АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ТВОРІВ
(у стані формування)
А було колись…
А в моєї долі…
Автобуси йдуть на Житомир
А де моя весна?
А знайшлася пісня
А любов солодка…
А ми живем
А ми таки були
А на вулиці сніг
А наша хата …
Анна
Антонівка
“А ти помовч, коли я із вогню”
А ти прийшла
“…А треба жити кожним днем…”
Апостоли добра
“…А що мені лишилося на світі?”
Баба Уляна
Бажаю щастя
Балада про висоту
Балада про дороги
Балада нерозділеної любові
Батько
Батькові очі
Батько і мати
Безсонна ніч
Бентежні журавлі
Берег любові
Битва
Біг за тінню…

Біжить весна до літа
Бій
“Біла злива…Лінії прямі…”
Біла стрічка України
Біла хата
Біла хмарка
Білі нарциси
Біля берега мрій
Біля кіоска
Біля мами
Біля маминої могили
Біль України
Благослови
Блискавиця
Бо кажуть рідні діточки…
Болить голова
Болюча відповідь
Болюче питання
Болючий вірш
Бомж
Бо серце питає
Братове
Браття-українці
Бруньки
Буває…
“Буває сам не знаю, що я хочу”
“Бува, лечу у високості”
Бувають бурі
“Бувають люди непомітні”
Була весна
Було кохання
Було усе
Буря
Вам руку подаю
“В доброті, а не злості”

Вже багряна осінь
“Вже доточився день…”
“В зневіру впасти?”
“В кохання – сто губ”
“В чому щастя? Пізнаю з роками”
Великдень
“Вересень і серпень… Зовсім недалечко…”
“Вересневий дзвоник знову кличе…”
Весела хурделиця
Веселий дощ
Весілля
Весна
Весна і жінка
Весняне рівнодення
Весняні перемови
Вечір без жінок
Вечір під бандуру
Вже багряна осінь
“Вже доточився день”
“Вже ручаї на старт готові…”
“В житті то сонечко, то дощик…”
В жовтім листі
“В зневіру впасти? Ні, не треба…”
Вибір
Ви вся в білому
Вигадаю друга
Видно, не судилось
Вина
“Виходжу я на фінішну пряму”
Вишня
Відвертість
Відповідь критику
Відпустка
Відстані
Відстань

Відчуття
“Від”ясніло, відгриміло…”
Віконечко рідної хати
Віра
“Віра народжує силу”
Вірш для втіхи
Вірші безсонної ночі
Вірш на почутий мотив
Вірш під час хвороби
Вірю
Вітер зі сходу
Вітряк
“Вічний вогонь – сто губ..”
В кохання
Вкраїну треба рятувать
“Власну долю ти не обійдеш”
В одному дні вмістилося життя
Вожді
Возлюбімо ближнього
Володимирська гірка
Волошкова зоря
В підмурок нашої держави
Возлюбімо ближнього
Вранішня молитва
В рідному краю
Вседозволеність
Все одно
“Втішався: я щось значу…”
Втрачаю друзів
Втрачений день
“В чому щастя? Пізнаю з роками…”
Галявина
Гармонія доль
Гей ви, козаченьки
Гетьман

Гілка
Говорить мати
Говорю собі
Гойдалка
Голод
Голос
Горить свіча
“Горілка добра, та не п”єтьтся”
Гра в любов
Грав музика
Гримлять громи
Гріх
Гроно з весняних крапель
Груднева пантоміма
“Грудневий сніг у біле все заплутав…”
Грушева ложка
Гукає осінь
Гуси-лебеді
Гуцул
Гуцульщина
“Давай не оглядатися назад…”
Давній лист
Давня мудрість
Давня рана
Дай, Боже
“Двадцятий вік останні лічить роки…”
Два кольори
21 січня 1990 року
Дві сльози
Двобій
Де блукає задумлива тінь…
Де мати посіє
День народження
Депутат
Джерельна вода

