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ВІРШІ РАННЬОГО ПЕРІОДУ

НА МОГИЛІ ТАРАСА

Верби схилили 
Віти-гілля.
Стогне могила – 
Чути здаля.

А на могилі –
Батько Тарас.
Погляд немилий,       
Погляд не згас... 

Дивиться в душу,      
Хоче сказать,
Що небайдужа         
Ця благодать.         

Як його душать       
Лаври оці. 
Вітер повіяв –
Рве прапорці...      

Прапор червоний –    
Світ у крові,
Муки мільйонів       
Піввікові. 

Хмари свинцеві       
Понад Дніпром;       
Грати сталеві,         
Смерть за добро.       
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Не Україна –
То чужина.
Рідного сина
Душить вона.

Дочку-красуню –      
Маковий цвіт...        
О Україно, 
Прадіда рід.

Дні лихоліття,
Як і давно,
П’ють півстоліття
Кров, мов вино,

З тебе, Вкраїно,
Нене моя;
Горе-година
Йде від Кремля!

Де ж твоя мова,
Море пісень?..
Ріднеє слово,
Завтрішній день?

Глянь, твої діти
Стали чужі.
Що ж їм робити,
Нене, скажи?

Ніч наступила...
У вишині
Зорі застигли,
Сплять мовчазні;
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Місяць холодне
Сипле срібло.
Стомлений, стогне
Сивий Дніпро;

Котяться хвилі,
Обрій погас.
Стогне в могилі
Батько Тарас.

Всюди над Світом
Думи летять,
Юні, мов діти,
Стаї орлят,

Лебеді  білі
У вишині.
Замиготіли
Зорі ясні...

Канів – Київ, травень,1967 р. 

ВЕЧІР

За горою сонце сіло.
Зорі мерехтять.
А хмаринки, що в день білі –
Полум’ям горять.

Мов жар-птиці, на пшеницю
Сяють з вишини.
Може, пір’я від жар-птиці
Впало на лани.

...Вечір. Тихо. Сутеніє.
Дзюркотить струмок.
На горі лісок чорніє,
Спів пташиний змовк.
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Он від озера лелека
В небі прошумів,
І собака десь далеко
У селі завив.

Поміж хмарок перші зорі,
Місяць покотивсь.
В ставу жаби дружним хором
Галас підняли.

Верби віти прихилили
Низько до води;
Потемніли круті схили,
Зникли береги...

В хатках вогники навколо;
Ще село не спить.
Кличе мати нас до столу
Молочка попить...

...Вже село давно заснуло,
Тільки я не сплю;
Лізе в голову минуле,
Сповнене жалю...

...Перевертнів кругом бачу.
Стали ми не ми;
Україна-Мати плаче
Гіркими слізьми.

Попід тином йде, зігнулась,
Бідна сирота.
Просить милостини... Чули?
Правда є в Христа?
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Де та правда... У могилі
Цілих триста літ.    
У світ інший полетіла –
В пекло на обід.

Чи вернеться з того світу?
Але ще з відтіль
Не прислав ніхто привіту –
Чортова артіль.

Москалям тебе в кайдани
Продав отаман...
Покотилися тумани
Та поріс бур’ян...

Україно! Рідний краю, –
Сонце навкруги,
Тобі душу роздирають
Підлі вороги...

Нема тепер Наливайка*,
Трясила нема.
Тільки чути брудні сварки,
Стогін з-під ярма.

На майдані більш не чути
Козацькі пісні.
Відспівали. Позабуто,
Не видно й ввісні.

Не засяють ніжним цвітом –
Маками стрічки.
І мина за літом літо –
Зникли козаки.
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Не співають дивні дзвони –
Знищено церкви;
Чорні створено закони
Волею Москви.

Місяць вийде із-за хмари,
Гляне навкруги
І заходить... Помсти, кари,
Підлі вороги...

Тепер тихо стало всюди.
Все кругом мовчить.
Україно! Люде, люде!
Так вас учать жить.

Оніміли... Бо окремо
Кожний у норі
Тихесенько ми живемо,
Жуєм сухарі...
.............................
  
............................
...Землю ніч холодна вкрила.
Поміж хмар пірнав
Місяць. Брата брат на вилах,
Як завжди, тримав.

1974 р., с. Будище, Зв. р-н, Черк. обл.

БЕРІЗКА

Степ широкий снігом вкрило
Скільки гляне око.
Берізонька на могилі
Стоїть одинока.
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А холодний вітер віє –
Леденіють віти.
Зажурилась. Про що мріє?
Напевно, про літо.

