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САВІЦИН ВАЛЕРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ  

 
АВТОБІОГРАФІЯ  

 
Я народився 22 серпня 1937 року в місті Уфі Башкирської 

Автономної Соціалістичної республіки. У 1945 році разом з сім’єю 
переїхав до Української Радянської Соціалістичної республіки, місто 
Львів. У 1964 році закінчив Львівську державну консерваторію ім. М. 
В. Лисенка, здобувши професію викладача музично-історичних і 
теоретичних дисциплін. З 1965 року по 2010 рік працював 
викладачем у Львівському державному музичному училищі ім. С. П. 
Людкевича.  

Я маю великий творчий доробок і як композитор, і як поет. Пишу 
вірші українською і російською мовами. Збірки моїх віршів: 
«Сонячне відлуння», «Зорецвіт», «Луг», «Музыка света», «Жизнь моя 
– нечаянное чудо». Маю понад 90 авторизованих перекладів на 
російську мову. Серед них твори Богдана-Ігоря Антонича, Василя 
Симоненка, Оксани Забужко, Василя Стуса. Маб чимало публікацій в 
періодиці (газети, колективні збірки). Моя музика – це різноманітні 
твори для фортепіано: п’єси, вальси, ноктюрни, прелюдії, поема-
фантазія «На крилах музики душі», а також пісні і романси на власні 
вірші, і на вірші Тараса Шевченка, Василя Симоненка, Костянтина 
Батюшкова, Андрія Вознесенського, Олександра Блока, Сергія 
Єсеніна. 

На рівні свого тіла і розуму існую в земному часі, але на рівні душі 
живу у вічності.    

Віхи мого життя – у віршах.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛО
НП
Б



*** 
МОЛИТВА 

 
Даруй, Ісусе, Благий Божий Сине, 
любові світлий промінь Україні, 
щоб стрічкою небес уплівся нині 
він у журливі далі журавлині. 
Даруй натомленій моїй землі 
жаданий спокій, хай вона спочине, 
щоб з вікового смутку проросли 
в душі її сни присмеркові сині. 
Нехай вітри приляжуть у степах 
на зелен-зілля запашне й ласкаве, 
і геть розвіється, розтане страх, 
і дух підступний помислів лукавих 
не вабить, не спокушує людей, 
і згасне у серцях багаття злоби, 
і сутінкова тиша упаде 
на болісний, засмучений Чорнобиль. 
Щоб відійшла лиха мара біди, 
дай, Господи Ісусе, Божий Сине, 
своє благословіння Україні, 
як свіжої, цілющої води 
дав батько б люблячий своїй дитині. 

 (Сонячне відлуння. – Львів, 2001. – С. 1) 
 

*** 
Львове мій, моя любове, 
радосте моя сумна, 
скрута літа кольорова 
і захмарена весна. 
Осінь жовкло-золотава, 
падолисту заметіль, 
снів і сумнівів держава, 
марнота моїх зусиль. 
Бурмотіння навіжених 
і докучливих безсонь, 
зойки натовпів шалених, 
ватри гнівної вогонь. 
Львове мій, моя любове, 
що за обрій відліта, 
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під яскравою габою -   
калинова гіркота. 

(Сонячне відлуння. – Львів, 2001. – С. 6) 
 

*** 
Крізь хмари ледве мерехтять зірки, 
і небо, як душа моя, сумує. 
Чи в небі, чи в душі пливуть віки, 
в яких цей незбагненний світ існує, 
а, може, тільки мариться у сні, 
у непідвладній розуму уяві? 
Та чуєш, линуть з Вічності пісні 
і Божий Дух в них - у небесній Славі? 
І сам ти разом з ними, ніби птах, 
у безвість поринаєш, світ за очі, 
де у весняних райдужних вітрах 
цвітуть зірки, як усмішки дівочі. 
І нібито тебе вже і нема, 
але, куди б не глянув, ти є всюди, 
як зоряна осяяна сурма, 
окрилено співаєш на всі груди. 