Дзвінок серед ночі
Дзвонар
Діти й батьки
Діти людської біди
Діти наші..
Дітки з Будинку сиріт
Дивлюсь на себе
Дивлюсь у дзеркало
Дитинство
Дні бурі
Дні любові
Доля
Доля поета
До маминих очей
До поезії
Дорога
Дорога життя
До Тараса
Доля («Ні, долю у житті не обійдеш…»)95
Доля («Живе в ній віра у людину…»)
Дорога
Дорога до матері
Дорога до осені
Дощі
Дощі багряні листопаду
Дощові краплини (цикл)
Дощ
Другові
Другові дитинства
Дуб
Думка
Емігрант
Емоції
Єдиний гріх
Єдиний син

Єднаймося
Єдність
Жадання
Живе людина
“Живу у вічній аритмії”
“Живу, як всі – не краще і не гірше..”
Жити для добра
Життя, як мить…
Жінка
Жіноча доля
Жорстоке слово
“Жорстокими бувають діти”
Заблукало літо
Забуваю
Забуваю, забуваю
Забулося, згадалося…
Забуті імена
За весною – літо
Загадкова дівчина
Загадую на радість…
Загубило літечко тепло
Закон зими
Замість привітання
Запаліте вогонь
“Запахнув дощ посеред літа…”
Запитання
Запитання не для відповіді
Запитаю
Запитаю в осені
Запізнився
“Заплету весну у коси…”
Запорозькі козаки
За родинним столом
Заспокійливе
“Захотілося знову весни…”

“Зацвіли настурції весною…»
“Зачиніть мене в кімнаті”
Збагнув я істину
Зелене свято
Звертаючись до…
Звертаючись до себе
Згадай мене
Згадай про море
Згадай, солдате
Згадка дитинства
Згасає літо
“Здорова будь…”
Зелене свято
“Зимі сьогодні половина”
Зимови дощ
Зимовий час
“Зів”яло слово «милосердя»…”
Злагода (Щасливі ті батьки і діти…»)
Зла любов
Злагода
“З лукавинкою доброю”
Знай міру
Знайти себе
Зневіра
“Знервовані словa в лице кидаєш знову”
“Знов приходить пора…”
Зове рідна мати
Зона
Зоря
Зринає давня пам”ять
Зумій
“Зупинка «Ніжин»… Нам ще далі..”
Зустрічаймо любов
Зустрічаймо любов

Зустріч наша пізня»
“Іди сюди. Посидимо до ранку…”
“І знов відкладено на потім…”
І знову я воскресну
Інакше не можу
Іронічна арифметика
Іронічний монолог
І якось проживем…
Іду до осені
Із весни до літа
Із прози життя
Іронічна арифметика
Іронічний монолог
Іскорка тепла
Істина
Історія любові
Йду до тебе
Йшла весна
Казка для сина
Калоші
Карпатська хата
Квіти кохання
Квітневе
Квітневий дощ
“Кличе вечір: знов сюди прийди…”
Кобзарі
Коваль
“Кожен правитель по-божому пише”
“Кожний день в житті неповторний”
“Кожний помирає в одиночку”
Коли б…
Коли забуду
Коли ідуть дощі
Коли мені нелегко на душі
Коли не винен..

“Коли приходить листопад”
Коли приходиш ти
“Колискову літніх кленів..”
“Колись і дня не міг прожити…”
“Коли усе гаразд, коли одні удачі…”
Коли це було?
Коло маминого серця
Коні
Коні моєї долі
Корінь
Корона
“Коханим бути …”
Кохання може все
Кохання птах
Крадіжка
Крапає дощик
Кращим не стає
Кремінь
Крапає дощик
Криниця
Кришталеві чаші
“Крізь літа, крізь утіхи та болі..”
Крок до щастя
“Кружляє над покосами…”
Куди б не пішов ти
Кумедний чоловічок
Кум і кума
Лабіринт
Латвія
Лебеді кохання
Легенда про голову Чацького
Ледача звичка
Лелека з України
Лжесвідок
Липнева пора

