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Поезії



Задивлении 
в будущину

ПРИСВЯТА

Не жалую, що я обрав тебе в дозорці 
Душі своєї. Ти нагайки не жалій.
Не дай мені спочить на полудневім сонці, 
Не дай здріматися в непевності нічній.

Не маю сил твоїх, та все ж не зовсім квола 
Моя рука — джаган бере легцем вона.
Так піднімай свій бич важкий, немов кодола, 
Хай додає снаги, хай душу протина.

Я добровільно став на це каміння люте, 
Запалений твоїм натхненням назавжди.
Не дай зледащіти, не дай мені заснути,
А як засну — не бий: не встану, не буди!

1983
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ФРАНКОВА КРИНИЦЯ

Як Франко добував джерело 
Волі, правди, науки,— 
Обливалося потом чоло,
Та не в’янули руки.

Він колодязь глибокий копав,
Не шкодуючи сили,
Власть імущих породу рубав 
І виборсував брили.

Єзуїтства липкий глейовик,
І пливун мракобісся,
І брехні нетривкий пісковик,
Що у надрах берігся,

І безправ'я камінні пласти,
І бездушності глину,
І твердющий граніт глупоти 
Пробивав без упину.

Ні спочинку, ні сну не забаг,
Ні забави-розваги,
Бо він бачив смагу на губах 
У зомлілих від спраги.

Хоч не мав про подяку від них 
І найменшої гадки,
Працював за десяток міцних,
За упертих десятки.

— Го! — кричали над ним угорі 
Паничі-ботокуди.—
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Та вода, що заблисне в норі, 
Нам отрутою буде!

Бо вона не народ оживить, 
Лиш обдерту голоту,
Тож не даймо йому закінчить 
Цю шкідливу роботу!

«Професори», носителі риз, 
Кволі мозки овечі,
Каменюками кинули вниз 
На похилені плечі.

І тоді їм здалося, що він 
Вже загинув навіки,
Що не випрямить більше колін 
Не розтулить повіки.

Та валуння болюче й тяжке 
Не звалило титана,
Тільки тіло зробилось таке, 
Мов кривавляча рана.

Він свого не впустив джагана, 
Доки води цілющі 
Не відкрила йому глибина 
З-під земної шкарлущі.

Оздоровленим вийшов на світ 
Та з міцної кедрини 
Над водою тією в обвід 
Він поставив цямрини...

Край дороги народів стоїть 
Та криниця глибока,
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Не заносить u в непогідь 
Пилюги поволока.

Будуть люди від тої води 
Сміливіші і дужчі, 
Припадуть біля неї з жади 
Покоління грядущі.

Буде думка відважна плисти 
Із криниці свободи,
Будеш синову славу нести, 
Український народе!

1956



УЧИТЕЛЬ
1

Свій біль переливаючи в сонети,
Дивився він з вікна тюрми на Львів.
Де ж ти, свободо без фальшивих слів, 
Де ж ви, пісні без мук, без падань злети?

Розрадити його камрат хотів:
«На волю, Йване, скоро ви підете,
Забудьте камер сморідні клозети, 
Спочиньте! Не для вас цей темний хлів!»

Спочить?! О ні! Лежати, мов колода,
Вже краще тут, де темрява густа,
Ніж там, на світі, де одним — знегода,

Нужда, а іншим — розкіш золота.
Хай буде проклята навік свобода — 
Прислужниця багнета і хреста!
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2

Учителю, стою перед тобою,
Малий, вчарований до німоти.
Ти нас бентежив, кликав до мети, 
Будив могутнім словом, як трубою.

Палюща мрія, що залишив ти, 
Навіки стала нашою судьбою.
Але нема кінця стражданню й болю, 
Хоч розвалилось царство темноти.

Тепер у нас настала сонця влада. 
Про що ти мріяв лиш — те бачу я, 
Та не без виродків нова сім’я!

Я в них слова метаю кам’яні,
Під брилами я падаю... Мені 
Потрібна, ніби хліб, твоя порада!
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Датани злобні, люті Авірони 
Почули з робітничих передмість 
Франкову пісню, що пройшла кордони,
І затаїли до Мойсея злість!!

Змінили враз прокльони на поклони,
На все замор’я розтрубили вість,
Що стали за Франка «до оборони».
А перед ким? Хто правду розповість?

Свою ненависть лицеміри ниці 
Жадають обернути на любов.
Але не зробиш храму із темниці.

Та не до них за море він прийшов — 
Каменярам, що вирвуть світ з оков,
Він з неба зніс важкі свої таблиці!
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Не сумнівайся, ідучи з народом,—
Твою дорогу кров’ю полили 
Борці! Вони не вирвалися з мли,
Та шлях позначили перед походом.

Як та вода, що всякла в твердь скали, 
Граніт розколе, ставши взимку льодом, 
Так сумніви тебе зруйнують згодом, 
Якщо вони у душу заповзли.

Та як не можеш мислі невеселі
Від себе гнать, подібним будь до скелі,
Що падає в безодню з висоти

І, темну хлань заповнивши собою,
Рівняє путь для тих, що йдуть до бою 
І кличуть світ до вірної мети.
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Мовчи на тій дорозі, над якою 
Нависла звітрена крихка скала,
Бо можеш, ніби ломом тахлю скла, 
Розбити скелю римою дзвінкою!

Та як з тобою в гори лжа пішла, 
Тобі вуста затиснувши рукою, 
Кричи! Обвал камінною рікою 
Все перемеле і зітре дотла!

Загинеш ти, але й брехня загине, 
Що вибрала тебе в провідники 
Через гірські провалля й верховини.

А крик твій не затихне. Навпаки — 
Луною він злетить поміж зірки, 
Промінням на дорогу людства злине.

1956—1977



ДО МАТЕРІ
«...Бі/e дощ, я був голоден, не їв обіду, 
не обзирався, тільки почувши, іцо мама 
вмирає у як стій побіг піхотою до Нагу- 
євич».

Іван Франко

Стежки в село з Дрогобича — додому,
Неначе упряж кам’яна, стежки.
Вони горять від палахтіння грому 
І водами шумлять, як лотоки.

Вмирає мати! Поспішись, Іване!
Як добіжиш — воскресне, відживе!
Біжить хлоп’я, а дощ, немов кайдани, 
Волочиться й дитячі ноги рве.

Мій хлопчику, біжу я за тобою,
Прибитий блискавками днів твоїх.
Ти постоїш над матір’ю слабою.
Вона помре. Але не вмре твій біг.

Ти будеш бігти крізь палючі плови 
До материнських передсмертних сліз.
Ти будеш квапитись, рвучи закови 
Запліснявілих мислей і заліз.

Мов кінь під батогами, будеш гнати,
До болю звикнувши й до лютих шлей.
Ти будеш бігти, бо вмирає мати!
Піт прожере тебе до дна очей.

Але не вмре гарячка невсипуща —
Твій ревний поспіх, твій шалений квап.
Життя глогаста й ненаситна пуща 
Здере із тебе мрій твоїх єдваб.
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А далі — обдере мужицьку шкіру, 
Одначе ти не спинишся й на мить.
Не чутимеш, як, віддана в офіру,
В червоних стягах кров твоя гримить.

Запряжений в стежки свойого краю, 
Рвонеш ти Україну, наче віз.
І, повен титанічного відчаю,
Снагу вкладеш у дзвін її коліс!

Тягнутимеш її з важкої твані, 
їй одімкнеш заобрійні світи.
В бігу впадеш на шлеї полум’яні, 
Навчивши запрягатися й тягти...

Та вже твій крок дудніти буде далі, 
Немов ракетні гуркоти в степу.
Він рватиме запони із печалі,
Як павутину лоскітну й сліпу.

Всі мертві під стіною вогняною,
Живущі всі на сонячнім крилі,—
Ми чули й чуєм, як живе луною 
Твій біг у пульсі нашої землі.

'985

*  *  *

Він за плугом ходив 
На батьківському полі, 
Сіяв жито й овес 
І садив бараболі.
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Придивлявся жандарм 
До його веснування 
І сміявся, й радів,
І писав справоздання.

«Все в порядку. Поет 
Присмирнів, як дитина. 
Обернувся бунтар 
В мужика-селянина.

Ходить босий, марний, 
Може, навіть голодний. 
Не до віршів йому —
Він писати не годний.

Не говорить ні з ким,
Ну, хіба що з землею. 
Але що та земля —
Купи шутру та глею».

Той донощик не знав 
І не мав підозріння,
Що поет і дитя —
То одне сотворіння.

І не бачив той шпик, 
Підглядавши з-за плота, 
Що бунтар і мужик — 
То єдина істота.

І не відав, що дух 
Плугаря не зламати.
Що той глей — то земля, 
Всеплодющая мати.

1985
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ЛОЛИН

Чого я так хвилююся, б тремчу,
І чую в серці біль старих розколин, 
Як лиш згадаю той лазурний Лолин — 
Блавати після літнього дощу.

Так ніби я колись туди ходив 
До дівчини, що пахла калачами,
І щось мені в її селі ночами 
Недобре віщував незримий див.

Лякав мене, як буря лісова,
Та знов приходив я в передвечір’я. 
Пливло над заходом криваве пір’я,
Де впало вбите сонце, мов сова.

Це все було, та в іншому селі,
Там, де біжить над Дубовим дорога,
Де їли сіно з батькового стога 
В коронах олені, мов королі.

Там просяває зоряний васаг,
Вночі біліють мармурові буки,
Що від моєї першої розпуки 
Гуділи, наче труби в небесах.

Було, але в душі стоїть село 
Франкової любові і печалі,
Так начебто в його листки зів’ялі 
Листок мого, кохання занесло.

1985
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НА ЕТАПІ

Дорогою через поля і луки
Його ведуть жандарми у Дрогобич,
В тюрму ведуть на поневіру й муки...

Ідуть насуплені, пихаті обіч,
Заклавши руки за рушниць ремені,
На нього дивляться, немов на добич.

А навкруги — шматки землі зелені, 
Жовтаві, сірі, вицвілі шматини,
Латки землі, змежовані, злиденні.

А там, у гаї, в тіні деревини,
Хати біліють, наче ті лелеки;
Здається, полудневої години

Сховалася у холодок від спеки 
Чота женців, заморена і бідна,
І слухає безжурний шум смереки.

0  земле наша українська, рідна!
Твій син тоді про те, напевно, думав, 
Щоб ти була від куцих меж свобідна,

Щоб ти не знала розпачу і суму,
Щоб ти не милась кров’ю і сльозами, 
Щоб ти чужого не терпіла глуму.

Звела рахунок з власними панами,—
За що ж йому колола босі ноги 
Камінням гострим, наче колючками?
Вже ні від кого він не ждав підмоги, 
Гадав, що змовкне в грудях серце хворе
1 він впаде навіки край дороги.
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Чи то йому ввижається від змори?
Та ні, до нього йде гуцул поволі,— 
Бесаги та топірчик для опори...

Напевно, в долинян за товпку солі 
Він хліба виміняв і трошки жита,
Що не росте йому на вбогім полі.

Не знав гуцул, чия то кров пролита, 
Кого ведуть при карабінах люди,
Чия стопа об камені розбита,

Та біль стиснув його могучі груди,
Він топірець простяг і, ніби другу, 
Сказав: — Бери, в дорозі легше буде!

Як дивні ліки зборюють недугу 
І втихомирюють страждання люте,
Як мужня пісня розвіває тугу,

Так топірець, старою міддю кутий, 
Вернув Франкові силу й радість духа... 
Він Довбуша згадав і час забутий,

Коли боялися пани обуха,
Що зблискував тепер в його правиці, 
І вірив він, що знов огонь забуха,

Впадуть корони, трони і в'язниці,
Бо весь народ — як хмара та грозова... 
Ішов Франко вбирати блискавиці

В нетлінну у віках одежу слова!

1953
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книжки

Франка забрав жандарм...
Біда! Переполох!
Куди подіть книжки?
В комору? В стайню! В льох?

Прийдуть, знайдуть — візьмуть 
І поженуть в тюрму.
Навіщо він книжки 
Лишив тут, як чуму?

Господар зляканий.
Він поглядає в піч.
Спалити б їх, і край,
Та це ганебна річ!

Щось є в німих книжках, 
Якась душа, могуть,
Якщо за них беруть,
Під байнетом ведуть!

Неграмотний мужик 
Збирає письмена,
Виносить на город,
Де нива кам'яна.

І в трумні смоленій,
Як зброю чи скарби,
Закопує книжки 
І плаче від жальби.

Він відає про те,
Що не Франків папір 
Закопує, а свій 
Ще не видющий зір.
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І на коліна він 
Стає коло горбка,
І перша там була 
Молитва до Франка:

«О добрий розуме,
Рятуй мене з біди,
В землі не загубись,
В тюрмі не пропади!

І те мені даруй,
Що я так низько впав,— 
Твої книжки, свій зір,
Од страху закопав!»
1985

ОРЕОЛ

У камері коло вікна йому 
Дали злодії місце.— Прошу пана! 
Поет? Нехай оспівує тюрму!
Тут світло є й лежанка дерев’яна!

А він розклав папір — своє майно 
І не звертав уваги на підколи. 
Світило загратоване вікно,
Але не зачинялося ніколи.

Там сморідна жарінь, і духота,
І двадцять в’язнів на єдиній лаві.
І він радів, що не дістав кута,
Де можна очі загубити в мряві.
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І для писання пера золоті 
Йому злиденне сонце подавало,
І спати він лягав у тій глоті 
Під вицвіле казенне покривало.

А вранці сяяв ореол над ним,
Бо намітало снігу у волосся...
Ах, з тим тюремним світлом льодяним 
Йому й на волі жити довелося.

Проходили повз нього в дрижаках, 
Остуджені познакою темниці,
Ті, що носили вчора на руках 
Його талант — хвалебніш и дволиці.

При ньому з холоду трясло святош, 
Морозило лякливих попадянок;
Зубами цокотіла люта лож
На вид його, що просявав, мов ранок.

Лояльні патріоти, хитраки,
При ньому оберталися в крижини,
Не подавали погляду й руки 
І думали, що він без них загине.

Змерзали коло нього паничі,
Ненавистю пойняті і злобою.
Світив сніжок, навіяний вночі,
Над скронями печаллю голубою.

Лиш ті, що не боялися крамол,
Здорові духом, правдою здорові,
Несли його тюремний ореол 
Під серцем, як вогонь своєї крові.

1985
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ІВАН ФРАНКО 
ПЕРЕД СКУЛЬПТУРОЮ 

МІКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТІ 
«МОЙСЕЙ»

Він дивився на мармур важкий,
На кряжисту поставу пророка:
Ось де сила, що поглядом кий 
Обертає на гада вмліока.

Та чи може зі скелі вона 
Патерицею вигнати воду?
Та чи є в ній скорботна вина 
За печалі й нестатки народу?

Ні, не видно отруйних слабин;
Ця душа — патетична лілея. 
Справедливості кров, як полин,
Не прив’ялює жили Мойсея.

Чи то світло, чи ріжки бика,
Чи то знак сатанинський, чи овній? 
Все надлюдське з'єднала рука 
В тій натурі низькій і верховній.

Та чи може цей богопастух 
Поклонитися горю? Не може.
Бо не знає покори та скрух 
Ні звіряче начало, ні боже.

Ця фігура пругка й молода, 
Приготована наче до скоку,
Ця, мов той водоспад, борода,
Що вдоволенням грає нівроку,—
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Все приховує волю грізну,
Що не знає зневіри й розпуки, 
Посилає синів на війну,
А за ними: «Шикуйтеся, внуки!

Що таблиці святі! Єрихон 
Ми зруйнуєм без помочі бога!
Вічна молодість — то наш закон, 
Самолюбство — то наша дорога!»

Але там шакалине виття,
Там здихає народ на жароті,
Там не гордощів, а співчуття,
Серця треба там, Буонарроті!

Він дивився на мармур живий,
Вже заходячи з іншого боку;
Он скорбота страшна — хоч завий — 
Протинає болящу опоку.

Справедливості темна жага,
Що розбуджує в пісках джерела,
Не від бога, не від батога,
А від правди така невесела.

То запону правічної тьми 
Патріарх продирає очима.
Що він бачить? Небесні дими?
Ні, то людськість, огнем одержима.

Здогадався могутній Мойсей,
Що здурив його хитрий Єгова!
Як від спеки потрісканий глей, 
Палахкоче душа мармурова:
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«Чи не згубну вказали нам путь 
Кровожерні старі адонаї?
Бо хіба ж то не люди живуть 
В ханаанськім обіцянім раї?

Так за віщо ми маємо їх 
Повбивати й повергнути в тління, 
їхні сльози спалити, а сміх — 
Закувати в сяйнисте каміння?!

Чи ті люди, що потом своїм 
Світ зачали в сухім безджереллі, 
Заслужили на трійливий грім,
Що так підло вбиває в пустелі?

Чи незриме проміння та звук 
Наших сурем скарає раптово 
їх за те, що нажилися мук,
Що інакше в них мовиться слово!

Як не дав ти святої мети,
Не давай мені, господи, влади! 
Вбий мене! Я не хочу вести 
До війни, до руїни й заглади!

Обертаєш отруйне гаддя 
На тернові кущі край дороги,
Та чи дав мені силу вождя,
Чи лиш познак — баранячі роги?!

Я люблю свій народ, та йому 
Не здобути свободи злобою.
Я поклав ту любов, як тюрму, 
Надовкола і понад собою;
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Я ненавиджу житло тісне,
Та його розвалити не смію,
Бо впаде, й мою душу зімне,
І розчавить безсмертності мрію.

Я зрікаюсь тебе. Я поб’ю 
Приказань твоїх чорні граніти!
Я не хочу в чужому раю 
На вселюдській ненависті скніти.

То не бог, що скрижалі свої 
Шле обранцеві — тільки одному,—
А всім іншим братам — нагаї 
Та гіркої печалі оскому.

Наш закон — то братерство нове, 
Наша путь — не під мури чужинні. 
Доки туга нам серце порве,
Будем жити на власній пустині.

З-під мертвотного, злого пласта 
Ми добудемо пахощі глиці.
Будем тут будувати міста,
Випікати свій хліб із пшениці.

Будем тут піднімати сади,
Винограддя чіпляти на зорі.
О, даруй! Добротою суди!
Ти нас любиш! Любов’ю ми хворі!»

Так Франко на каміннім чолі 
Прочитав і невірство, і скруху.
Біль, що гне його вік до землі.
Вираз власного сумніву й духу.
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Він здригнувся. Не міг відійти.
Та вже далі дивитись незмога. 
Надовкола — нужденні хрести,
І немає Мойсея, ні бога...

Кардинали, і юрми калік,
І все лицарство римське жебраче, 
Замовчіть! Там стоїть Чоловік. 
Він не плаче. Хоч знає, що плаче.

