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Іван ФРАНКО (1856 – 1916) 

Чого являєшся мені  

У сні?  

Чого звертаєш ти до мене  

Чудові очі ті ясні,  

Сумні,  

Немов криниці дно студене?  

Чому уста твої німі?  

Який докір, яке страждання,  

Яке несповнене бажання  

На них, мов зарево червоне,  

Займається і знову тоне  

У тьмі? 

Чого являєшся мені  

У сні?  

В житті ти мною згордувала,  

Моє ти серце надірвала,  

Із нього визвала одні  

Оті ридання голосні —  

Пісні.  

В житті мене ти й знать не знаєш,  

Ідеш по вулиці — минаєш,  

Вклонюся — навіть не зирнеш  

І головою не кивнеш,  

Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш,  

Як я люблю тебе без тями,  

Як мучусь довгими ночами  

І як літа вже за літами  

Свій біль, свій жаль, свої пісні  

У серці здавлюю на дні. 

О ні!  

Являйся, зіронько, мені!  

Хоч в сні!  

В житті мені весь вік тужити —  

Не жити.  

Так най те серце, що в турботі,  

Неначе перла у болоті,  

Марніє, в'яне, засиха, —  

Хоч в сні на вид твій оживає,  

Хоч в жалощах живіше грає,  

По-людськи вільно віддиха,  

І того дива золотого  

Зазнає, щастя молодого,  

Бажаного, страшного того  

Гріха!                                               

                                                                                                                 (1896) 
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Леся Українка (1871 – 1913) 

 

Вірш / поза збірками 

 

Уста говорять: «він навіки згинув!» 

А серце каже: «ні, він не покинув!» 

Ти чуєш, як бринить струна якась тремтяча? 

Тремтить-бринить, немов сльоза гаряча, 

Тут в глибині і б’ється враз зі мною: 

«Я тут, я завжди тут, я все з тобою!» 

Так завжди, чи в піснях забути хочу муку, 

Чи хто мені стискає дружньо руку, 

Чи любая розмова з ким ведеться, 

Чи поцілунок на устах озветься, 

Струна бринить лагідною луною: 

«Я тут, я завжди тут, я все з тобою!» 

Чи я спущусь в безодні мрій таємні, 

Де постаті леліють ясні й темні, 

Незнані й знані, і наводять чари, 

І душу опановують примари, 

А голос твій бринить, співа з журбою: 

«Я тут, я завжди тут, я все з тобою!» 

Чи сон мені склепить помалу вії, 

Покриє очі втомлені від мрії, 

Та крізь важкі, ворожії сновиддя 

Я чую голос любого привиддя, 

Бринить тужливо з дивною журбою: 

«Я тут, я завжди тут, я все з тобою!» 

І кожний раз, як стане він бриніти, 

Тремтять в моєму серці тії квіти, 

Що ти не міг їх за життя зірвати, 

Що ти не хтів їх у труну сховати, 

Тремтять і промовляють враз зо мною: 

«Тебе нема, але я все з тобою!» 

1901 
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Микола ВІНГРАНОВСЬКИЙ (1936 -2004) 

 

Сеньйорито акаціє, добрий вечір.  

Я забув, що забув був вас,  

Але осінь зійшла по плечі,  

Осінь, ви і осінній час,  

Коли стало любити важче,  

І солодше любити знов…  

Сеньйорито, колюче щастя,  

Хто воно за таке любов?  

Вже б, здавалося, відболіло,  

Прогоріло у тім вогні,  

Ступцювало і душу й тіло,  

Вже б, здалося, нащо мені?  

У годину суху та вологу  

Відходились усі мости  

І сказав я — вже слава богу,  

І, нарешті, перехрестивсь —  

Коли ж — здрастуйте, добрий вечір.  

Ви з якої дороги, пожежо моя?..  

Сеньйорито, вогонь по плечі —  

Осінь, ви і осінній я… 

1956 
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Ліна Костенко (1930) 

Недумано, негадано... 

Недумано,  негадано 

забігла  в  глухомань, 

де  сосни  пахнуть  ладаном 

в  кадильницях  світань. 

 

Де  вечір  пахне  м'ятою, 

аж  холодно  джмелю. 

А  я  тебе, 

а  я  тебе, 

а  я  тебе 

люблю! 

 

Ловлю  твоє  проміння 

крізь  музику  беріз. 

Люблю  до  оніміння, 

до  стогону,  до  сліз. 

Без  коньяку  й  шампана, 

і  вже  без  вороття,  - 

я  п'яна,  п'яна,  п'яна 

на  все  своє  життя!  

 

 

 