Довга, довга зима люта –
Віхоли, морози.
І берізка плаче. Чути,
Як капають сльози.

Та от сонце усміхнулось
Весною привітно.
Білолиця проснулася,
Розправила віти;

Налилась солодким соком,
Листям зашуміла.
Мов дівчина ясноока,
Стала ніжна, мила.

Разом з жайвороном рано
Зорю зустрічає.
І бавиться, мов з коханим, –
Вітрець обіймає.

Коли в небі грім гуркоче,
Грають блискавиці,
Нелегке життя дівоче
Берізоньці сниться:

Канонада – б’ють гармати,
І обрій палає,
По степу біжать солдати,
Всюди смерть блукає.
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Милі сестри росли поруч –
Їх війна скосила.
І вона одна, мов сторож,
Та поруч могила...

...Не діждалась сина мати,
Він їй тільки сниться;
І схилилась над солдатом
Вона, білолиця.

А коли над степом вечір –
Цвіркуни сюркочуть,
Роси падають на плечі –
То сльози дівочі;

Зорі сині в небі сірім
Падають до ранку,
Пливе місяць між сузір’їв,
Блідне на світанку.

Серед степу ніч чарівна.
В сяйві сріблолистім
Берізонька, мов царівна,
Одягла намисто.

Ніби в когось закохалась,
Чи кохання сниться;
Мов до шлюбу убралася
Вона, білолиця...

.........

От і осінь золотава.
А в степу навколо
Гонить вітер сухі трави,
Перекотиполе.
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Берізоньку-чарівницю
Позолота вкрила.
Яка ж гарна, білолиця,
Чому ж зажурилась?

Коханого не діждалась?
Що минуло літо?
Що до весни лишилося
Зиму потерпіти...

Степ широкий снігом вкрило
Скільки гляне око.
Берізонька на могилі
Стоїть одинока.

травень 1975 р., с. Будище

Якщо болить душа і хворе тіло,
Коли рятунку нівідкіль прийти,
Коли немає віри, тануть сили,
Тоді не відвернуть біди.

Та коли ти упевнений у справі,
Коли перед тобою ціль ясна,
Нехай немає сил у тілі слабім –
В душі твоїй пробудиться весна.

І вона дасть тобі ростки живучі,
І твоя справа просто не помре;
Вона пройде через віки дрімучі,
Тебе, повір, сто раз переживе.

Та коли ти незібраний, без волі,
Коли в тобі живих дерзань нема,
Тоді баласт ти в незавидній ролі –
Ти перевів своє життя дарма.
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Та коли ти поставив ціль священну
На благо ближнім, б’єшся до кінця –
Живи в віках. А слава достоменно
Поселиться в незлічених серцях.

Київ, 1971 р.

МОГИЛА

Свого сина схоронила
Мати-Україна.
Височіла тут могила
В полі сиротина.

На могилі росли колись
Клени кучеряві;
На могилі орли велись,
Козаки лукаві.

Може, прадід того діда
З козацького роду,
Отуто колись обідав
І пив святу воду.

Може... Може... Все минає.
Час руйнує гори,
Землю, світ перевертає –
Не то людей горе...

Розкидали ту могилу,
Зрівняли з землею;
Тільки верби, що на схилі,
Журяться за нею.

Хто згадає серед люду
Козака-героя?!
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Україна?? позабуде...
Її діти гої.

Зеленіє поле в маї 
Скрізь озиминою.
З сонцем жайворон вітає
Козака весною.

І волошки сині-сині,
Мов очі козачі,
В небо дивляться з рівнини
І росою плачуть.

травень 1975 р., 
(Ранок. Чекав автобус на Київ)

ОСІНЬ В ГОРАХ

Сині гори. Долини безкраї.
Прохолода в повітрі тремтить.
В небі бабине літо літає –
Скрізь іскриться безмежна блакить.

Всюди вічнозелені ялини –
Вони колір зовсім зберегли;
Червоніють браслети калини,
Що під кленом старим поросли.

Далечінь нескінченно прозора,
Світле небо, мов шовк голубий,
Сині хвилі - розкидані гори,
Ліс навколо стоїть золотий.

А берізки зовсім пожовтіли,
В них, красунь білолицих, печаль;
Велетеньські дуби зажурились,
Що не скажуть про себе, на жаль.
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А вершини серпанком повиті.
Он у вирій летять журавлі
І печально курличуть над світом,
Десь зникають за обрій, в імлі.

