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ВІД ПЕРЕКЛАДАЧА

В дитинстві я не володів єврейською мовою так, щоб нею 
писати, тож змалку пишу вірші українською мовою. Та коли 
в середині 30-х років, маючи першу книжку своїх віршів, я на
вчався в Київському університеті, Павло Тичина, який на той 
час вивчив єврейську мову (ідиш), порадив мені теж вивчити 
цю мову, щоб перекладати з оригіналу твори єврейських поетів. 
Він познайомив мене з Іциком Фефером, а Максим Рильський 
трохи пізніше — з Давидом Гофштейном. І можна сказати, що 
Д. Гофштейн та І. Фефер, старійшини єврейської радянської 
поезії, й допомогли мені вивчити ідиш, а також значно розшири
ли мої знання з єврейської літератури, зокрема поезії. На кінець 
30-х років я вже настільки вивчив ідиш, що міг вільно перекла
дати з оригіналу, і до другої і третьої своїх поетичних книжок 
включив переклади з І. Фефера та М. Гарцмана.

Коли одразу після війни видавництва «Радянський письмен
ник» та Держлітвидав України («Дніпро») почали систематично 
видавати книги єврейських поетів у перекладах на українську 
мову, я, звичайно, був залучений до активної участі в готуванні 
цих видань. Так поступово, упродовж багатьох років, і склада
лася ця моя авторська антологія єврейської радянської поезії, 
хоча антологією в повному розумінні цього слова її назвати 
не можна, адже вона не представляє всієї єврейської радянської 
поезії, а тільки твори тих поетів, що жили чи живуть на Україні, 
й то не всіх, а тих, яких мені доводилося перекладати і яких я 
здебільшого знав чи знаю особисто.

Хочу відзначити, що, крім мене, твори єврейських поетів 
активно перекладали й перекладають українські радянські поети 
всіх поколінь — П. Тичина, М. Рильський, Д. Білоус, Н. Тихий, 
Д. Павличко, Б. Олійник, І. Драч, В. Коротич та багато інших.

Всі переклади, що увійшли до книжки, здійснені з оригіналу. 
Авторські добірки розміщено відповідно до часу входження пое
тів у літературу.
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Відкривають збірник твори Д. Гофштейна і І. Фефера. Д. Гоф- 
штейн починав свою творчу роботу ще до Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, і перші вірші його добірки написані 
ще в передреволюційні роки. Громадянське становлення цього 
поета відбувалося під впливом друга його юності Ошера Шварц
мана — одного з перших єврейських радянських поетів, який 
в роки громадянської війни бійцем славетного Богунського полку 
загинув у боях за Радянську владу на Україні (твори О. Шварц
мана любовно перекладав, до речі, з оригіналу П. Тичина). 
Творчість І. Фефера була народжена першими революційними 
роками. Ще зовсім юним вступивши до Комуністичної партії, він 
був одним із організаторів і активних учасників літературного 
процесу на Україні. Як і Д. Гофштейн, він — учитель і наставник 
багатьох єврейських поетів, що прийшли в літературу в тридцяті 
й наступні роки.

Я включив до книжки кілька творів Лейба Квітко — одного 
із старших єврейських радянських поетів, який писав переважно 
для дітей. Його твори для дітей широко відомі українському 
читачеві, отож тут я обмежився віршами цього поета, написани
ми для дорослого читача, адже ця грань його творчості мало 
відома.

Особливо хотілося б підкреслити те, що серед авторів цієї 
книжки — єврейські поети, які загинули смертю хоробрих в боях 
за Радянську Батьківщину в роки Великої Вітчизняної війни — 
М. Хащеватський, М. Гарцман, С. Гельмонд, Г. Діамант, Ш. Голь- 
денберг. їхні імена викарбовані золотими літерами на меморі
альній дошці в будинку Спілки письменників України.

Досить широко представлено в книжці покоління єврейських 
поетів, які прийшли в літературу в 30-і роки і були друзями 
моєї літературної і комсомольської юності,— А. Гонтар, Р. Ба- 
лясна, М. Талалаєвський, Д. Хайкіна.

Сюди увійшли твори єврейських радянських поетів не тільки 
Києва, а й інших міст України — Харкова (М. Хащеватський, 
Хана Левіна), Одеси (X. Вайнерман), Херсона (А. Кацев), а та
кож деяких з тих, які народилися й починали свою літературну 
роботу на Україні, але потім переїхали в інші міста — в Москву
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(А. Вергеліс), Біробіджан (Б. Міллер) — і нині не поривають 
своїх зв’язків з Україною.

Завершують книжку твори поетів, які прийшли в єврейську 
літературу порівняно недавно,— М. Могилевича, X. Бейдера, 
П. Киричанського, Б. Могильнера, В. Верніка. Майже всі вони — 
учасники Великої Вітчизняної війни.

Відбираючи твори для цього збірника з перекладених мною, 
я прагнув, щоб в українського читача хоча б якоюсь мірою скла
лося уявлення про тематичне й художнє розмаїття єврейської 
радянської поезії, зокрема жанрове,— до книжки включено роз
діл з поеми Р. Балясної, віршовані мініатюри С. Гельмонда, вірші 
для дітей А. Кацева.

Любов до Радянської Вітчизни, зокрема до української землі, 
священне чуття дружби народів, уся гуманістична повнота по
чуттів характерні для цих творів, як і для всієї'єврейської радян
ської поезії, що розвивалася і розвивається в єдиному лоні всієї 
радянської літератури.

Ініціаторами створення цього збірника були П. Тичина 
і М. Рильський, які заохочували мене до праці над ним,— і за
вершення цієї роботи буде ушануванням їхньої світлої пам’яті.

Користуюсь нагодою, щоб висловити щиру подяку старшому 
науковому співробітникові Інституту світової літератури 
ім. О. М. Горького Академії наук СРСР доктору філологічних 
наук У. А. Гуральнику за консультації, які допомогли мені в ро
боті над цим виданням.



Давид^
Гофштейн

1889-1952

*  *  
*

Я вірю,
Що зачинені ворота 
Чекають десь іще, либонь,
На перший, на легенький дотик 
Моїх натомлених долонь.

І не один іще поріг 
Жде на мандрівницький мій посох, 
І глек з водою жде моїх 
Припалих сірим пилом, босих, 
Натруджених в походах ніг —
Тим пилом, що не змився в росах 
Далеких і крутих доріг.

*  *
*

Як зарожевіло на небокраї,
І промінець позолотив 
Важезних хмар похмурі зграї,— 
Почувся світлий спів:
— Уже світає...

І серце, що важкий тягар носило 
Всіх бездоріж, усіх безмеж,
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Як стало вже нести несила, 
Почуло голос, повний сили: 
— Ти донесеш!..

*  *  
*

Ошеру Шварцману

Туди, у синь^
В куточок той зелений,
Що рідний, дорогий для мене, 
Туди — в мою Волинь,
Мій погляде, полинь!

Я руки підіймаю 
З синівським молодим привітом. 
Я їх над верстами простяг.
Там бачу стяг 
Червоний 
Над колони,
Що вільно має,
Мов розмовляє 
Із цілим світом.

Мій ніжний брате-витязю,
Як сонцю навесні 
Із виссю голубою,
Як гордій пісні 
З струнами,—
Так у борні
Моєму серцю юному —
З тобою
Навік не розлучитися!..
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АВТОПОРТРЕТ

Раптом таке ото трапилось диво:
Стало мені повернути можливо 
Жадібну спраглість дитинного зору.

Зняти з обличчя усі його зморшки,
Брови зробити суворими трошки,
Звести питально-здивовано вгору.

І залишитись отак на хвилину 
Схожим на добру, розумну дитину,
Що обіймає весь світ пильним оком.

Лиш на хвилину — цього, може, й досить 
З поглядом, що не волає, не просить,
З мрійним чолом, ледь опуклим, високим.

СЕРЦЕ МОЄ

Не гупай так, серце, 
Свій гнів ти спини,
На мене не сердься — 
Не маю вини.

Хоч вдягнуте наче 
Ти у футляр,
Та чую гарячий 
Твій кожний удар.

Ти чітко і тихо 
Про все сповісти.
І радість, і лихо 
Повідуєш ти.
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І мрію, і дію,
І холод, і жар.
Лиш я розумію 
Твій кожний удар.

Найвищий твій прояв — 
Лише у борні. 
Найкращою зброєю 
Станеш мені!

Борися відважно 
За світлу мету,
Відстоюй безстрашно 
Людську правоту!

*  *
*

Краю ти мій зелений, 
Радянська моя державо! 
Ти єдиний у мене, 
Радість моя і слава.

Хай всі твої дороги 
Рясно кров покропила, 
Та немає знемоги, 
Дужчою стала сила.

Чесно несу я ношу 
По шляху по крутому. 
Радію, що звідать можу 
Щастя рідного дому.
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*  *
*

До чого серце прагнуло моє,
Усе, що малювала лиш уява,
Про що колись казать не мали права,— 
Здійсниться скоро... Є воно вже, є...

Це наше покоління, це ж бо ми 
Самі собі таку створили долю —
Зуміли стати першими людьми,
Що на планеті цій пізнали волю...

Хай на землі ще є страждання й гніт, 
Нехай і наші дні ще многотрудні,
Та перетворимо на свята будні 
І радістю осяємо весь світ.

Здійсниться мрія... Є воно вже, є... 
Зітхнуть на всій планеті вільно люди — 
І це найкраща нагорода буде 
Серцям, що прагнуть щастя, як моє...

ПРОГУЛЯНКА

Так рано випав сніг. Зимовим стало місто. 
Хитаються гілки — порошать злегка путь.
І дивиться згори похмуре небо млисте,
Як двоє поруч, розмовляючи, ідуть.

З Волині я, для нього рідне місто — Вільнюс, 
Зустрілись випадково й ходимо із ним.
Такі у нас у всьому злагода і спільність, 
Неначе зрощені ми коренем одним.
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Отак собі йдемо й гуторимо потроху,
І хвалим землю цю, обом нам дорогу.
І раптом спинимось, як вигляне з-за рогу 
Берізка золота на білому снігу...



I  ЦИК
Фефер

1900-1952

*  *
*

Біля верб, де кінчається поле,
На семи а чи більше горбах 
Притулилась малесенька Шпола 
Із дворами, з хатами в садках.

Мали ми від дідівського спадку 
Край закуреного шляху 
Невеличку похилену хатку 
З мирним бусликом на даху.

І у вересні теплім, духмянім 
В надвечір’я багряно-сумне 
На чистенькім рядні самотканнім 
Народила мати мене.

Пам’ятаю я небо в зірницях 
В фіолетово-синім вікні.
Це ж тоді і почув я: — Іцик! —
З ложки чай давали мені...

БАЛАДА ПРО ПОЖЕЖУ

Десь у дев’ятнадцятім столітті,— 
Де поля лежали сумовиті 
Збоку від широкого шляху,
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Між гінких березок і ялинок, 
Невисокий горбився будинок,
Наче вріс в гущавину глуху.

Уночі, як по хатах поснули 
І про денні клопоти забули,
І запала тиша вже давно,—
Полум’я злетіло хижим птахом 
Над солом’яним похилим дахом 
І кружляло й падало воно.

Ось на сотні іскор розкололось. 
Задзвонили дзвони на весь голос.
І на ноги встало все село.
Рвало полум’я завісу ночі, 
Продирали люди сонні очі 
І хрестили злякано чоло.

Стріха ж, наче стогнучи, згоряла, 
Мов плугами, темряву орала,
Бігав хтось од вікон до дверей.
— Ой рятуйте, люди! — чувся галас, 
І від нього наче ніч здригалась,
То.кричав старий кравець-єврей.

На біду ще десь узявся вітер.
Та он видно блиск дзвенючих відер, 
Мов самі злітали до криниць.
Он у них уже й вода хлюпоче...
А кравець підвів до неба очі 
І в молитві впав на землю ниць.

Вийшов пан поглянуть на пожежу. 
Знали всі ходу його ведмежу. 
Вийшли з ним і п’ять його синів.
І узяв він ще з собою варту.
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Засміявся пан, немов од жарту,
Та від злості раптом побілів.

— Воду хто посмів сюди носити, 
Хто посмів єврейський дім гасити? 
Хай розійдуться усі за мить!
З нехрещеної цієї хати 
Всіх до одного повиганяти!
Я люблю, як вогнище горить...

У повітрі нагаї, пістолі...
Та розсіювався гурт поволі.
— По хатах! — гуділо, наче дзвін.
— Розійдіться звідси всі негайно! 
Хто з відром там бігає? Нехай-но 
Не втече — зазнає кари він!

То гукали паничі зухвало.
Полум’я ж палало, вирувало,
Аж поблідли зорі уночі.
А кравець хапав ковша з водою 
І трусив лякливо бородою —
І сміялись пан і паничі.

— Та тихіше,— каже пан,— тихіше! 
І слова його звучать грізніше:
— Ніби чую — їде хто до нас.
То кому вночі схотілось їхать? —
Ну а дах, немов сухий той віхоть, 
Пломенів на вітрі і не гас.

І земля пашіла перегріта.
Все чіткіше стукали копита.
Чути — хтось коневі каже: «Стій!» 
Тільки гостя щось погано видко. 
Хто він, що злізає з воза швидко 
В піджаці й вишиванці льняній?
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Пан назустріч став серед дороги,
Як поглянув — навіть зблід він трохи. 
Гостя упізнало все село:
Теплі очі, щирі та бездонні,
Ще й широкі трудові долоні,
Довгі вуса і ясне чоло...

— Що горить? — до гурту кинув строго. 
А що глянув — іскри коло нього,
І спитав суворо вдруге він.
Всі мовчали, і було так тихо,
Що лиш чути, як палає стріха 
І тривожно десь ще бамка дзвін.

Та панич нараз як зарегоче —
Сміх той покотився серед ночі,
Аж хлюпнув водою тихий став. 
Заблищали вогкі очі п’яні:
— То горить єврейська хата, пане,— 
Хай горить! — і знов зареготав.

А селяни похилили чола,
Ще тісніш зімкнулися у коло,
Де стояв кремезний чоловік.
Ну а той на людські глянув муки, 
Крилами підняв угору руки,
Ніби сон усім зігнав з повік.

Важко впав його піджак на воза,
Ув очах немов німа погроза.
Дужки відер взяв він до долонь 
І мерщій ті відра — в став, у воду 
І її морозну прохолоду 
Швидко лив на жадібний вогонь.

І дивились гостю всі у вічі —
«Будь благословен ти, чоловіче!»
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I подумав той кравець-єврей:
«Хто ж бо він, що не злякався смерті, 
Що слова його прості й одверті? 
Мало на землі таких людей!»

Ну а гість зігнув широку спину,
На вогонь лив воду без упину.
В голосі його звучала мідь:
— Всі ми, хто пригноблені і бідні,
Як одна сім’я, як діти рідні.
Нумо, швидше, відра всі візьміть!

І пройшла по натовпу тривога,
І за кличем гостя дорогого 
Заіскрились відра у руках,
І нараз, поривисті і шумні,
Полились рвучкі сріблясті струмені 
На палаючий червоний дах.

Вже і пана з вартою немає...
Золотих тріскучих іскор зграя 
Розлетілася і зникла вдалині.
По хатах розходилися люди,
Западав їм попіл в очі, в груди, 
Чорний попіл, мов ті чорні дні.

І коли до хат в сліпі віконця 
Пробивався перший промінь сонця 
У світання золотавий час,
Запитав кравець у селянина:
— Хто мій рятівник, свята людина? — 
І почув у відповідь: — Тарас!

Між гінких березок і ялинок 
Ще й тепер стоїть старий будинок 
Побіля широкого шляху.
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Там кравця давно уже немає,
Лиш земля зчорніла нагадає 
Давнину похмуру і глуху.

Жив тоді Кобзар на Україні —
То пісні його живуть і нині.
Він мов сонце запалив у млі —
І у дев’ятнадцятім столітті 
По шляхах, що густо терном вкриті, 
Ніс любов і правду на землі...

РОЗУМ

Найвищий дар мого буття —
Мій розум.
Несе він сяйво у життя,
Як сонце росам.
Найвищий дар мого буття —
Мій розум.

Він не впадає в забуття,
Робить все прагне до пуття,
Не любить зла, не вірить позам — 
Найвищий дар мого буття —
Мій розум.

Освітлює шляхи мені,
Уміє бачить вдалині,
Наказує в тривожні дні 
Сміливо йти назустріч грозам 
І не вклонятися погрозам,
В борні не знати каяття. 
Найвищий дар мого буття —
Мій розум.



РОСІЙСЬКА МОВА

Рідну мову знай чудово,
Знай, плекай, оберігай!
Та для нас російська мова 
Особливо дорога.

Мова ця живе в народі —
І підносить і навча —
Мова пушкінських мелодій, 
Мудра мова Ілліча.

Скільки віщих, сонцем повних, 
Слів дарує нам вона.
Сто народів різномовних 
Ув одну сім’ю єдна.

Завжди мові цій опора,
І мені бринять, як спів, 
Животворний грім «Авроры», 
Світлий грім Жовтневих днів.

ЗОРІ Й КОНІ

У сльозах вернувся хлопчик 
Літнім вечором у дім.
— Гей, збирайся,— кличе маму,— 
І зі мною в гай ходім!
Щойно там на луках бачив 
Наших коней табуни.
Лунко п’ють із річки воду,
Сонце з нею п’ють вони.
Вже від сонечка лишився 
Лиш окрайчичок малий...

18



— Не сумуй, мій любий синку,
І даремно сліз не лий.
Скільки світ стоїть, мій хлопче, 
Кінь до річки знає путь.
Та до сонця довгу шию 
Він не може дотягнуть...—
Сонце сіло за рікою,
Небосхил одразу зблід.
Із гучним іржанням коні 
Переходять річку вбрід.
Хлопчик знов прибіг додому 
Сяють сльози в нього з вій.
— Гей, збирайся,— кличе маму,— 
І зі мною йди мерщій!
Сонця вже нема — від нього 
В небі лиш стовпи руді.
Коні з гривами густими 
Вільно ходять по воді.
Коні вип’ють нашу річку,
Що і в пригорщ не збереш. 
Проковтнуть вони всі зорі,
Хмари й місяць з ними теж...
— Та не плач, дурний мій синку, 
Проминули вже віки —
Кінь спива зірки з водою,
Та лишаються зірки.
Світять зорі, як світили,
Золотим своїм огнем.
Річка річкою лишилась,
Світло — світлом,
Кінь — конем!
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СІДАЄ СОНЦЕ

За стіг сідає сонце низько. 
Згасає день.
В твоїх очах багряні зблиски. 
Згасає день.

І сад відсвічує багряним. 
Згасає день.
Сповите все легким туманом. 
Згасає день.

В ріці на хвилях позолота. 
Згасає день.
І стука вечір у ворота.
Згасає день.

Темнішає далека пуща. 
Згасає день.
До мене пригорнися дужче. 
Згасає день.

Вже небеса стають імлисті. 
Згасає день.
Останні спалахи на листі. 
Згасає день.

Немає сонця. Обрій синій 
Укрила мла.
Лише в очах твоїх і нині 
Воно пала...



Лейб
Квітко

1890-1950

НЕБО

Було чужим, ворожим небо 
Землі і страдницьким хатам. 
Його загарбав бог для себе, 
Нам не лишивши місця там.