Липневий дощ
Лист від матері
Листопад
Лицеміри
Лише пам”ятаймо
Лікарня
Лісова дичка
Літак на Київ
Літній ранок
Літо
Любов-чаклунка
“Люблю я тих…”
Людина
Людська надія
Малював тебе
Малюнок з настроєм
Малюнок у голубому
Мамина могила
Мамина пісня
Манекени
Материнський біль
Материнська відповідь
Мати
Мати молить нас
Мати Олександра Богомольця
Мені вже пізно
“Мені знов хочеться в ті роки…”
Мертві квіти
Механічний чоловік
Ми з тобою дуже різні
Минає літо
Мить життя
Ми – українці
Між краплями дощу
“Мій Глибочок та Біла Гута…”

Мій рідний край
«Мінливий світ викручує гримаси…»
Мінорне
Моє передмістя
“Моє щоденне ремесло”
Може тільки любов
Може, це ти?
Може, це ти?
Моління за сина
Моління з 33 року
Молодість
Монолог на могилі матері
Море
Моя відпустка
Моя зорина
Музика душі
Муруймо храм
На березі
На вокзалі
“На всі незгоди і утрати”
На березі
На грані осені і літа
“На добаніч, панове”
На зеленому фоні
На зламі тисячоліть
Наївність
Найбільша утіха
Наодинці з матір”ю
Напій життя
На святвечір
Настроєве
Навчіть, мамо
На грані літа і зими
Найголовніше
Найкращий день

Найкращі подарунки
Назови мене коханою
Налий, шинкарочко
Намалюю вітер
Нам друзів вибирає тільки час
Напис на цвинтарі
Народе мій
Народна пісня
На роздоріжжі слів
На світанні
Нас пригубила весна
“На старість, видно, нам…”
Настроєве
Научи нас розуму
“Нахмарилось…Напевно, буде дощ…”
“На церкві, що давно мовчала..”
Наш гріх
Не бажай
Не барись
Невдаха
Невдачі
Не гнівайся
Не забуваймо
Не забуду
“Немає краще, як удома…”
Не можу буть
Не повернуло ще на весну
Непогана птиця
Не промовляй даремно
Не розберусь
Не сотвори собі кумира
Несу тебе, немов свічу
Не убий
Не шкодуй
Невдаха

Невідомо
Неждана зустріч
Неждана зустріч
Несу тебе, немов свічу
Несу тягар своєї муки
Ниточка надії
“Нікчемне беручке, мов клей…”
“Ні лишилось ні слова, ні звуку…”
Нічка дихала волого
“Ні, смерть не обмине нікого з нас”
“Ні, ювілейних не люблю пишнот”
Ніагара
Нікому не завадить
Нічні акварелі
Нова арифметика
Нові часи
Новорічний сон
Ну, що сказать
“Ну що сказати про любов?..”
Ну, як живеш?
Обман
Овальна мелодія
Одинока
Один подався в бізнесмени…
“О, доле, дай живої сили…”
Одна-єдина
Одного не пробачу
Ой, мрії
Ой, падають друзі
“Ой, як пахнуть квіти пізні…”
Оновлення душі
Осінні блискавки
Осінні яблука
“Осінній блюз каштанового листя”
Останнє слово

Останні дні зими
Останній день серпня
Останній шанс
Отак по світові ходжу…
“Отчий дім…”
Отчий край
Очищаюся вогнем
Очищаюся снігами
Очищення
“Палає вогнище осіннє…”
Пам”яті Поліни
Пам”ятник сльозі
Парадокси
“Парує вереснева днина..”
Пахне м”ята…
Пахне сад в забутті
П”ємо, п”ємо
Перевізник
Передчуття
Перелітні птиці
Перелітні птиці
Перемога
“Перемучусь, пересилю”
Переступивши біль
Перше кохання
Печена картопля
“Пишу про квіти – думаю про тебе”
Пізнання
Пізня зустріч
Пісня
Пісня кошового отамана
Пісня мого серця
Пісняр
Піють півні
Побачення з мамою