Тільки стогін, що в ньому жиє, 
Тільки слово, закуте в оброті: 
«Нащо вклав ти у камінь моє 
Серце болісне, Буонарроті?!»

1982

ДВІЙНИК

Вночі повісив хтось рудого манекена 
Перед вікном йому: поете, глянь — і вмри!
І мертвого в петлі на розкаряці клена 
Побачив він себе досвітньої пори.

І вибіг із ножем, і перетяв ужище,
І зашморг зняв тугий із горла двійника,
І до його лиця він придивився ближче,
І в кожній рисочці Франко пізнав Франка!

«Не падай! Це мара! Опудало, та й годі!
Не кров твоя жива, а бурячковий грим.
Візьми сірник, спали це дрантя на городі 
Чи викинь на смітник, лиш не дрижи над ним.
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Хіба не бачиш ти, що то муляж, перука, 
Тандита, фарба, клей і підле ремество?» —
Так він казав собі, але печаль і мука 
Наповнювали вщерть його рвучке єство.

«То ж упирі й мерці живим жадають смерті 
І прагнуть суть свою вдихнути в образ твій,
А ти — служник життя — розтоптані й роздерті 
Серця оновлюєш в потузі грозовій.

Улесливі ксьондзи та шляхтичі лукаві 
Придумали тобі цю помсту недарма:
Ненависний ти їм! Пишайся! В цій розправі 
Вся їхня немічність, підлота і страма!»

Так він казав собі, але душа боліла.
Здавалося, двійник упав на власний плач.
Де ж той митець меткий, вершитель цього діла 
Де скульптор і кравець, таємний підглядач?

Де той, хто добре знав подібну до пожежі 
Його стрімчасту скронь і зморшки на чолі, 
Сорочки зрібної вишивані мережі,
Потерті рукави при вічному столі?

Де майстер, що створив подобу досконалу, 
Знавець його одеж, і плоті, й житія,
Де кат, що задушив його без трибуналу?
І тут почув Франко: «Це я вчинив, це — я!»

Оглянувся — за ним стояла постать сіра, 
Пригорблена, брудна. Обличчя, мов киса,
Обвисле й вим'яте. В щетині сивій шкіра,
В червоних вигноях жебрацький погляд пса.
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«Пане поет, це я зробив карикатуру 
Із вас і тут її вчепив на курмані...
Я — бідний чоловік, притиснутий до муру 
Нуждою лютою... Даруйте ж ви мені...

У мене четверо дітей і жінка хвора,
Сказати б коротко: я зусебіч — банкрот.
Зганьбив я вас, продав, та їсть мене докора,
Бо ви ж таки борець за правду і народ.

За вами я ходив і придивлявся збоку,
Мов тайний поліцай, до ваших людських рис,
Виловлював я вас із вуличного тлоку 
Очима пильними, скрадаючись, як лис.

Я був на зібраннях, я ваші чув промови,
Я розумів, кого ви кличете й куди,
Але вертавсь домів, як у старі закови 
Безраддя й болеет і, безвиході й біди.

Я — русин. Я — ваш брат. І вас я поважаю,
А ваших ворогів — клянусь! — я не люблю.
Але таке життя. Я плакав од відчаю,
Коли на шиї вам затягував петлю...

Помилуйте мене! Я рано встав сьогодні,
Дай, думаю, піду, зніму оту паскудь.
А гроші не віддам. Чей, люди благородні 
За цей гешефт мене в темницю не запруть».

«А скільки ж вам дали?» —
«Та тридцять ринських, пане!» — 

«Ідіть»,— сказав Франко крізь усмішку гірку.
І кат пішов собі. Десь там його кумпани 
Чекали в темному, бідняцькому шинку.

зо



І тут ожив двійник, і глянув на поета 
Недобрим поглядом: «Так ось який твій брат 
Йому потрібні лиш мотузка і трепета,
Не вдарив ти його, хоч винен він стократ.

На ницості свої сто оправдань Іуда 
Знаходить на суді — то діти, то жона,
І на твоїх очах вже сльози, як полуда,
І в сяйво янгола вступає сатана!

Тепер ти відаєш: ті нуждарі блаженні — 
Прислужники дрібні, жорстокі наймити!
Пече сумління їх, та срібняки в кишені 
Дзенькочуть солодко й не думають пекти.

Біжи за ним, знайди його коло шинквасу,
Як батько, пожалій, і пити з ним присядь,
І шнур віддай йому — його майно й окрасу,
Шнур — найважливіше з усіх його знарядь!..»

«Мовчи,— сказав Франко.— Не в людях зло, а в силі, 
Що їх пригноблює, їм на карку стоїть.
Світ переплавиться в огненному горнилі,
І випалиться з душ нікчемства гниль і їдь.

Чей, жити не могло б ані години людство 
Без віри в чистоту своїх змагань і мрій.
Духовна клишавість, ненависть і падлюцтво 
Розтануть, як льоди, лиш землю відігрій!»

«А де візьмеш снаги,— одмовила подоба,—
Щоб дати всім тепло, весняне зігріття?
Як смерть, чатує нас продажності хвороба,
Такий наш родовий наділ, таке життя!»
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j тут уздрів поет, що не його розпука 
Пульсує в двійнику, а лиш мале єство 
Пахолка панського, що то — муляж, перука, 
Тандита, фарба, клей і підле ремество.

Він вогнище розклав, і полум’я, мов рана,
Пройшло крізь дух його в болючості німій. 
Спалахкотів двійник, та лялька дерев’яна,
І тільки шнур з вогню в траву шугнув, як змій.

1985

ФРАНКО ЧИТАЄ «МОЙСЕЯ»

Франко читає «Мойсея». Хлопчина,
Його син, сторінки перегортає,
Мов піаністові ноти. Скуті хворобою 
Руки поета, як викручені крила,
Непорушно лежать на столі. Та голос 
Невкалічілий, молодий і дужий. Удари 
Дзвону далекого в ньому розлиті. Мова 
Не рветься, мов надмірно напнута струна,
Не закучерявлюється, ніби гемблівка,
А в’яжеться міцно, як підвалини в зруб.
Тиша,
Мов перед обвалом у горах.

Чорні перші ряди — фраки й сутани. Сидять 
Панове: посол, суддя, катехит, адвокат і доктор, 
Пан редактор, і пани професори, та ще кілька 
Панів неясного фаху, можливо,
Переодягнені поліцаї, бо надимають груди, 
Вишивані сорочки виставляють. Далі ясніше —
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Студента, енергійні борідки, високі чуби, 
Палахкотливі погляди, бідна одежа; за ними — 
Ремісники, робочого люду громадка, блузи 
Поблискують, немов хомути од мастила. А позаду — 
Ніби з каменю тесані плечі селян. Кептарі, 
Суконні кабати, сиві байбараки. Уважно 
Слухають, а втім, здається, що дехто 
Дрімає; похилені голови, наполовину 
Прикриті повіками очі...

Франко читає «Мойсея». Пустеля.
Юрмище заздрісних, злих самолюбів,
Що піском один одному кидають в лице,
Жеруться і виють, ніби шакали,
Гарчать на Мойсея, що ходить з палицею, не хочуть 
Вставати з місця, а жадають одного —
Заховатися в нори, грітися на спекоті,
Як студене гаддя; їм не треба походу,
Вони мають усе — тепленький пісочок і кров,
З плоті братньої вижерту. Горе!
У барханах застрягли вози, конюхи з пастухами 
П’яні лежать біля статків убогих,
Ковалі куняють біля горен погаслих,
А молодь танцює в темнотах, багаття,
Покинуті, забуті, западаються в землю...

Франко читає «Мойсея». Здирає 
Палицею самолюбство, лінощі, сплячку 
З людців маловірних і темних, обертає 
Оспалу, розкидану масу в народ,
У пустошній душі вогнище розкладає,
Будить конюхів і пастухів, ковалям 
У горна вкладає вогонь, подарунків од бога 
Приймати не хоче: справедливість і правда 
Здобуваються в праці і в боротьбі...
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Довго не чути нічого, лиш вітру шемрання 
У каштанах за вікнами. Аплодисменти 
З космосу прилітають. Перші ряди 
Плещуть тихесенько, шелескотять 
Подушечками ніжних долонь; плещуть 
Останні ряди звільна й уважно,
Ніби не хочуть думки своєї злякати,
Але їхні долоні, праникуваті, важкі, 
Гримають, як постріли на барикадах.
1985

СПОВІДЬ

І знов священик став коло постелі 
Франкової: — Даруйте, пане доктор,
За надовкучлмвість, але з побуджень добрих 
Прийшов до вас я, пастир людських душ... 
Покайтеся! Вчиніть останню сповідь,
Із богом поєднайтесь! Ангел смерті 
Вже в узголів'ї вашому стоїть!

— Гаразд,— сказав поет,— я поєднаюсь 
Із господом, та хай він сам прийде!
Це ж не купецька, не лихварська справа — 
Нотаріус і свідки не потрібні;
Хай сам прийде, як прагне поєднатись,
Я жодних посередників не хочу 
Між мною і всевишнім. Я спитаю,
За що катує все життя мене?
Чим провинився я, що він забрав 
У мене, ще малого, батька й матір?
Чого це він мою любов єдину
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В заміжжя іншому віддав? За що 
Тягав мене по тюрмах та судах,
Тримав на голоді, гноїв на мерві 
Темничних нар? За що мене труїв 
Щоднини на невільничій свободі 
Погордою й зневагою лякливих,
Дволиких, криводушних і тупих 
Рутенських патріотів? А за що 
Хворобами обклав ще молодого,
Немов камінням, руки покрутив 
Мені, письменникові, що лиш працю 
Любив і жити не умів без неї,
Що проповідував добро й братерство, 
Властиво, божі заповіді? Він 
Повинен би сюди прийти й упасти 
Навколішки перед і мною...

— Що ви!
Отямтесь, пане доктор, богохульство 
В годину смерті — непрощенна річ. 
Подумайте, чи ви могли б інакше 
Прожити, але душу вознести 
В сліпучі верховини власних творів?
Чи не страждання, зіслані всевишнім,
Вам помогли відформувати геній,
Так само вам дарований згори?
Всі ваші муки й болесті — то жолоб 
Для непокірної пружини духу;
Вона що більше стиснута, то більше 
Жадає випрямлятися, і, власне,
Повинні ви подякувати богу,
Що підібрав до вашої спіралі 
Духовної такий міцний утор,
Потужний стиск стражденності й розпуки, 
Що не розбризкалось натхнення ваше,
А, розпрямляючись, у високості
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Себе і весь народ наш підняло...
— Ну, про народ не говорім, панотче, 
Він сам себе повинен піднести,
Якщо він є. Прийшли ви сповідати,
То слухайте. Було моїм жаданням 
Усе життя, щоб люди повставали 
Проти неправди й кривди, щоб добро 
Чинили одне одному, а ви,
Служник добра, жадаєте, щоб люди 
Однаково цінили благо й зло,
Ні, щоб цінили кривду навіть більше, 
Ніж дію доброти, бо з кривди сила 
Духовності росте, як ви сказали,
А доброта податлива працює,
Як мул, але потомства не дає.
Чому ж тоді ви не вчите молитись, 
Приміром, так: «О боже милосердний», 
Пошли нам прикрощі, невдачі, лиха, 
Наповни нам скорботою серця,
Струпами замуруй ти наше тіло,
Зроби з нас кволих, немічних калік 
І вирви з наших помислів щоденних 
Все ясне, життєлюбне і вродливе,
І всі надії наші підкоси!»
Це ж надто підірвало б вашу віру,
Бо радості натура людська прагне,
А не жалоби. Вдатності й краси,
А не потворства... Хочете, щоб я 
Своє страждання полюбив, а в ньому 
І бога вашого, що творить горе 
Наосліп, мов сокирою рубає,
Та ще й жадає вдячної любові 
За кожен свій удар? Так знайте, отче, 
Що я ненавиджу страждання! В ньому 
Я бачу людства слабкощі й ганьбу;
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Ненавиджу я бога, що інакше 
Добра не хоче наділить людині,
Як тільки за її тортури й муки,
І дух її виховує, мов кат,
Лиш болями і страдництвом. Я знаю: 
Це ви глибоко в душі нам загнали 
Пошану до Голгофи і хреста,
До викупу добра за людські жертви, 
Так нас ви вчили протягом століть,
І так платили завжди ми за щастя 
Стражданнями, що навіть сором бути 
Щасливим без проходу крізь катуші, 
Без розпинання й потаємних ран; 
Немовби тільки в страдництві живуть 
Честь, доброта, талант і працелюбство. 
Полита кров’ю й тернами повита 
Дорога справедливості і правди,
Але ж вона й без крові може слатись 
До ніг людині! Буде час такий,
Коли закон добра все переважить,
І встиду не відчує вже поет 
За руки, не пробиті на хресті.
Ідіть!

1985

ОСТАННІЙ СОНЕТ

Франко сказав: — Я не прийму причастя. 
Ваш бог — брехун, розбійник і шахрай! 
Кому потрібне в домовині щастя?
На цьому світі мусить бути рай.
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Духовник відсахнувся від слабого, 
Здригнулася його душа свята:
В оселі цій було занадто вбого,
Щоб тут жили покора й глупота.

Святець пішов, а смерть зайшла до хати, 
На ліжко сіла, де лежав поет.
— Тепер мені, Іване, диктувати 
Повинен ти останній свій сонет.

Франко сказав: — Шановна секретарко,
Іде війна — робота в тебе є...
Напевно, бігти мусила ти шпарко 
Із поля битви по життя моє.

Але тобі кривавими руками 
Торкатись до поезії не дам!
Щоб їй повірили, вона без плями 
З ’явитись має звільненим братам!

Сказала смерть: — Хто звільнить ту худобу? 
Хто їй розкриє правди й волі суть?!
В чужій сорочці до чужого гробу 
Тебе попи вже завтра понесуть.

Ти зрікся бога, бо його немає,
Але я є і вічно я була.
Сонетик твій цю руку не приймає,
Що дотикала царського чола!

Франко сказав: — Нікчемна і смішна ти. 
Мені вдалось тебе перемогти,
Бо я свободу людям дав пізнати,
Мої слова — в будущину листи.
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На них нема ні тліну, ані скверни,
Не доторкнулась їх зміїна лжа.
Пусте, що на шляху моєму терни. 
Чужа труна? Земля ж бо не чужа!

Я буду жити з тими, що на світі 
Зруйнують пекло і збудують рай...— 
Не раз ще він вставатиме в граніті, 
Щоб подивитися на рідний край.
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РОЗВИДНЯЮЩИЙСЯ ДЕНЬ

1

Іде війна. Десь глухо б’ють гармати. 
Порожнє місто. Вікна-сліпарі.
Та видно сад о весняній порі 
І хмар важких запліснявілі шмати.

Вночі в короткий сон приходить мати. 
А вдень студентики-секретарі 
Щось там плетуть про задуми старі, 
Ждуть: може, буде вірші диктувати.

А він мовчить. Далеких канонад 
Його тривожать вуркотливі громи,
Як гук травневий сорок літ назад.

Він дивиться крізь цвіту паполоми 
Туди, де в неба золоті проломи 
Стікає кров із галицьких левад.
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2

Трухліє в серці чорна грань отрути, 
Розпався посивілий жар думок.
Нема вже сили оком зворухнути;
Як пилюга, на все лягає змрок.

Вмирає він, скалічений пророк;
Студених рук закостенілі скрути 
На грудях здиханих... Та ось дзвінок!
В кімнату — гості, молоді рекрути.

І не трутизна смерті, не печаль 
В зіницях юних, а порив до бою,
В руках блискочуть кріси, грає сталь.

— Благословіть, поете, нашу зброю!
— Ця зброя, діти, кована ганьбою,
Вона для вас — могила і шпиталь!
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І він злякався власних слів. Це сором! 
Хто кликав ненастанно до борні,
Хто бачив з далини в буду чин і 
Кров революції пророчим зором?

Невже він занепав так серцем хворим? 
Невже він зрадив сам себе? Та ні!
Вони прийшли в австрійському вбранні 
І Святоюрським свячені собором.

Ведуть їх німці й телепні-попи 
Вмирати за Вкраїну, с Милий боже,
Язик мій вирви, душу засліпи!»

Що скаже! Чим в шаленстві допоможе? 
І падає поет на смертне ложе,
Мов на старих болінь своїх шипи.
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О, скільки крові пролили ви даром, 
Пахолки віденського коршака,
І ви, що йшли з-під царського штика, 
Брати, чужим затроєні пожаром!

Вклонялися жупанам, шароварам, 
Вкраїну будували з гопака,
Не знаючи, та маючи Франка,
Будівника із геніальним даром.

Він помирає. «Господи прости»,— 
Возрадується не один святоха, 
Сплакнуть у фраках траурних кроти.

Що ж, вам усім не видно з темноти, 
Що не відходить з ним його епоха,— 
Вона лише збирається прийти.
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Не раз мені здається, що то я 
Стою біля Франкової постелі,
З чужою зброєю, в чужій шинелі,
А в серці — туск і смерті печія.

І, натягнувши рам’я на рам’я, 
Лежить він у мовчанні, як у скелі; 
Прощаються з ним діти невеселі,
І тихо плаче там душа моя.

За що ми так покарані, Мойсею?
Ти вмер, але Єгошуї нема,
Нема того, хто б ніс твою ідею.

Невже в будущину йдемо сліпма
І, як воли, навиклі до ярма,
Ревем лише за сіном та пашнею!
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Та ні, він був, і є, і завжди буде, 
Цей велетень, цей титанічний дух; 
Його вогонь не вигас, не заглух,—
Він вкладений навіки в наші груди.

Нема на нього кулі, ні простуди,
Бо він, як сонце, шириться навкруг; 
Ми з поглядом його йдемо за пруг, 
Шукаєм правди людства без облуди.

Помре сьогодні він, цей чоловік, 
Забутий і зневажений у смерті,
В лікарню кинутий серед калік.

Але сяйнуть, як небеса роздерті, 
Жовтневі стяги, й вийде з круговерті 
Його червоний, безконечний вік.
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Несуть його. Солодкий і прозорий 
Туман весни в цвітінні молодім.
Та Львів сумний, як вигорілий дім,
Десь там і я, на темний смуток хворий.

Чи можна в трумні поховати грім,
Гучний вогонь з небесних територій,
На правду встановити мораторій,
Лож воскресити в камені старім?!

Ніхто не знає, як воно стається,
Що згашена і витоптана грань 
Новим високим полум'ям береться,—

Знов правда вибухає, де не глянь,
І дух встає із праведного серця,
З болінь життя і страдницьких писань.
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Ще ненароджений я був при тому 
Світінні правди, мудрості й жалю,
Що в іскри обертає тлін і тлю,
Дає величчя духові малому.

