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Анотація 
 

Збірка є другою частиною літературно-краєзнавчого проекту, присвяченого 

публікації творчого доробку Вільяма Затьори, дослідженню його життєвого шляху й 
самобутнього мистецького світу.  

Збірка «Вир почуттів» починається стислими біографічними даними про поета, 
містить 66 поезій Вільяма Затьори, які розділені на такі три тематичні цикли: 1) «Рідна 

земля» – пейзажні вірші – 36 поезій; 2) «Слово про батька» – вірші про рідних – 17 
поезій; 3) «Вир почуттів» – інтимна лірика – 13 поезій.  

Усі три цикли віршів є глибоко інтимними, вони дуже щирі й художньо 
переконливі. Пейзажна лірика містить потужний струмінь любові до рідної української 
природи, хоча серце поета було  відкрите й красі інших цікавих куточків на землі.  

Вірші про рідних передають широку гаму почуттів ліричного героя: як хорошого 
сина, уважного чоловіка, люблячого батька. Твори розкривають багатогранність мис-
тецького обдаровання автора збірки, допомагають глибше відчути душу поета, відкриту 
для світла й добра. 

Видання стане в пригоді учням, студентам, аспірантам, учителям, працівникам 
культури, широкому читацькому загалу. Книга адресована усім шанувальникам худож-
нього слова, краєзнавцям, патріотам рідної землі.  
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Віхи біографії митця і педагога Вільяма Затьори 
 

Втілилася душа Вільяма Васильовича в нашому вимірі в родині вчителя Василя Михайло-

вича Затьори (16.09.1906 – 30.10.1994) та колгоспниці Ірини Дмитрівни Затьори (25.12.1915 – 

04.11.2010). Сталося це 28 січня 1939 року в селі Ордо-Василівка – старовинному козацькому селі 

в Україні, яке розташоване в Софіївському районі Дніпропетровської області. 

Закінчивши Комиш-Зорянську середню школу у Куйбишевському районі Запорізької обл., 

В. Затьора з 01.09.1956 по 29.03.1961 навчався в Кишинівському сільськогосподарському інституті 

на агрономічному факультеті. Пропрацювавши кілька місяців (08.04.1961 – 03.11.1961) у Вишнев-

ському радгоспі в Гагаузії (неподалік від м. Комрат) на півдні Молдови, пішов учителювати в по-

чаткову школу міста Казаклії (Молдова). Паралельно вступив на заочне відділення Тирасполь-

ського педагогічного інституту. Отримав після його закінчення диплом учителя хімії та біології.  

Улітку родина переїздить до Бердянська. Вільям Васильович викладає хімію по черзі в 

таких бердянських школах: у 8-річній школі № 13 (21.08.1963 – 03.09.1965); у середній школі № 16 

(03.09.1967 – 25.08.1967); у середній школі № 5 (25.08.1967 – 22.06.1968). 

На 02.12.1967 припадає одруження з Любов’ю Іванівною Котовенко (народилася 25 лис-

топада 1945 в смт Куйбишево, нині Більмак Запорізької області).  

З 23.06.1968 по 02.12.1968 В. В. Затьора працює викладачем хімії Бердянського технікуму 

виноградарства і виноробства (БТВіВ). 

Через ускладнення стосунків між СРСР і Китаєм була оголошена додаткова мобілізація. 

В. В. Затьора мав звання лейтенанта запасу, оскільки в Кишинівському інституті пройшов 

навчання на військовій кафедрі, тож був теж «поставлений під прапори». Служив у прикордонних 

військах на березі Японського моря начальником клубу селища Посьєт (02.12.1968 – 22.12.1970). 

Майже на початок служби припадає поява на світ першого сина, Юрія – 25 грудня 1968 року 

(м. Бердянськ). Другий син – Владислав, – народиться 16 червня 1974 року (м. Бердянськ). 

Після проходження служби В. В. Затьора повертається в БТВіВ. Спочатку він викладав 

спеціальні дисципліни (22.12.1970 – 02.09.1985), потім був на посаді вихователя гуртожитку цього 

ж технікуму (02.09.1985 – 25.08.1993). Причину такого переведення можна дізнатися зі спогадів 

брата поета – Юрія Затьори. 

З 1979 по 1996 рік 

В. Затьора керував створе-

ним ним гуртком мови ес-

перанто в Бердянському 

Центрі дитячо-юнацької 

творчості (ЦДЮТ).  

В останні роки 

роботи в БТВіВ (25.08.1993 

– 01.09.2001) знову працю-

вав викладачем, намагаю-

чись вести свої заняття ук-

раїнською мовою – на від-

міну від решти викладачів, 

які спілкувалися тільки ро-

сійською мовою зі своїми 

колегами й студентами. 

За свідченнями брата 

і дружини Вільяма Васильовича, сім останніх років його життя припадають на боротьбу з важкою 

хворобою – раком. 08 вересня 2001 року В. В. Затьора помер у місті Бердянську на шістдесят 

третьому році життя. 

 

(Укладено Андрієм Будугаєм, учнем Вільяма Васильовича Затьори у Бердянському технікумі 

виноградарства і виноробства, засновником групи «Творче Приазов’я» на сайті «Фейсбук», учителем 
української та болгарської словесності, поетом-аматором) 
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А як же поезія Вільяма? Ні, вона не 
залишилася в безтурботній юності. У спра-
вжнього поета ніякі труднощі не погасять її 
вогонь. Потрібні величезні зусилля, щоб 
відмести думки про щоденне. Поезія лю-
бить чисте поле, щоб не було нічого, що за-
важає їй розправити крила. 

 

Юрій Затьора 
 
 
Доля водила поета різними землями 

[…]. Більшу ж частину свого недовгого жит-
тя Вільям Васильович прожив у Бердянську 
і полюбив цей край. Про життя, переконан-
ня, любов розповідають вірші, такі ж щирі, 
без жодної ноти фальші, як і його вчинки. 

Його вірші мають стрижень, чітку 
систему цінностей і критику антицінностей, 
беззастережну і категоричну. 

 

Ганна Токмань 
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Вільям Васильович Затьора 

 

Рідна земля 
 

(Цикл пейзажної лірики) 

 
Провесна 

 

Вже прозелень несміло спалахнула 

У сірості холодних лісосмуг. 

Зима свій шлейф метільний потягнула  

По вибалках удаль за виднокруг. 
 

І хоч вібрує свіжість поміж гілля, 

Не затишно високим небесам. 

Я проведу сьогоднішнє дозвілля  

З весняним днем у купі, сам-на-сам. 
 

Як сном, пройду струнким міжряддям саду 

Удаль, де висне вранішній туман –  

Між крон дзвенять пташині серенади, 

Вітри гудять велично, як орган. 
 

І насолоди повні очі й уші – 

Відради більшої на світі не знайти. 

Я від душі глухі жалію душі, 

До котрих тим красотам не дійти. 
 

1979 р. 

 

 

Весна на Приморській площі 
 

За тамарисковим гіллям  

прогляда ласкаве море, 

Що похлюпує тихенько  

в першім промені весни. 

Дружні зграї білих чайок  

віражують у просторі, 

Ніби вихру снігового  

плине струмінь з далини́. 
 