Нижче річка бурхлива клекоче,
Миє камінь крутих берегів,
І на простір десь вирватись хоче,
І ховається поміж лісів.

.........

...Осінь в золоті, в барвах – печалі
І в останнім святковім вбранні.
Ти натхненна. В прощальній вуалі
Ти, мов дівчина, снишся мені.

Ти, мов дівчина перед вінчанням,
Що застигла в задумі на мить.
Ти, мов пісня краси і кохання,        
Можеш серце людське полонить.

Карпати, 1963 р.

РОЗДУМИ

Вечірнє небо. Хмари дрімають.
Рогатий місяць між них пірнає,
Неначе човен на хвилях в морі
В годину бурі з хвилями спорить.

У вишній далі світи моргають
І мерехтінням нас закликають.
До злету думки в віки космічні,
Де час з’явився і мчиться вічність.

До зір далеких – німих галактик,
Де розум виник – життя багате;
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Де хочуть знати земних «двоногих»,
Де, може, знають «справжнього» Бога,

Там є наука і є культура,
Живуть там люди – не звірі хмурі.
Світ, де взаємність, любов та згода,
Світ, де в єднанні люди, природа.

Погляньте в небо. Там зорі вічні...
Хай летять думи в простір Космічний!

1967 р. г. Дн-ск.

ВОГНЯНЕ КІЛЬЦЕ

Присвячено 30-літтю 
Корсунь-Шевченківської битви

Травневий ранок. Згасли зорі.
Блищать росинки на траві,
Мов сльози матері, що в горі...
Запахли квіти польові.

Червоне сонце спалахнуло –
Росинки кров’ю налились:
Земля нагадує минуле...
На мить, прохожий, зупинись.

.........
Ось промінь доторкнувсь солдата,
Що в бронзі, мов живий, стоїть;
На плечах – крила плащ-палатки,
В руках він малюка держить.

На лобі видно краплі поту,
Мов втома грізної війни...
Росте берізонька навпроти –
Солдата ніжить щовесни.
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Над ним блакитне, чисте небо.
Він зупинився відпочить.
Притиснув малюка до себе
І подих затаїв на мить.

Здається, от він ворухнеться,
Рукою стерши піт з чола,
По цій святій землі пройдеться,
Де його слава так зросла.

Де тридцять літ тому він з боєм
Вогонь і смерть війни пройшов;
Де сотні раз ставав героєм –
Чуму фашистську поборов.

По тій землі, що кров’ю злита
І потом щедро. Подивись,
Які тут ниви соковиті,
Які будови піднялись!

Сади в цвіту. Спів солов’їний.
Шепоче листя. Вітерець
Весняний віє по Вкраїні;
Стоїть і тішиться боєць...

ОТОЧЕННЯ

Зима безсніжна. Лиш грязюка.
Туман повзе, немов гадюка.
Дорогами ідуть солдати
Вкраїну-матір визволяти.
Біжить, стрибає дітвора:
«– Ура! Це ж наші йдуть. Ура!
Діди назустріч – сиві, сиві,
І молодиці чорнобриві.
Стара бабуся, біля тину
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Заплакана, пита про сина;
І зовсім юного бійця.
Назвала сином, бо з лиця
Нагадує її Климка.
«Попий, синочку, молочка».
Столітній дід, мов білий гном,
Бійців частує тютюном.
Старий козак дає поради
І палить люльку з самосадом.
...Хто хліб, хто сала – кожна хата...
І знову, й знову йдуть солдати.
І день, і ніч – ідуть невпинно;
Кіннота йде, ідуть машини.
Міста звільняються навколо:
Вільшану* звільнено і Шполу**,
Село Шевченкове**, Юркове** –
Земля Тараса вільна знову.
Звенигородка*** зустрічає
Фронти червоні****. Ворог знає,
Що це для нього означає...
Кільце замкнули наші танки,
Здавили ворогу горлянку.
/Тепер там танк на п’ядесталі
З уральської міцної сталі/.
Девізій десять оточили
Фашистські першокласні сили.
Фашисти вірили в підмогу:
Їх фюрер виручить. Дорогу
Проложить Хубе***** – його танки,
Знайдеться в нас слабка ділянка. 
        Та помилились вороги:

* Населені містечка Черкаської обл.
** Села Звенигородщини
*** Районний центр, Черк. обл.
**** 1-й і 2-й фронти, 28.01.1944 р.  
***** Командуючий з’єднананнями армій «Південь»
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         Кільце стискалось навкруги!
Тепер оточеним дорогу
Чекать лишилося від Бога.
Щоб марно кров не проливати,
Радянський уряд ультиматум
Послав оточеним. Ту дату
Фашисти будуть пам’ятати...
Гуманність нашу відхилили –
Для себе вирили могилу.
І грянув бій – земля горіла,
Мурашки бігали по тілу;
         Це був їм другий Сталінград.
         Снаряди сипались, мов град;
А «чорна смерть» – славетні ІЛИ –
Зганяли ворога в могилу.
І ніч, мов день, – кругом палає,
«Катюші» б’ють за небокраєм.