(Сонячне відлуння. – Львів, 2001. – С. 2) 
 

*** 
Злітає сніг, немов Небесна манна, 
на сум осінній – мов Осанна – сніг  
і на життя чаруючу оману, 
що проминуло, ніби у вісні,  
на усмішки із днів минулих милі,  
на пелюстковокрилу щастя тінь, 
на золоті пісні, що відлетіли, 
ніби юрби пташині, вдалечінь, 
на щем душі, що плаче у спокуті, 
на сутінкове срібло сивини, 
і хочеться у самоті заснути 
з надією крізь забуття почути 
відлуння із майбутньої весни. 

(Сонячне відлуння. – Львів, 2001. – С. 4) 
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*** 
Як звати, берізко, тебе? Озовися. 
І прошепотіла берізка: 
- Орися… 
- А хто ти, скажи, молоденький каштане? 
І ніби луна прокотилась: 
- Богдан я… 
Побачили очі брунькові каштану 
берізку у білій фаті із туману, 
немов наречену, що березень дав. 
І пісню весільну для них заспівав 
пташиних сопілок святковий ансамбль. 
Я чув цю весільну заквітчану сам.  

(Сонячне відлуння. – Львів, 2001. – С. 8) 
 

*** 
Немов цнотлива айстра чарівна, 
задумливо ти дивишся на мене. 
І падолисту промовля струна 
про те, що залишилось нездійсненне. 
Дерева зачаровано стоять 
у траурі вогнистому своєму 
і ніби віщі духи гомонять, 
складаючи про час прощань поему. 
Невже і ми з тобою, друже мій, 
отак відійдем тихо у минуле, 
як цей осінній гомін золотий, 
що в надвечір’ї ми з тобою чули.  

(Сонячне відлуння. – Львів, 2001. – С. 12) 
 

*** 
Дівчина з холодною душею, 
із душею де ідуть дощі, 
чи була вона колись моєю? 
Та чи щось-то нас єднало з нею? 
То приховано на дні душі. 
Може, зна то падолисту вітер 
або листя те, що він зірвав? 
Чи на цвинтарі кохання – квіти? 
Я питався їх. Ніхто не знав. 
Може зна, хіба що, ліс осінній? 
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А чи безпорадний смуток мій? 
Може й знають. Та мовчать донині. 
І не скажуть, бо вони – німі. 
І мовчать – її душа, мов крига, 
і душа палаюча – моя.  
Може й трапиться колись відлига, 
і все скаже в голос квітня книга? 
Та й навряд чи то почую я. 
Як зоря багряна небокраю, 
відпалає полум’я життя –  
і в пітьмі невідання сконаю. 
Ну то й що? Хіба ж то перший я? 

(Сонячне відлуння. – Львів, 2001. – С. 16) 
 

*** 
Це ж треба, щоб воно так сталось: 
весняний дощ защебетав, 
і та сопілка засміялась, 
що він до свіжих вуст приклав, 
і сріблом сміху гомінким 
осипав травня перший грім… 
І в тих розвіявся полях, 
де вже відкривсь для літа шлях. 

 (Зорецвіт. - Львів, 2002. -  С. 2) 
 

*** 
У квітневому дивному світі, 
де в травень береться розгін, 
ви чуєте музику миті, 
суцвіть її сонячний дзвін? 
Оці зачаровані дзвони 
летять у століття земні, 
і в зоряних років еони, 
і в світ молодої весни, 
що у запашному цвітінні 
злітає на крилах вітрів 
туди, де сопілки пташині 
видзвонюють пісню без слів. 

(Зорецвіт. – Львів, 2002. – С. 3) 
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*** 
Де на світлий день бузковий 
линуть райдужні дощі, 
визріває сонцеслово 
в небі серця і душі. 
Визріває-розквітає 
і струмує, і дзвенить, 
і у простір той злітає, 
де буяє днів блакить, 
і співають сині ночі 
зоресяйні ті пісні, 
що як усмішки дівочі, 
в кольорові линуть сни. 

