяють мрії часу біг,
І наша юність буде хай такою,
Щоб їй ніхто не заздрити не міг!

22.VI.1958
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*  *  *

Юність в інших завше загадкова.
А своя — проста була чи ні?
Це ж вона уперто й гарячково 
Відкривала істини смішні.

Це ж вона, нестримана й криклива, 
Повна вихвалянь і недовір,
В поєдинки рвалася сміливо,
Глуздові часом наперекір.

То чого ж стогнати кучеряво:
— Що за діти — хай боронить Бог! 
Юність має на тривоги право,
Що ж то і за юність без тривог!

Хай ми посинієм од натуги,
Поступ не зупиним все одно:
Нові покоління — не папуги,
Щоб товкти заучене давно!

Юність вчать — наука їй не шкодить, 
Але рветься зойк у мене з уст:
Хай до неї й близько не підходить 
Із своєю міркою Прокруст!

21.11962
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ЯЗИК
Балада

Привели його на світанні 
У багнюці всього, в крові. 
Захлиналися постріли дальні,
І дрижали бліді вартові.

Мов примари, гойдалися тіні 
На колисках скуйовджених віт,
І було партизану-хлопчині 
Вісімнадцять — не більше — літ.

Від утоми не міг стояти,
Від пропасниці — весь горів 
І дивився понуро на ката 
З-під кошлатих широких брів.

Нила в боці кривава рана,
І, мов кулі, пекли слова: 
«Помирати тобі ще рано, 
Непутяща твоя голова...

Ти із себе не корч героя,
А розумно себе веди:
Розкажи, що у вас за зброя 
І сховався загін куди?

Розкажи — і життя дарую,
І до матері відпущу...
На столі, мабуть, в неї парує 
Повна миска смачного борщу...»
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Що він думав у ту хвилину?
Що ввижалось тоді йому?
Од стіни відступив хлопчина 
І порушив мовчанку німу:

— Я не корчу із себе героя,
Тож відкрию правду для вас:
Гнів народний — то наша зброя, 
Кожен кущик ховає нас!

Я тортури знести не зумію — 
Признаюся зарані вам,
Але більше сказать не посмію, 
Коли навіть захочу сам...

Очі з лоба вилізли дико, 
Надірвався і тріснув крик — 
Хлопець виплюнув катові в пику 
Свій навіки німий язик.

Розстріляли його на світанні 
За селом у глибокім рові...
І вставало, немов повстання, 
Ранком сонце в його крові...

15.Х. 1961
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Земля кричить. Шинкують кров’ю війни,
І падають занози від ярма,
І лиш годинник холодно й спокійно 
Рахує дні, розтрачені дарма.

І без кінця — окопи, барикади,
Та над громадами кривавих тіл 
Гриміли пишні і бучні паради 
Нових Тімурів і Аттіл.

Це все було... Були німі кургани,
І війни йшли не на життя — на смерть, 
Гриміли залпи, і ятрились рани,
І світ ішов, здавалось, шкереберть.

І вся планета ніби очманіла,
Людина в землю заривалася, мов кріт,
А над землею бомби стугоніли,
І падали тіла на рваний дріт.

Це все було... О, не забудьте, люди,
Своїх братів, що нині неживі,
Що руйнували світ тиранства і облуди 
І нищили в’язниці вікові.

О, не забудьте тих, що рвались крізь багнети, 
В степах поклали голови свої,
Щоб більше нашу голубу планету 
Не шарпали розбійницькі бої,
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Щоб не здригався всесвіт малярійно
І небо не стогнало від заграв,
Щоб нам годинник радісно й спокійно 
Віки ясної дружби рахував!
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русь

I

З глибин віків і гордо, й величаво 
Встає легендами овіяне ім’я.
Минуле — сон, але сліпа змія 
Не отруїла доблесті і слави.

То ж не орда завзята і кривава 
Неждано появилася в степах,
Щоб у сплюндрованих і спалених містах 
Шуміли оргії і варварські забави.

То встала Русь в кольчузі і шоломі,
Щоб їй стихія покорилась дика,
І вів її у далі невідомі 
Син Перуна Олег-владика...

I Візантія снила крізь туман —
Підводив голову народжений титан.

II

Підводив голову народжений титан,
І йшли назустріч вічності і смерті 
Нездолані, гарячі і уперті 
Дружини непокірливих слов’ян.

Русь не дрімала стомлена і млява, 
Забившися ведмедем у барліг,
Бо відчували грек і печеніг 
Відлуння кроків князя Святослава.
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Цвіли хоругви руські на Дунаї,
І Доростол навіки записав,
Що мертвий воїн сорому не має.
І ворог знав, підступний і лукавий, 
Що витязь тут не здобичі шукав,
І війни йшли не тільки ради слави.

III

І війни йшли не тільки ради слави, 
Бо іншій все корилося меті —
Меч Святослава прокладав путі 
Для мудрості ясної Ярослава.

Коли була Європа в забутті 
Та істина у вогнищах палала, 
Антична мудрість гордо оживала 
В твоїм, о Русь, допитливім житті.

За ясні зорі і за тихі води 
Ішли в бої сини твого народу 
І гинули, слабіючи від ран.

Але тебе ця кров не зупиняла,
Бо ти й тоді, хай підсвідомо, дбала 
За кращу, світлу долю всіх слов’ян.

30.IV. 19 56
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Флегматично зима тротуаром поскрипує, 
Фантастичні плете казки,
Позіхне десь під білою липою,
На шибки покладе мазки.

Вкриє землю габою сріблястою,
І в напруженій тиші нічній 
Світ здається чарівною казкою, 
Нерозгаданим плетивом мрій.

2-20.11957
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Вже день здається сивим і безсилим,
І домліває в зарослях ріка...
Луги, луги, пропахлі сіном прілим,
Чи ви мене впізнали, земляка?

Я тут колись бродив між лепехою 
І спочивать сідав на купині —
Тоді ви разом бавились зі мною, 
Свою журбу повідали мені.

Чому ж тепер така сумна напруга, 
Завмерла мова в тиші верховіть?
Та ви не бійтесь — я вернувся другом, 
Я зрозумію все — шуміть, шуміть...
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МІЙ КИЇВ

В ночі осінні, холодні й нудні, 
Часто ввижається Київ мені.
Вийду з палатки, у темінь пірну, 
Думкою-мрією в Київ майну. 
Мріють крізь хмари зорі вгорі, 
Мов на бульварі чудні ліхтарі. 
Вітер ущухне, то знов загуде —
Аж сторонюся: тролейбус іде. 
Парки і сквери, театри і шум,
Як вас прогнати із серця, із дум? 
Що мені діять — не можу забути 
Площу Богдана, вогні інституту? 
Що мені діять і як мені буть — 
Київ казковий не в силі забуть!
В серці своїм на будову несу 
Києва горду і вічну красу.
Стіни мурую, проспекти кладу,
З степом безлюдним розмову веду: 
Бачиш, сюди ми зійшлися усі 
Тому, що служимо праці й красі, 
Тому, що мріє поставити кожен 
Місто, красою на Київ схоже!
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У степу не було нікого,
Тільки вітер, та ми, й ковила.
І мовчала струнка дорога,
Що, здавалося, в небо вела.

Та сміялося сонце в блакиті 
Над безмежжям німим цілини. 
В курені, що соломою криті,
Ми дівчатам несли кавуни.

І припала ж така година,
Дуже радісна й трохи сумна:
У Миколи були іменини,
А у нас не було вина.

Прокляли ми тоді дорогу,
Що вона подалась не туди — 
Пнеться в небо, мабуть, до Бога, 
А від нього вина не жди...

Гоготіло вночі багаття, 
Танцювали зірки у вогні,
І дівчата в святешних платтях 
Дарували Миколі пісні.

Чисту воду пили із бочки, 
Брудершафти і тости були,
Пап солідних сини і дочки 
Круг багаття «там-там» вели.
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І уже як першій зірниці 
Усміхнулася жовта стерня, 
Піднесли ми йому суниці,
Що збирали гуртом півдня.

Бо тоді у зелених суницях 
Вся фантазія наша жила.
Бачив я: у Миколи в зіницях 
Синім полум’ям радість цвіла.

І стояв він, як мак, рум’яний, 
Бурмотів невиразно: «Бра...»
Був Микола від щастя п’яний, 
Від хмільного людського добра.

14.Х. 1961
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ГРУДОЧКА ЗЕМЛІ

Ще в дитинстві я ходив у трави, 
В гомінливі трепетні ліси,
Де дуби мовчали величаво 
У краплинках ранньої роси.

Бігла стежка в далеч і губилась, 
А мені у безтурботні дні 
Назавжди, навіки полюбились 
Ніжні і замріяні пісні.

В них дзвеніло щастя непочате, 
Радість невимовна і жива,
Коли їх виводили дівчата,
Як ішли у поле на жнива.

Ті пісні мене найперші вчили 
Поважати труд людський і піт, 
Шанувать Вітчизну мою милу, 
Бо вона одна на цілий світ.

Бо вона одна за всіх нас дбає, 
Нам дає і мрії, і слова,
Силою своєю напуває,
Ласкою своєю зігріва.

З нею я ділити завжди буду 
Радощі, турботи і жалі,
Бо у мене стукотить у грудях 
Грудочка любимої землі.

26- 27. XI. 1957

150
*



Здасть Симоненко *  *  *  Ш ит  і грім

КОМЕТА І СІРНИК 

І

В холоднім космосі блукаючи без цілі, 
Вона Землі хвостом не обмине 
І омахів огнисті заметілі 
З нічного неба щедро сипоне.

I довго будуть дивуватись люди, 
Напишуть вчені тисячі томів 
Про те велике і незнане чудо,
Про феєрверк небачених вогнів.

II

Сірник малий в руках у господині 
В кімнаті темній спалахне на мить — 
Хитне на стінах чудернацькі тіні,
Щоб потім вмерти й більше не ожить.

І люди всі не бачать в тому дива, 
Звичайна річ, до цього кожен звик,
Хоч всім потрібний вогник сиротливий 
Видобуває крихітний сірник.
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ГНІВНІ СОНЕТИ

1. ПОГОДА

Тремтіть небіжчика не змусиш від морозу 
Та й від жари він пітувать не стане,
Як не народить думку, хоч погану, 
Муштрований, убогий розум.

Він буде завжди вірити прогнозам,
На все життя складать наївні плани, 
Вмивати морду заспану з-під крана —
Він побоїться поклонитись грозам.

Він, може, нишком буде навіть злитись,
Та побоїться, грішник, помилитись 
І буде тихо та спокійно жить.

І тільки той, хто чхає на погоду,
Той, хто не служить череву в догоду,
Зуміє правді й розуму служить.

2. БЕЗ НАЗВИ

Комусь життя — забави та відради,
А світ закритий ширмою вікна,
Турбота в нього цілий вік одна —
Дістать дружині пудри та помади.

І він до всього шкірить зуби радо,
У все повірив і прийма сповна,
А думати тоді він тільки зна,
Коли відгадує кросворди та шаради.
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Безпечний дурнику. Живи собі на втіху, 
Не знай ні горя, ні страшного лиха 
Думки носить у черепі тугому.

Мугич пісні гугняво під сопілку,
І ж досхочу, на свято пий горілку,
Але хоч жить не заважай нікому.

3. НІЧ В ОЗЕРІ

В мовчанні вод пригнічено-веселих 
Застигли зорі на холоднім дні —
І озеро нагадує мені 
Великий таємничий келих.

На дні повільно хмари темно-сиві 
Повзуть, немов підводні кораблі,
А навкруги ні клаптика землі —
Одні лиш зорі, строгі і красиві.

І я тремчу — у грудях канонада,
Я онімів, бо неземна принада 
Мені так душу щастям колиса.

І соромно стає, і розум боре втома: 
Адже болото й гнилизну у ньому 
Хова ревниво крадена краса.
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КРИВДА
Новела

У Івася немає тата.
Не питайте тільки, чому 
Лиш від матері ласку знати 
Довелося хлопчині цьому.

Він росте, як і інші діти,
І вистрибує, як усі.
Любить босим прогоготіти 
По ранковій колючій росі.

Любить квіти на луках рвати, 
Майструвати лука в лозі,
По городу галопом промчати 
На обуреній, гнівній козі.

Але в грудях жаринка стука,
Є завітне в Івася одно —
Хоче він, щоб узяв за руку 
І повів його тато в кіно.

Ну, нехай би смикнув за вухо, 
Хай нагримав би раз чи два, — 
Все одно він би тата слухав 
І ловив би його слова...

Раз Івась на толоці грався, 
Раптом глянув — сусіда йде.
— Ти пустуєш тута, — озвався, — 
А тебе дома батько жде...
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Біг Івасик, немов на свято,
І вибрикував, як лоша,
І, напевне, була у п’ятах 
Пелюсткова його душа.

На порозі закляк винувато,
Але в хаті — мама сама.
— Дядько кажуть, приїхав тато, 
Тільки чому ж його нема?..

Раптом стало Івасю стидно, 
Раптом хлопець увесь поблід — 
Догадався, чому єхидно 
Захіхікав сусіда вслід.

Він допізна сидів у коноплях, 
Мов уперше вступив у гидь,
З оченят, від плачу промоклих, 
Рукавом витирав блакить.

А вночі шугнув через грядку,
Де сусідів паркан стирчав, 
Вибив шибку одну з рогатки 
І додому спати помчав...

Бо ж немає тим іншої кари, 
Хто дотепи свої в іржі 
Заганяє бездумно в рани,
У болючі рани чужі...
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ХЛИПАННЯ голоду

Ой не треба мені чаю! Коли маєш сором,
Дай мені цеберку муки у прикуску з горем.

Гірко стало мені жити на твоїй Вкраїні:
Де моє вино медове — сльози удовині?

Де моя закуска іцира? Я її не бачу!
Піднеси мені хоч ложку сирітського плачу.

Де мої чарівні друзі, рідні, миловидні? 
Повтікали з України світ за очі Злидні.

Де мої коханки вірні? Чому їх нема?
Стали трупами красуні Віспа і Чума.

Як я з ними обнімався, цілувався палко!
Як мені без них печально! Як за ними жалко!

А тепер я, одинокий, зовсім перевівся,
Ліг би я на лихо спати, кривдою б укрився.

Тільки хто постіль постеле? Ні царя, ні пана... 
Доле моя нещасная, зраднице погана!

Чи не знаєш ти, лукава, чи не знаєш, клята: 
На перині на пуховій твердо мені спати.

Хоч ти, гордий і завзятий брате Суховію,
Не убий в моєму серці останню надію...
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Тут Суховій 
підскочив полохливо, 
оглянувся, 
відкашлявся і ну:
«Ти бачиш, батьку, 
став я вже сопливим, 
десь нежить підхопив 
на Волзі чи Дону.
Не ті сьогодні 
в мене, батьку, сили, 
уже і так 
ледь ноги волочу: 
мені морями 
крила підмочили, 
тягаться з ними 
вже не по плечу...»

Я слухав цих базік 
і не хотів їх чути, 
я душу хтів замкнути 
на замок, 
але гірке минуле, 
мов отрута, 
у душу рвалося 
крізь щілини думок.
Я все забув: 
образи і докори, 
свою досаду 
і жалі дрібні.
Але народне 
повоєнне горе 
довіку, мабуть,
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не забуть мені.
Ішли похмурі люди, 
мов лелеки, 
із косами дідівськими 
на лан, 
в полукіпках 
лишали чорні глеки
і, зуби стиснувши, 
виконували план.
І вдови плакали. 
Просили діти: «Па-пи!» 
А на сніданок — 
висівки одні.
І в гарбах пнулися
скелети-шкапи,
худі,
немов тодішні трудодні. 
Ледь кінчила війна 
кружлять криваве пиво, 
як по моїй землі, 
ударивши в тарель, 
пройшовся Суховій, 
обпалюючи ниви, 
висмоктуючи воду 
із джерел.
На поміч взявши 
Пустку і Розруху, 
у шапці набакир 
ішов узнати він, 
чи не згубив, бува, 
у битвах сили духу 
народ, 
що підійняв
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півсвіту із колін.
Він нам в обличчя 
заглядав суворо, 
він роси злизував 
жадібно по ночах — 
хотів побачить 
відчай і покору 
і тінь благання 
в стомлених очах.
І ті йому
бездумно помагали, 
хто,
правду обминаючи гірку, 
не бачили
та й бачить не бажали, 
як Суховій 
і Горе танцювали 
на чорному 
порожньому току.
Та плечі
не зігнулися в покорі, 
і вірить
не втомилися серця, 
бо хто б 
зумів зібрать 
у небі зорі 
і заховать собі 
до гаманця?
Титани
не ставали на коліна, 
могутні
не клонилися в біді!
І велич вільної 
та гордої людини

Здасть Симоненко *
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по-справжньому 
розкрилася тоді.
Поки безжально 
мозок мій орали 
жорстоких спогадів 
суворі лемеші,
Неправда й Жадоба 
Із Голодом вищали, 
усівшися благально край душі: 
«Пусти нас в серце!
Ми його осліпим, 
у душу виллємо 
свою досаду й жовч, 
до мозку
ми присмокчемось поліпом 
і будем говорить, 
а ти помовч.
Ми світ тобі 
навиворіт покажем, 
напоїмо злобою досхочу, 
а правду —
в дьоготь вимажем і сажу, 
лишень ходи 
на нашу каланчу...»
— Ні!—я сказав.—
Доволі вам плескати, 
не мучте марно 
власних язиків: 
як зможу
з серцем я сліпим стояти 
над прірвою бездонною віків?! 
Хай серце дивиться!
Хай тільки правду слуха!

Здасть Симоненко *  *  *
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Хай сльози в нього капають з очей!
Ідіть від мене геть,
запроданці і шлюхи,
немає в мене вух
для ваших злих речей.
Над прірвою віків 
я з щастям повінчаюсь, 
візьму в бояри Правду і Добро. 
Хай музику мені весільну грає 
турбінами сталевими Дніпро!
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РУСАЛКА
Легенда

Повела житами стежка неширока 
В поле, де тополя мріє одинока.
А над нею плинуть хмари, ніби думи, 
Повні весняного трепетного суму.
А до неї гнуться, лащаться ласкаво 
Ніжні, нетолочені, росянисті трави.
І стоїть тополя, повна сонця й болю, 
Вітами-привітами кланяється полю. 
Розкажи, тополе, не ховай од всіх,
Чому слабне вітер в кучерях твоїх? 
Розкажіть ви, роси, ніби перли, чисті, 
Чому вас роняють трави урочисті?
— Ой, я ж не тополя, я ж не деревина: 
Серце в мене людське — я була дівчина. 
Трави — мої коси, роси — мої сльози, 
Хмари — мої думи, що плекають грози. 
Я була дівчина, я колись любила,
Чисту мою душу злоба загубила.
Я журби своєї не ховаю, ні,
Лиш ніхто не слуха ці слова смутні.
А мені дзвеніти кожен день несила,
Як я полюбила та й недолюбила...

По хмарах місяць стрибав щоночі, 
Пірнав до мене на саме дно,
Дивився сумно мені ув очі,
І коси гладив мої дівочі,
І говорив мені одно:

«Ой вийди, серце, з води на волю,
На трави чисті, на срібний луг,
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Ковтни повітря хоч раз уволю;
Як я, напийся людського болю —
Війна жорстока іде навкруг».

Тоді кричала йому сердито 
Цариця наших підводних нив:
— Я не дозволю на луг ходити,
Війна навколо — можуть убити... —
І сумно місяць над нами плив.

Але на Йвана та й на Купала 
Цариця наша добріша стала.
Розчинила вона двері підводної хати 
Та й пустила русалочок на луг погуляти. 
Небо кров’ю паленіло, тонуло в загравах,
А ми собі веселились на шовкових травах. 
Залицялися до вітру, з вихором кружляли, 
Вели танок і піснями смуток відганяли:

Ой ти, місяцю. Ой ти 
ясний,

Ми тебе голубить хочемо.
Ти зійди до нас,

прекрасний, —
Зацілуємо, залоскочемо.
Не ховайся поза хмарами,
Не гребуй речами-чарами.

І раптом — вітер стрибнув угору,
Підняв шалений і дикий рев,
Рвав на деревах трухляву кору 
І сльози-роси трусив з дерев.

Кричав, і плакав, і вив завзято,
І кидав хмари, немов м’ячі.

Здасть Симонтко *  *  *  Шпша і грім
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І десь далеко в порожній хаті 
Озвались криком сумні сичі.

А потім хлопець прямо з туману 
У наше коло веселе вбіг,
Благальним зором у душу глянув 
І впав, кривавий, мені до ніг.

За ним свистіли сердиті кулі,
Будила темінь сліпа луна.
А в нього брови — крила зозулі,
А губи в нього — келих вина.

І вітер знову стрибнув до мене, 
«Сховай!» — промовив і дибки став.
Я чула крики убивць шалених, 
їх лютий тупіт землю хитав.
І я вербою зазеленіла,
Своїм волоссям хлопця укрила.

Кати снували навколо мене 
І люто темінь і ніч кляли,
Убрання рвали моє зелене,
А партизана все ж не знайшли.

Над ним сиділа я довгі ночі,
Ласкала й гріла своїм теплом —
І заясніли у нього очі,
Життя торкнуло його крилом.

Я так манила його до себе,
У нашу сонну, спокійну тиш,
А він сміявся: «Мила, не треба,
Не треба жартів таких! Облиш!

Хіба я можу спокійним бути,
Коли довкола — вістря пожеж?

Здасть Симоненко *  *  *  Ш ит  і
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Здасть Симоненко *  *  *  Шиша і

Це буде зрада, і підла, й люта,—
Твоє б кохання я зрадив теж...»

І я сказала: «Піду з тобою,
Назавжди кину цю тишину...»
Але Цариця, повна злобою,
Мені кричала: «Я проклену!»

Ми з ним тікали, і серед поля 
Отут я стала, немов тополя.
Мене Цариця заворожила,
Щоб я ніколи вже не любила,
Щоб я стояла й на сонці мліла,
Щоб сохло з туги дівоче тіло,
Щоб не могла я дійти до річки,
Де веселяться мої сестрички.
Але, убога, вона й не знала,
Що я багатша від того стала:
Я бачу сонце і бачу квіти,
І вітер носить мені привіти.

Я жду, що милий скоро прилине,
Щоб обійняти свою дівчину:
Любов розвіє зловісні чари,
Розіб’ють тугу сердець удари.

Так стоїть тополя, повна сонця й болю, 
Вітами-привітами кланяється полю. 
Добра та ласкава, ніжна й молода, 
Милого з походу вірно вигляда.

І не зна, що поруч, де життя шумить, 
Милий на майдані бронзовий стоїть. 
Але їх коханню вічно жить і жить — 
Листям на тополі й бронзою дзвеніть.

20-24.ХІ.1961
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Здасть Симоненко *  * *  Земне тяфінші

*  *  *

Світ який — мереживо казкове! 
Світ який — ні краю ні кінця! 
Зорі й трави, мрево світанкове, 
Магія коханого лиця.

Світе мій гучний, мільйонноокий, 
Пристрасний, збурунений, німий, 
Ніжний, і ласкавий, і жорстокий, 
Дай мені свій простір і неспокій, 
Сонцем душу жадібну налий!

Дай мені у думку динаміту,
Дай мені любові, дай добра, 
Гуркочи у долю мою, світе, 
Хвилями прадавнього Дніпра.

Не шкодуй добра мені, людині, 
Щастя не жалій моїм літам —
Все одно ті скарби по краплині 
Я тобі закохано віддам.

10.ХІ.1962
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(Баеш ь Симоненко *  *  *  Земне тяфіння

ЛЕБЕДІ МАТЕРИНСТВА

Мріють крилами з туману лебеді рожеві, 
Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві.

Заглядає в шибу казка сивими очима, 
Материнська добра ласка в неї за плечима.

Ой біжи, біжи, досадо, не вертай до хати. 
Не пущу тебе колиску синову гойдати.

Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, 
Опустіться, тихі зорі, синові під вії.

Темряву тривожили криками півні, 
Танцювали лебеді в хаті на стіні,

Лопотіли крилами і рожевим пір’ям, 
Лоскотали марево золотим сузір’ям.

Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, 
Виростуть з тобою приспані тривоги.

У хмільні смеркання мавки чорноброві 
Ждатимуть твоєї ніжності й любові.

Будуть тебе кликать у сади зелені 
Хлопців чорночубих диво-наречені.

Можеш вибирати друзів і дружину, 
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
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Здасть Симоненко *  *  *  Земне тлфтнл

Можна вибрать друга і по духу брата, 
Та не можна рідну матір вибирати.

За тобою завше будуть мандрувати 
Очі материнські і білява хата.

І якщо впадеш ти на чужому полі, 
Прийдуть з України верби і тополі,

Стануть над тобою, листям затріпочуть, 
Тугою прощання душу залоскочуть.

Можна все на світі вибирати, сину, 
Вибрати не можна тільки Батьківщину.

Весна 1962
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Здасть Симоненко * *  *  Земне тлфіння

*  *  *

Скільки б не судилося страждати,
Все одно благословлю завжди 
День, коли мене родила мати 
Для життя, для щастя, для біди.

День, коли мої маленькі губи 
Вперше груди мамині знайшли,
День, що мене вперше приголубив 
Ласкою проміння із імли.

Як мені даровано багато,
Скільки в мене щастя, чорт візьми! — 
На землі сміятись і страждати,
Жити і любить поміж людьми!

16.XI. 196 2

171
*



Здасть Симоненко *  *  *  Земне тяфіннл

*  *  *

Ти знаєш, іцо ти — людина. 
Ти знаєш про це чи ні? 
Усмішка твоя — єдина, 
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні.

Більше тебе не буде.
Завтра на цій землі 
Інші ходитимуть люди, 
Інші кохатимуть люди — 
Добрі, ласкаві й злі.

Сьогодні усе для тебе — 
Озера, гаї, степи.
І жити спішити треба, 
Кохати спішити треба — 
Гляди ж не проспи!

Бо ти на землі — людина,
І хочеш того чи ні — 
Усмішка твоя — єдина, 
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні.

16.XL1962
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Здасть Симоненко * *  * Земне тяфіння

*  *  *

Я чую у ночі осінні,
Я марю крізь синій сніг: 
Вростає туге коріння 
У землю глевку із ніг.
Стають мої руки віттям, 
Верхів’ям чоло стає, 
Розкрилося ніжним суцвіттям 
Збентежене серце моє. 
Вростаю у небо високе,
Де зорі — жовті джмелі,
І чую: пульсують соки 
У тіло моє з землі.
Зі мною говорять могили 
Устами колишніх людей,
І їх нерозтрачені сили 
Пливуть до моїх грудей.
О земле жорстока й мила, 
Ковтнула ти їхні дні —
Усе, що вони любили,
Віддай долюбить мені!
Усе, що вони не домріяли 
У чорному ґвалті боїв,
Хай клекотом і завіями 
Ввірветься в думки мої! 
Вслухайтеся, земле і небо,
У рокіт страждань моїх — 
Живу не лише за себе,
Я мушу жити й за них.

13.V.1962

173
*



Здасть Симотпко * * *  Земне тяфіпт

УКРАЇНІ

Коли крізь розпач випнуться надії 
І загудуть на вітрі степовім,
Я тоді твоїм ім’ям радію 
І сумую іменем твоїм.

Коли грозує далеч неокрая 
У передгроззі дикім і німім,
Я твоїм ім’ям благословляю, 
Проклинаю іменем твоїм.

Коли мечами злоба небо крає 
І крушить твою вроду вікову,
Я тоді з твоїм ім’ям вмираю 
І в твоєму імені живу!

10.ХІІ.1962
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Здасть Симоненко * * * Земне тяфіннл

ПРОРОЦТВО 17-го РОКУ

Гранітні обеліски, як медузи,
Повзли, повзли і вибилися з сил —
На цвинтарі розстріляних ілюзій 
Уже немає місця для могил.
Мільярди вір зариті у чорнозем, 
Мільярди іцасть розвіяні упрах.
Душа горить. Палає лютий розум.
І ненависть регоче на вітрах.
Коли б усі одурені прозріли,
Коли б усі убиті ожили,
То небо, від прокльонів посіріле, 
Напевне б, репнуло від сорому й хули. 
Тремтіть, убивці! Думайте, лакузи! 
Життя не наліза на ваш копил.
Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій 
Уже немає місця для могил!
Уже народ — одна суцільна рана,
Уже від крові хижіє земля,
І кожного катюгу і тирана 
Уже чекає зсукана петля.
Розтерзані, зацьковані, убиті 
Підводяться і йдуть чинити суд,
І їх прокльони, злі й несамовиті, 
Впадуть на туші плісняві і ситі,
І загойдають дерева на вітті 
Апостолів злочинства і облуд!

23 Ж 1 9 6 2
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Здасть Симоненко *  *  *  Земне тлфіння 

МОНАРХИ

Диктатори, королі, імператори,
Мліючи в димі хвальби,
Роззявляли паїці, мов кратери,
І гукали:
— Ми — символ доби.

— Хто не з нами, той проти Бога.
— Хто не з нами, той проти всіх!—
І сипались лаври убогі
До куцих кривавих ніг.

Нікчемна, продажна челядь,
Банда кривляк для втіх,
Щоб мати що повечерять,
Годували холуйством їх.

Ідоли обслинені, обціловані 
Ішли величаві в своїй ході.
А поруч вставали некороновані 
Корифеї і справжні вожді.

Вставали Коперники і Джорджоне, 
Шевченко підводив могутнє чоло,
І біля вічного їхнього трону 
Лакузи жодного не було.

Бо щире, високе небо 
Не підмалюєш квачем,
Бо величі справжній не треба 
Спиратись на плечі нікчем.