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА БИТВА

Лютнева ніч*. Шалений вітер – 
Зірвався сніговий буран.  
Несе. Свистить – не видно світу,
Та не здається Штеммерман**    

.........
Від Шендирівки*** по дорозі,       
Що мимо Хильок* пролягла,     *
Ворожі тягнуться обози,
Їх криє снігова імла.
Шалена хуртовина свище,
А ворог рветься, поспіша
З кільця залізного. Все ближче

* Ніч з 16 на 17 січня 1944 р.
** Командуючий оточеними військами ворога
*** Села Корсунь-Шевченківського району
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До армій «Південь». Там межа...
Повзе колона Штеммермана:
Бронемашини, тягачі,
Підводи гружені і сани
Повзуть, мов привиди вночі.
Голодна, змучена піхота
Бреде крізь снігову метіль.
А скільки крові, скільки поту,
Страждань нелюдських і зусиль...

.........
А під Почапинцями* чути        
Зростає гуркіт канонади.
Крізь стогін хуртовини лютий
Ревуть, лягають в ціль снаряди.
Вогонь – лавина – тонни смерті –
Досяг ворожої колони –
І перші авангарди стерті,
Та з тьми ідуть нові загони...
Скрегочуть «тигри» і «пантери»,
Біжить піхота під вогнем;
Кричать німецькі офіцери:
«Форверстс, форвертс... зольдатен, 
шнелль**». 
В заметах збились коні в купи,
Вогнем налякані, іржать.
Кричать поранені... А трупи –
Немов снопи, в степу лежать....

.........
Вогню лавина. А під гаєм
Тріскочуть люто кулемети,
Біжить, то знову залягає
Піхота. Лізе по заметах.

* Село Лисянського р-ну, Черк. обл.
** Вперед, вперед солдати швидше
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То стали божевільні люди,
І глузду в пеклі цім немає:
Кривавий подих смерті всюди
Над полем Бойковим* літає...        

.........

Лягає смерть фашистам в ноги;
І сніг від диму почорнів.
Замерзлі трупи вздовж дороги...
І ждуть десь матері синів.

Від них кривавими сльозами
На закривавленій землі
Ночами плачуть наші мами
І плачуть сироти малі...

І гніву в серці не здолати –
Рида земля, кричить душа.
І кличе в бій Вітчизна-Мати,
Вручає синові меча!
Священний меч. Де є та сила,
Щоб суд народу зупинила.

.........

Горить село**. Вогонь. Заграва...       
Палають хати зліва, справа.    
Ось гнівне небо ожило:
ПО -2 з’явились над селом
На бреючім. Тріск кулеметів –
Фашисти падають в замети,
Машини лізуть на підводи,
І піших давлять всюдиходи;
І рвуться бомби вздовж колони,
І чути крики, чути стогін.

* Простір між селами Шендирівка, Хильки і Комарівка
** Шендерівка
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Вогненне небо вмить здригнулось,
І сотні блискавиць метнулось,
Неначе падають комети –
То б’ють гвардійські міномети.
І знову бомби, рев снарядів –
Немає ворогам пощади...

.........
За пагорбом, що край села,
Піхота наша залягла.
У сніжній мглі, перед світанком,
З’явилися радянські танки.
Поза садами, від села,
34-вірка заревла.
За нею інші прогриміли,
Здіймаючи завісу білу.
На пагорб враз. А там гармати
Ворожі – відступ прикривати.
Не встиг фашист снаряд послати –
Лиш мить – розчавлені гармати;
Стальні скрегочуть гусениці,
Ламаючи лафетів крицю.
А далі поле – шлях відкритий
Фашистам в тил – тили громити...

