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ВИБОЇНИ БУДНІВ
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***
Вертаюсь до слова. Здається, до рідної хати.
Як довго бродила, і скільки всього відгуло!
Могла би і далі в блукальцях бувати, блукати,
Проте осінили ті звістки, що, мов на табло,
Відкрилися зору. Безмежні вселенські полотна,
Благально дивились, питали: «Хто нас-бо зачне?»
Моя легковажність, моя непостійність голодна
Про сутнє подумала, суще, значне незначне.
І скімлила думка (В якій вона ранена битві?),
Але цілувала паперу біляве чоло,
Щоб світ помудрішав, уздрівши не вибір, а витвір,
І слово узяв, як святиню, навік під крило.
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***
Знов спіткнулась об пережите.
Ой! Ай-яй…
Наливається, наче жито,
Небокрай.
Наливається. Вже як жито
Небокрай.
А прожите й що пережито –
Відзвук зграй.
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***
Смуток вересня пригубила,
Та тривоги не надпила.
Що могла, те теплом охопила.
Причастилась жагою зела.

Розімліла в житейському вирі.
Обчухрала на серці кору.
Подалася з пташками у вирій.
І котилось тужливе «Кру-кру».

А у вирії – блага… Там тепло.
Скільки хочеш тепла, стільки жни.
Та чекання від туги затерпло.
І заждалися рідні лани.
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***
Ніченько, біла вороно,
Посестро мого Пегаса,
Маєш поезій гроно.
В кожній – огнисті гасла.

Ніченько, нащо гасла,
Може б, ніжніші ноти?
Зірка ранкова згасла,
Та не здається ґнотик.

Дивно розпушила пір’я
Біла моя ворона –
Й кинула на подвір’я
Зрілі озимі грона.
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***
До зірок – крізь терняточка-терни.
Так постійно. Так споконвіку.
Часом стомлює сон повіки…
Хтось – в архаїку, хтось – в модерни.

Скрізь рідненькі та воріженьки.
Хтось – як біла… хтось – чорна ворона.
Та ще гріють калинові грона
Тих, що жменька, чи пак, півжменьки.
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***
Застуджені будні. І хрипко, натужно, надривно
У кронах дубів-старожилів голосять вітри.
І голос вчувається: «Знову усе повтори-но,
Тоді й зрозумієш, які дав Господь нам дари».

Під небом розлогим привільно людській всякій волі.
І від забаганок угнувшись, хитається твердь.
І не поспішаючи, повагом, просто поволі,
Несе у прийдешнє всі примхи земна коловерть.

Кожнісінька днина –  білява, чорнява чи руса –
Годує капризи отак, наче птаха з руки.
А що, як від забагів раптом замуляться русла?..
Які тамуватимуть спрагу вселенську струмки?
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***
Розчепірені грані. Спинаються здогади ранні.
Ходить ходором Всесвіт. Як хочеш – іди на таран.
Залягають у твані, в багні, підпадьомкання рвані.
Кострубата свідомість уже знемагає від ран.

Забалакався сонях із сонцем про край наш багатий,
Про хати-сиротини, яким час підставить плече.
В які стукати двері,де прихистку вірі шукати?
Із-під ніг утікає земля. Чи ж далеко втече?
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***
Роздмухують кадило.
Чи ліві, чи то праві.
Це сотні  літ  водило
За ніс уми небраві.

Водило й досі водить
Чимало небораків,
Тільки відійдуть води –
Учаться пекти раків.

І граються, мов діти.
Роздмухують кадило.
Куди  його  подіти –
Те,  що  вродило?
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***
Захотілося,  бачте, жерти.
Україна ж  бо – житниця.
Оте «жерти» – це жертви, жертви!
Чи  ти  знала,  що  витнеться?

Україно, чи знала, нене,
Що тебе нагородять лещатами
Й  буде коло  війни  огненне,
А опісля твій біль ячатиме…
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***
Зі шкіри хтось пнеться, а хтось же сміється на кутні.
Нічого такого. Здається, усе як завжди.
Дерева плечисті, могутні, і люди могутні
Життєву симфонію тягнуть на всякі лади…

Вибоїни буднів з вимогами хліба й видовищ.
В заглибинах дат – непочаті великі діла.
З яких попелищ, із яких українських летовищ
Пістрява дорога звелась, зачалась, пролягла?
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***
Хтось – під, хтось – над,
хтось – поруч, хтось – навпроти.
За течією, проти течії.
Були в нас відчайдухи, Нечаї.
Були такі, хто «за»,
і хто «не проти».

Всіляко слалось, як-коли співалось.
І  за  колиску  був  нам  очерет.
Хтось задніх пас, хтось – тільки уперед –
До перемоги! – І таки кувалось
Народу  українського  грядуще.
Кувалась наша доля, майбуття.
Любили волю більше за життя.
Засвіт вставали, прагнулося дужче.

Були такі, хто «за»,
й такі, хто «проти».
Були в нас відчайдухи, Нечаї…
За течією?  Проти течії?..
Хтось – під, хтось – над,
хтось – поруч, хтось – навпроти.
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***
Комусь і до чогось належні
Усі наші пролежні, лежні.
Зростають в нас лежні належні,
Бо ми – незалежні.

Ми вже – самостійні, ми – вільні.
В нас так: сам собі… Самовільні….
Ет, що нам сваволя й свавільні
Й  чиїсь  дозрівання  повільні?
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***
Проростає стогін крізь каміння.
Аж судомить.
Вже питає сонячне проміння,
Хто ми.

Пасерби… Осиротили душу.
Що їм, ситим?..
Як її, зневірену, байдужу,
Воскресити?
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***
Зайшле чиєсь «хрусь-хрусь»
Ранить вагітну тишу,
Дробить, мов Київську Русь.
Я ж лиш тобою дишу.

Зась – міжусобицям, зась.
Пестить незвідане вії.
З  шиї  довір’я  злазь
Все, що хитрить, дичавіє!
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***
Серед плачів і веремій
Накульгує спроквола
(І навпрошки, не по прямій)
Довіра людства квола.