(Зорецвіт. – Львів, 2002. – С. 4) 
 

*** 
Хай тіло не може злетіти, 
та дух твій спроможний на те, 
що як зоре сонячні квіти, 
в душі  і у серці цвіте. 
Коли ж квіти ці розцвітають, 
то крила осяйні дають, 
що дух твій у простір здіймають, 
у синю безмежність несуть. 
Та хто ти? – тоді ж бо гадаєш, -  
людина, чи птах далебі? 
Чи сам ти летиш і співаєш, 
чи зорі і сонце в тобі? 

(Зорецвіт. – Львів, 2002. – С. 5) 
 

*** 
У чарівному світі 
вигадки і загадковості 
ми живемо, ніби, діти, 
серед земної казковості. 
Є незвичайне усюди. 
На кожнім кроці щасливого 
можуть зустрінyти люди 
з дивосвітів неможливого. 
Саме туди йде дорога 
з днів, де щомиті все змінюється, 
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і ніби усмішка Бога, 
в небі цвіте скибка місяця. 

(Зорецвіт. – Львів, 2002. – С. 6) 
  

*** 
Скажи, про що, пшенице, 
під вітерцем співаєш? 
Що тобі, мила, сниться, 
чого ж бо ти жадаєш? 
Про що мені привітно 
і ніжно так шепочеш? 
Про що, про що, пресвітла, 
повідати ти хочеш? 
Про що, ласкава діво, 
ота твоя без слова, 
у липні до наливу 
мелодія казкова? 
Щось є в ній невловиме, 
замріяно-блаженне, 
як у пісенній зливі –  
в кінцевім – нескінченне… 

(Зорецвіт. – Львів, 2002. – С. 7) 
 

*** 
Всміхнена, як пролісок весни, 
«Добрий день!» - сказала ти мені. 
«Добрий день!» - тобі я відповів. 
Березень блакитно задзвенів, 
а із ним – у серці ці слова, 
як любові музика жива. 
І моя срібляста сивина 
засвітилася, як і твоя весна. 
Ну і що ж, як у нас різний вік 
і тобі лише четвертий рік? 

(Зорецвіт. – Львів, 2002. – С. 8) 
 

*** 
Музика кохання чарівлива, 
мов мана, наздоганяє нас 
з незбагненністю того мотиву, 
що звучить завжди, як в перший раз 
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чи у час весняного буяння, 
чи коли ти вже заосенів… 
Але ще завжди є осяяння 
в безупиннім плині наших днів. 

 (Зорецвіт. – Львів, 2002. – С. 9) 
 

*** 
На крилах линув березіль –  
на голові – з хмарини бриль, 
а сам увесь – із вітру –  
і звістку ніс привітну: 
не за горами вже той час, 
коли весняне Слово, 
що проросло у серці в нас, 
 розквітне пролісково. 

(Зорецвіт. – Львів, 2002. – С. 10) 
 

*** 
Та хто ж по літах отих плаче, 
які проминуть-промайнуть? 
Коня осідлаємо Вдачі 
і гей – з вітерцем – в добру путь! 
І з полиском кожної миті, 
що тільки лише раз цвіте, 
вливаючись в струмінь століття, 
полиньмо в невідомий день. 
Назустріч – будинки, дерева, 
трамваї, обличчя людські, 
тролейбуси, кам’яні леви, 
церкви, корпуси заводські, 
музеї, лікарні, крамниці –  
все, що у житті нам дано 
у цьому нестримному віці, 
несеться, мов кадри кіно. 
За нами – кохання осяйність, 
усміхнених квітів сліди… 
Але попереду – Безкрайність, 
і линуть всі коні туди. 
Скінчилося місто, і в небо 
уже летимо - до зірок. 
Оце ж бо туди нам і треба –  
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у зір бурштиновий бузок.   
Несемось із швидкістю думки, 
і втілень минулих луна –  
за нами – у зоряні луки –  
летить, як століть сивина. 
Минаєм планети, комети, 
гірлянди квітучих світів. 
Лазурність Землі нашій – де ти? 
Ми – в льоті небесних садів, 
ми там, про що поки не може 
сказати єство наших слів. 
Спасибі за дійсність, мій Боже, 
яскравішу від всяких снів!  