13.ХІ.1962

176
*



Здасть Симоненко * *  *  Земне тлфіння

*  *  *

Де зараз ви, кати мого народу?
Де велич ваша, сила ваша де?
На ясні зорі і на тихі води 
Вже чорна ваша злоба не впаде.

Народ росте, і множиться, і діє 
Без ваших нагаїв і палаша.
Під сонцем вічності древніє й молодіє 
Його жорстока й лагідна душа.

Народ мій є! Народ мій завжди буде! 
Ніхто не перекреслить мій народ! 
Пощезнуть всі перевертні й приблуди
І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його волячих жилах 
Козацька кров клекоче і гуде!

24.ХЇ11962
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Здасть Симоненко * * * Земне тто/сіння

ПОКАРА

Не всі на світі радощі священні —
Є радощі, народжені з проклять: 
Коли, метнувши громи навіжені, 
Став Єву Бог із раю проганять.

Він їй сказав: «Ослушнице зухвала! 
Мені твого не треба каяття — 
Прирік тобі, щоб в муках сповивала, 
Живила кров’ю завтрашнє життя».

Адам ходив насуплений, мов хмара, 
У розпачі кривила Єва рот,
Бо ще не знала ця наївна пара,
Що та жорстока помста і покара 
Дорожча всіх утрачених щедрот!

30.ХІІ.1962
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Здасть Симоненко * * * Земне тяфгннл

* * *

Гей, нові Колумби й Магеллани, 
Напнемо вітрила наших мрій! 
Кличуть нас у мандри океани, 
Бухту спокою облизує прибій.

Хто сказав, що все уже відкрито? 
Нащо ж ми народжені тоді?
Як нам помістити у корито 
Наші сподівання молоді?

Кораблі! Шикуйтесь до походу! 
Мрійництво! Жаго моя! Живи!
В океані рідного народу 
Відкривай духовні острови!

Геть із мулу якорі іржаві — 
Нидіє на якорі душа!..
Б’ються груди об вітри тужаві, 
Каравела в мандри вируша.

Жоден вітер сонця не остудить, 
Півень землю всю не розгребе! 
Україно! Доки жити буду,
Доти відкриватиму тебе.

Мріяти й шукати, доки жити, 
Шкварити байдужість на вогні!.. 
А якщо відкрию вже відкрите,— 
Друзі! Ви підкажете мені...

15.Х. 1962
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Здасть Симоненко * *  *  Земне тяфіннл

*  *  *

0  земле з переораним чолом,
З губами, пересохлими від сміху!
Тебе вінчали з кривдою і злом, 
Байстрятам шматували на утіху.

Вкраїнонько! Розтерзана на шмаття,
У смороді й тумані гнойовім,
Кричиш ти мені в мозок, мов прокляття
1 зайдам, і запроданцям твоїм.

Любове світла! Чорна моя муко!
І радосте безрадісна моя!
Бери мене! У материнські руки 
Бери моє маленьке гнівне Я!

Візьми всього! І мозок мій, і вроду,
І мрій дитинних плеса голубі.
Для мене найсвятіша нагорода — 
Потрібним буть, красо моя, тобі.

29.IX. 196 2
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Здасть Симоненко * *  *  Земне тлфіннл

ОДИНОКА МАТІР

Він мовчки впав.
Отерпли зорі строгі,
Страждання опустилось на лице, 
І краяв темінь 
Передсмертний стогін, 
Безпомічний і гострий,
Мов ланцет.
Його вже не було.
А ненависть стожала 
Мечами помсти рвалася у світ,
Бо поруч з ним 
Прострелені лежали 
Твоя любов,
Твої сімнадцять літ.
Життя тріумфувало у двобої, 
Життя крізь смерть 
Утвердило себе...
І стала ти
В сімнадцять літ вдовою,
Хоч наречений твій 
Ще й не знайшов тебе.
Повзли роки.
Росло твоє чекання.
Печаль смоктала радощі твої,
І над твоїм
Розстріляним коханням 
Скажено глузували солов’ї.
Та право материнства —
За тобою!
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І син в колисці пісню наслуха. 
Хай вузьколобі 
Звуть його ганьбою,
А лицеміри — пасинком гріха! 
Нехай духовні покидьки 
И заброди
Байстрям, безбатченком 
Назвуть твоє дитя!
Найтяжчий злочин —
Вкрасти у народу 
Тобі довірене життя.
Мадонно мого часу!
Над тобою
Палають німби муки і скорбот,
І подвиг твій,
Обпечений ганьбою,
Благословив розстріляний народ.

10.Х. 1962
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ПЕРЕХОЖИЙ
Ліні Костенко

Як він ішов!
Струменіла дорога,
Далеч у жадібні очі текла.
Не просто ступали —
Співали ноги,
І тиша музику берегла.
Як він ішов!
Зачарований світом,
Натхненно і мудро творив ходу —
Так нові планети грядуть на орбіти 
З шаленою радістю на виду!
З шаленим щастям і сміхом гарячим,
З гімном вулканним без музики й слів! 
Як він ішов!
І ніхто не бачив,
І ніхто від краси не зомлів.
У землю полускану втюпився кожен, 
Очі в пилюці бездумно волік...
Раптом —
Шепіт поміж перехожих:
— Що там?
— Спіткнувсь чоловік...—
Одні співчували йому убого,
Інші не втримались докорять:
— Треба дивитись ото під ноги,
Так можна голову потерять...—
Трохи в футбола пограли словами, 
Обсмакували чужу біду.
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А він знову йшов.
І дивився прямо.
І знову
Натхненно творив ходу! 
[1963]
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*  *  *

Древній, обікрадений народе!
Над тобою прошумів розбій,
Та кати не вкрали твою вроду,
Не всушили дужий мозок твій.

Нові покоління, як обнова,
В лоні сповиваються твоїм.
І дідівська гордовита мова 
Служить вірно і слухняно їм.

Пристрасним, орлино-мудрим зором 
Дивишся у всесвіт з-під повік... 
Виродки — підтвердження суворе, 
Що живеш і житимеш повік!

8.111962
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ПОМИЛКА

Помилялись не тільки люди, 
Помилялись навіть святі. 
Згадайте: Ісус від Іуди 
Мав останній цілунок в житті.

Ми не святі, не боги, а значить, 
Не варто втішати себе дарма. 
Але як твій промах 
Лиш ворог бачить,—
Друзів у тебе нема!

29.X I196 2
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*  *  *

Навіщо бундючитись пихато, 
Гріться в похвалах?
Слава не ртуть:
Мало великим себе уявляти, 
Треба великим буть.

6.XI. 196 2
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Здасть Симоненко *  *  *  Земне тпяфіння

*  *  *

Минуле не вернуть,
не виправить минуле. 

Вчорашнє — ніби сон,
що випурхнув з очей.

Як луки навесні
ховаються під мулом,

Так вкриється воно
пластами днів, ночей.

Але воно живе —
забуте й незабуте,

А час не зупиняється,
а молодість біжить,

І миті жодної
не можна повернути,

Щоб заново,
по-іншому прожить.

29.XI. 1962
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ГОЛОВЕШКА

Кажуть, люди жили табунами, 
Спали покотом в млі печер, 
Цілувались при зорях ночами 
На крутих узбережжях озер.

Говорили, що знали і вміли,
Не таїли своїх думок,
А на брилах поети невміло 
За рядком карбували рядок.

І тоді лиш з’явилося горе 
В небагату і щиру сім’ю,
Як полізли люди у нори 
І до того ж — кожен в свою.

Найпаскудніший, підлий гаде! 
Ти посіяв між нас брехню,
Як украв, вихаючи задом, 
Головешку «свою» з вогню.

Ти за кривду усю в одвіті,
Бо від тебе до наших пір 
Стільки правд розвелося на світі, 
Скільки лисячо-людських нір.

Ти живеш і до цього часу 
У смердючій своїй норі, 
Обпиваєшся пивом і квасом, 
Виповзаєш на світ на зорі.
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Будеш, мабуть, ще довго жити, 
Але здохнеш нарешті ти, 
Тільки треба з усього світу 
Головешки докупи знести.
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Здасть Симоненко *  *  *  Земне пшфінші

ГЕРОСТРАТ

Нащо мене засуджено до страти? 
Нікчемні люди, ваш нікчемний суд 
Не обезглавив слави Герострата —
Я єсть живий, і я творю свій труд!

Забуті зодчі, муляри забуті,
І прахом взято скульптора ім’я.
На попелі їх дум встаю із каламуті, 
Іду у всесвіт і в безсмертя я.

Кляніть мене, кривіться від огиди, 
Несіть мені прокльони і плювки — 
Вже чорна слава вбивці Артеміди 
Мені під ноги кинула віки!

Ви всі — ніщо. Ваш труд, і ваші болі, 
І ваші мрії — порох все і тлін!
Над вами — я. Вулкан моєї долі 
Веде мене крізь хаос поколінь.

Над світом галасливим і патлатим, 
Що чварами гуде і клекотить,
Затис я в жмені божевільний атом,
І слава мені груди лоскотить.

Творіть красу! Дерзайте і не спіте! 
Та пам’ятайте, що над вами — я, 
Готовий все убити і спалити,
Щоб обезсмертити своє ім’я.

6.XL 1962
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*  *  *

Як не крути,
на одне виходить,
слід би катюгам давно зазубрить:
можна прострелити мозок,
що думку народить,
думки ж не вбить!

26.Х. 1962
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З ВІКНА

Синиця в шибку вдарила крильми. 
Годинник став. Сіріють німо стіни. 
Над сизим смутком ранньої зими 
Принишкли хмари, мов копиці сіна.

Пливе печаль. Біліють смолоскипи 
Грайливо пофарбованих ялин — 
Вони стоять, немов у червні липи, 
Забрівши в сивий і густий полин.

Полин снігів повзе до видноколу, 
Лоскоче обрій запахом гірким. 
Лапаті, білі і колючі бджоли 
Неквапно кружеляють понад ним...

20.ХІІ.1962
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*  *  *

Розвели нас дороги похмурі, 
І немає жалю й гіркоти, 
Тільки часом у тихій зажурі 
Випливаєш з-за обрію ти.

Тільки часом у многоголоссі, 
В суєті поїздів і авто 
Спалахне твоє біле волосся, 
Сірі очі і каре пальто.

24.ХІІ.1962
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*  *  *

Найогидніші очі порожні, 
Найгрізніше мовчить гроза, 
Найнікчемніші дурні вельможні, 
Найпідліша брехлива сльоза.

Найпрекрасніша мати щаслива, 
Найсолодші кохані вуста, 
Найчистіша душа незрадлива, 
Найскладніша людина проста.

Але правди в брехні не розмішуй, 
Не ганьби все підряд без пуття, 
Бо на світі той наймудріший,
Хто найдужче любить життя.

27.XI. 19 6 2
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чую

Чую, земле, твоє дихання, 
Розумію твій тихий сум,
Як на тебе холодні світання 
Ронять пригорщами росу.

Знаю — зливи, та буйні грози,
І роса в шумовинні віт —
То сирітські, вдовині сльози,
То замучених предків піт.

Назбирала ти їх без ліку,
На роздоллі полів, дібров,
Щоб живили тебе довіку 
Людські сльози і людська любов.

3.1.1961
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ЧАРИ НОЧІ

Лягла на всьому вечірня втома. 
Палає місто, мов дивний храм. 
І розтинають ніч невагому 
Квадратні очі віконних рам.

Ці чари ночі такі знайомі —  
Усі підвладні, покірні вам.
О скільки вікон у кожнім домі! 
А там, за ними, ідилій, драм!

Там гинуть вчені, митці, поети, 
Але... й виходять вони звідтіль.

1.Х.1956, Бїівці
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ВЕСЕЛИЙ ПОХОРОН

Били в дзвони вітри,
Калатали на сполох.
Зупинялися ріки і череди хмар.
То ховали байдужість.
На ратицях кволих
Тупцювали за гробом ватаги бездар,
Проводжали в дорогу останню.
До ями
Понесли її пишну і чорну труну,
І ридання, народжені холуями, 
Покотили на цвинтар 
Плаксиву луну.
Танцювали дерева,
Сміялися квіти,
Умивалося небо у синяві рік, 
Виривався з грудей 
З-під холодного гніту 
Первозданної радості крик.
Ну чого б їм казитись,
Чого їм бриніти,
Знемагати од сміху й сміятися знов? 
Хоронили байдужість.
Ніжнішали квіти,
Били в бубони неба 
Розчулені віти —
Воскресала любов!..

28. IX. 1962
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Здасть Симоненко *  *  *  Земне тяфіння

ЛЕВ У КЛІТЦІ

Залізні пруття обламали зуби,
Тепер ти — курка після зливи,
Лежиш у клітці стомлений, лінивий, 
Облизуючи спраглі губи.

Тебе цікаві розглядають косо —
Невже це ти, великий і всесильний, 
Розбійнику жорстокий і свавільний. 
Невже тебе приборкати вдалося?

Що ж, їм пора б уже збагнуть,
Що ти носив лиш ненависть і лють 
В своєму серці кам’янім і дикім,

Свободи не любив, як Ватикан Корану,
А тому можеш буть рабом або тираном, 
Рабом — нікчемним, деспотом — великим.

9 Ж 19 5 5
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КРАПЛЯ В МОРІ

На світі законів немало,
Я нагадаю один:
Щоб море не висихало, 
Потрібно багато краплин.

Але в штормову годину,
Як море бурунить гнів, 
Потрібна зайва краплина, 
Щоб вийшло воно з берегів.

13.Х. 1962
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ДО ПАПУГ

Ви, що слова у юрбу метаєте,
Ніби старі п’ятаки,
Чому ви лише повторяєте?
Де ваші власні думки?
Чи ви їх нікчемність ховаєте,
Чи ви взагалі їх не маєте,
Чи повсихали у вас язики?

Якщо повсихали, можна пробачити, 
Можна простити, але ж...
У вас язики — можна коси мантачити 
Або замітати манеж!
Чому ж ви чужими сльозами плачете, 
На мислях позичених чому скачете? — 
Хотілось би знати все ж!

29АХЛ962
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Здасть Симоненко *  *  *  Земне тлэ/стнл

НЕВЖЕ?

I

У табунах людинозвірів 
Живуть самиці і самці,
Гібриди зміїв і вампірів, 
їх сила й розум — в кулаці.

Пильнуйте, люди добрі й щирі,
Не спіть, учені і женці!
Чатують вас людинозвірі 
З страхіттям атомним в руці.

II

Я думаю про тих, що народитись мали 
Із плоті вбитих неньок та батьків. 
Цивілізовані мавпи в мундирах 
Розтоптали їх незачаті життя, 
Підірвали на мінах їх вроду,
Погасили пожежами дикими 
їх незапалений розум.
Бачу: геніальних мислителів і поетів, 
Закоханих теслів і хліборобів, 
Бистрооких красунь і красенів,

Які не народилися тому,
Що батьки їхні розтерзані 
Не встигли зустріти своїх коханих.
Я чую: ридає за ними Земля,
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Здасть Симоненко *  *  *  Земне лшфіннл

Сива, старенька мати,
Одурена своїми синами.
Я волаю:
-  НЕВЖЕ?

Знову вмиратимуть неціловані?
Знову гинутимуть незачаті?
І знову голодні могили 
Наситять своє чорне черево?
-  НЕВЖЕ?

III

Ми маємо право на сум і любов,
На іцастя, на сонце і трави,
І навіть на булькання зайвих розмов 
Ми іноді маємо право.

Ми маємо право померти самі,
І хочеш не хочеш — колись повмираєм, 
Та треба затямить собі на умі,
Що світ зберегти од водневих громів 
Ми з вами обов’язок маєм!

5.11963
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Здасть Симоненко * *  *  Земне тяо/сгннл

*  *  *

Земле рідна! Мозок мій світліє,
І душа ніжнішою стає,
Як твої сподіванки і мрії 
У життя вливаються моє.

Я живу тобою і для тебе,
Вийшов з тебе, в тебе перейду,
Під твоїм високочолим небом 
Гартував я душу молоду.

Хто тебе любов’ю обікраде,
Хто твої турботи обмине,
Хай того земне тяжіння зрадить 
І з прокляттям безвість проковтне!

16.11963
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Здасть Симоненко * * *  Земне тяфіння

СТАРІСТЬ

Сім десятків дідові старому,
Сам незчувсь, коли і відгуло —
Вже лице пожовкло, як солома, 
Борознами вкрилося чоло,

Сяють очі глибоко з-під лоба,
Тільки пух лишивсь на голові...
Лає син, що ні чорта не робить,
Допіка невістка: ще живі?

Остогидло діду хліб жувати,
Слухати образи від усіх,
Ціле літо горобців ганяти 
Та граків сусідові на сміх.

Взять би істик, торбу через плечі 
І піти світ за очі з села,
Але звик до хати, до малечі,
Що його мов батька облягла.

Все стерпить, хіба заплаче стиха, 
Дивлячись на добрих малюків.
Все стерпить — докори, сором, лихо! — 
Лиш би вмерти на землі батьків!

24.V11956
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Здасть Симоненко *  *  *  Земне тяфіння

*  *  *

Люди — прекрасні.
Земля — мов казка.
Кращого сонця ніде нема. 
Загруз я по серце 
У землю в’язко.
Вона мене цупко трима.
І хочеться 
Бути дужим,
І хочеться так любить,
Щоб навіть каміння байдуже 
Захотіло ожити 
І жить!
Воскресайте, камінні душі, 
Розчиняйте серця і чоло,
Щоб не сказали 
Про вас грядущі:
— їх на землі не було...

16.11963
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Здасть Симоненко *  *  *  Земне тлфіннл

ПЕРЕСТОРОГА СЛАВОЛЮБЦЕВІ

Одійде в морок підле і лукаве, 
Холуйство у минувшину спливе, 
І той ніколи не доскочить слави, 
Хто задля неї на землі живе.
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Здасть Симоненко *  *  *  Земне тяфіння

*  *  *

Торжествують:
Він не помилявся,
Не змочив —
Ні разу! —
Підошов,
Проти вітру —
Жоден раз! —
Не пхався...
Але ж він нікуди і не йшов!
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Здасть Симоненко *  *  *  Земне тлфіння

*  *  *

Люди часто живуть після смерті: 
Вріже дуба, а ходить і їсть, 
Перепродує мислі підтерті 
У завулках тісних передмість.

Гилить зуби, дає поради,
Носить лантухи настанов, 
Підмічає серйозні вади 
У діяльності установ.

Не втомляється спати і жерти, 
На милицях за часом біжить. 
Ій-право, не страшно вмерти,
А страшно мертвому жить.

10.XL1962
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*  *  *

Може, так і треба неодмінно,
Як робить давно вже звикли ми: 
Падати слухняно на коліна 
Перед геніальними людьми.

Вихвалять, і славити, й кричати, 
Роздувати фіміамів дим —
Геніїв між нами небагато,
То чому б не поклонятись їм?

Але я зібрав би всіх титанів 
І сказав би, знявши капелюх:
Я не буду вам співать пеанів 
І хвальбою лоскотати слух.

Ви усі розумні та відверті,
Тож скажіть по щирості мені:
Хто й за що вам дарував безсмертя, 
Хто й за що продовжив ваші дні?

Говоріть, кричіть, щоб всі узнали, 
Втямили нарешті до пуття:
Смертні вам безсмертя дарували, 
Смертні вам продовжили життя!

Щоб надійно крила соколині 
Вас у небі вічності несли,
Мудрості своєї по краплині 
Смертні вам, як бджоли, віддали.
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Вас, як прапор, підніма людина 
В боротьбі за правду проти тьми. 
Генії! Безсмертні! На коліна 
Станьте перед смертними людьми!

11.V11962
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ЗАСІВНА

Гей, прослала нива 
Чорне полотно.
Ллється жовта злива — 
Сіється зерно. 
Сійся-родися,
Колосом розвийся, 
Засівайся, ниво,
Людям на добро!

Хай у дні яснії 
Зерно пророста,
Як мої надії,
Як мої літа. 
Сійся-родися,
Колосом світися, 
Засівайся щастям, 
Ниво молода!
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ЩЕДРІСТЬ

Благословенна щедрість! Все від неї, 
Від щедрості думок, сердець і рук. 
Краса сповита матір’ю-землею 
Від щедрості страждань її і мук.

І ми народжені од щедрості любові, 
Нас годувала щедрість матерів.
Ми теж її вихлюпувать готові 
Із душ своїх, мов рибу з ятерів.

І все ж прожити, певне, так годиться, 
Щоб старість не промовила, бува:
— Ти був, козаче, щедрим на дурниці 
І на красиві та пусті слова!..

24.ІХ.1962
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досуєсловів

Навіщо метушитися? Для чого 
Обстоювати власну правоту, 
Хвалить свої діяння і дороги, 
Виправдувать мотиви і мету?

Здається, наче просите пощади 
В історії, що горда і німа, —
Вона ж однак без вашої поради 
Вам вирок винесе сама.

Вона словесні розметає шати, 
Каміння лжі прониже, мов бурав, 
Ви перед нею будете стояти 
Не в тогах слів —
У трусиках зі справ.

26 Ж 196 2
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* * *

Впало сонце в вечірню куряву,
Тиша виповзла за село.
Нашорошилось небо буряно 
І погрозами загуло.

Ніч підходила з гуркотіннями,
Ніч несла божевілля й жах,
Плазувала потворними тінями 
У нервово пружних кущах.

Ніч кричала мені, розтерзана,
Оперезана громом навхрест.
І у зойках її березових 
Закипівся гучний протест.

Хмари дибились волохато,
Місяць в небі петляв, мов кіт,
Вихор всівся на сіру хату 
І закручував стріху в зеніт.

...Та встає перламутровий ранок 
Крізь холодний і злобний рев,
І проміння зализує рани 
В закатованих ніччю дерев.

Безпорадні агонії злості,
Злість гармонії не порве!
Сонце ходить до нас не в гості —
Сонце з нами живе!

Вирина воно ранками з куряви,
На потрав’я витрушує пил,
І пливе, й ховрахів обурює,
Повне ніжності й повне сил.

16.1.1962
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МІСТИКОВІ,
ЩО НЕЙМОВІРНО п р у д к о  
ВТІКАВ ОД ПОЇЗДА

Ти смерть учив любить,
Скажи: чому ж,
Потіючи, од неї мчиш чимдуж? 
За висловом твоїм,
Вона припинить муки.
Спинися ж!
І впади в її холодні руки!
Ти ждав її,
То чому ж дикий жах 
Замість блаженства 
У твоїх очах?

26. III. 1962
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ЧЕРВОНІ КОНВАЛІЇ 
Поема

Ми ішли через поле.
Двоє.
Говорили чи ні —
Хтозна.
Хмари плинули 
Над Сулою,
І на них відлітала весна.
І уже задихалося літо,
І зітхали вітри у траві,
І колосся, промінням политі, 
Ворушилися, мов живі.
Тільки обрій моргав суворо, 
Де тополі, немов списи, 
Підняли свої вістря вгору 
На сторожі цієї краси. 
Вуси-вусики у пшениці, 
Стежка-стежечка, мов стріла, 
До домівки мене і Фріца 
Через лан голосний вела.
Ми зустрілися з ним у вузі,
І не відаю сам, чому 
Раптом стали ми вірні друзі, 
Полюбились один одному. 
Ми не слухали, ми не чули 
Чорний шепіт сліпих віків. 
Ми навпіл розірвали минуле, 
Що ковтнуло наших батьків.
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Поклади мені в руку руку,
В очі глянувши — не моргай! 
Виніс край мій жорстоку муку, 
Щоб сьогодні ожив твій край.

Бенкет

Після першої дядько Оверко 
Говорив ще про се, про те:
Як знімали хрести із церкви,
Як палили письмо «сяте».
Після другої — він історик,
Про Хмельницького річ веде.
Як залізе в столітній морок,
То немов із могили гуде.
А як висушив третю чарку 
(«Я за ваше здоров’я п’ю!»), 
Пригадав дядько тітку Варку, 
Ненаглядну кралю свою.
І почав:
«На моєму тілі 
Дев’ятнадцять слідів од куль.
Ти мені не мішай, Василю,
І морганням очей не муль.
Я веду все оце до чого?
Жінка в мене як грім була. 
Може, з виду і надто строга,
А в душі — джерело тепла.
З неї прямо хлюпала сила,
Ніби сік з виноградних грон...
Це вона Курта Шнайдера вбила, 
Горлоріза на весь район».
Чому Фріцові стало жарко? 
Чому виступив з нього піт?
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«Отому, що убила Варка,
Скільки малось од роду літ?» — 
«Скільки років?
Хай лічить дідько! —
Дядько входив уже в екстаз.—
А мені про це знати звідки?
Я не бачив його ні раз.
Я тоді, брат, служив у піхоті.
Я тоді, хлопче, був солдат.
І не хвастаю — в нашій роті 
Поважали мій автомат...»
Я даремно міняв розмову, 
Заганяв її в інше русло.
Фріца ранило кожне слово, 
Кожне слово душу пекло.
Тиша раптом вповзла у хату, 
Кинув бомбу із рота Фріц: 
«Перестаньте!..
Це був мій тато...
Не кажіть 
Про його убивць...»
Стало й дядькові раптом жарко, 
Ледь промовив: «Оце тобі на!
Та налийте мені ще чарку!
Та горілки давай, не вина!
Ти вже, хлопче, не злись на мене, 
Я кажу тобі як солдат:
То не батько твій, а скажений 
Був убивця, падло і кат!»
Як побитий, Фріц вибіг з хати 
І допізна блукав один... 
Хилиталася темінь патлата,
Вечір важко ліз через тин...
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Конвалії
Ранком двоє ми йшли по лузі,
Де хлюпоче Сула в береги.
Ми були з ним уже не друзі,
Але ще не були вороги.
Холод з нами ходив у лісі,
Дибки стали уперті чуби.
І мовчали в блакитній висі 
Величезні столітні дуби.
А на тулубах їх шершавих 
Кров сочилася з-під кори...
Доцвітали конвалії в травах,
Голубої весни прапори.
Білі-білі конвалії милі,
Вас насіяла тут весна, 
їй змагатися з літом не в силі —
Утікає на північ вона.
Утікає ярами, ярками 
За далекі ліси і горби, 
їй махають прощально гілками 
Мовчазні і суворі дуби, 
їй дорогу обмиють росою 
Теплі трави і світлі гаї.
За її неземною красою 
Одридають в кущах солов’ї.
Білі-білі конвалії милі,
Перли радості у траві.
Вас обпалять вітри загорілі,
Галасливі вітри степові.
І самі зазітхають у листі,
Пил скорботи їм шлях замете.
Ви вмрете недоторкано чисті,
Недоторкано білі вмрете.
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Як ви руки йому не спалили,
Коли він осквернив красу: 
«Покажи,
Де його могила...
Я...
Букетик йому однесу...»
І зірвав несподівано пломбу 
Із душі зубів перехруст,
Я жбурляв не слова, а бомби 
Із обпечених гнівом уст.
«Ти прийшов до моєї хати,
Як приходить любов навесні.
Тож не смій мені в серце плювати, 
Не пробуджуй злоби в мені!
Не розхлюпуй моєї печалі,
Душу зрадою не бентеж,
Я тебе прокляну без жалю,
Коли квіти йому понесеш.
І не тому, що помста груди 
На шматки мені зараз рве — 
Правди там не було і не буде,
Де ще пам’ять його живе.
Я лякати тебе не смію —
Над тобою не владен страх.
Хочеш ти, щоб минуле зміїв 
Пробудило в наших серцях?
Може, хочеш, щоб знову пальці 
Затискалися в кулаки,
Щоб зустрілися ми в атаці,
Як в минулому наші батьки?
Тільки розумом подивися,
Правду щиру побач в диму:
Жде ще дехто, щоб ми вп’ялися

Здасть Симоненко *  *  *  Земне
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У горлянки один одному.
Губи їхні від люті сині,
Злоба щелепи їм звела.
Хай минуле спить в домовині,
Не викопуй з могили зла.
І не гребуй моєю любов’ю.
Ми обидва сильні й живі.
Я ж не хочу, щоб плакали кров’ю 
Ці конвалії в чистій траві. 
Роздивися тверезо по світу —
Нас нова обнімає доба...
Не неси на могилу квіти,
Де заснула твоя ганьба!»
Він мовчав.
Але хмари з неба 
Опустились йому на чоло.
«Це я знаю...
Про це не треба...
Розкажи, як усе було...»

Тітка Варка
Навесні мені вперше мати 
Із спідниці пошила штани 
І сказала: — Годі гуляти,
Пасти свині, хлопче, жени. —
То високе було довір’я,
В мене аж забивало дух,
Коли вперше вийшов з подвір’я 
Не хлопчисько вже, а пастух.
Ми на вигоні в цурки грали, 
Заганяли в ямки ошля, 
Партизанили й воювали, 
Вкравши пруття стальні в коваля.
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Раз я біг завертати свині,
Що взяли маршрут на буряк,
І тоді із прозорої сині 
Скинув бомбу на вигін літак.
Я кричав, надриваючись: «Ма-мо!»,
На зелений упавши єдваб...
І зіяла холодна яма,
Де сидів «партизанський штаб».
Потім танки були й машини,
Наполоханий плач і гам.
І криваве намисто шипшини 
Замінило цукерки нам.
Тато мій пішов до загону 
У Козацький сосновий ліс.
Мама харч їм носила й патрони,
І про це хтось в гестапо доніс.
Шнайдер маму одвів на страту, 
їй на шию петлю затіг,
А мене заховала від ката 
Тітка Варка в свинячий барліг.
Лиш весною у темні ночі 
Виповзав я з свого лігва.
Тітка Варка мене ув очі 
Цілувала й шептала слова:
«Виростай для страшної кари,
Виростай на ворожу біду...»
І зірок незліченні отари 
Миготіли мені в саду.
Раз вночі розбудив нас грюкіт,
Хрипла лайка й глуха возня:
«Одчиняй, партизанська суко!
Не сховаєш тепер іценя!..»
Тітка — в сіни мене за двері.