1981 р. 

 
 

Прихід весняного дня 
 

Ранок в сутінок рветься кімнатний. 

День прекрасний прийти обіця. 

Не повітря – напій ароматний, 

Що п’янить і бентежить серця. 

Віє свіжість ранкова зі степу, 

Гладить тучних хлібів оксамит. 

Над землею лазурове небо 

І густий абрикосовий цвіт. 

 

Над весінньою нивою в’ється 

Дружна зграйка метких голубів. 

Щире сонце ласкаво сміється, 

Щоб ніхто сумувати не смів. 

 

У селі посвітлішали хати, 

В синій простір нас кличе шосе. 

То ж не варто в цю пору зітхати – 

Хай весна вам лиш радість несе! 
 

                  1971 р. 
 

 
 

Іде весна 
 

Іде весна крізь сині зливи 

І крізь віття гучних завій, 

І проголошує щасливо 

Кінець сваволі зимовій. 

 
У висі неба світанковій 

Дощами вилита емаль. 

По ній хмарини фіалкові, 

Полити зливою готові, 

Летять вервечкою у даль. 

 
Їх мчить вологий теплий вітер 

Туди, де криється зима. 

Немов би прагнучи зігріти,  

Він кожну хмару обійма. 

 
А по землі крилаті тіні  

Біжать привиддям мовчазним… 

Іде весна по Україні 

Світанком року осяйним. 

 

17.08.1979, пт. 
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Мелодія весни 
 

Сьогодні сонце любо сяє. 

Сьогодні перший теплий день. 

Барвистий промінь розсіває 

Він із широких щедрих жмень. 
 

З-під віт тугих та соковитих 

Дивлюсь в блакитну далину. 

Десь близько тут веселий вітер 

Виводить пісню весняну. 
 

Лискучим сизим еспарцетом 

Гуляють хвилі штормові. 

І наїжачились ланцетом 

Прозорі трави воскові. 
 

Запахло зеленню ясною 

Від лук, від саду, від заплав. 

Вітає день мене весною, 

Як в давній юності вітав. 
 

Лежать дзерка́лами лимани, 

По них від хмар шугає тінь. 

І світлий обрій мовчки манить 

У загадкову широчінь. 

 

Ще море гам людей не будить, 

До гри не кличе Верхова – 

Воно здійма спокійно груди, 

Від зимніх бур відпочива. 

 

У небі десь щебечуть птахи, 

Його торкаючи шатро. 

По золотій татарці даху 

Жене овець святий Петро. 

 

Вгорі опори електричні, 

Як знаки праці і добра 

Встають так гордо і велично 

На лоні синього шатра. 

 

І мчать по нім розмиті хмари, 

Як лебединий ніжний пух. 

А провід струнами гітари 

Бринить, захоплюючи дух. 

 

Тривожать серце, що заснуло 

Ті звуки, сповнені тепла, 

Їх, певно, юнь із літ минулих 

Мені на згадку посила. 
 

02.05.1974, чт. 
 

Кроки весни 
 

В імлі яскриться долина, 

Як малахіт, озимина –  

Це знов прийшла весна. 

І знову тягне до пісень, 

Радіє серце – ясен день, 

Весняний теплий день. 
 

Проміння сонце щедро ллє. 

Немов фіалкова – рілля, 

Дріма, як немовля. 

Бруньки готові зацвісти, 

Уверх, як руки протягти 

Свої клейкі листи. 
 

Хмарки по висі голубій 

Розвіяв вітер-вітровій, 

Як дум потужний рій; 

І через поле, через ліс 

Весняні запахи приніс, 

Бентежні геть до сліз. 
 

На шовку трав – квіток парад – 

Здається, вогники горять, 

Ліхтарики горять. 

Усмішка ласка і привіт, 

І заповітних мрій політ – 

Їх перший ніжний цвіт. 
 

Нехай старий наш білий світ, 

Та ми ще юні, як той цвіт, 

Нам зовсім мало літ. 

Ще час нам вранішній сія, 

На вік я твій, а ти моя. 

Свої ми – ти і я. 
 

Квітень 1978 р. 

 

 

Весна як сон 
 

Іде весна у сонячнім теплі, 

В цвіту садів, у зелені яскравій. 

Легенькі тіні линуть по землі 

Від хмар пухких в золоченій оправі. 

 

Гудуть вітри, несучи аромат 

Такий п’янкий, такий неповторимий, 

Як юнь моя, що не вернуть назад, 

Як милий сон, солодкий, невловимий. 
 

08.05.1983, нд. 
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Квітень 
 

Волога парує рілля, 

В ранковім тумані поля, 

Та чисте вже небо квітневе, 

І ллється, і ллється здаля 

Весе́лкова гра променева. 
 

В прозорім і тихім гаю 

Лиш каркає, каркає галич, 

І манить замріяна далеч 

Кудись в невідомість свою. 
 

1981 р. 

 

 

Травнева ніч 
 

Травнева тиха ніч 

Закрила темнотою 

Тендітну зелень крон 

І моря широчінь, 

Лиш білі гриви хвиль 

Ледь чутного прибою 

Спалахують, як юрби  

Дивних привидінь. 
 

01.05.1978, пн. 
 
 

За зенітом літа 
 

Вже літо за зеніт перевалило, 

До осені коротша стала путь. 

У висоті хмарини білі-білі,  

Як лебеді, удаль кудись пливуть. 
 

24.07.1993, сб. 
 
 

От і кінчається літо 
 

Плине ще спека серпнева 

З півдня, мов хмарки-човни. 

Стомлено дивиться небо 

Вниз на змарнілі лани. 
 

Буйний розгонистий вітер 

Листя сріблить за вікном, 

От і кінчається літо 

Казкою, райдужним сном. 
 

Казці, і пісні, і мрії 

Завжди приходить кінець. 

Хай мою душу зігріє 

Згадки ясний промінець. 

Відгомоніло літечко 
 

Відгомоніло літечко ласкаве, 
Де і душа і зір розкошували, 
Де для людської радості-забави 
І про́стору, і часу вистачало. 
 

Ключем осіннім хмари потягнулись, 
Згасили барви на земній палі́трі. 
Засохлі трави до землі пригнулись 
І лиш кермек качається на вітрі. 
 

Злітає піна білими клубками 
З солоних вод похмурого лиману, 
А осінь шарудить очеретами, 
Останній промінь гасить невблаганно. 
 

Відгомоніло літечко ласкаве 
І понеслось, мов зграйка білих чайок. 
Приходжу я на берег золотавий – 
Мене лихе безлюддя зустрічає. 
 

       28.08.1986, чт. 
 

 

Прощавай, літо 
 

З далини вже надходить осінь. 
В ніжній млості застигнув світ. 
Сонце ллє в море проміні косі 
Зі своїх золотих ланіт. 
 

Прощавай, яснолике літо, 
З синім полиском добрих очей. 
Ще один рік, вважай, пережито, 
Кинуто в купу зужитих речей. 
 

Не вернусь я тепер до тебе, 
Тепла хвиле із під весла, 
Що шматок голубого неба, 
Ніби дар, до ніг піднесла. 
 