Як волю здобули й освіту,
То став осяжнішим наш зір. 
Вриваймось в таємниці світу — 
У царство сонця, в царство зір!

І чимсь повіяло домашнім 
Від неба дальнього, коли 
Там наші льотчики відважні 
Свої машини повели.

Не тільки льотчики відомі,
А й друг піднявсь у висоту — 
Працює в небі, як у домі,
На верхолазному посту.

Піднявсь сміливо в височінь,
У час перерви грає в шахи,
І на висотній балці даху 
Десь шаховий крокує кінь.
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Хатиночки білі похилі 
Збігали з горбів у яругу.
Об камені билися хвилі 
В’юнкого нуртливого Бугу.

Там біля хатинок тих близько 
Кургани народної слави.
А в хаті моя там колиска, 
Лунали пісні величаві...

Тараса великого пісня 
Любові і гніву нас вчила.
Він панство картав ненависне, 
Яке обтинало нам крила.

Як думав печальну він думу — 
Було в ній мого трохи суму. 
Як слово він мовив натхненне 
То думав тоді і про мене 
Як піснею бився за волю —
Й мою він виборював долю...

РОЗМОВА 

Говорить дуб:
— Всотав я землі щедрі соки 
І виріс міцний і високий.
Та рухатись все ж я не в змозі 
І заздрю коню на дорозі...

Говорить кінь:
— Легкий і рухливий я кінь, 
Галопом помчу в далечінь.
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Та небо для мене закрили —
І заздрю я птаховим крилам...

Говорить птах:
— Вершу я у небо політ,
А гнізда звиваю між віт.
Та крила хай мав би орлині — 
Я все-таки заздрю людині...

СЛОВО ПРО ДРУЖБУ

Дев’ятнадцять кілометрів
зимового шляху,

Дев’ятнадцять кілометрів
по заметеній сніговій дорозі 

Іде Василиса Карпівна у ніч глуху 
До Малки Гершівни,

що живе у тривозі.

Малка Гершівна — її сусідка,
Разом жили вони в місті — в одному будинку, 
Жили в мирі, у злагоді — бувало, нерідко 
Горщика позичить

чи просто забіжить на годинку.
Вже й не бідно жила Василиса Карпівна,
Та й Малка Гершівна —

здавалось, не було пори щасливішої. 
Та от фашист напав —

і стогне земля загарбана,
Все він палить, руйнує,

людей убиває і вішає...

Та минали тижні і навіть місяці...
Від гестапо над Малкою Гершівною 

нависла небезпека —
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І тоді Василиса Карпівна
знайшла їй безпечне місце 

У селі, що від міста далеко.

І от іде до неї, вимінявши на їжу речі,
І несе їй хліб і ще дещо до хліба.
Звалила клунок на худі плечі,
Зігнувшись, по засніженій дорозі дибає.

Отак іде уже не вперше вона.
Грузнуть у снігу натомлені ноги. 
Непогані вісті з фронту —

і вони з Малкою Гершівною 
Таки дочекаються світлих днів Перемоги.



Мойсей
Хащеватський

1897-1943

БАТЬКІВЩИНА

Який для мене зміст у слові цім? — 
Бувало, я не раз себе питаю.
Можливо, це лиш батьківський мій дім — 
Та хата, що стоїть, як кажуть, скраю?

Ні-ні, і ця оселя, і цей дах,
І ці старі й такі знайомі стіни 
Не спинять вітру, що летить, як птах,
До мене із усіх кінців країни.

І кожний дім, і кожний той куток,
Де я буваю восени чи літом,
Пов’язані аж тисяччю ниток 
І з рідним краєм, і з усеньким світом.

О, скільки їх у серці у моїм,
Тривог, турбот, що у житті їх повно! 
Якщо не цілий світ — мій рідний дім,
То шоста цього світу — безумовно.

БІЛЯ ВОГНИЩА

Ув одну із ночей, 
Що на зорі багата, 
Біля вогнища брат
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Упізнав свого брата.
Це у лісі було,
Як скінчилася битва 
І як біля вогню 
Опинились обидва.
Був солдатом один,
Зовсім юний хлопчина — 
Літ шістнадцять, не більш, 
Аж до п’ят шинельчина. 
Другий був командир,
І ставний, і високий,
У шкірянці новій,
Ще і маузер збоку.
— Як потрапив сюди? — 
Запитав молодого.
— Я із роти, яка
Вам прийшла на підмогу.
— Чи призвали, чи сам?..
— Сам... Недільного ранку 
Рота йшла повз село,
Як рушала на Врангеля...
— Як же мати, сестра? 
Доглядають невістку?
— Та здорові... Від нас, 
Певне, ждуть вони звістку... 
Вірив я, що тебе
Тут, напевне, побачу,—
І всміхнувсь, не втаїв 
Світлу радість юначу.
— Радий, звісно, і я,
Що зустрівся з тобою,
Та одна тільки ніч,
Завтра знову до бою...
Нам від Фрунзе наказ:
В море скинуть барона. 
Може, підеш до нас,
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До штабного вагона? 
Наговоримось там,
Як то кажуть, уволю, 
Почастую тебе,
Випить чарку дозволю...
— Ні, не можу ніяк,
Я лишуся із тими,
З ким ішов у похід, —
Це ж мої побратими.
Не залишу я їх,
Завтра ж, кажеш, атака...
— Так і знав я, що ти 
Будеш справжній вояка.— 
Так сказав командир
І суворо звів брови:
— Прощавай, брате мій, 
Та й лишайся здоровий! 
Вже зустрінемось ми, 
Певне, за Сивашами...—
І пішов... А юнак
Знов із товаришами.
...Ув одну із ночей 
Перед боєм завзятим 
Біля вогнища брат 
Попрощався із братом.

*  *  
*

Ошеру Шварцману

При боці шабля. На коні. 
Будьонівський шолом. Шинеля. 
Помчав — і зник удалині, 
Безмежна даль — його оселя.
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Я чую гук в нічній імлі —
І досі ще від нього луни.
Мчить кінь, мов буря, по землі — 
В сідлі на ньому вершник юний.

І я вслухаюсь в пізній час:
Десь близько стукотять копита — 
То вершник їде знов до нас,
Щоб доспівати й долюбити...

ІЗ ЦИКЛУ «СМЕРТЬ МАТЕРІ»

%  ^  їц

Уже потрібна поміч їй була,
Уже й підвестись матінка не здужа.
З водою склянку взяти не могла,
Щоб освіжить уста... А може, й душу.

Лежала мовчки, терплячи, вона 
І ні про що ні в кого не просила,
Так ніби то була її вина,
Що стала — ти диви — якась безсила.

З її коротких і нечастих слів 
Лише одне я добре розумів,
Що в неї — ані страху, ні скорботи.

Лише в очах світилася печаль 
Від того, що безсила і, на жаль, 
Близьким і рідним завдає турботи.
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*  *  *

Стояв незрушно, мовчки, як німий, 
Я біля ліжка, де лежала мати.
Отак обоє і мовчали ми:
Про що я міг у неї запитати?

Я мучився в мовчанні тім сумнім, 
Що їй допомогти мені несила.
Я бачив: смерть уже влетіла в дім 
І понад ліжком розгорнула крила...

А мати в ті хвилини мовчазні 
Каралася від того, що мені 
Так боляче прощатися із нею.

Отак обоє і мовчали ми.
І я стояв безмовно, як німий,
Бо всі слова були б отут брехнею...

МІЙ СИН -  ЧЕРВОНОАРМІЄЦЬ

Солдати йдуть у літній свій похід, 
У ногу йдуть, а як співать уміють! 
Я серед вулиці дивлюся вслід: 
Адже і син мій — червоноармієць.

Хіба давно його я колисав,
Возив узимку з гірки на санчатах? 
А от недавно фото надіслав.
В шинелі. Із гвинтівкою. На чатах.

Коли солдатів бачу, то чомусь 
Наструненим стаю у ту хвилину.
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Ідуть, ідуть солдати, я ж дивлюсь: 
Можливо, сина серед них зустріну.

У ногу йдуть. Залізно. Як один.
І кожний з них мені — неначе син...

ЗУСТРІЧ У ТРАМВАЇ

У трамваї пострічались. Подає 
Руку другові. І навіть обнялись.
— Радий бачити... Ну як життя твоє?
— Я одразу й не впізнав тебе, дивись!
— Подзвони, заходь... Ну будь здоров! 
Знову потиск рук. І обнялись. 
Розпрощались на зупинці знов
Аж до зустрічі... в трамваї ще колись.

*  *
*

Ми любим землю з давніх літ, 
Важкі, розриті плугом брили, 
Які нам зрощували цвіт,
Які зросив не раз наш піт,
Що їх ми пестити уміли.

Ми любимо міста й садки, 
Життя нового щастя-звуки,
Все, що росте в нас з-під руки, 
За що боролися батьки,
Що візьмуть в спадщину онуки.

Ми любим день цей весняний, 
Радянську землю, синє небо...
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О краю рідний, ти такий 
Моєму серцю дорогий,
Що і на смерть піду за тебе!

*  *
*

Немов палючого самуму жар,
Так ти гориш, о праведний мій гнів! 
Я хочу, щоб гарматний мій удар 
Фашистських приголомшував катів. 
Я хочу бити, як торпеда б’є,
Щоб лютий ворог наш пішов на дно. 
О краю мій! Візьми життя моє,
Якщо тобі прислужиться воно!



Хана
Левіна

1900-1969

МАТИ

Ясне і спокійне обличчя в старої. 
Поділені проділом строго надвоє 
Зав’язані вузликом коси вже сиві,
А очі — такі молоді та красиві...
Все любить з собою вона розмовляти: 
«Ой, діток так мало, а щастя багато...»

От ніч зазирає до неї в вікно,
Уже і заснути б їй можна давно.
Та кіт до старої заліз на канапку 
То вуса погладить, то лиже він лапку. 
То раптом на тінь як накинеться він,
На тінь, що од вікон прослалась до стін.

А мати сидить, мов на свято врочисте. 
Хоч плаття на ній не новеньке, та чисте 
Було воно жовте, а стало жовтаве,
Та, як в молодої, короткі рукава,
І смужка з мереживом на комірці... 
Когось ніби жде у хвилини оці.

От вітер із свистом примчав до воріт — 
Аж з ляку пригнувся, напружився кіт. 
Гуде за вікном, не стихаючи, хуга. 
Вслухається кіт, нашорошує вуха,
Та вже заспокоївсь, лягає вже він, 
Вмостившися зручно, в теплі між колін.
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I гладить стара його шерсть волохату.
«Ой, діток так мало, а щастя багато.
І чим, ви скажіть, заслужила це мати:
Від кожного з них стільки радості мати!..» 
Торбинку із шафи вона дістає,
У ній зберігає багатство своє,
Найбільше багатство, яке тільки має,
Мов скарб найдорожчий його зберігає.

Вона ту торбинку до столу несе.
В нім — фото, листи, телеграми — і все. 
От дивиться мрійно із фото хлопчина. 
Зачесана вгору чорнява чуприна.
А от її сина пізніший портрет:
Ой, як до лиця йому кітель, кашкет...
І глянула крізь окуляри ласкаво 
На «якір», на золотом шиті рукава...

То він капітан... Йому в морі плисти.
Де знайде він час, щоб писати листи?
Та не забуває своєї він мами,
Хоч шле не листи їй, а радіограми. 
Хотілося б почерк побачити рідний,
Та ніколи сісти й писати, як видно...
То він капітан... Йому в морі плисти.
І як вимагать, щоб писав він листи?

Прокинувся кіт і обнюхує фото,
Та знову його полонила дрімота.
А мати новий розглядає портрет 
На першій сторінці в одній із газет. 
«Найкраща студентка», дитя ти моє... 
«Найкраща» — так пишуть, так, певно, і є. 
Це ж вчиться старанно. Де час їй знайти, 
Щоб матері часто писати листи?
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От скоро закінчить останній екзамен — 
Сама прилетить, мов на крилах, до мами. 
Напевне, чекать доведеться вже мало — 
Інакше — листівку вона б написала...

Давно вже розтанула ніч у вікні.
А кіт ще муркоче у теплому сні.
А мати вже встала. І сяють в старої 
Поділені проділом строго надвоє 
Зав’язані вузликом коси вже сиві,
Хоч очі іще молоді і красиві.
Все любить з собою вона розмовляти: 
«Ой, діток так мало, а щастя багато...
І чим, ви скажіть, заслужила це мати:
Від кожного з них стільки радості мати!..»

В ПАРКУ

Тепер тут парк цвіте так рясно і погоже,
Сія на сонці він, краплини рос п’ючи.
Та байдуже ніхто уже пройти не може
Повз цей розквітлий парк — ні вдень, ані вночі.

Дає жадану тінь ополудні улітку,
Дарує ввечері він пахощі свої.
І бджоли тут гудуть, летять на кожну квітку, 
Кружляють біля ламп метеликів рої.

На довгих лавах тут, неначе знатні гості, 
Поважливо сидять, гуторячи, діди.
Хтось «шах» комусь дає, а хто й дрімає просто — 
Вони відпочивать щодня ідуть сюди.
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Під тінню деревця із немовлям коляска,
А он малий хлопчак жене велосипед.
Є діти-неслухи, а є — немовби казка,
Є й старість, як полин, а є така, як мед...

Отак собі ростуть та бавляться малята.
Не відають вони тривог воєнних літ —
Як важко нам було в бою їм здобувати 
Це сонце, землю цю, оцей зелений світ...

Ото лише старих все спогади тривожать, 
Далеких давніх літ їм чути голоси.
Що вчора лиш було — про те забути можуть, 
Та не забуть ніяк минувшини часи...
— Будинки тут які стояли до війни!..— 
Розмову ведучи, пригадують вони.

Будинки до війни і справді тут стояли, 
Світились вікна так, що непроглядна ніч 
Засліплена була й куди тікать не знала 
Від тих яскравих ламп, що сяли в сотні свіч...

Лише ховалась тінь під деревом на ганку 
Й на лавочці вузькій біля старих воріт. 
Здавалося, що ніч женуть вогні світанку: 
От-от устане він і весь обніме світ...

І дітлахи росли. їх зігрівала ласка.
Раділи їм діди. Життя ішло вперед.
Є діти-неслухи, а є — немовби казка,
Є й старість, як полин, а є така, як мед...

Та раптом грянув грім ворожого мотора —
І згасли всі вогні на вулицях нічних.
І вікна одяглись в похмурі темні штори,
Щоб ворог з літака не зміг побачить їх.
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Та, видно, наша ніч була ясна така,
Що ворог їх зумів побачить з літака...
Тепер тут парк росте у сонці, в щедрім цвіті, 
Дарує нам і тінь, і пахощі свої.
Хай славляться в піснях ті руки працьовиті,
Що парк отут звели, де бурхали бої.
— Які тут до війни здіймалися будинки...—
Знов починає хтось той спогад давніх літ.
— Це з-під уламків тут я витягнув дитинку.
Від інших залишивсь лише кривавий слід.
От мати над малям співає колискову.
Он юна пара йде. Лунає їхній сміх.
Діди все гомонять. Я чую їх розмову —
Й скривавлене дитя не йде з очей моїх.
На клумбі з квітів хтось тут змайстрував

годинник,
І стрілки з квітів теж. Вперед, вперед їх рух.
Я ж ніби бачу знов зруйнований будинок,
Не квіти то, а кров краплинами навкруг...
Нехай не тут вона — десь на Близькому Сході, 
Та ненависть і гнів клекочуть у мені 
До тих, що стали миру знов на перешкоді,
Які відкрили шлях руїнницькій війні.
Не «гітлери» їх звуть, та все ж я добре бачу,
Що то його брати і справжні двійники,
І їхню впізнаю я біснувату вдачу,
Коли несуть вогонь їх чорні літаки.
Як чую знову грім ворожого мотора —
Хай і далеко десь,— в мені скипає лють.
До нелюдів отих, що сіють смерть і горе.
Ми не забули їх.

Не можемо забуть!



Ханан
Вайнерман

1902-1980

НА ВИСТАВЦІ

Сивоголовий вчений у Москві 
На виставці із залу в зал проходив,
І експонати, все нові й нові,
У нього викликали гордий подив.

Колона тракторів нових стоїть,
Така тут техніки могутня сила,
І з нею стільки див земля зростила...
В задумі вчений зупинивсь на мить.

От бачить він сталеву міць турбін 
Електростанцій вславлених великих, 
Що піднялись на наших рідних ріках... 
Колись давно уже це бачив він.

От він зайшов у павільйон «Сибір» —
І там снопи пшениці золотої —
На цілині зростили їх герої...
І це колись десь бачив його зір.

...Йому згадались роки молоді:
Про все, що нині вабить його очі, 
Йому, сільському ходаку, тоді 
Ілліч в Кремлі розказував пророче...
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СУЧАСНИКОВІ

Я бачу в крилах смілий літ орляти,
В теплі колиски — буйний ріст дитяти, 
Могутність лісу — в дужому корінні,
Поета силу — в щирому горінні.

Врожай я бачу в пшеницях високих,
Турбін потужність — в грізних вод потоках, 
Небес безмежжя — в дальності ракети,
У нашій силі — щастя, мир планети.

Тебе ж, мій друже, я в усьому бачу:
Пізнав і космос розум твій і вдачу,
Сягаєш ти вершин мистецтв, наук.

Ніколи в світі нелюдам не вдасться 
Наш рух спинити, взять ключі од щастя 
Із наших впертих, мускулястих рук!

* *
*

Блищать у вікнах голубі шибки,
Крізь них твій світ, як в рамочках картини: 
Он дім стоїть, он ходять голубки,
Он хтось іде після нічної зміни.

Стоїш і поглядаєш залюбки,
І все одно тобі — летять пташини,
Чи їдуть запорошені машини...
І сам блищиш, як вимиті шибки.

А друзі йдуть крізь снігові замети,
Чи прокладають у пісках канал,
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Чи сіють хліб, чи зварюють метал,
І все запитують: — О друже, де ти?

А ти немов до всіх оглух давно, 
Стоїш в кімнаті й дивишся в вікно...

ДО ВЕНЕРИ МІЛОСЬКОЇ

...Ті суперечки вже не раз велись 
Про тебе, о краси богине славна:
Ну що, мовляв, держала ти колись 
В руках своїх, одрубаних віддавна?

Казали, що одна твоя рука 
Тримала стигле виноградне гроно — 
Той пречудовий плід земного лона,
А друга — лагідного голубка.

А інші твердили: Венери руки 
Не голубка, не стиглий виноград,
А меч держали чи ефес шаблюки — 
Жорстоку зброю вбивств і чорних зрад.

Не вірю я, що, сяючи красою,
Ти прославлять могла нищівну зброю.

КОЛИ ТИ У НЕБО...

Коли ти у небо злетів понад гори 
Й замовкли мотори, й німіє літак,— 
Ти, серце, що знало страждання і горе, 
Тривогу лиш виклич —

а не переляк!
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Як тоне твій човен, і хвилі похмурі,
А берег далеко й не світить маяк,—
Ти, серце, що знало пороги і бурі, 
Тривогу лиш виклич —

а не переляк!

Якщо тобі роки віщують розлуку,
Й здається: її ти не стерпиш ніяк,—
Ти, серце, що звідало смуток і муку, 
Тривогу лиш виклич —

а не переляк!