Здасть Симоненко *  *  *  Земне тяфіння
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«Тільки крикну «тікай» — біжи!
Як повернеться мій Оверко,
Ти про мене йому скажи...»
А сама ухопила сокиру,
Притулилася до стіни 
І сказала привітно й іциро:
— Хто там грюкає?
— Одчини! —
Двоє кинулись люто в хату.
Я тоді — з-за дверей на поріг.
Прямо в руки потрапив кату.
«Я тебе тут, щеня, стеріг!»
Глухо впала важка сокира,
Я ще й жаху свого не зборов,
Як на чуба мого з-під мундира 
Полилася чужинська кров.
Доки тітці крутили руки,
Я, мов миша, пірнув в гарбузи,
Ніби заєць, помчав через луки,
Через воду брів до лози.
До світання тремтів між латаття,
Доки люди мене не знайшли...
Тітку Варку в розтерзанім шматті 
Того ранку на страту вели.
І вона величаво мовчала,
Дивний спокій світивсь на чолі —
Тітка Варка отак зустрічала 
Двадцять першу весну на землі.
Говорити ще можна багато,
Але ти зрозумів, чому 
Замінив мені дядько тата,
Став я сином навік йому.

Здасть Симоненко *  *  *  Земне тяфіннл
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Батько
Фріц мовчав. І мовчало літо.
І отерпли мої вуста.
Закликала нас щиро жити 
Солов’їна печаль проста.
Що було — ми того не забули.
Те, що є,— перед нами тут.
Хай звільняється серце чуле 
Од туману, брехні і пут.
Поклади мені в руку руку,
В очі глянувши — не моргай!
Виніс край мій жорстоку муку,
Щоб сьогодні ожив твій край.
Сонце впало за сизу хмарку,
Обрій полум’ям запалав...
На могилу селянки Варки 
Фріц конвалій букет поклав.
Ми прийшли опівночі в хату,
І тоді, задавивши плач,
Фріц до дядька промовив:
— Батьку...
Ти дурному мені пробач...—
Дядько був до розмов охочий,
Але тут не знав, що казать.
Тільки витер долонею очі:
«Ну, хлоп’ята,
Пора вже спать...»
Скільки дядьку Оверку весен,
Запитайте в гаю зозуль.
Ніби русла Дніпра і Нейсе,
Обпекли його шрами від куль.
Він строчити умів з автомата,
Чобітьми толочив лани,
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Щоб не знали війни і розбрату 
Ворогів колишніх сини.
Хто посмів би його осудити,
Хто б його покарати смів,
Коли б серце його розбите 
Осліпили помста і гнів?
Міг би він за глибокі рани,
За любов, що сконала в петлі, 
Невблаганним кривавим бураном 
По ворожій пройтися землі.
Але смерть він дурив без ліку 
На суворих дорогах війни,
Щоб жили у братерстві довіку 
Ворогів колишніх сини.
Світ зігрів він своєю любов’ю, 
Переміряв шляхи вікові,
Щоб ніколи конвалії кров’ю 
Не ридали 
Ніде 
В траві.

2 4 -  29.Х. 1961
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КИРПАТИЙ БАРОМЕТР

1. Замість вечірньої молитви

Ти лежиш іще впоперек ліжка — 
Ну до чого мале й чудне!
А до тебе незримі віжки 
Прив’язали цупко мене.

Кажуть, носа ти вкрав у баби, 
Губи й ноги забрав мої,
Взяв у матері синю звабу 
І в очах своїх затаїв.

Спи, грабіжнику мій кирпатий, 
Сумнів диханням розігрій.
Я тобі стану в голови слати 
Найніжніші подушки мрій.

Розішлю свої думи в дозори,
Щоб у сизому міражі 
Не ступило свавільне горе 
На кордони твоєї душі.

Бо не змок ще убивчий порох 
Од потоків дитячих сліз —
Через трупи надій бадьорих 
Твій одвічний і підлий ворог 
До усмішки твоєї ліз.
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Над народами, над віками 
Встало горе, мов чорний гном.
Торохтять бойові тамтами 
Над прозорим дитячим сном.

Відгодована злість, і хирість,
І закута в броню брехня 
Атакують добро і щирість 
Серед ночі й білого дня.

Гуркотять бойові колісниці,
Свищуть ратища і шаблі...
І тривозі моїй не спиться,
Йде вона босоніж по землі.

І встає проти кривди й злоби 
Мій обсмалений сонцем гнів,
Щоби спав ти спокійно, щоби 
Ти сміявся і жебонів.

І ладнає совість гармати 
Проти підлості і обмов,
І виводить зневіру на страту 
Безпощадна моя любов.

Наливайся земними силами,
Вдосталь радощів зачерпни —
Над тобою тріпочуть крилами 
Тихі-тихі спокійні сни...

II. Погрози ночі

Вибіг він з туману муки, втомлено присів, 
Гуртувались мляві звуки у сузір’я слів.

Здасть Симоненко * *  *  Земне nuiojciHun
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Мав він силу необорну, цей лукавий хтось, 
Мені в душу світло чорне від тих слів лилось.

Він казав: «Скона твій спокій на моїх ножах, 
Я — на місці, я — стоокий, я — всесвітній жах.

Дам тобі великі очі і великі вуха,
Страх до смерті залоскоче силу твого духа.

Гей, виходьте, мої слуги, мої вірні діти,
Мою владу, мою силу дурню покажіте!»

Вибігали із туману з галасом і гиком 
Довгорукі, волохаті, обплетені ликом.

Вузьколобі й куцоногі, з іклами-зубами, 
Заходились вибивати трьопака ногами.

Танець пітекантропів

Ми не брешем, не лукавим —
Що подужаєм, берем!
Ми сьогодні світом правим,
Все жерем,
Жерем,
Жерем!

Тільки ми од страху вільні,
Ми — сини Європи!
Ми — могутні,
Ми — всесильні,
Ми — пітекантропи!

Здасть СпмоненЬ *  * *  Земне тяфіння
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Нам живеться ласо й любо,
А на совість ми плюєм —
Що потрапило на зуби,
Те жуєм,
Жуєм,
Жуєм!

Тільки ми від глузду вільні,
Ми — сини Європи!
Ми — могутні,
Ми — всесильні,
Ми — пітекантропи!

Танцювали, гупотіли, раптом провалились, 
На їх місці генерали як з землі вродились.

Оточили мою душу й заревіли п’яно,
Били в груди кулаками, мов у барабани.

Хор генералів

Слухай, мрійнику, ідіоте!
Ти — в комедії лицедій!
Ми випльовуєм сотнями з рота 
Недогризки людських надій.

Не цяцьками — ракетами бавимо,
А життя не вертає назад —
Син ітиме з очима кривавими 
Крізь гарячий атомний чад.

Одсахнеться твоєї щирості 
І шукатиме ласки у риб,
Коли з серця у нього виросте 
Наша мрія — атомний гриб.

Здасть Симоненко * *  *  Земне тлфіння
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Ми його заберем у тебе,
Вкрадем юність його й любов 
І піднімем в розчахнуте небо 
Над німим божевіллям дібров.

Здичавілі од крові нації 
Будуть щирити ікла, мов звір,
І здихатимуть від радіації 
У роззявлених пащах нір.

Як розірве космічну тишу 
Передсмертний стогін землі —
Вічність подвиги наші запише 
На своєму сивім чолі!

Вони пливли у ніч, як манекени,
Крізь їхні вигуки байдужі і страшні 
Прилинув синім видивом до мене 
Маленький привид і сказав мені.

Монолог маленького привода

Я — твій ровесник. Доля моя куца,
Печаль моя не відає кінця —
Старих світил чіткі орбіти рвуться,
І гаснуть ненароджені сонця.

Я — твій ровесник. Плоть моя убита,
Із ребер в мене виросли дуби.
Моє життя потрощене, мов жито,
Ціпами божевілля і злоби.

Здасть Симоненко *  *  *  Земне miojcmm
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Коли я біг розхристаний на луку,
Де обрій так прозоро глибенів,
Чужий солдат схопив мене за руку 
І до людей у білому одвів.

І я дививсь на них незрозуміло,
В зіницях метушилися зірки,
І кров моя червоно цибеніла 
У банку із рожевої руки.

І чорна ніч звелась в очах у мене,
І сон легкий навік мене зборов...
Моїм убивцям у голодні вени 
Влили мою дитинно чисту кров.

Я — твій ровесник, пролісок надії, 
Розтоптаний жорстокістю нікчем,
Я — син краси і голубої мрії,
Я — автор ненаписаних поем.

Я — твоя мука і твоє сумління,
Мені кати не обрубали крил:
Із ран моїх бере твоє коріння 
Для боротьби і ненависті сил.

Немає в мене страху за плечима —
Я розірвав його одвічний гніт.
Великими блакитними очима 
Дивлюся я докірливо на світ.

Іди і спопеляй байдужі душі,
І сліпоту, й холопство прокляни,

Здасть Симоненко *  *  *  Земне тяфінші
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Щоб не зійшлись в кривавицю заюшені, 
Народів обікрадених сини.

Я — твій ровесник. Доля моя куца,
Печаль моя не відає кінця.
Я кличу вас у відчаї не гнуться,
А вибухати, як нові сонця!

III. Ранок

Над тихим сном мого малого сина,
Над плетивом думок моїх і мрій 
Пливла тривога, ніби всесвіт, сива, 
Гойдаючись на гребенях надій.

Цідилась ніч крізь темне сито неба,
І зорі танули, як вогники малі...
Кирпатий мій! Дивлюся я крізь тебе 
У завтрашнє страдалиці Землі.

Я бережу для тебе її квіти,
Тобі несу думок своїх огонь,
Для тебе запускаю на орбіти 
Ракети із порепаних долонь.

Ми народились в муках, щоб родити, 
Синами обезсмертити свій рід,
Щоб квітував на диво всього світу 
Козацький геніальний родовід!

Сини! Сини! Барометри кирпаті 
Людського спокою і завтрашнього дня!
Ми перед вами разом винуваті,
Що на планеті бійки і гризня.

Здасть Симоненко * *  * Земне тлфіннл
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Ми винуваті, що міліють ріки 
І лисинами світять береги,
Що десь духовні лупляться каліки
І виростають ваші вороги.

Будь проклят спокій! Досить нарікати 
На клопітливий і суворий час!
Грядуть сини — барометри кирпаті, 
Вони за все спитають завтра нас.

17.IX. 1962
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ЗАЯЧИЙ ДРІБ

їм справді однаково

— Нема прогресу,— вирішили блохи, 
Однак нас били й б’ють у всі епохи...

Балакучий ліхтар

— Я Сонце б засліпив, розхвастався
Ліхтар, — 

Якби мене хтось підійняв до хмар.
За що йому та слава? Аж обидно: 
Воно ж сія, коли надворі видно!

Що правда,, то правда

Жалілася Свиня: — Ніяк не зрозумію, 
За що так люди хвалять Солов’я? 
Адже він навіть хрюкати не вміє...

Камінь

Він мовчки світ навколо оглядає,
І дехто думає:
— Мовчить?
Напевне, щось він знає...

Крилатий та без крила

Сів Горобець бідовий на Ракету, 
Струсив із пір’я подорожній пил:
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— Тобі не долетіть до іншої планети,
Бо в тебе он немає зовсім крил.

За діло б'ють

Орлові Муха скаргу подала:
— Мене всі б’ють, бо дуже я мала.
Орел їй відповів суворо, та правдиво:
— Тебе всі б’ють, бо дуже ти шкідлива.

Я хочу, щоб отак завжди судили:
Дивилися, кого й за що побили.

Така служба

Собака день і ніч на всіх гарчить сердито.
А що ж йому робить?
Собаці треба жити.

А в кого ж...

Над Пуголовком Жаба поглумилась:
— І в кого ти таке гидкеньке уродилось?..

Хвалилися миші:

— Людей зі світу ми могли б звести,
Якби не підсобляли їм коти...
А Комірник радів у вечоровій тиші:
— Я у тюрмі б сидів, та виручають миші...

А в голові що?

Капусту вгледівши, аж скрикнула Трава:
— Оце так да! Оце так голова!

Здасть Симоненко * *  *  Земне тяфінт
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Приваблива реклама

На перукарні вицвіла об’ява 
Похмуро сповіщає білий світ:
«Коли йдете голитись до роззяви,
То не забудьте скласти заповіт».

Квочка і сито

Курчаток Квочка висиділа в ситі,
Тепер воно оповіщає всіх:
— Курей би зовсім не було на світі,
Коли б я не родило їх...

Ховрах

Ховрах-мислитель думав у норі:
— Нащо те Сонце крутиться вгорі?

Однобоке виховання

Думки спокою не давали Толі:
— Нащо садить на вулицях тополі,
Коли дубців у татка й так доволі?

Є чого дивуватися

Кислиця не второпає ніяк:
— Чому від мене кривить губи всяк?

Свіженька новина

— Ви чули новину? — розказував Петро. — 
Сула й Десна впадають у Дніпро...
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Аби почастували

Данило з радістю ковтне й дубову глицю, 
Аби почастували на дурницю.

Є за що...

Одне ледащо Сонцю докоряло:
— Ну хоч би раз ти до обід проспало...

Мрія дармоїда

Побачив море й вигукнув Онисько:
— Якби мені таку завбільшки миску!..

На конкурс кмітливих

Не загадка, не ребус, а морока.
Допоможіть, будь ласка, ви мені:
Виходить, дні бувають по півроку,
Якщо в Грицька за рік два трудодні?

Догадався

«Мовчання — золото,— мав Григор на умі,—  
Тому й мовчать усі глухонімі...»

Чорна зрада

Господар довго з чаркою дружив,
Без неї і не дихав, і не жив.
Тепер вона забутою стоїть.
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— Що ж сталося? Облишив пить? — 
З надією у чарки Квас питає.
— Та ні, тепер він кухлями кружляє.

Молот

— У тебе тільки й слави, що важкий 
Якось до Молота озвався Кий. - 
Дивись, оно маленького Ножа
І то усякий більше поважа.
А ти, мабуть, як буде треба.
Не зможеш і постояти за себе.
— Нічого,— Молот рубонув з плеча, 
Як буде треба, викую Меча!

Чи додумається?

Влетіла Мошка в око до Вола 
Та й Богу душу, звісно, віддала. 
Побачила здивована Коза,
Як з ока у Вола скотилася сльоза. 
Тепер вона все ходить та гадає:
— Чому так Віл за Мошкою ридає?..

Помстилися

На грубу дрова затаїли злобу 
І вирішили добре припекти 
Оцю не раз обсмалену особу.
Не довго думали, вхопилися за діло.
— Ну й що ж?
— Нічого. Погоріли...

(Василь Симоненко * * *  Земне
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МАНДРІВКА ПО ЦВИНТАРЮ
Низка епітафій 

Бюрократові

Тепер спокійно можна спочивати,
Ніхто його не потурбує вже —
Від клопотів щоденних бюрократа 
Смерть-секретарка пильно береже. 
Робить їм, правда, нічого обом —
Ніхто до них не рветься на прийом.

29.XI. 1961 

Не дочекався,..

Він ладен з себе шкуру здерти,
Аби як-небудь виправити зло:
Посмів нещасний самовільно вмерти,
А помирать — вказівки не було.

6.XI. 1961

Брехунові

І в спеку, і в мороз
Тут всяк сказать вагається:
Чи він умер всерйоз,
Чи тільки прикидається?

29.XI. 1961 

Ледареві

Цьому однаково, чи помирать, чи жить — 
Живим лежав, і тут лежить.

30.ІХ.1961
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Злодієві

Його за те Всевишній покарав,
Що він коси у смерті не украв.

30.ІХ.1962

Плазунові

Цей плазував на череві 
І догоджати звик,
Начальникові килимом 
Під ноги слав язик.

Тепер з могили темної 
Благання шле у світ:
«Переверніть, о людоньки,
Зі спини на живіт!»

29.XI. 1961 

Хабарникові

Він тут себе вважає випадковим,
Досада йому тім’я протира:
— Я був би досі ще живим-здоровим,
Якби підсунув смерті хабара...

6.V.1962

Любителю вказівок

У цього пика від досади кисла:
Нема в могилі телефону й крісла.
А хочеться ж, Їй-Богу, хоч разок 
Ще надавать підлеглим вказівок...

19.XI. 1961
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Епігонові

Він, певне, ще б тягнув і в наші дні 
На лан краси своє убоге рало,
Та вчасно пригадав, що видатні 
І знамениті помирали.

29.1ХЛ962

Кляузникові

Отрути й жовчі стільки в нім засохло,
Що черв’яки в його труні подохли.

29.XL 1961 

Кокетці

Вона в труні веде змагання з часом 
І стогне у вечірню каламуть:
— Якби хоч раз пройтися вихилясом,
Якби хоч раз піжонові моргнуть!

29.IX. 1962 

Заздрісникові

А цей ночами все сичить і свище,
Хоч вже перетворивсь на порошок:
— Чого могила у сусіда вища
І домовина довша на вершок?..

29.XI. 1961 
Роззяві

Цей у могилі з горя занеміг,
Що власні похорони бачити не міг.

29.IX. 196 2
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Нарешті люд знесилений спочив 
Од язика, що всіх і всюди вчив!

29.IX. 196 2

Холуєві

Він тут снує свої тупі думки:
«Хіба такі за морем хробаки?
Хіба там так гризуть?
Хіба так просто точать?
На наших хробаків
Там і дивитись не захочуть!»

29.XI. 19 61

Майстрові засідань

Він смерть благає: «Не карай,
0  матінко сувора!
Хоч раз на рік мене пускай 
В президію на збори!»

30.ІХ.1962

Затискувачеві критики

Він не виносив сміття з хати,
Щоб хтось комусь не мовив щось.
1 ось тепер йому лежати 
У купі сміття довелось.

Здасть Симоненко * * *  Земне тяэ/стня

Менторові

23.Х. 1961
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П'яничці

Від щастя грішник аж сія:
— Яку не вдію шкоду,
Однак у витверезник я 
Не попадуся зроду!

ЗОЛ. 1962

Вирвався на волю

Він сам дивується з такого вчинку:
Узяв помер і... не спитався жінку!
30.1Х.1962
Кривляці

Тепер і він пробрався в люди —
Принаймні вже ганьбити мавп не буде.

30.ІХ.1962

Псевдовченому

Натомлений діяльністю своєю,
Почиє тут в науку кандидат,
То ж прямо перед вами під землею 
Закопано два рептухи цитат.

30.ІХ.1962

Метушливому

Весь вік спішив і метушився —
Попав у пекло, в рай — спізнився.

30.ІХ.1962
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Підозріливому

Він хмуро тут лежить
І знай підозріває,
Що тут усі живі,
А мертвих тут немає...

29.XI. 196 2
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ТИША І ГРІМ
Скажи, что делать мне с тобой: . 
Недостижимой и единственной,
Как вечер дымно-голубой?

А. Блок
%

I
Довго спали вітри у ярах на припоні,
Довго тиша гнітюча полями поЬзла,
І стояли дерева німі на осонні,
Знемагала в пилюці вечірня імла.

І на трави не бризнули роси, мов перли,
Як рум’янець густий раннє небо залив.
І здавалось — життя задрімало, завмерло, 
Заблукало в безмежжі неміряних нив.

I здавалось — нема ні початку, ні краю 
Цій нудоті німій і нудній німоті... 
Найстрашніше, мабуть, тільки тиша карає, 
Коли поруч з тобою повзе по житті.

II

Та звелася з-за лиману 
Хмара темно-сиза,
Полоснули ятагани —
Блискавки — донизу.

І вітри на перепутті 
Загриміли цепом,
Розірвали свої пута 
І помчали степом.
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І озвалися долини 
Гомоном знайомим,
І упала на коліна 
Тиша перед громом.

І земля впилась водою,
Мов живою кров’ю.
І обнявся сміх з журбою, 
Ненависть — з любов’ю...

Гей, почуйте, добрі люди, 
Заздрить мені треба:
Грім ударив мені в груди,
Грім з ясного неба.

І убив у серці тишу,
Розпанахав спокій—
Я стою і вітром дишу 
На землі широкій!

III

Люди різні між нас бувають — 
Симпатичні, гарні, чудні.
Дні за днями, бува, куняють,
А живуть лиш у мріях та сні.

Може, це і не дуже грішно — 
Не для всіх же доступна даль, 
Тільки чомусь в очах їх смішно 
Заплелися журба і жаль.

І життя мовби їх не било,
І дріма в них чимало сил,
Але їм тільки сняться крила,
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Наяву ж — вони зовсім без крил.
Я судить їх не маю права,
Я для них не бажаю зла —
Я і сам жив отак «цікаво»,
Доки в мене ти не ввійшла.

Сам я сонний ходив землею,
Але ти, як весняний грім,
Стала совістю, і душею,
І щасливим нещастям моїм.

IV

Пригадаю усе до слова,
До зітхання згадаю все,
І мене — в недосяжне — знову 
Хвиля спогадів понесе.

То наївні, а то суворі 
Сколихнуть вони спокій мій,
А за ними в холодне море 
Рушить човен моїх надій.

Ой, ті плавання невеселі 
(Як від правди себе втаю?) —
Розіб’ється човен об скелі,
Об гранітну байдужість твою.

V

Не жартуй наді мною, будь ласка,
І, говорячи, не мовчи.
Нащо правді словесна маска?
Ти мовчанням мені кричи.

Здасть Симоненко *  *  *  9Jid шаленством весняних Злив
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І без слів я усе розумію,
Що сказати маєш мені,
Та в мовчанні живе й надія 
Не почути жорстоке «ні!».

VI

Ображайся на мене, як хочеш,
Зневажай, ненавидь мене—
Все одно я люблю твої очі 
І волосся твоє сумне.

Хай досада чи гнів жевріє,
Хай до сліз я тебе озлю —
Ти для мене не тільки мрія,
Я живою тебе люблю.

Для кохання в нас часу мало,
Для мовчання — у нас віки.
Все віддав би, що жить осталось,
За гарячий дотик руки.

Влийся сонцем у щиру мову,
У думок моїх течію —
Я люблю твої губи, і брови,
І поставу, і вроду твою.

Ображайся на мене, як хочеш,
І презирством убий мене —
Все одно я люблю твої очі 
І волосся твоє сумне.

VII

Чому смуток з тобою поруч 
Часто ходить у світлі дні?

Здасть Симоненко *  *  *  91ід шаленством весняних Злив
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Певне, є в тебе біль і горе,
Не відомі зовсім мені.

Хоч на щастя життя багате,
Але кожну людину ждуть 
І печалі, і сум, і втрати,
І не можна їх обминуть.

Але к бісу цю мудрість убогу!
І догадки під три чорти!
Я бажаю, щоб всю дорогу,
Все життя усміхалась ти.

Щоб ніколи сльоза на вії 
Не світилася, мов роса.
Хай же щастям завжди ясніє 
Некриклива твоя краса.

Я не йму тобі зовсім віри,
Як сумною побачу тебе —
Небо в сутінь буває сірим,
А насправді ж воно — голубе.

VIII

Здрастуй, сонце, і здрастуй, вітре!
Здрастуй, свіжосте нив!
Я воскрес, щоб із вами жити 
Під шаленством весняних злив.

Хай заляжеться тиша навколо,
И знову стану, як ви, німим,
Але в серці моїм ніколи 
Не замовкне весняний грім.

Здасть Симоненко *  *  *  *Ш) шаленством весняних Злив
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Пройдуть зливи, замовкнуть грози, 
Задрімають вітри на ланах.
І весняного грому погрози 
Пронесе стороною луна.

А проміння довге, як мітли, 
Обмете сизохмарну даль.
І пройдеш ти, лишивши світлу, 
Невгамовну мені печаль.

Та в прекраснім житті важкому 
Будуть завжди сіять мені 
В душу, повну вітрів і грому, 
Сіруватих очей вогні.

Січень 1961
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ЛЮБОВ

Дзвенять німою тугою ліси,
Коли їх ніч тремтлива обнімає 
І від очей у ревності ховає 
Принади їх первісної краси.

Бринять живою радістю ліси,
Як ранок спалахне на небокраї,
Як сонце огняне завісу піднімає 
Із їх первісної і чистої краси.

Мені здається,— може, я не знаю,— 
Було і буде так у всі часи:
Любов, як сонце, світу відкриває 
Безмежну велич людської краси.

І тому світ завжди благословляє 
І сонце, що встає, і серце, що кохає.
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* * *

Десь на горизонті хмара-хустка 
Манить вдаль, мов дівчина у сад,
І весни такі пахучі згустки 
Розплескалися об голубий фасад.

Дні стоять погожі і привітні — 
Розтопилося б і серце кам’яне;
Всі на вулицях немов знайомі, рідні, 
Лиш чомусь не впізнають мене...
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КОМПАНЬЙОНКА

Повільно йшли мовчазні до перону, 
Пожитки бідні склавши до валіз.
Ти одягла вінок, немов корону,
Така сумна, така близька до сліз.

І сутінки мутні, немов солоні,
Десь виповзали з лісу чи ярів,
І все навкруг в осінньому полоні, 
Лиш твій кісник червоний майорів.

Біля кіоску пінились бокали, 
Бідовий хлопець пиво розливав... 
Тепер я знаю: ти тоді чекала,
Щоб я нарешті все-таки сказав...

Але мене фантазія проворна 
Несла галопом у ясні світи.
А ти була, як мрія, неповторна, 
Такою зроду не була іце ти.

І я не знав: ти плакати готова,
Ти аж тремтіла, щоб мене побить 
За усмішку і за пусті розмови —
Я був школяр, хіба ж я вмів любить!

І ось ми знов з тобою на вокзалі,
Де пасажирів суєта нудна,
І знову пиво піниться в бокалі,
І ти додому їдеш... не одна.
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Він там стоїть, вартує чемодани,
А ти ідеш зі мною на перон —
І зустріч ця, приємна і неждана, 
Нагадує мені забутий сон.

Я знов мовчу. Бо що мені казати? 
Все — як тоді. А втім, різниця є — 
Бо ти тепер уже не хочеш ждати, 
Бо ти спішиш до нього у фойє.
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СУПЕРНИКИ

Вітер пісню співав стоголосно, 
Але раптом в екстазі німім 
Зупинивсь біля тебе і млосно 
Зазітхав у волоссі твоїм.

І підслухали зорі і трави,
І підслухали ріки й мости,
Як шептав тобі вітер ласкаво:
«Я такої не бачив, як ти...

Хочеш — хмари для тебе розвію? 
Хочеш — землю в дощах утоплю? 
Тільки дай мені крихту надії, 
Тільки тихо шепни — люблю...»

I хоч ти не сказала нічого,
Бо не слухала вітрових слів,
Він, забувши солодку знемогу, 
Розганяти хмарки полетів.

А як глянуло сонце із неба 
Через сині зіниці ніш, 
Закохалося сонце у тебе,
Засіяло іще ясніш.

II
Вітер в небі за хмарами гониться 
І про тебе складає пісні, 
Почалася у сонця безсонниця —
І подовшали раптом дні.

262
★



Здасть Симоненко * * *  шаленством весняних Злив

І обоє тобі заходились 
Говорити у всякий час:
«Ми по вуха в тебе влюбились, 
Усміхнися ж хоч раз до нас...»

III
Тож послухайте, сонце і вітре! 
Перестаньте скиглить на мить! 
Маю річ я до вас нехитру,
Ви послухайте, помовчіть.

Я б хотів, щоб мені ви сказали 
Без брехні, без ридань і виття: 
Скільки раз ви уже кохали 
За своє безконечне життя?

У скількох у волоссі мліли,
У скількох іще будете мліть? 
Ви всіх разом так не любили, 
Як одну її треба любить!

Я для неї хмар не розвію,
І дощами землі не заллю,
І хвалитись, як ви, не вмію,
Але я її дужче люблю.

Те, що кидали ви, як намисто, 
Міліонам красунь до ніг,
Я в душі недоторкано чистим 
Для одної для неї зберіг.

1.1111961, Корсунь
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* * *

Ти стояла під стендом, зіпершись на руку, 
М’яла ні в чому не винну хустку 
І говорила розгублено й повільно,
Ніби не вірила в свою правоту.
Лише час від часу енергійно підводила голову, 
Благально дивилася на своїх подруг,
На знак протесту махала рукою 
І прикушувала пухлу націловану губу.
Потім різко підійшла до мене,
Підкреслено вільно взяла за руку 
І сказала навмисне: «Ходім, сеньйоре,
Я не соромлюся бути твоїм вассалом,
Хоч саме цим і допікають мені...»
Я дививсь на твої розпашілі щоки,
І милі ямочки здавались мені безоднею,
З якої я вже ніколи не виберусь.
І я розумів, що ти — сеньйора,
А я, навпаки, — вассал.
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ВОНА ПРИЙШЛА

Вона прийшла, непрохана й неждана,
І я її зустріти не зумів.
Вона до мене випливла з туману 
Моїх юнацьких несміливих снів.

Вона прийшла, заквітчана і мила,
І руки лагідно до мене простягла,
І так чарівно кликала й манила,
Такою ніжною і доброю була.

І я не чув, як жайвір в небі тане,
Кого остерігає з висоти...
Прийшла любов, непрохана й неждана — 
Ну як мені за нею не піти?
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* * *

Буду тебе ждати там, де вишня біла 
Виглядає з саду тихо і несміло,

Де, здається, спокій і нема нікого, 
Тільки завмирає, журиться дорога.