Прощавай, голос бур жіночий, 
І дитячий вітрів голосок. 
Будуть снить нам зимової ночі 
Лох сріблолистий і теплий пісок. 
 

1972 р.  

 

 

Жовтушник 
 

На пустирях в осінню пору 
Ще квітнуть квіти запашні. 
Вони голівки тягнуть вгору 
Назустріч сивій далині. 
 

Вони маленькі й непримітні, 
Та ніжним дихають теплом: 
В них промінці яскряться літні, 
Колись увібрані листом. 
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Вже вересень 
 

Всі дерева застигли в супокої – 

Ранковий легіт ледве їх чипа, 

У тиші цій завісою плинкою 

Злегка пахучий дощик накрапа. 

 

Вже вересень прийшов між бур і громів, 

Що пронеслися, ніби навесні. 

В кипінні хмар скупий тендітний промінь 

Підзолотив їм кучері рясні. 

 

Між гущі крон у чисту даль ведучи, 

Як на руці видніється тропа. 

Іду по ній, а поруч нерішуче 

Злегка пахучий дощик накрапа. 
 

Осінь 1976 р. 

 

 

Осіння казка 
 

Проміння просівається ранкове 

Крізь крони, різнобарвлене, жовтневе. 

І жоден лист на них не ворухнеться 

В задумі урочистій, непорушній. 

 

Ось-ось уже розквітнуть хризантеми. 

Жоржини біля тину майорять. 

Рідким вони дарують перехожим 

Безвинні усмішки з осугою благання. 

 

Жовтень 1977 р. 

 

 

Жовтень  

 

А жовтень, ніби райдуги розвішав 

На вулицях німого передмістя. 

В парку, що так раптово посвітлішав, 

Алеї вкрились килимом із листя. 

 

В незвичній тишині його казковій 

Тугу я бачу тоскну, невблаганну. 

Там соромливий промінь світанковий 

Застряг десь поміж пасмами туману. 

 

Дарує він скупу любов і ласку, 

А з тим і біль у серці без причини. 

І знов читаю я осінню казку 

На сторінках моєї Батьківщини. 
 

Жовтень 1977 р. 

 

Злітає листя 
 

Осиротіло синє море, 

Даремно сяє, мерехтить. 

На нім самотньо в непокорі 

Одне вітрило майорить. 
 

Вже осінь прозолоть у віти 

Рукою щедрою впліта, 

Хоч і небесної блакиті 

Недоторкана чистота. 
 

Кленовий лист прозорий, світлий 

Від гілки рідної відпав, 

Поколихавшись у повітрі,  

Осів на зелень свіжих трав. 
 

Велично так і урочисто 

Крокує осінь золота, 

Та гірко бачити, як листя 

З дерев зажурених зліта. 
 

Душа німіє і холоне, 

Коли у клена за вікном 

Стає убогішою крона 

Із кожним втраченим листом. 

 

 

Осінній наспів 
 

З-за обрію вже осінь повіває 

На нашій виноградній стороні, 

У телеграфних лініях співає 

Тужливу епітафію весні. 
 

Сади тускніють, меркнуть лісосмуги, 

Вітри на оболоні стугонять. 

Тут скоро затанцюють білі хуги, 

Підвісками крижинки задзвенять. 
 

Уговтана колючим вітровієм 

Ріка сховає плин під ясенець. 

Та ще трава довкола половіє 

І гра веселкою лякливий промінець. 
 

Озимина смарагдом зеленіє. 

Югою оповитий обшир нив. 

Дороги урізнобіч. Як надії, 

Як долі, що роз’єднують братів. 
 

Та хоч душа готова затужити 

За тим, що відплива у давнину, 

Як дар за все на світі пережите, 

Осінній вітер снить мені весну.    ↓↓↓ 
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Лиш очі я закрию на хвилину, 

Квітневий день ввижається мені – 

І я дивлюсь, немов кінокартину, 

Що знята пам’яттю в мої юнацькі дні. 
 

Між бескедів вирують талі води, 

Вітри несуть відлуння давніх мрій, 

І чуть мені крізь хвищі-непогоди 

Весінніх квітів запах неземний… 
 

Та знов ява, а юнь відгомоніла – 

Літа не знають впину ні на мить. 

В співучнів моїх скроні побіліли –  

Над нами осінь стогне і шумить. 
 

І вже лелек не видно на болоті – 

Димком їх зграйка в ірій попливла. 

Стоять дубки в яскравій позолоті 

У млості від останнього тепла. 
 

10.08.1979, пт. 
 
 

Осінь у парку 
 

І знову осінь стала на поріг, 

Розпочала хазяйнувать з завзяттям. 

Злітає лист метеликом до ніг, 

І жовті крони світяться багаттям. 
 

Врочисто парк готується до сну, 

Хоч квіти в ньому же́вріють строкато, 

Та крізь небесну синю глибину 

Вже холодок струмить в його палати. 
 
 

Осінній парк. Горки 
 

Сіється промінь ранковий 

Косо крізь полум’я крон, 

Парк урочистий, святковий 

Стряхує вранішній сон. 
 

Осінь прийшла сюди знову –   

Гожі деньки потяглись. 

Листя латате, кленове 

Пада, колишучись, вниз. 
 

Жовте просвічує листя,  

Що пломеніє вгорі. 

Стелиться килимом чистим 

По́стіль о тихій порі. 
 

Бєларусь, 1983 р.  

Азовська синь 
 

Азовська синь у тендітній імлі, 
Дрімають в ній голубі кораблі. 
Азовська синь, береги степові, 
Вітру спів у пахучій траві. 
 

Бердянський порт. Зелень Лі́сок за ним. 
І небесна блакить і хмаринки, як дим. 
Ніби дивний макет, ціле місто внизу 
І лежить, і глядить у морську бірюзу. 

 

Бердянський пляж та човни́ на воді. 
Пливли колись тут літа́ молоді, 
Пливли колись, та минули давно! 
У зеніті другі. Їм усе те дано... 
 

27.06.1973, ср. 
 

 

Вечір у передгір’ї 
 

Асфальт струмиться по долинах, 
У коридорі зеленім 
Під помах віял тополиних, 
Що гордо висяться над ним. 

У передзахіднім тумані 
Замерехтіла долина. 
В червоні промені останні 
Блакитний простір полина. 

 

П’янкі південні аромати 
За вами річкою пливуть. 
Гучні мелодії пернатих 
Вас супроводжують всю путь. 

Тут почалося передгір’я – 
Бугри наскільки хватить зір. 
Між ним в долинах, як сузір’я, – 
Вогні, вогні до самих гір. 

 

27.06.1981, сб. 
 
 

Вечірня фантазія 
 

Хата в крайнім ряду – вікна дивляться в поле, 
Де сивіє рілля і гуляють вітри. 
Низько небо звиса від дощів захололе, 
Посилаючи в дар мені смуток згори. 
 

Там пустинно в цю мить, чорний ворон лиш скаче, 
І спинитись очам навіть місця нема. 
В жовтім відблиску дня, завагавшись неначе, 
Випливає зі сходу вечірня пітьма. 
 