Але як напасти наважиться ворог,
І вийдеш ти в бій боронити свій край,— 
Ти, серце, гартоване в битвах суворих, 
Не лиш переляку —

й тривоги не знай!

ПРО ГНІВ

Сумую я, коли пташина гине,
Радію голубам у вишині,
Всміхаюся, як бавиться дитина, 
Печалюсь, як дубки горять в огні.
Тому й.не заборонено мені 
Непримиренним бути до людини,
Що нищить гнізда, нівечить рослини, 
Зриває плід зелений повесні.
Тим більш не заборонено мені 
Палати гнівом на ворожу зграю,
Яка всі чорні сили знов збирає,
Щоб знищить світ у ядерній війні.
Будь, о мій гнів, іще сильніший ти — 
Для нас ти зброя миру й доброти...
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ЛЬОДОХІД

Отак весна приходить у наш край: 
Навкруг сніги парують, мов чорнозем 
Вгорі веселий крик грачиних зграй, 
Які летять назустріч першим грозам.

Справляють юні довговухі біляки 
Весільні ігри в лісі та у полі.
Омиті туманами з-за ріки,
Дзвінкі краплини струшують тополі.

Від променів тріщить на ріках лід,
В глибинах відчуваючи відлигу.
І вирушає в наступ льодохід, 
Пославши в розвідку найпершу кригу

І постріли далекі чуєш ти —
То лід розколюється щохвилини.
І кришталеві попливли плоти — 
Засніжені розгонисті крижини...

Вони пливуть, та путь їх нелегка:
То випливе одна, то знову тоне, 
Важка, мов брила, і, мов скло, ламка. 
А спиниться — для інших перепона.

Люблю спостерігати навесні 
Оцю картину на Південнім Бузі.
А от у цю весну здалось мені,
Що в Конго льодохід я бачу, друзі.

Та ні, про льодохід це я дарма,
То просто так — поетова уява:
На ріках Африки крижин нема,
По них і взимку ходять пароплави.
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Ні, то не води, не полон крижин,—
А то народи, в кайдани закуті.
Вулкани гніву б’ють з усіх глибин,
З розколин б’ють фонтани гніву й люті.

Клекоче там священна боротьба:
Горить земля під чобітьми тиранів.
Вона горить, як ненависть раба, 
Гримкоче грізним брязкотом кайданів.

Так, бачу я той всемогутній гнів,
Що рве тенета джунглів непролазних, 
Агонію колишніх королів —
Кокосових, уранових, алмазних...

А хвилі на ріці — все далі в путь,
Загати трощать і не знають броду.
Як весняні потоки кригу рвуть,
Так і народи б’ються за свободу.

БАЛАДА ПРО БАТЬКА, 
ЛЕОПАРДА Й ВІВЦЮ

У батька-шевця були дні, як полин, 
Гіркі і на втіхи людські небагаті.
Та ще і вилазили злидні з щілин, 
Неначе та вогкість на стінах у хаті.

Удосвіта брав молоток він до рук 
І спину худу свою гнув безнастанно.
І так він щодня по гвіздках тук та тук. 
За це заробляв лиш на кашу пшоняну.

Весь день не було тим турботам числа: 
Підметку прибити, поставити латку.
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А мати з руками порожніми йшла 
З базару повз м’ясом завалену ятку.

У батька життя було, як у вдівця —
Ні затишку, ані смачного обіду.
Нещасний, покірливий наче вівця...
Від юності мрій не лишилося й сліду.

Минало життя без подій... Та от раз 
Відкрилися двері, й в низьку нашу хату 
Сам шамес * ввійшов, привітався до нас, 
Окремо вклонився з поштивістю тату.

— Реб шустер **, — сказав він,— чи знаєте ви, 
Що збори сьогодні у нашій общині? 
Відбудуться вибори голови —
Свій голос і ви там подати повинні!

— Це я — обирати? Я ж вічний бідняк...
Мені така честь! Не було ж цього зроду...—
А шамес всміхався: — Це честь вам. Так-так. 
Ви будете там посланцем від народу.

Був батько високим, в хвилину ж оцю 
Він випростав спину й ще вищим здавався,
І зовсім не схожий він був на вівцю —
На гордого він леопарда скидався.

Того леопарда, якого, малий,
Я бачив, звичайно, лише на картині.
Радів я: принишкнуть усі там, коли 
Він з’явиться раптом на зборах в общині.

*  Ш а м е с  — служка в синагозі.
(П рим, п ерекл ад ач а).
* *  Р е б  ш у с т е р  ( євр.) — пане чоботарю.
(П рим, п ер екл ад ач а).
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І от вже сурдута старенького шовк 
На ньому блищить. Він іде в синагогу.
Здалось, навіть стражник убік відійшов,
На вулиці батьку звільнивши дорогу.

Відкрилися збори... Потоки промов...
А патоки скільки у кожній промові!
Слова урочисті, помпезні, немов 
Ті свічі суботні, ті свічі святкові.

Вславляють багатих: мовляв, то вони 
Обранці улюблені господа бога,
І ніби один мають клопіт пани —
Про благо отих, що живуть ще убого.

— Неправда! — почулося раптом з кутка.
— Неправда! — то батьків лунав дужий голос. 
І в залі знялась веремія така,
Неначе склепіння вгорі розкололось.

Заблискали очі у багатіїв,
Пани вимагали позбавити слова 
Того, хто порушить порядок посмів.
А батькова лиш почалася промова.

Він гнівно картав «благодійність», яка 
Копійки щербатої навіть не варта 
І тільки принижує трудівника...
Був схожий він знов тоді на леопарда.

І стріли стрімкі його слів-блискавиць, 
Здавалося, стіни високі стрясали...
Та руки зв’язали йому й силоміць 
Під вибухи реготу випхали з зали.

Лежав він на ліжку, стогнав усю ніч,
І марив, неначебто у лихоманці.
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І всі у ту ніч не склепляли ми віч. 
Обличчя його я побачив уранці:

Поблід, і в очах потьмянілих — печаль... 
Стояв біля ліжка його недалечко 
І думав я з болем: знов батько — як жаль 
Покірливий, миршавий став, як овечка...

СЛАБКА ПАМ’ЯТЬ

Ти кажеш: слабне пам’ять... їй усі докори 
Як плутаєш, де захід, а де схід,
Як забуваєш те, що сталось вчора,
Як хвалиш те, що заперечить слід.

Все скаржишся, що стала пам’ять квола: 
Не втримує подробиць і подій...
А от скажи: чому, чому ніколи 
Не скаржишся на кволий розум свій?



Матвій
Гарцман
1908-1943

ДИТИНСТВО

Світлих згадок про дитинство 
Я, на жаль, так мало маю... 
Чорне ти, моє дитинство,
Я тепла твого не знаю.

Сірі згорблені квартали,
Що спускалися до ринку... 
Діти руку простягали,
Щоб дали їм хоч шкоринку.
Як згадаю їхні лиця,—
Давній смуток попелиться...

Покидьків і гною купи,
Ще й крамничок із десяток... 
Нюшать, вишкіряють зуби 
Пси голодні біля яток.
А гендлярки діловиті 
Проклинають все на світі.

Там і душу продавали,
Там були дешеві люди,
Як той камінь, що топтали 
їхні ноги, завжди в бруді.
Де греблися кури й півні, —
Там людина й камінь рівні.

Там весь день сидів носильник, 
Вантажів чекав найважчих,
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Хоч для пліч і непосильних,
Та для заробітку кращих. 
Ремінь стискував старечі 
Кволі, виснажені плечі...

Там сиділи дроворуби, 
Запродавши змалку силу,
Чи в березу, а чи в дуба 
Заганяли гострі пили...
Так хотілось взять сокиру — 
Розрубати долю сіру!

Там шевці під тінню в червні 
Із набряклими руками 
Стукотіли безперервно 
По підметках молотками.
Груди їм сточила шашіль, 
Цілий день лунав їх кашель...

Дні дитячі, роки ранні...
Я не можу не згадати,
Як ще в темінь, на світанні 
Пишні сукні люба мати 
На весілля на багаті 
Шила в нашій вбогій хаті.

І тоді вона співала 
Про чиєсь життя щасливе.
І пливли в туман підвалу 
Материнські світлі співи.
З журним шелестінням шовку 
Заплітала пісню довгу.

Ніжний був той тихий голос — 
Материнська рідна пісня...
І від неї все навколо
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Оживало: тільки виснув 
Морок проклятої хати,
Де мені вже не бувати...

Ще не можу не згадати 
Батька зморщене обличчя,— 
Не вклонявся він багатим 
Перед їх борід величчям.
Гордий він повз них проходив, 
Викликав їх гнівний подив.

В наш підвал усяке сміття 
З вікон кидали високих...
Ой ти, чорне лихоліття,
Ви, мої дитячі роки!
Вже не вернетесь до мене,
У моє життя натхненне...

Я ВЖЕ НЕ ТОЙ,
ЩО БУВ КОЛИСЬ...

Я вже не той, що був колись,
Не той малий, блідий хлопчина, 
Що поглядав з підвалу ввись 
І місяць проводжав очима.

Хлопчачі думи ви мої!..
Мав серце мрійне і гаряче,
Та не дали багатії 
Здійснити задуми дитячі.

Скували серце юнака,
Аби вогнем не спалахнуло... 
Вітчизно-матінко! Така 
Ти лагідна до мене й чула.
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Мільйони нас, твоїх дітей, 
Оберегла від горя й муки,
Зняла кайдани із грудей 
Та бережно взяла на руки.

Як добре сином твоїм буть! 
Москва — столиця наша люба, 
Ти теплим вітром нас голубиш, 
Ти цвітом устеляєш путь...

Я вже не той, що був тоді —
В свої літа дитячі, ранні,
І щоки більше не бліді,—
Вони, мов яблука, рум’яні.

І плечі виросли міцні,
Вузенькі груди стали ширші,
І хочеться співать мені — 
Вітчизну славити у вірші.

Немов Дніпро у дні весни, 
Нехай життя бурхливо лине, 
П’янить нас запахом сосни, 
Чарує зеленню ялини...

Нехай мій спів летить в поля 
До жниці, що схилилась низько, 
І в димну кузню коваля,
І до дитячої колиски.

Хай супроводжує бійця,
Хай сил додасть у дні походу, 
Хай наших воїнів серця 
Зігріє в бурю і негоду...

А треба буде, — в час безсонь, 
Як битва закипить священна,—
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Із серця викрешу вогонь,
Осяю бойові знамена.

Я вже не той, що навмання 
Пускався в мріях в даль туманну,— 
Я можу осідлать коня,
Стріляти влучно із нагана.

В шинелі похідній своїй 
Помчу конем крізь дим і порох 
І полечу, як вихор, в бій,
Коли нагряне раптом ворог...

Я заміню свій ніжний спів 
На зброї дзвін, на брязкіт криці, 
На гул гармат, на стук підків,
На посвист шаблі-блискавиці...

І мрія серце звеселя:
Хай згинуть вороги останні,
Щоб засіяла вся земля,
Неначе роси на світанні!..

ПАМ’ЯТІ БРАТА,
ЩО ГЕРОЙСЬКИ ЗАГИНУВ 

НА ПІДВОДНОМУ ЧОВНІ Б-3

Ти все запитуєш: чого шукаю я? 
Геройства! Надто тиха молодість моя.

Наш затишний будинок став тісний мені, 
Не радує й червона квітка у вікні.

Ти знаєш, мила, все ввижається мені 
Загиблий брат мій на підводному човні...
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Своє життя прожити хочу до кінця,
Як треба буде —■ одягну шинель бійця.

Я хочу, щоб буяла молодість в цвіту,
Вона, немов орел, все прагне в висоту.

І наче він в польоті розправляє крила,
Так молодість в борні свої гартує сили.

Та голови орел не захова між крил,
Коли побачить раптом чорний небосхил.

Крізь вітер і крізь сніг, крізь посвист хуртовин 
Летить до сонця він, до світлих верховин...

Так льотчики вели крилаті кораблі 
В сувору Арктику — на край землі.

Щоб рятувать людей, їх повернуть здаля 
До родичів в Москву, до рідних стін Кремля...

Мій брате, як вони, звершив свій подвиг ти,
І по слідах твоїх і син твій буде йти...

Як любо, хороше в наш час героєм буть — 
Проторювать для людства у майбутнє путь!

Я ж тільки брат героя і зберіг навік 
У пам’яті своїй його останній крик,

Сталевий блиск очей, хвиль сині гребінці 
І усмішку його останню на лиці...

Здається, в грудях у моїх на все життя —
Його палкого серця трепетне биття...
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ДОБРИДЕНЬ, ВІТЧИЗНО!

Добридень, Вітчизно, день добрий! 
В повітрі вже пахне весною... 
Добридень, осяяний обрій, 
Розкрилений переді мною!.. 
Добридень, мій сонячний краю, 
Пливеш ти, немов корабель,
До світлих, щасливих земель — 
Тобі я привіт посилаю...
Привіт тобі, степе і горо крута,
І вам, береги кругойдучі,
І вам, нові, молоді міста, 
Риштовання попід тучі!
І вас я вітаю, малі ластівки,
Що носять для гнізд соломинки, 
Вас бачу я там, де будівники 
Високі зводять будинки.
Тебе я вітаю, нове метро,
Твій мармур, твої тунелі,
Тебе, Москва, і тебе, Дніпро,
Твої береги веселі...
І вас, ялинки біля Кремля,
Вас, вічнозелені і юні,
Тож з вами молодіє земля 
У ранок цей срібнострунний...
І вас я вітаю, червоні бруньки,
Ви — наче дзьоби голубині,
Вам дав би я пити з своєї руки, 
Неначе малій дитині...
Тебе я вітаю, сонце вогнелике,
В зіницях моїх — твої краплини, 
Промінням своїм осяваєш ріки,
І гори, й долини...
В степах, уже чути весняний гук — 
На полі колгоспнім гудуть мотори.

52



Привіт тобі, праце мільйонів рук,— 
Хай повняться хлібом комори!..
Я вийду у степ, де чорна рілля,
І стану на стежку знайому,
Радіти буду, як і земля,
Дощу весняному!
І скрізь його краплі будуть блищать 
На вітах дерев срібнолистих,
І я ті краплі буду збирать,
Неначе.разки намиста...
Ми ще й самі колись наженем 
В погоду безвітряну тучі,
Примусим пролитись рясним дощем 
На землі сухі, жагучі.
Хмаринко у сяєві золотім,
Не надивлюся на тебе,
Привіт тобі, перший весняний грім 
І перша блискавка в небі!
Тебе, о весно, вітаю я,
Шумливі грози і зливи...
Добридень, Вітчизно моя,—
Мій краю щасливий!

МОЯ РЕСПУБЛІКА

Неспокою, ведеш ти знов мене 
До сіл і міст, до гомінких майданів. 
Твоє, Вкраїно, сонце осяйне 
Зове до рік, до голубих лиманів.

0  Україно, на твоїх полях 
Кісток ворожих полягло немало,
1 захлиналась кров’ю у степах 
Тут не одна руїнницька навала.
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Лишали вороги сумну стерню 
Та ще похмуру гайвороння зграю. 
Було все поле чорне від вогню —
І ти голодним був, мій хлібний краю!

Знущалися чужі й свої пани 
І кидали дітей в Дніпра глибини,
На тебе пута одягли вони,
Життя моє, мій світе, Україно!

На поміч із Росії йшли брати,—
І вільною ти стала, і розквітла...
До хат несуть електрику дроти,
Де каганця скупе тремтіло світло...

О, як стовпи в твоїх степах гудуть!.. 
Вслухаюся: співають Дніпробуди. 
Здається — в серце ті дроти ведуть — 
Спалахують вогнем веселим груди...

Моя республіко, як ти ростеш!.. 
Димлять нові заводи в Придніпров’ї, 
Шумлять поля — вони тепер без меж... 
І я радію твойому здоров’ю.

На вулицях, де йшли колись бої,
Твоїх дітей щасливими я бачу. 
Вдягаються в асфальт міста твої —
Он ллють робітники смолу гарячу.

Я в степ виходжу до пахучих трав, 
Вітаються голівками ромашки.
Колись ворожий чобіт їх топтав, —
Я знаю, рідні, як було вам тяжко...

Я обійшов усі твої шляхи,
Республіко моя, моя Вкраїно,
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У кузовах, мов хмари, лантухи —
То золотий твій хліб везуть машини.

От входжу я в рясний квітучий сад, 
Вклоняюсь низько яблуням високим. 
Налитий сонцем стиглий виноград 
П’янить мене терпким цілющим соком.

Йду на баштан, де гори кавунів,
І там мене стрічають, наче друга.
Я взяв один — і він аж забринів, 
Неначе срібних струн дзвінка напруга.

Спинився я, вслухаючись у спів... 
Колгоспниці вертаються із поля —
То їхній спів до мене долетів.
Як і у тебе — в них щаслива доля.

Мій світлий краю хліба й чавуну!
В твої обійми лину я навіки,
Як рветься полум’я у вишину,
Як тягнуться до горизонтів ріки...



Самуїл
Гельмонд
1907-1941

СТИГЛІСТЬ

Ти яблук зелених в мішок не клади, 
Смачні та красиві лиш стиглі плоди.

Із яблук рум’яних лиш те дороге,
Де зернятко стигле й, мов серце, туге.

Як в землю посадиш зернятко це,
То згодом із нього зросте деревце.

Нестигле насіння і сіять не слід —
Із нього ніколи не виросте плід.

Ти яблук зелених в мішок не клади,— 
Смачні та красиві лиш стиглі плоди.

ДЕРЕВО

Щоб гордо вгорі шелестіти, 
Як прапору, кроні густій,— 
Сухі відтинаючи віти, 
Коріння чіпати не смій...
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ВІТРИЛО

Від бур не ховайсь під полотнищем білим, 
Од вітру й негод не ховай його ти.
Воно може стати на морі вітрилом 
Чи десь простирадлом у хаті лягти.

Та тільки тоді пожене воно човен,
Тужаве, звичайне оте полотно,
Коли вітром часу його ти наповниш 
І стане стрімливим, крилатим воно.

ЗЕМЛЯ І НЕБО

О земле і небо, обох вас люблю до нестями, 
Хотів би ніколи не розлучатися з вами.

Та знаю, ти, земле, колись мене візьмеш
до себе —

Й навіки для мене погасне, закриється небо.

Тому-то, можливо, тепер, коли я ще живий, 
Люблю поринати в зелені обійми трави

І, намилувавшись живою красою земною, 
Дивитись на небо, що сяє, горить наді мною...

ПАМ’ЯТІ ОШЕРА ШВАРЦМАНА

Коли в бою поет-солдат вмирає, 
Який лишається по ньому слід? 
Із уст поблідлих пісня вилітає, 
Лунає довго — ще багато літ...
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Так з вершником, на полі бою вбитим, 
Прощається його гарячий кінь. 
Тривожно й сумно вдаривши копитом, 
Знов мчить у далечінь...

ВНОЧІ

Коли у місті мла нічна і тиша 
І пилюга вляглася вже давно,— 
На вулиці згасає найпізніше 
Моє вікно.

Коли ж заплющую повільно очі 
І тиша у кімнаті настає,— 
Стукоче, лунко б’ється серед ночі 
Серце моє.