(Зорецвіт. – Львів, 2002. – С. 12-13) 
 

*** 
Де весни квітнуть пролісково 
і виника життя нове, 
вирує та стихія Слова, 
що в нас з народження живе.  
Вона, немов потік, струмує, 
де всі початки і кінці, 
сміється, грає і шумує, 
обточуючи камінці 
свавільних слів – сумних, веселих, 
упертих, лагідних і злих –  
і відділяючи плевели 
від зерен стиглих золотих. 
В ній – тиша – синя і зелена, 
сріблясті наспіви струмків, 
каштана шум і шелест клена, 
і вітер зоряний віків. 
І недоторканість мімози, 
і олеандра аромат, 
і всі земні й космічні грози 
в ній вибухають і гримлять. 
В її розливі – літня спека 
з бринінням бронзовим джмелів 
і, як дитячий сон, далека 
та музика, що є між слів. 
І таємниця несказанна, 
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і неможливого жар-цвіт, 
прокляття, стогін і Осанна – 
все, що живе у плині літ. 
У ній – відлуння ліри, лютні 
і сміх античних муз дзвенить. 
Вона з минулого – в майбутнє  
через теперішнє струмить. 
І всеосяжне Боже Слово 
пробуджує в моїй душі, 
і Слово квітне пелюстково, 
мені говорячи: 
- Пиши! 
Пиши, як літепло – на листі, 
на квітах – дихання весни, 
як ніч – на зорянім намисті 
і на осонні – день ясний. 

(Зорецвіт. – Львів, 2002. – С. 14-15) 
 

*** 
Дивись у дзеркало, дивись, 
та тільки-но поволі, 
аби ти часом не сказивсь, 
бодай, не збожеволів, 
коли згадаєш усі ті 
свої обличчя-маски, 
що з інших виринуть світів, 
немов з безодня казки. 
Себе побачиш, може, ти 
розбійником кошлатим, 
а чи пустельником святим 
із оком кривуватим. 
А чи вагантом, що плете 
рефрен свій пісеньковий, 
чи крамарем тим, що цвіте, 
немов король червоний. 
Безбожним блазнем, штукарем, 
завзятим пилорізом, 
володарем чи злидарем 
без жодної валізи. 
Як нічка чорним чаклуном, 
а чи то магом білим, 
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і молоденьким цвіркуном, 
і мудрим старцем сивим. 
Меджнуном тим, що за життя 
єдину мав кохану, 
без жалю і без каяття 
скаженим Дон-Жуаном. 
Євреєм бідним і сумним, 
веселим українцем, 
або французом заводним, 
чи то палким кубинцем. 
І раптом з подивом німим 
уздрієш: ти є – жінка –  
красуня з поглядом живим, 
тендітна, як лозинка. 
А може, навіть взагалі 
на тебе гляне мевка  
із вітром в білому крилі –  
повітря королева. 
А чи то лань молода 
з блискучим оком карим, 
що в тобі оленя віта, 
який їй є до пари. 
Чи заясніє білоцвіт, 
або бузок бурштинниий, 
або червоноокий глід, 
чи жовтий цвіт жасминний… 
Ти будеш тим, і тим, і тим, 
як в диво сновидінні, 
усім, що є у світі цім, 
у існуванні плиннім. 