.........
В обози врізалися танки,
Створивши пекло на світанку;
І сніг, і кров... Живі і трупи,
І мертвого металу купи,
І скрегіт сталі гусениць,
І рідкі постріли з рушниць,
І подих танкових гармат –
Скрізь смерть обдурених солдат...
Повзе смердючий дим навколо –
На все дивитись можна з болем.
...А сніг летить, мов білі мухи.
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Все тоне в мряці. Завірюха...
Лютує віхола. Світає.
Кривавий ранок наступає.

.........
Кільце стискається вогненне.
В запалі битва. Мов скажені,
Крізь сніжний морох хуртовини
Останки «Вікінг»* рвуться, гинуть...
Тут скільки ворог люду втратив –   
По трупах вбитих йдуть солдати...
А річка Тікич – з мертвих міст;
Біжать солдати в повний зріст,
І б’ють гармати з-під гори,
І чорним димом «Тигр» горить.
Ще кілька в річку провалились,
З-під криги башти ледь виднілись...
У лозах – мов шукають брід,
Нещасні коні вмерзли в лід.
Стирчать з води жерла гармат
І безліч на снігу солдат...
Гуляє в полі хуртовина.
Січе в обличчя. Ну й година –
У пеклі кар таких немає.
Сніг трупи мертвих замітає...
І знову розкололось небо –
То кличе смерть живих до себе... 

.........
Під Жовтнем** бій. Палає ліс.   
Горілий сморід чути скрізь.
А танки Хубе зовні рвуть
Кільце оточених. Ревуть
Потвори «Тигри». І вогнем
Їх жерла дихають. Свинцем

* Есесівська дивізія «Вікінг»
**  Село, Лисянського р-ну
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Полощуть поле кулемети,
Шукають жертв в снігу, в заметах...
По танках вдарив із-під лісу
Полк бронебійників. Залізо
На танках тріскалось, горіло –
Їх в полі декілька димілось.
Піхота, що при танках йшла,
Вогнем відбита від села.
Та час пробив – десь із-під лісу,
Піднявши снігову завісу,
Радянські танки* поле вкрили,    
І ворог відступив безсилий.

.........
Палає Лисянка. Колись
Ярема з Гонтою пили
Вино і кров з ножів свячених
За рідних і за наречених –
         Священний меч. Де є та сила,
         Щоб гнів народу погасила.

.........
А бій гримів, горіли хати,
На землю падали солдати;
Від крові став червоний сніг,
Та кров по тисячам доріг.

Радянські танки. Їх лавина.
Фашисти збилися в долину –
Рятунку ворогу немає:
Тут смерть, мов віхола, літає.
За рідний край! За Україну!
За батька, матір, за дружину
Священний суд. За наше горе
Нехай сьогодні гнів говорить.
Той суд чинила Батьківщина,
Народ її – сім’я єдина!

* 5-та танкова армія
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БОЙКОВЕ ПОЛЕ

Боїться день розкрити очі,
На світ дивитися не хоче.
А вітер гонить снігу хмари –
Неначе божевільний марить.
А може, й зовсім не проснеться,
Кривавим полум’ям уп’ється
І пеклом стане на цім світі,
Щоб грішників в смолі топити
І поле кров’ю окропити,
Щоб тут колись вродило жито,
Земля запахла полином
Гірким, як сльози.Чорним днем
Назвуть його війська ворожі,
А ми покажем на що гожі,
Живі ми будем чи помрем,
Та день той славним назовем.

.........
У полі, в мороці бурану
Упав боєць,закривши рану;
Із рани кров текла гаряча...
Схилилась голова козача,
Закрились очі голубі;
А бій гримів. Кривавий бій.
Навколо вибухи стіною.
І знову чути клич «до бою».
Понад рівниною «Ура!»
Котилось грізне. Мов гора
Гігантська з неба опустилась –
Козацькі лави покотились;
Кінні ескадрони
В ворожі врізались загони.
Кривава січа. Храп і стогін,
І валяться під кінські ноги
Ворожі голови. Клинки
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Гуляють лихо. Козаки
В червоних хрещених кубанках
«Бенкет» вчинили на світанку.

.........
Солдат приречених гурти
Метались в полі. Не втекти...
Гірка, кривава, злая доля
Чекала в іншім кінці поля:
Від Комарівки... рев моторів
Понад рівниною у хорі
Крізь гнів бурану наростає
У поле Бойкове сповзає:
Радянські танки вкрили схили,
Півколом поле охопили,
Солдат приречених чавили,
Що скрізь металися безсилі...
До битви подихи останні...
Здаються, врешті, окаянні...