Спадали з неба голубого строму 
Зірниці, наче зерна куколю.
І те чоло, що схоже на ріллю,
Світилося з труни крізь смерті втому.

Я народився, щоб іти за ним,
Та не в знаменні темної скорботи,
А в прапорі з розкриллям вогняним.

Вже неживущий, буду смерть бороти,
І всі мої сонця й думок висоти 
Ввійдуть в життя франківського нестрим.
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Злітає цвіту білий пластовень,
Йдуть за труною чорні жалібниці...
На ворогом даровані рушниці 
Немає в нас твоїх благословень...

Йдуть за риданнями — ряди пісень, 
Робітники ступають журнолиці.
Йде, наче в’язень, пущений з темниці, 
Могутній, розвидняющийся день.

Потрібно нам народжуватись тричі, 
Щоб прочитати всі твої томи,
Всі дні твої безсмертні й таємничі!

Візьми ж ти нас в життя своє, візьми, 
Всели в нас дух і дай нам ясні кличі, 
Як блискавиці, вирвані з пітьми!
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БРИЗКАЮТЬ КАМЕНІ 
ЗОРЯМИ

1

Нас, Україно кохана,
Чекає Франко за горою.
Гупає серце титана,
Немов океан за горою.

Ретязі дзвонять на ньому,
Мов битва іде за горою.
Піт на чолі молодому,
Мов сонце стоїть за горою.

Думка стріляє болюча,
Мов блискавки бич за горою. 
Туги здіймається туча,
Мов город горить за горою.

2

Веди нас, червона дорого,
До нього,
Де бризкають камені зорями 
З його джигана вогняного.

На духу закови й готари — 
Удари!
Аж в грудях легені надулися — 
Камінного пороху хмари.

Ламати опоки запону 
До скону!
Тяжкого Франкового молота 
Триматися, наче закону.
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*  *  *

Він у щілину крем’яної скелі 
Встромив сухий березовий кілочок 
І поливати наказав його,
Аж поки гін не вирветься зелений 
І пазурами пуп’янків за світло 
Не вхопиться маленьке деревце...

Неначе крихта брили соляної,
У підніжку скали вода блищала;
Я подивився і подумав так: 
її злизати може кізка дика,
Невже це та криниця, що повинна 
У цім бескетті відродити ліс?

Він угадав мої думки похмурі 
І запитав, що бачу я в криниці,
А я сказав, що бачу неба синь.
— Якого неба? — він спитав уважно.
— Та цього, що над нами,— відповів я.
— Ні! — крикнув він.— Ми бачимо надир! *

Це не дощівка в кам’янім тарелі.
Дивися, тут земля пробита наскрізь,
Води тут вистачить залити світ!
Криничка ця — твоє натхнення, хлопче;
За те, що ти у нім не вздрів нічого,
У вени скелі впустиш кров свою.

Ніхто про це не знатиме ніколи,
Бо дерево нікому не розкаже,
З чого воно плекалось в глибині,—

* Н а д и р — протилежна точка щодо зеніту.
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Отак і вірш. Ніхто не запитає,
Чи він із гри прозорого натхнення, 
Чи з темноти твоєї крові зріс!

1966

СІЯЧ

Неначе кінь-дикун вогняногрив,
На виднокрузі сонце заіржало.
У ту хвилину бог перетворив 
Його ріллю в безплодіє іржаве.

І сіячеві потекли навстріть 
Піщані ріки, люті і нестримні,
І почало в руці зерно горіть,
І стало душно в світі, як у скрині.

Тоді сіяч у кулаках затис 
Затвердлі вогники плодючих зерен.
Була пряма дорога, наче спис,
Та руки покрутило, наче терен.

Він мусив цю пустелю побороть —
Дійти до чорнозему чи до ріні.
Він знав, що неспроможний сам господь 
Спустинити всю землю на Вкраїні.

«Це тільки смуяска,— він казав собі,— 
Неволі і страху смертельна смужка,
А там степи свободи голубі,
Діброви щастя, наче тиха музика.
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Там радощів квітуча сіножать,
Там ум ростин і пісня в кожній кроні, 
Там пам’яті народної лежать 
Високі скиби в перегнилій крові».

І сорок літ ішов Франко-сіяч —
Стриміли руки колючками глоду,
І спів його звучав не раз як плач,
І плач його звучав як гімн народу.

І ботокудські гади у вузли 
В'язались на литках його, як пута.
Та в ті зернятка, що в руках пекли, 
Не дотекла по нім страшна отрута.

На нього чатували звідусіль 
Патріотичні вельми скорпіони,
І вітер москвофільства сипав сіль 
На серце, як півонія, червоне.

У тім’я дзьобали його орли
З Варшави, з Відня, з царської столиці. 
Та вирвати зі жмені не могли 
Ні зернятка безсмертної пшениці.

І жевріло вночі зерно, як грань,
У жмені, що мов з ’їжджена возами.
Він грівся над вогнем своїх страждань, 
Закроплювався власними сльозами.

І ниву чорну він уздрів здаля 
За ріками тремтячих синіх марев.
Так, це була вона, його земля,
Про неї він співав і нею марив.
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Він висіяв у неї свій вогонь —
І засвистали колоски, як стріли.
Тут він умер. Курився дим з долонь —
Ще в неживого мозолі горіли...

Прийшли жнива, і стали клань у клань — 
Фортеці наші вічні та химерні.
Та ми, що вийшли із його волань,
Зорали вже не тільки давні стерні.

Пустиню в бога відняли назад!
Своєю кров’ю піски полили ми.
Там, де ішов Франко, квітує сад
І сходяться народи-побратими.
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ЗАДИВЛЕНИЙ В БУДУЩИНУ

1

Коли Тарас помер і думали царі,
Що буде супокій на Пруті й на Дніпрі,
Що темні бунтарі — рутенці й малороси — 
Зніміють, як вовки в зачиненій норі,—

Тоді горів огонь в одній карпатській кузні,
А ковалі з вогню виймали білі кусні 
Заліза, й молоти гриміли замашні,
І дзиндри бризкали на піл і стіни грузні.

Там у закутині сидів хлопчак. Йому 
Призначено пройти ядушливу тюрму,
Спалитися в труді, невигасно спахнути 
І вогняним стовпом вести народ крізь тьму.

Висіла чорна ніч, немов попівська ряса, 
Темнотами весь край повитий опояса,
Та хтось таки прийшов і горно розпалив 
У кузні бойківській від пломеню Тараса!

2

Закачавши штани, він бреде по воді,
Аж на хвилі кладе свої скроні руді;
Він іде по ріці, по зеленім Стрию,
Протинає прудку та шумливу струю;
З підбережних печер та з-під гатей-кашиць 
Витягає кленів, та пстругів, та плотиць,
Все на берег летить: «Гей, Василю, лови!»
(А Василь — то Щурат, догадалися ви!) 
Головень у руці — животатий ковбан.
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«Гей, Василю, лови, щоб не вдарився пан!»
Щось там б'ється хвостом;

як вогонь, плавники. 
«Пане графе, ану, вилізайте з ріки!»
Пан Бадені летить, ох, летить до мішка, 
Мерехтить орденів золотиста луска.
А за ним, а за ним — пан посол, патріот,
Як у сеймі, було, він роззявлює рот 
І мовчить, мовчкома голосує за те,
Що пан цісар йому по-німецьки сплете.
Ох! Це щука! Ну, звір! А ходи-но сюди!
І зубастий монарх вилітає з води.
«На, Василю, дивись,— ненажерність німа,
Зуби, паща, живіт, лиш корони нема!»
Блиск в повітрі — це хто? Святоюрський отець. 
Скаче, гнеться, горить молодий товстунець.
А за ним, а за ним — не пструги, не плотва, 
Залітає в мішок все дрібніша панва.
В плеса входить рибак, під кущі, в ковбури:
«На, Василю, лови, та за жабри бери!»
Риба, риба пішла, сяє риб'ячий лет 
Від хрестів, галунів, орденів, еполет!

З
На вулиці вечірній, де з вікна 
Франкового текло печальне світло,
Причаєний стояв я і дивився 
В нутро кімнати, ніби мав зайти 
Господар давній у музейну тишу 
Свойого дому... Ось він увійшов,
І я побачив сивизну руду,
Мов іскрами обсипане волосся.
Чоло високе, очі, повні суму,
Вишивану сорочку й руки, руки,
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Немов для свічки складені. Франко 
Тримав буханку хліба під пахвою,
Але не міг ніяк її покласти 
На стіл, бо руки сплетені були,
Мов ялівцю коріння вузлувате...
І впав йому той хліб кудись на землю, 
Коли він з болем лікоть одхилив, 
Немов крило скалічене... Трамвай 
Прогуркотів і видиво скорботне 
В своїм вікні поніс, а я зостався, 
Пробитий променем з того будинку, 
Розпукою вмурований у брук...
Де ж ви були, мужі мого народу,
Коли зів'яла в того сила рук,
Хто наше поле вичистив од глоду,
Хто з нього виніс гори каменюк,
Хто вирівняв та виорав жахіття 
Дідівщини — жагою власних мук,
Хто дав нам хліба на тисячоліття ?!
У цісаря ви підмітали сміття 
І цілували віденський канчук!

4

В мені живе одна клітина 
Вогню твого, але вона 
То зблискує, мов гільйотина,
То плаче й рветься, як струна,
То кров мою, обдерту з плоті, 
Вганяє блискавкою в світ,
То спалює мене в роботі,
То кличе в темноті — на звіт,
То піднімає серце в жмені,
Як море човен, то пече,
Як божі хомути й ремені,
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На людське впряжені плече,
То спопеляє терпеливо 
В душі моїй злобу стару,—
Через твоє вогненне диво 
Я весь ніколи не помру.

5

Живи, Іване, сину Якова,
Хрещений потом і слізьми.
Твори, хай наша доля шлакова 
Народить крицю в надрах тьми.

Живи, прикований до молота, 
Камінням битий звідусіль.
Твори, нехай душа розколота 
Дає словам цілющий біль.

Живи, закиданий попівськими 
Прокльонами, навік живи.
Твори, хай мислі стануть військами, 
Як ті повстанчі хоругви.

Живи, стережений жандармами, 
Шпиками вітаний щодня;
Твори, поганьблений бездарними, 
Червивими, як порохня!

Живи, осяяний багнетами,
Прозрілий крізь тюремний змрок; 
Твори, таврований клевретами 
Корони, кутої з кісток!

Живи, навідуваний хворою 
Печаллю темної пори;
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Твори, болящий непокорою 
І справедливістю, твори!

Живи, проклятий недолугою, 
Лячною підлістю тхора;
Твори, наповнений потугою 
Любові, мудрості, добра!

Живи між дурнями надутими, 
Що пнуться в генії, живи; 
Твори, навік припнутий путами 
До купи злої мурашви!

Живи, підносячи розплющену, 
Побиту честь і чистоту;
Твори, задивлений в будущину, 
В святої людськості мету!

Живи, не зламаний за гратами, 
Розп’ятий на твердій журбі; 
Твори! Тебе народ читатиме 
І воскресатиме в тобі!
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ДА СВЯТИТЬСЯ НАВІКИ

Да святиться навіки всюдисущість Франкова 
В палахтливості думки, в непродажності слова,
В крові й небі знамена, в гарячіні ковадла,
В алфавіту корінні, в галузках абецадла,
Щоб були ми подібні до зорі на калині,
Щоб були ми потрібні споконвічно однині,
Щоб світило нам сонце справедливе й розумне,
Щоб були ми безсмертні від колиски до трумни, 
Щоб ми, зглибивши всесвіт, повертались додому, 
Воскресали в народі, як весна, молодому.

Да святиться навіки працелюбність Франкова, 
Невсипуща тружденність каменярського слова, 
Спрагота громадянства, співчутливості рана, 
Завзятющість мужицька, ненатомність титана,
Щоб ми спокій забули, боязливі й ледащі,
Щоб нас жерло сумління, як шипшинові хащі,
Щоб шукали ми в праці лікування од смерті,
Щоб спечалені душі, ворождою роздерті,
Ми єднали натхненням, прокипілим до споду,
Як землею вітчизни, як найменням народу.

Да святиться навіки геніальність Франкова, 
Дивина й всемогуття найпростішого слова, 
Революції подих, непокори спекота,
Одержимість Мойсея, прямота Дон-Кіхота.
Щоб були ми відкриті й непохопні, як обрій,
Щоб росли ми й зростали в запальчивості добрій, 
Щоб були ми народом у братерській родині,
В яснім розумі різні, в темнім серці єдині, 
Непогасні на зорях, невтопленні на водах,
Духом правди великі і щасливі в народах.
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Київські сонети

Гранослов
НА В ІЧ Н У  Н АМ 'Я ТЬ  
МАКСИМУ РИ Л Ь СЬКО М У

1

Немов тремтіння зляканих осик,
Що затуляють листям сиві очі,
Коли сокири сплющений язик 
В щелепах пил прицмокне на обочі,

Немов жіночий відчайдушний крик,
Що кличе порятунку серед ночі,
Немов червоної гадюки сик,
Що в серці загніздилась, як у клоччі,

Ношу в собі я найтемнющу вість,
Що з київських примчала передмість, 
Постукала у двері спозарана...

Виходжу з хати й чую вже здаля — 
Голосить в Голосієві земля:
Ой синку мій, велика в мене рана...
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2

Не плачте, Ярославно, їде князь — 
Тепер його вже не беруться стріли. 
Лакузи кончанові подуріли,
Перед полоненим упали в грязь.

Обличчя в нього тільки помарніле — 
Не легкома доріженька далась,
Від іскри із підкови зайнялась,
І коні, ведучи вогонь, летіли.

Дивіться, Ярославно, на щитах 
Його несуть хоробрі побратими,
Та ви лише скажіть йому: Максиме!..

І він прокинеться, як вічний птах,
Із попелу сивин своїх воскресне,
Щоб знову вам життя віддати чесне.
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з

Він дні свої, як сосни злотокорі,
Для нив будущини спалив дотла.
Його душа у слово перейшла, 
Повставши в працьовитій непокорі.

Та коли він востаннє з-за стола 
Підвівся в першій і смертельній зморі, 
Гули не пізнані ще нами зорі 
В згасаючому всесвіті чола.

На скелях болю в чорній порорснечі 
Вони померли... І його труна 
Нам обривала руки молодечі.

Від мертвих сонць така була вона,
Що й тінь її врізалася у плечі 
І гнула нас, як брила кам'яна.

62



4

Залізний нелинь чорними руками 
Давив у нетрях туч, немов гаддя, 
Палючі блискавиці все життя, 
Згораючи над юними дубками.

У нього переймаючи знаття,
Вони росли й міцнішали з роками, 
А з нього листя падало зірками 
Від радості за їхнє майбуття.

Вогненні ручаї текли по ньому, 
Клекочучи, шугали у траву,
Аж доки серце із грудей старому

Не вижорнали — в темінь грозову. 
Та він і мертвий береже від грому 
Свою родину, в зелені живу!
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Була у нього усмішка дитяти —
Блакиті української тепло.
Любов’ю серце зроджене було,
Як пісня — чесне, як бджола — завзяте.

І сивокриле, зжурене чоло 
У сяєві Франкової посвяти.
І, панською сокирою потяте,
Ім’я Залізнякове в нім жило.

Лиш кольору очей не передам,
Що світ у слові залишили нам,
Де з подиву і гордості горів я;

Його, як ластівки у небі слід, 
Червонокровий не пійма граніт,
Ні мармур, що слабий на білокрів’я...
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6

Стояв і плакав я коло труни 
Максима Рильського в печалі темній.
І сам себе у марноті нікчемній 
Побачив із його височини.

І сам собі я говорив: збагни,
Що смерть іде по стежці потаємній, 
Щоб мозок твій перетворити в кремній,
А кість — у пневматичність бузини.

Безсмертя виростає не з могили,
Воно встає з колиски до вікна —
В житті його велика таїна.

Благослови свої життєві сили,
Щоб так, як він, свою верстати путь, 
А помирати можна вже як-будь.
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7

Він вийшов з хати в млисте передрання, 
Зачувши, як гуде мисливський ріг 
Далеких друзів... До дітей своїх 
Не повернувся досі з полювання.

Чи заманила чорноока ланя 
Його туди, звідкіль нема доріг,
І досі він шукає мовчки їх, 
Соромлячись безсилого волання?

Ні! Він стріляв драпіжників-вовків 
І спить тепер у курені з вінків 
Так тихо, ніби Україна сниться.

Дерева бовваніють навкруги 
В тумані надвечір'я, мов стоги,—
Між ними ходить слави олениця.
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Колись мій батечко учив мене,
Як за столом тримати гарно ложку. 
Я, слава богу, вивчився потрошку, 
Хоч діло це (не смійтеся!) складне.

Один бере ту ложку, мов Явдошку 
За руку, і викручує, і мне,
А другий візьме, як смичок,— і тне,
А третій допаде — як в морі дошку.

Навчіть перо тримати, друже мій,
До спазм, до зомлівання, до каліцтва, 
Щоб видобути силу чолові цтв а

З глибин душі в запеклості німій; 
Навчіть мене трудитися до смерті 
І зникнути в тружденній круговерті.
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9

Я голос чув його в сумному залі:
«Поети! Смерть не служниця! Не ждіть, 
Що з ваших книг здмухне пилок століть 
Начистить ваші ордени й медалі,

І підоллє епітети зів'ялі 
Підхлібників старих, що навдогідь 
Вам золотом назвали вашу мідь,
А стежечку — стрілою магістралі!

Вона повзе, як ворог, з темноти;
Якщо з мечем назустріч їй не йти — 
Життя від вас тікатиме, як обрій!

Той смерть свою навіки поборов,
Хто на її ненависть мав любов,
Хто рівня їй, але у силі добрій!»
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Любити свій народ і в тій любові 
Ходити, наче кінь у хомуті,—
Дарма що день у день гризе до крові, 
Здуває горб на гордому хребті.

Не скаржитись на пужална грабові,
Ні на шляхи безводні і круті,
В драбиняку тягнути густоброві 
Снопи надій на паски золоті.

Не оглядатися в сумній тривозі,—
Хоч би й півсвіту склали на гарбу 
І вигнули в зеніт рубель на возі,

Копитами впиратись у журбу —
І не розбити бджілоньку слабу,
Що впала в дощ і сохне на дорозі.
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Стоять вінки червоні, як щити,
І він лежить, як воїн у зброярні.
Чи рани ті незримі і безкарні,
Що він їх мусив у душі нести?

У варті біля нього став і ти,
Як біля сонця чорний гніт ліхтарні.
Ти віршики пописував бездарні 
І геніальні наклепи-листи.

Падлючності й страху брудний байстрюче, 
Йому ти серце пробивав могуче 
І виливав на нього власну гидь...