Тихо подумки я в неприборканій тузі 
Крізь вікно проникаю й бреду навмання. 
З-під отар чорних туч десь на західнім прузі1 
Мені світить шматок ще минулого дня. 
 

1983 – 23.04.1995, нд. 
                                                           
1 Вираз «на вечірньому прузі» означає «перед заходом сонця»; «пруг» – «край чого-небудь; лінія, зморшка; верхній 

край посудини». 
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Кожушок 
 

Що за дивний кожушок! 

Він легенький, як пушок, 

І м’якенький, і біленький, 

Як неторкнутий сніжок. 
 

Кожушок, як пушиночка. 

Ти у нім, як картиночка, 

Як метелик, як квіточка – 

І зима – ніби літечко! 
 

Що за дивний кожушок – 

Пишний комір, як стіжок, 

На рукавах і на полах 

З пуху рівний бережок. 
 

Кожушок, як пушиночка. 

Ти у нім, як картиночка, 

Як метелик, як квіточка – 

І зима – ніби літечко! 
 

Що за дивний кожушок! 

Хто в нім ходить без стежок, 

Мимо хвіртки, мимо вікон? – 

То ж хороший мій дружок. 
 

Кожушок, як пушиночка. 

Ти у нім, як картиночка, 

Як метелик, як квіточка – 

І зима – ніби літечко! 

 

 

Мої вишні 
 

Дім наш крайній – на ньому кінчається світ, 

Відділя від полів тільки плетиво віт. 

Варто дужим вітрам пронестись по землі – 

І покотиться дім наш по сизій ріллі. 

 

Та за вікнами вишень рядок, 

Тут улітку завжди холодок, 

В темнім листі казкова приваблива тиш 

І здається – метеликом в ньому летиш. 

 

Тож нам бурі-вітри не страшні – 

Захищають нас вишні рясні. 

І до того ж в цю пору вони, як завжди, 

Мов намисто розвішали в дар нам плоди. 
 

Коли дощ посіває бува, 

Ніжна свіжість в вікно повіва, 

І краплини стукочуть – стукочуть у дах,  

Повисають на гіллі, на листі й плодах. 
 

Пахне стиглими вишнями й літнім дощем, 

І нагонить на душу за пройденим щем, 

І крізь товщу часу́ і крізь плетиво віт 

Напливають видіння вже пройдених літ… 
 

Літо сходить в південні краї – 

Вишні шати міняють свої, 

І вже полум’ям світлим їх крони горять 

А над ними вже ранки холодні зорять. 
 

Сад роняє листок за листком, 

Стелить їх золотим килимком – 

І прозоріють кро́ни, і ниви пусті 

Відкриваються зору у всій широті. 
 

Взимку мжичка посіє у вишнях моїх, 

А як північ дихне, то посиплеться сніг. 

За прозорістю крон засивіють поля – 

Чистим килимом вкриється чорна рілля. 

 

А за мжичкою-хугою прийде весна, 

Ясним оком з-за віт позирне далина. 

І до неї манитиме звивистий шлях. 

Знову зелень яскраву побачу в полях.  
 

І прокинувшись, вдягне вишневий мій сад 

По-святковому білий духмяний наряд. 

Я бджолою в квітковім раю полечу, 

Аромат його питиму там досхочу. 
 

І так з року у рік у сплетінні віття 

Буде колесом жвавим вертітись життя. 

І ще довго, по власній йдучи колії, 

Буду з вишнями ро́ки лічити свої. 
 

07.03.1983, пн. – 24.04.1995, пн. 

 

 

На Верховій 
 

Море шумить без упину, 

Хвилі здіймає руді. 

Гриви холодної піни 

Линуть по бурій воді. 
 

Вітер тріпає намети, 

Гонить струмками пісок… 

Нижуться пісні куплети 

Ніби намисто – в разок. 
 

Пісня підноситься вгору, 

В сонячну вітряну вись. 

Звуки дівочого хору 

З піснею вітру злились. 
 

Пісня та манить і кличе, 

В душу вліта навпростець. 

Б’ється, як вітер в обличчя 

Голос дівочих сердець. 
 

 1972 р. 
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На лимані 
 

Немов провалилася земля, 

І небо глянуло у проріх 

З своїх просторів неозорних 

Наївним оком немовля. 
 

Така іконна чистота  

Дзеркал застиглого лиману – 

У нім небесна висота, 

У нім краса землі свята, 

Природи мудрість несказанна. 
 

Я бачу там тополі вряд, 

Машини, що спішать у місто, 

Ряди будинків, як намисто, 

І заводських димів наряд. 
 

І телевежу бачу я, 

І даль в блакитному серпанку. 

А там мій дім десь і сім’я, 

І дороге моє хлоп’я 

На тлі життєвого світанку. 
 

А ген, внизу, на самім дні – 

Фата мережана з хмаринок, 

Немов танок легких сніжинок 

У безкінечній глибині… 
 

І от, що сили в неї є 

Спурхнула чайка над водою, 

Крилом зображення своє 

В дзеркальнім світі дістає, 

Між тим любуючись собою. 
 

І полетіла, понеслась 

Кудись далеко над лиманом, 

Туди, де даль легким туманом 

У ніжній млості простяглась. 
 

А біля ніг поміж маслин 

Квітують трави так духмяно. 

І ледве чути передзвін 

Із клопітних морських глибин – 

То море шле привіт лиману. 
 

Серпень 1973 р. 
 
 

Над морем 
 

Піді мною рідне море 

Простяглося у далі, 

Безкінечне, неозоре, 

У легкій вуалі. 

Тихе небо сяйвом рине 

В непорушний спокій. 

Лиш одна всього хмарина  

В висі синьоокій. 
 

Обезсилились вітрила,  

Мовчки ждучи вітру. 

Чайка біла, легкокрила 

Лине над блакиттю. 
 

По воді крилом черкнула, 

Глянула на себе, 

А під нею промайнуло  

Те ж бездонне небо. 
 

24.09.1972, нд. 

 
 

 

Ніч у Посьєті 
 

Ніч безпросвітна – ні шляху, ні тропки. 

Світ потонув у солодкому сні. 

Ніч навкруги. Ніби в траурі сопки. 

Пал миготить лиш в її глибині. 

 

Не колихаючи водні глибини, 
Хвилі затоки злегка мерехтять, 

Ніби луска на химерній рибині, 

Що сріблом вкрива дрімаючу гладь. 
 

Посьєт, 1970 р. 

 
 

 

Рідна земля 
 

Рідний степ окинуть оком важко – 

Трав квітучих буйний океан: 

Деревій, петрів батіг, ромашка 

І струнких васи́льків гордий стан. 
 

Ось прослалась в’язелю куртина – 

Неповторний, ніжний аромат. 

Там сивіє братія полинна, 

Духмяні́є теж на власний лад. 

 

Астрагалів китиці лілові 

Світяться на сонці іздаля… 

Ні! Нема, повір мені на слові,  

Кращої землі, ніж ця земля!.. 
 

21.07.1992, вт. 
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Топо́ля 
 

Не прийдуть знов до неї світлі дні – 

Вона тепер у вічнім супокої. 

Їй марились у передсмертнім сні 

Цілющі краплі зливи весняної. 
 