.........
Ще довго чули стрілянину,
Та от затихло. У долину
Лише хурделиця шпурляла
Завісу снігу. Замітала
Шинелі сірі та зелені...
На схід плелися полонені,
Війська на захід поспішали,
По полю всюди догорали
Розбиті танки та машини,
І дим горілої розини
Розносив вітер по рівнині...
Тут все змішалось. Каша..., каша...
Лежать чужинці, лежать наші...

.........
От зовсім юна медсестричка
Лежить прикута до землі



151

Багнетом чорним. Біле личко...
А погляд потонув в імлі.
Їй тільки б жити, жити, жити,
Їй тільки б небо голубе;
Розвіяв вітер, немов жито,
волосся ніжно-золоте...
В руках бинта вона тримала,
Що весь кривавий, – до кінця...
Своє життя подарувала,
Щоб в смерті вирвати бійця.
А вітер рвав криваву стрічку,
Неначе рвавсь підбитий птах;
Мов серце рвалось медсестрички
В її дитячих ще руках.
На неї десь чекає мати,
Та не повернеться дитя:
Дочка її була солдатом
І віддала за нас життя...
...Весна прийде сюди у поле.
Серед квітуючих хлібів,
Мов очі дівчини, навколо
Волошки глянуть голубі;
Прийде світанок. Ранні роси
Омиють рани. І лани
Зігріє сонце. Світлі коси
Зашелестять в озимини.
Над полем жайворона пісня
У синє марево злетить,
Та не тепер,то буде після,
А нині мертве поле спить...
Он на лафеті з автоматом 
Червоний воїн занімів,
Немов продовжував стріляти
В замерзлих мертвих ворогів;
Навколо жах – чужинців трупи
В снігу, розпластавшись, лежать.
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Немає слів, щоб лише скупо
Це мертве поле описать.

Немає слів – криваві сльози,
А душу давить біль і жаль;
Під шкіру вп’явся страх – морозить...
Мов в серце врізалася сталь.

Навіщо сиріт міліони,
Мільйони скривджених сімей?
Навіщо нестерпимий стогін,
Що рветься з батьківських грудей?..
         Гуляє віхола навколо
         І мертве замітає поле...

.........
Давно гармати відгриміли.
Ланів пшениці жовтий килим.
Стоять задумливі берізки,
В містах і селах – обеліски
І в бронзі воїни-солдати
В руках стискають автомати.
...Бабуся сива жде ще сина,
Що безвісті в війну загинув;
Вдова старенька – Ваша мати –
Вже стала внуків доглядати.
Болять, болять ночами рани
У зовсім сивих ветеранів.
І сняться їм загиблі друзі,
Що мертві залишились в лузі...
На смерть ішли до перемоги.
Далекі фронтові дороги;
Міста зруйновані повсюду;
На чорних попелищах люди...

Маленькі дітки, що на грудях,
Свою забиту маму «будять»
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І очі мажуть кулачками;
І знову туляться до мами...

А табір смерті?.. Крематорій...
Встають замучені і хворі:
Запалі очі, ребра... шкіра...
Чи є стражданням людським міра?..

Вони прийшли, прості солдати,
Фашистську свастику зірвати,
Звільнити людство від ярма;
І помирали недарма.
Червоний травень. Над Рейстагом
Боєць в руках з червоним стягом –
Священний символ Батьківщини,
Що нас єднав в тяжкі години.
Народу гнів, народу сила
Чуму фашистську роздавила.

1975 р., м. Київ.  

МАМІ

Роки летять, мов журавлі, за обрій
І сіру осінь крилами метуть;
Вони проходять, добрі і недобрі,
І їх руками не зловить, як ртуть..

Вони зникають в сивій далині...
А де ж ті руки материнські теплі
В цупких мозолях? Бачу уві сні,
Як рятували нас у повоєннім пеклі.

Далеке затуманине минуле,
Що часто постає перед очей:
Війна кривава. І ворожа куля
Залишила без батька нас, дітей...
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...Кругом заграви – то горіли хати
І поле після бою... На снігу,
Немов снопи, лежать німі солдати,
І віхола гуляє по степу.

Я там блукав – шукав свого татуся...
Дивився мовчки мертвим у лице.
Не раз кричав у розпачі. Нагнувся
Ось він... Та ні... Не цей... Не цей...

І все-таки знайшли ми свого батька:
Вже мертвим схоронив його солдат,
Старанно завернувши в плащ палатку,
В окопі загорнув, як повелів комбат...