СОБАКИ

Не лякайся, друже мій, гучного 
Гавкоту зустрічного собаки: 
Палицею замахнись на нього —
І втече від тебе з переляку.

Стережися, як вогню, мій любий, 
Тих собак, що лютість приховали 
І що мовчки, тихо шкірять зуби,— 
Бо для них і палиці замало...
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БАЖАННЯ

Колись я в хурделицю йшов по дорозі, 
В обличчя періщив колючий сніг,—
Я мріяв: ото якби зараз на возі 
У сіні духмянім зігрітись я міг...

Улітку я в спеку ішов по дорозі, 
Близенько був сіна духмяного стіг, —
А мріяв у санях промчать на морозі: 
Нехай би періщив сніг!

ГОРІННЯ

Хоч місяць усе осяває 
У зоряні ночі погожі,—
Він світло чуже відбиває, 
Зігріти нікого не може.

О пісне, тоді тільки зможеш 
Серця зігрівать поколінням, 
Як будеш на сонце ти схожа 
Своїм животворним горінням,

ДРУЖБА

Дружба нам світить, як зорі, 
Наче маяк уночі.
Дружба звіряється в горі, 
Наче у битві мечі.
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ОБРАЗА

Ось і все, що лишилось від тебе: 
Цей замок та на сходах сліди...
А мені, ну чого мені треба?
Чом прибіг неспокійний сюди?

Що ж, можливо, змирюся із горем, 
Більш про тебе ні слів, ні думок,
І зроблюсь мовчазним і суворим, 
Як на дверях безмовний замок.

МОЯ ШИНЕЛЯ

Мій краю, як в тривожну 
Вдариш ти струну,— 
Свою шинелю сіру 
Я знову одягну.

Хоча тепер спокійно, 
Хоч. тихо навкруги 
Й захищені надійно 
Кордони, береги,

Та як сурмач заграє 
У бойову сурму, — 
Письмовий стіл залишу 
І галстука зніму.

У рюкзаці похіднім 
Візьму з собою в бій 
Свій зошит заповітний, 
Де вірш початий мій...
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Дружину приголублю 
І мовчки у куток 
Піду, де у колисці 
Дрімає мій синок.

Його я поцілую 
У щічку гаряче.
З очей моїх печальних 
Сльоза не потече.

То рукавом шинелі 
її на віях витру,
Не озирнувшись, вийду 
Супроти грому й вітру...



Григорій
Діамант
1911-1941

В ТРАВНЕВІМ НЕБІ

В травневий день почув я грім 
Понад зеленим ланом.
До хмар у небі голубім 
Летять аероплани.

А їм навстріч хмарки пливуть — 
Летять, спішать навпроти,
І хочу в небо я гукнуть:
— їх пропусти, пілоте!

їх пропусти! Несуть вони 
Життя моєму лану...
Іду, сп’янілий од весни... 
Хмарки... Аероплани...

З ОБЛИЧЧЯМ, ЗВЕРНЕНИМ 
ДО СОНЦЯ

Наче садівник той, що в німім натхненні 
Ввечері підвівся з теплої землі,
Й сонце ллє на нього крізь кущі зелені 
Золото, що полум’ям сяє в синій млі,

Наче садівник той, що, відчувши втому, 
Закінчив роботу й зупинивсь на мить,
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Ніби зачарований, у саду густому 
Дивиться на зелень, на ясну блакить,

Бачить, як дерева стали бронзокорі, 
Як на них заграва заходу згаса,
Тільки знає, вірить, що на сході скоро 
Дня нового встане голуба краса,—

Так і я дивлюся в даль ясного віку, 
Звернений до сонця, що встає з-за гір. 
Знову день скінчився, та життя велике 
Серце вже відчуло і побачив зір...

СЕСТРИЧКИ СПІВАЮТЬ

Сестрички картопельку чистять, 
Співають протяжно і мрійно.
І лине сумна їхня пісня:
«Мій конику любий, мерщій-но

Біжи із печальною вістю,
Скажи, що прострелено серце...» 
Сестрички картопельку чистять, 
Що падає лунко в відерце...

От бачу я поле безкрає,
Далекі засніжені версти. 
Червоний боєць помирає,
Не може і руку підвести.

І раптом так темно зробилось, 
Сніги тільки сяєвом білим...
Он мати моя нахилилась 
Над тілом бійця задубілим.
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Та ні, то, напевно, здалося.
От бачу напроти в люстерці: 
Звисає хвилясте волосся 
І піна, мов сніг, у відерці...

То мати білизну полоще,
На стіл простирадла поклала.
І наче зробилась молодша,
І наче гарнішою стала.

Схилилась і тихо співає...
Я ж бачу: у сніжнім заметі 
На полі боєць помирає — 
Червона зоря на кашкеті...

Та ні, це ж бо тільки в уяві, 
Верзеться щось в ніченьку пізню. 
Сестрички мої кучеряві 
Гучніше виспівують пісню

Про хугу у сніжному полі,
Про хлопця геройської вдачі.
А мати сидить і поволі 
Латає костюми дитячі.

ЗДАЄТЬСЯ

Здається: далеко на морі, там,
Де туман все закрив завісою,— 
Хвилі нашіптують щось берегам, 
І кожна себе заколисує...

І низько так у небі нічнім 
Гарячі блимають зорі,
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І ніби усе оповив сивий дим,
І все задрімало на морі.

Лише неспокійна хвиля одна — 
Ніяк їй заснуть неможливо: 
Давно закохалась вона 
У зіроньку мерехтливу.

І все їй здається, що, мигтячи, 
Зове її зірка до себе,—
І рвучко плеснула вона уночі 
Сріблястим стовпом у небо...



Шимон
Гольденберг

1911-1941

МІСТ

Між двох горбів,
Що вкрив їх сивий пил,
Над річкою,
Понад глибоким яром,
Де сумно хилиться трава густа,—
У дзенькоті сокир,
В дзижчанні пил 
Кипить невтомний труд,
І незабаром 
Зведеться арка 
Дужого моста.

І уночі,
Як місяць осявав 
Тут дерев’яні палі над рікою,— 
Легенда народилася нова 
Про партизана — юного героя...
Він підірвав тут міст у давні роки, 
Щоб ворог не зумів пройти вперед... 
І слухає легенду очерет,
І явір прислухається високий... 
Звелися крани,
Де чорніли рани,
І що не день —
Ростуть нові будови,
Крокує вгору край мій молодий,
У ночі темні
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Та уранці-рано 
Натхненно,

заклопотано,
старанно

Будують міст...
І він уже готовий

Для нашої
буремної

ходи.

ДОЩ У ЛІСІ

То дощ ударяє об дах,
То дощ ударяє в шиби.
Я чую, як стукають краплі 
Об ліс,
Неначе об скло зелене. 
Здається в хвилини такі:
Дощу пружні линви ніби 
Зв’язали кімнату мою 
Й шмагають усе навкруг мене.

По той бік, де двері у ліс,
По цей бік зеленого лісу 
Така відкривалась краса,
Що я не міг надивиться.
Що ж хоче від мене цей дощ? 
Чого упав він завісою? 
Калюжі, баюри розлив —
Не вийти, не виїхать звідси.

І я нетерпляче стою 
І пильно в вікно поглядаю.
Я бачу: усе навкруги
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Розквітло й зазеленіло...
Не тільки цей ліс, а й поля 
Дощем напилися до краю,
І вся у цвітінні ряснім 
Всміхнулась земля моя мила...

І весело вже я дивлюсь 
На струмені пружні, що ніби 
Зв’язали кімнату мою 
Й шмагають усе навкруг мене. 
Хай дощ ударяє об дах,
Хай лунко вдаряє у шиби,
Хай стукають краплі ще дужче 
Об ліс,
Неначе об скло зелене.

ПОЧАТОК ЛІТА

Повільно, мовчки ти 
По вулиці ідеш,
Та от спинилась враз. 
Лице крейдяно-біле...
І раптом ніч, як ти, 
Перелякалась теж.
І листям угорі 
Тривожно зашуміла.
Не бійся, дорога:
З тобою поруч я.
От дай мені лише 
Свою худеньку руку. 
Близький мені твій біль, 
Збентеженість твоя.
Ще радість матимеш 
За материнську муку!
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Мов яблунька ота, 
Одягнена у цвіт,
Що схопиться ураз 
У тихому мовчанні,
І білі пелюстки 
З своїх осипле віт, 
Зберігши лиш тугі 
Бруньки для достигання, — 
Отак і ти стоїш 
У дев’ятнадцять літ, 
Схилившись на плече, 
Щаслива, хоч безсила,
В святій тривозі вся 
За свій найперший плід: 
Бодай же буря зла 
Його не обтрусила...
І соки молоді,
І молода снага —
Все, чим багаті ми,
У плід той перелито...
І я кажу тобі:
— Ти чуєш, дорога,
То нашого життя 
Розпочалося літо...

У ЛІТНІЙ ДЕНЬ

У літній день,
Який палав, мов горно, 
Посеред вулиці,
Де виграють дроти, 
Шопене, як твоя жалоба 
Чорна 
Могла отут,
На світлість цю лягти?

69



Посеред вулиці 
Так тихо суне натовп,
І з ним повзе 
Важкий, гнітючий сум.
Мабуть, Шопене,
Хочеш ти додати 
Печалі голосінням 
Флейт і сурм.

Ідуть... Труну тримають плечі й руки. 
Мабуть, із нош найважча —
На плечі.
А траурного маршу 
Щемні звуки
Заглушують і зойки і плачі... 
Подумать тільки —
Ще одне згоріло 
Людське життя —
Іще, іще одне...
І склавши руки,
Мов згорнувши крила,
Навік людина йде 
В гніздо земне.

А звуки все пливуть,
Пливе печаль безкрая,
Знов голосіння сурм 
Заглушує плачі.
А страшно, що в людини 
Серце дотліває,
Немов маленький гнотик у свічі...

А звуки все пливуть...
Вслухаюсь в них, Шопене,
І от вже твій акорд 
Звучить в мені.
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І серце в грудях 
Стукає шалено —
Я пригадав свої дитячі дні...
Вірніше — день,
Коли, малий хлопчисько,
Я був печаллю сповнений ущерть.
І, голову СХИЛИВШИ НИЗЬКО-НИЗЬКО, 
Відчув найближчої людини смерть...

...Малу пригадую хатину 
І очі матері сумні,
І чорну мамину хустину 
На дзеркалі, що на стіні.

Мій батьку, ну промов хоч слово, 
Ну ворухнися хоч на мить.
А він з свічами в узголов’ї,
Ногами до дверей лежить.

Голосить мати, плачуть діти,
Та й голосіння і плачі 
Його не можуть розбудити —
Весь день він спить, як уночі.

— Далеко батько твій поїхав,
Йому ніколи не прийти.
Лише одна-єдина втіха —
Тепер у мене, синку, ти...

Казала мати і сльозами 
Свій сивий заливала біль.
Відчув пошерхлими устами 
І я гірких краплинок сіль.

А згодом я в бої уперті 
Рушав не раз без каяття.
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Були то битви проти смерті,
За сонце, світло, за життя...

Зі мною поруч ветерани — 
їм шану віддавав свою.
0  батьку мій, як вмер ти рано,
Ти з нами був би у строю.

Трудар невтомний... Щоб поглянув 
На сина бідної вдови,
Який в громаддя наших планів 
Кладе свій внесок трудовий...

А звуки все пливуть...
На листя на зелене,
На вулиці, будинки, на сади...
Який-бо недоречний траур твій, Шопене, 
В цей літній день, який пала шалено,
Мов домна

та невтомна,
1 кличе нас на подвиг, на труди...

СУПРОТИ ВІТРУ

Вдяглась весна в зелений шум садів,
І степ у буйні трави заквітчався.
От звідкись вітер хвацько налетів 
І вулицями весело промчався.

Листок тоненький на моїх устах 
Так п’янко пахне зеленню й весною. 
І весь я ніби травами пропах,
І зір налитий мій голубизною...
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Я юний, молодий, як і мій край,
Як небо в час багряного світання,
І сонцем весь напоєний украй, 
Немов дерева в пору достигання.

У землю вкоренившись я стою, 
Розкинув дужі руки, наче віти, 
Здіймаю гордо голову свою,
Мов крону дерево — супроти вітру...

БУРЯ

Сьогодні я чомусь ходжу похмурий знов,
На серце сум повзе, немов хмарки на сонце. 
То в літо у моє негоди день прийшов,
І стукає в шибки, і загляда в віконце.

Не тішать вже мене ні злагода в сім’ї,
Ні усмішка твоя, ні пестощі дитячі.
Десь обрій у диму — і там думки мої,
Хоча над сином там не наша мати плаче.

І вдома вже ніяк не всидіти мені.
Дивлюсь на землю я, на небо це безкрає, 
Вслухаюсь в кожний звук і чую в тишині, 
Як вітер мчить сюди, як буря визріває...



Арон 
Вергеліс 

Нар. 1918 р.

СЛЬОЗА

Не завжди сльози, друже мій,— сама печаль: 
Бувають радісними — не лише сумними,
Стає від них душа ясною, мов кришталь, 
Найкращий вірш, бува, народжується з ними.

Хто каже, що сльозу лиш горе висіка,
Що скотиться вона лише тоді, як гірко? 
Сльоза на вії — не сніжиночка тремка,
Сія, блищить вона, немов маленька зірка.

Буває, що сльозу ти втримати не зміг...
Коли душа аж захлинається від радості,— 
Тоді і сльози можуть зринути опадисті.
Чи ж треба, друже, стримувати їх?

Благословляє поле вранішня роса,
Щоб гожий теплий день підвівся над землею. 
Не завжди, друже мій, печаллю є сльоза, 
Найкращий вірш, бува, народжується з нею.

В СЕЛІ ВАГАЙКА

Мене в житті гойдали тайфуни — 
Вже не страшні ні хуги, ні бурани. 
В боях якої не зазнав би рани,—
Я переможцем вийду із війни.
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І не втрачаю я ніколи віри 
У те, що впавши в сніг чи на траву,— 
На світлім березі моєї Біри *
Я колосом у полі оживу.

І у селі Вагайка в Придніпров’ї 
Співатиме, гойдаючи дитя,
Про мене мати, як з тайги прийшов я 
Й геройськи на Дніпрі скінчив життя...

НІЖНІСТЬ

Вранці небо скидає хмарок своїх сніжність.
І така в ньому звабність, така в ньому ніжність, 
Як у жінки, що зараз лежить біля мене.
Ніжне тіло у неї, обличчя натхненне.
І сп’янів я від неї у ніч цю безсонну 
Іще більш, ніж від неба хмільного озону.
Небо ніжне, як жінка, що спить біля мене. 
Повторися ж ти знову, о ноче шалена!

УВІЙДИ У МІЙ СВІТ

Охолонь на моїм вогні, обпечись об мої льоди.
Увійди у мій світ,
У мій світ увійди.

Стань тверезим од мого вина, сп’яній од кухля моєї
води.

Увійди у мій світ,
У мій світ увійди.

*  Б і р а — річка в Біробіджані. (П рим, перекладача) .
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Заблукай у полі моїм, в моїм лісі дорогу
знайди.

Увійди у мій світ,
У мій світ увійди.

Увійди.

КАМЕНІ ТРЕБЛІНКИ

З усієї Польщі, 
з багатьох країн Європи 
прийшли сюди камені 
і стали пам’ятниками.

Ліс. Ліс. Ліс.
Яка тут дорога гірка мені! 
Ліс увесь із каменів,
Що зросли із кісток і сліз.

Ліс без кленів,
Ліс без ялин.
Ліс із Семенів.
Ліс із Янін.

Ані зелених краєвидів,
Ні гілок, що розрослись.
Ліс із Давидів.
Ліс із Марись.

Жодної крони,
Ні стовбура, ні кори.
Камені — Арони.
Камені — Петри.

Не сяють роси,
Не видно багать.
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Під каменями Спінози 
Лежать.

Самійли і Яші —
Самі тільки спомини.
Чорні від сажі 
Стирчать лише комини.

Ліс. Ліс. Ліс.
Яка ж тут дорога гірка мені! 
Ліс увесь із каменів,
Що зросли із кісток і сліз.

Камені волають 
До мене й до тебе.
Камені кидають 
Камені в небо...

* *
*

Літак у небо світанкове 
Аж понад хмарами злетів.
То де, скажіть, отут, панове, 
Кордон між наших двох світів?

І де той поділ територій — 
Його немає в літаку.
Я комуніст, а поруч — торі,
А он католик у кутку.

Вже став буденністю земною 
Політ небесним кораблем.
Ось Білий Дім був піді мною,
А скоро буду над Кремлем.
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Внизу під нами океан там,
І десь далеко ще земля.
I про погоду розмовля
Тут пацифіст із фабрикантом,
Що чорну зброю виробля.

Говорить щось про зручність рейсу 
Мені англійський дипломат.
Та от з’явивсь під нами крейсер 
З важкими жерлами гармат.

На нього я дививсь грозово,
А хтось — мов слав йому привіт.
І я відчув кордон, панове,
Той ваш, на наш несхожий, світ...

РЕАБІЛІТАЦІЯ

В Монтевідео, в дальній державі,
Дуже далеко від Києва і Вінниці,
Де він вбивав дітей,

сидить у парку на лаві 
Німець — один із військових злочинців. 
Навкруг хлопчаки. Він про воєнні роки 
їм розказує й про свої заслуги.
І не помічає, що за три кроки 
Сиджу я і слухаю...
В Монтевідео, в Південній Америці 
Він згадує, як був у Жмеринці.
Згадує про містечко Любар,
Як там було йому любо...
Хлопчаки запитують: — Що думають наці 
Про реабілітацію?
— Реабілітація? — і німець регоче,
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Здається, от-от од сміху трісне,— 
Реабілітація? — сталево блиіцать його очі,— 
Люди на це дивляться по-різному. 
Реабілітація... Не зовсім воно зрозуміло:
Я чистий, а хочуть мою очистити душу. 
Робив я з євреїв мило,
То що — нині з мила євреїв робити мушу?..

...В Монтевідео, в дальній державі,
Дуже далеко від Києва і Вінниці,
Де він вбивав дітей,

сидить у парку на лаві 
Німець — один із військових злочинців.

МІЙ КАРНАВАЛ

На карнавал душі моєї вас я кличу, люди,
Із ближніх міст і сіл та із країв далеких!
Всю щедрість покладу на злотосяйне блюдо 
І дам покуштувати вам смачний мій леках *.

Мерщій збирайтесь на душі моєї карнавал!
До неї увійти ви нині маєте нагоду.
Душа — моя, а ваш — гучного свята шал.
Не користь лиш — я обіцяю вам і насолоду.

Прийдіть послухати сюїту із моїх пісень.
В них прагну випромінювать я сонця світле чудо. 
Якщо ви встигнете прийти іще удень,
То зможете у них і спів пташок почути.

В свій карнавал душі вкладаю всі чуття.
У мене він із свят не тимчасових, а тривалих.
*  Л е к а х  ( євр .) — медовий пиріг. (П рим , перекладача).
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У когось він триває все життя,
А в іншого — як мить, як блискавичний спалах.

Я з цього свята маю більше, аніж гість.
За порівняння це, читачу, ти пробач-но:
Я — наче кухар той, що їжу перший їсть 
І чує збоку: — Ой як файно, ой як смачно!