Її б від фальші вберегти,
Від блуду, від пророків,
Що доливають гіркоти
Чимало в сутність кроків…

Серед плачів і веремій,
Де я карбую кроки,
Столикий біль народу – мій…
Речуть пророки…
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***
Стелиться мла зневіри.
Сором. Безчестя. Гріх.
Як же отак без віри
І на який поріг?

Зрада складає в стопи –
Стоси – пра-пражуру.
Хто збайдужілих розтопить,
Сили додасть Дніпру?
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***
Легко зігнули
В дугу минуле.
Де вас подіти,
Козацькі діти?
Ера застою
І сухостою.
Чом так тужаво,
Рідна державо?
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***
Тужавіє з роками небозвід,
Щільнішає, твердіє видноколо,
І замикає пам’ять роду коло,
І зріє третій, ще крихкий, завіт.

Камо грядеши?…   Всі кудись ідуть.
Кудись йдемо. Кудись-таки дійдемо.
Бо  то  ж  не  відливати  діадему,
А просто йти. Іти, куди ведуть.

Непросто тільки небозвід, що від
Марнот і блуду зісудомив спину,
Вдивляється у сущих без упину
І молиться за норовистий світ.
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***
«Образливо! «Обида-а!».. Ще й яка обида!
Тож усі знають: воно – твоє, набуте чи й
здобуте тобою. А стає вже й ніби не твоє…»

 Євген Шморгун, «Твердь»
Привіт, Новожуків! Добридень тобі, городище,
Де хрест причаївся одному із вдатних князів.
На грудях твоїх попіл ратних реалій осів.
Як довго Вітчизні душею і духом рости ще…

Та ні, не Вітчизні. Не їй, не Вкраїні, а нам –
Байдужим, хоч дужим, удатним до грища і свята…
Якась наша сутність - мізерна, якась глухувата.
Невесело нині стареньким іскрівським тинам…

Привіт, Новожуків! Іскрою зовешся тепер ти.
Обида. Украли. Ще й як: серед білого дня.
Сторінку з історії вирвали. Гола стерня
Благально запитує: «Хто буде плуга нам перти?»…

Зорить Пересопниця, скоса на все погляда.
Вона пам’ятає часи і мудріші, й скрутніші.
І думає: як-то діждались такої ми ніші,
Що на Україні своя завелася орда.
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***
А на вустах, у кутиках, –
Як же нам дорости
Та й до вербового прутика,
Та й до якоїсь мети?

Як нам одне до одного
Та й дотягнутись, як?..
Променя віри – жодного.
Промінь любові – збляк.

Що буде із надією –
Променем для століть?..
Що я собі заподіюю?
Віри й любові, зціліть!
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***
Перестигла давно покута.
Де минувшина  – осад іржі.
До місцин рідних серцем прикута,
Зупинилася на межі.

Іржавіють – і думка, і совість.
Щемно, як від осінніх пожеж.
І не списуй все на випадковість.
Доля – це ж бо характер. Авжеж…

Можна списи, – та й треба, – ламати,
Тільки б знати, для кого й чому…
Над незнаним схилилася Мати.
А незнане –  шукає пряму.
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***
А ми – земні. І нас земне
Не омине. Не оминає.
Земне заземлює мене.
Земна я.

Чи осягну цю таїну,
Цю таємницю твого серця?
Якщо сягну, то осягну.
Не сердься.

На все свій час: на піт і плід,
На помилки, на врата й ґрати.
Не треба так: за кожен слід
Карати.

Вернеться на круги своя…
Ми – перед Господом в одвіті
За те, що ти… За те, що я…
В цім світі.
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***
Отоді, коли час покладе усе на терези,
Будуть стрічі. Колись,
у якімсь-то сторіччі – стрічі.
А тепер ось у цім, від Христа –
двадцять першім сторіччі –
«Порази»…

Комусь – трепетно й трудно,
комусь – хай там що, все одно.
«Порази-розв’яжи!»:
зачекалось уже стремено.
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***
Хто сухостій, хто блазень, хто слимак –
Це із вершини досвіду видніється.
Коли терпимість Неба зголодніє вся,
Реалії пізнаються на смак.

Оголяться миттєвості та суть,
І кожен шовчик, рана незагоєна,
Кожнісінька шпариночка, вибоїна,
Ті, хто дари несуть і крівцю ссуть.

Крапки над «і» розставить майбуття.
Себе ж аж до відвертості безлисту
У пору осяяння й падолисту
Упізнаю. Й дивуюсь, мов дитя.
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***
Як завжди (а бабуня моя примовляли: «Як завше»).
Як завжди. Кажуть: «Бідні…», проте аж дугою – столи.
Щось глаголим-гелгочем, не знаючи і не пізнавши.
Ось наприклад: і що то за диво таке – постоли.

Як завжди. В ногу з часом.А ще – з головою в модернах.
Що ж, модерн – це модерн, але отче – сорочка своя.
Отче – наше прозріння,  котре визріває у зернах.
Отака течія.
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***
І клуня, і земля, і коні,
Навіть зело…
Все відбирали беззаконні,
Й мерло село…

Якби село. Ні, мерли села.
Як рою – сіл.
Снувалась дума невесела,
І лисів стіл.

Той, на якому – ані кришки,
Тільки жура.
Двадцятий вік. Де ж тут опришки?..
Не та пора.

Не села – просто домовини.
Труни-хати.
Народе, за які провини
Тобі кати?

І за які, які провини
Найбільше з див? –
Приходять ті на роковини,
Хто сиротив.
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***
Не відболіла. І не вкрилась кригою.
Оклигую.
Напоєна водицею полинною,
Лікуюся вербою і калиною.
Бо Україна – Вірую й Сповідую.
Щось звідаю, про щось іще повідаю.
Лікуюсь… А Чумацький Шлях сивітиме.
Шкода. Гірчить: бруньки не стали вітами.
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***
Комусь – навтьоки, комусь – в облогу,
Комусь – у  ногу  із  часом чи
Із тим, що виповз щойно з барлогу
І  лиже  лапу,  хоч  як  сичи.
Це  не дивує. Отак-то  всує…
І  тільки  зрідка, вряди-годи,
Час  кожну  хибу  так  попрасує,
Що в Лету кануть діла й сліди.
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***
Метушня ця, буденність строката –
Багата.
Кожну мить вона, кожну істоту
Почастує буттям достоту
Й на краю сподівань, на краєчку…
Золотеньке знесе яєчко.
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***
Часом  стрічаю  і  приручаю
Те, що  зосталось  нам  від епох.
Прагну  пізнати,  предку  Нечаю,
Та  чи  пізнаю – відає  Бог.