Але твоя вже вибила година,
І мимоволі добра ця людина 
Тобі своїм безсмертям відомстить!
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Учіться в нього, юні гранослови,
В незграбній брилі думки віднайти 
Ясні і вперті лінії плити,
Придатної для вічної будови,

Приєднувати геніїв світи 
До володінь Тарасової мови;
Коли ж похвал насунуться димове, 
Від їх трутизни очі берегти!

Шануйте коми кожної пір'їну 
В розкриллях білих ста його томів, 
Що піднімали з урвищ Україну.

Він так її любив і розумів,
Що не загубиться у пітьмі тліну 
І на світанку вернеться домів.
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Моя душа в розколинах, мов скеля, 
Тумани смутку сплять на дні проваль. 
Та сходить сонце і ясніє даль — 
Виходжу з туги, наче з підземелля.

Не перетре твердим піском пустеля 
Моєї мови голубий кришталь.
Переросте в граніт м'яка печаль,
З путі зникає постать Азазеля.

Тікає дух пустині... Я іду,
Хоч він мені будує на біду 
Високі — до небес — перегороди...

Веди мене, дорого правоти,
Як не мені, дай іншому дійти 
На тихі зорі і на ясні води.
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Він не робив з пера громовідводу 
І не осліп в обіймах блискавиць. 
Його не бачили лежачим ниць — 
Хіба тоді, як пив з потока воду.

Він України мав чарівну вроду, 
Носив її наймення гордолиць.
Він виріс від суниць аж до зірниць, 
Великий гранослов свого народу.

Йому призначено і далі йти 
Через усі весілля наші й тризни, 
Через любові нашої мости,

Що не бояться толу, ні гнилизни,
В сивинах сонце нинішнє нести 
В майбутнє сонце нашої Вітчизни.
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В його житті ще раз вони страждали, 
Ще раз пройшли чистилище вигнань,
І їх поем щонайтонкішу грань 
Він в українські переніс кристали.

На мить вони в липневу ранню рань 
Покинули високі п’єдестали,
В почесній варті біля нього стали,
І плечі їх здригались від ридань.

Та він із ними перейде межу,
Де не питають паспорта, ні мита — 
Пускають правду, завертають лжу...

Світитиме народам із пітьми 
Зоря Максима Рильського, умита 
Міцкевича і Пушкіна слізьми.
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Київські сонети

*  *  *

Майнула мить одна в краю чужому, 
Але здалося, що пройшли віки.
Гуділи сни мої, мов літаки,
Будився я від ранку, як від грому.

І ось тепер вертаюся додому 
Розбитий, наче глек, на черепки.
Та, ніби дотик дружньої руки,
Знімає рідне місто з мене втому.

Вздоровлює мене ріка століть,
Знов у мені напружується й грає 
Коріння слова й мислі верховіть.

Це щастя, як життя, одне й безкрає,— 
І в тому знак його, що сонце сяє, 
Тече Дніпро, і Київ наш стоїть.

1976
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*  *  *

Коли каштани в Києві цвітуть 
І пахнуть медом голоси киянок,
Моя душа світлішає, мов ранок, 
Вивітрюється з крові каламуть,

Бентежить сонце, як жіноча грудь, 
Побачена крізь марево фіранок...
І прагну я свого життя останок 
На білу свічку цвіту обернуть.

Світитися жадаю між братами 
Добром і радощами. По світах — 
Розвіятись ясними пелюстками.

А коли ні, опасти хочу в прах,
Щоб вистелився світлом вічний шлях 
Світам — під Києва зелені брами.
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Ось незнайома жінка. Відпалало 
Її волосся. Попіл — над чолом.
І на лиці, що гарно так прив’яло,—
Не усмішка, а радості надлом.

Нічого в ній нема, що б заволало 
До мого серця, що б мене крилом 
До себе пригорнуло, що б упало 
В мою печаль, як зірка в темний стром.

Чого ж я обертаюся в актора,
Як бог у лебедя, чого тремтить 
Моя душа, як ніч блакитнозора?

Хто напинає поміж нами нить 
Незриму, та спроможну замінить 
Мене в хлоп’я, що світ уздріло вчора?
1977
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Люблю вночі на небеса дивитись,
Коли зірки, немов бджолиний рій, 
Поблискують крильми, і повен мрій 
Виходить місяць, як прадавній витязь.

Блакитом неба прагну оповитись, 
Неначе димом тютюну курій,
Лишити все на цій Землі старій 
І в безмірі небеснім загубитись.

Там десь моя вітчизна неземна,
Де пахнуть зорі, ніби євшан-зілля,
В сивинах сяйва мріє далина.

Та день іде блідий, як породілля,
І знову я в руках того свавілля,
Що звершує колиска і труна.
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Як олень, що надбіг із Оболоні 
І над рікою у стрибку застиг,
Висить на вантах сонця золотих 
Широкий міст в залізі та в бетоні.

Але в його розкриленім пілоні 
Я відчуваю серця рівний дих,
Спекоту рук натхненно-молодих,
Твердь, що була на батьківській долоні.

Так чує будівник в своїх руках 
Натомлених — гудіння арматури 
Моста, що не затихне у віках!

Там з людської снаги сталеві шнури 
Напнулися, як приструнки бандури,
І засвітив мелодією шлях.
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Підводиться на древньому Дніпрі 
Новітнього моста будівля строга.
В будущину злетить нова дорога,
Як промінь світанкової зорі.

Майстри, монтажники, бетонярі,
Тут ваша праця, пісня і тривога 
Тектиме вічно, як ріка розлога,
Де ви купались о нічній порі.

Для когось там цей міст — бетон і криця, 
Сухі закони твердості й числа,
Споруда мертва, а для вас — це птиця,

Палюща душу помахом крила,
Струнка і тонконога танцівниця,
Що руки над водою простягла.
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Наморені вертаються додому 
Робітники, і в електричках сплять,
І рейки гнуться, й поїзди скриплять,
Мов сталь везуть, а не робочу втому.

І видно при освітленні грузькому 
На кам’яних обличчях снів печать: 
Змивають мрії з душ пилюку й чадь, 
Турбот вагу, буденщини оскому.

О, скільки причаїли далини 
Посміхнені, хоч і закриті, очі, 
Благословенні, хоч короткі, сни!

Мені здається, що по темній ночі 
У погляд сонця і в слова пророчі 
Нових співців обернуться вони.
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Купатися в Дніпрі посеред ночі,
Коли прозорий місяць, мов янтар,
Над Лаврою і, наче тіні хмар,
У водах темних береги співочі;

А хвилі радо йдуть, немов жіночі 
Єдвабні груди, в рук твоїх пожар,
І чути срібні жалощі гітар 
Біля багать у заростях обочі...

Любов твоя — столиця всіх столиць — 
Збудована із полум’я й блакиті,
Де на піску лежав ти горілиць.

В душі — Карпати, синявою вкриті,
І безміри пшениць несамовиті,
А місто це — на дні твоїх зіниць!
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Як діамантова сяйлива грань,
Ятріє сніг на булаві Богдана.
І днина гріється благоуханна
Над ватрами софійських злотних бань.

Нові будови в сітях риштувань 
Просвітлюються сонцем спонадрана. 
Тремтить моя душа, як та мембрана, 
Ясніє неба голуба гортань.

Пройдуся по майдану білим цвітом 
І загублюсь навіки в далині 
За містом, за одвічним заповітом...

Та погляд мій не вмре на стремені,
А, на гетьманській мислі самоцвітом 
Сяйнувши, мчатиме в майбутні дні.

/977

83



*  *  *

«Прииди ко мне, брате, у М основу».
Іпатіївський літопис 1147 p.

«Прийди до мене, брате, у Москву»,— 
З віків лунає голос побратима.
Ця дружба, як стіна неопалима 
Софії золотої. Я живу,

Я піднімаю небеса плечима,
Тому, що помирав за корогву,
Яку несли крізь бурю вогневу 
Мої народи. Далеч несходима,

Безмежна вірність, тиха доброта 
Ідуть мені назустріч із Росії, 
Схиляються століття, як жита.

Безсмертя прагнуть душі молодії,
Бо не в майні та в вигодах, а в мрії 
Лежить братерства людського мета.
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О рідне слово, хто без тебе я?
Німий жебрак, старцюючий бродяга, 
Мертвяк, оброслий плиттям саркофага, 
Прах, купа жалюгідного рам’я.

Моя ти — пісня, сила і відвага,
Моє вселюдське й мамине ім’я.
Тобою палахтить душа моя, 
Втишається тобою серця спрага.

Тебе у спадок віддали мені 
Мої батьки і предки невідомі,
Що гинули за тебе на вогні.

Так не засни в запиленому томі,
В неткнутій коленкоровій труні — 
Дзвени в моїм і правнуковім домі!
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Схитнувсь на ожеледі інвалід 
І впав, так ніби ноги по коліна 
Йому вогнем відбила вдруге міна 
І раненого кинула на лід.

Розчахнутий, колючий, наче глід, 
Розбитий, ніби статуя камінна, 
Піднявся він, і кров його кармінна 
Палила сніг, що й сам від болю зблід.

Ні, не було ні вибуху, ні крові.
Шумів тролейбус, будувався дім, 
Виблискувала вулиця в обнові.

Лиш я, немов на полі бойовім, 
Спинився і, закований у грім,
Застиг на півжитті, як на півслові.
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Ходивши біля Бабиного яру,
Де плаче вітер сивий, як пророк,
Я на червоний наступив листок,
Що з клена впав на плити тротуару.

І бризнула, як полум’я пожару,
Із нього кров, і послизнувся крок, 
Озвався кулемет, і в темний змрок, 
Неначе в яму, впав я від удару.

Там я помер від кулі й там воскрес, 
Але навік, як блискавка шалена,
В душі моїй зостався крик небес.

Вступила в мене сила незнищенна,
А наді мною листя, як знамена,
Палало в глибині небесних плес.
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Край Бабиного яру в небеса 
Звелася телевежа. А під нею 
Сіяння дивне стелеться землею, 
Немов осінніх яворів яса...

Та ні! Там сяє мамина сльоза 
Крізь товщу закривавленого глею, 
Там біле світло, схоже на лілею, 
Запалює блакить, як та гроза.

А там димують гори, наче рани, 
Вкриваються вогнем материки, 
Болінням людства світять океани.

Куди ж те сяйво лине? Де зірки, 
Що повертають на свої екрани 
Забитих душ невигаслі думки?!
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У кратері нічного стадіону 
Я був один, як в небі молодик.
Плив наді мною хмари темний лик, 
Нагадуючи Перуна з бетону.

Летів літак. Він іскру ніс червону 
Між крилами, немов букет гвоздик... 
Втім вибухнув футбольний шум і крик 
У серці перекинутого дзвону.

Болільники ревіли звідусіль.
Перун кривив божественного рота. 
Літак у сітці бився, як мотиль.

Світ рвався в порожнечу — за ворота. 
М’яч розпадався, мов трагічна нота, 
Що прагне збожеволілих зусиль.
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Вже в надвечір*! гаснуть осокори, 
Мерехкотить підфарниками шлях.
На автостраду в стемнених полях 
Далеке світло кидають мотори.

Чорніють рідні пагорби і гори,
Мов батькова долоня в мозолях.
Не доторкаючи небесних блях,
Летить моє життя, як промінь, скоре.

На стрілах і на схрещенні доріг 
Шукає погляд мій дороговказу,
Та не в пітьму, де жде м’який нічліг.

Не прагну темноти подібно плазу,
А лиш туди, де згасну я одразу,
Крізь ніч до сонця — мій летючий біг.
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В душі я чую неясний мотив,
Так ніби десь під вітром опівночі 
Дзвенить води весняної розлив 
Над нивами, чи ніби десь в обочі

Осінній лист у золоті поплив —
Аж споминів моїх осліпли очі,
Чи ніби перший сніг оповістив,
Що йдуть зимові дні, як поторочі.

Я прислухаюсь. Осінь і весна,
А там зима — три паралельні ноти, 
Над ними — літа золота струна...

Скажи, душе, чого тремтять висоти,
І звідки йде життя моє, і хто ти? 
Чотири пісні там,— а ти одна!
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Як дивно бачити своє життя 
В малій і супокійній брилі книжки! 
Там дні твої нещадні, як опришки, 
Щемливі, як дівоче каяття,

Густі і темні, як серцебиття
Коня, що біг сто миль без передишки,
Високі й золоті, як вікна вишки,
Де сонця й мрій поблискує лиття.

Невже це все вмістилося у слові? 
Невже в малюнок одного листка 
Сховалось листя, що жило в діброві?

Так! Це життя достойне і рядка,
Що крізь віки нестиме, як ріка,
Одну хвилину радості й любові!
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В червоні нарядилися панчохи,
До вуст приклали сурми голосні,
І грають князю влесливі пісні 
В Софійському соборі скоморохи.

Хоч звуки їх облущилися трохи,
Та все ж таки у фресках на стіні 
Вони звучать і спогади сумні 
Тобі несуть з далекої епохи.

Ото твій друг — один із тих музик,
Що витинає владареві оду 
За гривну срібну чи за медяник,

А ти, хто мурував той храм від споду 
Аж до верха для величі народу,
Закляв у камінь дух свій і язик.
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На мене віє іскрами здалека, 
Пергаментів згорілих чую дим.
Людей питаюсь голосом сідим:
— Де Ярославова бібліотека?!

Горить! Страждання темного нестрим 
Мене катує, мов костерна спека.
Так ніби не Лукрецій і Сенека,
А я згорів із Києвом старим.

Немає в цьому ложно! прикмети,
Мої книжки палитимуть не раз 
Батиї, геббельси і піночети.

Такого болю прагну, щоб не гас,
Щоб сяяв крізь важкі словесні сплети 
І обертався на вогні в алмаз!
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Стліває сніг від поблиску блакиті,
Солодкий вітер віє із Дніпра,
І птаство гомонить, як дітвора,
І діти сяють, наче зорі вмиті.

Незримий струм, як бога тінь в санскриті, 
Запалює каштанів темні бра.
Підносяться до світла і добра 
Мої думки, як руки розповиті.

Весна! Мене волають небеса 
І хмари, що летять, як білі коні,
Як молодості вічної яса.

Я вже іду, я весь уже в розгоні...
А сивина коло моєї скроні 
Бринить, як роздратована оса.
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Моя душа не відає про бога,
Та в літаку молився я не раз,
Коли машину грім ламав і тряс,
Як брилами завалена дорога.

Мене безглузда й нескінченно вбога 
Лякала смерть — ще у мені не згас 
Пісенний дар, натхнень моїх алмаз,
Він ще не дав того, що дати змога!

А на землі стояв я під крилом,
Яке несло мене і рятувало,—
Йому співав я вдячності псалом,

Але на світ дививсь не так зухвало, 
В мені любові наче більше стало, 
Добра, що не схитнеться перед злом!
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В моїй душі сьогодні сніг пішов,
Якась велика проломилась хмара.
І серце аж пригнулось, мов конара, 
Потрапивши під кам'яний покров.

Свої літа підрахував я знов,
Немов коштовності — печальний скнара, 
І смерті несподівана примара 
Зморозила мою невкірну кров.

Не чую втіхи з того, що травою,
Чи деревом, чи поблиском води 
Я стану за межею гробовою.

Душе моя, ти в світло перейди,
Що бачив я за горя та біди 
В моєї матері над головою.
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В моїм селі на маминому гробі 
Росте калина. Знаю, то вона —
Душа моєї матері сяйна 
Підводиться в нев'янучій подобі.

Супутники горять антеннолобі, 
Схиляючись до світового дна,
Та оживає знову яснина 
В червоного куща святій утробі.

Все розсипається, як ті вінки,
Як хвої заржавілої корона,
Лиш пісня пролітає крізь віки.

Живу — сльоза відкрита й безборонна — 
А над моїм життям багряні грона 
Ятряться, наче в небесах зірки.

1977

98



*  *  *

Прийшов я сповідатися калині,
Що на могилі матері зросла.
«Моя спокревнице, я проти зла 
Стою — так ти стоїш на хуртовині;

Я вгору зводжу крила соколині,
Як ти гілки — в дні літнього тепла. 
Я віддаю плоди свого живла,
Як ти червоні кетяги — людині;

Корінням я торкаюсь так, як ти,
До серця материнського. І неба 
Я на собі підношу три пласти,

Як ти, але мені ще сили треба 
На те, щоб сонце піднести в сльозі, 
Як піднімаєш ти його в росі!»
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Степ навкруги. В траві стежина біла. 
Безмежна тиша. Мирна далина.
Втім біля мене куля розривна 
Із присвистом скаженим пролетіла.

В землі, як та гадюка вогнетіла, 
Вмлівіч пропала — вибухла вона.
Із квітки дим пішов, і тишина 
Під небесами знову затрубіла.

Давно воєнна стихла круговерть 
І світ стоїть у сонці, наче пава,
Що ж розриває коло мене твердь?

Чи це мене наздоганяє слава 
Така, як думка недруга, лукава,
Чия мені привиділася смерть?
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Мені потрібно тільки олівця,
Паперу, хліба, тихої оселі
І, може, ще блакитної форелі, 
Одягненої в золоті сонця.

Так лож і криводушіє митця 
Женуть у темні схованки й пустелі, 
Хоч ждуть його скорботні і веселі, 
Болящі і палаючі серця.

Мені явився голос той від стоми,
Та не подався я в ліси за ним,
Де селяться аскети, звірі й гноми.

О, я ненавиджу отруйний дим,
Та спопеляю словом огняним 
Диму чий бруд, а не сніпок соломи!
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*  *  *

Не розкидай без намислу по світі 
Думки, як скарби, повні дивини.
Ти їх у схов душевний зачини,
А ключ до них сховай у заповіті!

Брехня! Думки в душі, як леви в кліті 
Позападають у ліниві сни;
До скону не розбудяться вони —
Вже не царі, а жебраки в лахмітті!

Дай волю їм, допоки ще горять,
Допоки до життя вони охочі —
Крик і жага, любов і дивоглядь!

Те, що живе не в полум’ї, а в клоччі,— 
Дрімає і не відкриває очі,
Хоч ніж ти в нього вбий по рукоять!

1977
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*  *  *

І вийшов я на гори, як Хорив, 
ПЬглянув на Дніпра важке свічадо, 
Братам далеким поклонився радо, 
Бо Київ разом з ними я творив.

Світила осінь. Берег златогрив 
Дививсь у воду, як русяве чадо 
Князів моїх. О таємнича ладо, 
Скажи, чиє життя я повторив?

Як я лежав, засипаний землею, 
Печаль віків — куди діватись їй? — 
Любов’ю обернулася моєю,

А місто Кия в пам’яті моїй 
Летіло понад степову гілею,
Як блискавиця в хмарі грозовій.
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*  *  *

Не вірю в те, що ми постали з глини, 
Коли дивлюсь на ленінське чоло.
Як у перевесло міцне стебло,
Назавжди входжу в світлощі людини.