Душі моєї плац просторішим стає.
Чого лише на цім плацу немає:
Йде пава — і метафор барви роздає,
Чвалає мавпа — й всіх, як діток, розважає.

На цім плацу стоїть казковий віз.
Привожу я на цьому возові своєму 
І лантух радості, й солоний дрібок сліз,
Бува — ліричний вірш, буває — і поему.

Коли ж назад я повертаюсь до оселі 
З своїх мандрівок ближніх чи далеких,—
Кладу щедроти всі до злотосяйної тарелі 
Й покуштувать даю смачний мій леках...



Аврам
Гонтар

1908-1981

УКЛІН ТОБІ,
ВКРАЇНСЬКИЙ БОРЕ!

Уклін тобі, мій давній друже любий, 
Зеленошумний український боре!
Уклін тобі, могутній велет-дубе,
Й тобі, берізко мрійна, білокора!
І вам, високі сосни, й вам, ялини,
Чиї тримають небо дужі крони!
Й тобі, в піснях оспівана калино,
Яку в народі ніжно звуть «червона». 
Уклін вам, кожний стовбур, кожна гілка 
Та гілочка, з якої ще колись я 
Малесеньким вирізував сопілку 
І нею сонця схід вітав у лісі...
Ти, боре, віти простягав, як руки,
І в дні війни ховав у свої шати 
Людей, що ворог їх прирік на муки, 
їх безневинну кров хотів пролляти.
В твоїх насуплених бровах суворих 
Були і гнів, і сила нездоланна.
До тебе підійти боявся ворог —
Він в кожній гілці бачив партизана. 
Стривожено схилялася берізка 
Над немовлям, яке тримала мати,
І тіні колихались, мов колиска,
Щоб немовляті легше задрімати.
Лежали діти на руках поснулі,
А матері тремтіли з переляку,
Бо навкруги дзижчали грізно кулі —
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То ворог починав нову атаку.
Та зберегти зуміли партизани 
Тебе, одвічний боре, від навали. 
Хоча були і втрати в них, і рани,
Та матерів і діток врятували.
Он ще і досі видно шрам у дуба, 
Подзьобана берізка білокора...
Уклін тобі, мій давній друже любий, 
Зеленошумний український боре!
І досі нездоланно й величаво 
В твоєму дужому рясному вітті 
Живе тих років партизанська слава 
І не одне ще житиме століття.

Низький уклін тобі й довічна дяка!

ТРИ КРАПЛІ

Б’є злива поривчасто-дзвінко, 
Вдаря по дахах, по землі. 
Стікають по шибах краплинки, 
Неначе щось пишуть на склі.

Так перша писала на шибі: 
«Пізнала я щастя земне.
То блискавці гострій спасибі, 
Що з хмари звільнила мене».

А друга на шибі писала 
Рядком водянистим своїм,
Що падала з неба помалу 
І враз оглушив її грім.
Дарма, що несе її злива 
Та болісно шибу шмага,
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Все ж тим вона в світі щаслива, 
Що в неї є звук і вага.

А третя раділа із того,
Що впала о добрій порі,— 
Принесла тим зернам вологу, 
Що сіяв я їх на зорі...

ПЕРША ЗІРОЧКА

Я забивався сто разів об камені,
І доля крізь вогонь мене вела.
Але так само й досі дорога мені 
Край Гнилоп’ятки стежечка мала.

Спіткнувшись — як було не заридати? 
Дитячий плач мій там і досі чуть. 
Замшілий камінь — темний і щербатий — 
Все бачив... Зір і в нього є, мабуть.

Я пив з усіх джерел... І все ж криниця, 
Стара криниця вабила мене.
Ходила мати теж туди напиться,
То солодко, то гірко зачерпне.

В криницю глянув о нічній годині:
Моєї долі зірка там пливла.
...Це ж осяває путь мені й понині, 
Життєву путь, — та зірочка мала...
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ВІКНА

Так схожі вікна на будинків очі, 
Моргають вікна за вікном моїм. 
Дивлюсь: вони зникають в пітьмі ночі — 
Услід за домом засинає дім.

І уночі, як спочиває втома,
Іду уявою в світи, що за вікном,—
В світи, такі маленькі й невідомі,
Де кожен — справжній життєвий огром.

Спить жінка, розметавши білі руки.
А на щоках її від сліз сліди.
Можливо, від недавньої розлуки,
А може, і від іншої біди.

Ще інший світ: хлопчина кучерявий 
У сяйві місяця змахнув смичком...
І я іду, йду стежкою уяви 
В світи, що за кожнісіньким вікном...

* *
*

Як прийде пізня осінь до двора, 
Змішає барви в щедрому буянні,
Я лісу не кажу, що він вмира,
Що це, можливо, дні його останні.

Він килимами заквітчав нам путь. 
Признаюся: я заздрю його долі,
Бо краще наостанку спалахнуть, 
Аніж безсило в’янути поволі.
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БІЙТЕСЯ ПОЇЗДА

Бійтеся поїзда,
Бійтеся поїзда!
І не тому, що колеса так мчаться. 
Може з собою забрать ваше щастя... 
Не встиг я і мовити слово печалі, 
Слово розлуки,
А він уже далі 
За віадуки,
Мчить що є духу 
За видноколи,—
Не наздогнати 
Його ніколи...

Бійтеся поїзда,
Бійтеся поїзда!

НА СВІТАНКУ

Промінь сонця в кімнату проник:
— Годі спати! Підводь своє тіло! — 
І здалося, неначе з повік 
Золоте пташеня відлетіло.

Он сідає на шафу стару,
На підлогу, на стелю злітає 
Затіває зі мною гру —
Сонцем бризкає... Мить — і немає.

Я із ліжка підводжуся, йду,
Двері — навстіж, і в сонячній сині 
Сяє кожна травинка в саду 
І трима по тремтливій росині.
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Не ступаю по них... Я застиг.
І тепер стало ясно для мене,
Що траві дає колір зелений 
Суміш барв — голубих, золотих...

СТАРЕ ФОТО

Сумую, дивлячись на давнє фото:
Це ж як літа розвіялись, мов дим!
Усе діла, робота і турбота.
Неначе і не був я молодим.

На карточці, здається, нас дванадцять.
0  друзі, як давно немає вас!
Лише мені і випало лишаться,
Та близько вже і мій прощальний час.

Душа моя вам вірною зосталась,
1 совість моя чиста не щемить.
Чому ж підкралась ти до мене, старість, 
Коли дорожча стала кожна мить?

Ніколи рай не упаде із неба,
Мені земна потрібна благодать.
Я все віддав би, щоб прожить як треба 
І вмерти так, як варто умирать!

А що тужу печаллю я земною,
То лиш тому, що вас нема давно,
Що тільки раз один жили зі мною,
Що двічі жить нікому не дано.



Рива
Балясна
1910-1980

0  МІЙ СТАРОДАВНІЙ
1 ЮНИЙ МІЙ КИЄВЕ

О мій стародавній і юний мій Києве,
Ти вічності вітром на мене повіяв.
Люблю твої гори, Дніпро твій і небо, 
Листи, як закохана, слала б до тебе.
Чи рання година, чи ніченька пізня —
В думках я з тобою лечу, наче пісня.
Хто раз у житті твою осінь побачив,
Коли ти в знаменах жовтнево-гарячих 
Чи в цвіті каштанів у травень погожий,— 
Тебе вже ніколи забути не зможе.
Всі вулиці знаю напам’ять, як вірші,
Для мене з усіх вони — найкрасивіші! 
Візьми ж моє слово, як щирості вияв,
О мій стародавній і юний мій Києве!..

НЕЗАБУТНЄ

1
Тепло моє іще не вийшло з хати,
А вже фашисти порядкують в ній. 
Взялися мої книги розглядати 
Й рукописи — плоди думок і мрій. 
Сміється гнилозубий кат із Рейну:
— Єврейка! Що на це ти скажеш,

Йозеф?
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І кидають в вогонь книжки Гофштейна,
І Маркіша, і Гейне, і Спінози...
І от до рук їм потрапляє фото:
На ньому мій чорнявий любий хлопчик. 
Розлючена есесівська гидота 
Його шматує ще й ногами топче...
І враз ударив, наче в скроні, постріл — 
Прокинулась... Синочка обіймаю...
Чи так було, чи то приснилось просто — 
Сказать по правді, й досі ще не знаю.
А за вікном лягає чистий-чистий 
Зими башкирської блакитний сніг,
Синок сміється... Що ж, на зло фашистам 
Бринить хай, синку, твій веселий сміх...

2

Моє маленьке циганча...
Все нишпорить воно, все поміча, 
Збиралася везти тебе до Криму,
А довелось везти в башкирську зиму. 
Хоча і сонця менше тут, відомо,
Та ти ростеш тут швидше, аніж дома.
І знаю, любий, до пуття зростеш, 
Фашистів — вірю — ти переживеш!..

БАЛАДА ПРО ЛЮБОВ 
І СМЕРТЬ

Давно розвели нас дороги 
З Сергієм, сусідом моїм: 
Жили ми в кварталі однім. 
Був лимарем батько у нього, 
А мій на новісінькі діжки
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Тугі обручі набивав.
З Сергієм ми грали у сніжки, 
Гуляти ходили на став,
Була з нами й дівчина Роза, 
Мов зіткана з райдужних мрій: 
Красива, струнка, злотокоса,
Із довгими стрілами вій.
І, мабуть, ті очі і вії,
І довга коса золота 
Збудили у серці Сергія 
Кохання на довгі літа.
Я потім поїхала з міста,
А друзі лишилися в нім.
До міста ввірвались фашисти, 
Зайшли до Сергія у дім.
Не знаю, хто виказав кату 
Той сіном прикиданий льох... 
Та тільки ведуть вже на страту 
Сергія і Розу — обох.
Ще й кат насміхається лютий: 
— Хрещений, куди ти ідеш? — 
А він до фашиста: — Я юде!
Я юде! Стріляй мене теж!..— 
їх вкинули разом до ями, 
Розстріляних на снігу...
І славлю я цими рядками 
їх дружбу святу й дорогу.

* *
*

Казала мати: не злітай у небо,
Ти краще стій міцніше на землі. 
Мені ж до зір, мені угору треба — 
Мені земні простори замалі.
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Здавалося: у вишині прозорій 
Така заклично-синя благодать,
Що руку простягни — і зможеш зорі 
В долоню, наче голубів, піймать.

Мені здавалось, що у мене крила 
Такі широкі й дужі, як в орла,
І що ніяка в світі чорна сила 
Спинить мого польоту б не змогла.

О, рідний краю, як мене плекав ти 
І щедро мед і сіль давав мені!
Твої зростають славні космонавти 
Закохані, як я, в життя й пісні.

Я теж зростала — з юних піонерів,
І хто б мені заборонить посмів 
Злетіти аж до Марса чи Венери, 
Ловить в долоні зорі, як птахів?

НЕ ДАВАЙ ПРОПАСТИ 
СЛОВУ

Не давай пропасти слову, 
Як рядкам у серці тісно, 
Доки сонце зійде знову, 
Ще тебе задушить пісня. 
Ти не відкладай до ранку, 
Щоб їх вилить на папері,— 
Он герої вже на ганку 
Владно стукають у двері. 
Як в душі твоїй отрута,
То й рядки, як ніч, дрімучі. 
Як у серці злоба люта,—
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То й пісні, як чорні тучі. 
Якщо ти скорився славі 
І з добою не на рівні,
То рядки твої кульгаві, 
Миршаві і недокрівні. 
Якщо ти любові повен 
До життя і до людини,— 
То й викохуєш любовно 
Пісню, як дитя єдине. 
Вічне слово — полум’яне, 
Як Народ та Батьківщина. 
А холодне — то розтане, 
Як від променів крижина.

ЗОЛОТИЙ ЛИСТОПАД 
МОЇХ РОКІВ

Золотий листопад моїх років...
Чую шерхіт приглушених кроків. 
Листям стелеться він золотистим 
І хлоп’ячим вривається свистом, 
Кропить дощиком свіжим і теплим, 
І духмяним принаджує степом,
Він у юність мене повертає,
Він улюблені вірші читає 
І гойдає в п’янкому полоні,
В світі світлих тонів і гармонії... 
Тільки ні! То мені так здалося:
Це ж бо в розпалі київська осінь, 
Причепурена, мов наречена... 
Збережи кілька барв і для мене, 
Листопаде мій золотистий,
Сій, стели на стежки мої листя, 
Сили дай, і натхнення, і змоги
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Осідлати коня вороного,—
На життєві помчи мене битви. 
Ні хвилини не дай загубити...

З ПОЕМИ «ІСАК ЛЕВІТАН»

Стаєш ти перед смертю мудрий, як Спіноза 
І вже тебе не ваблять ані блиск, ні поза,
І почуваєш ти себе вільніше,
І «права жительства» не треба, як раніше.
І кого хочеш, можеш славить чи знеславить,
Про це і говорити можеш вголос навіть.
Газети не картатимуть суворо,
Победоносцев крилами, як ворон,
Над мертвим не змахне... Над мертвим?
Невже пора прощатися з мольбертом?
Лишить роботу — а чи маєш право?
Невже й без нього будуть зеленіти трави,
Співать пташки і квітувати квіти?
Чи може він не дихать, не любити?..
А груди, як болюча рана,
І губи сохнуть... Хоч би крапельку вина...
Йому лиш сорок... Що ж, митці вмирають рано 
У миколаївській Росії... То не їх вина.
Ось бачить: ковзає промінчик по стіні,
Уяву збурює... Нехай то лиш міраж...
Можливо, то його останні дні,
Та будуть жити Третьяковка, Ермітаж...
Хай, крім картин, не лишиться слідів 
Ніяких після нього... Він попросить брата 
Газети всі, й папери розібрати,
Й пакунки перев’язаних листів —
І все спалить дотла... Ах, брате, йди-но,

йди сюди,
Чом за порогом ти стоїш, не входиш до кімнати?
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Чи страшно глянути ув очі брату 
Змарнілому?.. Подай води 
І піт зітри з чола мого... Забудь,
Забудь про заздрість... Ти ж мій брат єдиний. 
Я вже рушаю ув останню путь,
І, може, залишилися години 
А чи хвилини жить мені... Я чесно 
Пройшов свій шлях. Дарма, що щезне 
Життя в огні... Дивися —• я горю, як пломінь.. 
Ти пам’ятаєш: при розподілі дипломів 
Писали: вчитель креслення, не малювання... 
Ну, а яке було їх здивування,
Що став єврей співцем російської природи! 
Ні, ницим їм не зрозуміти зроду,
Що я Росії щирий, вірний син,
Що без її річок, лугів, долин 
Не зміг би я і Левітаном стати...
Я виріс тут, і ця земля, як мати,
Мені була і є... І прагнув я навіки 
її берізки, і поля, і ріки 
Нащадкам залишить на полотні.
Я вірю: пухом буде ця земля мені.
Не вірте, хто нашепче вам на вухо,
Що у моїх картинах — то єврейська туга... 
Хіба в Некрасова, Кольцова чи Нікітіна 
Не той же сум, не та ж печаль помітна?

*  *
*

Ту ж саму мають кров і білі, й чорношкірі, 
Однаково вона палає на снігу.
І пестить мати скрізь — у Хайфі чи Каїрі — 
Дитиночку свою, як сонце, дорогу.
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Хоч різна одіж в них, хоч різну мають мову, 
Та в світі матері всі не змикають віч,
Як дітлахам своїм співають колискову —
Чи «люлі», чи «бай-бай» в зимову довгу ніч.

Співають від душі, проникливо і тихо,
І хочуть для дітей щасливих мирних днів: 
Бодай ніколи їм в житті не знати лиха...
І тішить душу голубливий спів.

Та серце зойкне, як побачу на екрані 
Розбомблені міста, знедолених дітей,
У косах матерів сумні сивини ранні —
В тривозі тулять діток до грудей...

Нема оселі в них, нема над ними даху... 
Арабську матір і її дитя,
Печаль її очей, що повні сліз і жаху, 
Запам’ятаю я на все життя...



Матвій
Т алалаєвський 

1908-1978

ПЕРО ПОЕТА

Чого були б та й варті крила,
І гордо хто б їх так нарік,
Якби піднятись їм несила
Над злотом піль, над сріблом рік?

Чого були б ті крила варті,
Якби не брали височінь,
Якби не дужчали у гарті 
Рішучих злетів і стремлінь?

Крило міцніє у польоті,
Перо поета — у роботі.

ВГОЛОС

Гляньте, як в усі кінці 
Розшумілись пшениці,
Як бринить достиглий колос, 
Славить поле він рясне — 
Все багатство це земне — 
Вголос,

вголос,
вголос!

А у небі гук грози,
Мов гуркочуть там вози,
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Наче твердь небесна розкололась, 
І в лісах, і в садах 
Заспівав тривожний птах 
Вголос,

вголос,
вголос!

І одразу в ту мить,
Мов тонка незрима нить,
Мов струни сріблястий волос, 
Моя пісня забринить —
Славлю сонце та блакить 
Вголос,

вголос,
вголос!

РОЗМОВА З ГОЛУБОМ

На зелений балкон уранці щодня 
Прилітає голуб сизий до мене.
— Доброго ранку! — говорить.—

Що, знов метушня?! 
Знов робота, знов клопіт щоденний?
Знов себе ти в турботи запряг, наче кінь,
Ну, скажи, чи ж тобі невідомо,
Що усе спочиває?.. І ти відпочинь,
Глянь — тебе як зморила утома...
Правду, голубе, кажеш, я в праці щодня,
Та солодка для мене і втома, й напруга,
Я на ратая схожий, а не на коня,
На того орача, що ходить за плугом.
Метушня ж моя схожа на ту, що в саду 
Ти у бджіл можеш бачити літом.
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Бо життя — наче сад, що у вічнім цвіту, 
Я плекаю його

і живу його цвітом.

ТИ ЗІ мною...

Поміж тобою і мною — стіна з книжками 
І двері, що причиняєш ти уночі,
І лиш смужечка світла внизу на порозі 
Промовляє про те, що там, у сусідній кімнаті, 
Отак, як і я, лежить без сну 
Близька й дорога істота.

Між нами не тільки двері й стіна з книжками, 
А й роки мої, уже немолоді.
І я напружено чекаю, доки
Погасне та вузесенька смужечка світла,
І в тиші й темряві я чую твій подих —
Так, наче «на добраніч» говориш мені...

І мій сон стоїть в узголов’ї,
І беззвучно кажу «на добраніч».
Я радий, що ти вже заснула,
Що тої смужечки нема поміж нами,
І здається, ти поруч — не за стіною —
Зі мною... Зі мною...

ЗЛИВА

Спочатку дощик соромливий, 
Якого ждали ми давно,
Що сіявсь, наче те зерно,
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А далі як вперіщить злива!
Така була у неї сила,
Що і дороги всі розмила, 
Зірвала схилений місток,
Всіх промочила до кісток,
Ще й черконула блискавиця,
За нею прокотився грім...
І що у гніві тім таїться,
І смисл який в пориві тім —
Не розумів я... Це питання 
Переді мною ще постало,
Як раптом дерево упало...
А злива ж то, як і раніше,—
І так до самого світання...
І стала лиш тоді ясніша 
Буремність зливи ця для мене, 
Коли все вщухло, і проміння 
Осяло землю — і цвітіння 
Навкруг заврунилось зелене... 
Земля ж обмита, чиста-чиста,
І все раділо урочисто 
І кожна квіточка мала 
Здіймалась всміхнена, щаслива. 
Хвала ж тобі, весняна зливо, 
Хвала!