Скрутно раменам, скрізь-бо – знаменне.
Предку Нечаю, плакун-трава
Знає  про  Вашу  стезю, про  мене,
Знає про кожного і про жнива.

Предку  Нечаю, вічність – на  чатах.
Мов  плазуни – перед  нею  всі  ми.
Простір  знаменам. Як  лелечата –
Віра  й  надія.  Що  в  них  з  крильми?…
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Кругообіг вражень.
Обіг – без упину.
Хтось покаже дулю,
хтось – смугасту спину.

Хтось зазнає смутку,
як пожовклі трави.
Безхребетних спритно
скособочать справи…

Як в труну, гвіздочки
забивають днини.
Як вони сприймають
смикання  людини?
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Те, на чому печать зачать,
Нерозумно вважати грою.
Треба знати, що під корою
І чому отак птахи ячать.

Треба  знати, бо клич  юрби
Розтинає чекання вікон,
І бредуть, наче вівці, за віком
Незмужнілі  лоби  доби.
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Німієм…
Забагато безголось.
Відлякуємо
день  грядущий  тишею.
Так повелось?
Чи щось перевелось?
І чим же
день отой грядущий вишию?
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***
Як же то: бути безкрилим…
Як же то: бути пернатим…
Жовтогарячий  килим,
Певно, це  має  знати.

Лет в ньому (не рутина),
Дотиків неба – тонни.
То  у  його  клітинах –
Коди  висот  бездонних.
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Небесних простирадел
Невивчена  гладінь.
Учора ти щось радив,
Сьогодні – наче тінь.

Тепер у небі кволо
Встають хмарки з колін.
Раніше ж видноколо
Було нам як трамплін.
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Чи з булавою, чи без булави.
Без голови чи, може, з головою.
Чи хата скраю, чи «іду на ви»,
Чи жайворонком, чи таки совою.
Під ворітьми весни а чи зими,
Тягнулися до Бога чи Пилата?..
Тільки душа – горбата чи крилата –
Повідає нам, ким були ж то ми.
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Земного життя пустеля.
Сучасного битія.
Як стелять для нас! А оселя?..
О Боже, твердине моя!..
Оселя. Пожива тлінна.
Одвічний житейський крам.
А нам би – склонити коліна.
А нас же чекає храм.
Ми – в мандрах. І так споконвіку.
Нам треба знамень, відкриттів,
Принад двадцять першого віку.
І хто б цього не хотів?
Як стелять для нас! А оселя?
Ота, котра Божий храм.
Земного життя пустеля.
І крам.
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Прошу: Господи, серце зроси
Благодаті  Твоєї  росою.
Тоді  буде з  води  і  роси.
Тоді  буде  з  роси  і  росою.

Святий кріпкий, поглянь же на нас:
Ми шукали хтозна-де причали,
Хтось хотів підкорити Парнас,
Чиїсь доленьки від’ячали…

Милосердний наш Отче, прости,
Що шукаємо щастя в знаменах,
Хоча  щастя – до  Тебе  дійти.
Сльози-роси блищать на раменах.
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Ох  будуть  ще  судилища-суди.
Когось вони застануть, мо’, спросоння.
А  поки  що – немов  до сонця сонях, –
До Господа – як спраглий до води.

До Господа – як спраглий до води,
Бо надто пильні нечестивих стріли,
Хоч би вони, бува, не перестріли.
Так, будуть ще судилища-суди.

Так, будуть ще судилища-суди,
Бо був же і Базар, були і Крути.
Будуть суди – предтечі сліз і скрути.
Суди, наш Сотворителю, суди.

Суди, наш Сотворителю, суди.
Суди нас за борги і за провини,
За передчасні Всесвіту сивини,
За всі діяння наші та плоди.

За наші всі  діяння і плоди…
Та скільки тих плодів, які діяння?..
І  не  зоріє – зріє покаяння.
Ох будуть ще судилища-суди.
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Дорости. Ой росту-доростаю.
Дорости, щоб сказати «Прости».
Нам щоденно до цього рости.
Як почую «Прости», то світаю.

Ой рости, щоб душа – не порожня,
Щоб не ласа хоч на срібняки.
Дорости – це мистецтво-таки.
Ой росту (я, що єсьм подорожня).

В часі й просторі… Боженьку милий!
Подорожня на цій ось землі…
Всі зацитькавши болі й жалі,
Милосердний, благаю, помилуй.
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– Кульбабко, Христос воскрес!
- Воістину воскрес! Воістину.
Смакує  люд  істину.
– Христос воскрес! – заглаголив хрест.
Возрадійте Господнім дарам:
День Пасхальний, о дні Великодні…
«Возрадійте!» – з учора в сьогодні.
До  небес  доростає  храм.
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Пам’ять, яка стала джерелом.
Потічки, джерельця ріднокраю.
Отча, рідна пісня над селом.
Місця нема хаті тій, що скраю.
Це  її  нема  в  такім  селі.
А от в інших селах і містечках –
Влітку  заметілі  на  столі.
Родять там і гречка, й суперечка.
Якщо  вас  завіє,  замете,
Потічки, джерельця ріднокраю,
Чи  розтопить  сонце  золоте
Оті  душі,  чия  хата  скраю?
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Яке ти прекрасне,
моє сьогодення, сучасне!
Принаджуєш звабами,
модою надто розкутою.
Яке ти нещасне,
моє сьогодення, сучасне.
Комусь – актуальне,
для когось – давненько цикутою.
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***
Ночі зробилися лисами.
Все ненаписане – списами.
Висне полумисок місяця.
Думи місяться.
Стала навшпиньки околиця.
Скоро душа оголиться.
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***
Оте слово, ця пуповина…
Пов’язало і поріднило.
Мого предка й моє горнило –
Оте Слово, ця пуповина.
І тепер я і винна, й повинна
Воскресити для нього чимало,
Бо тримає мене, як тримало,
Оте слово, ця пуповина.
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***
Прийдеш з порожніми руками,
Проте прийдеш.
Прийдеш обплутаний думками
Й сам наплетеш.
Ох наплетеш і нагородиш
Мішків зо сім
Про перешкоди  й  нагороди –
Відоме всім.
І  говоритимеш  на  вітер
І сяк і так.
Якби-то вітер сльози витер,
Та не мастак…
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Хочеш, зігрію спомином?
В ньому – тепла на всіх.
В’ється димок над комином.
Марять берези (в них – сік).
Хочеш,  для тебе вимрію
Те, в чому сенс, в чім суть,
Поки лелеки до вирію
Доростуть.
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В чиюсь долю впадеш,
як у ґрунт насінина весною.
З насінини, зерниночки
зродиться знову зерно.
І залишиться те,
що гнітило тебе, таїною
Для отих, кому завжди
цікаво і не все одно.