Засохла, згинула, пішла вона від нас 

Серед померхлої, розжареної ниви. 

Вона чекала хмароньки весь час – 

Тієї, що приносить теплі зливи. 
 

Не вернуться до неї теплі дні 

І вже вона ніколи не розквітне. 

Лиш, як колись, махають вдалині 

Її гілки у марево надсвітне. 
 

       Липень 1972 р. 

 

 

Туман 
 

Туман заплутався у сіті голих крон, 

Застиг, повис на гіллі нерухомо, 

Немов би нас укутав теплий сон, 

Дитячий сон, ласкавий, невагомий. 
 

Тремтять в тумані плями ліхтарів, 

Вогні авто пливуть-пливуть потоком. 

А небосхил з-під хмурих темних брів 

Знов дивиться на нас єдиним оком. 
 

     1983 р. 

 

 

Туман на шляху 
 

Важкі краплини звисають, як намисто, 

Десь чути крука поклик на полях. 

Туман заплутався у косах крон безлистих 

І під собою скрив промоклий шлях. 

 
 

У Кримських горах 
 

На всі боки – громаддя гір 

Зелене, сизе і в блакиті – 

Чим глибше даль заводить зір, 

Тим в голубішу млу повиті. 
 

То вкриті шапкою лісів, 

То лисо світяться безліссям. 

Дух степу міцно тут засів 

І до долин з гори донісся. 
 

А по долах біжить асфальт, 

Між грізних схилів круто в’ється, 

Невтомно квапиться у даль, 

А все ж на місці зостається. 
 

Долини тонуть у садах, 

В смарагді, в запахах південних. 

І не один під ними дах 

В людей відомих і знаменних. 
 

Велично й гордо вздовж долин 

Над ними висяться тополі. 

Для них байдужий часу плин – 

Вони завжди на видноколі. 
 

Над всім отим – химери скель – 

Таке чаруюче страхіття! 

Немов звезли з усіх земель 

Сюди їх для різноманіття. 
 

Хто не бував між Кримських гір, 

Побудь, поглянь – словам не вір! 
 

02.07.1981, чт. 

 
 

У парку 
 

Як в полудень жарко, 

Немов у пустині, 

Іду я по парку  

В рятуючій тіні. 
 

Тут крони розкішні 

У шатах зелених, 

Куточки затишні 

Між квітів зелених, 
 

І запах духмяний, 

І співи пернатих, 

І грають фонтани, 

Щоб спрагу прогнати. 
 

Бентежним наспівом 

Пливе чиясь юність –  

І мариться диво, 

Що власна вернулась. 
 

04.07.1981, сб. 
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Вільям Затьора 
 

Слово про батька 
 

(Цикл віршів про рідних) 
 
 

Повернення в дитинство 
 

Сьогодні вітер приніс весінній подих 

І в ранніх сходах 

Про весну наспівав. 

І перші гуси з холодної блакиті, 

Вітрами вмиті, 

Спустилися на став. 
 

Весна надходить у наше тихе місто, 

Легка, барвиста, 

Як тридцять літ назад. 

На крилах вітру несе солодкий спомин 

Крізь шум і гомін, 

Крізь часу дим і чад. 
 

О весно-весно, верни мене в минуле, 

Що промайнуло, 

Немов залітний птах, 

До мрій завітних, до мрій моїх дитячих 

В той край, що бачу 

Тепер я тільки в снах. 
 

В краю тім стежки знайомі до нестями 

З тими місцями, 

Де рідним долом тхне. 

Там десь забута стоїть батьківська хата, 

І люба мати  

Заждалися мене. 
 

Мов гість з дороги постукаю я в ставні, 

Як в роки давні, 

А в серці защемить. 

Скажу я: «Мамо, приймайте свого сина, 

Свою дитину 

В дитинство заберіть!.» 
 

Зайду до хати най тихше, як умію, 

Портфель відкрию, 

Так само, як колись, 

Знайду у ньому дитячі сподівання, 

Сліди кохання 

Наївного до сліз. 
 

Не раз уроки життя мені давало – 

Шкільних замало, 

Щоб жити без падінь. 

Та я готовий із запалом хлоп’яти 

Усе почати 

Від перших знань і вмінь… 

 

О весно-весно, мовчи: я добре знаю, 

Що час збігає, 

Пливе без вороття, 

Й до того краю доріг уже немає, 

А лиш одна є 

Дорога в небуття. 
 

18.05.1978, чт. 

 
 

Мамо 
 

Коли бува мені невміч, 

Поради Вашої питаюсь. 

І в світлий день і в глупу ніч 

До Вас думками я звертаюсь. 
 

Можливо зовні я не гож, 

В житті не спритний я ділами, 

Та Вам за те спасибі, мамо, 

Що я на Вас душею схож. 
 

Мені зразком служили Ви 

Із серцем чистим, кришталевим. 

І не схиляв я голови 

В найтяжчім іспиті життєвим. 
 

Як Вас, мене не манить грош, 

І не кривлю я почуттями, 

І Вам за те спасибі, мамо, 

Що я на Вас душею схож. 
 

Можливо слід мого життя 

Зі мною разом з світу щезне, 

Та я б хотів до небуття 

Буть людям ко́рисним і чесним. 
 

Хоч не багатий я, та що ж, 

Я чистий ділом і словами. 

То ж Вам за те спасибі, мамо, 

Що я на Вас душею схож. 
 

Серпень 1979 р. 
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Слово про батька 
 

Пам’ятаю я школу стару у садку при дорозі, 

Де колись сільських діток мій батько учив, 

І куди ще малим пробирався при першій я змозі 

І зі старшими разом читав і лічив. 

 

Тут уперше я взнав про далекі простори, 

Звідси добрих чуттів перший виніс я скарб… 

Ніби зараз іду я по школі вузьким коридором 

І вдихаю в нім запах паперів і фарб. 

 

Вже уроки пройшли і затихло навколо. 

Відчиняю в учительську двері зі склом крадькома – 

Нахилившись над зошитом,  

                                          батько сидить біля столу 

І на мене він очі ласкаві здійма… 

 

З тих часів пролетіло немало вже років… 

Щоб не краять душі – вже не лічить він їх, 

І давно вже немає у нього уроків, 

Не розказує нам він про успіхи учнів своїх. 

 

Перечислити їх вже ніхто не в спромозі. 

Скільки різних доріг – він того не лічив, 

Тільки згадує інколи школу в садку при дорозі, 

Де колгоспівських діток він жити учив. 
 

1969-1979 рр. 

 

 
О, час, дозволь мені 

 

О, час, куди ти все летиш, 

Куди несеш нас без зупинок? 

Дай нам нажитись, дай спочинок, 

А серцю спокій дай і тиш! 

 

Моїх старих уже батьків 

Не підганяй у домовину. 

Дозволь, дозволь мені, їх сину, 

Скрасити рештки їх років. 
 

Бажання матері мені 

Святим обов’язком хай стане – 

Я все зроблю, усе дістану, 

Лишивши спокій в стороні. 
 

Хай батько ще мені одну 

Дасть на майбутнє настанову – 

Прийму до серця кожне слово, 

Як добру зірку провідну. 
 

1983-1984 рр. 