Може, ти не прийдеш, гарна й кароока, 
Буде мене пестить нічка одинока,

Буде мене тішить, лагідна та люба, 
Цілувать у щоки, розвівати чуба.

Може, ти не прийдеш, лаяти не стану — 
Буду сам гуляти з вечора до рану,

Бо й признатись щиро: не тебе я жду, 
Жду свого кохання в білому саду.
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* * *

Ти не можеш мене покарати 
Блискавками з-під милих брів, 
Бо тебе я навіки втратив 
Ще до того, як вперше стрів.

Ти не можеш мене любити, 
Ненавидіть не можеш теж — 
Ти пройдеш, як гаряче літо, 
Тільки грозами обпечеш.

Через теплі зелені трави 
Поведе тебе в далеч путь,
Та за мною лишиться право 
До кінця тобі вірним буть.

Дні і ночі думать про тебе, 
Виглядати тебе щомить — 
Лиш для цього, Їй-Богу, треба, 
Тричі треба на світі жить!

[1961]
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* * *

Спади мені дощем на груди, 
Пустелю-душу ороси —
Я стану жить. Я мріять буду, 
Як мріють ранками ліси,

Коли салютами-громами 
Гуркоче небо навесні,
Ти тільки спокою ні грама 
Не дай воскреслому мені.

Якщо ж ти хмара, а без грому, 
Якщо ти буря без води — 
Пливи у далеч невідому,
А душу збоку обійди...

4.1111961
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* * *

Коли б тобі бажав я сліз і муки 
І кари найстрашнішої бажав,
Я б не викручував твої тендітні руки 
І в хмурім підземеллі не держав.

Ні, я б не став тебе вогнем палити,
З тобою б розквитався без жалю:
Я б побажав тобі когось отак любити, 
Як я тебе люблю.
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МОРЕ РАДОСТІ

Я із надій будую човен,
І вже немовби наяву 
З тобою, ніжний, срібномовен, 
По морю радості пливу.

І гомонять навколо хвилі,
З бортів човна змивають мох,
І ми з тобою вже не в силі 
Буть нещасливими удвох.

І ти ясна, і я прозорий,
І душі наші мов пісні,
І світ великий, неозорий 
Належить нам — тобі й мені.

О море радості безкрає,
Чи я тебе перепливу?
Якби того, що в мріях маю,
Хоч краплю мати наяву.

9.Ш. 1961
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ЗАКОХАНА

Ось на тому й ущухла злива,
Розійшлися з під їзду всі.
Ти брела по струмках щаслива 
В загадковій своїй красі.

Били блискавки ще тривогу,
Розтинаючи небосхил,
І веселка тобі під ноги 
Опустилась, чудна, без сил.

Довго вітер уперто віяв,
Але чомусь і він тепер,
Зазирнувши тобі під вії,
У волоссі твоєму вмер.

Через вулиці нахололі 
Повз очей зачарований хміль 
Йшла ти в сонячнім ореолі 
Невідомо куди й звідкіль.

Йшла та й годі. Може, з роботи,
В магазини чи на базар.
Дріботіли маленькі боти 
Об розчулений тротуар.

Не дивилася ні на кого,
Йшла й не чула, напевне, ніг.
Але щастя твоє ще довго 
Голубіло з очей у всіх.

[1962]
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* * *

Берези, в снігу занімілі,
Іній на вітах слізьми,
Про що ви мрієте, білі?
— Про сонце мріємо ми...

Дуби в крижаній кольчузі, 
Одягнуті в сиві шовки,
Про що замислились, друзі?
— Про сонце наші думки...

Вітри із морозяним шпаром, 
Куди вас несуть чорти,
Чого галасуєте даром?
— Хочемо сонце знайти...

Очі наповнені горем,
Очі сумні мої,
Чому ви блукаєте зором?
— Хочем побачить її...

Серце, недавно кволе,
Муко моя мала,
Чому щемиш, як ніколи?
— Хочу її тепла...

Розуме мій байдужий,
Вируч мене хоч ти —
Над чим ти думаєш, друже?
— Хочу надію знайти...

14.IV. 1961
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* * *

Ніби краплі жовті, в темну воду 
Стиглі зорі падають вночі.
Ти ідеш крізь синю прохолоду, 
Підійнявши місяць на плечі.

Ти ідеш... Іди собі щаслива,
Мрій і смійся, думай і мовчи, 
Посміхайся вітрові грайливо, 
Травам ім’я милого шепчи.

Ти ідеш... Звичайно, не до мене, 
Не мені замріяність несеш. 
Ніжна й добра, щедра і шалена, 
Іншому в обійми упадеш.

Іншому у душу зрониш слово, 
Сумнів розпанахавши навпіл. 
Вечір перли вам до ніг казкові 
Буде сипать росами на діл.

І від вас між сонних незабудок, 
Без злоби, досади і обмов 
По росі брестиме босий смуток 
І моя нерадісна любов.
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* * *

Не дивися так печально, брів похмуро не підводь. 
Усміхнись і просто вимов: «Божевільний, не підходь. 
Не ходи сумний та кислий, стань, досадо, в стороні, 
Як тебе немає поруч — веселіш тоді мені.

І хоч ти ніщо для мене, але ж, бач, яка біда:
Мулить око порошина, як під вію попада...»
Говори мені і смійся у холодній тишині.
Буду знать, що ти щаслива — легше стане і мені.
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* * *

Я дивлюся в твої перелякані очі,
Я тебе заголубить, запестити хочу.
Тільки знаю: не треба! Не треба!
Міг раніше я жить 
І не думать про тебе.
Все вривалося в душу, в тривожне чоло — 
Все на світі було,
Лиш тебе не було.
А тепер уже й світу, здається, нема — 
Тільки ти залишилась сама.
Але я протестую, волаю: не треба!
Та не можу вже жить 
І не думать про тебе.

17. XII. 1961
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* * *

Є в коханні і будні і свята,
Є у ньому і радість і жаль,
Бо не можна життя заховати 
За рожевих ілюзій вуаль.

І з тобою було б нам гірко, 
Обіймав би нас часто сум,
І, бувало б, темніла зірка 
У тумані тривожних дум.

Але певен, що жодною разу 
У вагання і сумнівів час 
Дріб’язкові хмарки образи 
Не закрили б сонце від нас.

Бо тебе і мене б судила 
Не образа, не гнів — любов.
В душі щедро вона б світила, 
Оновляла їх знов і знов.

У мою б увірвалася мову,
Щоб сказати в тривожну мить:
— Ненаглядна, злюїца, чудова,
Я без тебе не можу жить!..

22.111961
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* * *

І чудно, і дивно якось 
Відчути, що поруч ти,
Що в серці тривога й м’якість, 
На серці — думок бинти.

Ну чим я себе розважу?
Мені не пробачиш ти,
Що я в вечори оранжеві 
Тебе не зумів знайти.

Несу я німих докорів 
У грудях, напевне, з пуд.
В блискучому теплому зорі 
Читаю твій ніжний суд.

Тепер крізь обов’язків грати, 
Крізь холод порожніх днів 
Збагнув, що не вмів шукати 
І ждати тебе не вмів.

Ну чим я себе розважу?
Мені не пробачиш ти,
Що я в вечори оранжеві 
Тебе не зумів знайти.

Не знаю — чи був я кволим,
Чи ти загубилась в юрбі?
Та знаю, що й я ніколи 
Цього не прощу собі.

[1962]
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* * *

Ой майнули білі коні, 
тільки в’ються гриви, 
Тільки курява лягає 
на зелені ниви. 
Пронеслись, прогупотіли, 
врізалися в небо,
Впала з воза моя мрія — 
пішки йде до тебе.
Знаю: дійде, не охляне, 
в полі не зачахне —
Світ твоїми, моя люба, 
кучерями пахне!
Крізь пилюку, по багнюці, 
в холод і завію 
Прийде чистою до тебе 
біла моя мрія.

26.11962
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* * *

В грудях набубнявіла тривога 
Світла, ніби ранок запашний, — 
Ти ще не хилила ні до кого 
Лобик свій упертий і смішний.

Ти ще не торкалася губами 
Вічних і прозорих таємниць. 
Чистота твоя тремтить вогнями 
У червонім клекоті зірниць.

Тільки манить ввечері дорога 
У казково загадковий світ...
В грудях набубнявіла тривога, 
Тиха й мовчазна, як динаміт.
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УМАНСЬКИМ ДІВЧАТАМ

Умань! Добра ласкава Умань. 
Хмари в небі мов сива шаль.
Я люблю у Софіївці думать,
Із минулого знявши вуаль.

Обійду усі гроти й альтанки,
З водограю нап’юся води. 
Розумію, чому уманчанки 
На побачення ходять сюди.

Ой дівчата, русяві й білі,
Чорні очі мов стиглий глід!
Не дивитись на вас не в силі,
А мені вже дивитись не слід.

І блідніють казкові химери,
І німіє антична краса —
Ви не гірші нічим од Венери,
А вона ж цілий світ потряса!

Хто на сонце очей не мрркить? 
От хіба що сліпі — та й все.
Той, хто вас обмине байдуже, 
Мабуть, крем’ях у грудях несе.

Я люблю у Софіївці думать, 
Відганяючи спогадів рій.
Від сьогодні, ласкава Умань, 
Скільки житиму — бранець твій.
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* * *

Через душі» мов через вокзали, 
Гуркотять состави почуттів... 
Може, сподіватися зухвало,
Вірити і ждати — поготів.

Та не вірить я не маю змоги, 
Обіймає сумніви огонь,
І червоним ліхтарем тривоги 
Зупиняю потяга твого.

І стою на березі чекання:
Що ти мені з гуркоту кричиш? 
Станеш ти біля мого благання 
Чи до інших станцій просвистиш?
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* * *

Там, у степу, схрестилися дороги,
Немов у герці дикому мечі,
І час неспинний, стиснувши остроги,
Над ними чвалить вранці і вночі.

Мовчать над ними голубі хорали,
У травах стежка свище, мов батіг.
О, скільки доль навіки розрубали 
Мечі прадавніх схрещених доріг!

Ми ще йдемо. Ти щось мені говориш.
Твоя краса цвіте в моїх очах.
Але скажи: чи ти зі мною поруч 
Пройдеш безтрепетно по схрещених мечах?

20.ХІІ.1962
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* * *

Чорні від страждання мої ночі, 
Білі від скорботи мої дні 
Впали у твої свавільні очі, 
Жадібні, глибокі і чудні.

Я тебе не хочу обминути,
Я тебе не смію обійти.
Дай мені губами зачерпнути 
Ніжної твоєї доброти.

Диких орд незлічені навали 
Розтрощили пращури мої,
Щоб несла ти гордо і зухвало 
Груди недоторкані свої.

Щоб горіли маками долоні,
Щоб гуло моє серцебиття,
Щоб в твоєму соромливім лоні 
Визрівало завтрашнє життя.

І моє прокляття очманіле 
Упаде на тім’я дурням тим,
Хто твоє солодке грішне тіло 
Оскверняє помислом гидким.

Стегна твої, брови і рамена,
Шия і вогонь тендітних рук — 
Все в тобі прекрасне і священне, 
Мамо моїх радощів і мук!

16.XL1962
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Всі образи й кривди до одної 
Я тобі забуду і прощу —
Жду твоєї ласки хоч малої,
Як земля у спеку жде дощу.

О жорстока! Щастя хоч краплину 
В душу мою змучену згуби —  
Полюби і зрадь через хвилину,
Та хоч на хвилину полюби!

2 ЇЖ 1960
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* * *

Виє вітер, довго виє, навіть слухать обрида.
Ходить байда споконвічний та у вікна загляда.

Ну чому б тобі, приблудо, не заснути уночі,
Не погріть старечі кості в димарі чи на печі?

Я не сплю — мені й не диво: я ж не вітер — чоловік, 
Помитарствую, поб’юся та й засну колись навік.

Але ж я не спати — жити! Жить і мріяти люблю — 
Через це у довгі ночі не вилежуюсь, не сплю.

Ну, вгамуйся, клятий вітре, не стогни та не хрипи, 
У моє вкладайся ліжко і за мене там поспи.

І зітха тужливо вітер, кулаками в шибки б’є:
-  І мені,- кричить,- кохання також спати не дає.

Я давно про зірку мрію, світлу зіроньку одну,
Але як не дму, не вію, а до неї не сягну.

То ж ходжу я в довгі ночі та зітхаю знов і знов, 
їй пісні сумні складаю про сумну мою любов.

16.III. 1961
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Я чекав тебе з хмари рожево-ніжної,
Із ранкових туманів, з небесних октав, 
Коли думи збігалися з мли бездоріжної 
І незвіданий смуток за душу смоктав.

Я від тебе жадав незвичайного й дивного, 
Щоб з’явилася маренням, видивом, сном, 
Щоби я знемагав од дихання нерівного.
Од заклятої радості під вікном.

І не міг я спекаться словесної пишності, 
Одсахнутись ураз од кокетливих мрій — 
Волочив я тебе в ореолі безгрішності 
Крізь хитливих ілюзій розкиданий стрій.

Припливла ти до мене з прибоєм уяви, 
Несподівано встала над смутком чекань — 
Розцяцькованих мрій павіани і пави 
Повтікали лякливо під купол світань.

Розгубили вони свої зваби і почесті,
І сьогодні вклоняється серце моє
Тій земній, соромливій, жагучій жіночості,
Що красою життя — материнством — стає.

4—6.V.1962
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* * *

Говорю я з тобою мовчки,
Тиша хмарою проплива.
І вовтузиться думка, мов квочка,
В намаганні родить слова.

Тиша важчає. Терпнуть губи,
Тиша репне навпіл ось-ось.
Припаду я шалено й грубо 
До безумства твоїх волось.

Упаде розідрана маска,
І сполохана вгледиш ти,
Скільки в тиші чаїлося ласки,
Скільки в грубості — теплоти.

Насміються з своєї беззубості 
Прописні допотопні думки,
Джерелом вдарить ніжність із грубості, 
Заворкують живі струмки.

Задихнеться від люті сірість —
Нам на іцастя, а їй на зло.
Поміж нас підведеться щирість 
І з’єднає наше тепло!

[1963]
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АБАЖУРИ

Ступає ніч ногами бурими 
На почорнілий сніготал.
Під віями, як абажурами, 
Блищить очей твоїх овал.

А я стою з думками хмурими, 
Досада смутку додає:
Чому від мене абажурами 
Прикрила сяєво своє?

12.11962
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Ну скажи — хіба це фантастично, 
Що у цьому хаосі доріг 
Під суворим небом,
Небом вічним,
Я тебе зустрів і не зберіг?
Ти і я — це вічне, як і небо.
Доки мерехтітимуть світи,
Будуть Я приходити до Тебе,
І до інших йтимуть 
Горді Ти.
Як це все буденно!
Як це звично!
Скільки раз це бачила Земля!
Але ми з тобою...
Ми не вічні,
Ми з тобою просто — ти і я...
І тому для мене так трагічно 
Те, що ти чиясь, а не моя.

24.ІХ.1962
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ЧАДРА

Я тебе не сприймаю за істину,
Бо таких, мабуть, зовсім нема 
Ніч, вітрами дурними освистана, 
Свою чорну чадру підніма.

І дивлюсь я здивовано в очі,
Що заблискали з-під чадри.
У волоссі — у сірому клоччі 
Причаїлися дикі вітри.

Недарма понад нею пронісся 
Ураганний тайфун стихій.
Виповзає на перенісся 
Зморшка відчаю і надій.

І куди я до істини втраплю 
Через ями й вибоїни слів?
Коли б випив її хоч краплю,
То, напевне б, від жаху зомлів.

Я тебе не сприймаю за істину — 
Небо навіть, і те рябе.
Одчайдушну, печальну, розхристану, 
Голубу і безжально освистану —
І таку я люблю тебе!

12.11962
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ІКС ПЛЮС ІГРЕК
Чорнявій математичці

Я не заздрю уже нікому —
Де ще мудрих таких знайти?
Це ж мені стало вперше відомо:
Ікс плюс ігрек — це будеш ти.

І здається, що я володію 
Віковічним секретом краси 
Лиш тому, що я розумію 
Загадкові твої ікси.

Розумію? Який там розум!
Просто здорово, що ти є!
Що вслухається в ніжні погрози 
Збаламучене серце моє.

Я не заздрю уже нікому —
Де ще мудрих таких знайти?
Одному лиш мені відомо:
Ікс плюс ігрек — це будеш ти.

9.11962
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Дотліває холод мій у ватрі,
Я один замріяний іду...
Ми тоді зустрілися в театрі,
На гальорці в третьому ряду.

І не вірю, що мені здалося,
Бо напевне знаю — так було:
То не скрипка кликала — волосся,
Що тобі спадало на чоло.

Тишина хиталася велично,
Ніжні струни хвилили внизу —
То ж було і солодко й незвично 
У твоїх очах читать грозу.

А коли виходили із залу 
З думами про вічне і земне,
Довго ти під ліхтарем стояла 
І чекала радісна мене.

Ми ішли через блакитне місто,
Мовчки зупинились на мосту.
Ти була така прозора й чиста,
Я не смів порушить чистоту.

Тільки досі знаю: не здалося,
Так і залишилось, як було, —
То не скрипка кличе, а волосся,
Що тобі спадає на чоло.

Дотліває холод мій у ватрі,
Біля мосту стишую ходу...
Часто жду тебе я у театрі,
На гальорці в третьому ряду...
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Я тобі галантно не вклонюся,
Комплімента зроду не зліплю,
Тільки в очі ніжні задивлюся,
В них свою тривогу утоплю.

І коли химерною габою 
Спеленає землю довга ніч,
Довго серце тужить за тобою,
Довго сон мені не йде до віч.

Довго білі таємничі крила 
Обвивають маревом видінь,
І стоїш ти крихітна, і мила,
І прозора, мов ранкова тінь.

І палають, ніби стиглі вишні,
Владно підкоряючи собі,
Губи неціловані і грішні,
Очі божевільно голубі.

2.11957
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(Василь СимоненЬ) *  *  *  (КаЗки

ЦАР ПЛАКСІЙ ТА ЛОСКОТОН

Цареве сімейство

Там, де гори і долини,
Де гуляє вітровій,—
Там цвіте краса-країна
З дивним ім’ям Сльозолий.
І колись в країні тій 
Був на троні цар Плаксій, 
Голова його мов бочка,
Очі — ніби кавуни.
В Плаксія було три дочки 
І плаксивих три сини. 
Старша звалася Нудота, 
Середульшенька — Вай-Вай, 
Третя донечка — Плакота, 
Всі сльозливі через край.
А цареві три сини 
Так і звались — Плаксуни. 
Отака була сім’я 
У царя у Плаксія.
Цілі дні вони сиділи, 
Голосили, та сопіли,
Та стогнали, та ревли, 
Сльози відрами лили.
Цар Плаксій велів сердито: 
«Хай із ними день при дні 
Плачуть всі в країні діти,
Бо сміятись і радіти 
У моєму царстві — ні!
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Хто всміхнеться — в часі тім 
Я того негайно з’їм!»
Ще була у Плаксія 
Грізна гвардія своя:
В ній служили молодці 
Забіяки-сльозівці.
Хто сміявсь — вони хапали 
І нагайками шмагали,
Так що в царстві тому скрізь 
Вистачало плачу й сліз.
Цар любив, як плачуть діти,
Бо любив їх сльози пити.
Отакий був цар Плаксій 
У країні Сльозолий.

Дядько Лоскотон

Але в тому диво-царстві,
Зневажаючи закон,
Жив у мандрах і митарстві 
Добрий дядько Лоскотон.
Він приходив кожний вечір —
Хай чи дощ іде, чи сніг —
До голодної малечі 
І усім приносив сміх.
Мав він вдачу теплу й щиру,
Ще й лукавинку в очах.
І була накидка сіра 
В Лоскотона на плечах.
Лоскотливі мав він вуса 
І м’якенькі, наче пух.
І м’яке волосся русе 
Розсипалося до вух.
Він як прийде, залоскоче,
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То сміється, хто й не хоче. 
Тільки де він появлявся, 
Зразу плач там припинявся,
І приходив до усіх 
Голосний та щирий сміх.

Перерили всі двори, 
Обходили всі бори,
Час потратили дарма: 
Лоскотона скрізь нема,
Бо його завжди і всюди 
Од ловців ховали люди. 
Опівночі Лоскотон,
Коли всіх колише сон,
Йшов собі в бідняцькі хати 
їхніх діток розважати.

Був тоді у Плаксія 
Лютий посіпака, 
Віроломний, як змія, 
Капітан Макака.
Так хотілося йому 
Царським зятем стати,
Що ні разу в ту зиму 
Не лягав і спати.
Все ходив, усе він слухав
І нарешті все рознюхав.
На світанку Лоскотон, 
Насмішивши діток,
У міцний поринув сон 
Між кленових віток.
А лукавий капітан 
Підікрався змієм 
И Лоскотонові аркан
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Зашморгнув на шиї.
Руки вивернув назад, 
Міцно спутав ноги 
І мерщій у Плаксоград 
Рушив у дорогу...

Весілля в палаці

Лоскотона посадили 
За вузенькі ґрати,
А в палаці порішили:
— Час весілля грати...—
Гей, зійшлися царенята 
І придворна свита 
Наречених шанувати, 
Сльози діток пити.
До вінця веде жених 
Висохлу Нудоту,
Та дивитися на них 
Зовсім неохота.
Хоч Макака був бридкий, 
А вона ще гірша, 
їм поет один гладкий 
Присвятив ще й вірша. 
Стільки там було хвальби, 
Так скрасив їх вроду — 
Навіть жаби від ганьби 
Булькнули у воду!
Але цар ходив, пишався, 
Він із зятем цілувався, 
Похвалявся: «Ну, тепер 
Лоскотон, вважай, умер! 
Недоступним став для всіх 
Голосний та щирий сміх.
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Тож від радості стрибайте!
Тож від радості ридайте!
Ми тепер встановим скрізь 
Віковічне царство сліз!»
Так розхвастався Плаксій —
Цар країни Сльозолий.

Звільнення Лоскотона

Та поки гуло весілля,
То п’яниці вартові 
Напились якогось зілля 
Та й поснули у траві.

А вночі йшли до в’язниці 
Батраки й робітники,
Щоб звільнити із темниці 
Лоскотона на віки.
Рознесли всі перепони,
Гнули ґрати, мов прути:
— Гей, веселий Лоскотоне,
Це прийшли твої брати!
Иди до нас, веселий брате,
В нашу здружену сім’ю!
Підем разом догравати 
Ми весілля Плаксію...

Продовження весілля

У палаці кожен скаче 
Та від щастя гірко плаче,
Ллються сльози, як ріка,—
Бачте, радість в них така!
Раптом цар упав на трон:
— Ой, рятуйте — Лоскотон! —
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Всі відразу «ох!» та «ах!»,
Жах у кожного в очах.
А веселий Лоскотон 
До царя стрибнув на трон 
І сказав йому якраз:
— Насмієшся ти хоч раз!.. —
Став царя він лоскотати,
І Плаксій став реготати.
Так сміявсь — аж заливався,
Аж від реготу качався,
Кулаками очі тер —
Потім лопнув і помер.

Ой, була ж тоді потіха —
Цар Плаксій помер од сміху!
З ним придворні одубіли,
Бо сміятися не вміли.
А цареві три сини,
Три завзяті Плаксуни,
Так сміялись-реготали,
Що штани з них поспадали —
Тож всі троє без штанів 
До чужих втекли країв.

Три царівни теж навтьоки 
У чотири бігли боки. 
Кровопивці-сльозівці 
Стали п’явками в ріці,
А Макака-забіяка 
З’їв себе із переляку.
Так веселий Лоскотон 
Розвалив поганський трон.
Сам же він живе й понині,
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Дітям носить щирий сміх 
В розмальованій торбині,
В пальцях лагідних своїх.
Схочеш сам піти в цей край,
То маршрут запам’ятай:
Треба йти спочатку прямо.
Потім вправо завернуть,
А тоді поміж дубами 
Поведе наліво путь.
Після цього вже помалу 
Чимчикуй куди попало:
Як од втоми не впадеш —
В цю країну попадеш.
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ПОДОРОЖ 
В КРАЇНУ НАВПАКИ

Лесик, Толя й два Володі 
Сумували на колоді.
Лесик скаржився: «Хлоп’ята, 
Страх як тяжко жить мені — 
Слухай маму, слухай тата, 
Умивайся день при дні.
Ох і тяжко жить мені!»
Толя теж сидить бідує,
Вилива жалі свої:
«Дуже Тоня вередує, 
Розважай весь час її...»
А Володя скиглить: «Тато 
Змусив квіти поливати...»
І зітхає вся четвірка:
«Як нам тяжко!
Як нам гірко!»
Раптом трісь — і перед ними 
Бородань малий з’явивсь, 
Хитруватими очима 
На четвірку він дививсь.
І сказав до них суворо 
Цей химерний чоловік:
«Я почув про ваше горе 
И через доли, через гори 
Свою бороду волік — 
Поспішав мерщій сюди 
Виручати вас з біди.
Недалеко звідсіля
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Є чудна одна земля —
Там ні дня нема, ні ночі, 
Кожен робить там, що хоче...» 
Тут всі четверо до нього: 
«Поможіть нам, поможіть!
Як пройти в оту країну, 
Розкажіть нам, розкажіть!»— 
«Поможу я вам охоче,— 
Каже власник бороди,—
Ви на мить заплющіть очі — 
Я відправлю всіх туди».
Тільки так усі зробили,
Всіх як вітром підхопило, 
Закрутило, завертіло,
Заревло і загуло 
И над степами,
Над лісами
Аж під небом понесло!
Як розплющили всі очі, 
Закричали:
«Тру-лю-лю!
Я роблю тепер, що схочу,
Що захочу, те й роблю!
Ми потрапили-таки 
У країну Навпаки!»
Ну а цей чудесний край 
Для малечі просто рай:
Там в річках тече чорнило, 
Там ніхто й не чув про мило! 
Всі замурзані по вуха, 
Галасують всі щодуху,
Оком чують, вухом бачать, 
Догори ногами скачуть.
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Сажотруси хати білять, 
Землеміри небо ділять, 
Косарі дерева косять, 
Язиками дрова носять. 
Взявши торби, малюки 
Ходять в небо по зірки. 
Наберуть їх повні жмені,
Ще й напхають у кишені 
І додолу з неба — скік!—
Хто на скирту, хто на тік, 
Лесик, Толя, два Володі,
Як малі телята в шкоді,
Цілий день брикали, грались, 
Реготали і качались,
То з якимись хлопчаками 
Воювали галушками,
То в густих чагарниках 
Танцювали на руках.
І кричали:
«Тру-лю-лю!
Що захочу, те й роблю!» 
Потім, стомлені й щасливі, 
Спали, висячи на сливі. 
Одіспавшись, ласуни 
Рвали з дуба кавуни 
І з кущів серед левад 
Смакували шоколад.
Якось їх біля млина 
Стріла гвардія чудна —
Ці вояки в штанях синіх 
Верхи їхали на свинях.
«Хто такі?— спитав похмуро 
Найстрашніший мацапура.—
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Це перевертні, не діти!
Гей, хапайте їх, в’яжіте!»
І вояки той наказ 
Так і виконали враз 
Та й погнали неборак 
До палацу Невмивак.
Ждав їх в будці для собаки 
Цар Великий Невмивака —
Він найстаршим тут вважався,
Бо сто років не вмивався.
Як побачив цар малих,
Закричав, завив на них:
«Що це в біса за прояви?
В них праворуч руки праві?!
Чом вони очима бачать?
Що це, слуги мої, значить?
Треба їх обмить чорнилом,
Бо від них одгонить милом.
Потім всім їм для науки 
Треба викрутити руки,
Ще й відтяти треба вуха 
Та навчить очима слухать.
Лиш тоді ці диваки 
Зможуть жити в Навпаки.
А тепер цих недотеп 
Замуруйте в темний склеп!»
Так, зіпершись на ломаку,
Гаркнув грізний Невмивака,
І дітей всіх чотирьох 
Слуги кинули у льох.
У льоху в холодній тиші 
Шаруділи сонні миші,
Од стіни та до стіни