*  *
*

То вам ганьба,
Хто прагне з пам’яті зітерти 
Величчя подвигу радянських вояків — 
Отих, що вирвали з жахної смерті 
Дітей малих, похилих стариків;

98



Отих бійців, які з своїх долонь 
Давали хліб для матері й дитинки,
Які на фронті кидались в огонь,
Щоб згасли печі чорної Треблінки.
І тим ганьба,
Хто прагне все забути —
Свій край, і місто, і свій отчий дім.
Ніколи не діждатись їм спокути,
Страшною тугою ще мучитися їм! 
Радянський краю мій!

Солдатом я пройшов 
Твої міста, твої поля і ріки.
Я знаю подвиг твій,

я — плоть твоя і кров,—
У серце ти моє

вкарбований навіки!

ЙДІТЬ, ГОСТІ, У МІЙ ДІМ!

Про хворість — ні слова, 
Про старість — ні згадки!

Микола Бажан

Йдіть, гості, у мій дім,
Для вас відкриті двері за звичаєм.
Сідайте в затишнім гнізді моїм —
Я почастую вас вином

чи, може, кавою і чаєм.

Заходьте у мій дім
і гомоном своїм —

Чи тихим, чи гучним — наповнюйте кімнати. 
Прошу лиш про одне:

не йдіть для того в дім,
Щоб літнього і хворого мене втішати.
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Прошу, прошу я вас:
не треба співчуття,

Набридли вже мені ті показні зітхання.
О, як воно захмарює життя —
«Зичливих добряків» ліниве вболівання.

Ідіть, ідіть в мій дім!
Умова лиш одна:

Про старість, про недуги — ані слова,
Люблю, як у гнізді моїм

бринить пісень струна
І світить всю добу

ясна зоря ранкова.

ДО СВОЄЇ ПІСНІ

0  пісне! Я б хотів, щоб ти могла 
Дать світло тим, чий зір укрила мла, 
Щоб ти донесла і глухому
Зірок перезву к в небі у нічному.

Для того — знаю — мусиш буть такою
1 ти сама — ані глухою, ні сліпою,
За правду і красу щодня ставать до бою 
І не шукати затишку й спокою.

Хай слово буде кличним і високим, 
Нехай серця напоює, мов соком,
Зелені віти і цупке коріння!

Гори, палай і сій навкруг проміння! 
Лиш не чади, не меркни, моя пісне, 
Хоча й вечірня ти,

хоча вже й пізня...



Дора 
Хайкіна 

Нар. 1913 р.

НЕ ЗНАЮ...

Не знаю, хто в щасливий час цвітіння 
Зламав гіллячку яблуневу? Чи хлопчак, 
Чи хтось дорослий, втративши сумління, 
Зірвав, як злодій, непомітно так?
Вже скоро цвіт на гілочці зів’яне,
Ніколи більш не квітнуть їй в красі,
І не схитнеться яблуко рум’яне 
На ній в прозорій вранішній росі.
Як гілки жаль мені! Карати варто 
Отих, що цвіт ламають. Мрію про літа, 
Коли вже непотрібна буде варта...
Та що це? Он бджола до гілки підліта.
До зламаної... Копошиться в цвіті, 
Нектар спиває з нього. А за мить 
Та бджілка пломеніє у блакиті —
До інших яблунь у саду летить.
Літає так із гілки та на гілку, 
Занурившися, п’є у цвіті там.
Захоплено дивлюся я на бджілку,
Що роздаровує пилок садам.
Як вродить яблук у саду немало,
То я з приємністю подумаю про те,
Що в них і цвіт отой, який зламали...
В саду хоч скільки ран, а він цвіте.
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ЧИСТІ ШИБКИ

Від вимитих шибок світлішим світ стає, 
Тьмяніє світ, коли брудне вікно твоє.

У чистому вікні — блакитніш небеса,
І зеленіш трава, і сріберніш роса.

Крізь вимиті шибки світліш сусідський дім, 
Невимиті вони — то бачиш бруд на нім.

Не квапся називать брудним чуже вікно, 
Свої шибки протри й кажи, яке воно.

Що пил ти бачиш скрізь — не винен вітровій. 
Не звинувачуй світ, а тільки погляд свій.

ВІРЮ В ЩАСТЯ НА ЗЕМЛІ

Я не читала молитовників побожно,
В молитвах не схилялась голова моя. 
Невіруюча я. Та в пісню вірить можна, 
Сердечній, щирій пісні вірю я.

Свіч не палила я суботньої години,
Отих, що сумно блимають в імлі. 
Невіруюча я. Та вірю я Людині,
Тим людям, що братерство сіють на землі.

І великодніх пирогів не випікала. 
Святкових щедрих страв у мене не було. 
Тому що у житті пізнала зла немало,
Не хочу я, щоб в світі панувало зло!
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Не малювала я в рожевих фарбах раю. .
На світі щось вмира, щось виникає знов.
І тільки людський труд ніколи не вмирає: 
Живе він у зерні, у величі будов.

В ракетах, у мостах, у блюмінгах, у домнах, 
У криці тій, яку гартують ковалі,
В щоденних подвигах героїв невідомих... 
Невіруюча я. Та вірю в щастя на землі.

* *
*

Дзвонив сьогодні дзвоник в сні мені,
Як в коридорі у шкільні ті дні,
Коли учителем поставлена п’ятірка 
Була неначе щастя вища мірка.
Та дзвоник той у сні так налякав:
А що як на перерву вічну звав?..
Хотіла я: нехай би кликав нас 
До школи знову, знову в рідний клас,
Де ми збиралися, як бджоли в вулик. 
Хотіла б знову йти в шкільний провулок, 
Який тепер немов проспект широкий,
І в зошит знову нотувать уроки,
Які увечері зробити варто,
Щоб знов мене зустріла радо парта... 
Хай знов відстоїть за столом годину 
Учитель наш, який в війну загинув. 
Сидять хай однокласники мої —
І ті, що їх поглинули бої,
Що впали на снігу чи на стерні...

Дзвонив сьогодні дзвоник в сні мені.
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ДОКИ ЖИВУ

Доки живу я і дихаю — доти 
Буду казать: врятували мене 
Матросови, що упали на доти,
Кого проковтнуло пекло страшне,

Соколи, наче Гастелло, відважні 
Й ті, що у танках горіли в бою,
Хлопчики славні! То юності ваші 
Відпаленіли за юність мою.

Згадую вас я знову і знову,
Й досі ваш подвиг для мене живий.
Стала б актрисою Люба Шевцова,
Вірші писав би Олег Кошовий.

Ні, не виходить Шевцова на сцену,
Віршів не пише Олег Кошовий.
Наше мистецтво — високе й натхненне — 
Кров’ю своєю відстояли ви!

В роки нечуваного вогневію 
Ви засвітили нам щастя земне.
Дихаю я, і пишу я, і мрію —
Ви врятували від смерті мене!

СЕСТРИ

Не народила, на жаль, сестер мені мати — 
Та інші їх дарували мені матері — 
Сестричок отих, що так я хотіла їх мати, 
Що їх я чекала о ранній дитячій порі...
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Хіба не сестра мені —
Неріс із дальнього Вільнюса,’ 

В якої ласкаве таке — Саломея — ім’я.
В новітні часи співала натхненно і вільно,
Та рано замовкла сестриця литовська моя...

Ще маю сестру я в широких степах України — 
Це Ольга Диптан із близького села Кодаки.
В усьому, що маю, — труда її частка левина,
У цукрі моєму — то світять її буряки.

«Єдина ти донька» — не раз довелося чувати 
Від подруг — з докором за те, що не маю сестер. 
Не народила, на жаль, сестер мені мати,
Та скільки у ріднім краю я їх маю тепер!

*  *
*

Коли вдягаю кращу сукню я 
Й збирається уся моя сім’я,
Коли заходить радість у мій дім,— 
Так гірко, що немає мами в нім...

Коли сідають друзі круг стола,
Й багаття дружби весело пала, 
Коли заходить свято у мій дім,— 
Так гірко, що немає мами в нім...

Коли хвороба підтяла когось 
Чи інших лих зазнати довелось, 
Коли тривога увійшла в мій дім,— 
Так гірко, що немає мами в нім...
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ПІСНЯ

Мов сонячний промінь, до мене в вікно 
Влетіла та пісня, що знана давно:

«Чого ти, самотній, всю нічку бредеш, 
Чого ти дівчатам заснуть не даєш?»

Здалося: цю пісню співав хтось мені, 
Та я головою хитнула: «Ні, ні!»

Собі я сказала: «Це ж пісня стара. 
Давно відійшла моя юна пора...»

То чом схвилював мене так її зміст?
Чи думав про мене отой гармоніст?..

Не думав... І пісню почула тоді 
Я вперше у роки свої молоді.

Буяла весна, квітувала земля.
А пісня принесла мені іздаля

Той день, як почути її довелось... 
Можливо, й для мене співав її хтось.

*  *
*

То маю вдачу я таку цікаву —
Це ж майже завжди так воно бува: 
Я відчуваю перших рос появу,
Що потім ними вмиється трава.
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Я відчуваю, як зненацька в полі 
Дощинки починають свій танок.
І помічаю перші на тополі 
Листочки, що випурхують з бруньок.

Чутлива я й до першого пориву 
Рвучкого вітру, що летить здаля.
І помічаю першу хмару сиву,
Що благодатний дсщ несе в поля.

Не знаю я, чутливість ця від чого,
Та я хотіла б до останку буть 
Уважною до всього молодого,
Яке свою лиш починає путь:

До дощової першої краплинки,
До зірки, що осяє небокрай,
До крихітної першої стеблинки,
З якої і почнеться урожай.

До променів тих перших на світанні, 
Які зігріють брили крижані.
До перших... Ну а бачить все востаннє 
Нехай би й не доводилось мені...



Йосип 
Бухбіндер 
Нар. 1908 р.

ВІТРЯК

Хто за вітром сумує ще так, 
Як у полі самітний вітряк? 
Вітер є — і життя, значить, є, 
А нема — то як мертвий стає. 
Непорушні всі четверо крил, 
Безгоміння в степу, пилюга. 
Наче руки свої в небосхил 
Із благанням вітряк простяга. 
Тільки спеки вогонь не погас, 
У безвітрі ще все, в тишині... 
Треба вітру йому повсякчас 
Так, як іноді тиші мені...

СКАЖИ МЕНІ, МОРЕ

Скажи мені, море, чом жовчі ти повне,
Чом гнів твій гримучий і досі не стих?
І море говорить: — Ворожий десь човен 
Пливе під водою в глибинах моїх.
Той човен ворожий до берега рветься,
Він берегу нашому горе несе.
Хоч знаю, що берег наш — наче фортеця 
І сила ніяка його не стрясе, —
Все ж хочу ще й штормом цим несамовитим
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Той човен розбити об кованість дамб. 
Щоб тільки його розтрощити, втопити,— 
Себе до останньої краплі віддам.

*  *
*

Як побачиш, що осліпло 
У хатиночці давно 
Й жадібно чекає світла 
Запорошене вікно,—
То іди, іди негайно 
І вогонь десь розшукай-но, 
Принеси туди ти світло, 
Засвіти оте вікно,
Щоб заграло, щоб розквітло 
Сяйвом радості воно.

Як в саду побачиш віти,
Що зламалися од вітру,
І ні зелені, ні цвіту,
Де колись росли плоди,—
То іди, іди туди.
І турботливо, старанно 
Залікуй тим вітам рани 
І не смій спокійним буть, 
Доки трепетним, весняним 
Цвітом знов не зацвітуть.

Як побачиш: у відчаї 
Серце мучиться чиєсь,
За любов’ю все скучає, 
Загубивши її десь,—
То іди, іди туди
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І слова такі знайди,
Щоб не знало більше скрути 
Серце страдницьке, щоб знов 
Оживити, повернути 
Ним загублену любов.

ВАРТОВИЙ НЕ СПИТЬ

Ми всі вночі спимо, не спить лиш вартовий, 
Як зірка серед неба синього нічного. 
Спокійно й мирно диха край великий мій,
А не пильнуй — і може грянути тривога. 
Зненацька налетить, як смерч, як буревій,—
І щезне, зникне сон від кличу бойового... 
Спокійно й мирно диха край радянський мій, 
А не пильнуй — і може грянути тривога.

І вартовий не спить. Він не змикає віч. 
Недремний вартовий, тому й спокійна ніч.

ПАМ’ЯТІ МОГО 
БАТЬКА-КОЛІСНИКА

Вітаю я нового дня красу.
Які мені відкрились видноколи!
Немов орел, я гордо голову несу.
В покорі не схилюся я ніколи.

Не гляне батько вже на сивий небосхил, 
Не виглядатиме з-за обрію погоди. 
Здається, десь літає він без крил 
Понад поля, понад ліси і води...
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Вже сніг зійшов, багато буде справ,
Готуй колеса ж ти до воза до старого, . 
Дивись, щоб добре спиці приладнав,—
Нам, батьку, дальня стелиться дорога.

Не на усіх дорогах ще асфальт кладуть,
В степу цілинному й зламать колеса можна. 
Впадеш — підводься зразу — й знову путь 
Продовжуй, як раніш, уперто й переможно.

Лиш виготуй колеса добрі ти:
Далеко, батьку, нам з тобою мандрувати.
А поруч з нами буде сонце йти 
І уперед дорогу осявати.

ОСТАННІЙ СНІГ

Лишилося снігу вже мало —
У вибалку лиш, в глибині.
То сонце не скрізь ще послало 
Привіти свої весняні.

Та сніг вже не білий, а сірий,
Не злий, не колючий стає.
Он пташка покинула вирій, 
Вертає в гніздечко своє.

Все повниться голубизною,
В зими уже менше погроз...
Я мрію про сонце весною,- 
А сніг цей — про стужу й мороз.
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*  *
*

Я приніс би світу дні такі весінні,
Щоб усе буяло в вічному цвітінні. 
Кожному б позначив я окрему грядку — 
Хай трудом сягають розквіту й достатку. 
Я б осінній смуток геть зігнав із листя, 
Щоб серця, як брості, квітом розцвілися. 
Я поля б засіяв зернами любові,
Всі ліси прибрав би в шати кольорові. 
Урожай чудовий я б зростив на подив, 
Щоб не раз, а тричі він на рік приходив...



Шолом
Чернявський

1909—1974

ЛЕНІНСЬКІ ПРАПОРИ

З усіх знамен — всіх кольорів веселки — 
Люблю я ті, що і міста і села 
Квітчають нам,— червоні ті знамена,
Що стільки гордих дум народжують у мене. 
Чи ж то забуть, як в дні страшні навали 
Бійці перед червоним прапором ставали 
Навколішки і цілували його шовк,
Клялись стоять, щоб ворог не пройшов? 
Ворожі прапори, їх свастики павучі,
То тільки ми змогли зім’яти, як онучі,
На Красну площу, на священний брук 
їх принести й топтати, мов гадюк.
І знову небеса блакитні та бездонні,
І мають угорі нам вихори червоні,
І весело під ними нам гримлять оркестри, 
Вперед під ними йдуть мої брати і сестри.

НОВИЙ ПЕРЕДІ МНОЮ 
СЯЄ ДІМ

Свою принаду має кожний звук.
О море звуків дивне та безкрає!
То лиш здається: звук прогув і зник — 
Ні, він у серці довго ще лунає.
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Коли лунав, було, на площі спів,
То я очима, наче голубами,
Летів у простір і торкнуть хотів 
Пелюстку кожну спраглими губами.

Моє дитинство бідне і страшне 
В малім містечку, у хатинці млистій,
Не балувало співом ти мене,
Не знало ти ні Вагнера, ні Ліста.

Той час і досі слід іще лишив:
Стать музикантом не судила доля.
Що музики — я навіть і птахів 
В дитинстві не наслухався уволю!

Давно той час розвіявся, як дим,
Давно «прощай» сказав я світу злиднів. 
Новий переді мною сяє дім —
Як добре промовлять йому: «Добридень!»

НІ, ТО НЕ ГРІМ У НЕБІ 
ДЕСЬ ВІДЛУНЮЄ

Ні, то не грім у небі десь відлунює.
Не буря то закрила небосхил,—
То мчить з червоним прапором Богунія 
Крізь дим і вітер, крізь вогонь і пил.

І то не сонця промені уранці 
Пробили чорні хмарища імли — 
їх розсікли богунці й таращанці,
Що пролетіли стрімко, мов орли.

І в Ковелі моїм, що на Волині,
Там, де колиска висіла моя,
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У згорбленій, похиленій хатині 
Тепер новий, веселий день сія.

І вітер голубий летить із поля,
Ні перешкод не знаючи, ні меж,
І радий я, що зникли давні болі,
Що ти, мій краю, звівся і ростеш.

І то не грім у небі десь відлунює,
Не буря то закрила небосхил,—
То мчить з червоним прапором Богунія 
Крізь дим і вітер, крізь вогонь і пил.

НА ДОБРАНІЧ

Люблю, на поетичну ставши вахту,
З дніпровських круч дивитись на вогні, 
Що оксамитна ніч на берегах тих 
Запалює у сизій далині.
І небо у алмазах, як відгранене, 
Підносить келих свіжості мені. 
Застигло все — й рукаті чорні крани,
І місяця розкрилля срібляні.
Немов метелики, згорнувши крила, 
Дрімають біля тихих берегів 
Од мандрів денних стомлені вітрила,
І чути десь спізнілий, дальній спів. 
Люблю Дніпро й засмаглих капітанів, 
Що іноді не сплять по кілька діб, 
Люблю перегук довгих караванів,
Які везуть метал, вугілля, хліб.
Спасибі, Дніпре, за ковтки наснаги,
Які даруєш ти моїм пісням.
А вам добраніч, земляки-трудяги!
Гасіть вже світло... На добраніч вам!
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ТАКЕ ДИВО

Якби від лих знайшов я панацею,—
Якби здійснилося це диво з див,—
Я б для людей планети усієї,
Немов хлібину, радість поділив.
Поставив би у пору світанкову 
Я глечик молока на кожний стіл 
І цегли наносив би на будову,
Пелюстки б порозтулював для бджіл. 
Сережки смарагдові з виноградин 
Зробив би і коханій їх приніс,
Напевне, узяла б вона їх радо,
Бо пасували б до очей і кіс.
І туфельки приніс би кришталеві, 
Поставив би під ліжко їй вночі.
Зірвав би з неба райдуги травневі, 
Зробив би два барвисті обручі.
І кожний з них, хоч схоже це на казку,
Я натягнув би на алмазну вісь.
І змайстрував би золоту коляску,
В якій возили королів колись.
Двох коней би запріг — дві блискавиці, 
Підківки срібні викував би я:
Хай фейерверком шлях від них іскриться, 
Як їхатиме суджена моя...

ДО СВОЄЇ МУЗИ

Не білі в тебе, музо, рукавички,
Та перед правдою скидаєш капелюх, 
І трудових людей у тебе звички — 
їх мужності непереборний дух.
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їх голоси у мій вбираєш голос 
І їх пісні — у пісню у мою.
Без тебе я, немов порожній колос, 
Хилився б у життя десь на краю.

