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Шкільні романи

АнАтолій Сердюк – сучасний естрадний композиторпісняр, 
співак, активний пропагандист української пісні. народився й живе 
в Запоріжжі. автор понад 150 пісень. У його творчому доробку – 10 
компактдисків, 10 оригінальних сольних концертних програм, широ-
ка концертна діяльність (1500 виступів в Україні та за кордоном), 13 
відеокліпів, 4 авторських нотних збірника.

Закінчив Мелітопольське училище культури (диригент академічного 
хору), Харківський державний інститут культури (диригент духового та 
естрадного оркестрів, Запорізький  національний університет (журналіст). 
навчається в аспірантурі ЗнУ зі спеціальності “Українська література”.

Член асоціації діячів естрадного мистецтва України. Член національної 
спілки журналістів України. Заслужений працівник культури України. У 
1996–2002 рр. очолював запорізьке міське об’єднання композиторів.

лауреат, дипломант і призер понад двадцяти всеукраїнських та 
міжнародних пісенних конкурсів і хітпарадів.

на початку 90х років анатолій сердюк першим на Запоріжжі почав 
творити українською мовою й оспівувати рідний край, чим пробудив пат 
ріотичний дух десятків тисяч людей. Cьогодні творчість митця вивчається 
в школах Запорізької області на уроках музики і співу та історії рідного 
краю.

За “визначні досягнення в творчості та розвитку національних пісенних 
традицій” пісняр нагороджений мистецькою премією імені д.луценка 
“осіннє золото” (м. київ, 2004 р.). він також лауреат регіональної про-
грами “Зоряний шлях” у номінації  “За розвиток культури та створення 
духовних цінностей”.

Сердюк
натолiй А
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cл. В.Коваль            муз. А.Сердюка
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I

ловлю, мов ненароком, я
люстерком твiй анфас.
поскаче зайчик сонячний
до тебе через клас.
 по партах, по пiдручниках
 поскаче навпростець.
 Чи це початок нашого
 роману, чи кiнець?

приспiв:

шкiльнi романи, шкiльнi романи –
розчарування першi i обмани. 
і першi почуття, i першi поцiлунки – 
дорослого життя уроки i дарунки.

II

невже мої зусилля всi
Зведуться нанiвець?
поглянь, як витанцьовує
Мiй свiтлий посланець.
 вiн так тобi старається
 вiдкрити мiй секрет, 
 Чому ж роману нашого
 не клеїться сюжет?

приспiв.

} äâі÷і
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I

Там, де лави під кленом старі, 
Знов зібралися хлопці й дівчата.
допізна будуть в нашім дворі
Знову сміх і гітара звучати.

Знала б ти, як надіявся я, 
Що ти також прийдеш незаба-
ром.
Ти не вийшла у двір – і моя
Цілий вечір сумує гітара. 

II

вечір крила свої опустив
на гаряче натомлене місто.
я тобі під веселий мотив
Так багато хотів розповісти.

на твоє я молився ім’я,
струмом бив мене погляд твій карий.
Ти не вийшла у двір – і моя
Цілий вечір сумує гітара.

III

Гасне світло в твоєму вікні, 
Гасне в серці надія остання.
Що ж ти голову крутиш мені 
і приходиш у сни на світанні?

і звідкіль оця певність твоя, 
Що з тобою ми зовсім не пара?
Ти не вийшла у двір – і моя
Цілий вечір сумує гітара.

} двічі

} äâі÷і

сл. В.Коваль        муз. А.Сердюка

} двічі
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I

я не хочу грати в любов –
Хочу справжнього я кохання,
Щоб за ним на край світу йшов
я без страху і без вагання.

я хотів би любити так, 
як ромео кохав джульєтту,
спрагло пити любові смак
вкрай закоханого поета.

приспiв:

я благаю тебе, всевишній:
дай любові мені,
дай любові мені!

II

скільки раз в житті бачив я, 
як, згораючи від бажання, 
править світом підступна гра, 
Гра в любов, що зовуть коханням.

я не хочу грати в цю гру, –
Хочу я почуття святого.
все одно я кохання знайду, 
Через терни прийду до нього.

приспiв.

III

де ж ти є, почуття моє?
я стомився тебе чекати.
Знаю певно: ти в світі є, 
Тільки треба тебе шукати.

відправляюсь в далеку путь, –
неодмінно її здолаю,
Мрію щастя своє здобуть, 
Щоб сказати: «Тебе кохаю!»

приспiв.
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 Та коли мiж них проходжу –
 опускаю очi вниз
 і насмiлитись не можу
 навiть глянути на них.

приспiв.

III

кажуть всi, що я красива, 
Що подобаюсь я всiм, 
Що у мене очi синi, 
як волошки у росi.
 Може, й справдi в мої очi
 небо капнуло краплин.
 Та чому ж у них не хоче
 Глянуть хлопець нi один?

приспiв.

I

кажуть всi, що я красива, 
Та чомусь завжди сумна, 
Бо вдалася несмiлива, 
Тому й досi я одна.
 Хлопець менi слово скаже –
 я у вiдповiдь чомусь
 посмiхнутись не наважусь, 
 обiзватися боюсь. 

приспiв:

несмiлива, несмiлива, 
несмiлива я.

II

 кажуть всi, що я красива, 
 краща подружок усiх, 
 вiд краси такої сили
 Хлопцi падають до нiг.

сл. В.Коваль, А.Сердюка       муз. А.Сердюка

} двічі
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I

Хай тобою святиться мiй день!
Ти народжена Богом кохати,
Україна – країна пiсень,
Україна – чорнобильська мати.

Хай це буде остання біда –
народи нам свойого Мойсея.
Є жива ще в криницях вода, 
Є кому ще зцiлятися нею...

II

я на тебе, кохана, молюсь,
кожна пiсня твоя – то молитва.

на красу твою божу дивлюсь, 
осягаю, за вiщо йде битва.

вечорами ще й досi курить, 
наче люлька, козацька дорога,
і душа моя вiрна горить, 
наче стиха говорить до Бога.

III

Хай тобою святиться мiй день.
Ти народжена Богом кохати.
Україна – країна пiсень,
Україна – чорнобильська мати.

}двічі

}двічі

}двічі

}двічі

}двічі

сл. Г.Лютого        муз. А.Сердюка
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сл. В.Чубенка        муз. А.Сердюка

I

ясноока моя Україно!
небо синє, а в нім журавлі.
Ти красива, як мати, що сина
научає ходить по землі.
Україна, Україна
научає ходить по землі. 

II

я сходив твої  землі ногами,
я робив все, як совість велить.
і тому, як у рідної мами,
Знаю, що в тебе нині болить.
Україно, Україно,
Знаю, що в тебе нині болить.

III

крокував я під грізні акорди,
Що звучали у небі війни.
Що терзали тебе чорні орди –
Є й моя, мабуть, частка вини.
Україно, Україно,
Є й моя, мабуть, частка вини.

IV

не один буревій тебе гнобив,
Та лишилась душа золота.
вірю я: полиновий Чорнобиль –
Це остання твоя гіркота…
Україно, Україно,
Це остання твоя гіркота…} двічі }двічі

} двічі }двічі
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