(Зорецвіт. – Львів, 2002. – С. 16--17) 
 

*** 
ЗОРЕЦВІТ 

 
За падолистами печалі 
і присмеркових наших літ 
 у сутінково-синій далі 
казковий квітне зорецвіт.  

                     І тим щасливцям, що побачать 
                      його осяйні пелюстки, 
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                      відкриються шляхи удачі, 
    які ясніють крізь віки. 
    Вони, мов діти, зрозуміють 
    розмову квітів, що без слів, 

                      як пелюстковий вітер віє 
                      і схожа з мареннями снів. 
                     Почують наспів кольоровий, 
                     що зріє в квітах польових       
                     і заколисує діброви 
                     й отави в травах запашних. 
                     Почують музику, що ллється 
                     з небесно зоряних садів, -  
                      і заструмує, засміється 
                      вона в розмаї зореслів. 
                      І зажадають дарувати 
                      Землі оті зореслова, 
                      що будуть душу чарувати 
                      і розквітати у піснях. 

(Зорецвіт. – Львів, 2002. – С. 18) 
 

*** 
Ой як скрипочки сміються, 
а із ними – бубни, 
і у танці всі несуться, 
як під вітром буйним. 
Як під вітром буйним листя 
тай у листопаді, 
хто в монисті, хто в намисті, 
всі веселі й раді. 
Ой калинка ти жаринка, 
гоя, дана-дана, 
тут Галинка і Христинка, 
а там – два Івана. 
Тут зоріють карі очі, 
там – зелені й сині, 
парубочі і дівочі, 
ґазди і ґаздині. 
Що ж то сталось – і цимбали, 
гоп-гоп-гоп – гопцюють, 
і скрипки затанцювали, 
часу не марнують. 
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А із ними – і басоля, 
дарма, що старенька. 
Ой зелена ти квасоля, 
яблуня біленька. 
На дубочку родять сливи,  
на вербі – суниці. 
Ой які ж бо гарні дівки, 
файні молодиці. 
Та скажіть, хто так танцює –  
люди, а чи ватра, 
бо купальську ніч святкує? 
Що то – нині? Завтра? 
А чи разом – завтра, вчора, 
післязавтра, нині, 
а із ними – сонце й зорі 
на тій полонині? 
Ну й трапляються, одначе, 
отакі ж бо речі, 
коли раптом ти побачиш 
ніч, і день, і вечір, 
а із вечором – ранок… 
Хіба ж то можливо? 
Та можливо, 
коли танок, 
як вогненна злива! 

(Зорецвіт. – Львів, 2002. – С. 21-22) 
 

*** 
Танцювала осінь з літом, 
а зима з весною, 
луг зелений – з жовтим лісом, 
юність – з сивиною. 
Танцювала у садочку 
усмішка з сльозою, 
світла радість – на горбочку –  
з темною журбою, 
і життя на полонині –  
із марою-смертю, 
ну а «завтра» разом з «нині» -  
на небесній тверді. 
І все це чудій побачив 
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в загадковім віці, 
що не танцював, одначе, 
а сидів на місці. 

(Зорецвіт. – Львів, 2002. – С. 23) 
 

*** 
КАЗОЧКА ПРО МОГО ЗНАЙОМОГО КОЛОБКА 

 
Ой як же він котився 
той диво-колобок, 
як сонечко, світився, 
з собою сам любився, 
ніби собі сам – Бог. 
Його слова лилися,  
як наспіви шпака, 
усміхнено неслися, 
мов масляна ріка. 
Від дідуся й бабусі  
і від дочки утік, 
від батечка й мамусі, 
як вітер, в полі зник. 
І навіть від прудкої 
онучки пострибав. 
Десь там у Підмосков’ї 
й в Торонто побував. 
Та швидко з відусюди, 
де б не з’являвся, зник 
той колобок-приблуда, 
дарма, що був без ніг. 
І де ж то є тепер він, 
бодай ніхто не зна. 
Ні в грудні, і ні в червні, 
ні в березні – нема. 
Дорослі, як і діти, 
міркують: 
- Де пропав? 
А чи то був на світі, 
а чи то не бував? 
Та я напевно знаю, 
 що він тут існував, 
бо у земнім розмаї 
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його я зустрічав. 
Але він і для мене, 
немов примара, зник. 
Отак зника зі сцени,  
буває чарівник, 
чи Арлекін у фарсі. 
Та де ж бо ти – агов? 
Чутки були – на Марсі 
хтось там зустрів його. 