Будь у поході вічному, у русі, 
Уважною до клопотів людських. 
Пробач, коли, бува, я помилюся,
Карай суворо за найменший гріх.

Закоханий у тебе я без міри,
Я хочу, щоб ти щирою була 
І додавала людям більше віри,
І радості, й любові, і тепла.

Будь завжди нерозлучною зі мною:
І в світлий день, і в чорний день негод. 
Мрійливою ти будь, але й земною, 
Будь із народом і шануй народ!

ВИХОДЖУ в космос

Гордо голову я підіймаю до неба 
І дивлюсь в його синій нічний океан.
Хочу Місяцю мовити: «Скоро у себе 
Ти зустрінеш гостей довгожданих — землян».

Запустив я супутники в небо безкрає,
Мчать вони у незвідану ще далину,
І, немов наречена, Земля розквітає,
Хоч не знає вона ні спокою, ні сну.

Що ж, кружляй, наша Земле,
в безмежному світі,

Непохитна, добротна, міцна в тебе вісь.
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Ти поглянь: на ніким ще не знаній орбіті 
Гостродзьобі ракети мої пронеслись!

Розкриває поволі нам космос привабливе, 
Таємниче, одвічне начало своє.
А під Сонцем Земля достигає, мов яблуко, 
Червонішою з кожним роком стає.

ХОЧ І МИНУЛО ВЖЕ ЧАСУ 
БАГАТО

Хоч і минуло вже часу багато,
Та чи забути зможу я ті дні...
«Тут будуть годувати й одягати»,— 
Сказала вихователька мені.

Дрантя зняли і змили бруд із тіла,
Бо вже я скільки не купався діб.
Як свічка, ложка у руці світила,
Неначе райський плід, смачний був хліб.

Між ліжками й моє стояло ліжко. 
Шерегами — як воїни — вони.
А на вікні завіска білосніжна.
Ласкаво Ленін погляда з стіни.

Його усміхненим, високочолим 
Запам’ятав назавжди я з тих днів. 
Здавалось, він пройматись нашим болем 
І радощами нашими умів.

І солодко так спалося в зимову, 
Засипану колючим снігом ніч,
Як на безсонній варті, в узголов’ї,
З стіни на мене поглядав Ілліч.
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А в сні я бачив прапори червоні, 
Будьонного на білому коні.
Повз мене мчали, мов на крилах, коні, 
Рукою вершник помахав мені.

РІДНА ЗЕМЛЯ

Я її квітчаю і вславляю —
Долею мені назавжди дану,
Не оту, що там біля Сінаю,
Не оту, що біля Іордану,
А оту, де народивсь колись я,
Де усі мої минули роки,
Де ліси зелені простяглися,
Де Дніпро пливе стрімкий, широкий.

Славлю я Радянську Батьківщину,
Я горджусь, що став її поетом.
Все мені дала вона, як сину,
Радий я її високим злетам!
Радий, як могутніє і квітне,
В ній — моя і сила, і снага.
Син я твій — не пташка перелітна, 
Ленінська Вітчизно дорога!



Борис 
Міллер 

Нар. 1913 р.

ДВА ВІРШІ ПРО ДОЩ

*  *  *

Хто він — кравець той — і звідки?
Я глянув: яка краса!
Дощем, наче срібною ниткою,
Зшиває він землю і небеса.
Раптом як блисне.
То голка... А потім — грім.
То шиє велет-кравець — і пісня 
Завжди разом із ним.
Не видно його, а чути...
Ви гляньте: яка краса!
Срібною ниткою — це ж справжнє чудо — 
Зшиває він землю і небеса...

Н» 4* зК

Б’ють у шиби 
Краплі дощу.
Щось нашіптує дощ 
Траві й кущу.
Ви скажіть, трава 
Й кущ півоній,
Що вам
Ледь чутно видзвонює
Симфонія
Оця дощова?
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А трава і кущ півоній 
Просять: — Мовчи, ніякого руху!
Хай ніхто сторонній 
Не заважає нам слухати 
Дощ...-
Мовчу я. Мовчить кущ. Мовчить трава. 
А небо, немов розкрило свою

криницю —
І дощ не вгава —
Нашіптує траві й кущу 
Якусь таємницю...

КОНЦЕРТ

Чотири арфи,
Чотири жінки.
Арфи стародавні,
А жінки юні.
0  як славно,
Як дзвінко
Звучать арфи многострунні! 
Який ніжний доторк рук,
А який звук 
У кожній струні!
1 прикро мені,
Що я не древній, як арфи,
І не такий, як ті жінки, 
Юний...

Арфи... Жінки... Струни...
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для всього є
СВІЙ ЧАС

Здається — тільки ось вітав 
Появу перших трав.
А вже перший сніг 
Ліг
До ніг...
Промчало літо в даль, 
Погас осінній ліс,
Та я жену печаль,
Не проливаю сліз.
Не схожий я на тих,
Що все шукають лих: 
Осінній ліс погас —
І смуток їм новий...
Для всього є свій час —
Для снігу,
Для трави.

*  *
*

Горять сади, горять ліси 
У полум’ї осінньої краси. 
І кожну мить 
Листок летить 
Завіяно,
Замріяно...
І наче не листок зліта,
А платівочка золота.
Мов сонця осколок 
З дерев напівголих... 
Листок упав
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На зелень трав.
І ще один,
І ще один —
За кілька хвилин 
Жовтою стала трава, 
Мов килим її укрива. 
Як щовесни 
Все білим цвіте,
Отак восени 
Буяння золоте.
На килим трав 
Ізнов листок упав. 
Мов добрий знак,
Не для забав,—
Не просто ж так 
Листок упав.
Не просто ж так...



Аврам 
Кацев 

Нар. 1916 р.

БАБУСЯ І ОНУКА

Як зовсім була ще Оленка маленька, 
Читала бабуся — вслухалась Оленка. 
А нині Оленка всі літери зна —
Сама уже книжку читає вона.
— Сідай біля мене,— запрошує бабу, 
Читає їй казку про курочку рябу.

ЩЕДРИК-ПЕТРИК

Щедрик-Петрик — 
Не вереда:
Що є в тарілці — 
Все він з’їда.

Всі його хвалять:
— Будеш так їсти, 
Візьмуть в команду 
Тебе футболісти...

— Щоб ото завжди 
Так уминав ти, 
Візьмуть у космос 
Тебе космонавти...

124



Щедрик-Петрик — 
Не вереда:
Що є в тарілці — 
Все він з’їда.

ПЕРШИЙ СНІГ

З вечора я спати ліг 
І побачити не зміг,
Як посипавсь перший сніг.

А прокинувсь вранці-рано — 
Із вікна, немов з екрана,
Вся у білому земля,
Вся в снігу глибокім.
Чорне, без листків, гілля 
Стало білобоким.

От узую я Сірку 
В білі капці лапки —
Хай не ставить на сніжку 
Чорно-сірі крапки.

ПІВНИК

Півник голий, невисокий,
Ще й не має гребінця,
Наминають йому боки 
Старші півні без кінця.

Півник лютий, півник гнівний.
— От пождіть, — говорить півник, — 
Буду битий до тих пір я,
Доки не вберуся в пір’я.

125



КОЗЕНЯТКО

В двір привів учора татко 
Біле-біле козенятко.

Хоче їсти — каже «ме».
Хоче пити — каже «ме».

Козеняточко чудове!
— Ти диви,— сміється мати,— 
Лиш одним коротким словом 
Може все воно сказати...



Михайло 
Могилевич 
Нар. 1920 р.

МОЯ РОБОТА

Якщо хоч трохи, друже, хочеш знати 
Про вогняну професію мою,
То знай, що як і в будні, так і в свята 
Біля жаркої печі я стою.
І проминають так і дні, і роки,
І сам я пропікаюсь не на жарт —
Аж доки глину пропечу, аж доки 
Вона належний не одержить гарт.
І мушу знати я всі примхи печі,
Даю їй і повітря, і тепло,
Пильную, щоб не допустити втечі 
Вогню, щоб до ладу усе було.
Стою, й нема числа моїм турботам — 
Таке гаряче ремесло моє.
Сам обливаюся дев’ятим потом,
Аж доки глина каменем стає.
Коли ж скінчу роботу, то і камінь 
Немовби усміхається мені —
Отой, який невтомними руками 
Я для будов плекаю у вогні.

*  *
*

Будьте, друзі, обережні, не топчіте квіти: 
У землі десь там під ними матері і діти, 
їх сюди колись пригнали фюрера наказом
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І в яру тут постріляли й поховали разом.
Все мені здається, друзі, що в ту ніч жахливу 
Там стояв і я із ними в ту свинцеву зливу.
Що і в мене теж стріляли... Не дивуйтесь,

люди, —
То мені лиш випадково кат не влучив в груди...
І з тих пір, куди не йду я, де я не буваю,
Того яру, тої ночі я не забуваю.
Так буває, що і нині уночі ще сниться,
Як від смерті застигають у дітей зіниці.
Наче бачу я не з хмизу,— з тіл людських багаття, 
Ті, з яких не дим у небо, а плачі й прокляття...
А літа ідуть, минають, і рясніють квіти 
Там, де яр чорнів глибокий, яр той сумовитий. 
Обережно, друзі, йдіте по отому полю,
Не торкайтеся ви квітів — закричать від болю.

*  *
*

Зникають в небі хмар важкі загати — 
І вільно сонцю в голубій ріці. 
Весняний день, як парубок завзятий, 
Іде й тримає промені в руці.
От біля клена стишує він кроки, 
Пускає стріли-промені свої —
І ще прудкіш біжать із гір потоки, 
Стрімкіш до річки плинуть ручаї.
Іде він, синьоокий, свіжим полем,
За ним услід женуться вітерці.
Іде він юним, дужим дискоболом 
Із сонцем у простягнутій руці.
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*  *
*

Життя, прошу від тебе небагато, 
Вимога зовсім нескладна моя:
Дай сили ти мені, щоб написати 
Все те, що серцем відчуваю я.
Свою снагу налити іншим в груди,
В цеху творити строфи із цеглин,
І якщо гляну на нові споруди,—
Хай радують красою дужих стін. 
Нехай стоять на радість поколінням, 
Нехай камінчик кожний у стіні 
Розкаже, як з натхненням і сумлінням 
Жилося й працювалося мені.
Як ворога долав на ратнім полі,
Як знав пожари, і руїни, й кров,
Як, не випрошуючи пільг у долі, 
Шукав я щастя і його знайшов.
Було, в комбінезончику старому 
Я мерз в цеху, було — недоїдав,
Та забував про голод, холод, втому, 
Лише в роботі не ловив я гав.
Тож у життя прошу так небагато:
Аби колись задумане — досяг.
Дай сили те скінчити, що почато... 
Несу свою утому, наче стяг.

*  *
*

Я солдатом пізнав, у небачених битвах суворих 
Цю найбільшу із воєн, які тільки знала історія.
І ти мною повержений, найнебезпечніший ворог,
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Що вбивав і на полі, і в печах чадних крематоріїв. 
Ніс я хліб і рятунок знедоленим дітям і вдовам, 
Сонцем волі світилася сталь на моєму багнеті. 
Плити я випікаю тепер нашим мирним будовам 
На землі, найріднішій мені із усіх на планеті. 
Здавна вріс я в цю землю усім своїм дужим

корінням —
І нікому не вдасться від неї мене відірвати!
Тут — і перший мій подих, і праці моєї горіння, 
Тут — дідівські могили й поховані батько і мати... 
Я не міг би прожити і дня без землі оцієї...
В колі вільних народів, у їхніх згуртованих лавах 
Ми крокуємо дружно — радянські трудящі євреї,
І ми горді, Вітчизно, з твоєї величності й слави! 
Стрімко йдем у майбутнє ми дужим, єдиним

походом —
Нам ходи не зупинять ніякі погрози ворожі!
Стягом дружби і миру ми світим у світі народам 
І у мирного дня стоїмо до кінця на сторожі!

*  *
*

Згадалася тиха пора вереснева:
Сповита в вечірній туман сіножать, 
Росою оббризкані чорні дерева,
Телята, що з паші додому біжать.

І в їхніх очах наче сяйво сріблиться 
Тих росяних крапель, що виснуть із віт. 
Вбирають вони у жагучі зіниці 
Увесь повносокий навколишній світ.

Не знають вони ні печалі, ні горя. 
Здається їм, наче все їхнє навкруг:
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Дерева, і небо вечірнє, і зорі,
Й пропахлий медовими травами луг.

Біжу я, біжу за телятами тими,
Немає хлоп’ячому захвату меж,
Коли, нагасавшись стежками крутими, 
Телят біля вулиці наздоженеш...

Минули літа — стала сила вгасати,
Лиш в пам’яті років отих благодать.
Телята ж біжать, все біжать десь телята, 
А тільки не можу я їх наздогнать...

*  *
*

Конотопські далі сині... Йду засмучений до краю, 
На горбах і на долині, рідна мамо, вас шукаю. 
Скільки літ минуло, мамо, а моє глибоке горе 
Аніякими плугами час у серці не заоре...
Де, скажіть, могила ваша, під якими деревами,
Під яким горбком чи схилом спочиває прах ваш,

мамо?
Тут у рік той сорок перший, у оте жахливе літо 
Від гестапівської кулі ви упали в стигле жито.
І лежали, наче пташка, і на ваше тихе тіло 
Чорних воронів неситих зграя хижа налетіла.
Як побачу я тоненькі на землі гілки тополі,
То здається, хтось розкидав ваші кісточки у полі. 
Мамо, мамо!.. Ні горбочка, ані дошки,'ні граніту... 
Лиш вітри печальні б’ються об могилу незакриту...
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ЯК ХВОРИЙ ЛЕЖАВ Я

Як хворий лежав я у сонному маренні 
Й мене облягла зеленава імла,
Я раптом побачив у млі тій захмареній: 
Небіжчиця-мати в кімнату ввійшла.
А в грудях так важко, мов повно там олова, 
І от уже бачу я в маренні-сні,
Як мати взяла, обняла мою голову —
І ніби полегшало зразу мені.
Закутала щільно Мене в простирадло, 
Сказала пестливі та ніжні слова,
Ласкаво чоло моє гладила, гладила —
Отак, як тоді, як була ще жива...
— Ви, мамо, живі? — І тремтять мої губи,
В бліду її руку свою я кладу.
— А мати і мертва приходить, мій любий, 
Як діти її потрапляють в біду...



Хаїм 
Бейдер 

Нар. 1920 р.

БІРОБІДЖАНСЬКІ
ПЕРШОПРОХІДЦІ

Тих перших із юним завзяттям і вірою,
А ще із лопатою, ще із сокирою,
Що рвали дрімучих лісів оцих пута,—

Чи можна забути?

Бердичівських хлопців, із Балти дівчаток, 
Що клали тут міста нового початок, 
Нехай і минуло вже років багато,—

Повік пам’ятати!

Ходжу я по місту й здається, неначе 
От-от їх почую, от-от їх побачу.
Я й досі обличчя їх, усмішки милі 

Забути не в силі.

Вже стали дідами, бабусями стали.
Із рук їхніх стрімко зростали квартали, 
Як доньки й сини, як онуки їх рідні,—

Чи шани не гідні?

Тих перших, що мрії свої і сумління 
Посіяли тут, як добірне насіння, 
Скропили їх потом, а іноді кров’ю,— 

Згадаймо з любов’ю!
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*  *
*

Без тої вишні, що простерла віти 
До стін мого будинку й навесні 
Сліпучим цвітом сяє у вікні, —

Хіба я міг би жити?

А без цієї от небес блакиті,
Що здавна ще відбилась у моїх 
Очах в краю подільськім,— чи б я зміг 

Та існувать на світі?

А чи без рідної снаги земної,
Що дарувала змалку міць мені 
І гартувала в пломені-вогні, —

Ну що було б зі мною?

А ще і дружби живодайний дар той! 
Якби цього святого почуття 
Позбавлене було моє життя,—

Чого я був би вартий?

БАЛАДА ПРО ТРИ ТЮЛЬПАНИ

Він приніс їй свіжих три тюльпани. 
Мовив: — Гарні, як і ти, кохана!

І пелюстки в них були такі,
Як вуста дівочі, пломінкі.

З квітки першої пелюстка впала, — 
Він сказав: — Яка ця ніч тривала!
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Бачить: друга квітка обліта,—
І сказав: — Як лід, твої уста...

Стала третя теж безпелюсткова,—
Він мовчав, не мовив ані слова.

...Він приніс їй свіжих три тюльпани — 
На вікні букет з трьох стебел в’яне...

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ 
НА ПЛАНЕТІ МЕРКУРІЙ

Міжнародне астрономічне товариство 
ухвалило назвати кратери на планеті 
Меркурій іменами близько 200 видат
них людей. Серед них — кратери 
Пушкіна, Лєрмонтова, Гейне, Сааді, 
Шевченка, Тургенева, Верхарна, Че
хова, Шолом-Алейхема...

З газет

1
Ось птах прилетів, срібним помахом крил 
У шибу постукав — вікно я відкрив.
— Підводься! — гукав він.— І в небо крило! 
Хіба ти не бачиш: світать почало...—
Я з подивом глянув, спитав: — Хто ти є? 
Незвичне, небачене пір’я твоє...—
І птах загудів, мов розбуджений дзвін.
— Гонець я,— сказав усміхаючись він.
Я глянув пильніше — і враз далечінь 
Відкрилась мені і ясна голубінь,
І крила, й ряд інших небесних ознак.
— З якоїсь планети? —
— З Меркурія... так...—
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— З Меркурія? Бачив його я не раз,
Він з неба вночі зачаровує нас.
І в нього, як в нас, ранок ніч заміня.
То звідки ти — з ночі летиш, а чи з дня? —
І посміхнувсь посланець мені знов:
— Ні, ні, я не з ночі до тебе прийшов.
Ти ж бачиш, що барви мої голубі.
Космічне вітання несу я тобі...—
— А що там чувати? Скажи мені ти...— 
Нічого не встиг він розповісти.
Хотів щось сказати, та — помах лиш крил — 
І десь полетів він за небосхил.
То, певне, залежність існує така:
Як сонце засяє, то й птах цей зника...

2

Наступної ночі мені вже не спиться 
І знов у кімнаті вікно я відкрив:
Можливо, іще прилетить ота птиця 
В сріблясто-блакитному сяєві крил?
І от з нетерпінням чекаю світання —
Боюся оту я прогавити мить,
Як знову до мене гонець прилетить,
Із далей космічних принісши вітання...
І він прилетів...

— Як чекав я на тебе,— 
Кажу,— і не спав уже скільки часу.
Ну що там чувати на сьомому небі? —
А він: — Знов тобі я вітання несу.
— Від кого?
— Він Шолом-Алейхемом зветься — 
Письменник, чий в світі уславлений сміх.
— А як же, скажи, йому в небі живеться?
— Всі люблять його, і він любить усіх...
У нього яке товариство там гарне —
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Ніколи він там не буває один.
У колі він Пушкіна, Гейне, Верхарна,
Розмови тривають по кілька годин.
Найбільше буває він там із Тарасом —
Це ж спільна в них київська рідна земля.
Про неї ото і турбуються разом —
Вона все ввижається їм іздаля...
— Оце так родина,— кажу,— справді мила...— 
Не встиг ще гонець щось сказати мені, 
Зненацька, блакитні розкинувши крила, 
Махнув ними й щез...