То неправда, неправда,
що ти не потрібний нікому.
Просто ловлення вітру
вже вибило із колії…
В чиїйсь долі поставиш
двокрапку, тире а чи кому
Та й оживиш її,
мов стрімкі й гомінкі ручаї.
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ВЕСНЯНИЙ ЕТЮД
Сади  нарядилися всі  в  однострої.
У  вишень – біленька  фата.
І тільки одна – біля груші старої –
Забула, що є свята.

Скоцюрбленим стовбуром, гіллям кістлявим
Весну виглядає-стріча.
Чорнюща  на  фоні  зелених  галявин –
Як те потерча.
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СВІТИЛО
Два кінці має палиця.
Не кажіть, що один.
Сонце інколи п’ялиться,
Виціловує  тин.

А буває,  марудиться,
Як  газдують  громи
Чи то просто застудиться
Обрій серед зими.

То радіє, то журиться.
І проси – не проси,
Радість в нім і зажура ця –
Ніби два полюси.



54

ДИПТИХ
1.
Осінь вимотує всі жили,
Хоч золота.
Щеміло що, за чим тужили –
Знає сльота.
Вона лютує і бунтує.
В багні – стежки.
Та грудень гарно забинтує
Усі вавки.

2.
Осінь покаже хвоста.
Візьме, глузлива, на кпини
Сум, наготу тополини.
Зблякне небес висота.
Як провидіння, інсайт,
Біле з небес тих нахлине,
Щоби журбу тополини
Порятувати від зайд.
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ЖУРАВЛИКОВІ
Були в мене прощання.
І в тебе теж були.
Прощання – це навчання.
Курли-курли-курли…

Мій смуток, жаль великий
Минущістю огрань…
Журавлику, курликай,
Хоч розставання рань.
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***
На перетині меж (на перетині!),
Що сягають хтозна-куди,
Тяжко звідати, що всередині
Та які загнітятьтся плоди.

На перетині меж (на перетині!)
Осяяння – немов  бальзам.
Чи збагнеш, що нуртує всередині,
Як воно не підвладне азам?..
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***
Самота – не мета,
просто стан як спонука до цілі.
Самота – саме та,
яка творить і вершить дива.
Якщо дух, який в тілі,
вцілілий від фальші та цвілі,
Проростають
слова.

Наливаються, бруняться –
й кронами у високостя.
І коли свище хвища,
як заслінка сливе – сльота,
Отверзається твердь
від появи жаданого гостя,
В коренищі якого
гніздиться  давно  висота.
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***
Та ні, ти не з тих,
котрі можуть і вміють без факела.
Без світла, без сонця –
це нібито посуд без дна.
І навіть тоді,
коли осінь в депресії плакала,
У тебе в очах
розцвітала, рясніла весна.
Для кожного ти
є й залишишся в згадках прозорою.
Я знаю тебе
цілу вічність, так, дуже давно.
Коли замете,
кожен спомин про тебе розорюю
І впевнююсь:
світло не всім пропускати дано.
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***
Таїна, секрет чи таємниця?..
І ламає голову дозір.
Світить споглядальниця-зірниця,
Думає: і скільки ж сягне зір?
Таїна… Це у грядуще сходи,
Це сторінка у житті нова.
З таїни щоранку сонце сходить,
Вруняться, брунькуються дива.
З таїни народжується пісня,
В світ приходять дочки і сини.
І ця пісня, хай вона і пізня,
Солодить усякі полини.
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***
Що, скажи, ти робиш на причілку
Хати, що не відає медів,
Медоносна комашино, бджілко?
Хата знає голосіння вдів.
І війну ще дуже добре знає,
Будні, що у вічність проросли.
В неї дивосила потайна є:
Стелить для гостей щодня столи.
А на них… О ні, не мед-горілка.
На столах тих – спомини й тепло…
Примостилась на причілку бджілка.
Гріє, мабуть, стомлене крило.
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***
Рай триметрового зросту –
Гай. Ним у травні живу.
Як же під сонцем непросто
Втриматися на плаву.
Витримати сильну спеку,
Якщо горить душа.
Це – як ходити в аптеку
Без гроша…
Поговори, любий гаю,
Про проростання земне.
Я тебе трішки загаю.
Ти – розпечалиш мене.
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***
Прийдешнє намеле туги.
І радість, і рани, і шви,
І дуги, й напруги, й потуги…
Ще буде всього, як мошви.
Дістанеться  на  горіхи –
Заскімлять тоді мости…
І мов ластів’я з-під стріхи –
Любов моя  у  світи.
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***
Як  неопалима  купина –
Ця  любов  палка, жагуча, зріла.
Не  згорає, скільки  б  не  горіла.
Дивина.
І  коли  тривожиться  єство,
Що шляхи  завіяла хуртеча,
Ця любов – майбутнього предтеча –
Наче  вістка-втіха  на  Різдво.
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***
Теплі жовтневі інтими…
Колись хтось повз них ітиме.
Когось вони розтривожать.
Комусь вони наворожать…
Бурштинові, ох і шалені.
Ось їхні слідочки на клені.
Ось – в пройденім їхні печатки,
Які перейдуть у початки.
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***
Черлений жовтень – мовби з батогом.
Вітрець і мжичка. Все, як і належить.
У тебе – нежить. І у мене – нежить.
Щось – колом, щось – у колі, щось – кругом.