Здасть Симоненко *  *  *  (КаЗки

21 *

307
*



Сновигали таргани,
І, забившися в кутки,
Пряли пряжу павуки.
Пронизав усіх хлоп’ят 
Страх нечуваний до п’ят,
Тож всі четверо щосили 
У тюрмі заголосили.
І від тих солоних сліз 
Льох увесь по швах поліз:
Спершу стіни тануть стали,
Потім двері з цукру впали.
І щаслива дітвора
З криком радісним «ура!»
Задала стрімкого дьору 
Од царя страшного з двору.
А вояки в штанях синіх 
Мчали назирці на свинях,
І кричали, й докоряли,
И помідорами стріляли.
Ось-ось-ось були б спіймали,
Але свині раптом стали 
И повернули до лози 
Смакувати гарбузи.
Як вояки не галділи,
Свині й слухать не хотіли —
Тільки рохкали й хрумтіли,
Гарбузи все їли, їли.
А наївшись, як одна,
Всі чкурнули до багна.
Тож вояки всі чимдуж 
Мчали слідом до калюж 
Та благали:
«Любі паці,
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Вже пора вставать до праці!»
Свині добре все те чуди,
Але й вусом не моргнули 
I пролежали в багні 
Дві секунди іце й два дні.
А тим часом наші діти 
Мчали, мов несамовиті,
Через поле й сінокіс 
Та й потрапили у ліс.
Тут, у лісі на поляні,
Квіти бавились рум’яні —
Грали в гилки, в коперка,
Танцювали гопака.
Як побачили малих,
Прудко кинулись до них,
Застрибали, заскакали,
У листочки заплескали:
«Йдіть до нас!
До нас у коло —
Потанцюєм, як ніколи!»
Квіти діток гратись кличуть,
А вони стоять, кигичуть:
«Там вояки в штанях синіх 
Доганяють нас на свинях.
Хочуть ці лукаві круки 
Повикручувать нам руки.
Ой! Ой! Ой! Де наші мами,
Що без них тут буде з нами!»
Квіти з жаху стали сині:
«Нас також потопчуть свині!..»
Тут до них підскочив дід —
Куіцовик Червоний Глід:
«Не сумуйте, не кричіте,
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Я поляну оточу.
І свиней топтати квіти 
Відучу!»
Глід, Шипшина й Терен дикий 
Вмить без галасу і крику 
Всю поляну оточили,
Нашорошили голки 
И заганяли їх щосили 
Свиням в ноги і боки.
І воякам шматували 
Пишний одяг і тіла —
Впало ранених чимало,
Кров з них ріками текла.
Вже вояки, як не брались,
Тільки геть пообдирались —
В колючках, усі в крові 
Повтікали ледь живі.
Розізлився Невмивака,
Що зірвалася атака,
І звелів поставить, клятий,
Круг поляни вартових,
Щоб зухвальців упіймати —
Хай чи мертвих, чи живих!
Він сказав:
«Дітей схопіть 
І в чорнилі утопіть!»
І вояки в штанях синіх 
Сновигали скрізь на свинях,
Доглядали, щоб малечі 
Не було шляхів до втечі.
Ну а діти, бідні діти,
Стали худнути, марніти,
Стала їх бороти втома,
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Закортіло всім додому.
І зітхала вся четвірка:
«Як нам тяжко!
Як нам гірко!»
Раптом трісь — і перед ними 
Бородань малий з’явивсь.
Хитруватими очима 
На четвірку він дививсь.
«Хто із вас додому хоче,—
Каже власник бороди,—
Хай лишень заплющить очі —
Віднесу його туди...»
Тільки всі отак зробили,
Всіх як вітром підхопило,
Закрутило, завертіло,
Заревло і загуло 
И над степами,
Над ярами
Попід небом понесло!
Як розплющили всі очі,
Гульк — уже в своїм дворі! 
їх стрічають, обнімають 
І бабусі, й матері.
І кричать мандрівники:
— Нас тепер ніяким дивом 
Навіть бубликом красивим! —
Не заманите віки 
У країну Навпаки!
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КАЗКА ПРО ДУРИЛА

Отож воно й почалося з того, 
що одружився дурний Петро — 
тільки до хати привів небогу, 
зразу ж топитись пішов у Дніпро. 
Стрибнув у воду — в воді не тоне, 
почухав тім’я дурний, а тоді 
почав серед річки — хай Бог боронить! — 
ходить на руках по воді.
Походить трохи та ляже, полежить, 
на хвилю закине ноги брудні — 
і хоч би то що! Схопив, правда, нежить 
та рибалок до смерті злякав у човні. 
Йому все байдуже — ходить, та чхає, 
та грайливо моргає до риб, 
а небога із кручі рукою махає:
— Вернись, чоловіче, бо з’їм твій хліб! — 
Почув те Петро та бігом додому:
що запопав — то усе перегриз; 
добре, що жінка спалила солому 
та в глечиках поховала дрова і хмиз. 
Наївся Петро:
— Ну, стели постелю, 
горличко ніжна моя, —
та сама лишень лізь під стелю, 
а на долівці приляжу я. —
Отак і жили, без нужди та горя.
Сусіди шепталися, як один:
— Від чого товстіє Петрова Федоря? — 
Аж гульк —
у Федори син.
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І такий тобі хлопець, що далі нікуди, 
і такий тобі хлопець, що — ну.
На другий рік вже навчився бігати, 
а на шостий — виматюкав старшину. 
Прийшли до Петра пузаті 
та й кажуть:
— Ти знаєш чи ні,
що виродок твій чубатий 
сказав, ніби ми дурні? —
Розізлився Петро:
— Отаке тобі й на!
Та я ж його витурю з дому, 
щоб не балакав малий сатана 
того, що усім відомо... —
Узяв і прогнав. А що дурному?
Тільки приказував, як проганяв:
— Іди, лобуряко, з дому —
ти з мене останню сорочку зняв!
Іди собі, зла личино!
Може, десь виб’єшся у пани, 
то, гляди, не поскупися, сину, 
матері справить картату хустину, 
а мені — кисет і штани...
Ну, йди вже, клята рахубо, 
бо дома з голоду вріжем дуба... —
І пішло хлоп’я із убогої хати 
кращої долі собі шукати.
Де воно не ходило, де воно не було! 
Спало, де впало, їло, що мало, 
та, мов трава, росло.
Та хлопця й вигнало — слава Богу: 
не менше саженя в ріст, 
кулаки, мов горщата, 
мов обаполи, ноги, —
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і де ж те здоров’я бралося в нього, 
коли все життя — безконечний піст?
А люди про хлопця так говорили:
— Чому б не рости, коли він — Дурило! — 
Отож, як Дурило уже зміцнів
і огидло хлопцеві байдикувати, 
він раптом, ні сіло ні впало, захотів 
навідаться до рідної хати.
Спакував у кишеню речі, 
доброго костура в руки взяв — 
і, як говорять, ноги на плечі 
та й пішов, куди знав.
Іде та й людей питає:
— А де тут дорога до Рідного краю?
А люди говорять:
«Кругла земля, 
так що прямої дороги немає: 
сонце сходить оно звідтіля, 
а тамечки он сідає.
Спитай у нього. Воно
біга довкола землі давно,
то, певне, тобі щось розу мне порає».
Махнув рукою Дурило
та й пішов навпростець;
добре, що сонце у спину гріло,
а в груди віяв вітерець.
Іде та й іде.
Аж у ногах занило, 
присісти хотів, та ба — 
з-за кущів до Дурила 
вибігла враз галаслива юрба.
— Ти куди йдеш?
— Додому.
— А де ж твоя домівка?
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— У Ріднім краю.
— А край де?
— Їй-Богу, не знаю,
я, люди, шукаю вітчизну свою.
— А навіщо шукати?
Лишайся, хлопче, у нас — 
у нас не життя, а свято, 
щасливим зробишся враз. —
І вмить та юрба оточила Дурила 
і дружньо до нього отак говорила:

Речитатив старшин раю

Природа наша мудра від природи, 
ми знаєм все, бо осягнули все.
І глипає на нас зворушено і гордо 
щасливий предок — щирий шимпанзе. 
Йому гойдатись на гіллі рипучім 
і на тропічних тішитись вітрах, 
а ми підем і цілий світ научим, 
як у чорнильних плавати морях.
У нас до того мудрі всі та вчені, 
що лімітуємо чорнило і папір!
Вулкани діють дужі і скажені 
в хребтах висотних паперових гір.
Ми знаєм все! Для нас усе відоме!
Що буде завтра? Запитайте нас.
Як живить вогнища руда суха солома, 
так нас годує мудрість повсякчас.
Ми пронесем, ми підведем і підем, 
ми дійдемо, ми сягнемо висот!
Ми стільки істин вам за мить націдим, 
що подив назавжди заціпить рот.
Чого ж тиняємось по світу, ніби п’яні,
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чого шукаєте, коли ми все знайшли, 
коли ведуть дороги осіянні 
під наше сонце з вашої імли?
У нас давно ніхто й не чув про горе 
та інші нісенітниці й бридню.
Одна турбота наші чола оре — 
а що, як в мудрі паперові гори 
раптово влучить іскорка вогню?
Чи вистачить чорнила, щоб залить?
А більше нам нічого не болить...

Дурило, звичайно, розвішує вуха,
Дурило аж рота роззявив та слуха,
Дурило гукає:
— Зрікаюся Рідного краю!
Візьміть мене, друзі, до ващого раю!
І друзі Дурила під руки беруть,
і друзі Дурила до себе ведуть.
А хлопцеві думка сидить в голові:
— Чого, люди добрі, в вас ноги в крові?
— Та це, — йому кажуть, — така у нас звичка, 
до щастя дорога веде через річку —
та річка із крові та трішки із сліз, 
але ти не бійся. Не втопишся. Лізь.
Вона не глибока — либонь, до колін...
— А кров там чия? — не гамується він.
— Чия? Та відомо чия — тих людей, 
що підло не визнали наших ідей...
Ми їх, значить, трішечки, зовсім помалу 
кого задавили, кого зарубали.
— А це хто тут висить? — питається в них.
— Це дурень, один із отих навісних, 
що пруться на острів...
— На острів? За чим?
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— Та, правду сказать, либонь, ні за чим: 
там щастя закуте в печерах німих,
не те, що для нас, а оте, що для всіх...
— То нащо ж повісили?
— Так, для годиться:
якби не повісили, міг би втопиться...

І далі до Раю Дурило іде, 
круг себе очима дурними веде.
— А це що за ідол? — питається знов.
— Це той, що закон наймудріший знайшов. 
Навчив нас хапати, навчив убивати, 
навчив людям в очі оману пускати, 
навчив нас, як жити годиться на світі, 
читай заповіти його на граніті.

Заповіт засновника Раю

Що кому на роду написано, 
то й конем не обскачеш того.
Одному доля дарує лисину,
другому — шляпу з широкими крисами,
а третього причастовує батогом.
А четвертому, п’ятому, шостому і дев’ятому
цілісінький довгий вік
стільки добра обіцятиме,
що врешті з четвертого,
п’ятого, шостого і дев’ятого
поробить стандартних калік.
А найкраще тому, кому доля багата
не захоче нічого дати —
ані честі, ані глузду, ні сорому — нічогісінько.
Ось цьому
ми з нікчемства свого п’єдестал створимо,
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та освятим в кадильнім диму, 
та сипнемо під ноги квітів, 
та у лаври чоло вберем, 
та, щоб весело жив на світі, 
приведем панну Музу в гарем.
А самі заживем без гризоти, 
бо відомо й дитині малій, 
що у Музи цієї цноти 
вже не більше, ніж у повій.
Стільки бідною торгували, 
стільки вже продавалась сама, 
що назвать її лярвою мало, 
а сильнішого слова нема.
Ну, а нам що до того?
Ми люди тихі, 
нам би повне корито бурди, 
теплу ковдру, затишну стріху 
та цукерку вряди-годи.
Бо таке на роду написано: 
від Адама до наших днів 
будуть людям світити лисини 
величаво мудрих вождів.

Думав, думав Дурило, 
аж йому голова заболіла, 
та ніяк собі не збагне: 
куди і до чого той ідол гне?
Якщо йому правда — ріднесенька мати, 
то нащо ж йому п’яти лизати?
А якщо йому люба лизня, 
то тоді його ненька — брехня?

Так замислився, що аж присів, 
сім днів не пив і не їв,
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а на восьмий устав і каже:
— Якесь дуже дивне те щастя ваше! 
Не хочу такого, щоб я вмер!
Сходжу ще на острів до тих печер...
Та й ну Дурило
від друзів нових тікати, 
а ті йому в спину кілки метати.
Добре, що наш Дурило водою не брів, 
він, як і батько, ходить по воді умів — 
отож він перший став у печері 
і давай своїм костуром бити у двері. 
За третім ударом впали двері, 
і враз ніби сонце сяйнуло в печері, 
і вийшло звідти дівча, 
і всміхнулося мило:
— Спасибі за поміч тобі, Дурило!
Я долю тепер не мину і твою —
жду тебе, парубче, у батьківській хаті, 
у твоєму Ріднім краю... —
Сказало і щезло.
Озирнувся Дурило — 
дивиться:
гори вогнем охопило, 
і кривава ріка змеженіла, 
а там, за рікою, на тихій Зеленій горі, 
біліє батькова хата, 
а під нею засмучена мати 
пасе сонячних зайчиків у дворі.

4 вересня 1963 р.
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ВИНО З ТРОЯНД

На неї задивлялися навіть дідугани, і вже 
рідко який хлопець не міряв очима з голови до 
п’ят. В одних у зорі світилося захоплення, в дру
гих — неприхована хіть, а треті милувалися 
нею, як шедевром краси. Коли вона кидала 
чорні коси на пружні груди і пливла селом з 
сапкою на плечі, хлопці божеволіли. Приходи
ли боязко до її воріт і натхненно говорили про 
кохання, а вона тільки слухала і мовчала. Ніхто 
не насмілювався торкнутися її, мов боявся оск
вернити дотиком красу. Вона ніким не гордува
ла і ніколи не ганила, а тільки прохала прощаю
чись.

— Не ходи до мене більше. Добре?
І в тернових очах було стільки благання, що 

ніхто не зважувався їй заперечувати. Минало в 
хлопців оп’яніння від краси, закохувалися вони у 
звичайних кирпатих і гостроносих дівчат, а Ольга 
ставала для них приємною згадкою.

Андрій ніколи не зважувався підійти до неї. 
Та й куди йому, кульгавому горбаневі, було сіка
тися, коли й не такі, як він, од неї гарбузи качали. 
Вона часто ловила його погляд на собі і завжди у 
відповідь світилася привітністю, але він вбачав у 
тому образливу жалісливість.

Хлопці ставали трактористами і шоферами, 
йшли в льотчики і моряки, а він і мріяти про це 
не міг. Він копирсався в колгоспному саду, а вдо
ма розводив квіти.
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До квітів принадився, відколи померла мати. 
В його садибі не росла ніяка городина, лише ви
ноград, яблуні, вишні і квіти, квіти. І могила ма
тері з ранньої провесни аж до бабиного літа 
квітувала, мов клумба.

Він дарував розкішні букети нареченим, і всі 
були йому вдячні, і всі шанували його, а йому ж 
хотілося випити хоч краплю кохання.

— Чи й мені ти подаруєш букет на весілля? — 
запитала якось Ольга, коли в саду трусили яблука.

Він мало не отерп від несподіванки, але мо
вив:

— Ти вибереш сама, які захочеш.— Потім по
сміливішав і сказав: — У мене їх дуже багато. І ще, 
коли захочеш, до твого весілля я зроблю вино з 
пелюсток троянди.

— Вино з троянди? — здивувалася дівчина.— 
Таке й вигадаєш.

— Не віриш?— захвилювався він.—Те вино — 
як ніжність. Коли прийдеш по квіти, покуштуєш.

І він зашкутильгав до куреня, куди його кли
кав сторож.

Андрій чомусь вірив, що Ольга прийде по 
квіти. Він виглядав її кожен вечір. Його збенте
женість помітили навіть сусідські хлопчаки, які 
щовечора щебетали на подвірї. Це були вірні 
Андрієві друзі і надійні охоронці його квітів та 
саду. Того, хто насмілювався зірвати без дозволу 
бодай гроно винограду чи квітку, піддавали без
пощадному остракізмові. Його цькували так 
настійливо і жорстоко, як це можуть робити ли
ше діти.

Ці голомозі квітникарі вечорами, як мухи, 
обсідали Андрія. Він розповідав їм, що бачить у
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снах квіти, як вони перешіптуються з сивими зо
рями, вигадував казки про дивовижні краї, де 
квіти не тільки пахнуть, а й розмовляють, і ходять, 
і граються в піжмурки, а в’януть лише тоді, коли в 
тій країні з’являється хоч одна нещаслива людина.

— Квіти люблять щасливих. У нас від нещасть 
вони не в’януть, а плачуть. Ви бачили, скільки 
вранці на них роси? Ото їхні сльози. Хто росяно
го ранку знайде незаплакану квітку, той буде ду
же щасливий.

— А ви знаходили незаплакану квітку?
— Ні, я не знаходив та, мабуть, і не знайду...
Висіло над ними добре і щире небо, і малю

кам здавалося, що всіяне воно не зорями, а квіта
ми, і що посадив ті дивовижні квіти дядько 
Андрій.

Ольга прийшла в неділю зранку. Вона була 
така прекрасна, що відразу якось похнюпились 
квіти, а господар відчув себе нікчемою і не знав, 
де подітися.

— Це правда, що суха квітка, знайдена рося
ного ранку, віщує щастя? — запитала вона в 
Андрія.

Язик у хлопця прикипів до піднебіння, очі за
стигли від подиву.

— Хто... Від кого ти чула про це?
— Я приходила до тебе вчора ввечері і слуха

ла, що ти казав дітям. Так то правда чи ні?
— Ні. То я сам вигадав.— Андрій заховав очі в 

кущ півоній.
Ольга зітхнула.
— Жаль, що я не вмію так гарно видумувати.
«Для чого тобі це? — дивувався хлопець.— З

тебе досить тієї вроди, якою наділила мати. А в
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мене... Що я робитиму, коли зрадять мене ще й ті 
химерні вигадки?»

Перегодом вони сиділи в заплетеній хмелем і 
диким виноградом альтанці і смакували вино з 
троянд.

— Ти дуже гарний хлопець, Андрію,— мовила 
Ольга.

— Ти хотіла сказати, що я непогана людина?
— перепитав.

— Я хотіла сказати те, що сказала,— засміяла
ся Ольга і без усякого зв’язку стала побиватися: 
—Мені багато кажуть, що я гарна і тому мене 
люблять. Гадають, мені приємно від того. А хіба я 
винна, що я гарна? Хіба моя врода — це я?

Вона грайливо перекинула коси зі спини на 
груди.

— Я хочу, щоб хтось полюбив мене, а не мою 
красу, чорні брови та рожеві щічки.— Вона 
помітила, що Андрій хоче в клинцювати своє сло
во, і заговорила ще швидше: — Що та краса? 
Вітри видублять шкіру, дощі змиють рум’янець! 
Натягаєшся ящиків на токах, попогнеш спину на 
буряках — де та й врода дінеться...

Вона замовкла, і Андрій не знав, що сказати.
— Ну, скажи, Андрію, коли висушить мене 

праця та негода, чи буду любою для того, що спо
кусився красою?

— Не знаю, Ольго,— щиро зітхнув хлопець.— 
Не знаю, хто б тебе зміг не любити отаку!

— Я не весь вік такою буду, Андрію,— мовила 
сумно.— Так мені можна нарвати квітів?

Андрій кивнув головою, і дівчина побрела в 
барвисте живе озеро. Вона ходила між квітами, а 
за нею ходили його закохані очі. Ольга прискіпли-
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во обдивилася чи не кожну пелюстку і вернулася 
до альтанки з порожніми руками.

— Мені жаль рвати їх, — соромливо зізнала
с я — Вони такі гарні. Краще я зайду іншим разом 
Добре?
Він іде з нею до хвіртки і мовчить. Дівчина ви
ходить на вулицю і, дивлячись у синій неспокій 
його очей, тихо каже:

— А до весілля ти неодмінно приготуй вино з 
троянд...
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КУКУРІКАЛИ ПІВНІ НА РУШНИКАХ...

В Ониськи дерев’яніли ноги, коли десь поруч 
дзвенів його голос. Вона завжди йшла повз нього 
ледве жива і не сміла повести навіть бровою в йо
го бік. А Віктор кричав:

— Онисько! Коли ти скажеш, що я для тебе 
найкращий?

— Як надоїш од цапа повну дійницю моло
ка,— шмагонула дівчина

— Я не буду бігати за тобою,— кепкував пару
бок.— Я просто прийду сватацця.

— Приходь, гарбузи вродили добрі,— мов 
крізь цідилку пропускала слова, тамуючи за 
білизною зубів і образу, і біль, і надію.

Іноді дояркам уривався терпець, і вони почи
нали заступатися за Ониську.

— Ти її мізинця негоден! — казали йому.
— Ов-ва! Аби тільки сказав «ціп-ціп», то при

біжить, мов квочка,— не вгавав обліковець.
— Гляди, щоб не довелося самому на яйцях 

сидіти,— рубала Ониська під загальний регіт.
Тільки татові могла Ониська довірити, чого 

коштувала їй та розв’язність. Тато був зовсім 
юний. Він пішов на війну тридцятилітнім і таким 
залишився навіки. Ониська часто хотіла побачити 
його сивим і вусатим. Не виходило. Мати поздо
ровкалася зі старістю, а тато залишився молодим. 
Час уже втратив над ним владу.

— Ой, як мені важко, тату,— казала Ониська, 
опускаючи до пояса чорну тугу своїх кіс.— Як я
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його люблю і як... ненавиджу! — тупала малень
кою ніжкою.— Що мені робити, тату?

Але батько мовчав, і тоді дуги дівочих брів 
сповзалися до кирпатого носа, а вії швидко- 
швидко кліпали, заганяючи назад неслухняні 
сльози.

Осінні світанки тривожні, як марення. 
Ониська заспаними очима обмацувала їх сиву 
бездонність і пірнала в їхню тривогу. По дорозі 
до ферми вона додивлялася свої дівочі сни.

Одного разу її розбудив Віктор.
— Чого йдеш, мов лунатик? — засміявся він 

біля самого вуха, і Ониська знов відчула, як терп
нуть ноги. Але голова і язик у неї ніколи не терп
ли.

— Скажи краще, а чого ти так рано з пелю
шок виліз?

Він змовчав, а потім якось несміливо взяв за 
руку. Онисьці зовсім не хотілося випручувати її.

— Ніколи не думав, що в тебе такі тендітні 
руки...

— Мужик не повірить, поки не помацає,— 
сховала досаду в посмішці.

— Підеш за мене? — раптом ні сіло ні впало 
запитав Віктор.— Підеш?

— Може, й піду за тебе... обліковцем працюва
ти.— Вона таки випручила руку і йшла немов по 
гострих лезах.

— То я прийду сватацця,— сказав, ніби не чув 
її слів, і так само раптово, як з’явився, розтанув у 
сивій прозорості.

Цілий тиждень за Ониською, куди б не йшла, 
повзли перешіптування та хихоньки. Під непри
ховано цікавими поглядами її плечі сутулилися, а
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думки гнітила образа: «На все село розцві- 
рінькав». Мука туго стискувала груди.

Віктор прийшов у суботу. В кепці набакир, у 
начищених до блиску хромовиках, вродливий і 
прилизаний, мов плакат. Він розсівся на лаві, за
кинув ногу на ногу, ніби виставляючи напоказ 
нові чоботи. І відразу ж завів якусь порожню роз
мову з матір’ю. Говорив довго і одверто хизувався, 
а потім, наче між іншим, мовив:

— Я оце, тітко, прийшов сватати вашу Онись-
ку...

Мати здивовано звела голову і сказала обра
жено:

— Хіба, Вікторе, тепер про це з батьками тор
гуються? В Ониськи своя голова на в’язах.— І, ніби 
підкреслюючи свою непричетність до того, що 
діється в хаті, повільно видибала на подвір’я.

Вони довго сиділи вдвох у хаті і мовчали. Ку
курікали півні на рушниках, і од їхнього мовчаз
ного співу дзвеніло у вухах.

— То що ж ти скажеш мені, Онисько? — зда
леку хлюпнув тривогою Вікторів голос.

— А ти в мене нічого не питав.
— Ти ж знаєш, чого я тут— Він дивився так 

благально і винувато, що в неї все тіло сповнило
ся лінивою жагою.

— Ти ще не втоптав стежки і до моїх воріт, а 
вже стукаєш у серце,— струснула з себе млявість.

— Але ж ти кохаєш мене...
— Звідки ти знаєш? — насмішкувато підвела

очі.
— Про це говорить усе село...
— Але одна людина цього не говорить.— 

Ониська відкинула на покуть вишивання і не
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знала, іцо робити з своїми руками. Гнівом спалах
нули карі зіниці.

Віктор немов уперше побачив її.
— І ти осоромиш мене на все село? — зразу ж 

збагнув безглузду жалюгідність свого запитання.
— Який ти, Вікторе,— не слова, а сльози текли 

з її вуст.— Іди звідси геть і можеш набрати на 
грядці скільки завгодно гарбузів. Хоч підводою 
приїжджай.— Ониська глумилася над своєю му
кою.— Одного тобі мало, бери цілий віз і годуй 
ними свою пиху...

Він пішов згорбившись, ніби й справді ніс на 
своїх плечах підводу гарбузів.

Ониська ридала над вишиванням.
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ЧОРНА ПІДКОВА

Хмари повзли так низько, що перехожі не
сподівано виринали з них і так само несподівано 
тонули. Дівчина задерла голову, ніби хотіла про
таранити очима їх клубчасту похмурість. Довги
ми віями вона торкалася країв хмар, а її очі були 
єдиними синіми цятками серед передгрозової 
сірості.

— Я не люблю тебе,— сказала дівчина, дивля
чись у небо.— Ти брехав мені...

— Я не брехав тобі...
— Ти не любив мене.
Він дивився в землю і не бачив, що коїться 

над ними.
— Я люблю тебе.— Хлопець нервово човгав че

ревиком по зеленому горбику і вже вибив на ньо
му чорну підкову.— Я люблю тебе...

— Ти просто боїшся втратити мене і залиши
тись самотнім

— Дурниці! — раптом загарячився він.— Коли 
я став байдужим тобі, то...

Вона метнула на нього дві сині блискавки.
— Чому ти весь час дивишся в землю?
Він важко, мов гирі, підняв свої очі і спідлоба 

глипнув на неї, але за мить його очі знову впали в 
траву.

— Це не має значення, куди я дивлюся.
— Ти ніколи не дивився мені в очі. Ти 

завжди був жадібним і нетерплячим,— 
розстрілювала вона його сумніви.— Ти не хотів
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бути щасливим зі мною, ти просто хотів ощас
ливити мене.

Вона раптом заплакала і ледве втрималася, 
щоб не припасти йому до грудей.

— Я теж хочу бодай одну людину зробити 
щасливою,— сердито ввігнала підбор у глевку 
землю і прожогом кинулася геть.

— Почекай! — Він рушив за нею.
Тягуче закашлявся грім, і об листя запороща

ли великі, мов боруб’яхи, краплі. З хмар вирину
ли двоє. Вони трималися за руки і бігли прямо під 
клен. Зупинилися захекані і мокрі, щасливі, що 
знайшли таку густу крону.

— Дивися, підкова,— вигукнув хлопець.
Вони присіли біля чорної дуги, впаяної в зеле

не божевілля. І якось несподівано зустрілися їхні 
очі, потім руки і губи.
— Підкову знаходять на щастя,— прошелестіли її 
вуста

Ті, що знаходять підкову, ніколи не думають 
про того, хто загубив її.
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ВІН ЗАВАЖАВ ЇЙ СПАТИ

Інколи його за груди хапав довгий і тягучий 
кашель. Від куріння.

— Гнате, мені обридло твоє бухкання! — кри
чала вона тоді зі спальні.— Ти заважаєш спати. Він 
винувато дивився на коричневі портьєри і казав:

— Добре, Лі, я не кашлятиму.
— Взагалі ти міг би йти на кухню і кашляти 

там хоч до ранку! — солодко тягнула слова та, ко
тру він називав Лі.

Світло разом з ним переходило до тісної кухні. 
Перед світом воно втомлювалося і гасло. Мабуть, 
втомлювався і він. Короткий нервовий сон спов
нювався химерними видовиськами. Колись він 
глузував над позитивними героями убогих ро
манів. Позитивним завжди снився верстат або 
трактор. А йому тоді снилися всі дівчата, крім Лі. А 
як не хотілося розлучатися з нею навіть уві сні!

Тепер йому снилися формули, снилися пара
лельні жирні лінії і вуса головного конструктора. 
Правда, в Якима Івановича зроду над губами не 
було щетини, але Гнат у сні чомусь твердо знав, 
що то все ж його вуса. Одного разу він сказав про 
це Якимові Івановичу.

— Добре, намотаю це на вус,— відбувся той 
жартом.— А взагалі такі сни спроста не сняться. 
Ти, мабуть, виснажився.

Яким Іванович любив Гната, але не виявляв 
своїх почуттів, щоб не було зайвих розмов. Як-не-
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як, а Гнат був його зятем. Того разу несподівано 
для самого себе він запитав:

— Ви часто сваритеся з Лідою?
— Ні, ми ніколи не сваримося...
— І вона ніколи не сичить на тебе?
— Буває. Але тільки тоді, коли я заважаю їй 

спати...
— Я так і знав, що ти заважаєш їй спати,— 

кинув Яким Іванович, і його добрі карі очі рап
том стали сивіти. Так було завжди, коли він сер
дився.

— Боже мій, що ти зробив з кухнею! — що
ранку жахалася Ліда, оглядаючи купи недо
палків.— Ти сам скоро перетворишся в пунктир
ну лінію...

А Гнат любив свої прокурені ночі. Він любив 
свої сигарети, свій кашель і свої креслярські зна
ряддя. Звісно, без кашлю він міг би обійтися, але 
без таких ночей — ніяк! Він любив свою втому і 
свої химерні сни. І ще любив сонне бурмотіння 
дружини.

— Як ти насмалився цих смердючих сигарет...
Ліда не розуміла ні його сигарет, ні його каш

лю, ні його снів. І не любила його втому і його 
ночі.

Коли Гнат зв’язав докупи всі свої думки, коли 
його безсоння втілилося в химернім павутинні 
креслень, він прибіг у спальню і схопив Ліду за 
плечі:

— Лі, як усе здорово вийшло...
— Ну, чого ти? — крізь сонну лінь запитала 

вона.
— Лі, я знайшов те, що шукав!

Здасть СимоненЬ) *  *  *  Здино З троянд
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— Але ж, милий, хіба через це треба будити 
все місто?

Він до ранку сидів на кухні і заїдав тютюно
вим димом її байдужість. Ранком він складав речі 
в чемодан і говорив їй образливі слова Вона пла
кала і відповідала йому тим же.