З глибин душі моєї промінь лине 
До серця, що на світ ще не прийшло. 
Від моїх мислей відпадає зло,
Як відпадають од дахів льодини.

Я натикаюсь на біду й печаль 
І прокидаюсь, не сплячи, від болю;
Я сонцем очищаюсь, мов кришталь;

Та чую в тишині і в громах бою,
Як духу вічного тривожна даль 
Тече під серцем, сяючи любов’ю.

1978



Сонети 
подільської осені
&

ХЛІБ

Цей хліб, що світить на моїм столі, 
Поборює мою печаль і втому.
Я сонця двигіт відчуваю в ньому, 
Неначе пульс на власному чолі.

Безсмертя української землі,
Розкрилля вод, вогні ракетодрому,
В слова чи в сталь закуту силу грому 
Возносять хліборобів мозолі.

Не нам нужди чи голоду очима 
Дивитись на весільний коровай, 
Складати вірш, в якому стогне рима.

Нам думати про новий урожай,
Щоб стала в ріст пшениця, як Дунай, 
І мисль горіла з неба за плечима.
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БЕРЕЗА

Береза, наче мати сивоброва,
Над стежкою в полях озимини 
Стоїть чи йде поволі... Зупини,
Спитай, а де ж твоя рідня й діброва?

А може, й справді з-під Москви чи Пскова 
На українські пагорби й лани 
До сина, що поліг у дні війни,
Вона прийшла, як пісня колискова.

В блакиті, наче в світлі кришталю,
Я бачу, як сльоза тремтить на вії,
Як білі руки в’януть од жалю.

Благословенна будь, жоно Росії!
Я, син калини, в сніговій завії 
Тобі, як рідній, небо прихилю.
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ЯБЛУНЯ

ЮРІЮ ЯКУТОВИЧУ

Щаслива яблуня! Надовкруги 
Ті яблука, мов золоті собори —
Живло добра, яке ніхто не зборе, 
Шаленство материнської снаги.

Але від непомірної ваги 
Галуззя рветься, падають підпори;
І вибуха вона, мов серце хворе, 
Скидаючи плоди, мов ланцюги.

Як мати і робітниця стражденна,
Вона кладе поламані рамена 
На землю і без слова помира...

Якби дерева й нас також навчили 
Ламаться лиш від безуму добра,
Від щедрості, що понад людські сили!.
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НИВА

Блищать росою довгі пасма нив,
Як скроні, побринілі сивиною.
Той шлях, що ним я в молодості снив, 
Що звів мене з коханою маною,

Заорано. Рілля переді мною. 
Розхристаний чубок стерні надгнив, 
Так ніби це під скибою масною 
Похований русявий вітер жнив.

Стоги соломи в сповитках туману,
Мов айсберги, пливуть мені навстріть, 
І надять душу хвилі океану.

Я йду та йду вже декілька століть, 
Втопаю й на рятунок зву кохану,
Що деревом на обрії стоїть.

1972
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ЗЕМЛЯ

Машину мив я вчора: з-під крила 
Виборсував чорнозему букати — 
Шляхи, що ними довелось блукати 
Вночі коло подільського села.

Липка земля із рук моїх текла 
І заливала рапуваті скати,
Так ніби я зап’ястя мав розтяте,
І кров’ю захлиналася жила.

Втім, на долоні засвітила рана
Тим поблиском, що в полі спонадрана
На скибі залишають лемеші.

Так я відкрив, що полум’я любові, 
Плачі і радощі в моїй душі —
Все з одності землі моєї й крові.

/972
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НА ПОЛІ

Дві колії у чорній болотнечі, 
Моторів монотонний вокаліз, 
Отруйний дим буксуючих коліс, 
Колгоспних шоферів похилі плечі,

Зелених оболоків мокрий ліс,
Вітрів студених пошуми смеречі, 
Коралове сузір’я гечі-печі *
В сіянні сплаканих туманом сліз.

Як глечики, там буряки цукрові 
На купищах. Там трудяться жінки, 
Хоч люта мжичка їх пече до крові.

Там зашпори заходять у кістки, 
Там носять гичку заспаній корові 
І в мріях світ будують пастушки.

1971
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ПРОЗОРІСТЬ

Стоїть, як мати, лагідна і чиста 
Осіння днина в сяйві сивини.
Медово пахнуть стиглі тютюни, 
Нанизані на шнури, як намиста.

Бринять, як море, зорані лани,
Над ними лине пісня тракториста.
В землі дзвенить пшениця золотиста 
Під пальцями важкої борони.

Біжить весела дітвора зі школи, 
Нестримна, як розгачена ріка, 
Вирують сміхом голубі околи.

В повітрі потривоженість така 
Тонесенька, як голка літака,
Що тягне білу нить за видноколи.
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ПІСНЯ

На фоні побліднілого блакиту 
Конари чорні і ніби неживі.
Брунатне листя в темному рові — 
Отіння мертвого деревориту.

Та на дорогу, золотом накриту, 
Машини виїжджають грузові. 
Розпізнає в червоній корогві 
Вітрець свою любов несамовиту.

Мелодія в повітрі вирина,
Сріберно вигнута озимина 
Дзвенить і дзвонить, наче кришталева.

Співають хлопці, їдучи в кіно,
Від пісні пригортаються дерева 
І будиться в ріллі сухе зерно.
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ВЕСІЛЛЯ

Дуднить весілля. Круглі молодиці 
Тонких, неначе хміль, парубчаків 
Навколо себе в’ють, і блиск підків 
У притемках присвітлює музиці.

Злітають із прадавніх рушників,
На щастя звінчаних, червоні птиці.
І рідна пісня, як бджола з косиці,
Бере з душі напої для віків.

Сп’янілі підлітки, хмільні дідуги 
Однаковісінької повні туги —
За тим, що буде й що було давно.

А молодята у новій коморі 
Невтомно розкорковують вино 
І мріють лиш про сон в щасливій зморі!

1971
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ВЕЧІР

Вечірнє світло, ніжне, як єдваб, 
Лягло на доли fi пагорби химерні. 
Зірки колючі і сухі, як стерні, 
Земля і небо повні дивних зваб.

Забулося, що жив тут бідний раб, 
Збирав по ночах колоски мізерні 
І мріяв дідича прибить до дверні,
Та сам помер, бо на журбу заслаб.

Його сліди мене гукають нині. 
Печаль стискає серце в самотині — 
Лишився тільки погляд в небесах.

А в двір його — до внукової хати — 
Втягає трактор золотий васаг,
Де міниться пшениця, як дукати.

/ 97/
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ЗОРІ

V плоть мою, не навчену літать, 
Впиваються, неначе кігті, зорі.
То боронюсь від них у непокорі,
То в потемки ховаюся, як тать.

Неначе в звіра ніж — по рукоять — 
Вганяю зір у простори суворі.
Та сліпить, наче рана в дикім створі, 
Безмежності сліпуча непроглядь.

Нема зв’язку між космосом і мною! 
Нічого кров не розповість мечу,
Сталь не пойметься мислю жизняною!

Та, як надходить вечір і вочу 
З’являються зірки за далиною,
Я, небесами пійманий, тремчу.

І971
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ТРАКТОРИСТ

Вдень і вночі, на сонці і в тумані 
Блискочуть і шумлять його плуги.
Він три доби не спав ... Здаля стоги 
Принаджують, неначе сни рахманні.

Вже в’яне зір, і руки, наче п’яні,
Із важелів спадають... Навкруги 
Поля тремтять, мов зіткані з юги...
І вже юнак сидить в ракетоплані.

В які світи й навіщо він летить,
Коли в зерні пшениці більше дива,
Аніж в зорі, що з’ятрює блакить?..

Він будиться, і усмішка щаслива 
Прояснює його лице на мить.
І знов двигтить, аж стогне, чорна нива.

1971
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ЗЕРНО

Мого життя не вистачить мені 
Для діл, що їх у задумах лелію.
І не одну мою жагучу мрію 
Зі мною поховають у труні.

Лежати з ними в пітьмі й тишині 
Під кам’яним надгробком не зумію. 
Рвучись у світ, у людську веремію, 
Відроджуся в пшеничному зерні.*

В його ядра вогненнім безконеччі 
Заграють, як у безмірі світи, 
Нездійснені жадання молодечі.

Я рідним полем вічно буду йти,
Не виймуть з мене сонця й доброти 
Сльотаві дні, зимові холоднечі.
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БАЖАННЯ

Стою, мов явір, в огняній одежі, 
Снігам навстріч несе мене земля;
В моїх думках згоряє мудра тля. 
Сивіють іскри в скронях — із пожежі.

Такого зросту я дійшов, що межі 
Свого життя побачив звіддаля.
Але не вище став за немовля,
Що вперше бачить сонячні мережі!

Скорботи я своєї не назву,
Бо в імені її не оживу 
І вдруге жить не хочу в тій печалі.

Я хочу жити раз, але в огні,
Що палить душі плісняві й зів'ялі 
Вистрілює крильми з плечей мені!

1972
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ДАЛИНА

Під хмарами згасає далина,
Як сивий лірник, сніг іде і грає.
Мене, як немовлятко, сповиває 
І тісно в’яже музика сумна.

Втім, ясний звук до серця долина, 
Серпанок сірий долу опадає,
Гей, розлетись, думок почварних зграє, 
Нам сяє далеч, що пітьми не зна.

Хвилина смутку — це звичайне діло,
Та не вдягнути льодових заков 
На викохане сонцем людське тіло!

Я — вічного вогню надійний схов.
А як помру, займеться в інших знов 
Те, що в моїй душі палахкотіло.

1972
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ОСІНЬ

На мене осінь хлинула, як павідь 
На луг низький... Тікати я не міг...
Вона як жінка, що останній гріх 
їй за саме життя дорожчий навіть.

Не знає маски, в слові не лукавить 
І не соромиться жадань своїх.
Як ті дерева — в неї голий сміх,
І голий плач, і гола щастя звабідь.

Я покорився їй — нехай вона 
У мене переллє свою натуру,
До себе уподібнить, як жона.

Я радісно прийняв її зажуру,
Жахну відвертість, пристрасність похмуру,— 
Та сниться все-таки мені весна!

1971
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СОНЦЕ

Під вечір ти зникаєш, ніби в пущі,
Де сіється, як мжичка, сірий змрок,
І морок, наче пилюга морок,
Туманить очі, ясні та видющі.

У темряві, що ніби в’яже крок,
Стоїш ти, мов курчатко в шкаралущі,
Та головою небеса темнющі 
Розвалюєш у визначений строк.

Тобі назустріч крізь вітри студені 
Виходжу на посніжені поля 
Стежками, що скриплять, немов ремені.

Жовтоголове і пухке пискля,
Дрімаєш ти в моїй широкій жмені,
Та вже парує серце і земля.

1971
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НА ДОСВІТКУ

На досвітку гудуть мені сніги,
Тікає ніч від мене, як ворона.
Стоять дерева, ніби виногрона, 
Обгризені вітрами довкруги.

А сонце йде на темні береги,
Печальне, ніби пісня похоронна.
І чорний човен сивого Харона 
Пливе на склі ранкової юги.

Та, мов літак з тяжкого оболока,
Я вилітаю знову на блакить —
Геть видива осінні з-перед ока!

Я смерть згадав лише на те, щоб жить, 
Щоб ця земля, зелена і широка,
Тісною стала, ніби творча мить.
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ТИША

Про тишу мріялось... Та ось вона 
Опівночі мене вгорнути хоче;
В її тумані вірш мій шелескоче,
Як миша у мішечку борошна.

О тишино, ненависна й страшна, 
Набита хмарами груднева ноче,
Не вродиш слово ти мені пророче,
Що блискавками небо розтина!

Я проклинаю ласку супокою, 
Блаженство дорогої самоти,
Напоєне трутизною гіркою.

Жду ранку, шуму, крику, суєти,
Щоб, наче міст над прірвою гірською, 
Сонет у громі серця возвести!

1972
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СВІТЛО

Стікає світло, як вода зі скелі,
З небесної крутої висоти.
І сліпне той, хто хоче віднайти 
Пощербину на сонячнім тарелі.

Коли тебе, немов струмки веселі, 
Вмивають промені любові, ти 
Сміливо їм відкрийсь до наготи 
І ясністю залий душі тунелі.

Хай сонце в них шумить, немов обвал. 
Твоя любов — довір’я ідеал,
Не обізвись до неї згірклим словом.

Іди назустріч їй і так зроби,
Щоб тайники ненависті й злоби 
Для святощів любові стали сховом.
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ІНІЙ

Вночі з'явився іній на катранах,
На стомленому цвіті диких рож, 
Повітря голубе прошив, як дрож, 
Зібрався в падолах, як сіль у чанах.

Дуби в сріблом гаптованих каптанах 
Подібні стали до старих вельмож.
А ти на камінь мармуровий схож 
У діамантах нетривких і таних.

Та день іде, і крем’яний покров 
Зникає з дерева, з куща, з болота, 
Неначе в них запульсувала кров.

А там на обрії кипить робота —
Так ніби сонця золоті долота 
Вирізьблюють для тебе серце знов.

1972
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«РАБИ» МІКЕЛ АНДЖЕЛ О

Нема в Рабів облич, лишень тіла,— 
Страшні створіння ці безумислові.
Чому ж творець покинув на півслові 
Свій труд — Рабам не вирізьбив чола?

Невже забракло генію тепла,
Щоб оживити очі мармурові,
В камінні мозки влити світла й крові, 
Збудити мисль із темного живла?

Ні, все в них є: слізьми промиті очі, 
Думками й потом спалені лоби —
Про це говорять руки їх робочі.

Я чую ваше дихання, Раби,
Закуті в брилах крики боротьби,
Як рокотання грому в надрах ночі!
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МУСА ДЖАЛІЛЬ

Нема полону й рабства для душі,
Не скутої нікчемним страхом смерті. 
Лиш боягузи, в пилюзі простерті, 
Перед катами в’ються, як вужі.

Колючий дріт знімає маски лжі, 
Серця й обличчя, як папір, подерті. 
За миску баланди чи жменю дерті 
Вчорашній друг стає в ряди чужі.

О, це болить! Куди сховати очі,
Щоб комуніста і поета сліз 
Не бачили фашистські поторочі!

Щоранку табір шелестить, як ліс,— 
Там убиває зрадників щоночі 
Татарський погляд, кинутий навскіс.
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ЮЛІУС ФУЧІК

За кого ти своє життя віддаш,
Коли навкруг серця мовчать, як дзвони,
Затоплені в болото, а тевтони
Твій край стоптали і взяли під страж?

Душа побита в скалки, як вітраж,
Та не вгасає світло в ній червоне;
І крізь тюремні засуви й бетони 
Проб’ється твій останній репортаж!

Бо Прага є! І правда є! І люди 
Не всі злякались чорного хреста,
Не всі осліпли на шляхах облуди.

Дух від покори, від брехні вуста,
А зір від злуди відмивати буде 
Твого страшного слова чистота!
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ФЕДЕРІКО ГАРСІА ЛОРКА

На золотій околиці Гранади 
Гарсіа Лорка горілиць лежить.
Він утопив свій погляд у блакить, 
Як у невісту, повну світла й знади.

А кров його в сухій траві горить 
І сліпить, наче блискіт канонади. 
Навколо вбивці повзають, як гади, 
Маскуючись, міняє шкіру бридь.

Це єзуїтська головна прикмета — 
Розстрілювать живого, наче пса,
В боги ж возводить мертвого поета!

Та куля в серці вже не погаса,
І спалить з плазнів сплетені тенета 
Поезії безсмертної яса!
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АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЕКЗЮ ПЕРІ

Навіщо повертатися назад
З небес на землю, де війни катуші, 
Де Францію дрібні й підступні душі 
Зжирають, наче гусениці сад?!

І свій літак тісний, немов снаряд, 
Веде він у безумнім безоружжі 
Крізь вибухи, що, мов сліпучі ружі, 
Цвітуть і осипаються підряд...

В палаючій, як метеор, машині 
Його вхопила неба течія 
І занесла в глибини темно-сині.

Світ у зірках читав його ім’я,
Лиш у пісках Лівійської пустині 
Не відала про це сліпа змія.
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ЮРІЙ ГАГАРІН

Упав літак, на нашій тверді тлінній 
Розпався умлівіч, як всохла віть. 
Вогонь шарпнувся в синю небозвідь 
Над божевіллям металічних ліній.

Трава почервоніла, наче мідь, 
Струхлявіла й збіліла сталь, як іній, 
Згорів, немов газета, алюміній — 
Такий, що не повинен був згоріть.

До вогнища прибігли з поля діти,
І Тм вдалось у попелі знайти 
Дзвінкий обруч космічної орбіти.

О Юрію! Носив на серці ти 
Швидкий політ і вже не міг стерпіти 
Повільних крил, як руху без мети.
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ЕРНЕСТО ЧЕ ГЕВАРА

1

Як дим, на землю падає Гевара, 
Кущами болю вибухло плече...
Так тихо поміж пальці кров тече, 
Як поміж скелі золотава хмара.

Стає над ним убивця, як примара, 
Впритул стріляє ще, і ще, і ще...
— Хіба не годі вже? — питає Че.
І сміхом зблискує зіниця кара.

Тож начувайтесь, навісні кати,
Бо він з могили встане вас карати, 
Мерзенність вашу полум’ям змести..

І ось беруть його в сувій церати,
В тюрму несуть таємно, мов кроти, 
І неживого кидають за грати.

132



2

Спалити, чи віддати для мурах,
Чи в мурах затопити, чи в бетоні,
Чи поховати в атомному схроні 
Цей, наче порох, небезпечний прах?

Так лють реве, так шаленіє страх.
І, щоб не брався мертвий Че до броні 
Вони йому відрубують долоні,
Опечені на вогневих вітрах!

Та, мов скривавлені казкові птиці,
Ті руки, оживаючи, тремтять,
На волю вилітають із темниці.

Збираючи нову звитяжну рать,
Вони, як п’ятикутні зоряниці,
У небесах Америки горять!
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ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО

Юнацький зір і сивина пророка, 
Сльози і сонця незбагненний сплав. 
Як небеса, над лісом людських справ 
Світилася його душа глибока.

Час від його проникливого ока 
Трутизну в мед підступно заховав.
Та він печаль і смерть свою поправ 
Ніч обернув на сяйво оболока.

Невидимий для гнома і крота, 
Торкаючи зірниці головою,
Стоїть він, мов заграва золота.