Буденний обшир – наче два на два.
А древа! – ті, що за вікном, – крислато.
Багрянець їхній, щедре їхнє  злато
Крадуться в душу, й сіються дива.

Дарма що мжичка (кажуть ще юга),
Та й обрій часом зирить юродиво,
Ця осінь-осениця – справжнє диво,
Хоч інколи - як вольтова дуга.

Та все – минуще. Й осінь ця мине.
Наразі ж – дощування, як належить.
У тебе – нежить. І у мене – нежить.
Так твориться ж бо битіє земне.
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***
От якби тонну дива
З радістю впереміш…
Осінь сльозлива, хтива
Стала не поруч – між…
Та й поміж мрією й дивом,
Ніби  дороги  нема.
Скрізь в неї  вередливо,
Й віжки тримає сама.
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***
Жовтневе злото впало у ціні.
Сконфузила сльота орієнтири.
Для когось два на два – іще чотири,
Для когось – ні.

Пасеться любо хмарок череда,
Що вміє розродитися дощами.
Тепло замкнули журавлі ключами.
І  нависає сніг, немов орда…

Жовтневе злото впало у ціні
І доживає вік (чи ж як належить?).
Усевидюще око пильно стежить,
Як тінь зими прошкує по стерні.



68

***
Вкотре взяли-бо сніги
Море в облогу і сушу.
Снять про тепло береги.
Як же їх мрію порушу?

Вишикувалися в стрій,
Себто в шеренгу, хвилини.
Спомине, любий,  зігрій
Днини стрункої ялини.

Знає один лиш поділ,
Нижній край сукні, як глиці,
Стомленій від ратних діл
Спиться на нижній полиці.
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***
Затарабаню по гілках в саду
Непрохано, відважно, ніби вперше.
Ви не чекали, але я прийду.
Прийду, стіною спомини підперши.

Стіна дощу грядуще підіпре:
Ще не зачатий кожен спраглий будень.
І буде мить-плаксуля – мов тире.
Як манна з неба – кожна крапля буде.
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З пам’яті плине відроджене
Так, як із вишні ґлей.
Чи це спадкове, чи вроджене?
Вмієш – то дурня клей…

Не перепитую в осені,
Чом такий передзвін.
Клени всі набурмосені.
І набурмосений він…

Здогад мій розгалужений.
Морщить чоло своє.
Те, що не надолужене,
Воду джерельну п’є.
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***
Поле осиротіло.
Босе  уже  та  голе.
Душу, а може тіло,
Туга  чорнява  коле.
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Загубить десь за пагорбами цвіль
І прийде в гості, влучить просто в ціль.
Як і щоразу, так, як і торік,
На шибці зацвіте, бо Новий рік.
А потім – на санчата і чимдуж
До спраглих  дива і відкритих душ.



73

***
А грудень – у груди. А грудень – на груди.
І вітром зі снігом – таким-от  пером –
Виводить зізнання. Буває, марудить.
А грудень – у груди, як туги огром.

Таке, бачте, чтиво. Такі, бачте, ноти.
Розхитує грудень-гультяй  терези
У світі нудоти, у  світі  марноти.
Ти, грудню, санчатами нас підвези!
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Спрага  столітня жилава –
Наче роса із віт.
Слава Всевишньому, слава!..
Сніг святвечірній – мов цвіт.

Скромно поскрипують сани.
Скоромом  пахнуть столи.
Як же тут без осанни,
Як же тут без хвали?

В серці твоєму й моєму,
Скрізь за Ісуса хвала:
Зіронька з Віфлеєму
Вісточку принесла.
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Скликає архівісниця звізда
Всіх до гнізда.
– До рідного гніздечка, звідки корені,
До пристані, розхристані та зморені
Всі птахи, пташенята, пташеняточка…
(В гнізді цім – ангелята-янголяточка.
Тут з’яви, тут кутя і коляда є)…
Христос ся рождає!
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***
Будень був – ніби глитай:
Вправно привласнював щем.
Так, був такий (не питай,
Чом не прозрів під дощем).

З  того-бо  щему  могло
Слово зродитись-зрости.
Слово… Правічне стебло,
Що осяває  світи.
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***
І ближчає весна.
Це відають бузьки.
Ріднішає оте,
котре було далеким.
Знов намистинки днів
нанизують-таки
Провісники-роки –
мої бузьки, лелеки.
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Що під серцем носиш, Афродіто-весно?
Виструнчились трави, ждуть посутніх змін.
Подаруй же, весно, радість безтілесну!
Тільки не запитуй, що буде взамін.

Волошковий обрій поцілує в губи
Зріле ясне сонце – проростуть дива.
Врешті розбереться – добере рахуби –
Пагіння, якому в руки всі права.
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Впоперек осідає і вздовж
Того шляху, який торували,
Невситиме благання: «Продовж
Для садів ці травневі шквали»…

Білопінне цвітіння дерев,
Що під корінь підрубує тугу,
Наче губка, сумне вбере
Ще й збере своє військо – потугу.

І  в  атаку воно  піде
Проти зграї журби, зневіри,
Щоби сонце руде, молоде,
Осіняло всіх тих, хто не вірив.
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Проспіває квітень: «Алілуя!».
«Алілуя…» – відповість весна.
Низько поклонюсь тоді зелу я:
В ньому незбагненна таїна.

До тепла, як берега, причалю,
Суєту  суєт  перебреду.
Хай їм грець: негодам із печаллю.
Хай не буде їх у нас в роду…
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***
І  зводила  велети-храми.
Хотіла – то  руйнувала.
Вона ж бо – стихія,  навала,
Що завжди приходить  з дарами.