Побратим
Повертаюся до мами
“Пововрожу я на твоїх очах”
Повторім слова Тараса
Повчальна історія
Погадай мені, циганко
Погляд
Погода на завтра
Подайте убогим
Подарунок
Подих рідної землі
“Подумати: життя – це драма…”
Поезія
Поет
Позолочена краса осені
Поки ти, Україно, живеш
Покоління
Полюбив-покохав
Поминальна свіча
Поминальне слово
Поміж нами
Поміняю дві розлуки
Популярність
Порада
Порада синові
Пора кохань
Пора просвітлення чола
Порівняння
Портрет за натури
“По сей бік – жовті ліхтарі…”
Поспішаю
Постукай у вікно
Похила хата край дороги
Почувши волі дзвін
Почуття

Правда життя
Правда не кричить
Праця
Прелюбство
Прив»яла квітка
Привітне слово
Придумано: «заслужені», «народні»…»
Прийди
Приказка
“Приходить день, немов прозріння…”
“Причесала коси гладко”
Прірва на дорозі
Пробач мені
Пробач нам, мамо
Продовження життя
Прожито день
Пролетіло літо
Про пісню
Просто так
Про тітку Ганну
Профіль
Проходять дні
Прошу тебе – не спи
Прощання
Раб
Разом із сином
Райдуга
Рідна мова
Рідна пісня
Рідне слово
Рідний край
Різдво
Різні друзі
Родина
Родися, слово!

Родися у сорочці
“Розгадував я шелест яворів…”
Роздаровую для всіх
Роздум
Роздум у новорічну ніч
Роздум у сяйві свічки
Розкажи мені казку
Розлука
Розмова
Розмова з бізнесменом
Розмова з морем
Розмова з тобою
Розмова з собою
“Романс, забутий при свічках…”
Руки
Сад
“Сад листя витер об росу…”
Самотність
“Світ без кохання …”
“Світ грішний і ми грішні…”
Світку мій
Свіча любові
Святвечір
Святий порив
Свято
Свято висоти
Свято на двох
Свято та будні
“Cебе в дрібницях розпізнай”
Себе настроюю на мажор
Селянська хата
Серед ночі
Серпневе поле
Серпнева спека дев”яносто восьмого
“Силкуюсь виправдать себе…”

Сіється пороша
Сімейний альбом
“Січневий день у біле все заплутав”
Січові стрільці
Сіяв батько жито
Сильна стать
Син
Синій вечір
Синя тиша
Синя тишина
Скажи мені, любове
Скільки слів кохання треба
Скіф
Складова щастя
“Сколочена душа”
Слово про матір
Слов»янська врода
Смішно і трагічно
“Сніги, сніги, сніги…”
“Сніг летить і не тане…”
Сніговик
Сни
Собі
Собі та іншим
Сон
Сонет про три струни
Сонет про ювілей
Спасибі, Києве
Співанка
Співають вдови
Сповідь
Сповідь афганця
Спогад
Срібне диво
Ставлю на перемогу

Стара істина
Стара кав»ярня
Старенький батько
Старе джерело
Старий актор
Старий музика
Старий собор
Старостинецький вальс
Стоїть матусина сльозина
Стоїть тополя
Стоїть сосна
“Страждання нам дано як милість”
Стрілець
Стрілися двоє
Стрітення
“Сьогодні день – це крапка літа”
“Сьогодні мій день. Я чекав його довго…”
Суєта суєт
“Суміш втіхи й печалі”
Сумніваюсь
Таїна
Така вже вдача
Таки дожили
Так просто називається…
“Так пряно пахне жовте листя”
Так хочеться жити
Так чи ні?
“Такий, як є – смішний і грішний…”
“Та невже це відцвітають вишні?”
Твої очі
Тебе прошу, благаю
Тебе я кликав
Телеграма весни
Тепло людське
“Ти кажеш: “Не віддам нікому…”