Просвітлюючи колоски і хвою, 
Лежить між Сосницею і Москвою 
Поета тінь прозора і крута.
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ГАЛИНА КАЛЬЧЕНКО

Слухняна й смертна глина, як раба, 
Згинається, чужій підвладна волі.
Та непокора зріє в ній поволі,
Встає за невмирущість боротьба.

У бронзі грає слово, мов труба,
В граніті — вкриті інеєм тополі.
Душі землі, де стигнуть людські болі, 
Торкається її рука слаба.

Та ось — Галина відійде від Лесі,
Як донор... Кров її пульсує, б’є 
У кволій плоті на каміннім плесі.

Той камінь їй безсмертя віддає,
Що закричав і вмить життя своє 
Почув на стилоса натхненнім лезі.
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БАТЬКО

Причулось наче цокання копит,
Ланців бряжчання в батьковому возі.
Я вибіг уночі надвір в тривозі,
Неначе совість кликнула на спит.

Грав на рокитах інею блакит,
Та не було нікого на дорозі.
О батьку мій, ти в кам'яній знемозі 
Лежиш, згорівши, як метеорит!

Усе життя я доростати буду 
До мудрості твоєї й доброти,
До висоти твого важкого труду.

Дай до пісень мені слова знайти,
Щоб не було в них плісняви ні бруду, 
Згоріти дай у полум’ї мети.
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ПЕЙЗАЖ

Жінки співали на далекім полі, 
Пливли в блакитних небесах пісні. 
Стояв осінній вечір на стерні 
В молодику — неначе в ореолі.

Як тихі промені в листках тополі, 
Ряхтіли мрійно голоси в мені,
І проступали в неба глибині 
Зірками рідні радування й болі.

Летіло, наче іскри з димаря, 
Пожовкле листя з темної обочі,
І брався я вогнем, що не згоря;

Вдихав, як вітер, співанки жіночі, 
Ширяв на золотих висотах ночі,
І серце в грудях билось, як зоря.
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РОЗДУМ

Ще не скінчилося празникування 
В гостинах юності, а сивина 
Бринить сама від себе, як струна, 
Яку напнула в полі осінь рання.

Але в одвічнім дарі чудування 
Моя душа прозориться до дна; 
Любові сяйвом повниться вона,
Як сонцем плід у пору дозрівання.

Я не боюся, що на рінь тверду 
Чи на колючі гостряки покосу, 
Немов доспіле яблуко, впаду...

Вітаю день осіннього приносу,
Як я оберну в пісню стоголосу 
Свою — до краплі — силу молоду!
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СОНЕТ

Стрункий сонет з’являється в уяві, 
Неначе в лісі олень-злоторіг, 
Чутливий і принадливий, як гріх, 
Далекий, мов зоря в небесній мряві.

Як в намисли фальшиві і лукаві 
Напрямувать його нестримний біг... 
Він спиниться на схрещенні доріг, 
Закаменівши в дешевенькій славі.

Відчується бетон в його статурі,
На голові засохнуть штурпаки,
Мов у спекотне літо кущ на мурі.

Все вичарує правда навпаки —
Він роги золоті, як блискавки 
Думок, нестиме крізь віки та бурі.
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ДВІЙНИК

Той ліс, що я дитиною садив,
Гуде й шумить на кам’янім узгір’ї. 
Там поселились невідомі звірі,
По ночах стогне загадковий див.

Там я гриби збирав і заблудив; 
Тріщало гілля, ніби звук в ефірі... 
За мною у моїй подобі й шкірі 
Мені на пострах мій двійник ходив.

Він там живе, де темники оспалі, 
Та якось я оглянувся в юрбі —
І стрілись наші погляди зухвалі.

Ми з ним у потаємній боротьбі: 
Сміється він тоді, як я в журбі,
Як я сміюся — він тоді в печалі.
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РАНОК

Ще котить вітер листя по соші, 
Як обруча палаючого диво,
А вже сльота з ’їдає дні жадливо, 
Немов іржа забуті лемеші.

Ще не змолола осінь, а в коші 
Засипала зима багате мливо. 
Спадає сніг повільно й терпеливо, 
Біліють крила ниви і душі.

Я слухаю, як свищуть, ніби реї, 
Антени на дахах у ніч бліду,
Як днина йде, подібна до лілеї.

Сивіючу, але ще молоду,
В долоні сонця голову кладу, 
Неначе в руки матері своєї.
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ЗРІЛІСТЬ

Як бабиного літа срібні ниті,
Думки пливуть і світять оддалік, 
Вливаюся в їх лагідний потік 
Душею, ніби поблиском блакиті.

Де ж пристрасті мої несамовиті?
Де молодий вогонь, що серце пік? 
Невже запорошився, наче тік,
Майдан мого життя в лискучім плитті?

Ні! Зрілість, наче сонце, надійшла. 
Вона мене понад вершини й хлані 
Несе в безмежнім світла океані.

Але яка хмільна пора була,
Коли згоряв я сто разів дотла 
І воскресав, неначе бог, в коханні!
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ДЕДАЛ ТА ІКАР

— Моя дитино, синку мій Ікаре,
Хіба я не казав летіти в млі,
Триматися туману і землі,
Не рватися до сонця понад хмари?

— Ти все казав, та нездоланні чари 
Польоту й висоти. Покинь жалі,
Бо ж мав я крила, а не костилі,
І щастя знав, а не його примари.

— Дитя моє, ти за щасливу мить 
Віддав життя, розбився на граніті,
А ми ж тікали від царя, щоб жить!

— О батьку, смерть — це не найгірше в світі; 
На скелі краще падати, ніж гнить
В ярмі, при царськім золотім кориті!
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ЩАСТЯ

На пагорбі зеленім хата.
Криниця. Ясени. Автомобіль.
Стіл на подвір’ї. Пісня — предків біль. 
Вишневоокі мальви — як дівчата.

На серці — спомин маминого свята,
А на устах — солодкий вітер піль. 
Калач і сонце, місяць і чепіль,
Блакиті чарка — сподом синювата.

В усьому — щастя. Хміль буття. Роса 
Привітно посміхається, аж диво.
День, як багаття, тихо погаса.

Грудь матері ссе немовля жаждиво 
І дивиться поважно в небеса,
Де мерехтять зірки, як вічне жниво.
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ЛЮБОВ

Час на буйдужість обертає муку,
А тіло й кров — на камінь чи на мідь; 
Ненависна ж мені одноманіть,
Де не буває світла ані звуку.

Не простягну ніколи доброхіть 
Безжальній костомасі дружби руку. 
Люблю життя, де повно сонця й грюку, 
І ця любов моя на сто століть!

Я син землі, що родить хліб і мрію. 
Вона безсмертя кожному дала — 
Поету, космонавту, гречкосію.

Збагну безмежжя неба і числа,
Добра відвертість і дволиччя зла,
Лиш смерті я повік не зрозумію!
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ГУСИ

Навсплячки гуси чапають додому, 
Вдоволені та сповнені надій.
Вони напаслись на траві блідій, 
Погрубшали в лінивстві молодому.

Десь журавлі летять крізь власну втому 
І кличуть їх на шлях спасенний свій. 
Дарма! Кого скував блаженний лій,
Той хоче спати в курнику глухому.

Не збудяться — хоч ти з гармати влущ! 
Вони дрімають, мріючи про тлущ,
Небес не треба їм, хоч крила є...

Ось образ твій, нещасний міщанине! 
Наїстися й поспати — це єдине 
Хлів’яне щастя гусяче твоє.
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ДЗВІН

Якщо ти дзвін, то мовчкома даєш 
На поворозку серце взять залізне...
Не тільки титар, а й створіння злісне 
За мотуз може сіпати. Авжеж!

Як ти поет, то в руки сам береш 
Своє велике серце благовісне,
Б'єш ним об небеса. Розлийся, пісне, 
Наповни світ по золотисту креш!..

І заздрості не май до того дзвона,
Що звук йому дається без труда,— 
Висить на серці в нього шнур-припона!

А ти звістуй, де радість, де біда, 
Розлийся, як засмута похоронна 
Або — як революції хода.
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ЗАКІНЧУЮЧИ

Писав я ці сонети восени 
В подільському селі на Тернопіллі.
Мов яблука чи груші пізньоспілі,
До снігу наливалися вони.

В них — зернятка душі, туманів сни, 
Терпкого сонця соки стужавілі,
Але в плодах, що до зими на гіллі,— 
Немає хробів ані гнилизни.

Благословенний будь, мій рідний краю! 
Як дерево мале в гучнім саду,
Політок зимовий тобі складаю.

Нічого не жадаю, тільки жду,
Щоб знов підняти крону молоду 
І розцвісти в зеленому розмаю.
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Вогнище
*

дитинство

1

Прийшов купець з червоними очима, 
Щось на подвір’ї з батьком говорив,
А потім витягнув капшук з грошима 
І за моє дитинство заплатив.

Я одягнувся у нову сорочку 
І, сльози витираючи тихцем,
Потяг сумне теля на мотузочку 
У чорну ятку за старим купцем.

Я бачив сонце, ніби ніж у крові,
Там, де в лісах кінчається земля,
І думав: що, ну що скажу корові,
Коли вона спитає, де теля.

Приніс я кволий мотузок з теляти,
До хати увійшов, немов німий,
І спати ліг, і чув у сні, як мати 
Ділила на податки золотий.

І пошепки, як вітер на підсінні, 
Молилася за душі всіх створінь.
І прокидався я, неначе в сіні,
У сивім шелесті її молінь!..

149



І досі — тільки сном візьмуться очі — 
Я чую журні мамині слова,
Лечу стежками поміж ниви отчі,
Де кров'ю сонця збризкана трава.

2

Смаглява ніч в колисці гір 
Гойдала місяця малого. 
Чоло біленьке, як папір,
І голубі очата в нього.

А мати з царини ішла 
В село далеке крізь обочі, 
Сподобала й собі взяла 
Білявеньку дитину ночі.

Тоді я з подиву затерп: 
Вона, неначе на солому, 
Повісила на хмару серп,
А брата принесла додому.

З

Учителька тонка, дочка майора, 
Короткозора голуба змія 
В червонім капелюшку мухомора — 
За столиком, а біля дошки — я.

Ховаю в тихий сором босі ноги 
І землю, що відсохлася від стіп, 
Збираю на долоню із підлоги 
Немов покришений чорнющий хліб.
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А паничі сміються гнилозубо,
Дають мені з куточка помело.
І серце моє гупає, як бубон,
І тріскає від реготу чоло.

А пані в крик: «Із класу марш, русінє!» 
І зачиняються роти гнилі,
Виходжу і жбурляю в небо синє 
Свої зірки — окрушини землі.

4

Сивіє сіно у валках,
Схилили голови ромени.
Мій батько сивий, наче птах, 
Здрімавсь од змори коло мене.

І засихає сивий піт 
На сонячній високій скроні.
А я готую наш обід —
Мал ай і яблука червоні.

Та не буджу його — хай спить,
Бо встане й скаже: «їсти — потім... 
І піде знов траву косить 
І поливати сивим потом.

5

З неба голубої миски 
Ллється спека... Золотою 
Иду травою, як водою,
Коники з-під ніг — як бризки.
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Блискотить, як мирисниця, 
Сонце у моєму глеці,
А дрімаючій смереці 
Лісова пожежа сниться.

Дзвонить літо далиною,
І кує зозуля в гаї,
А потік пересихає,
В кушки виношений мною.

6

Впали на мене чари 
Хмари далекої.
Біг я через мочари 
І став лелекою.

Понад широким полем 
Зашумів крилами.
Ніби черкнув я полами
Об небосхили.

Сів на зеленім обніжку 
Аж перед вечором 
І на одненьку ніжку 
Став по-лелечому.

З лелечатами по зарінку 
Бігав навзаводи.
Раптом побачив жінку 
У темній заводі.

На хвилях вона ходила, 
Гралася зорями.
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Швидко сховав я крила 
Під осокорами.

Сам за прозору галузь 
Приліг на купині.
Бачив, як одягалась 
Жінка по купелі.

Як у волосся синє 
Вплітала маєво.
Як вона в тихій лозині 
Зникла, мов марево.

Мене осліпили похилі 
Золоті плечі.
Не міг я знайти в бадиллі 
Крила леле чин і.

Там десь вони пропали 
Під осокорами.
Пішов я в світи, пропалений 
Жіночими зорями.

7

Коли стає у хаті темно, 
Сідаємо при каганці.
Мов кіт, муркоче веретено 
До ранку в маминій руці.

Мосяжним топірцем опришка 
На грушці висить молодик. 
Влітає в душу перша книжка, 
Б’є дзвін шабель, сокир, мотик.
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Повстанчі зорі, наче маки, 
Понад Карпатами цвітуть.
А в нашій хаті гайдамаки 
Китайки на онучі рвуть.

Жупани міряють суконні —
З плечей вельможних залюбки. 
У вікна заглядають коні,
Як на весіллі дітваки.

І чути плач землі моєї,
І в палашах синіє гнів,
І Гонта вносить у киреї 
Своїх зарізаних синів.

І ніжна титарева доня 
Яремі подає води.
Стоять невпрохані, як доля, 
Тарасові й мої діди.

Пісні лунають невеселі,
Болючі, наче глід в нозі... 
Снується нитка із куделі 
І світить в маминій сльозі.

8

Навколо церкви на мураві 
Сіяють в кошиках паски. 
Сліпі, безногі і гугняві, 
Співають псалми жебраки.

Наш парох в золотім фелоні 
Посвячує хлібин ряди.
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Обрубки рук і ніг червоні 
Блищать у крапельках води.

Страшні, дрантиві і нужденні, 
Благають милостинь вони.
— Звідкіль прийшли? — питаю нені.
— З війни, мій хлопчику, з війни.

Христос воскрес — і господині 
Розносять кошики домів.
І, раді вбогій жебранині,
Каліки припиняють спів.

Сідають їсти на могилах 
Свої перепічки й хліби,
А потім із хрестів підгнилих 
Знімають милиці й торби.

Кульгають сірими шляхами, 
Лишаючи криві сліди.
— Куди вони? — питаю мами
— Не знаю, хлопче мій, куди...

9

Біля вогнища в полі 
Дід сідає поволі,
І закурює файку,
І розказує байку:

— Вийде з гаю ватажко,
Біля ватри присяде 
І зажуриться тяжко,
Бо набачився зради.
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Не спитає нічого 
Побратима нового,
Лиш йому — на долоні 
Дві жарини червоні.

Скаже — тихо стояти, 
Скаже — пісню співати, 
Доки грань спопеліє, 
Попіл вітер не звіє.

Щось тебе не видати, 
Кам’яний Довбушуку...
І сварить мене мати 
За попечену руку.

10

На нашім городі росте каміння,
Росте, як зуби в яснах землі.
Я виламую гостре його коріння 
І виношу на вулицю в кошелі.

І виношу — аж рвуться тоненькі руки,
І знаю, що знову за рік, навесні,
Вишкірить скиба нові каменюки
І треба їх знову збирати мені.

— Збирай,— казав мені батько,— в покорі, 
А нивка віддячить тобі стокрот.—
А мати казала, що мертві зорі 
Падають взимку на наш город.

Затвердло мозолля рук моїх дужих,
А доля судила ціле життя
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Збирати каміння на рінистих душах, 
Возити тачками в яри забуття.

11

У тіні верб на оболоні,
Де в пояс вигула кропива, 
Хитають головами коні,
Як п’яні друзі коло пива.

Розповідають про походи,
Про золоті попони й сідла.
І дивляться на ті городи,
Де їхня молодість поблідла.

І дивляться на верболози,
На зорані поля й на межі.
А в їх очах палають сльози,
Як білі сонячні пожежі.

їм тільки снилися стремена,
Як ті веселки над хатами... 
Довжезні гриви, як знамена, 
Зотліли попід хомутами...

Духмянить медуниця й рута,
І сонце міниться від млості.
А вимочені в росах пута 
Згризають ноги їм до кості.

З їх ран гіллячкою зганяю 
Мухву, що бренькотить, мов кулі, 
Та їм, спрацьованим до краю, 
Кують недовгий вік зозулі.
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Останнє літо йде лугами 
Із дзвоном мідяної тронки.
І плачуть коні за літами, 
Що відсвистіли батогами, 
Порвались, наче посторонки.

12

На попелищі я стою. 
Бундючні втікачі з Варшави 
Палили тут ганьбу свою, 
Білизну мертвої держави.

Три дні жовніри берегли 
Вогонь на нашому майдані.
І били крилами орли, 
Здихаючи в передсвітанні.

Три дні в Стопчатові горів 
Життєпис пишної катівні. 
Скляні зіниці шандарів 
На погарі клювали півні.

13

Черешня, як та мати, край дороги, 
У жиляках селянські чорні ноги.

Сорочка цвіту білого на ній,— 
Мережка у блакиті весняній.

Колись мене ця добра деревина 
Тримала на руках, неначе сина.
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Багато нас було, її дітви,—
Всіх не назвеш, хоч півсела назви.

Вона, схиляючи зелені скроні,
Давала ягід нам соски червоні.

Ми висіли на ній, немов рої,
Тужавіли від молока її.

І, вдячні нашій черешневій долі, 
Гойдалися в її шумнім подолі.

Як газда біг з кавулею в руці, 
Спурхали з неї ми, як горобці.

А він, лихий ненависник, зі злості 
Ламав їй, бідній, палицею кості.

Хай краще пропадає все задар! —
І кров її світила, мов янтар...

Стоїть вона в світанку, сумовита,
Як біла хмара, променем пробита.

Скидаю капелюх. Не впізнає.
— Це я, черешне, я, хлоп’я твоє!

Вона знімає рукавом сльозину:
— А де ж ти так барився довго, сину?

1965
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NAVIGARE NECESSE EST *

ЛАДУ Х ІН Т У

1

Човен шукає в пітьмі причалу,
Човен блукає у темнині.
З чорної хмари, з лютого шквалу 
Не проглядають рідні вогні.

Валяться неба гори і гроти,
Дощ батогами б’є по очах,
Мабуть, не змігши вітру збороти, 
Острів піднявся й зник, наче птах.

Що тут робити? Кинути весла, 
Скласти на грудях руки навхрест, 
Ждати, щоб хвиля в прірву занесла? 
Ні! Navigare necesse est!

2

Гасне дитина від білокрів’я,
Ніби згоряє зірна блакить.
Падає світу стеля й покрівля, 
Звуглене серце б’ється й болить.

Ось — рятівної усмішки диво 
(В ночах сльозами спалена тьма). 
Лікар відводить очі лякливо.
Є ще надія? Ні! Вже нема!

* Navigare necesse est — необхідно плисти 
далі (латин.).
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Що тут робити? Взять поворозку 
Та й задушити в горлі протест, 
Світло згасити в грудях і в мозку? 
Ні! Navigare necesse est!

З

Брат відступає від заповіту,
Клятву ламає, дану в бою.
Вже він зірками іншого світу 
Потай годує душу свою.