І  зрошувала,  й  косила,
Була  для  усіх  осердям,
Буянила  спересердя –
Така-от  пустунка-сила.
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День приніс у пригорщах дощу
У неділю клекітну, клечальну,
«Я тебе в симфонію прощальну
Зі своїх оаз не відпущу…»

Хоч життя не розкіш і не мед,
Але треба часом для розвою
Упірнути в щастя… З головою.
І відгородитись від прикмет.
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Далеко так, за тридев’ять земель
Твоя любов… За темними лісами,
Де зосталася купка пустомель
З  повідморожуваними носами.
Твоя любов – мов брижі на воді,
Мережана плюсами й мінусами.
Це зараз розумію, а тоді
Полярними блукала полюсами.
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***
Як сонце врешті визолотить лан
І гнутимуться від добра підводи,
Дозріє, як і все, Господній план,
І після суші знову будуть води.

Луною десь: «Надій не розгуби!..
Без них-то тяжко. Тяжче, ніж рабові»…
Вуркочуть  первозданно  голуби
У  прихистку  набряклої  любові.
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***
Які благодатні роси!..
Такі, що цвіте трава.
Які благодатні грози:
Зело від них ожива.
Які благодатні серпні:
Збирають зерно на хліб.
І тільки думки – нестерпні.
І пам’ять – немов поліп.
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***
Грудень прозоро витче
Крони німих дерев.
Хуга й мороз – хто вище,
Той всі права забере.
Перетече по жилах
І перетвориться в прах
Осінь, що вже стужилась
При буйногривих вітрах.
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***
У твоєї весни –  шкарубкі, ще й холодні долоні.
Їй не заздрять конвалії, навіть старенькі тини.
Важкувато, либонь, у такої панянки в полоні.
Навстіж вікна своєї душі для тепла відчини.

Хоче сонячний зайчик сюрпризом для днів твоїх стати,
Прокладає дорогу  до серця – воно ж  кам’яне.
Десь готується сніг до терпкої квітневої страти.
У весні твоїй хтивій ніколи не буде мене.
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***
Ой пускає, пускає ясу
Небосхил: розродився громами.
Я тобі калачі везу.
Ці секунди ще стануть томами.
Богом дана ж оця краса –
Перевесниця неспокою –
Привідкриє на мить небеса.
Й може, так хоч бентежність погою.
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 ***
Зронить спомин сльозу.
Так, як листячко сад осінній.
Спомин зронить ще й жаль.
І той жаль буде наче печать.
Обізвуться сніги –
ті, в чиєму плачі-голосінні
З першим променем сонця
всі залишки хуг задзюрчать.
Влучить красна весна
у зими зачароване коло –
І воно забуяє
рослинністю щедро взамін.
Розкріпачиться луг.
Розкріпачиться видноколо.
Розкріпачаться дні
для витків нових і перемін.
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ПОСЛАННЯ ЗЕМЛІ
Спасибі тобі
за рясні життєдайні щедроти,
За непроминальність,
цілющість трудів і плодів,
За те, що сухоти
умієш ти перебороти –
Ті засухи –
дивоперчинки із доленьки вдів.
Спасибі за ґречність
до тих, хто не носить корони,
До кожної крони,
яка в сиві сни забрела.
Тобі лиш доступні
висоти, широти і схрони,
В яких закодована
неперебутність зела.
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***
Вечір скорботу нанизує
І  аж  хмеліє  від  трунку.
Скільки в житті моїм хмизу є –
Скажуть, котрі стоять струнко…
Грітимуть  свічі  каштанові
Навіть морозні будні.
Що не  під  силу  титанові –
Зроблять майбутні.
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***
Переросту-таки свої печалі,
Свої жалі,
Але про це не знатимуть скрижалі,
Бо замалі.
Переросту-таки свої скорботи
І мерзлоту.
Переросту всілякі «за» і «проти».
Переросту,
Бо на шляху моїм така ріка  є,
Якій текти,
Яка змиває  все, що  спонукає
До суєти.
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***
Літера. Слово. Глаголиця.
Пам’ять кусається, колеться.
Згубонько-слово!… Та згуба ця,
Може,  в слідах загубиться.
І  дивуватиме  м’ятами.
Й довго ще землю триматиме.
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ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ
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МИКОЛА ПШЕНИЧНИЙ
Той сьомий материк. Межа та осторога.
Калиновий вогонь (так, він серед зими).
І стежечка у світ – від отчого порога.
Й дими…

Дими-дими!… Той дим в одежі слова.
Думки, хмарки, струмки, материки…
Обнова: вишиванка полинова.
Оті, котрі тужавіли, рядки.

Дими – у ріднокраї й понад краєм.
І в них – брикливогрива, як лоша,
Ота, що вчить, і та, що не вмирає, –
Душа.
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СВЯТОСЛАВ ПРАСК
Щемно як: столочені жита!
Але дух нескорений вита.

І витає піднебесний птах.
В’є гніздо у душах. Чи житах…

Чи збагнем, чи зможем осягти
Коливання дії і мети?

Лиш водиця з батьківських криниць
Відкриває сутність таємниць.

А щоб відвертати грізні грози –
Два крила: поезії і прози.
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ЛІДІЯ РИБЕНКО
Небагато їх на цій землі –
Іскор Божих творчого горіння,
Але в кожної – своє коріння,
Власні плуг і рало для ріллі.

В кожної – свої шляхи-путі,
Дні  причастя, зоряні хвилини
І  блаженство десь на самоті –
Ліплення нащадкам світу з глини…

Дай же, Боже, з рідних щедрих піль
Жати те, що від негод не тоне,
І,  зацитькавши  під  серцем біль,
Жити  тим,  що  є  ще  автохтони.
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РОМАН РОМАНЮК
У світі гнилого спокою, хаосу та брехні
Ти – пагоном молодесеньким – зі стерні.

Із соснами вітру молишся (а сосни – в Єрусалим).
І колосом наливаєшся – не будеш трагічно малим.

Загубиш душі сивіння у гомоні-співі  вітрів.
Впаде у долоні муза, щоб зрів і таки прозрів.

Набруниться і запахне пшеничною стріхою лет.
І ахне безкоре серце: живе у Тобі поет.
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СТЕПАН БАБІЙ
Не раз ще постане навколо
Вироджене добою.
Якесь зачароване коло!…
Не обійтися без бою.