А потім він стояв у кабінеті тестя, чи то пак 
головного конструктора, і виливав йому свою об
разу.

— Я пішов од неї, щоб не заважать їй спа
ти. Я поїду на Північ і ніколи звідти не вер
нуся...

У Якима Івановича очі були сиві, а голос бай
дужий.

— Іди й сідай за роботу. Нічого нюні розпус
кати,— сказав Яким Іванович. І замовк.

Увечері він сам прийшов до Гнатового столу:
— Ліда приходила до мене...
Гнат відкинув з чола чорну чуприну і немов з 

ями глянув на тестя.
— Що вона говорила?
— Тільки те, що завжди кажуть жінки в та

ких випадках.— Він обмацував очима незграбну 
постать зятя і думав, мабуть, про щось дуже дале
ке.— Я сказав їй: коли люблять — не носять своїх 
сліз до посередників.

Гнат одягався і ніяк не міг всунути лівий че
ревик у калошу. Потім вони спускалися з третьо
го поверху і курили сигарети.

На вулиці реготав осінній вечір. Вони йшли 
крізь його регіт.

Несподівано Яким Іванович вхопив Гната за 
плечі і повернув лицем до себе:

(Василь Симоненко *  *  *  (Вино З троянд
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— Я сказав їй, що ти, може, повернешся до 
неї, коли вона проснеться. Тоді ти не заважати
меш їй спати.

Він пішов, майже побіг од Гната.
Гнат прийшов у готель і дуже рано вклався в 

ліжко. Йому снилася Ліда, паралельні лінії і 
неіснуючі вуса головного конструктора
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ВЕСІЛЛЯ ОПАНАСА КРОКВИ

Ніхто не розумів, що ґелґотів довготелесий 
та сухоребрий каратель. Але всі бачили, як з йо
го рота виповзали гадюки. Вони довго сичали у 
вухах, а потім їхнє сичання перекладав на 
людську мову переляканий учитель з сусіднього 
села.

— Він каже, що під вашим хутором вчора за
стрелено троє солдатів. Якби це трапилося тут, 
вони б забили всі:. ,чо одного. А так хочуть повіси
ти лише тих, у кого в сім’ях є партизани. Якщо ж 
ви не видасте партизанських родичів, то будете 
знищені всі.

Двісті дідів, бабів, жінок та дітей стояли під 
божевільно гарячим сонцем, але їм було холодно. 
Цівки морозу струменіли з чорних отворів авто
матів і кулеметів, націлених у всіх разом і ні в ко
го зокрема. Над натовпом висіли переджнивна 
спека і передсмертне мовчання. Потім знову з 
есесівського рота поповзли гадюки.

— Він каже, що ви можете мовчати ще десять 
хвилин, а тоді він звелить стріляти.

Десять хвилин бігали зморшки по чолах, де
сять хвилин стікало мовчанням сонце, десять 
хвилин задубілими очима вдивлялися в закруче
ний спориш, ніби хотіли віднайти в ньому який 
порятунок. Потім натовп заворушився, і озерце 
людей вихлюпнуло наперед тисячолітнього Опа- 
наса Крокву. Він забув навіть уклонитися людям, 
а пішов прямо на вчителя.
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— Скажи цьому кнурові, що то мої сини за
били тих вилупків. І ще скажи, хай не сміють ме
не бити, бо я коростявий. Хай просто вішають.

— Скільки ваших синів у лісі? — переклав 
учитель запитання есесівця.

— Та всі до одного.
— А хто у вас є дома?
— Була баба, та вмерла.
— А щоб тобі язик не відсох! — висунулася з 

юрби сива жіноча постать, хіба на яке століття 
молодша від Опанаса.— Живою мене до могили 
кладе, та ще й прилюдно. Не втечеш ти від мене, 
іроде, і на той світ!

Есесівець реготав довго і смачно, коли вчи
тель переклав йому цей монолог старої.

— Це ваша баба? — спитав Опанаса.
— Угу. Моя. А чия ж іще?
— Правду казав дід, що ваші сини в партиза

нах? — допитувалися в баби.
— А правду. Хіба такий збреше? Усі соколята 

наші в лісі гніздяться...
їх повісили на гігантському в’язі біля колиш

ньої церковки. Здивованими очима дивилися во
ни на врятованих ними людей і показували вслід 
карателям свої сині прикушені язики.

Опанас Кроква зроду не мав дітей, а баба 
Орися, що поєдналася з ним вірьовкою, ніколи 
не була його дружиною. Кажуть, у юності вони 
дуже кохалися і хотіли побратись, але батьки не 
дозволили. Видали Орисю за багатшого.

Може, це правда, а може, людська фантазія 
творить нову легенду про велику любов, яка вже 
на смертному одрі зачала життя.
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ДУМА ПРО ДІДА

Сиджу під клунею, а дід на низу змагається з 
сонцем — хто першим закінчить свої денні тур
боти. Довга тінь од горба вже облизує його ліву 
ногу, а права ще ступає по сонячній смужці. Гос
тра коса аж висвистує — так не терпиться дідові 
докосити останню ручку і нарешті спочити. А 
тінь уже сягнула дідових колін, потім раптово 
підскочила до пояса, поповзла на груди.

Я підвівся з місця і став навшпиньки.
— Іванку! — доноситься до мене дідів голос. 

Він стоїть уже по шию в тіні і жмутком сіна ви
тирає косу.— Чуєш, Іванку?

— Ні, не чую,— кричу, склавши долоні човни
ком.

— То чого ж озиваєшся, ледащо? — Голос у 
діда лагідний, і я знаю, що він зовсім не сердить
ся на мене.— Принеси кисет, бо комарі зїдять.

Це дід, звичайно, лякає мене. Комарі ніколи 
не з’їдять його, бо він дуже великий і в сто разів 
сильніший від усіх комарів, що живуть на нашо
му болоті. Але мені приємно зробити послугу 
дідові. Я притьмом біжу через грядку до дідового 
піджака, добуваю з кишені кисет, вибігаю на 
сінокіс і, стрибаючи через покоси, мчу до діда.

— Ноги не поколи,— чую його настанову — 
Летиш, мов заєць переляканий.

— А хіба перелякані зайці швидко бігають?
— Та вже ж що швидко.
— Так, що й ви не доженете?
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— Не знаю, не пробував.
— А чому не пробували?
Дід слинить цигарку і лукаво посміхається у 

вуса.
— Бо за це трудоднів не пишуть.
— А якби писали?
— Однак не взявся б. Не люблю дурне діло ро

бити.
Відповідь не влаштовує мене, і я мов з торби 

висипаю перед дідом купу запитань.
— Гей-гей,— сміються його пожмакані вус

та.— Бери краще косу та неси її до клуні.
Ми йдемо через сінокіс, і темніє над нами не

бо, і дзвенить земля на тисячу ладів, і я слухаю. 
Слухаю небо, і слухаю землю, і слухаю дідову мо
ву. І в серце моє вливається якась незрима сила, 
що на віки вічні прив’яже мене до цієї землі, до 
співучої тихої мови.

...Чим густіша паморозь падала на дідову го
лову, тим більше він любив мене і щедріше роз
кривав свою душевну скарбницю. Він старів на 
моїх очах, і йому здавалося, що сила його і навіть 
саме життя його переливаються в мене, бо не бу
ло в діда синів — покосили їх пошесті та кулі...

— Безсмертячко ти моє кирпате,— шепотів 
дід, коли я засинав під музику його слів.

То були дуже гарні слова, бо поганих дід не 
говорив мені.

Я часто ображав і кривдив діда то своєю не
тямучістю, то жорстоким дитячим егоїзмом. Але 
дід великодушно пробачав мені, як уміють про
бачати великі люди. А дід був великим і просто
тою своєю, і тим, що не канючив од життя 
більше, ніж заслужив.

Здасть Симоненко * *  * Здино З троянд
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Любив дід читати історію та географію, а ще 
любив Шевченка та Горького, бо Шевченко — це, 
мовляв, селянський письменник, а Горький — го- 
родський.

— Правди такої, як у них, ні в кого немає. Інші 
теж розумні, але не такі. Не селянський і не робо
чий розум у них. Якщо я не зрозумів їх, то попро
си у них за мене пробачення, коли виростеш.

Що ж, пробачте йому, графе Толстой і Анто
не Чехов, не ображайтеся на нього, могутній 
Франко і ніжна Лесю, не гнівайтеся, Олександре 
Блок, Володимире Маяковський і Олександре 
Довженко. І ще й ще інші. А ті, хто бачив, як сам 
відривав від рота, оддавши останню зернину 
фронтові, як годував на трьохсотграмовий тру
додень своїх внуків,— ті, що бачили це і мовчали 
або цвірінькотіли римами про кохання, нехай 
самі підуть до його могили і попросять у нього 
пробачення. Не збагнули вони ні сили, ні краси, 
ані роботи його. І якщо не простить він їх, то не
хай спалять свої книжки і візьмуться за іншу 
працю, щоб не була їх старість убогою.

... Я ходив тоді у восьмий клас. Дев’ять кіло
метрів було до школи. Як на мої чотирнадцять 
років, то це не так уже й мало.

В неділю дід цілий день читав. Географію, ма
буть.

— Іване, піди врубай дров,— сказала мати.
— Чого це саме я?
— Бо я вже не можу,— промовив дід.
— Ви самі книжки читаєте!
— Не пащекуй, Іване! — гримнула мати.— 

Тільки на язик і проворний.

Здасть Симоненко *  * *  Здино З троянд
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Я цюкав сиру лозу біля дровітні. Дід повз ме
не пройшов у клуню. В нього в руці теліпався 
цупкий конопляний налигач. Я цюкав лозу, а в 
клуні було тихо.

Раптом ніби обухом хтось гепнув по серцю.
Я кинув сокиру в сніг і кинувся в клуню.
— Ді-дусю!
Він стояв і робив мішанку для корови. А від 

ясел за кожним його рухом жадібно стежила 
прип’ята цупким налигачем Лиска. Дід глянув на 
мене і, забачивши переляк на обличчі, стурбував
ся й сам.

— Що з тобою, Іване?
— Ви йшли з налигачем, і я подумав...
Я припав до його древнього кожуха і ревів, 

мов дитина, і просив прощення.
Увечері дід сказав:
— Ганно, нехай Іванко завтра не йде в школу.
— Чого?
— Раз кажу, то треба.
— Добре, Іванко не піде.— Мати здвигнула 

плечима.
Але то не була примха. В понеділок діда вже 

не було. Суворий і прекрасний, він лежав у домо
вині на старезній дубовій лаві. А надворі світило 
сонце, скрипів сніг і кукурікали півні на відлигу.

... Я нікого так не люблю, як дідів. Це жива 
мудрість, неписана історія нашого народу. На 
своїх зігнутих плечах несуть вони стільки краси і 
ніжності, що може позаздрити їм будь-хто.

І коли в автобусі я бачу сідоглавого предка 
мого з в’язанкою бубликів, я чомусь думаю: зараз 
прийде в хату, добуде свій нехитрий гостинець і 
скаже своєму Іванкові:
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— А глянь, що я приніс від зайця...
Він посадить на коліна своє чорняве чи біля

ве безсмертячко, і воно, роззявивши ротика, слу
хатиме його простодушні оповіді, в яких пере
плететься дійсність і фантазія. І колись обов’язко
во проснеться в його душі дідова краса, і живити
ме його дідова мудрість і дідова мова.
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ПОСМІШКИ НІКОГО НЕ ОБРАЖАЮТЬ

Дерева цілий день вимітали небо своїми зе
леними мітлами, і надвечір з-за хмар таки вигля
нуло сонце. Воно було велике і засоромлене. Гро
за обмила втому не лише з вродливої природи — 
я майже фізично відчував, як у грудях забруньку
вала радість. Якась безпричинна і вже зовсім не
статечна радість.

Я сів на лавку в скверику і усміхався дере
вам, сонцю, пошматованим хмарам і перехо
жим. Потім поруч зі мною сіла дівчина. Вона, 
теж радіючи всім єством, жадібно впивала очи
ма красу надвечір’я. На її безпроглядно темних 
бровах втомлено присіли невидимі клаптики 
вологи, і від того брови стали трішечки сивува
тими і неймовірно красивими.

— Чому ви посміхаєтесь?
Вона здивовано глянула на мене і відповіла:
— Хіба я знаю?
Ми сиділи і посміхалися всім і всьому, а я — 

трішечки — посміхався лише до неї, і вона — 
трішечки — посміхалася лише для мене. І нам бу
ло прекрасно і весело, і між нами не було нічого, 
крім німої щирості.

А потім на нашій лавці сів сивий-сивий чо
ловік і теж заходився дарувати всім і всьому свою 
вечірню посмішку. Він не заважав нам, а ми не 
заважали йому — простору для посмішок виста
чало.
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— Боже мій, до чого тепер безсоромна мо
лодь! —зупинився біля нас перехожий, сповне
ний гніву. Це був такий дисонанс у надвечірній 
радості, що різонув навіть мої немузикальні ву
ха. Але я посміхнувся йому й мовив:

— Це ви, мабуть, не про нас кажете...
— Ні, я про вас! — Перехожий аж тупнув но

гою.
— Даруйте, але ми нічого не робимо.
— Хіба можна так зухвало показувати всьому 

світу своє щастя?
— У нас немає ніякого щастя,— посміхнулася 

йому дівчина — У нас є тільки радість.
— І до того ж у кожного своя,— докинув я.
— Ви ображаєте людей, ви своєю поведінкою 

наводите тінь на теперішню молодь,— вичитував 
нас перехожий.

— Хіба посмішка може когось образити або 
накинути тінь? — допитувався я, хоч не сподівав
ся ніякої відповіді.

Я знав, що він повчатиме нас, доки не зіпсує 
настрою і мені, і дівчині, і вечорові. А потім піде, 
задоволений собою так, ніби й насправді утнув 
щось дуже гарне.

— Ну, чого ви сидите перед очима у всіх і 
шкірите зуби? — дошульпувався він.— Хіба для 
вас мало закутків?

— Чого це посмішки треба шукати по закут
ках?

— Бо треба поводитись пристойно.
— Ви, певне, думаєте, що ми... закохані? — 

раптом запитала дівчина.

Здасть Симоненко *  *  *  Здино З троянд
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— У всякому разі, якісь там фіглі-міглі між 
вами є, і не треба ними муляти очі порядним лю
дям.

— Та ми навіть не знайомі! — засміялася 
дівчина.

Від несподіванки він ледве не став кам’яним 
монументом.

— Як? Ви навіть не знайомі? І ви сидите поруч 
і посміхаєтесь одне одному перед очима цілого 
міста?

Мені здавалося, що він репне від гніву. Він 
так заходився шпарувати нас банальностями, що 
навіть сонце спіткнулося і нахромилося на вістря 
тополі. Я хотів уже заткнути вуха і сторчма кину
тися куди влучу, але тут озвався отой сивий-сивий 
чоловік.

— Якого дідька ви прилипли до цих молодят? 
Нехай собі посміхаються, це ображає тільки бе
гемотів.

— Через таких потуральників, як ви, і молодь 
у нас розбещена,— з жовчю напереваги ринув за
хисник цнотливості на сивочолого.

— Та йдіть геть, бо покличу міліціонера,— 
втомлено відповів той.— Зануда.

— Це вас треба в міліцію! Безсоромники! — 
зарепетував ображений, але таки ушнипився 
йти, і за хвилю його постать, сповнена обурен
ням і прописними істинами, зникла за остріхом 
кущів.

А ми знову сиділи і посміхалися. І небо ре
готало так, що аж видно було його червоні ясна.
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СІРИЙ ПАКЕТ

Коли поїзд смикнув вагони і Слава скочив на 
підніжку, ми збилися докупи і скандували щоси
ли:

— Славі — слава! Славі — слава!
Слава махав нам на прощання якоюсь бро

шурою, щось кричав, але ми не чули і не хотіли 
чути,—тоді він висолопив язика і скорчив таку 
гримасу, що йому могла б позаздрити мавпа.

Таким він і пішов з мого життя, а якщо по
вернеться,— то, я певна, таким самим. У мене в 
сумочці лежав сірий пакет. Цю коштовність Сла
ва вручив мені вже на пероні і попрохав:

— Прочитаєш, коли поїзд удаль загуркоче...
Чудний, милий кривляка цей Слава. Я через

нього набралася стільки лиха і неприємностей, 
що повинна б ненавидіти його, як кажуть, усіма 
фібрами душі. Передусім він недолюблював мою 
маму, а вона платила йому тією ж монетою так 
щедро, що навіть при ньому казала мені:

— Коли вже ти віднадиш оце опудало?..
Слава реготав і дражнився:
— Ображаючи мене, тьоха Зінет, ви обра

жаєте майбутнє. Ми — ваша зміна. Коли ви гра
тимете в шахи з Магометом або Ісавом, я ще 
швендятиму по землі і вноситиму посильний 
вклад у розвиток цивілізації...

— Боже мій, цей дикун базікає про цивіліза
цію! — драматично вигукувала мама.
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У мене на столику стоїть Славине фото, яке я 
сама в нього попросила. Мама ненавидить цей 
відбиток, бо Слава на ньому ніби живий. Лука
вим поглядом спідлоба оглядає він наше житло, і 
здається, що з його великих губ ось-ось зірветься 
насмішка. Невеличку бородавку біля носа я пере
творила на симпатичну коричневу мушку, і від 
.цього Слава став ще чуднішим.

...Ми повернулися з вокзалу, потім довго ще в 
нашій квартирі харчала радіола і дзвеніли чарки, 
але все було не так, як раніше. А може, це тільки 
мені було не так, а всім іншим — так. Може, інші 
попрощалися з Славою навіки ще на вокзалі. Мо
же, інших він не образив так, як мене, отією мав
пячою гримасою. Я чекала, що він хоч попро
щається зі мною по-людськи. Кривляка!

Коли всі нарешті розповзлися по домівках, я, 
стомлена, сіла на канапу і роздерла пакет. Роздер
ла зубами, бо ніколи було шукати ножиці. Роз
дерла і дістала з пакета... конверт! Зви
чайнісінький поштовий конверт з маркою в чо
тири копійки. Мені хотілося побити вчителя, ко
трий навчив Славу так красиво, ка-лі-гра-фіч-но 
писати. На конверті були слова: «Розкривати ли
ше в тому разі, якщо кохаєш». Жахливим 
каліграфічним почерком написав Слава цю за
сторогу. Жоден раз його рука не здригнулася. 
Філолог!

Спочатку я кинула конверт на підлогу і люто 
топтала його ногами. Я мстила тому кривляці за 
чотири довгих роки, що він забрав у мене. Забрав 
свавільно, віроломно і кат його знає для чого. Чо
тири порожні, нікчемні роки! Тисячу чотириста
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шістдесят один день морочив мені голову, щоб 
піднести в дар оцей жалюгідний конверт 
вартістю в п’ять копійок!

Потім я вхопила конверт і розірвала його. Ні, 
звичайно, не на шматочки, я просто дістала з ньо
го мікроскопічно малий аркушик паперу і про
читала:

«Ще цілий рік ти колекціонуватимеш у 
залікову книжку дорогоцінні автографи екзаме
наторів. Я чекатиму тебе цілий рік (Нахаба! Я че
кала чотири роки! Одну тисячу чотириста шістде
сят один день), хоч не знаю, чи зважишся ти ки
нути Київ задля якогось пришелепкуватого бала
мута. Але я чекатиму. Я кохаю тебе до божевілля. 
Слава».

І все. Більше ні слова. Навіть клякси не знай
шла я на цьому холодному клаптикові паперу. 
Він таки справді божевільний. Завтра ж куплю 
гамівну сорочку і відправлю йому терміновою 
посилкою. Нехай носить на здоров’я!

Невже зараз він уклався на свою плацкарту і 
спить?..
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ поєдинок

В Опанаса Шворня завжди збиралася літера
турна публіка. Невизнані генії всідалися за круг
лим столом і починали дискусії. Ці словесні 
поєдинки були такі гарячі, що за якихось півго
дини кімната наповнювалася димом. А диму ж 
без вогню не буває.

Одного разу, коли письменники вже пороз
кривали роти, щоб здивувати світ новими вели
кими думками, Шворень схопився з свого 
(точніше, позиченого в сусідки) стільця і закала
тав:

— Товариство! Я пропоную влаштувати кон
курс.

— Як? — підвів голову гуморист.
— Гм, — чиркнув сірником послідовник Ре

марка.
— Що? — перепитав сатирик.
— Коли? — недбало кинув поет, готовий у 

будь-яку хвилину виявити своє обдарування.
— Валяй,— підбив підсумок реаліст.
— Ну, то слухайте.— Шворень хотів стати на 

стілець, але сусідка з дверей показала йому елек
тричну праску, і Опанас змушений був продов
жувати з підлоги.— Вчора я підслухав прощання 
двох закоханих. Як ви думаєте, що говорила 
дівчина юнакові? Певен — не вгадаєте: вона про
сила, майже благала, щоб він не їхав автобусом, а 
йшов пішки. Так от: нехай кожен логічно обґрун
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тує це її прохання. Хто буде найближче до істини, 
той переможе.

— А хто буде арбітром? — не втримався від 
запитання реаліст.

— Я дівчину приведу,— роз’яснив Шворень.— 
Хто перший?

Усі замовкли. За хвилину поет підвівся з 
місця і закотив очі під лоба. Він належав до 
новітньої школи, яка,— на заздрість тим, що 
відмовилися від розділових знаків,— творила кра
су, користуючись лише останніми.

Риска, дужка, знак окличний,
Знак пишання симпатичний,
Три тире, чотири коми —
От вже й істина відома.

— Геніально! — вигукнув Шворень і так запле
скав у долоні, що на смерть перелякав рудого ко
та, який дрімав посеред столу і був його єдиною 
прикрасою.

Після цього взяв слово послідовник Ремарка:
— Вона знала, що в той вечір він випив багато 

вина і пива. Отже, йому на кожній зупинці дово
дилося б вискакувати з автобуса. Тим паче, що в 
нього слабкий сечовий міхур.

Сатирик теж не примусив себе довго чекати:
— Він не мав постійної прописки і до того ж 

був п’яний. Дівчина боялася, що в автобусі його 
затримає міліція. Вона, по-моєму, спекулянтка.

Реаліст, почухавши тім’я трохи більше, ніж 
слід було, випалив одним духом:

— Вона ревнувала його до кондукторші.

Здасть Симоненко * *  *  (Вино З троянд
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Не встиг він знову піднести руку до тім’я, як 
затараторив гуморист:

— Вона працювала з ним в одній установі. Бу
ла дуже скупа. Вона боялася, що юнак потрапить 
під автобус. В такому разі з усіх працівників зби
рали б по карбованцю на вінок, а дівчина не ба
жала розлучатися з карбованцем.

Цей феноменальний дотеп так розсмішив 
Шворня, що на нього напала гикавка. Нарешті, 
зібравши всі сили, щоб подолати регіт, Опанас 
звернувся до сусідки:

— А тепер, Пашо, скажи, хто з них був найб
лижче до і-і-і-стини?

— Найближче до стіни сидить оте опудало,— 
сказала Паша на замріяного поета — Але я не ро
зумію, для чого таке дурне запитання?

— Я питаю, хто з них найближче був до прав
ди?

— Та всі плели чортзна-що! А я просила хлоп
ця, щоб він не їхав автобусом, бо хотіла, щоб сто
яв він зі мною до світанку. А останній автобус 
відходить дуже рано — всього о першій годині 
ночі. Дійшло? — відповіла Паша і, показавши 
язика невизнаним геніям, вибігла геть.

П аст ь Симоненко *  *  *  (Вино З троянд
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НЕЙМОВІРНЕ ІНТЕРВ’Ю

Ранком Шворня розбудив телефонний 
дзвінок. Опанас узяв трубку.

— Слухаю.
— Шворень? Це з редакції «Поетичний 

дріб’язок». Зараз до вас прийде наш кореспон
дент. Зустріньте його у всеозброєнні.

Опанас кинув трубку і зарядив пугача.
Скоро в кімнату ввалився незграбний і заяло

жений юнак. Його руда морда була обдерта і 
вкрита вуграми. Дивився спідлоба полохливо, але 
нахабно.

— Добрий ранок! Ягоди поспіли. Не ждали? А 
я от — ніжним тілом у віконце вліз і став.

— Хто ти? — дико вигукнув Опанас, спантели
чений появою цього суцільного виродка.

— Я репортер. Я гібрид поезії та прози і газе
ти незаконний син. Ясно? Я мислю образами. Все 
сказане тут ви можете знайти в моїй збірці «Ла
кований бруд». Спробуйте зрозуміть.

— Ви з «Поетичного дріб’язку»? — нарешті 
вибрав паузу Шворень.

— Я скроплюю там поетичну палітру. Питан
ня перше: де, коли, яким чином ви народилися?

Шворень розкрив рота, але виродок не вга
вав:

— Мене мати не родила, я родився сам. Мій 
талант — це мускули машинні, голова — лабора
торний лабіринт. Я останнє слово науки. Стою
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край шляху в жовтім молочаї — відсидів за ділом 
я в калині. Да, бувало. Ех, летить жирафа понад 
житом. До речі, де пройшло ваше дитинство?

— Я народи...
— Ага. Я й забув. Біля хати я серцем по

рожнім напуваю голодних гусей. Кажуть, калам
бур. А дозвольте запитати вас, що таке талант? Не 
знаєте? Ну, от. Талант — це... Стривайте, я відхи
лився. Отже, де ви навчалися?

Балакучий виродок навіть не збирався за
мовкнути.

— Я знаю, що прийде мій час і на мою сороч
ку тріпотливу ручища покладе. Що? Мене дивує 
ваша нескромність. Ви не смієте перебивати гос
тя, особливо мене. Ага! Я взнав тебе по голосу і 
звуку. Крокую рибною землею, скидаю чоботи 
сушить. Гарно? Сам собі заздрю. А ви знаєте: сіно 
пахне космосом і бронзою, що мені на пам’ятник 
кують. До вас не дійде.

У Шворня трусилися руки, він гарячково ви
робляв план дій.

— Над чим ви зараз працюєте? — захлинався 
«терорист».— Я очима чую, вухами я бачу, на моїй 
долоні всесвіт спочиває.

Він підійшов до дзеркала, глянув у нього і 
здивовано запитав:

— Це що за злодій? Вбивця? Грабіжник?
— Геній,— просичав Шворень.
— Справді? А я гадав, що тільки я...
— Дайте йому руку,— порадив Шворень.
«Терорист» повернувся до дзеркала і про

стягнув руку... Шворень стукнув його карафкою 
по тім ї і жбурнув гостя за двері.

Здасть Симоненко *  * *  Здпно S троянд
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Хвилину було тихо. Потім під міцними уда
рами двері затріщали і в свіжі щілини ввірвався 
життєстверджуючий вірш:

Зорі кукурікають в квасолі,
Сіріус присів на перелаз.
В ковдрі неба в зорянім наколі 
Віз я Київ милій напоказ.

У Шворня не було вибору. Він кинув писати 
вірші. Двійник більше не з’являвся.

Здасть Симоненко *  *  *  Здпно S троянд
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БІЛІ ПРИВИДИ

Білі привиди заходили до вестибюля, гу
потіли незграбними ногами, ляскали долонями, і 
молочні хітони осипалися з них на підлогу.

— Оце так зима! — вигукували одні, бо фан
тазії на більше в них не вистачало.

— Привіт від Прадіда Мороза! — намагалися 
жартувати інші, кидаючи вологі пальта через 
бильце гардероба.

Ліна автоматично посміхалася їм, бо треба ж 
бути ввічливою. «До чого всі вони нудні і неви
разні»,— прялася думка. Нудні і невиразні 
піднімалися в танцзал і приймалися монотонно 
шліфувати паркет, залицятися до таких самих 
нудних і невиразних дівчат або збивалися табун
цями і страшенно бездумно патякали бозна про 
що й для чого.

Ні-ні, Ліна не зневажає їх, просто їй стра
шенно жаль оцих бундючних гиндиків, що з дня 
на день тринькають свій час та енергію на тан
цюльках. Так, саме на танцюльках, бо вона не 
сміє кощунствувати і називати танцями оце шар
котіння.

— Про що задумались, міледі? — рве Лінине 
прядиво занадто вкрадливий голос. Ага, це той са
мий, що вчора і позавчора намагався полонити її 
дотепами й мімікою, взятими напрокат з 
індійських фільмів.

— Ви знову забули цигарки? — обминає очи
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ма його цукеркову посмішку.
— Ви вліпили прямо в десятку, мем
— Номер? — збагачена його інформацією, 

Ліна добуває з правої кишені дешевого імпорт
ного півпальта замусолену пачку «Казбеку». Не
має сумніву, що цей галантний джентльмен сма
лить звичайнісінькі гільзи, котрі щовечора наби
ває якимось дешевеньким тютюном. Але з якою 
помпою він стукає мундштуком цигарки об ко
робку! Як велично чиркає сірником!

— Може, ви підніметеся зі мною на один та
нець?

— Ні, я не опущуся до цього.
— О, ангел показує зуби! Але все-таки?
— Слухайте,— каже вона роздратовано,— це 

гардероб, а не колекціонерня компліментів з по
заторішніх фільмів.

— Громадяни, будьте взаємно ввічливі,— ме
тає лозунг чемний кавалер.

— Відвідувачі, не заважайте працівникам ви
конувати свої службові обов’язки,— ультрачемно 
посміхається Ліна.

— Може, леді назвуть своє ім’я?
— Макбет.
— Я чекатиму вас біля виходу.
— Якщо балеро мають зайвий час, вони мо

жуть скоротати його в товаристві однієї з бале
рин.— Ліна показує пальчиком угору.