Відвідини батьків 
 

Впасти в автобусі яблуку ніде. 

Гомін, зітхання, і лайка і сміх… 

Вже вечоріє. Спішу я провідать 

Батька і матір стареньких моїх. 
 

Хатка маленька. Батьки біля хати. 

Завжди роботи у них дотемна. 

Треба б частіше старим помагати, 

Тільки в нас часу для того нема. 
 

Погомоніли – і гайда додому. 

От і тепер я вже йду до воріт. 

І проводжають, долаючи втому, 

Батько і мати, як в дальній політ. 
 

Розстаємося в гіркому мовчанні – 

Часто воно більше слів промовля. 

Я оглядаюся, щоб на прощання 

Вірності знак їм послати здаля. 
 

Темінь нависла, злилися предмети, 

Та на ясному небесному тлі 

Бачу знайомі, чіткі силуети 

Двох найдорожчих людей на землі. 
 

24.09.1990, пн. 

 
 

До тата і мами 
 

Кричи-не кричи, а років не спинеш 

І тим не уникнеш довічних розлук. 

Злітають секунди, злітають години, 

Лиш чуть їх байдужий і мірний відстук. 
 

Відійдете ви, мої любі, ласкаві – 

Проб’є неминуче вже скоро той час. 

І тільки зі згадок, і тільки з уяви 

Ми зможем, рідненькі, покликати вас. 
 

Кричи-не кричи: тато і мамо! – 

Та ви не почуєте в тьмі небуття. 

Туди не доходять листи-телеграми 

І наші синівські палкі почуття. 
 

Отож ми тепер поспішаєм віддати 

Вам, рідні, тепло вже не юних сердець, 

Бо потім печаль спорожнілої хати 

Мовчанням нам скаже, 

                                  що всьому кінець. 
 

04.05.1982, вт. 
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Де ти, тату? 
 

Де ти, мій тату, куди ти подівся? 

Я вже без тебе на світ народився. 

Я ще маленький, такий беззахисний. 

Хто ж мене любо до серця притисне? 
 

Досвіду в мене ще дуже замало – 

Як би в пригоді слова твої стали! 

Ти б мене справам навчив чоловічим, 

Чесним буть, правду казати у вічі. 
 

Вдвох би з тобою літак змайстрували, 

Мамі на свято його дарували, 

Йшли б на прогулянку вдвох ми з тобою – 

Як би щасливі були ми обоє! 

 

 

Сини 
 

Ми давно вже розсталися з юністю, 

Нам вертають її тільки сни, 

У життя вже не манить майбутністю, 

Та у нас підростають сини. 

 

Підростають, як їм і призначено. 

Ми ж – для них і другого не ждем. 

Ті знання, що життя нам постачило, 

В неслухняні головки кладем. 

 

А зростуть – крила досвіду матимуть, – 

Розпрощаються з домом своїм. 

Як же хочеться батькові-матері, 

Щоб в житті поталанило їм! 

 

О сини, щоб пройти не доводилось, – 

Ви неправду боріте чимдуж, 

Що б за звабу зустріть не приходилось, 

Бережіть чистоту своїх душ. 

 

Не здіймайте з абищиці галасу, 

Будьте людьми ви між людьми. 

Як би доля у вас не складалася, 

Щасливішими будьте, ніж ми! 
 

02.05.1981, сб. 

 
 

Молитва за синів 
 

Так, певно, судилось, що наші два сина 

Далеко від нас на дорогах курних. 

Якими б ділами не повнилась днина, 

Із нами постійно тривога за них. 

Нам нині лиш Бог є порада й утіха. 
Ми Господа просим синів берегти, 
Як стане до них підкрадатися лихо, 
Правицю над ними свою простягти. 
 

Ми Господа просим дать розуму й сили 
Синам, щоб їх доля добріша була, 
Щоб в душах синівських вона не згасила 
Любов до землі, що життя їм дала. 

 

 

Лист до синів 
 

Сини, я пишу вам в надії, що скоро 
Ви прийдете знову на рідний поріг, 
Батькам усвідомивши завдане горе, 
Попросити Бога простити за гріх. 
 

Вам може в тім далі відрада й роздолля 
І зовсім не манить у наші краї, 
Та як би у вас не складалася доля, 
Вертайтесь до дому, синочки мої! 
 

Хоч вас і пригріла далека країна, 
Але чужина – вона є чужина. 
Занесені вітром, немов дві билини, 
Завжди пам’ятайте: Вітчизна одна.      
 

Не так у тім краї вирує колосся, 
Сумніше співають в гаях солов’ї, 
І як би привільно вам там не жилося, 
Вертайтесь додому. Синочки мої! 
 

Чи бачите ви, линуть роки невпинно 
І що прогайнуєш – не вернеш тоді. 
На вас ми чекаєм, забуто провини, 
Усе ще поправно, поки молоді. 
 

Життя не просте, в нім жорстокі закони. 
Назад путь складна, та здолайте її. 
Які б не зустрілись на ній перепони, 
Вертайтесь додому, синочки мої! 
 

м. Бердянськ, 25-30.12.1997 

 

 

Мій син 
 

Як жаль, що син мій –  
Не alter ego: 
В душі дитячій 
Не бачу дна. 
Вона близька, 
Але й далека, 
І таємнича 
Мені вона. 
 

 Сімдесяті роки. 
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Слово до синів 
 

Народився у палатах я убогих, 

І шляхів мені не слали рушниками. 

З давніх літ бродив наосліп по дорогах,  

Не позначених ніде вказівниками. 
 

Не одні на них я зчовгав черевики. 

Ті дороги – то мої життєві школи. 

Та по більшості стежок тих різноликих 

Не протопаю я більше вже ніколи. 
 

Якби можна було зараз повернутись 

У свою далеку молодість наївну, 

Певно б, менш на них прийшлось мені спіткнутись, 

Хоч навряд між них шукав би тільки рівних. 
 

А от вам зате, сини мої, синочки, 

Я хотів би всі дороги розрівняти, 

Щоб не стрілися ні ямки, ні пеньочки, 

І спокуси ці підступні, ці трикляті. 
 

Намагався лиш добру я вас навчити, 

Та ви батьківські слова зігнорували –  

По дорогах, льодом-кригою покритих 

Без зусилля вниз та вниз попрямували. 
 

Я ж не є могутнім магом і всесильним, 

Можу в горі тільки сльози тихо лити, 

І на спуску тім крутім і божевільним 

Я не в силах вас, синочки, зупинити. 
 

Тож самі, сини, спиніться-схаменіться 

І подумайте про день ви свій грядущий. 

Від своїх зелених марень ви звільніться 

І розвійте в нашім домі дух гнітющий. 
 

23.05.1987, сб. 

 

 

Синові 
 

Тобі вже скоро п’ятнадцять років 

Того вже досить, сину дорогий, 

Щоб зрозуміти низьке й високе,  

Добро і Зло, Шлях певний і хибни́й. 
 

В житті нічого готовим не дається, 

Щоб мати щось. Потрібен труд і піт. 

І щастя легко теж не дістається – 

То ж треба вміть боротись і терпіть. 
 