(Зорецвіт. – Львів, 2002. – С. 24-25) 
 

 *** 
Як тобі смішно, смійся над собою 
й над тим сміхом-сміховинням світовим, 
бодай над неминучою бідою, 
що в плині літ розвіється, як дим. 
Над злістністю злиденної користі, 
що, мов короста, нароста в серцях 
і безкорисливості в сонячнім намисті 
у днях весняних заступає шлях. 
Над кривенькою посмішкою кривди, 
що, як реп’ях вельможний, розквіта 
і те своє одвічне «тинди-ринди» 
вкладає недорікості в уста. 
Над привидом облудним нелюбові, 
що по землі на милицях іде 
і павутиння в схолоднілій крові 
і у душі зневіреній плете. 
Над тим, чого в житті не може бути, 
але ж, як небувальщина, росте, 
і йому вірять усім серцем люди, 
збираючи, мов зерня золоте. 

(Зорецвіт. – Львів, 2002. – С. 26) 
 

*** 
Людина кожна – це безмежжя, 
але чи відає про себе, 
що може знестися, як вежа 
і бути на землі й у небі, 
десь у ефірному надзор’ї, 
за межею світів астральних,  
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у золотому Лукомор’ї 
богів і геніїв осяйних? 
У сонцезоряного дуба 
там Блок і Лермонтов і Пушкін. 
Їх не торкається вже згуба 
у наднебесних отих кущах. 
У товаристві їх – Шевченко, 
і Стус, і Леся Українка, 
і зорерайдужний Довженко 
гортають вічності сторінки. 
На світовому клавесині 
там грає Моцарт променистий, 
і квітне день у горній сині, 
де Всесвіту лунають вісті –  
про всі зірки, сонця й планети, 
і про стражденну нашу Землю, 
яку наслідують Поети, 
зростаючи, як в полі – зерна. 
І поле це, як море плинне, 
сяга у зоряну безмежність, 
де все обмежене і тлінне 
зникає, як недужа нежить. 
Людина – не сліпа лелека, 
що не летить сама від себе, 
вона є та земна смерека, 
яка шумує у всенебі. 

(Зорецвіт. – Львів, 2002. – С. 27-28) 
 

*** 
Прийшла з Різдвом відлига 
і з диханням весни, 
і нічка тиха-тиха, 
і зорі в ній ясні. 
Здається у тій ночі, 
що дивляться на нас 
Ісуса світлі очі 
з безмежності крізь час. 
І знов у світі стиха 
народжується те, 
що в кожнім серці диха, 
немов дитя святе. 
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І благодать зіходить, 
як музика баз слів, 
на спокій у природі, 
міста в колисці снів. 
І думаєш: навіщо 
нам гучномовність та? 
Хіба від слів не вища 
ця тиха ніч свята? 

(Сонячне відлуння. – Львів, 2001. – С. 3) 
 

*** 
Промінь сонця ліг на полонину - 
на траву та на ранкові роси - 
і перетворився на дівчину, 
чарівницю золотоволосу. 
Мабуть ще не бачили ніколи, 
щоб таке ось диво народилось. 
Усміхнулась дівчина - навколо 
ніби сяйво сонячне розлилось. 
Глянула на хлопця, і хлопчина 
ніг своїх від щастя вже не чує, 
аж йому здається: полонина 
разом з ним співає і танцює. 
Де вона би тільки не ступила - 
розквітають променисті квіти. 
А чи вам колись не пощастило 
цю дівчину сонячну зустріти? 