Ненагодованих, ситих,
Тих, чиє хобі – лови, –
Всіх гострим словом разити.
Разити  тупоголове…

Поезія – мов  осіння
Райдуга  й  наче  ліки.
Впаде в борозну насіння –
Й прозріють духовні каліки.
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МИКОЛА ТИМЧАК
У хаті гуртожитській (п’ять на три)
Жили собі протяги та  вітри,
Які переймали шляхи «Співаниці».
Таїли чотири стіни таємниці.

Як міг, світ ловив, облягали сніги,
Та Ваші стояли-таки Остроги…
Любові звізда, що в снігах тих носити,
І серце край серця, що вимовкле й сите.

Серця!… Чумакують в степах доброти.
Огенцем словечка і гріти, й впекти.
Подасть віщі знаки зоря-зоряниця –
І кожен, хто світить, навіки зрідниться.
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НЕОНІЛА ДИБ’ЯК
Те, що попереду, те, що позаду,
Знають зозуленьки Вашого саду.

Те, що вже впало в жіночі етюди, –
Проти житейських турбот і застуди.

А диво-птаха вечірнього голос –
Свято осмислення: як зріє колос,

Як то – крізь стерні та й до проростання,
Де, що не пагін, – то знак запитання.

Й кожен пагінчик – це шлях до віконця,
Де літургія осіннього сонця.
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АНАТОЛІЙ  КРИЛОВЕЦЬ
Було скресання, і було горіння.
Творче горінння спраглої душі,
Мить осяяння, подиву, прозріння.
Були  гарячі  дивні  кулеші.

Була і чаша перша, згодом – друга,
Великдень, що століттями гряде…
І зводилась навшпиньки вся округа
Від див, які Поезія пряде.

Збурунювало слово думку й совість,
Огранювало кожен крок і слід.
Ваша вселенська, вічна тимчасовість,
Вже прописалась на скрижалях літ.
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НІНА ДВОРНИЦЬКА
Колючі, осоружні та чужі.
Який Мойсей нас виведе з імли?
Чаїна доля, храми на олжі.
Коли  це все закінчиться, коли?

Ніщо вже не дивує і ніхто.
Знетямлений і полиновий світ.
Мале сердечко хто почує, хто?
За біль сердечка матимуть одвіт.

Хай дух наш – не такий ще, як орел,
Питаєм Україну: «Де ж бо ти?»,
А  ріки  вернуть  до  своїх  джерел,
Щоб  у  те  саме  море  потекти.
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РОСТИСЛАВ СЛОБОДЕНЮК
Не одна синичка більш не зможе
Жовтодзьобих вивести пташат.
Бог  все  знає. Він  і  допоможе.
Правда ж бо постане ще без шат.

Бачити. Дивитись глибше й вище.
Суще серцем випити до дна.
Якщо добрий ґрунт, кореневище –
Буде  і  для  пагіння  весна.

Труднощам грядущої дороги
Усміхнутись (Всесвіту – уклін
За  усі  тривоги  і  пороги)
І у вічність прорости крізь тлін.
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АНДРІЙ КОНДРАТЮК
Ця до матері путь-дорога –
Споконвічна, а ще – зустрічна.
Спершу – звивиста, згодом – строга…
Ця краса, що зникаюча й вічна.

Попри те, що існує враже
Й не поділось нікуди дубове –
Раю клаптичок: хутір Отраже,
Випромінювання Любови.

З таким спадком ще жити й жити,
Хоч цей спадок – уже майбутнє
Незабутнє,  бо  самобутнє.
А  сучасне – дива  вершити.
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ОЛЬГА ЗАЇКА
Береже хай Господь від заслони
Увесь обшир Твоєї ріллі,
Й  доки  серце  Твоє  не  схолоне,
Не сховається сонце в імлі.

У  ріллі  Твоїй – зерен  чимало,
А зернинці потрібно рости.
Що б думки Твої не переймало,
Осягаючи  безмір,  світи!

Бо  у  світі – всілякому  бути,
А  Тобі – відкривати  нове
І  ростити  зі  слів  призабутих
Пісню, що узяла б за живе.
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ВІКТОРІЯ КЛИМЕНТОВСЬКА
Печаль Ваших висот…
Чи ж падати в осот?
Як сіро, як же сиро!..
Не стати б лиш ясиром.
Тяжкі, тяжкі торби.
І над усім – «Люби…».
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ЄВГЕН ЦИМБАЛЮК
Терни і лаври. Лаври і терни.
Куди прошкує день Ваш майстерний?
День покаянний, день – наче митар…
Палітра буднів –  бідна, розмита.
Дума-пташатко мріє про вирій.
В теплих краях –  не в житейському вирі,
Бо із буденних  сірих причалів
Зринає пісня, попри печалі…
Попри незгоди, бурі та втому,
Слово намацує стежку додому.
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АННА ЛИМИЧ (ВОЙНАРОВИЧ)
Ви  ростили, немов  розсаду,
Кожне слово з «Едемського саду».

І  росло  воно.  І  розквітло.
Й  дарувало  тепло  і  світло.

І «Жили-були ліньки» (ліньки –
Ті, які із брудними коліньми),

Завелися  також  «Мишенята»
(Дуже  їх  полюбляли  малята).

Коли мить наближалась гіркава,
Рятувала  «Осіння кава».

Зігрівала  вона,  осіння.
Як прозріння, було «Воскресіння».

А опісля – знов з’ява: «Абетка»
(Розродилась, – казали, – поетка).

А  що далі? А  далі – шляхами.
Поруч – янголи… Сонце  й  гами.
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АЛЛА МАТЧУК
(стихійний монолог)
Лист осінній справля хай поминки,
В мене ж – усмішка на вустах.
Я  шукатиму  соломинки.
Моє  серце – як  в  небі  птах.

Зачерпну з вищих сфер Абсолюту
Суть  земну. Зачарує  земне.
Омину  всяку  скруту  люту:
Втішить  дощ  і  калину,  й  мене.
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ЛЮБОВ  ПШЕНИЧНА
Якщо був день з болящого крила, –
Літератури це першопричина,
Це  начебто вода для джерела,
Це  ніби  для  дитяти  сорочина.
Де крихти болю, там любов цвіте,
Немов  лілея,  і  думки  голубить.
Зі складнощів проклюнулось просте…
Ви любите. З Вас вийшли люди й люби.
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ЛІНА КОСТЕНКО
Зійдуться вірші, велетні-дуби
І вірші-рани, вірші-каторжани –
Носії правди, запорука шани,
Зійдуться вірші-квіти і раби.