Своє ж ти щастя не відкладай на потім – 

Хапай за голову, бо хвіст його слизький 

Воно в достатку, воно в роботі, 

Воно в любові щирій і п’янкій. 
 

1983 р. 

Чи знаєш, синку? 
 

Чи знаєш, синку, ти, 
Що є такі пісні –  
Не ті, що з п’яних вуст 
В канаві булькотять, 
А ті, що в вишині, 
У чистій вишині 
Над світом зла і мук 
Нескорено летять. 
 

Вони летять з душі, 
Прекрасної душі, 
Готової творить  
Добро, одне добро. 
Чому ж тебе, синок, 
Так ваблять алкаші? 
Яку красу узрів, 
Зирнувши в їх нутро? 

 

Коли, як не тепер, 
У юності своїй, 
Принадним можеш стать 
Усім своїм єством? 
Ти ж хибну вибрав путь 
І злий зелений змій 
Затягне все життя 
Твоє тугим вузлом. 
 

І не вони, дружки, 
З якими пійло п’єш, 
Відкликнуться в біду, 
Підуть тобі навстріч, 
А ми, твої батьки, 
Яких ти так клянеш, 
Пригріємо тебе 
В твою холодну ніч. 

 

Чи знаєш, синку, ти, 
Що є друге життя?  
В нім радість пізнання, 
В нім щастя повнота, 
І розум в нім ясний, 
І світлі почуття, 
І відгук на печаль, 
І серця доброта? 
 

м. Бердянськ, 02.01.1993, сб.  

 
 

Чому стали чужими? 
 

Ми плекали надії 
На синочків своїх,  
Їх удачам раділи, 
Працювали на них. 
 

У любові високій 
Ми збирали в житло 
Розуміння і спокій, 
І взаємне тепло. 

 

Чому ж стали чужими, 
Мої рідні сини, 
Чим ми так дорожили, 
Розтоптали вони? 
 

      04.05.1994, ср.  
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Мої сини 
 

На полотні осінньої блакиті 

Мчить павутиння в тоскну далину. 

Дрижать його плинкі сріблясті ниті, 

Немов видіння вранішнього сну. 
 

І ро́ки мчать, як в небі павутина. 

Немов дубки, ростуть мої сини. 

Так хочу я, щоб їм завжди щастило 

І щоб зростали добрими вони, 
 

Щоб знали те, що рветься бути й жити 

Маленька бджілка, пташка і дубок, 

Чужим чуттям уміли дорожити, 

Знайти йому в душі своїй куток. 
 

Якби це так, як мріється, і стало 

І щоб були на світі мир і тиш, 

Тоді б мене і осінь не лякала, 

І в стужу старості було б мені тепліш. 
 

Нехай же погляд сина подобріє 

І не віщує смутку і біди. 

Хай і тоді не гине моя мрія, 

Коли закрию очі назавжди. 
 

10.08.1979, пт. 

З тобою, мила… 
 

З тобою, мила, Життя – суцільне свято, 

Хоч гроз багато  

У нашому житті. 

Я забуваю всі мирські турботи, 

Щасливий доти, поки зі мною ти. 
 

Тобі, кохана, пісень я не складаю, 

Бо слів не маю, 

Щоб виразить чуття. 

А їх доволі, чуттів, що їм ніколи 

Не знати болю, не знати забуття. 
 

Могла б інакше моя зіткатись доля – 

І ми б з тобою 

Зустрітись не змогли. 

Хіба б тоді ми, одне одного мимо 

Йдучи з другими, 

Щасливими були? 
 

З тобою, мила, Життя – суцільне свято, 

Хоч гроз багато 

У нашому житті. 

Хай мчаться ро́ки –  

Завжди́ нам зірка рання, 

Зоря кохання світитеме в путі. 

 

 
 

Родина Затьор (23.09.84, нд). Зліва направо – молодший син Владислав,  

дружина поета Любов Іванівна, Вільям Васильович; стоїть син Юрій 
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Вільям Затьора 

 

Вир почуттів 
 

(Цикл інтимної лірики) 
 

 

Вир почуттів 
 

Чом не двадцять, не тридцять мені? 

Чому роки так швидко пролинули, 

Підняли мене вверх, як вві сні 

І далеко від юні закинули? 
 

Я б сміливо відкрився тобі, 

Запорукою молодість маючи, 

В твої б очі глядів голубі, 

Своє щастя у них відкриваючи. 
 

А тепер, хоч до серця весна 

Увірвалась неждано, непрохано, 

Можу я тільки потай з вікна 

Милуватись тобою закохано. 
 

Не посмію, хоч якби хотів, 

На увагу твою розраховувать. 

І нестримний цей вир почуттів 

Залишається тільки приховувать. 
 

01-02.08.1983, пн.-вт. 

 
 

Відцвілися сади 
 

В божевільному танці метаються крони,  

І блищить від дощу трав’яний оксамит. 

Чом так пусто в душі, чом так серце холоне, 

Чому серце щемить, чому серце щемить?  
 

Відцвілися сади, відгриміли вже грози… 

Доля мимо життєвих удач провела. 

А від ран та образ навертаються сльози – 

І так хочеться ласки, утіхи, тепла! 
 

23.05.1987, сб. 

 
 

Гублюсь перед тобою 
 

Роки́ між нами грізною грядою. 

Можливо в матері тобі я вже годжуся, 

Та ніби дівчинка, гублюсь перед тобою 

І в очі глянути тобі завжди боюся. 

Не скрить чуттів було б мені ганьбою, 
Та спокій свій надовго я втрачаю. 
І ніби дівчинка, гублюсь перед тобою,  
Коли тебе раптово зустрічаю. 
 

Такий звичайний, простий ти собою. 
До чого це безмірне милування? 
А я, як дівчинка, гублюсь перед тобою, 
Не маю сили скрити хвилювання. 
 

Мені ти маришся далекою весною, 
В осінню душу сяйвом юні світиш, 
Тому, як дівчинка, гублюсь перед тобою, 
Та ти того ніколи й не помітиш. 
 

      26.08.1973, нд. 
 

 

Давай розійдемось  
 

Ми з тобою не підходимо 
Одне  одному – 
Так розійдемось давай 
По благородному: 
Без обіди, без плачу 
Та звинувачення, 
Скажем мирно «Прощавай!», 
Не «До побачення!» 
 

Щастя кожному із нас 
Ще відшукається 
Та взаємно нас це зовсім 
Не торкається. 
А мине багато літ –  
І ми зустрінемось 
І можливо, як колись, 
Ми ще обнімемось, 
 

Ми обнімемось з тобою 
І заплачемо, 
Одне одному обіди всі  
Пробачимо. 
У розлуці ми сваритися 
Розучимось. 
І до смерті ми з тобою 
Не розлучимось, 
 

Цінуватимем тоді  ми  
Одне одного 
До могильного до мороку 
Холодного. 
 

м. Бердянськ, 29.10.1993, пт. 
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Десь є ти 
 

В твоїм житті буя весінній цвіт, 

Пора солодких мрій, пора зітхання, 

І через стрій твоїх дівочих літ 

Дзюрчить струмочок чистого кохання. 
 

А я за травнем думкою лечу, 

Хоч вже і літо в мене промайнуло. 