(Сонячне відлуння. – Львів, 2001. – С. 7) 
 

*** 
ДІВЧИНІ 

 
Чи то марить сад, чи спить 
 і твій сон колише. 
Ніч цілує оксамит 
місячної тиші. 
У заквітчаній фаті 
яблуня біліє. 
Може, уві сні, як ти, 
про незнане мріє? 

(Сонячне відлуння. – Львів, 2001. – С. 9) 
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*** 
Так тихо, кохана, так дивно вночі, 
що можна почути надворі, 
чарує-співає в небеснім ключі 
осяяне місячне море. 
Зітхає сп’яніло і ніжно трава, 
і дихає зоряне літо, 
і линуть із серця живого слова, 
чия суть любов’ю зігріта. 
Слова... Вони ніби самі у вірші 
пливуть у липневім повітрі. 
Ти чуєш, кохана, тони душі - 
рядки ті мої нехитрі?.. 

(Сонячне відлуння. – Львів, 2001. – С. 10) 
 

 *** 
Прилинь до мене, моя рибко, 
і пригорнися, ангел мій, 
як до плеча музики - скрипка, 
у хуртовині життєвій. 
Твоєї усмішки фіалка 
в промінні сонячнім цвіте. 
Як ти потрапила, лесалко, 
в цей світ, що нищить все святе? 

(Сонячне відлуння. – Львів, 2001. – С. 11) 
 

*** 
Твій голос так тривожить серце, 
як пісня ніжності й жалю. 
Його почув – і ніби в’ється 
стежина в молодість мою 
через життя широке поле,  
де гомонить колосся днів, 
і промовляє голос долі 
у пісні, що не має слів. 

(Сонячне відлуння. – Львів, 2001. – С. 13) 
 
                     *** 
Сонце квіткою любові 
на світанку розквіта, 
відпромінюється в слові 
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сонця квітка золота. 
І слова здавна відомі 
оживають у вірші, 
розквітаючи, як промінь 
сонця нашої душі. 

(Сонячне відлуння. – Львів, 2001. – С. 14) 
 

*** 
Там, де вогнекрилі вітри віють 
серед бунтівливої весни, 
нації вируючі зоріють, 
проростаючи крізь присмеркові сни.  
Крізь облудність чар самолюбові, 
безпардонний сум самобуття 
 проростають у пісеннім Слові 
в небеса всесвітнього життя. 
Крізь убогих буднів хмари сірі, 
де блука зневірення мара, 
тягнуться до сонячної віри, 
до блакитті вічного Добра. 
Під бездонне «до» небонабату 
прагнуть пробудитися серця 
і в буремну пору зорепаду 
загорітися, немов сонця, 
і в осяйний вік вогнелюдини 
всім єством жадають прорости, 
щоб у свеземну і всеєдину 
націю Любові увійти. 

(Зорецвіт. – Львів, 2002. – С. 29) 
 

*** 
Місяць, ніби ковалок, 
сонця, в небі засвітився, 
на танцюючих лесалок, 
як хлопчина задивився. 
І освідчився лесалці, 
що він в неї закохався, 
і на зоряній гойдалці 
понад лісом розгойдався. –  
Ой, лесалко, озирнися! 
Озовися! – заблагав, 
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і з гойдалки на узлісся 
 мало в захваті не впав. 
І лесалка, як почула 
голос лагідний такий, 
легше ластівки пурхнула 
в синій простір зоряний.  
Разом з місяцем гойдалась 
на гойдалці цілу ніч, 
 цілувалась-милувалась  
з місяченьком віч-на-віч. 