Загомонять, зашелестять віки,
І стане сива совість на коліна.
Зберете Ви нас, легендарна Ліно!
Над берегами вічної ріки…

Життя іде, й не все без коректур.
Поки слова не вичахли, як руди,
Вони бентежать спраглим Світла груди
В саду Ваших нетанучих скульптур.
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ВАСИЛЬ ЛЯЩУК
До останніх проблисків морозу
Снитиметься  мамине  тепло.
Це воно оздобить сірість, прозу.
Мамине тепло – немов крило.

Що нам Бухарест, Варшава, Прага?
Сплине час – і  виб’є  клином клин.
Нас  не  буде – буде  наша  спрага,
Юності  стрімкий  щемливий  плин.
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ІВАН МАЄВСЬКИЙ
Ідучи крізь буття, зазираючи скрутам у вічі
І розгнуздані будні вивчаючи, як два на два,
Натрапляти в пітьмі на незгасні, немеркнучі свічі,
Які творять дива.

Хоч врізнобіч вітри, з колії вибивають щосили,
Але йти через морок. Якась-то зоря проведе
До землі, де дощі  все омили і сушу зросили, –
Всевидющість впаде в добрий ґрунт і прозріння зійде.

Хто приходить у світ, щоб, торуючи шлях в піднебессі,
Залишати нащадкам перлини – пір’їни снаги,
Від яких – світло істини, як від окрилених бесід,
Ріка вічності  того прийме у свої береги.
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ЛЕОНІД КУЛІШ-ЗІНЬКІВ
Якби-то десь у області, в столиці,
А то в Кричильську – рідному селі –
Ходив,  як  всі,  ногами  по  землі
І  куштував  буденщини кислиці.

Можливо би, чекали п’єдестали,
Але  щодня  стрічали  спориші,
Де з прадіда трудились Куліші
І  ряст,  як  і  усі  земні,  топтали.

Посмертна слава… Отієї слави
Хоч трішечки, хоч дрібку за життя –
Й без меду би була смачна кутя.
А так – періодичні сплески-сплави.

Молдова,  Казахстан,  своя  столиця,
Вірменія,  Росія,  Польща,  США
(Тут  знали  і  читали  Куліша)…
Як, майстре, спочивається, що сниться?
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ОЛЕКСА СТЕФАНОВИЧ
На Вкраїноньці мучила спрага.
І  пекло, і  сушило, й  мело.
Ой  було… узяла під крило
Українця-журавлика  Прага.

І хитали й хитались, приміром
Навіть дужі, могутні дуби.
І  до  крови  її  возлюби –
Отакі  були  виміри  й  міри.
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УЛАС САМЧУК
На твердій чи якій землі?
І яка ж вона – предківська мрія?
Ой  Маріє, Марічко, Марі…
Відбула.  Й  не  одна  Марія.

І  яка  вона – темнота:
Чиє  щастя,  чиє  це  горе?
Проростає й гірчить. Пророста…
Ой про що й чи говорять щось гори?

Мо’ потрібне  нам  дуже  плече
Чи якась там, скажімо, підкова…
І  куди  ж  ота  річка  тече
Самчукова?…
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ОЛЕНА ПЧІЛКА
«Нашим нащадкам доведеться оцінювати Вашу
працю народною поговіркою: «Родюча, як
земля, а робоча – як бджола»

Панас Мирний (із листа).
У Вас хоч була «Рідна хата».
Що маємо ми  в  рідній  хаті?
А  руки!..  Либонь,  волохаті?..
Країнонько, ти  багата?

Чи  здатна  чужинська  свита
Зігріти  вербу  та  калину?
Знов глиняний світ місить глину,
Родюча  і  працьовита…
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МИХАЙЛО ДУБОВ
Пташечко, дивися: як гамселять!
О, маленька грудочко землі…
Чи  засвітить  друзями  оселя
Й  почастують  піснею  в  селі?

Долі  пожорновані,  юдолі.
О, маленький  вузлику  тепла!…
Де довіра й віра? Чи ж доволі?…
Може, доростем хоч до крила.
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ГАЛИНА ГОРДАСЕВИЧ
Лишати веселки на спомин та й на тротуарах –
Не кожному майстру,  не всім віртуозам дано.
Одні зоставляють хитку траєкторію в хмарах,
А ви залишили веселку й добірне зерно.

Бувало всіляко, та право на пісню крилате
Вмить вузол Гордіїв  розрубувало, і не раз.
Митцю не звикати скорботи і скрути долати.
Йому куди гірше без слова, яке без прикрас.

Бо слово рятує. Бо слово гартує і світить.
Народжене з болю, іде, як дитя,  у світи,
Руйнує усі лжепророчі канони й завіти,
І те, що без плоду приречене перецвісти…

До тихого дому якийсь подорожній причалить,
У Кременець чи в Городець, попри те, що стерня,
Суха, наїжачена, так, як і ера Вкраїни, ужалить…
До тихого дому, де вісником – полум’я дня.
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ГРИЦЬКО ЧУБАЙ
Говорити й мовчати.  Говорити  й  мовчати  знову.
Непригладженість думки…  І  знов  говорити! Дарма?...
Сильні світу цього  хай готують-лаштують змову,
Та для слова, що рветься з душі,
не  було  іще  стриму  й  нема.

Не злякає Вертеп, що  відвіку  іде, не  злякає.
Не злякає, хоча й заболить: порятують слова.
І зіщулиться ще, і здригнеться ошуканий Каїн,
Як проб’ється трава крізь асфальт, зашумлять дерева.

Заговорить усе. Говорити! Бо скільки мовчати?
Що для слова ще стриму нема – це  ж  бо  не  дивина.
Якщо слово – освячене Небом,
його не стриножать  вже  чати.
Якщо навіть мовчали, заговорять-таки письмена.
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