Я ще не встиг напитись досхочу, 

А мій струмок вже крига затягнула. 
 

Пусти на мить мене в свою весну – 

Я тільки зір свій мовчки помилую. 

Як скажеш «ні» – я плакати почну, 

А підеш геть – я слід твій розцілую. 
 

Я буду жити тим, що десь є ти, 

Хоч може ми не стрінемось ніколи. 

І думка та в безодні самоти 

Мою зігріє душу захололу. 
 

27.08.1981, чт. 

 
 

Жінкам 
 

Мені не судилось вас жарко кохати, 

Страждати самотньо в нічній тишині 

І милості в вас навколінці прохати 

Ні раз не прийшлося мені. 
 

Та знаю, без вас би був світ наш немилий, 

Бо дуже потрібне нам ваше тепло. 

Без вас би і зорі даремно світили, 

Бо нікому їм би світити було. 
 

І жаль мені дуже, що власне кохання 

Розсіяв я в лоні холодної мли. 

Та що тепер жалість, докори, зітхання, 

Коли вже літа наймиліші пройшли. 
 

04.08.1980, пн. 

 
 

Загублене фото 
 

Пожовкле фото низького класу 

(тепер і стиль і методи другі) – 

Із далини, запиленої часом 

Зорять на мене очі дорогі. 
 

Не раз те фото мені приснилось, 

Як давнина, якої не сягти. 

Воно чомусь в паперах загубилось – 

Багато літ не міг його знайти. 

І ось ми знову з тобою стрілись. 

Можливо ти мене не впізнаєш. 

Так, постарів я, скроні посріблились, 

А ти чому від мене відстаєш? 
 

Промов хоч слово з вирви часу, 

Скажи мені, чи вірно я живу, 

Чи не погана доля удалася, 

Чи не мерцем по долі я пливу? 
 

1982 р. 

 

 

Катальпи  
 

Катальпи цвітуть під вікном 

В п’янкім ароматі, 

Овіяні сном 

Листаті, крислаті. 
 

Впівголоса біля вікна 

Співають дівчата, 

Бо ж їхня весна 

Лиш тільки почата.  
 

Солодкий той спів – 

Сопрано і альти – 

Дівочих політ голосів, 

Як запах катальпи. 
 

Катальпи цвітуть запашні, 

Співають дівчата. 

Їх кращі попереду дні, 

Їм щастя стрічати!  

 

Їм ро́змах попутних вітрів, 

Поблажливість стрічних… 

Нехай не кінчається спів, 

І цвіт буде вічним! 
 

Катальпи цвітуть під вікном 

В легкім ароматі, 

Овіяні сном, листаті, крислаті. 

Катальпи цвітуть під вікном. 
 

02.07.1981, чт. 

 

 

Підходить смерть 
 

Підходить смерть з косою, 

Трясе кістки свої – 

І не пройнять сльозою  

Усміхнену її.                ↓↓↓ 
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Пощади тут не буде, 

Бо серця в ній нема, 

Порожні в неї груди –  

Молить її дарма. 
 

Тож прийдеться змиритись, 

Коли прийде пора. 

В житті не слід баритись – 

І мить в ній дорога́. 
 

1970-ті роки. 

 
 

Порада 
 

Я все вагався, думав до світання 

І от тепер свій сумнів переміг. 

Звертаюсь я до вас, Володю й Таню, 

Словами чистих намірів своїх. 
 

Обоє в серце ви мені запали, 

Тож від душі сказати хочу я: 

Із вас би вийшла дуже гарна пара, 

А, значить, щастям сповнена сім’я. 
 

Звичайно, я не можу наказати – 

Свої діла вирішувати вам. 

Здається так, сама природа-мати 

Створила вас, щоб жить одним життям. 
 

Пішли б у вас, як цвіт вишневий, діти, 

Такі ж душею гарні, як батьки. 

Як любо їх кохати і глядіти 

І пізнавать у них свої ростки. 
 

Тепер, Володю, ці слова для тебе: 

Зробить тобі належить перший крок. 

Не жди чудес небачених із неба, 

Не гай часу, настав уже твій строк. 
 

Чого ж ти ждеш, чому ти зволікаєш? 

Повз тебе щастя мимо пропливе, 

Не здоженеш його, як прозіваєш, 

Вона ж з нелю́бом вік свій проживе. 
 

08.05.1983, нд. 

 
 

Прощання 
 

З вікон розчинених чуються звуки 

Пісні, що сповнена болем розлуки, 

Болем розстання двох юних сердець, 

Ніжних сердець. 

– Любо, без тебе весь світ, наче пустка, 

Ти в моїй пам’яті – світла пелюстка, 

В темряві ночі ти промінь ясний, 

Промінь ясний. 
 

Тільки даремно ти плачеш, зітхаєш: 

Іншого стрінеш і теж покохаєш, 

Я ж буду в мріях носити тебе, 

Тільки тебе. 
 

– Милий, без тебе навіщо і жити, 

З іншим нізащо не стану дружити, 

Адже кохання моє, як струмок, 

Чистий струмок. 
 

Я повсякчасно у мріях про тебе, 

Більше нікого мені вже не треба. 

Як тяжко вічність розлуки сприйнять, 

Гірко сприйнять. 
 

Скаржаться-плачуть так жалібно струни 

За нещасливе кохання тих юних, 

Смуток безмежний у їхнім житті, 

Юнім житті. 
 

04.07.1981, сб. 

 

 
Твій образ 

 

Погаса і тьмяніє твій образ щоденно, 

І не так уже стомлене серце щемить. 

З кожним днем ти все далі відходиш від мене  

І ні раз не приблизишся навіть на мить. 
 

Так чека, так чека чогось серце від долі, 

Хоч нема, хоч немає на світі чудес. 

А в думках, а у мріях ми в купі доволі –  

Ти з мерців не один раз воскрес. 
 

Ця земля, ця земля, що тебе породила, 

Ця земля, що мене із тобою звела, 

Образ твій назавжди у собі схоронила, 

Чом же нас вона разом забрать не змогла! 
 

Тож тапер, то ж тепер піднімаються ранки 

Над її, над порожньою даллю її. 

Та дарма, та даремно в барвистому танку 

Прагнуть десь стріти промені очі твої. 
 

Скільки літ, скільки весен з тих пір пролетіло! 

І давно, я давно свою юність пробрів. 

Ти ж завжди. Ти завжди будеш юним і милим 

Поруч десь, десь отут до кінця моїх днів. 
 

17.12.1972, нд. 
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Циганський табір 
 

За останнім тином села 

При дорозі липа цвіла, 

А дорога та, 

А дорога та 

В чисте поле вела. 
 

Як прийшли циганські сини, 

Тут робили табір вони. 

Всю добу підряд, 

Всю добу підряд 

Не було тишини. 
 

Тут юнацьке серце рвучи, 

Грали цілий день скрипачі. 

Танцювали вдень, 

Танцювали в день 

Танцювали вночі. 
 

Вранці, коли сонце зійшло, 

Тут шатер уже не було. 

По дорозі вдаль,  

По дорозі вдаль 

Тільки порох несло 

За останнім тином села…. 
 

Посьєт, 10.11.1970, вт. 
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