(Сонячне відлуння. – Львів, 2001. – С. 15) 
 

*** 
Ми день у день порушуєм Закон,  
одвічні зневажаючи святині, 
які ідуть до нас не від ікон, 
і від Любові тої, де єдині 
ми всі, що народились на Землі, 
але з часів прадавніх від Адама 
конаємо в зненависті і злі. 
Увесь цей світ – сповита сумом драма. 
Безжально знищена земна краса 
морями сліз гірко-солоних сходить. 
Дощем і снігом плачуть небеса, 
і стогне все у знищеній Природі: 
птахи, рослини, звірі. Повінь сліз 
кипить-горить, вирує стиглим гнівом, 
і листя сиплеться зів’яле із беріз 
під шквальним вітром, і яріє злива, 
переростаючи у той потоп, 
що Землю від гріхів омити хоче 
і змити геть тебе, людомікроб. 
Дивись, дивись безжальній правді в очі, 
бо свою долю виплекав ти сам. 
Ось і прийшов до тебе час розплати. 
Ти зруйнував Землі пресвітлий храм, 
і він став тим хрестом, де ти розп’ятий  
але ж не як блаженний Божий Син, 
а як той навіжений самозлодій. 
Ти сам з самим-собою. Сам один. 
СамоІуда, Каїн-кат Господній. 
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Та все ж таки є вихід ще один –  
покайся у останню цю хвилину. 
Покайся! І тоді ти – Божий Син.  
І Батько-Бог, як блудну ту дитину, 
тебе простить, і в чистоті усій 
твоя душа знесеться в Царство Боже. 
Ну що ж бо, друже, вибір тільки твій. 
Ти те, що хочеш, вибирати можеш. 

(Зорецвіт. – Львів, 2002. – С. 31-32) 
 

                     *** 
Я – міст між небесами і землею, 
між затишком зеленої лози 
і мерехтінням зоряним над нею 
у ніч нерукотворної краси. 
Між наспівом задумливим бандури 
і звісткою, що вітер мрій приніс, 
між перегуками громів у бурі 
і тих балад, що повстають із сліз. 
Між веселицею, що грає у блакиті  
і відображенням її в очах, 
які у цьому фантастичнім світі 
в русалки я в одної зустрічав. 
Мого життя прадавнього коріння 
в пластах глибинних, у земній ріллі, 
а духу невгамовного горіння 
до висі лине з вістю від землі 
і від людського серця, що без слова 
про те говорить наяву і в снах, 
що передати неспроможна мова, 
і що звучати прагне у піснях. 

 (Сонячне відлуння. – Львів, 2001. – С. 19) 
 
                     *** 
Напишу я пісні на вітті і траві, 
що під вітром шумують, як море,  
на колоссі ланів, на осонні стерні, 
на мажорі життя і мінорі. 
Напишу я пісні на веселім дощі, 
що завзято танцює по стріхах 
і видзвонює те, що йому на душі, 
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розсипаючись у пересміхах. 
Напишу я пісні на сліпучій імлі, 
бурі, що несе з вічності вісті, 
на Землі посивілій тривожнім чолі 
і на зорянім стиглім намисті. 
Напишу я пісні на надії свої 
і любові вогні калиновім. 
Хай мій голос, як сонячний промінь живий, 
струменіє в пісенному слові. 

 (Сонячне відлуння. – Львів, 2001. – С. 20) 
 

*** 
Как-то подумал я: 
- Сколько же мне лет? 
Но увидал вдруг, что лет вовсе нет. 
Передо мной и за мной без предела, 
как в звездный сад, бесконечность шумела, 
где нет и не было лет небесам, 
далям лесным, и полям и лесам,  
солнца цветенью и музыки дней, 
что все светлее звучит, все светлей, 
переполнив меня до краев, 
неповторной гармонией слов, 
прикосновений, и взглядов, и жестов 
средь человечных и птичьих оркестров. 
Так и не смог я собрать моих лет, 
Глядя летучей их дымке вослед! 
 (Музыка света. – Львов, 1999. - С.17-18) 
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