Сонце сяло в вікні...

СОН

Ой звіздарю, звіздарю, чи ж наука спроможна 
Пояснить, як з’явилась в небі зірочка кожна?

А чи, може, відомі хоч би давні повір’я,
Як то зорі блукали, як єднались в сузір’я?

Чув я ще у дитинстві: в світ як прийде людина,
То спалахувать зірка зразу в небі повинна.

Якщо хочеш,— казали,— буть щасливим, то треба 
Щоб для тебе та зірка завжди сяяла з неба.

Та щоб міг ти з мільярда зірок серед ночі 
Тую зірку побачить і заплющивши очі.

А як не загубить тую зірку удасться,
Завше й всюди вона принесе тобі щастя.

А зірок же так повно, наче зерен у решеті!
Став свою я шукати і побачив нарешті.
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Так мені моя зірка сяла всюди і завше,
Життєвій моїй долі світлу стежку прославши.

Та одного ж бо разу, я не знаю, як сталось: 
Загубив свою зірку, десь вона заховалась.

Ой звіздарю, звіздарю, що ж то буде за те мені? 
Втратив зірку свою, то й блукати у темені?

А звіздар подивився і всміхнувся так гірко:
— А тобі ж наказали не втрачать свою зірку.

Вже ніхто не дасть ради, сам у цьому ти винен: 
Тож без власної зірки жить однині повинен...

І кричу я до нього: — Я не згодний, звіздарю! 
Жить без власної зірки — це ж бо жить,

як у хмарі.

...І від сну я прокинувсь у важкім чорнім горі.
Із чумацького воза густо сіялись зорі...



Петро
Киричанський 

Нар. 1921 р.

БІЛЯ ХЛІБОЗАВОДУ

Чи йти доводилося вам 
Біля хлібозаводу?
Як смачно пахне хлібом там 
В погоду і негоду!

Я дихав часто хлібом тим, 
Духмяним, свіжим, теплим,
І все пригадував той дим, 
Ядучий дим над степом...

Як страшно пахло від руїн 
І смертю й тліном сірим...
А хліб? Як ніжно пахне він! 
Життям... Снагою... Миром...

Тож я вклоняюсь низько вам, 
Чий труд живе у хлібі,
Й полеглим друзям-воякам 
Кажу за хліб: «Спасибі!»

ДІВЧИНКА В СКВЕРІ

У сквері дівчинка зламала гілку 
І радості своєї не ховає —
До вуст приклала, начебто сопілку. 
Ця дівчинка на скрипці добре грає.
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Можливо, що, навчаючись уперто, 
Вона сягне високої вершини, 
Ходитиму до неї на концерти 
Й пишатимусь, що знав її, дитину.

Все ж побажаю дівчинці тепер я: 
Хай слави у житті зазна немало,
Та деревце нехай посадить в сквері, 
Де гілочку колись вона зламала...

ЗУСТРІЧ

У надвечір’я біля тину,
Як захід ледь зарум’янів,
Юнак на стежці стрів дівчйну 
З двома сонцями кавунів.

Дівчина з синіми очима,
І крутобокі кавуни...
Зненацька запитав хлопчина:
— Кому призначені вони?

І їй немов забрало голос —
Із уст не вирвавсь жодний звук. 
Лиш кавуни ті розкололись,
На землю випавши із рук...

ПРИЇХАВ ДО БАТЬКІВ

Приїхав до батьків і дужий, і здоровий.
І от сокиру взяв — іду рубати дрова.

Сокири ж не впізнав я після літ розлуки: 
Полегшала вона чи дужчі стали руки?
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9 ТРАВНЯ

В календарі пам’ятних дат, 
що виданий в Ізраїлі, нема 
дати Перемоги — 9 Травня, 
зате є дата приходу Гітлера 
до влади в Німеччині.

Маленька сусідова доня 
Сьогодні спитала у мене:
— Чом цифра в вікні он червона 
І скрізь на будинках знамена?

0  дівчинко люба, це свято,
Це свято сьогодні велике.
У день цей замовкли гармати 
Надовго, а може, навіки...

Був день такий сонячний, світлий, 
Весь в райдужних росах прозорих. 
Відомо в цей день стало світу,
Що нами повержений ворог.

Той ворог жорстокий і лютий,
Що нищив країни й народи.
1 світ міг вже вільно зітхнути 
І в полі леліяти сходи...

0  це найжаданіше свято!
1 світ, доки житимуть люди,
Цей день шануватиме свято, 
Ніколи його не забуде...

Та кажуть, що десь в Ізраїлі 
Є книжка про пам’ятні дати,
І в них автори очманілі 
«Забули» це свято згадати.
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Зате є там день, як до влади 
Фашисти прийшли у Берліні.
Та «пам’ять» така — чорна зрада 
Народній, вселюдській святині.

То зрада мільйонам, що згинули, 
Щоб сонце могло засіяти... 
Шануй же, о дівчинко мила,
Це вічне, це праведне свято!

СТАРЕ ДЕРЕВО

Зупинивсь дідок похилий 
Біля дерева старого,
Що і віти опустило,—
Не родило вже нічого.
І сказав дідок похилий 
(Той дідок був садівничим):
— Як пора вже до могили, 
То й зарадить цьому нічим...
— Я стою тут на сторожі,— 
Каже дерево.— Хай віти
В мене голі — й ними зможу 
Вас од бурі захистити...
А якщо уже й на варті 
Я стояти не подужаю,— 
Довше жить мені не варто, 
Ти спали мене, мій друже!
А мій попіл на стежину 
Ти посип, щоб нею діти 
У морозяну годину 
Не боялися ходити.
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ГРАД

Граде, граде, ти не падай, 
Не ламай колосся в полі.
Як його шмагаєш, граде,
То й мені нестерпні болі.

Краще бий мої рамена 
А чи руки, а чи груди,
Біль такий, скажу, для мене 
Набагато легшим буде.

Хоч які то будуть болі,
Мій терпець їх переборе.
А порожній колос в полі — 
Не лише для мене горе...

*  *
*

Ти річці не кажи, що стала холодніша,
Що восени вона не плине, як раніше.
Ти краще їй скажи, що в неї досить сили, 
Що хвилі ще її тепла не загубили.
І не кажи ти їй, як прийдуть дні зимові,
Що буде і вона у крижанім закові.
А краще їй скажи, що двоє узбереж 
З ’єднала, наче міст,— і*в цьому щастя теж...
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*  *
*

Коли мій прах у землю покладуть,
Усе одно я житиму, мабуть.
Там дерево зросте і листячко на вітті 
Засяє, затремтить у весняній блакиті.
Вросте корінням вглиб, землі нап’ється соку, 
Напоїть стовбур ним і крону всю високу.
І враз там спалахне такий зелений пломінь, 
Що не один навкіл сяйне від нього промінь.
І пташка прилетить, зів’є отут гніздечко,
І у його теплі лежатимуть яєчка.
І прийде день такий, щасливий, наче свято:
І випурхнуть з гнізда маленькі пташенята.
І чути буду я — а чи то пак — коріння 
Веселий спів пташок і листя шелестіння.
І як же, ви скажіть, від того не радіти,
Як на гіллі листки танцюють, наче діти...



Борис 
Могильнер 
Нар. 1920 р.

ПЕРЛИНИ

Можливо, у небі із сонцем так сталось, 
Що промені, наче безсилі,
Потріскались і на осколки розпались,
І впали у море на хвилі.

А хвилі на берег летять і гуркочуть, 
Роздрібнене носять проміння.
Летять і гуркочуть, неначебто хочуть 
Розбуркати сонне каміння.

І от не осколки уже, а краплини,
На сонці горять їхні бризки.
І схожі краплини оті на перлини,
Так райдужно грають їх зблиски.

То промені сонця в глибинах не гинуть — 
їх хвилі на берег виносять.
І сіється сонячний пил без упину —
Його ж то у морі тут досить.

Ну й хитре ж бо море — засліплює очі 
І сяйвом вкриває глибини,
Так ніби від ока стороннього хоче 
Сховати там справжні перлини...
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ЕЛЕГІЯ

1

Коли з метро на вулицю, на білий світ 
Я вийшов, то признатись мушу: 
Неждано залетіли в мою душу 
Лункі перестуки копит...

Затамував я подих 
І дивлюсь, як в далечінь —
У центрі міста — всім на подив —
Скаче
З вершником гривастий кінь...

Сполохано задзеленчав трамвай,
І все так виглядало загадково:
По бруку огир стукотів підковами 
І щез, мов залетів за небокрай...

Услід йому ішов я
І думав: чом цей вершник з Підмосков’я 
Отут промчав, щоб всіх сполохати?..
А в мене ще збудив і тугу, й спогади...

2

Мені вас жаль, лиш можу співчувать я, 
Що до світання від смерку ніколи ви 
В дитинстві не сиділи круг багаття, 
Дрімливо похиливши на коліна голову.

І ви не знаєте, як добре уночі на паші, 
Коли в траві стрибають лошаки 
Й, копита у рясній росі скупавши, 
Торкаються губами вашої руки.
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То цілували так вони нас ніжно —
То їх так наше вабило тепло —
І ми для себе не вважали це приниженням, 
І я скажу: приємно нам було...

Пишаюсь тим, що, коли був солдатом 
У сорок першому, як бурхали бої, 
Допомогли тягти на фронт гармати 
Коні мої.

А згодом кілька років промине,
І вже в радгоспі в будівельному загоні 
Трудитимуться мирно наші коні 
І огир легко понесе навскач мене...

А от в столітті ближчому, можливо, 
Побачить правнук наш коня лише в кіно 
Й сприйматиме його, як незвичайне диво, 
Яке колись було і щезло вже давно...

ОСКОЛОК

Осколок в полі ти знайшов... Дивлюся 
На ржаву грудку, що даєш мені, 
їх скільки у воєнній завірюсі 
Упало тут у ті серпневі дні...

Я був поранений на цьому полі,
А старшина тут смерть свою знайшов. 
Отак і поріднились наші долі.
Не ржа то на осколкові — то кров...
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МІЙ ТАЛІСМАН

Питаєш, де волю тверду 
Узяв я, щоб витримать битву. 
Твою пам’ятав я молитву: 
«Люблю я, і вірю, і жду...»

Знав злигодні я, знав біду; 
Здавалось, у час той воєнний 
Вітчизна зверталась до мене: 
«Люблю я, і вірю, і жду...»

У нашім кохання саду 
Не той уже жар на жоржині, 
Та каже твій погляд і нині: 
«Люблю я, і вірю, і жду...»



Вольф 
Вернік 

Нар. 1916 р.

БАЛАДА ПРО ЧЕРВОНУ 
ЗІРКУ

Вирізав батько-шапкар мені 
Зірку з сукна із червоного. 
Сяли на шапці її промені,
Як у самого Будьонного.

Саме в той січень Ленін помер, 
Тяжко було і гірко.
Наче світ увесь білий померк — 
Згасла найкраща зірка.

Стала іще дорожча в ті дні 
Зіронька та червона,
Що її почепила мені 
Батькова дужа долоня.

Де у житті довелося буть,
В свята а чи у будні, —
Завжди мені осявала путь 
Зірка ота п’ятикутна.

Згодом — коли я був на війні, 
Нищив фашистські орди,—
У нагороду дали мені 
Зірки Червоної орден...
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*  *  
*

Мій добрий давній друг Андрій Мірошниченко — 
Товариш по тривожній долі фронтовій.
Тепер від мене ти живеш десь далеченько,
Та згадую тебе я часто, друже мій.

Заспівувачем першим був ти в нашій роті. 
Здається, зараз твій я чую баритон.
Ну й жаху ж наробив ти у ворожім доті —
Від пострілів твоїх аж збуривсь Балатон.

З одної миски їли кашу ми з тобою —
Навік зріднила, побратала нас війна.
І разом ми пили напередодні бою
Сто грамів, що давав нам щедрий старшина.

Де ж ти тепер, Андрію, фронтовий мій брате?
О як би я хотів, щоб знову поблизу 
Ти заспівав «Садок вишневий коло хати»,
А я, немов дитя, зронив сльозу...

СІЛЬ

Щоб вечеря була смачна,
Ми принесли кухоль вина.
Був і хліб і усе до хліба:
М’ясо смажене, яйця, риба, 
Холодець, огірочки свіжі,
Аж столи угинались від їжі. 
Усього було їсти доволі,
Не було найдрібнішого — солі. 
Хоч від страв угинались столи,— 
Повечеряти ми не могли...
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ДРУЖБА

Я згадую роки воєнні минулі,
Той день, як у полі я корчивсь від кулі.
І вирвав з сорочки шматок полотняний 
Товариш по взводу — й притиснув до рани. 
А потім на плечі той друг-солдат 
Звалив мене важко й поніс в медсанбат. 
Якби не товариша поміч в ту мить,
Я знаю: на світі мені б і не жить...
Життя мені друзів не раз дарувало, 
Щасливий, що й нині їх маю немало.
Радію, як входять вони у мій дім.
У радості й горі я відданий їм...

ПАРКАНИ

Було моє містечко покреслене парканами,
Внизу ще біля кожного і лавочка мала. 
Штахетинка найменша була мені там знаною,
І знав я кожну стежечку, що до дверей вела.

Паркани, ой паркани ви,— і сірі, і зелені, 
Новенькі, пофарбовані, та більш було старих. 
Ой скільки ж тої радості було тоді у мене,
Як я здирався хлопчиком на вищий з-поміж них.

Згори я міг там бачити поля й зелені луки,
І невеличку річечку, що звалась ніжно — Соб. 
Сидів я там, розкинувши, неначе крила, руки, 
Веселий, життєрадісний, ще вільний від хвороб.

Було на них ще клеїли і лозунги й плакати — 
Гучні, барвисті заклики отих буремних літ.
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По їх великих літерах учився я читати, 
Закличність їх і досі в мені лишила слід...

Паркани, ой паркани ті,— і сірі, і зелені... 
Напевне, не лишилося і сліду вже від них.
А все ж чомусь зосталися у пам’яті у мене — 
Як спогади немеркнучі дитячих літ моїх...

*  *
*

Чи ж можу я спокійним бути,
Як десь бряжчать неволі пута,
Як сіоністи озвірілі 
Орудують у Ізраїлі?

Чи ж можу я спокійним бути,
Як знов фашизм — той звір прелютий — 
Тепер вже атомну сокиру 
Здіймає проти дружби й миру?

Як насуває небезпека 
І Лідіце, і Орадура,
Коли концтабірні тортури —
Не лиш історія далека...

Чи ж можу я спокійним бути?
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Тут все я знаю на ім’я —
І кожне дерево й озерце.
Отут мій край, земля моя — 
Отут моє навіки серце.

Ні, не тинятися мені 
Десь по завулках Тель-Авіва. 
Отут, в Дніпровській стороні, 
Зійшла моя зоря щаслива.

За рідний край я йшов на бій, 
Отут, на кручі Придніпров’я, 
Загинув брат найстарший мій, 
Зросив її своєю кров’ю.

Улюблений я маю труд,
Мені, радянському єврею,
Усе близьке, все рідне тут,
Все з працею зрослось моєю.

Виходжу на роботу я —
І шле вітання сонце з неба. 
Отут мій край, земля моя —
І іншої мені не треба!



З М І С Т

Від перекладача З 

Давид Гофштейн 
«Я вірю...» 6
«Як зарожевіло на небокраї...» 6 
«Туди, у синь...» 7 
Автопортрет 8 
Серце моє 8
«Краю ти мій зелений...» 9 
«До чого серце прагнуло моє...» 10 
Прогулянка 10

Іцик Фефер
«Біля верб, де кінчається поле...» 12 
Балада про пожежу 12 
Розум 17
Російська мова 18 
Зорі й коні 18 
Сідає сонце 20 

Лейб Квітко 
Небо 21
Тарас Шевченко 22
Розмова 22
Слово про дружбу 23

Мойсей Хащеватський
Батьківщина 25
Біля вогнища 25
«При боці шабля. На коні» 27
Із циклу «Смерть матері»

«Уже потрібна поміч їй була...» 28 
«Стояв незрушно, мовчки, як німий...» 29 

Мій син — червоноармієць 29
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Зустріч у трамваї ЗО
«Ми любим землю з давніх літ...» ЗО
«Немов палючого самуму жар...» 31

Хана Левіна
Мати 32 
В парку 34

Ханан Вайнерман 
На виставці 37 
Сучасникові 38
«Блищать у вікнах голубі шибки...» 38
До Венери Мілоської 39
Коли ти у небо... 39
Про гнів 40
Льодохід 41
Балада про батька, леопарда й вівцю 42 
Слабка пам’ять 45

Матвій Гарцман 
Дитинство 46
Я вже не той, що був колись... 48 
Пам’яті брата, що геройськи загинув 

на підводному човні Б-3 50 
Добридень, Вітчизно! 52 
Моя республіка 53

Самуїл Гельмонд
Стиглість 56
Дерево 56
Вітрило 57
Земля і небо 57
Пам’яті Ошера Шварцмана 57
Вночі 58
Собаки 58
Бажання 59
Горіння 59
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Дружба 59 
Образа 60 
Моя шинеля 60

Григорій Діамант 
В травневім небі 62 
З обличчям, зверненим до сонця 62 
Сестрички співають 63 
Здається 64

Шимон Гольденберг 
Міст 66 
Д ощ  у лісі 67 
Початок літа 68 
У літній день 69 
Супроти вітру 72 
Буря 73

Арон Вергеліс
Сльоза 74 
В селі Вагайка 74 
Ніжність 75 
Увійди у мій світ 75 
Камені Треблінки 76 
«Літак у небо світанкове...» 77 
Реабілітація 78 
Мій карнавал 79

Аврам Гонтар
Уклін тобі, вкраїнський боре! 81 
Три краплі 82 
Перша зірочка 83 
Вікна 84
«Я к  прийде пізня осінь до двора...» 84 
Бійтеся поїзда 85  
На світанку 85  
Старе фото 86
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Рива Балясна
О мій стародавній і юний мій Києве 87 
Незабутнє 87
Балада про любов і смерть 88 
«Казала мати: не злітай у небо...» 89 
Не давай пропасти слову 90 
Золотий листопад моїх років 91 
З поеми «Ісак Левітан» 92
«Ту ж саму мають кров і білі, й чорношкірі...» 93 

Матвій Талалаєвський 
Перо поета 95 
Вголос 95
Розмова з голубом 96 
Ти зі мною... 97 
Злива 97
«То Зам ганьба...» 98 
Йдіть, гості, у мій дім! 99 
До своєї пісні 100

Дора Хайкіна
Не знаю... 101
Чисті шибки 102
Вірю в щастя на землі 102
«Дзвонив сьогодні дзвоник в сні мені...» 103
Доки живу 104
Сестри 104
«Коли вдягаю кращу сукню я...» 105 
Пісня 106
«То маю вдачу я таку цікаву...» 106 

Йосип Бухбіндер 
Вітряк 108
Скажи мені, море 108
«Я к  побачиш, що осліпло...» 109
Вартовий не спить 110
Пам’яті мого батька-колісника 110
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