А потім написав де саме;
Поїхавши, знайшли ми татуся...
Дісталось горя нашій мамі;
Не хватить слів, щоб все це описать...

...Була весна. На спині піт солоний;
Ярмо я пам’ятаю і батіг,
І нашу маму на далеких гонах,
А поруч по стерні я босий біг.

І лободу – наповнені миски –
Я сорок сьомий рік голодний пам’ятаю
І перші з урожаю колоски,
І охоронців, що дітей ганяють…

Такі тяжкі ті повоєнні роки...
Розбиті ноги на сухих грудках.
То у життя були найперші кроки
Та мозолі криваві на руках...

Ти нас для краю рідного ростила
І свою душу всю нам віддала;
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Ти Україну, як і нас, любила
І з чистим серцем в інший світ пішла.

Твій добрий голос чую, моя нене,
Твій погляд ніжний – я під ним іду.
В дороги дальні і діла буденні
І думаю – тебе не підведу...

Роки летять, мов журавлі... Зникають,
А сіра осінь застилає путь.
Густий туман заліг над рідним краєм,
Стоятеме ще довго так, мабуть?..

травень 1976 р. 

ЗУСТРІЧ

Прийшли сини до тебе, тату,
Прийшли провідати солдата.
Пізнав чи ні? Давно було,
Коли лишив своє село
Останній раз. Ти двох синів
Притиснув міцно. Занімів...
Зовсім маленькі рученята
Останній раз тримались тата...
І ти на фронт пішов з військами.
«Рости синів», – сказав лиш мамі,
«За нами буде перемога...
Не плач, не треба, ради бога».
...Війна жорстока відгриміла.
Прийшла весна в цвітінні білім.
З війни верталися солдати,
Та довго нам прийшлось чекати...
Тебе шукали ми роками,
Старенька стала наша мама;
І ми давно були солдати,
А ти продовжував мовчати.
Так тридцять літ. І раптом вістку
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Прислав синам райвіськомат...
...В степу село. Ось центр. Берізка...
І поруч батько... і солдат...
Очима сірими привітно
Дивився батько на дітей.
Зустрілись погляди... Радіти б,
Та стогін вирвався з грудей...
І все завмерло.Тихо-тихо.
Схилили голови сини.
І навіть вітерець не дихав,
Забувши радощі весни.
Зустрів весняний ранок воїн.
Ось перший промінь на лиці.
А перед ним застигли двоє –
То з серця батька промінці.
...Роса тремтить  в траві шовковій,
А на трояндах краплі крові...

9.05.1975 р., с. Будищ

ТИША

Тиша. Ніч. На серці неспокійно.
Місто спить, та сну нема мені.
Чому біль в душі моїй подвійний?
Чому в небі зорі неясні?

Ти єдина. Ти моя надія,
Від страждань врятуєш ти мене.
Ти прийдеш і погляд твій зігріє,
Мов проміння сонця весняне.

Ти прийдеш, і буде знову світло,
Буде стільки щастя і тепла.
А тепер у смутку наше житло,
Тінь підозри поміж нас лягла.
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Тиша. Ніч. На серці неспокійно.
Біль в душі... І темна ніч страшна.
Стукає годинник безнадійно,
Роздирає душу тишина.

м. Київ, 1967 р.
Я ТЕБЕ НІКОМУ...

Я тебе нікому не віддам.
Ти для мене найдорожча зірка.
Я без тебе стану сам не сам,
А без так на світі гірко.

Ти підеш – і захід мій прийде,
Краплі щастя більше не зустріну.
Все найкраще в темряву впаде,
Світ загубить назавжди людину.

Ти для мене радість і надія,
В цілім світі ти мені одна.
І про тебе завжди мої мрії,
В моїм серці ти завжди весна.

м. Київ, 1968 р.
Коли серце живе
Інше серце позве,
І покличе душа,
То пора поспішать.

Та не зайдеться чар,
Коли камінь-тягар,
Мука в серці зросла –
Не розпутать вузла...

Ти себе не суши –
У дорогу спіши.
Твоє щастя прийде
Весняне, молоде...
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Буде радість твоя 
На устах солов’я!

м. Київ, 1967 р.
Я ЩАСЛИВИЙ 

Я щасливий. Врешті ти з’явилась...
В моїм серці розцвіла весна.
Чи не сон? А може, все приснилось?
Вірю і не вірю, що вона.

На твоїм вікні червоні квіти
В зимню стужу кров’ю розцвіли.
Ми з тобою стали немов діти,
Хоч уже немало прожили.