Вже його ваблять ніжні шарлати 
Слави й білизни славних повій,
Вже він виходить позамітати 
Під хмарочосом попіл і гній.

Вже на екранах мертвого раю 
В’яже, як сіті, зрадництва тест.
Що нам робити? Вмерти з відчаю? 
Ні! Navigare necesse est!

4

У павутині сонце, як люстра,
Димом повита людська любов. 
Смерть пророкує знов Заратустра *, 
Лорка від кулі падає знов.

* З а р а т у с т р а  — легендарний герой 
іранської історії, у творах Ніцше — 
проповідник зловісної філософії надлюдини. 
(Приміт. авт.).
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Дивиться злоба поглядом кручим, 
Виклювать правду прагне дотла, 
Крила зв’язати дротом колючим, 
Вставить, як око, душу зі скла!

Від полігонів сивіють луки, 
Кришиться неба синій азбест^—
Що тут робити? Вмерти з розпуки? 
Ні! Navigare necesse est!

1977

БАТЬКІВЩИНІ

Вітер над яровиною просяває блакитно й червоно — 
Прапор летить, клекоче, грає тугими крильми.
Земле моя! Веснородице! Світла безсмертного лоно! 
Ти кров мою чисту навіки в сонце своє візьми!

Сам я жадаю бути поміж зірками зорею,
Та дорожче мені стократно сяйво з твоєї груді; 
Благослови мене, рідна, любов’ю й снагою своєю, 
Виповни мукою творчості дні мої молоді.

Оберни мене в маревіння свого безконечного світу,
В зернятко тміну або в нездоланне пшеничне зерно,
В одне-однісіньке слово кобзаревого заповіту,
В повітря, що в ньому співає народу мого знамено.

А коли ворог на тебе брехню свою темну погорне,
Ти скажи мені: «Встань з могили 1 Правду оборони!» 
Оберни мене в скелю, в каміння непереборне,
Що спиняє на морі вкриті нафтою буруни.
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Дай мені бути вогнем, що здирає із океану 
Плівку мертвого бруду, неправди мазут і гній.
Дай мені осявати голубінь благоуханну 
Цвітом черешні й безу в долині карпатській моїй.

Родом я із Карпат, з печальних опришків родом,
І Кавказ мені рідний, рідна квітка альпійських висот. 
Лине дух мій верхами й не піде ніколи він сподом,
Він — верховинське зілля, білотка, а не осот.

Я люблю височизну — вклоняюсь високому духу людини, 
Зірницями світанковими вабить мене роса.
Україно моя! Вітчизно! Кохання моє лебедине!
Не потрібні мені без тебе ні озера, ні небеса!

Вітер над яровиною просяває блакитно й червоно,— 
Прапор летить, клекоче, грає тугими крильми.
Земле моя! Веснородице! Світла безсмертного лоно!
Ти кров мою чисту навіки в сонце своє візьми.

1977

*  *  *

Мені минало десять літ,
Я на стерні збирав колосся, 
Коли знаменом зайнялося 
На Сході небо. Захід зблід. 
Людьми стопчатізська дорога 
Наповнилась. І я на шлях 
Злетів — з колоссям у руках — 
З гори, як пташка з оборога.
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А там брати, а там бійці,
А там скрипки, а там цимбали. 
Солдати дітям роздавали 
Зірки, хлібини, олівці;
Ми цілували стяг червоний,
Що серце грів нам на льоту, 
Дніпрян, їх зброю золоту, 
їх червоноармійських коней...
І показати я хотів 
Стерняні на ногах проколи, 
Синці, принесені зі школи 
Від тих освічених катів,
Що рідну, материнську мову 
З нас виганяли. Плакав я,
І мати плакала моя 
В багряну корогву шовкову. 
Навіщо скаржитись, коли 
Твоє нещастя вже позаду,
І не слова — нам на розраду 
Щасливі сльози потекли.
Моя душа, немов теленка *, 
Тоді збудилася; мене 
В чоло поцілував сумне 
Солдат, подібний до Шевченка! 
А я з дитячої руки 
Підніс йому не цвіт лілеї,
А вбогий цвіт душі моєї — 
Колючі, житні колоски.

1978

* Т е л е н к а  — сопілка з вербової кори 
або з металу (діалект.).
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*  *  *

Стоїть перед і мною мати, 
Така, як бачив я малим. 
Сміються очі, мов блавати, 
Крізь жита молодого дим.

Сорочка світить, як пелюстка 
Із цвіту яблуні. Чоло.
Затінює зелена хустка,
Як птиці райдужне крило.

Горить коралове намисто, 
Талярів міниться луска,
А сонце сяє й пахне чисто, 
Немов дійниця молока.

Побудьте, мамо, коло мене, 
Допоки сонця я нап’юсь, 
Допоки світло незнищенне 
З душі моєї змиє грузь.

Я хочу бути чистим знову,
Як зору вашого блакить,
Я хочу в пісню колискову 
Вернутися бодай на мить.

Щоб вічні материнські жалі 
Снагою сповнили мене,
Щоб на свого часу скрижалі 
Вписав я слово хоч одне.

Щоб юний світ любити дужче, 
Йому світити, з ним рости, 
Щоб серце, ніжне і видюще, 
Не знало тиші й темноти.
/977
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СМЕРЕКА

Чути мені здалека —
За громами доріг — 
Тихо шумить смерека 
У Карпатах моїх.

Стала вона, як мати, 
Над подвір’ям старим, 
Там, де пахощі м’яти 
Куряться, наче дим.

Кличе мене додому,
До свого джерела — 
Змити печаль і втому, 
Як пилюгу, з чола.
Скоро приїду, скоро,
Не забарюся я.
Жди мене, Чорногоро, 
Жди, мату се моя.
Змию, як пил зі скроні, 
Сивину молоду,
І на твої долоні 
Голову покладу.
19 75

ВОРОН

З дядьком орав я поле весною. 
Ворон за нами йшов борозною. 
Схожий на пана чи на монаха, 
Йшов, як людина, а не як птаха.
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В чорнім сурдуті чи в реверенді,
Йшов і хитався звільна, як денді.
Втім поламалась нам колісниця.
Стали ми. Стала також і птиця.
Дядько як гримне: «Капосний пташе, 
Поремонтуй же колесо наше!»
Птах обернувся вмить на чугайстра, 
Став коло плуга з виглядом майстра. 
Щось там поцокав: «Колесо нове — 
Можна орати далі, панове!»
Вороном щезник перевернувся,
Злинув і в зльоті нам посміхнувся. 
Зник, загубився за далиною.
Дядько й не глянув за сатаною.
Знову взялися ми до роботи.
Безліч за нами йшло воронноти — 
Чорні двокрильці і херувими,
Та не було вже чорта між ними.
Все те минуло. Трактор на ниві. 
Ходять позаду круки жадливі.
Я приїжджаю. Зернятка — в руку. 
Може, зустріну там сатанюку.
В літературі бажані й модні 
Сили пекельні, а не господні.
Слово — тортури, слово — реторта. 
Слава та успіх — вариво чорта. 
«Вороне, пташку, милий мій друже, 
Слово зламалось, поремонтуй же!» 
Ходять печальні круки ріллею,
Б'ються над зерном і хробачнею.
Я розмовляю, ніби з глухими,—
Видно, немає чорта між ними.

1979
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РАНОК

Снігом віяло під вечір,
Мов земля попала в сак. 
Скрикнув гостро в порожнечі 
Ранок білий, мов гусак.

Спав я міцно, як дитина, 
Скочив з ліжка, як лоша.
І, неначе в хату днина,
В тіло увійшла душа.

Я заглянув у люстерце — 
Притрусив мене сніжок. 
Стало страшно, ніби серце 
Збулось друзів і книжок.

Із одвірної щілини 
Сніжна мерехтить слюда.
Так з-під віка домовини 
Кінчик марлі вигляда.

Прихопило двері льодом — 
Дайте кайло або лом!
Сам той лід розтане згодом, 
Та я вийду напролом.

Дві берізки-янголиці 
Крила зводять іскряні.
Б’є мороз, немов з рушниці, 
Просто в груди б’є мені.

Звісна річ, мене не вбити,
Бо я встав на те, щоб жить. 
Це життя несамовите 
На віки, а не на мить!
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А можливо, й миті досить,
Щоб струснути з гілки сніг! 
Гілка небеса підносить 
Вище від очей моїх.

Брость підводиться весела, 
Світло в ній — мов кров, густе. 
Сонця золота омела 
На моїм плечі росте.

По снігу сліди глибокі,
Як по білім чорний шов.
На чужі радію кроки —
Хтось кудись уже пішов!

І мені так гарно стало,
Що минула ніч завій 
І що смерті покривало 
Я топчу — живий, живий!

1969

ВЕРТЕП

Закурився снігами карпатський блакит. 
Колядує зірниця під отчою хатою.
Тріє царі приходять у Довбушів скит,
Що обкладений сіном, неначе загатою.

Там і я в ролі ангела-сповістуна.
— Народився наш бог! — урочисто виспівую. 
Але Довбуш мовчить. Він блідий, як стіна. 
Він із Дзвінкою спав, наче сонце, вродливою.
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В полонинській стодолі вогонь догорів.
Там ніхто їх не бачив, ніхто й не шукатиме... 
Обсипає опришок убогих царів 
За колядку й за честь золотими дукатами.

Пастухи і жовніри, й вертепні чорти 
Набирають монет — гарячково задихані.
— Ну, а ти,— він до мене, до ангела,— ти?
Чо’ стоїш, наче кінь під сльотою на вигоні?

Я стояв перед ним білокрил і щаслив,
Але вчув, що неправда в мені вже надламана.
Крила ангельські зняв я з плечей і спалив.
Може, справді я в них був подібний до гамана.

Може, справді я плакав на зорях різдва, 
Зачарований Довбушем, сіном і стайнею.
Не червінці принаджували, а дива,
Що вражали красою і радістю тайною.

Ми в село поверталися, з мрії — в біду, 
Обдаровані щедро гірською стодолою.
Все ватажко віддав за сумну коляду,
З топірцем залишився й з любаскою голою.

Я не взяв ні гроша. Тільки серце мені 
Та опришківська ватра навік переплавила. 
Сповіщав я про бога, але в глибині 
Свого духу — чекав на пришестя диявола.

/979
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тополя

Рідна моя тополе,
Як ти прийшла сюди,
На голе гранітне поле,
На іній слюди?

Зморена альпіністка, 
Слухаєш небеса.
Як та довгождана вістка, 
Спадає роса.

Білі бики Паміру 
В небо здіймають рик — 
Живцем обдирає шкіру 
Крутий льодовик.

Темні вітри осінні,
Сонми сумних думок.
В камінні, як голка в сіні, 
Згубився струмок.

Може, тобі весною 
Вдасться його знайти,
А, може, він був маною 
В долонях плити?

Пада твій лист, сеструне, 
Зорями на блакить. 
Коріння, неначе струни,
В бескетті бринить.

Сніг — як весільні шати; 
Де ж наречений, де? 
Приходить весна втішати, 
Втім літо гряде.
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Люто катує спека — 
Всохни або згори!..
Ти нбчами, як лелека, 
Злітаєш з гори.
Воду береш з криниці,
З річки, де гне крутіж.
А потім на мертвій криці 
Зелена стоїш.

Все те заради грому, 
Задля його краси,
Заради вогню, котрому 
Ти все віддаси!
1969

ДИЧКА

В сосновім лісі дичка зацвіла,
Така собі колюча і мала,
Яку раніш не помічали сосни, 
Розкрила раптом квіття медоносне.
Зробилось ясно в дебрі лісовій,
Де засвітила дичка факел свій. 
Там, запашні збираючи приноси, 
Літали, наче іскри, бджоли й оси.
Стояли сосни й думали про те, 
Чому це їхня крона не цвіте,
Чому горить і не згоряє дичка, 
Така собі колюча й невеличка.
1969
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СИБІРЯКИ

В моїх Карпатах сплять сибіряки, 
Накриті, мов кожухами, землею.
На їх могилу падають зірки,
Так ніби плачуть небеса над нею.

Вони були стрункі, мов школярі, 
Змарнілі та натомлені з походу.
Вони з відра вмивались у дворі,
Пили та все хвалили нашу воду.

Над їхніми гарматами цвіли 
Черешні-маївки, немов шалені.
Та й обладунки мудрої бджоли 
Були, як з патронташами ремені.

Була війна, була весна! Гримів 
Бузок, як спалах неба, коло хати. 
Сибіряки, що вийшли із димів,
Співали, та не вміли ще кохати.

Русяві, синьоокі хлопчаки,
Перед дівчатами впадали в сором;
Та чисті їх серця, як пелюстки,
Несли свободу й щастя нашим горам,

Там полягли вони в однім бою, 
Пропалені, як сопілки пастуші...
Там цвітом вибухають у маю 
Черешні білі, наче їхні душі.

Там світять у зеленій далині 
Дахи червоні, наче полуниці.
Там піднімають гори навесні 
Свої блакитні крила, наче птиці.
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Землі і неба сяють береги 
Понад рікою сонця золотою, 
Так ніби ті хлоп’ята із тайги 
Умили світ своєю чистотою.
197 7

НЕОПАЛИМІ ГОЛОСИ

В Баварії поштиві дідугани 
Сидять собі над пивом, і не раз 
М’які слова, хоч прикладай до рани, 
Вискакують із їх військових фраз.

Та придивись — фашистські генерали 
Сміються, наче кістяки, з імли.
Війну, мовляв, ті, що в землі, програли,— 
Раз ми живі, то ми перемогли.

Так, зверху ви живі — мерці зісподу. 
Від вас, гнилих, живіші востокрот 
Ми, воїни, що впали за свободу,
Ми, спалений в освенцімах народ.

Ви обернули в попіл наші очі,
Розвіяли його, та ми не тлінь,—
То наші погляди горять щоночі,
Небесну осяваючи далінь.

Ви нас ховали в полум’ї і в димі,
І ми стлівали, та не до кінця.
То наші голоси неопалимі 
Виходять з тиші і печуть серця.
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Ви підлістю, злобою, динамітом 
Повергли в землю нас, та ми не прах. 
То наша правда зацвіла над світом,
То наша кров шумить у прапорах.

Ми йшли на смерть, і наші голі стопи 
Чавили, як гадюк, ваш трупний дих. 
Лежать поля, стоять міста Європи 
На грудях наших вічно молодих.

Ми повростали в небеса й каміння 
Доріг і рік, соборів і криниць,
Ми — людства непідкупного боління, 
Що сонцеві не дасть упасти ниць!

Німецька мати, вами ж і розп’ята,
Вас прокляла, врятована з хреста.
І на руках радянського солдата 
Надія вознеслася, а не мста!

Ви ще живі, і це несправедливо,
Але безсмертні ми, як світло дня.
Так допивайте ж те баварське пиво 
І розсипайтесь, наче порохня!

1976

ОСЕЛ

Бензоколонка. Пилюга. Задуха. 
Триповерхова лайка шоферів.
Осел у жовтій тирсі щулить вуха — 
Змії діряву шкіру він уздрів.
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I, впавши у задумливість понуру,
Він сам себе питає тихо й зло:
«Чому б це ти свою не скинув шкуру,
А разом з нею і мульке сідло?»

На серці рану вигриз посторонок,
І заглушив осла пекучий біль.
Не чує він ревіння п'ятитонок,
Не чує, як ячить автомобіль.

Не чує, як гудуть, немов тимпани, 
Степи, скидаючи покров іржі,
Як важко йдуть задихані титани,
Що в небо піднімають вантажі;

Не бачить він ні поля, ні дороги,
Ні міста, що під горами встає.
Він дивиться лише собі під ноги, 
Заслуханий в безуміє своє.

Ввіткнувши голову в сухе бадилля,
Він бачить лиш себе й біду свою...
Дух самолюбства — з болю та безсилля 
Він хоче бути схожим на змію!

1970

ЕПІЗОД

Вихопили фари з темноти 
Вбитого, а може, ще живого. 
Він лежав серед дороги. Ти 
Навіть не спинився коло нього.
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Ти його майстерно обійшов, 
Обминув на швидкості. Одначе 
На твоєму світлі блисла кров,
Ти почув, як автострада плаче.

Ніч була подібна до нори.
Ти втікав у світанкові мрева.
І від крові два прожектори 
Обтирав, як вістря, об дерева.

Ти не вдарив. Ти не завинив.
Лиш не мав часу подати руку.
На шляху вночі посеред нив 
Слід коліс лишив ти, як гадюку.

То життя твойого темний слід, 
Схований в опівнічну полуду.
Ти не вдарив. Ти втікав лиш від 
Протоколів, лікарів і бруду.

Ти не вдарив. Лиш не мав коли 
Зупинитись. Ділова людина.
А за рубежем нічної мли,
Як безодня, розверзлася днина.

Перед сонцем страм тебе опік,
Ти вернувся, та було запізно.
Ти не знаєш, де той чоловік,
Де та кров, що так світила грізно.

Ти не знаєш, де та глупа ніч;
А вона в душі твоїй загусла;
А та кров із тополиних свіч 
Прориває в твоїм серці русла.
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Ти летиш. Ти поспішаєш знов.
— Будь здоров! — Хтось жениться, а може, 
Хтось там помирає? — Будь здоров! — 
Швидкість оправдає й переможе.

Обганяєш днів своїх кортеж,
(А вони гримлять, важкі і вперті).
Тільки подлості не обженеш,
І не обженеш своєї смерті.
1978

*  *  *

Молодими голосами в телефоні 
Ми зійшлися, наче головами коні.
Бачу, бачу — темні зморшки, сиві скроні, 
Тільки слово — як роса на оболоні.

Тільки сміх, як та веселка водограю,
Звук душі, що далечінь несе безкраю.
Чую, чую — я твій голос обіймаю,
Наче гілку черешневого розмаю.

Скільки літ? Це неймовірно. Діти? Внуки! 
Ти бабуся. Трохи смішно. Вік розлуки. 
Страшно, страшно доторкатись до перуки, 
Першу милу цілувати лиш у руки.

Де життя? Втекло від нас, немов гринджоли, 
Пущені порожняком з гори на доли;
Ах, як бігли ми на зустрічі до школи! — 
Знаю, знаю — вже не стрінемось ніколи.
1978
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sic *  *

Кому жалітися на втому,
Коли навколо — танці й сміх. 
Ніхто на святі молодому 
Не потребує скарг твоїх.

Ти підстрибом і перестрибом 
Танцюй, як вивірка чи рись.
Коли обрався бути грибом,
То лізь у борщ — і не сварись.

Хай світло падає, як листя,
Хай дні кружляють стрімголов — 
Мовчи, підскакуй, веселися,
Аж доки з горла хлине кров.