— Ты меня не любишь, не жалеешь...
— Гурток художнього читання працює у 

вівторок і п’ятницю після третьої,— дає йому без
платну довідку. Хвала Всевишньому, заграли про
щальний фокс, і тоненька цівочка людей потяг
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нулася за одягом.
Ліна ненавидить свою «професію», але їй 

страшенно подобається одягати і роздягати лю
дей. Щось є в цьому магічне й незрозуміле, і коли 
вона нарешті підшукає собі справжню роботу, їй 
ще довго ввижатимуться букети людських облич, 
сміятимуться, сумуватимуть і проситимуть очі. 
Врешті-решт сюди, крім професійних шаркунів, 
знічев’я забивається і чимало гарних хлопців та 
дівчат. Куди не зажене нудьга! Може, і їй колись 
доведеться марнувати свої вечори в отакому 
танцзалі, і помирати від нудотних та порожніх 
розмов, і вислухувати комісовані компліменти, і 
танцювати, «як поведе партнер»...

Хух!.. Нарешті останнє пальто, останнє «до 
побачення». Можна й додому, але в тьоті Паші 
сьогодні жах скільки роботи — нанесли снігу, баг
на, накидали недокурків біля урн. Ліна пурхає по 
вестибюлю, а тьотя Паша бурчить і проганяє її 
додому.

— Може, тебе хтось ще й чекає...
— Хто чекає, той дочекається.— Ліна торох

тить совком, шастає віником і обстрілює тьотю 
Пашу кулеметними чергами вражень, а та доко
ряє їй за нерозсудливість.

— Колись і кортітиме, щоб залицялися, та 
ніхто не захоче... Дівування, воно стече, як вода 
навесні...

Ліна похапцем одягається і водночас пере
конує тьотю Пашу, що вона зроду-віку і не по
думає виходити заміж, бо тепер тільки й чути, 
що про розлучення, а путніх хлопців дуже мало.

— Та йди вже додому, мороко ти моя гостро
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носа!.. А в хлопцях ти тямиш, мов коза в рогозі...
Біля виходу її справді чекає білий привид. Він 

іде поруч, і від його розв’язної галантності не ли
шилося й сліду. Мимрить щось про погоду і нео
ковирно жартує. Лінине роздратування дрімає в 
найтихішому закапелку душі.

— Мені подобається, що ти не ламаєшся і не 
кривляєшся,— каже білий привид.

— То чого ж сам граєшся в денді?
— А так...
— І мене чекав «а так»?
— Трішечки «а так», а трішечки не «а так».
— Мені не треба твоїх трішечок!
— А мені треба!
— Слухай, ти негідник чи ні? — ставить вона 

питання руба.
— Може, й негідник, але не дуже,— зітхає хло

пець, і вони замовкають, і йдуть поруч, і думають 
про своє.

— Можливо, я дурень,— раптом каже Неду- 
женегідник.

— Дійсно, це ймовірно,—погоджується Ліна.
— А ти розумна?
— Хтозна. Мама каже, що я злюка.
— Твоя мама — великий чоловік!
І вони йдуть, а місто спить, а сніг валить і ва

лить, і ліхтарі від снігу такі чудні й казкові, що 
Ліні здається, ніби вона ступила на іншу планету. 
І скільки загадок і несподіванок чекають її в цьо
му дивному, незнайомому, білому, рідному місті!

Він так і не посмів узяти її під руку і попро
щався біля під’їзду, не прохаючи, як інші, посто
яти з ним «хоч хвилинку».
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Ліна впала на біле як сніг простирадло і 
зітхнула тривожно й легко. У сні в неї з очей рос
ли фіолетові квіти.
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БЕНКЕТ НАТОКУ

Омелько Гужко, сухорлявий балакун, скар
жився на току вантажникам:

— Що в тих інститутах, їдрі його навиворіт, 
тільки думають? Понавчають усяких дівок, а 
тоді маєш з ними рахубу. Ні побалакать, ні ви- 
матюкатися.

Кучерявий секретар сільської Ради Трохим 
Канівець, якого в жнива одірвали від паперів, 
повчально замітив:

— Положим, без матірщини прожить мож
на. Оно жінки ж не матюкаються...

— Так то ж баби,— скорчив порепані губи 
Омелько.— А в нашому чоловічому ділі без цьо
го важко. Прийдеш рано до тракторів, зразу ж 
тебе обступають з усіх боків — того дай, цього 
дай, отого дістань. А де його візьмеш? З носа ж 
не висякаєш... Пошлеш їх усіх к такій матері, і 
якось мов легше стане. А хлопці дадуть тобі 
здачі, то й самі підбадьоряться — Він пихнув ци
гаркою, вивалив густу хмару диму.— В нашому 
ділі без цього ніззя.

Парубки дружно загиготіли, Данило аж на
вприсядки зайшовся. Омелько обминав оте ка
посне «ніззя», мов турок сало. І якщо воно таки 
випурхувало з його рота, всі знали, що бригадир 
тракторної бригади чимось дуже клопочеться. 
«Ніззя» — то його вуличне прізвисько, і Омель
ко вже не одну пляшку самогону ставив, щоб
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його так не дражнили. На тому латалося чимало 
любителів заправитися надурняк.

— Чого іржете? — вилаявся Омелько.— Од
нак тепер самогону не сискать. А балакав я оте 
до чого? Прийшла сьогодні до мене агрономша 
та й каже: «Ви думаєте іцо-небудь, коли тракто
ри на оранку пускаєте?» — «А що?» — питаю. «А 
те,— вона мені,— що ондечки ваш Федько посе
ред борозни «рятуйте» кричить. Трактор зупи
нився».— «Е-е, баришня,— пояснюю їй,—тут не 
думки потрібні, а запчасті».— «Ти диви,— при
кидається янголом,— а я думала, що до тракто
ра, крім запчастин, ще й голова не зашкодить». 
Ну мене й заїло. «Багато таких премудрих тут 
вештається,— одказую агрономші,— та тільки за 
весь їх розум копійку нову жаль дати». Ну, а 
потім зірвався язик з цепу, і я, значить, закрутив 
їй кілька обичайок. Вона попервах рака спекла, 
а потім оговталася і каже: «Матюкаться можна 
й ворону навчити. А трактор заправляти ворона 
не втне. А вам треба вміти. То везіть Федькові 
пальне. Механізатори мені!» Я ледве не прова
лився від сорому, а вона сміється очима і про
мовляє: «Як будете матюкатись, то поскаржусь, 
що поле засмічуєте. Від матюків же бур’ян рос
те».

— Ну це вже вона заливає! — вигукнув Тро
хим.

— Я теж казав їй таке,— провадив своє 
Омелько— А вона гомонить, що про це і в 
книжці написано.

— А може, й правда, — озвався лінивий на 
слова здоровань Данило.— Мені батько теж каза-

Здасть Симоненко *  *  *  Здино З троянд
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ли, що земля любить усе чисте — і зерно, і слово, і 
совість.

— То, може, до неї треба й руки печатним 
милом мити? — пирснув Трохим.

— Для чого? — щиро здивувався Данило.— 
Хіба то брудні руки, якщо в них земля в’їлася?

— Руки треба мити до їжі. Гігієнічно.— Тро
хим вставив учене слово.

— А бідова ж дівка і на язик клепана,—захоп
лювався Омелько.— Щоб скинуть оце років п’ят
надцять, оддав би жінку сусідові і до агрономші 
підсипався б. Але ніззя,— зітхнув чоловік, і знову 
звалився на нього мішок парубоцького реготу. 
Все село знало, що бригадир любив свою Олену 
шалено й несамовито. Колись посмів її вдарити, 
вона забрала руденьких близнят й майнула до ма
тері. Він благав її повернутися, став навколішки, 
але марно. Тоді Омелько ліг під ворітьми й ска
зав, що не встане і ріски в рот не візьме, доки 
Олена не простить йому.

— А не простиш, то вмру. Тільки перед смер
тю собі кулака відрубаю.

Він лежав колодою біля воріт два дні і дві 
ночі,—добре, що літо було, — а третього дня си
понув дощ. Змилувалась тоді Олена й забрала йо
го в хату.

— Ой, скажу тітці,— давився реготом Тро
хим,—доведеться вам язика рубати.

— Ну, вона не така дурна, як ти, і понімає, 
де в жарт, а де до діла,— насупився бригадир.— 
А на твоєму місці я не ловив би ґав. Таку дівку, 
як агрономша, не зустрінеш, хоч три дні пішки 
шмаляй.

Здасть Симоненко *  *  *  Здино З троянд
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— Що це ви, дядьку, мене тут висватуєте?
— сполохав тиху балачку грудний дівочий голос.— 
Ще подумають, ніби я вас найняла.— Вона стояла 
перед хлопцями і грала карими очима. Губи 
ясніли посмішкою, а ніс задиркувато стирчав уго- 

РУ*
— Та це я не про тебе,— огризнувся Омель

ко.— Яка з тебе краля, коли ти підстрижена?
Примхливість відразу як вітром здуло, і на її 

рожевому обличчі вже малювався інший клопіт:
— Чи йтиме ще машина % село?
— Та ждемо ж оце. Тут хіба на одну ходку ли

шилося,— сказав Данило.
• Всі почували себе ніяково і мовчали. Сонце з- 

за обрію прощально махало червоною косин
кою, і дівчина впивалася тим прощанням. Вона 
втомлено присіла на ручній каламашці та й засу
мувала під перехресним вогнем парубочих 
зіниць.

— А в якій же книжці написано, що від ма
тюків бур’яни ростуть? — порушив мовчанку Да
нило. Дівчина повела бровою на Омелька. «Ич, 
старий брехун, а казав — не про мене телень
кав»,— торжествував її погляд.

— Забула, як зветься. Дуже давно читала.— Во
на знову була весела і жвава, і ніхто не повірив би, 
що дівчина взагалі сумувала колись.— А чого ви, 
хлопці, такі похнюплені? Не обідали, може? Так 
у мене цілий вузлик ласощів усяких.— Вона 
спурхнула з свого сідала, блискавично послала га
зету і припрошувала: — Хто не боїться, що прича
рую, їжте! Тільки щоб потім називали мене Тама
рою, а не агрономшею. Добре?
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Вони відщипували від окрайця дрібні шма
точки, кидали їх у роти і дякували їй очима не за 
їжу, а за щирість.

У небі вже проростали перші зорі, а в душах 
крізь кірку настороженості проштрикувалися 
перші пагони довір’я. І капосні цвіркуни 
підгледіли те проростання й розплескали про це 
по всьому полю, а коники не вірили їм і спросон
ня виплигували на тік, щоб на власні очі пе
ресвідчитися в тому.

Коли довгождана машина намацала своїми 
довгими віями каламутний тік, бенкет каламаш- 
ки вже закінчився, і Омелько Гужко подавав на 
десерт щось дуже легке й приємне, бо всі навви
передки пред’являли йому паспорти щи
рості — посмішки.
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НАЇВНЕ ДІВЧИСЬКО

Вітер лагідно підштовхував її в спину. Вона 
вимахувала сумочкою і загравала з вітром — 
підставляла йому рум’яні щоки або раптом об- 
кручувалася на одній нозі, і він грайливо окрес
лював її непорочний стан. Дівчина відчувала, що 
на ній схрещуються цікаві погляди, і їй це явно 
подобалося. Може, вчора, а може, тільки-но ран
ком вона відкрила в собі жінку і трепетно пере
живала це відкриття.

Вона ніби вдруге народжувалася на світ. На 
сіруватих великих очах раптом заіскрилася блис
куча вогка поволока, конопляні пасма волосся чо
мусь поніжнішали і прищулилися до лобика, а 
тіло стало таким легким і слухняним, що вона й 
сама дивувалася, як це вітер не вхопить її на свої 
легкі лапаті крила і не понесе кудись далеко-да
леко.

Дівчина була об тій порі, коли кожного ма
нить щось загадкове, незбагненне і таємниче. Во
на ще не знала, що та загадковість і таємниця — 
поруч, що то звичайна потреба юності кохати і 
бути коханою. Вона тільки знала, що прагне чо
гось дуже гарного і ще не звіданого, чогось тако
го, без чого й жити не варто.

Дівчина йшла на роботу. Цілий вечір і ранок 
мати начиняла її інструкціями і годувала повчан
нями, а вона дослухалася лише незрозумілої бен
теги свого єства. Ну й що, коли вона вперше йде 
на роботу? Колись вона й до школи йшла вперше,
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а потім це стільки разів повторювалося, що аж 
обридло.

— Тато насилу підшукав тобі місце,— настав
ляла мати — Тримайся його. Робота чиста, і люди 
там гарні.

Подумаєш, люди там хороші! Ніби в іншому 
місці немає ще кращих. Ось вона стоїть в авто
бусі, і всі на неї дивляться такими добрими очи
ма. Хіба в поганих людей бувають добрі очі? І вза
галі, хіба погана людина стане дивитися на гарну?

Вона випурхує з автобуса і, заграючи з білим 
сніговієм, біжить до заводоуправління.

— Де тут завком? — довірливо запитує у вахте
ра.

— Це, дочко, на третьому поверсі праворуч,— 
каже він їй цілком серйозно, як і личить вахте
рові говорити з дорослою людиною.

— Я прийшла на роботу. Мене звуть Оксана 
Оришечко,— на повному серйозі доповідає вона 
вже підтоптаному чолов’язі з темними очима і га
лявиною серед чорної чуприни.

— Ага. Дуже приємно,— відповідає той і 
міряє її лінивим поглядом.— Я голова завкому 
Крекотень. Для відвідувачів товариш Крекотень, 
для вас — Микола Панасович.

Він запалює цигарку і не дуже доречно запи
тує:

— Де вчилися друкувати?
— У мами. Вона друкарка.
— Сідайте за машинку.
Він диктує їй метрів сорок бездумності з про

токолу чи газети, а потім безбарвним голосом 
підбадьорює:

— Добре. Молодець. Зрідка це нам ставатиме 
в нагоді. А тепер підшийте газети, бо тут 
справжній кавардак.— І простує до свого кабінету.

Здасть Симоненко * *  * Здино S троянд
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Оксана мугиче пісеньку про сніг і вітер, газе
ти тріпотять в її руках сірими крилами і слухня
но лягають одна на одну. Вона з легеньким вихи- 
лясом огинає стола з підшивками і заходить до 
кабінету. т

— Миколо Панасовичу, газети підшиті.
— От і добре.
Якусь хвилину чути лише його важке дихання.
— Якщо будуть відвідувачі, кажіть, що прий

матиму з другої години. Зараз зайнятий.— Перед 
ним лежить розгорнутий журнал, у голосі його 
лінь і втома.

— А що мені робити? — вихоплюється в неї.
— Не спіши поперед батька в пекло,— не

сподівано переходить на «ти».— Будеш потрібна
— скажу.

Знічев’я вона гортає підшивки газет, друкує 
листа знайомій у село, скорботно заглядає в ма
леньке дзеркальце. Часом її викликає Микола 
Панасович:

— Надрукуй список заочників.
— Зніми копію з цього листа. Два примірни

ки.
Стікає день. Проповзає тиждень. На незриму 

вісь часу намотуються одноманітність і нудота. 
Шурхотять папери, і стукає серце.

— Коли вже я почну щось робити? — питає 
вона одного разу.

— Ти прекрасно справляєшся з обов’язками.
— А хіба в мене так і не буде справжнього 

діла?
— Справжнього діла? — Микола Панасович 

навіть осміхається.— Наївне ти дівчисько. Кожне 
діло справжнє. Так нас учать.
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Вона починає щось палко доводити, а він по
блажливо і докірливо хитає головою. Йому 
смішно чути її докази. Він — син свого часу. Ко
лись якось висунувся, його підняли і посадили в 
це крісло. І він сидить. І сидітиме без жодних 
нарікань, доки не пересадять в інше. Як це 
завжди буває з людьми низької культури і убогої 
душі, совість його не турбує. Він навіть зверхньо 
дивиться на людей, особливо неспокійних, і вва
жає себе незамінимим. Порожнечу справді не
легко замінити чимось.

— Знаєте, Миколо Панасовичу,— несподівано 
для самої себе каже Оксана, — завтра я не прий
ду на роботу...

Вона не чує, що він бубонить їй услід. Вона 
вже біжить по східцях, сумочка викреслює кола, 
а в грудях оживає щось незмірно дороге і ніжне, 
відвойоване в байдужості.

Оксані знов хочеться, щоб на неї дивилися. І 
справді, в автобусі вона ловить чийсь погляд. Ага, 
це он той чорнявий. Він зводиться з місця і про
понує:

— Сідайте, будь ласка.
— Я зараз сходжу,— прямує дівчина до вихо

ду,— почуваючи на собі його незвичайний погляд. 
Перед тим як зійти, вона озирається, раптом по
казує парубійкові кінчик язика і виплигує на ас
фальт.

Вітер підхоплює Оксану на свої білі крила, 
вона кокетує з ним і зовсім не думає про те, що 
мама страждатиме від її нерозважного вчинку.
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ЩОДЕННИК 
КРИТИКА

ОКРАЙЦІ ДУМОК
Читати без дозволу чужі щоденники — 
Еверест підлості.

Невідомий афоризм 
простака Вільсона

18. IX. 1962
Зачинаю цей щоденник не тому, що хочеться 

побавитися у великого. Мені потрібен друг, з 
яким я міг би ділитися геть усіма своїми сумніва
ми. Вірнішого і серйознішого побратима, ніж 
папір, я не знаю.

Земля вже двадцять восьмий раз несе мене 
навколо Сонця. Мало встиг я зробити за цей час 
гарного і доброго. Зате навчився пити горілку, 
смердіти тютюном, навчився мовчати і бути обе
режним, коли слід кричати. І найстрашніше — 
навчився бути нещирим. Брехня — мабуть, моя 
професія. Талант брехуна у мене вроджений. Є 
три категорії брехунів: одні брешуть, щоб мати з 
цього моральну чи матеріальну вигоду, другі бре
шуть, аби брехати, а треті служать брехні, як ми
стецтву. Вони, власне, вигадують або домислю
ють логічні кінцівки до правди. Ці брехуни, з 
моєї брехунівської купини, видаються мені бла
городними. Вони — художники. Вони — резерв 
літератури. Без них нудно було б жити, без них і 
правда стала б куцою та побутовою, нудотною і 
дріб’язковою. Благородна брехня возвеличує 
правду.

24*
371
*



Керуючись цим, я частіше всього вдавався до 
третьої брехні.

Я розумію, що поет з мене такий собі. Але бу
вають і гірші. Такі, як я, теж необхідні для літера
тури. Ми своїми кволими думками угноїмо ґрунт, 
на якому виросте гігант. Прийдешній Тарас або 
Франко. Жду його, як віруючий пришестя Хрис
тового. Вірю, що мені пощастить почути радісну 
осанну на честь його приходу. Хай тільки не зне
важає він нас, маленьких чорноробів поезії. Він 
виросте з нас.

Я міг би прислужитися літературі більше, як
би природа не обділила мене слухом і очима. Я не 
бачу всіх відтінків і не чую всіх звуків. Музика — 
моя мука. Ніколи не доросту до того, щоб гли
бинно розуміти її. Ніколи я не побуваю на тако
му святі барв, з якого не повертається щасливий 
Сар’ян. Я не можу навіть по-справжньому зазд
рити Сар’янам і Шостаковичам, бо ж неписьмен
ний не може заздрити Льву Толстому. Він зазд
рить сусідові, який уміє розписатися.

19.IX.19 6 2
Діти часом несвідомо говорять видатні речі. 

Пригадую: рік тому ми з Олесем гуляли біля Каз- 
бецького ринку. Уздрівши пам’ятник деспота, він 
запитав мене:

— Тату, хто це?
— Сталін.
Одну мить він дивиться на нього і ніби між 

іншим запитує:
— А чого він туди виліз?
Справді, Сталін не зійшов на п’єдестал, не 

люди поставили його, а він сам виліз — через віро
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ломство, підлість, виліз криваво і зухвало, як і всі 
кати. Тепер цей тигр, що живився чоловічиною, 
здох би від люті, коли б дізнався, якою знахідкою 
для збирачів металолому стали його бездарні, 
лубкові пам’ятники.

Це страшно, коли прижиттєва слава і обоже- 
ствляння стають посмертною ганьбою. Це взагалі 
не слава, а тільки іграшка, якою тішаться дорослі 
діти. Не розуміють цього тільки убогі душею і 
мозком.

27ЛХЛ962
Сьогодні проїздом у наших Черкасах мельк

нув Микола Вінграновський. Вперше я зустрівся з 
ним у 1958 р. Мабуть, у вересні, бо на другий день 
ми сиділи в кімнатці, яку він наймав на площі 
Калі ні на*, і ласували виноградом. Ми майже по
дружилися, але потім — розлука. Він зовсім забув 
про цю зустріч за чотири роки. Я — ні. На мене 
він ще тоді справив глибоке і сильне враження. Я 
повірив у нього з першого знайомства і, гадаю, не 
помилився.

Будьте прокляті ви, нікчемні гроші! Ви зро
били мене рабом газети, і я не зміг поїхати ра
зом з Миколою до Канева. Давно в мене не було 
такої втрати, бо, по правді кажучи, нікого було 
втрачати.

8.Х. 196 2
Три дні і сто вражень. Вінграновський, 

П’янов, Коломієць і грішний аз вчинили кава
лерійські наскоки на Кривий Ріг і Кіровоград. 
Хоч жодного разу не вдалося виступити перед 
численною аудиторією, я лишився задоволений.
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Микола, безперечно,— трибун. Слова у його по
езіях репаються від пристрасті і думок. Поруч з 
ним глибинієш душею.

З Пяновим ми сперечалися про «Троянди в 
траурі». Мені здається, що не можна плутати Ма
донну, створену митцями, і суто релігійну Матір 
Божу. Лицеміри в рясах прекрасного Ісуса і його 
матір перетворили в насильників людської плоті 
і духу. Коли навіть найпрекрасніша легенда (а 
Ісуса і Діву Марію я вважаю витворами геніаль
ними) стає засобом духовного пригнічення, тоді 
вже про «дійових осіб» легенди я не можу судити 
безвідносно до того, що роблять бузувіри, при
криваючись їхніми іменами. Ніякі високоблаго- 
родні і високогуманні настанови будь-якого 
вчення не можуть прислужитися поступу, коли 
вони стають еталоном. Непорочна Пречиста Діва 
варта захоплення, але, даруйте,— не наслідування. 
Зречення плотських радостей протиприродне, а 
тому жорстоке і реакційне.

До того ж у «Трояндах в траурі» я зовсім не 
мав наміру «повалити богів». Я виступаю в них 
проти нової релігії, проти лицемірів, які не без 
успіху намагаються перетворити марксизм у 
релігію, в прокрустове ложе для науки, мис
тецтва і любові. Сумні приклади з кібернетикою, 
генетикою, бурхливе проростання поганок в 
літературі і живопису, вічні заклики до жертву
вання і безкінечні обіцянки «раю на потім» — 
хіба це таке вже й далеке від трагедії Бруно і 
Галілея, від псалмо- та іконописання, від монас
тирів і царства небесного?

Якщо марксизм не вистоїть перед шаленим 
наступом догматизму, він приречений стати
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релігією. Ніяке вчення не сміє монополізувати 
духовне життя людства. Все-таки Ейнштейн не 
був моїм політичним однодумцем, хоч і зробив 
відкриття, які потрясли науку.

16.Х. 1962
Немає нічого страшнішого за необмежену 

владу в руках обмеженої людини.
Голова колгоспу з Єременкового села кричав 

на зборах від безсилля і люті:
— Я вам зроблю новий 33-й рік!
Звичайно, ніхто навіть не подумав взяти за 

комір цього негідника. А цей же дурень однією 
своєю ідіотською фразою знищить наслідки ро
боти десятків розумних людей. Якби в наших 
вождів було більше глузду, ніж є, подібні крику
ни милувалися б небом крізь ґрати.

21X1962
До безтями ненавиджу казенну, патентова

ну, відгодовану мудрість. Якими б цитатами 
бездари не підпирали свою розумову стелю, во
на, однак, занизька для нормальної людини. Як 
простір немислимий без руху, так поезія не
мислима без думки. Що то за простір, коли в 
ньому не можна рухатися? Яка то поезія, коли 
вона не мислить? Поезія — це прекрасна 
мудрість.

До чого змілів наш гумор, як зубожіла сати
ра! Стиляги, перекупки, вузькі штанчата і модні 
зачіски — чи варто серйозним людям тратити на 
це нікчемство не лише слова, а й нерви? А 
скільки вже назубоскалили з поганих літкон
сультантів! Я ніколи навіть не пробував писати
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ґрунтовні і глибокі відповіді на мілкі твори. В 
калюжі глибоко не пірнеш, будь ти хоч японсь
ким шукачем перлів.

Дуже мало знаю про генетику. Брошури, що 
випадково потрапляли до рук, безнадійно по
верхові. Хто б порадив, що слід почитати?

Треба написати поему про Герострата. Це 
зараз дуже актуально. Земля кишить Геростра
тами.

9.XI. 1962
Минули святки, і мені соромно згадувати 

свою вчорашню поведінку. Я вів себе як покидь
ок — навіть ображав людей. Як жаль, що ніхто не 
розквасив мені носа! Треба якось брати себе в ру
ки і менше теленькати язиком, а більше воруши
ти мозком.

Запізніле каяття завжди схоже на позерство, 
але у мене немає іншого виходу. Треба вчитися 
бачити себе збоку.

21.VI.1963
Майже півроку я не заглядав до цього зоши

та, хоч деякі події, що трапилися впродовж цих 
шести місяців, треба було б якось зафіксувати.

Ледве не задихнувся в пороховому диму іде
ологічних баталій. Реалізм одержав чергову 
вікторію, не творами, правда, а адміністратив
ними заходами. Взагалі, небезпека формалістич
ного безумства, здається, була позірною. При
наймні в Україні я не зустрів жодного 
уболівальника абстракціонізму чи якогось нео- 
футуризму. Реальною залишилася, як і була, за
гроза формалістичного недоумства в літературі. 
Бо хіба не формалізм, коли сотні писарчуків за
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наперед заготовленими схемами обсмоктують 
десяток-другий так званих вічних ідей — люби 
працю, поважай тата і маму, не дивись косо на 
сусідів. Формалізм починається там, де 
кінчається думка.

Якщо поет не приносить нових думок та 
емоцій — він формаліст, як би не рекламував 
свою мниму належність до реалістів. Холуйським 
реалізм не може бути. Є реалізм, якому служив 
Шевченко, і є реалізм, що користується послуга
ми Дмитерка. Різні речі! Не дмитерки спад
коємці великих традицій нашої великомуче
ницької Літератури. Вони живуть з неї, а не для 
неї.

Навряд чи мені можна закинути формалізм, 
а не друкують нічого.

6.VII. 1963
Не знаю, чи це кожному властиве, чи тільки 

зі мною таке буває. Часто сумніви нищать будь- 
яку впевненість в своїй мужності. Я не знаю, як 
триматимуся, коли посиплються на мою голову 
справжні випробування. Чи лишуся людиною, чи 
жах засліпить не лише очі, а й розум? Втрата 
мужності — це втрата людської гідності, котру я 
ставлю над усе. Навіть над самим життям. Але 
скільки людей — розумних і талановитих — ряту
вали своє життя, поступаючись гідністю, і, власне, 
перетворювали його в нікому не потрібне жи
вотіння. Це найстрашніше. Душа прагне по
трясінь, а розум боїться їх.

Минулої неділі ми були в Одесі, де місцеві 
твердолобі натішили нас своїм ідіотичним жа
хом: аби чого не сталося. Фактично нам заборо
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нили виступити на Шевченківському вечорі. Ви
ходить, Тараса дехто боїться досі. Обивателі від 
революції.

22.VIU.t963
Мабуть, почалося моє згасання. Фізично я 

майже безпорадний, хоч морально ще не зовсім 
виснажився. Думаючи про смерть, не почуваю 
ніякого страху. Можливо, це тому, що вона ще 
далеко? Дивна річ: я не хочу смерті, але й особ
ливої жадібності до життя не маю. Десять років
— для мене більше, ніж достатньо.

З іронією оглядаюся на пройдене: мені 
двадцять дев’ять скоро стукне, а що я зробив, чи 
бодай почав, значне? Не життя, а низка дрібних 
клопотів, дрібних невдач, дрібних розчарувань і 
дрібних успіхів!

Ні, не так я мріяв жити, як живу. Щасли
вий той, хто хоче мало від життя,— він ніколи 
не розчарується в ньому. Найпростіший і най- 
коротший шлях до так званого щастя — стати 
обивателем. Мозок, здатний породжувати 
мислі, не здатний зробити його власника щас
ливим.

3.IX. 19 6 З
Літо, начинене фізичним і моральним безсил

лям,— позаду. Осінь стала на поріг, і я з надією див
люся в її ще прозорі очі. Убога, скупа осінь цього 
літа! Чого я дочекаюся від такої жебрачки? Вона ж 
вигадує навіть на шматку хліба.

Ціле літо я справді сидів на дикому острові. І 
якби не поїздка в Канів до «Жайворонка», то й 
згадати нічого було б. У Каневі познайомився та-
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кож з художницями А. Горською та Г. Зубченко. 
Особливо легко вирізалося взаєморозуміння між 
мною та А. Горською.