Я з тобою, зоре моя пізня.
Я весь твій, трояндо чарівна.
Ти остання серця мого пісня;
Ти серед зими мені весна...

січень 1967 р.
ЗУСТРІЧ

То був четвер. То був червневий ранок...
Був телефон... і пауза німа.
Ти зачепила ту болючу рану;
Той біль і час тривалий не зніма...

П’ятнадцять літ історії то – крихта,
А людям смертним – то шматок життя.
Для мене ж ти й тепер свята і чиста,
Та ж юна «білочка», те ж радісне дитя.

Пишу і плачу, зіронько яскрава,
Незгасний вогник у душі горить.
Те найдорожче ім’я, Ярослава,
Зі мною поруч кожну мить.
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Проходить все. Але твоє імення
Для пам’яті я дав своїй дочці.
Воно мені завжди дає натхнення,
Це вірний пензель у моїй руці...

От ми й зустрілись. Київські каштани...
Цвіли троянди, липи в ботсаду...
І знову заболіли давні рани,
Віщуючи і радість, і біду.

Ти так змінилась – час чекать не вміє:
Морщинки перші – то печать життя.
І десь у серці крапелька надії,
В очах глибоких – вогник завзяття.

Найкращі очі, найдорожчі в світі
Мені веліла доля знову стріть.
То лиш привіт із юності-блакиті,
Змарніле щастя повернула мить...

Зелене літо. То громи, то зливи.
Блаженний вечір, як жара спада.
І сон в минуле – сон такий щасливий,
Де ти ідеш вродлива й молода...

м. Київ, 16.06.1971 р.

ЯРОСЛАВА

Наймиліша у світі.
Ніжність завжди в устах;
Погляд – сонце привітне,
Непідкупність свята.

Як про тебе згадаю –
Серце враз защемить.
Я в собі сумніваюсь:
Що робить, що робить?
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Муки сумнівів душать...
Шлях життя непростий –
Покалічені душі...
Нам сам Бог не простить.

Довгі роки розлуки,
Мов розсіяний дим...
Залишились лиш муки
В біднім серці моїм.

Розлетілись обоє,
Тінь лягла поміж нас...
Та я серцем з тобою
Скізь, завжди, повсякчас.

Мені образ твій світить
В часі днів і ночей.
Я не бачив на світі
Таких добрих очей.

Впали роси на трави –
Ніжні краплі срібла.
Знов душа Ярослави
В моє серце прийшла...

м. Київ, 1971 р.
ПІСЛЯ ЗУСТРІЧІ

Мов сон, минула зустріч наша,
Немов її і не було;
Але про неї інше каже:
В душі посіяне тепло.

Даремно, що була тривога –
Без неї радощі не ті.
Час пролетів. І знов дороги,
І повороти знов круті;
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І знову роздуми глибокі
Біля вікна, під стук коліс...
Десь залишилась одинока
Душа, замучена до сліз.

Ти так далеко. Знову стужа.
Дороги снігом замело...
Та зігріває мою душу
В душі посіяне тепло.

1971 р., Дн – ск.

ХЛІБ

Давним-давно, ще у часи без ліку,
Мій пращур древній поклонивсь зерну;
Священний урожай збирав улітку,
Піднявши першим вічну цілину.

Від сонця і землі оті зернята
Її, людину, вирвали з пітьми.
Вогонь… Метал… А потім був і атом;
Створив нас труд могутніми людьми. 
         
Тепер в хлібах шумлять лани безкраї;
Комбайни на полях, мов кораблі.
Пухкі, рум’яні сонце-караваї
Запахли у трудящих на столі.

В тяжкі години пайка хліба чорна
Була сильніша за вогонь гармат.
Тяглись роки… Важкі крутились жорна,
І крихтою ділився з братом брат.

Та ще в нас є, коли такий окраєць –
Свята святих – валяється в смітті;
Ганьба тому, хто не цінує праці –
Той хліб творили руки золоті.
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Йдучи в мартен, забій, у рідну школу,
Долаючи космічну далечінь,
Ти хлібу поклонися – своїй долі, –
То хліборобу буде твій уклін.

Метал і хліб, сталевий серп і молот
Та руки працьовиті  і міцні,
Створили світ, створили все навколо,
Навік злились в єднанні вогнянім.

Великий труд людину світу дав
На самому початку довгих сходів.
Від сонця хліб. За хлібом йде метал,
А з ними час – історія народів.

1976 р., с. Будище