Ти моргни мені бровою
Ти не чужа для мене
Тихе слово
Тихий романс
Тихо падає сніг
Тільки любов
Тільки нащо…
Тільки хто і коли?
Тінь на стіні
Тобі
Треба вміти…
Три відповіді
Тривога на душі
Тріади
У білім цвіті
Убогі і невтішні
Убогі і невтішні
У великому місті
“У дружби є закон один…”
“Уже в саду взялися жовтим груші”
“У житті любов – не аксіома…”
“У житті чогось хотілось”
У жовтім листі
“У кожному серці – печаль і утіха…”
Українська душа
“Уміння розуміти інших…”
Уміти жить
У наметі
Урок доброти
“Усе іде по колу? Чи не так?..”
Усе на світі від любові
“Усе стирається в душі”
Усім воздасться
Усяк буває
У Трускавці

У чебрецеву ніч
Учитель
Учімося у дітей
У яблуневому саду
“Фарбує місяць сонну воду”
Фатальність
Феофанія
Формула життя
Фотограф
Хай святиться ім”я твоє
Хай серце підкаже
Хай серце підкаже
Хай щастить
Хвилина випробувань
Хвороба
“Хитаюся ліворуч і праворуч…”
Хліб на рушнику
“Хмільне вино осінньої душі…”
Ходи з козирної
“Хотілося мені…”
Хоч краплею дощу
“Хоча життя – як тінь на очі…”
Хоча ти горда
Хоч навчились говорити
Хочу бути з тобою
Хочу сказати
Хто є хто
“Хто ми на світі без рідного слова?..”
Хтось непутящий
Художник
Хустина
Цвинтарна брама
Цвіт надії
Цвіте бузок
“Цвітуть багряні хризантеми”

“Цвітуть веселі картоплі…”
Це тільки здалося
Циганська доля
“Цілує тишу сніг лапатий…”
Цілу ніч
Ця весна – для тебе
“Час в книгу існування пише”
Час тривог
Чекання
Ченці
Червона вишня
“Червоніють бубки калинові…”
Чернівці
“Чи вибрав правильну дорогу?”
Чи згадаєш?
“Чи то мудрішаю – не знаю…”
“Чи це весна, чи це зима?”
Чобітки
Човен
Чого ганьбиш?
“Чого ми всі таки жорстокі…”
Чого так?
“Чого ти вибираєш,доле…”
Чоловік хитренький
Чорниці
Чорнобиль
Чумаченьки
Чути пісню
Шана
Шанс
Шануймо день
Шапка землі
Шепоче вечір
Шипшина
Шлея

Шлях до істини
Шукаю в синові своє
Шукаю слів..
Щаслива таїна
“Ще не нагрівся літом”
“Ще серпень у силі…”
“Щоб виправдать себе”
Щоб рідне слово розцвіло
Щоб ти щасливою була
“Що сказати на прощання?..”
“Щось було, щось не збулося”
Щось не так
Щось таки було
Ювілей
Я біг…
Яблуко життя
Я був закоханий
“Я вже не раз все починаю спочатку…”
Я вірю
Я запалю свічу
“Я запізнився на побачення з тобою”
“Я знову входжу в коло протиріч…”
Я зрозумів
Я іду за Вами
Я їх знаю
“Як будем згадувать усе…”
Як дві зорі
Як доведеться впасти
“Яке безглуздя – жить, щоб вмерти…”
Які ми зацяцьковані
Як упаду
“Як ще часто страждаємо ми…’
Якщо ви хочете побажати
Якщо відверто
Якщо тебе забуду

“Я не лякаюсь самоти…”
Я не шкодую
Я низький – без неба
Яничари
Я – овен
Я піду за тобою
“Я помолюсь за себе і за діток”
Я починаю все спочатку
Я прошу небагато
Ярий мед
Ярмарок
Я сам собі суддя
“Я скажу тобі два слова”
Я спитав
“Я ступаю від порога…”
Я – твій
Я теж сівач
Я хочу буть на тебе схожим
“Я читаю книгу літа…”
Алфавітний покажчик творів В.Д.Крищенка у стані формуванн
Всі права захищ