Друзі мої принишкли, про них не чути й сло
ва. Друковані органи стали ще бездарнішими і 
зухвалішими. «Літературна Україна» каструє 
мою статтю, «Україна» знущається над віршами. 
Кожен лакей робить що йому заманеться. Як тут 
не світитися вдячністю, як не молитися щовечо
ра й щоранку за тих, що подарували нам таку 
вольготність. До цього можна ще додати, що в 
квітні були зняті мої вірші у «Зміні», зарізані у 
«Жовтні», потім надійшли гарбузи з «Дніпра» і 
«Вітчизни».

Аи, ай, ай, веселої Всі ми під пресом.
Так воно треба задля прогресу.

5.IX. 19 6 З
Вчора написав «Казку про Дурила». Написав 

одним подихом, хоч дещо було заготовлено 
раніше.

Тепер я став у Черкасах ще самотніший, бо 
немає і того колективу, що був у «Молоді Ук
раїни». Приятельські стежки між мною та Него
дою і Оглобліним, можна сказати, позаростали 
буйним споришем. Одному з них я був потрібен, 
доки міг щось допомогти, другий виявився зви
чайнісіньким флюгером. Не сумніваюся, що він 
цькуватиме мене з таким же запалом, як раніше 
вихваляв. Та він це й сам продемонстрував з 
кількох трибун на різних нарадах. Але — нам 
своє робить.
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т .  196 з
Коли я говорю про «дикий острів» і свою са

мотність, то в цьому немає ніякісінької зневаги 
до людей. Те, що в Черкасах я майже не маю 
друзів, зовсім не означає, що я вважаю всіх 
нікчемними, не гідними моєї уваги і тд. (це заки
дає мені дружина). Просто не зустрів я серед них 
духовної рідні, а дружба, як відомо, не може три
матися лише на раціо.

Недавно познайомився з Богданом Горинем.
Здається, я став писати гірше, ніж рік тому. 

Зледачіли мозок і серце*.
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ДЕКОРАЦІЇ І ЖИВІ ДЕРЕВА

Кажуть, чукчі знають сорок «сортів» снігу. За
те в їхній мові немає узагальнюючого поняття 
сніг. Є сніг рипучий, є сніг сизий, є сніг лапатий і 
навіть гарячий, і кожен з них існує осібно, упер
то відмовляючись об’єднатися зі своїми братами 
в слово-федерацію, тобто в узагальнююче понят
тя. Не зрозуміло, як чукотські поети миряться з 
таким неподобством. Адже їм, бідолашним, тре
ба знати всі оті сорок «сортів». І це в той час, ко
ли, як засвідчує наш досвід, варто запам’ятати, що 
сніг білий, і можна пересипатися ним у віршах 
скільки заманеться.

Безперечно, кожна високорозвинена мова 
має безліч узагальнюючих понять. Нарікати на це 
було б нерозумно, але мені здається, що письмен
нику чи художнику треба згадувати про них вря- 
ди-годи. Принаймні, малюючи ліс, не слід малю
вати дерево взагалі, а краще взяти на олівець пев
ну конкретну породу, скажімо, липу. Тим паче, 
що це прекрасне дерево згадують лише тоді, ко
ли в кулуарах обговорюють чиюсь дисертацію чи 
статтю. Коли їдять мед, то забувають, що й він бу
ває липовим.

Мені часом здається, що в нашому літератур
ному гаю, особливо в поезії, «проізростає» дуже 
багато синтезованих рослин, котрі, маючи всі оз
наки дерева (зелені, і таки ж дерев’яні), не мають 
ні своєї крони, ні свого глибинного коріння. І ще 
мені здається, що найкращим ґрунтом для таких
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диво-рослин є наша непомірна, прямо-таки без
межна любов до загальних слів і понять. Візьме
мо хоча б таке священне для всіх нас поняття, як 
праця, і краєчком ока глянемо, як ми поводимо
ся з ним.

Те, до чого старші письменники йшли через 
творчі муки, з людськими болями і ваганнями, 
що для них було відкриттям і знахідкою, ми з са
мовпевненістю і настирливістю дилетантів пере
творюємо в банальність. Коли ми пишемо про 
працю, то твердо знаємо, що вона буває фізич
ною і розумовою. Якщо оспівуємо фізичну — 
«дайош» мозолі і піт, якщо розумову — замисле
не чоло і натхненні очі. Висновків ми не шукаємо. 
Висновок уже давно готовий, відкритий ще Ада
мом «на другий день живота свого»: всяка праця 
возвеличує людину, всяка праця потрібна 
суспільству, отже, спасибі тобі, Марійко, за мозо
лясті руки, за недоспані ночі і за кухоль смачної 
моні.

Все це дуже правильно і дуже благородно. 
Але все це не поезія, а тільки інтелігентське сю
сюкання, тільки профанація літератури. Та й чи 
може бути поезією бездумне одописання, позна
чене «школярським підлим прагненням зробити 
все гладенько-правильним»?

В теперішній пересічній молодій поезії 
відбувається парадоксальне явище — відокрем
лення праці від людини. Якщо вже вірш «трудо
вий», то оспівується в ньому не індивідуальність, 
а якийсь середньоарифметичний трудар, що пе
ревиконує виробничі завдання, кохається в своїй 
справі, а вертаючи додому,
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Каже Тоня гордо:
— Попрацюю від душі,
Буду мати орден.

Не знаю, якими словами можна до
шкульніше образити людину. Мабуть, автори 
подібних шедеврів забувають, що не всяка навіть 
потрібна праця може бути предметом захоплен
ня. Зрештою, працюють і воли, правда, про орде
ни вони не мріють. Людська праця має свій 
внутрішній зміст, і коли поет не бачить його, а 
милується механічними рухами, які виконує, 
скажімо, токар біля верстата, то він пише не про 
людську працю, а кат його знає про що. Вироб
ничі процеси можна і треба механізувати, але по
езія була, є і буде творчістю, а не механізованим 
процесом віршування.

У Максима Рильського є невеличкий цикл «В 
косовицю». Написаний він настільки людяно й 
сердечно, що після першого знайомства я бук
вально марив ним.

Одспівала коса моя,
Сохнуть теплі сіна.
Переходжу лісами я —
Тишина, тишина...

Коли читаєш цей цикл, якась несамовита, 
пристрасна, шалена радість рокоче в душі, проси
нається в ній щось незрозуміло ніжне і прекрас
не. Поет не придивлявся, як хто з косарів вивер
тає п’ятку, а вихлюпнув на напір свій сонячний 
настрій — і диво дивне сталося! Слова задихали
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хмільним ароматом сіна, терпкою радістю і со
лодкою втомою від праці. І тоді заразом стільки 
бачиш, чуєш і почуваєш.

Ти цілий день в густі валки гребла 
Напоєне вином і медом сіно.
Жарота без жалю тобі пекла 
Відкрите без лукавості коліно.

І навіть оте граціозне «люто», що так не
сподівано постає в середині третього рядка («жа- 
ЛЮ ТОбі») — яке воно тут доречне і скільки го
ворить! Дозволю собі процитувати ще заключний 
акорд цієї невеличкої симфонії.

Ой зелена земля моя,
Голубі береги!
Велетенською плямою 
Вітер кинув луги.

В праці радісній тону я —
Сотні радісних кіс...
Від хустини червоної 
Вітер пісню доніс.

Це про людську працю, бо це згусток емоції і 
мислі. Про косарку так не напишеш, як би не 
пнувся. Можна ще нагадати, що згаданий цикл 
написаний майже ЗО років тому, але час не торк
нувся його, та й не торкнеться. Бо це — справжнє, 
а не підробка. Таку поезію не можна не любити, 
з такою поезією треба по-хорошому змагатися.

Дуже радісно, що найталановитіші молоді 
поети підходять до себе з великими вимогами, з
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усвідомленням тієї елементарної істини, що во
ни не зачинають українську літературу, а розви
вають її. Кажучи це, я думаю про поезію Ліни 
Костенко, котра позначена печаттю зрілості, ви
шуканою, майже віртуозною простотою почер
ку та глибиною думок. Не крикливий, але щед
рий і потужний талант поетеси — дуже вдячний 
матеріал для сенсації, і, очевидно, саме через це 
критики майже не помічають його, хіба часом 
галантно піднімають капелюхи та ввічливо роз
кланюються або затівають безґрунтовні балачки 
про «камерність» і «відірваність» від сучасності 
таланту поетеси. В полемічному запалі один 
критик закреслив геть усе, зроблене поетесою, і 
навіть «довів», що вона... не любить Батьківщи
ни. Даруйте, а про що ж тоді поема «Чайка на 
крижині»? Очевидно, критика вразила 
відсутність тих зовнішніх атрибутів, що, на дум
ку декого, є ознаками громадського пафосу. Але 
це невелике горе, бо Ліна Костенко робить те, 
що повинен робити кожен поет,— вводить нас у 
світ людських почуттів і роздумів. Щоб пе
ресвідчитися в цьому, варто прочитати хоч би 
вірш про нічні вогники, що ранком перетворю
ються в людей, чи вірш про робітницю, котра, 
вертаючи зі зміни, схилилася на плече сусідки 
по автобусу і заснула. Скільки тут любові до лю
дей праці, наших сучасників, зодчих майбутньо
го.

Мене дужче турбує те, що багато молодих по
етів усе ще в полоні загально-декларативних по
нять і, пишучи про працю, обмежуються вигука
ми та закликаннями. Дуже багато меду точиться 
там, де його не гріх було б економити. Скільки,
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наприклад, славослів’я про доярок та свинарок 
довелося перечитати мені за своє куце життя! 
Зворушені та розчулені поети бачать щастя цих 
чесних робітниць у тому, що вони вдосвіта при
ходять на ферму, а повертаються звідти вже при
смерком. А якщо подумати, може, цим і не варто 
захоплюватися? Може, краще було б, якби вони 
мали більше часу?

Безперечно, праця доярки — подвиг. Але ж не 
треба забувати, що подвиг — це майже завжди са
мопожертва. Іноді те, що ми називаємо подви
гом, є великою людською драмою. Чесна 
трудівниця, мати, дружина — де вона бере сили і 
час годувати сім’ю, створювати домашній зати
шок, півдоби клопотатися на фермі та ще й 
зрідка цікавитися, що пишеться в книгах і пока
зується на екранах? Захоплюватися тим, що в 
наш час на жінці ще висить такий тягар, по- 
моєму, блюзнірство. Захоплюватися треба люди
ною. Більше того, треба бути їй вдячним. Але вод
ночас треба дивитися правді у вічі, а не в потили
цю.
Саме безкомпромісною чесністю припали мені 
до душі «Дві сестри» та «Похорон голови колгос
пу» Івана Драча. Він тверезими очима подивився 
на ті речі, якими часто захоплюються люди з ле
дачим мозком. І головне в них все-таки не фор
мальне новаторство, а новаторство духовне. Бо 
якби поезія Івана Драча несла в собі лише фор
мальну новизну, повторюючи сто разів спожиті 
думки, то вона навряд чи когось захопила б.

Певен, що кращі поезії Ліни Костенко, Івана 
Драча, Миколи Вінграновського, Роберта Третья
кова, Віталія Коротича та деяких інших молодих
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поетів можна і треба цінувати без жодної зниж
ки на молодість. Та й взагалі поблажливості не 
місце в літературі, вона тільки псує письмен
ників. Потрібна сувора і нещадна критика. Така 
критика, яка б розвивала і збагачувала наш мо
зок, а не самолюбство. Повірити в свою 
геніальність можна без улесливості рецензентів. 
Для цього особливих розумових задатків не тре
ба А вчинити суд над самим собою може далеко 
не кожен. Якщо ж поет уміє тільки ображатися 
на критику, він уже не поет.

Дуже багато розмов точиться про чутливу, 
тонку, вразливу душу письменника, яку, мовляв, 
треба оберігати від усяких неприємностей. Але 
що ж то за чутливість, коли вона не чує, де прав
да, а де базікання? Що то за духовна тонкість, ко
ли вона у чесній критиці вбачає лише прикрощі? 
Ображатися не обов’язково навіть тоді, коли тебе 
хочуть образити. Не треба забувати, що від 
надмірного споживання цукру людина втрачає 
зуби.

Про все це кажу тому, що, на мою гадку, кри
тика для письменницької праці має величезне 
значення. Тільки тоді, коли в літературному гаю 
частіше працюватиме гостра критична сокира, у 
нас менше «проізростатиме» дерев невизначених 
порід.
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ЗАМІСТЬ 
ПІСЛЯСЛОВА

ПОЕТ З ГОРНІХ 
ШЕВЧЕНКОВИХ ВЕРШИН

Шевченківські мотиви у творчості Василя СИМО
НЕНКА

22 березня 2001 року «Літературна Україна»

Стаття В.Захарчснка, яку публікуємо 
нижче, написана на основі його доповіді, виго
лошеної в грудні 1994 року на науково-прак- 
тичній конференції в Черкасах. Уже добігає 10- 
та річниця Незалежності, а той наш біль ук
раїнський, висловлений Василем Івановичем 
шість з гаком років тому, досі, на жаль, не ми
нув. Ще в більшій непошані стали українська 
мова, культура, духовність... Ми ще не маємо 
поважного, повного видання творів В.Симонен
ка, звіреного з оригіналами, очищеного від бру
тальних цензурних втручань, правок, купюр. І 
державцям до цього байдуже. Забуваємо по
троху Поета?

У травні 1963 року я був свідком і учасником 
у Одеському будинку творчості розмов групи 
шістдесятників про Шевченка. М. Вінграновсь
кий тоді сказав, що коли мовимо про школу

Василь ЗАХАРЧЕНКО



Шевченка, то не про формальне, поверхове 
віршувальне наслідування, а маємо на оці сам дух 
Шевченкової поезії. Пригадували полум’яні Та
расові рядки й дивувалися. Бо то були справжні 
відкриття, несподівані, вражаючі. Шевченко в на
ших очах ставав сучасником, інтелектуалом ви
щої проби (тоді модною була інтелектуальність у 
поезії після десятиліть бездумного віршування), 
Шевченко звучав нам модерно. Це було нове, не 
школярське прочитання Шевченка, спадала ко
муністична полуда з очей.

Погибнет, згинеш, Україно,
Не стане знаку на землі.
А ти пишалася колись 
В добрі і розкоші! Вкраїно!
Мій любий краю неповитий!
За що тебе Господь кара,
Карає тяжко? За Богдана,
Та за скаженого Петра...

Стояли гарячі сонячні безвітряні травневі 
дні, і міцній, непорушній імперії-мачусі не видно 
було ні кінця, ні краю. Кінчалася короткочасна 
хрущовська, антиукраїнська до того ж, «відлига», 
в імперії заходило на ще похмурішу погоду. Без
вихідь давила душі. А хтось ще й додавав, допікав 
Шевченковим:

Сю ніч будуть в Україні 
Родиться близнята.
Один буде, як той Гонта,
Катів катувати!



другий буде... ог$е вже наші 
Катам помагати —
Наш вже в череві щипає...

Скільки «оцих вже наших» яничарів, ман
куртів, зазомбованих комуно-шовіністичною 
пропагандою ходило, жило з-поміж самих ук
раїнців на українській землі! Та повна- 
повнісінька сонячна Одеса, повен Донбас. Повні 
Київ, Полтава, Черкаси. О Го-осподи!.. І зріло щось 
у наших душах, нуртувало... І стогнало... І вело, ве
ло, кликало... І вселяло безнадійну надію проти но
вої ночі, на яку заносилось в усьому Союзі неісхо- 
димім. А в цей час у Черкасах молодий Поет уже 
змолов на «Жорнах» добірне зерно своїх думок і 
випік у «Печі» для України хліб істини.

У цей час у Черкасах надходило останнє літо 
Василя Симоненка, якого всі ми, окрім М. Вінгра- 
новського та В.П’янова, мало тоді ще знали. Не 
знали і його основних віршів, які незабаром ско
лихнуть Україну, утвердять друге українське 
Відродження, тут же й задушене. Мабуть, і Василь 
тоді роздумував над Шевченковою поезією, зано
во відкривав її для себе, і в собі самому. Недарем
но ж він якось прохопився рядками про це:

Щось у мене було 
І від діда — Тараса 
І від прадіда — Сковороди.

«Шевченківське у Василя Симоненка, — за
значив І Дзюба в статті «Більший за самого себе»,
— не тільки глибока приналежність народові, по-



лумяна любов до України і гнів проти її ворогів, 
влада правди над його душею, — ай  покликаність 
висловити те, що народжується в людських умах 
і душах, але чого ще ніхто не зважився сказати. 
Як і Шевченкові, Україна Симоненку потрібна 
не для гордині, а для справедливості, бо який же 
це світ, у якому не буде твого народу...»

Саме тоді Василь записав у «Окрайцях ду
мок»: «Є реалізм, якому служив Шевченко, і є ре
алізм, що користується послугами Дмитерка. 
Різні речі! Не дмитерки спадкоємці великих тра
дицій нашої великомученицької Літератури. Во
ни живуть з неї, а не для неї». А роком раніше від 
наших одеських розмов уже було написане Си- 
моненком, тільки ще не відоме тоді нам:

Аревній, обікрадений народе!
Над тобою прошумів розбій,
Та кати не вкрали твою вроду,
Не всушили дужий мозок твій.
Нові покоління, як обнова,
В лоні сповиваються твоїм,
І дідівська гордовита мова 
Служить вірно і слухняно їм. 
Пристрасним, орлино-мудрим зором 
Аивишся у всесвіт з-під повік...
Виродки — підтвердження суворе,
Що живеш і житимеш повік!

Оця жагуча любов до рідного народу і нена
висть до його виродків і катів, яка пройде через 
цілий цикл Симоненкових поезій, — це орлиний 
клекіт з піднебесних Шевченкових висот.



Саме тоді, в ту весну Богдан Горинь привіз 
віддруковані на машинці вірші невідомого нам 
поета з Черкас В.Симоненка «Некролог кукуруд
зяному качанові, що загинув на заготпункті» і 
«Злодія». Ми переписували їх, це був перший ук
раїнський «самвидав». У цих речах звучали шев
ченківської сили викривальні іронія і сарказм, і 
той незатихаючий біль за свій народ, біль, що 
проймав усе життя нашого Кобзаря.

Як приходили шістдесятники до Шевченка? 
Мені уявляється нація, народ величним 
білостінним храмом, який вінчають у його духов
но-інтелектуальних злетах золоті бані. Вершин
ний злет українського народу, нації — це Шев
ченко. Шевченко — це ота центральна баня, оте 
центральне склепіння, здійняте, як саме небо, ви
соко вгору. І цілком природно, хто потрапляє в 
цей храм білостінний, в оцю відправну точку ду
ху народного, в цю, можна сказати, больову точку 
народного духу, того неодмінно піднесе 
висхідними струменями духу до вершинного 
склепіння під банею золотою, до Шевченка...

Але ж по-різному входимо ми до храму, по- 
різному молимося в ньому. Я бачив колись, як у 
Володимирському соборі стояв чоловік і молився 
крізь сльози. То була розмова з Богом. І бачив 
інших, які хоч і осіняли себе хресним знаменням, 
все ж лишалися просто відвідувачами храму тут, 
нанизу. Як і оті дмитерки в нашій «великомуче
ницькій Літературі». Цих ніщо не піднесе...

Василь Симоненко, як і Тарас Шевченко, на
родився в тому білостінному храмі, у тій больовій 
точці його. Багато схожого в біографіях Т.Шев
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ченка і В.Симоненка. І той, і той — діти ук
раїнського села. І той, і той жили в одна
ковісіньких злигоднях кріпацтва, тільки за часів 
Симоненка це кріпацтво колгоспне було іце 
жорстокішим, ще цинічнішим, ще нестерп
нішим. І Шевченко, і Симоненко звідали напів- 
сирітство, а Шевченко згодом і кругле сирітство. 
Отже, обидва виходили з однієї больової точки. Є, 
правда, і певна відмінність. Якщо між Шевчен
ком і його народом не виникало ніяких ідео
логічних перепон, то між Симоненком і народом 
була по-бісівськи хитро, підступно вимурувана 
така перепона — комунорадянська, вщент заідео
логізована школа і виш, та ще й вибрана Василем 
необачно суто партійна професія — журналіста. 
Це завдало Симоненкові неймовірних душевних 
борінь, зовні не помітних нікому (про них здога
дуємося тільки з його поезії та щоденника). Васи
леві довелося довго звільнятися від тієї 
«берлінської стіни», проламуватися крізь неї, що 
дало потім привід різним офіційним потрактува- 
чам його творчості робити із Симоненка поета- 
комуніста, співача комсомолу. Та ще до того як 
була повалена Василем ця «берлінська стіна», на 
самій зорі своєї поетичної діяльності, у 1956 році 
він безкомпромісно, з пекельним прокляттям 
сказав лицемірній, бездушній системі у вірші 
«47-й рік» всю правду:

І люди йшли байдуже, мов лелеки,
Із косами дідівськими на лан.
В полукіпках лишали чорні глеки,
І, зуби стиснувши, «виконували план».



І вдови плакали, кричали діти «папи»,
А на сніданок — жолуді одні,
І в гарбах пнулися скелети-шкапи,
Худі, немов колгоспні трудодні.
Я не забув мужицькі очі хмурі,
Обличчя матерів налякані, тривожні,
Коли писали ви, продажні шкури,
Про їх життя, щасливе і заможне.

Це не комуністом і не комсомольцем напи
сано, хоч і на студпрактиці в черкаській 
партійній газеті. Це написано сином Шевченка! 
Так і домовимось надалі іменувати Симоненка
— не комуністом, а сином Шевченка. Хіба щойно 
прочитане не суголосне Шевченковому, народ
женому з одного й того ж болю за нещасний 
уярмлений народ:

Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть 
І діточок своїх ведуть...

Згодом, поваливши в своїй душі оту 
більшовицьку, згадувану вже «берлінську 
стіну», Василь підвівся на такі високі духовні 
регістри, вийшов на такі теми, за які ніхто ще 
не зважувався братись у тогочасній літературі.

Симоненко перший у задушливі комуно- 
імперські роки посмів на весь голос сказати те, 
про що одні з нас тільки думали, а інші навіть бо
ялися й помислити про таке в своїй рабській са
мотині. Він підніс наш дух, нагадавши нам про
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синівський обов’язок любити свою Батьківщи- 
ну-Україну над усе на світі, ні в кого не питаючи 
дозволу на це, ні в яких посередників-«старших 
братів»:

Хай мовчать Америки й Роси,
Коли я з тобою говорю...

Так безкомпромісно міг дозволити собі гово
рити, кликати, міг кричати про свій біль і свою 
любов до України тільки смертельно хворий Ук
раїною чоловік та ще Шевченко.

Нам би зараз оцієї нестримної, смертельної 
живої любові, коли недоламана комуністична 
«злоба небо крає» в Україні щомиті, коли нена
видять нашу рідну державну мову, державну 
символіку, коли ненавидять саму думку про по
будову національної держави, і різні політикани 
створюють партії, які записують у своїх програ
мах мету — побудувати не національну, а якусь 
космополітичну, «загальнодемократичну» та ще 
й двомовну, читай — російськомовну державу. 
Ото вже буде Україна! На радість усім нашим во
роженькам, які ну ніяк не хочуть згинути, «як ро
са на сонці». Не благоденствуймо, візьмімо в спа
док од Симоненка хоч трохи тієї його синівської 
любові до України й рятуймо її!

Є в Василя Симоненка і суто усвідомлений, 
запозичений від Шевченка хід, звертання до сво
го народу не прямо, а опосередковано, через 
інший народ, що надає цьому звертанню якоїсь 
всезагальної об’ємності, відтінює самих нас із на
шими болями на тлі іншого народу, зрештою, бу



дить наш приспаний народ взірцевим показом 
боротьби іншого народу за своє національне виз
волення. Зіставте Шевченків «Кавказ» і Симо- 
ненків «Курдському братові», до якого навіть 
епіграф узято з «Кавказу»: «Борітеся — поборете!» 
Через «Кавказ» Шевченко відкриває очі україн
ському народові на його ворога — російських ко
лонізаторів:

Все покажем! Тілько дайте 
Себе в руки взяти.
Як і тюрми мурувати,
Кайдани кувати,
Як і носить... і як плести 
Кнути узловаті, —
Всьому навчим; тілько дайте 
Свої сині гори 
Остатнії... бо вже взяли 
І поле, і море.

Чи ж не про це й В.Симоненко сказав ук
раїнському народові, який у 60-ті роки та й сьо
годні стоїть над самою прірвою з волі «старшого 
брата» (саме це пекло наші серця і в ту гарячу 
одеську весну 1963 року):

Вони прийшли не тільки за добром — 
Прийшли забрати ім'я твоє, мову, 
Пустити твого сина байстрюком.
З гнобителем не житимеш у згоді:
Йому нанять, тобі тягнути віз.
Жиріє з крові змучених народів 
Наш найлютіший ворог — шовінізм.



Бін віроломство заручив з ганьбою,
Ьін вчинить все, аби скорився ти...
О, курде! Бережи свої набої.
Без них тобі свій рід не зберегти.
Не заколисуй ненависті силу...
Тоді привітність візьмеш за девіз,
Коли впаде в роззявлену могилу 
Останній на планеті шовініст.

«Наш найлютіший ворог — шовінізм». Ці сло
ва Симоненка треба нам засвоїти на генному 
рівні, щоб вистояти. Цей вірш, я б сказав, за 
розміром міні «Кавказ», а за злетом думки, за уза
гальненням, за напругою почуттів, болю — рівно
великий «Кавказу».

Володів Симоненко і даром передбачення, 
пророцтва. Згадаймо хоч би його рядки: 
«Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і 
вибилися з сил — на цвинтарі розстріляних 
ілюзій уже немає місця для могил». Справді, ми 
вже ці обеліски скидаємо з тіла своєї землі, як не
чисть.

Як пророцтво сприймаю я і вірш «Де зараз 
ви, кати мого народу?». Вірш, я б сказав, універ
сальний. Написаний нам на виріст, на перспек
тиву, коли ще кати душили Україну, були над на
ми. Зараз вони вже не над нами, але ще на рівні 
наших очей і дивляться на нас крізь приціл авто
мата Калашникова. Зізнаюсь, якось під час одно
го з мітингів національно-демократичних сил у 
1991 році коло пам’ятника Шевченкові я пере
жив потрясіння, слухаючи цей вірш у виконанні 
дівчинки-підлітка:



Де зараз ви, кати мого народу ?
Де велич ваша, сила ваша де?
На ясні зорі і на тихі води 
Вже чорна ваша злоба не впаде.
Народ росте, і множиться, і діє 
Без ваших нагаів і палаша.
Під сонцем вічності древніє й молодіє 
Його жорстока й лагідна душа.

І таким відчув я себе на мить-миттєву силь
ним, вільним з усією площею демонстрантів, що 
здалося, нема вже на нашій землі жодного катю
ги, що ми вже вільні й оце слухаємо, як спогад 
про тих катів, слова-зітхання полегшені. А колись 
же це буде?! Буде й на нашій українській землі 
свято! Бо Симоненко по-шевченківськи перекон
ливо, словами від Бога говорить нам:

Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!

Чи розумів В.Симоненко свою місію, свою 
шевченковість, якщо можна так сказати? Розумів. 
І знав про ту високу страшну ціну, яку доведеться 
сплатити йому за це. Адже ворогів своїх він знав у 
обличчя, чи не щодень вітався з ними на вулицях 
рідного міста, а то й у їхніх кабінетах. Як трепета
ло його синівське серце, коли він писав у наших 
Богом забутих Черкасах:

Але скажи: чи ти зі мною поруч 
Пройдеш безтрепетно по схрещених мечах?



І на закінчення ще хочеться кілька слів ска
зати тим, хто й сьогодні намагається зробити з 
В.Симоненка «поета-комуніста». До речі, й у 
цьому долі Шевченка і Симоненка схожі. Адже 
й із Шевченка довгий час робили комуністично
го пропагандиста. У ці дні навіть стару афішу ви- 
тягли й почепили в місті, на якій Симоненка на
звано «поетом-комуністом». Скажуть, а що, хіба 
не називав його так О.Гончар у передмові до 
збірки віршів? Ви вдаєте, що не чуєте під Гонча- 
ровим позверхнім «Інтернаціоналом» 
справжнього мотиву, мотиву «Ще не вмерла Ук
раїна»! О.Гончар сказав про нашого Поета таке: 
«Для співу свого, для думи своєї в щасливу мить 
народила його Україна». Україна народила, а не 
компартія. Комунізм нічого не народжує, він 
тільки вбиває, знищує. Бо він не український, не 
російський, не турецький, не циганський, він 
ніякий (хоча й осідланий був на 70 років Росією 
на її користь!). Ідеал же комунізму — перетво
рення всіх понад 230  національних держав на 
єдиний безнаціональний, всесвітній концтабір 
російського заквасу.

Вислів «поет-комуніст» тоді був прикриттям, 
спробою легалізувати Симоненкову поезію, виве
сти її із «самвидаву» в комунорадянський друк, 
змусити цей яничарський друк запрацювати на 
велику патріотичну творчість Поета, якого «для 
співу свого, для думи своєї» народила Україна.

І коли вже нашого Василя Шевченко в небі 
України підсадив на золотого Великого Воза, і во
ни неспішно погуркотіли там у зорях у молочній 
білині Чумацьким шляхом у вічність, тут, на зра-



бованій українській землі, вся бісівська ко
муністична літобслуга з пігмейською заповзят
ливістю шамот зашипіла, закричала:

— Ні! Ні! Він не наш був, не на-ашшш! — і по
ставила печать заборони на його живлюще слово 
на цілих півтора десятка років, а на окремі його 
поезії-прозріння і на десятки років.

Так, товариші комуністи, він не ваш! І щас
ливі ми, і щаслива мати-Україна, що він не ваш. 
Василь Симоненко — навічно український Поет. 
Поет з горніх Шевченкових вершин.
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