1978

*  *  *

Звідкіля це павутиння 
На мої шляхи летить — 
Нитка біла, нитка синя,
А за ними чорна нить.

На осінній оболоні 
Розгадав я ці нитки:
Нитка біла — то на скроні, 
Нитка синя — на думки.

Обминути стороною 
Я хотів би чорну нить,
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Та вона переді мною 
То зникає, то бринить.

Невідступна, невловима, 
І здається, що міцна. 
Страшно рвать її очима 
Там, де спиниться вона.

1973

*  *  *

Недовго буде та зима,
Що почалася в квітні.
Дмухне сніжком — і вже нема — 
Лиш ручаї блакитні.

Але порожні восени —
Сади. Сумні дерева.
Спалила яблунь білі сни 
Метелиця квітнева.

Лишила в цвіті заметіль,
Одну печаль недужу...
Отак на мить приходить біль 
І спопеляє душу!

1978
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*  2f:  *

Студене світло в  серці ЧИ ПІД ним. 
Душа, пробита лезом крижаним.
Так фарами втинається в завію 
Метеликів січневих серед піль 
Заблуканий, нічний автомобіль.
Що він шукає там, не розумію.
Так холодно світити може смерть,
Так може, виступаючи із мряви,
Нести своє чоло бліде й діряве 
Вірш неправдивий — ворог мій і кметь.
З душі, як плісняву із паляниці,
Зелене світло смерті я здеру,—
Та не зцілю, не вигою діру,
Котру лишають в серці вірші ниці.

1978

*  *  *

Смуток середини літа,
В білім сонці зблиски плуга.
А в душі, немов трембіта,
Грає за дитинством туга.

Із хмарини — теплий дощик, 
Ніби молоко з цідила.
Запах смерекових дощок —
Це моя колиска мила!

В глибині блакиту — чисто, 
Знов шляхи відкрито бджолам.
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Наче мамине намисто, 
Сяє райдуга над полем.

Осінь ще така далека, 
Ще нема ваги в колоссі, 
Та задумався лелека 
На паруючім покосі.

1977

*  *  *
Хотів би я злетіти в небеса, 
Позбутися ваги земного тіла.
Та не хотів би, щоб моя сльоза 
Століттями у космосі тремтіла.

Вона — моя зірниця дорога,
Та їй на рідну землю впасти треба. 
Допоки в ній живе землі жага,
В мені не згасне пожадання неба.

1976

ВІТАННЯ БІЛОРУСІЇ

Я не купався у твоїх озерах,
Не полював на птиць золотоперих 
У сизім біловезькім темнику;
І не в мою замріяність дитячу
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Зронила ти зорю, як сон, тремтячу,
Як горобини ягода, гірку.

Ні, не мене на шкарубкій постелі 
Ти сповила в колисанки веселі, 
Сяйливі, наче ниті на стерні.
І не мені, співаючи про волю,
Носила в ліс патрони й бараболю —
О партизанська мати! — не мені.

За що ж тебе люблю я, Білорусе?
Мені твої сніги, немов обруси
Із маминого теплого стола,
Ласкаво світять. Золота печале,
Не лебеді так ніжно заячали,
То чистота твоя мене знайшла...

Було, паннота із книжок Скорини 
Училась, та про серце соколине 
Твоїх синів дізналася пізніш,
Коли пиху з шляхетського чертога 
Стинала Калиновського * тривога, 
Блискуча, ніби гайдамацький ніж!

Люблю тебе, слов’янщино зелена, 
Тумани вільх, ялинок веретена,
Берізок сіті, глоду вітражі.
Люблю за рідність трепетну й глибоку, 
Що обвиває Києва опоку 
Корінням благородної душі.

* Мова йде про Настуся Калиновського, керівника 
селянського повстання в Білорусії в 60-х роках 
XIX ст. (Приміт. авт.).
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Люблю тебе за пісню сумовиту,
Що славить над ракетами рокиту,
Над літаками — крила журавля,
За ті хатини, що з боровиками 
Обмінюються білими шапками,
Коли вільготно куриться земля.

За вірші Богдановича й Купали 
Люблю. Вони, неначе зерна, впали 
В ріллю моєї пристрасті. Люблю 
За мову ту, що вічно жити буде,
Що грає, наче бору перегуди,
Мов голоси річного кришталю...

Коли зачую дзвони із Хатині,
В мені, мов крик в осінній самотині, 
Скидаються боління навісні.
І, як своє, болить мені все наше.
Все те, про що розкаже й не розкаже 
Тружденне серце в гніві та вогні.

Несе Дніпро в далечину прозору 
Блакитне полум’я твойого зору,
Відбите в течії правічних вод.
Слізьми твоїми випалене ложе 
Ріки! Вклоняюся тобі! Так може 
Вклонятися народові народ.

Вклоняюся тобі, моя родино 
Найближча! Ми в надіях воєдино 
Зійшлися — вгору шлях благословен. 
Пройшли ми разом кривди темну пущу, 
Беремо спільно силу невсипущу 
З живого світла ленінських знамен.
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То — наше сонце праведне червоне, 
Зірниць твоїх неструхлявілі крони, 
Безсмертя — в росних пригорщах трави. 
Світися ж у віках і над віками 
Братерства непогасними вінками!
Моє вітання поблагослови!

1978

ГРУЗИНСЬКА ПІСНЯ

Із безодні століть, із туманів камінного світу,
Світять, ніби роса, мерехтливі краплини граніту,
Ти на гори стаєш, наче в храмі блакитнім на хори, 
Тимчасовим очам одкриваєш безсмертні простори.

Чую, чую тебе, впізнаю в наднебеснім розгоні 
Срібні ноти Кури, Алазані, Арагві, Ріоні;
Ти спиняєшся там, де найглибші стривоження й біди, 
Де проходить печаль, як полягле колосся Колхіди.

Чую Вардзії спів, що рокоче, закутий у скелі,
Чую кроки в пісках — то по зорях іде Руставелі. 
Дудонять небеса — пролітає над світом Мерані, 
Палахкоче Кавказ, ніби штик у Шевченковій рані.

В темну прірву навік — Прометея кайдани іржаві, 
Двоголовий орел спопелився на крицяній лаві.
Голосами снігів, що поблискують, мов кармазини,
Сяють крила вершин — то співають про дружбу грузини

То нового життя чистота і натхненність висока,
Сонця вічний сувій у прозорій душі оболока,

185



Знамено молоде, зорянистого слова склепіння, 
Блискавиця сльози, що запалює й мертве сумління.

В мене пісня своя, але й ти мені рідна так само,
І тобі я скажу,— освяти й освіти мене, мамо,
Дай мені висоти, дай промінчик сяйливої вроди, 
Сил, що творять народ, і снаги, що єднає народи.

1979

В ЛІСАХ ЕСТОНІЇ

Як волошка, в лісах озеречко цвіте, 
Марить небо над ним, наче мед, золоте.

На зеленій траві білі чайки сидять,
Білі свічі горять на тарелях латать.

Червоніє сосна, ніби кована мідь.
В діадемі дівча над водою стоїть.

Мерехтить, як зоря, материнський убір. 
Чарівниця іде, осяваючи бір.

І на поклик її чи на помах руки 
Чорний човен, мов тінь, виплива з осоки.

Без людей, без весла він до неї пливе 
По блакиті води, як створіння живе.

І ступає вона в зачаровану лодь,
Тихо кличе мене: — Та не бійся, підходь!
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Де подівся той день, повен марень і див, 
Як над плесом ясним, мов над світом, я плив!
1975

РІКА

КИРГИЗЬКИМ ПОЕТАМ

Спить пісок у кориті ріки,
Наче води, що тихо сконали; 
Пересохли в містах арики,
Обірвались, мов струни, канали.

Заржавіло порожнє русло 
І потріскало під берегами.
Каміняччям воно заросло,
Наче мертвий гостинець глогами.

Та не думай, що вмерла ріка, 
Почекай весняної години —
Хлине хвиля згори гомінка, 
Непорочна, як усміх дитини.

Не тікатиме степом вона 
До солоного моря за обрій,
Тільки виллється в землю до дна — 
По сльозі животворній і добрій.

І заграють, немов сопілки,
Арики в блискотанні неону.
І канали підуть навпрошки 
Аж на ниву, від спеки червону.
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Воскресає ріка, наче бог,
Входить в гони, до неба простерті. 
На Памірі біліє чертог,
Де вона проживає й по смерті.

Із киргизьких зелених долин 
Вгору дивляться старці і діти;
Там душа переходить у плин —
Не на те, щоб закаменіти,

А на те, щоб підняти плоди 
Із піску, із вогню, із пустелі...
Моя пісне, на гори зійди 
І впади, ніби річка зі скелі.

1969

ШЕВЧЕНКОВА ВЕРБА

Летіли ми на свято до Канади, 
Везли з собою вутле деревце — 
Тендітну правнучку верби тієї, 
Що в Косаралі посадив Тарас.

Вона, як немовля, в тугі нейлони 
Була сповита, лиш зелений чуб 
Із пелюшок невкірно вибивався 
І виривався плач з оповиття.

Я брав на руки миле вербенятко, 
Показував дитині з літака 
Пасовища небесні, де лежали, 
Немов корови, стада темних туч.
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— Дивись, які дощі розкішні будуть,—
Я заспокоював дочку пустель.—
Ти виростеш у Кобзаревім парку,
Ти затінок трудній душі даси.

Ти зашумиш над спраглими серцями,
Ти вибухнеш, як смолоскип життя,
Весни й свободи, о моя вербичко,
0  мій листочку, плеканий слізьми!

Та на кордоні дивну пасажирку 
Спинили поліцаї.— Підождіть! —
Вони сказали.— Вияснити треба,
Чи має право в’їзду ця верба?!

Вони її брутально обшукали,
Общупали кожніський корінець,
1 вся вона прив’яла й почорніла 
Від болю й сорому за людський рід.

Всі наші просьби не дали нічого.
Шевченко? Хто такий? Ага, поет...
Чого розводив ліс у Каракумах?
Чи мав якийсь прибуток із верби?

Та ні! Оця тужлива деревина 
Йому нагадувала рідний край 
На засланні. Вона слізьми пустиню 
Перетворила на родючий грунт!

— Е, ні! — скипів жандарм,— їй тут не місце! 
Нам треба лиш усміхнених дерев!
Плаксійка ваша просолити може
Плодющу землю! Геть її! В тюрму!
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Так увійшли ми скорбними в країну, 
Де справді всі усміхнені, але 
Фальшивих усмішок далеко більше, 
Аніж правдивих. Вербко, не загинь!

Не в’янь, розчахнута! Тебе з в’язниці 
Ми викупим за долари, бо тут 
Все продається — щастя, і свобода,
І подих деревини — все товар.

Поторгувалися пани й пустили 
Вербу заарештовану. В пітьмі 
Вона згубила очі. На бетоні 
Пролежала, зачахла, ізосхлась.

— Беріть її,— сказали нам єхидно.— 
Де заманеться, там і посадіть...— 
Осліпла й виголоджена дитина 
З концтабора — така була вона.

В сухенький прутик обернувся пагін 
Смарагдовий. Та ми його взяли. 
Верба Шевченкова! Вона в пустелі 
Не згинула, не згине і в тюрмі!

Там, у Палермо, гілочку засохлу 
Ми посадили й поклонились їй.
А н адов круг робітники Канади 
Стояли і співали «Заповіт».

І прийнялася, і відкрила очі,
І виросла стражденниця моя,
І листям оповилась, як журбою,
Як пломенем незгасним і живим.
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Шумить вона над спраглими серцями, 
Палахкотить, як смолоскип весни, 
Життя й свободи! Незнищенне древо, 
Напоєне сльозами Кобзаря.

1978

НОВОРІЧНЕ ВІТАННЯ 
УКРАЇНЦЯМ 

США І КАНАДИ

Вітаю вас, мої братове,
Розсіяні, як пух тополі,
По кам’яних безоднях вулиць 
Нью-Йорка, Клівленда, Детройта, 
Чікаго, Віндзора, Торонто, 
Ванкувера і Монреаля...
Розсіяні, пророслі вутло 
Деревами з чужих бетонів, 
Засохлі, як зерно пшеничне 
У фараоновій гробниці,
Задихані в диму заводів 
Так, що віддихатись несила 
І в церкві на високих марах; 
Блискучі зверху, та зісподу 
Покриті ржею, ніби линва,
Що на собі пором тримає; 
Розгарячковані «борнею» 
Провідників, що все чекають 
Благословеній президентських — 
Хоч би й півдулі; о, коли вже 
Ми перестанемо шукати 
Спасителів свого народу.
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Між клерками та крамарями, 
Що постачають на Голгофу 
Хрести дубові й добрі цвяхи 
Та молотки... Мої братове 
Заплутані в своїх рахунках, 
Неначе бджоли в павутинні, 
Вмліваючі на фермах з труду, 
Погорджені, незрозумілі,
Одвічні чужаки слов'янські, 
Безсилі звіра вполювати 
У бізнесу жорстоких нетрях 
Обрізами дідівських прізвищ,
Ви, що рубаєте вугілля 
Найважче за найменшу плату,
І ви, що миєте найвищі 
І найтемніші в світі вікна,
І ви, що гинете з утоми 
Безглуздої на біржах праці.
І ви, що гладите сліпучі 
Автомобілі лиш очима,
Аби мозіль, був а, не дряпнув 
Закуте в нікель бідне сонце. 
Вітаю вас, мої братове,
Вітаю вас із Новим роком!
Я розумію вашу правду — 
Сирітство, старість, осміяння, 
Багатства лютого самотність! 
Нічого Новий рік не змінить 
В душі, де вмерла батьківщина. 
Самотнім буде і горбатим 
З мішками доларів на спині 
Цей рік для тих, що вторгували 
За давні сльози України 
Посланіє вельможі. Буде 
Він непропащим і сяйливим

192



Для того, хто прозрів душею, 
Хто мир благословляє й кличе 
Не пломінь атомний, а вітер 
Весняний до свойого дому 
І на священну землю предків! 
Вітаю вас, мої братове, 
Любов’ю до свого народу,
Що лиш одна звільнити може 
Від старості стару людину,
Від бідності людину вбогу,
Рік самоти перетворити 
В століття радості і щастя.
1970

АМСТЕРДАМ

У вітринах сидять повії,
Светри плетуть, вишивають хустки, 
Чекають матросів. На опущені вії — 
Погляди підлітків, наче вовки.

Пароплави надходять білі,
Сяйвом обсипані, мов королі.
Жінки обривають пелюстки задубілі
З чорних ромашок у неоновій млі.

А матроси йдуть поодинці,
Віддалеки обдивляються крам.
Спокійно заходять. На блакитній хустинці 
Грає, палає слізьми Амстердам.

Будинки з картин Каналєтто,
Білі віконця, як скло, хідники.
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Церкви з кораблями відпливають, а гетто 
Горя й печалі — на причалі віки.

Свічадами світять канали,
Блиск, чистота, трупарняний мороз.
Щасливі рабині, що свободи не знали,
Плачуть, а, може, сміються до сльоз!

А діти біжать по гостинці,
Звуть матерями напудрених дам.
Та краще б не бачити, як на дівочій хустинці 
Грає, палає слізьми Амстердам!

1978

ТЕЛЕФОН

Я жив чотири тижні за кордоном. 
Була кімната в мене з телефоном,
Та він мовчав, бо хто на чужині 
Дзвонити б міг та докучать мені?

Вдень я ходив на різні там зібрання, 
Та чув зате щовечора й щорання,
Як дозріває тиші вічна мить 
І, мов зернятко в яблуці, дзвенить.

Та згодом сумно я почав дивиться 
На телефон. Він липнув, як живиця, 
До поглядів моїх. Я спав і снив,
Щоб він ожив, озвався, задзвонив.

Я прокидався ночами й до нього 
Підходив ніжно, наче до слабого,
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Я шнур торкав, як ту жилу, в якій 
Згасає пульс і стогне супокій.

Та він мовчав! Була нестерпна туга,
Так ніби я навік позбувся друга,
Що у моїй натхненній самоті 
Дзвонив не раз, як струни золоті.

Яка ж то радість рідна й незглибима — 
Почути раптом голос побратима,
Довір’я повен, повен доброти,
Вогню, який не може попекти!

Яке ж то горе — слово лицеміра,
Гнучке й блискуче, мов гадюча шкіра, 
Заховане в пахучий хліб, як скло,
Та тут його так само не було!

Ось — антисвіт: ні ворога, ні брата,
Та з телефоном, як з мерцем кімната, 
Та тишина червива — бо зерня,
Що так дзвонило, з ’їла хробачня...

Я прагнув повернутися додому,
Щоб скинути з душі палючу втому,
Тягар страшної тиші, що мене 
Давив, як одежиння кам’яне!

А дома телефон я вчув з порога.
Він не дзвонив, а грав, немов тривога,
Яка мене до дівчини колись
Несла, піднявши в надкарпатську вись.

Моє життя пройшло переді мною 
За мент, коли, овіяний луною
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Бентежного дзвінка, заходив я 
В свій дім, немов у пісню солов’я.

І кучерявий шнур, як пуповина,
Якою з лоном з’єднана дитина,
Немов життя мого незрима нить, 
З’єднав мене з Вітчизною в ту мить!

1977

МАЯК

Чиє то серце 
Над морем посеред ночі 
Так рівномірно б’ється 
І світить за кожним ударом?

Чиє то серце
Під мокрим кожухом туману 
Так ненаморно б’ється 
І світить за кожним ударом?

Чиє то серце 
Кличе на берег любові 
Стомлених і забутих, 
Спраглих і непокірних?

Чиє то серце 
Посилає сигнали надії 
В безмір порожній і темний, 
Не ждучи ні одвіту, ні вдяки?

Я стою, і дивлюся,
І, руку поклавши на грудях,
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Чекаю, коли крізь долоню 
Проб’ється безсмертне світло.

Якщо не моє то серце,
Що так рівномірно б’ється 
І світить за кожним ударом, 
То нащо збирав я в ньому 
Зірки, що спадали з неба, 
Навіщо я жив на світі?

1977



колоски

1

Стерня горіла на таврійськім полі, 
Ловив за очі теплорукий дим,
Сльозою обрій запливав поволі,
І степ чорнів під полум’ям рудим.

Іржало сонце, як лошатко чале,
Десь потойбіч вогненної ріки.
І колоски загублені кричали, 
Згоряючи, немов єретики.

Хтось говорив про мудрість агронома, 
Про швидкісний і золотий погній... 
Мені ж боліла колосків содома,
Так ніби вчув я голос батька в ній.

Я знав, що позбирати неможливо 
Все до зернини в зорянім степу... 
Вогонь як плату брав маленьке жниво 
За працю невблаганну і сліпу.

Він випасався, як бичаче стадо, 
Нещадно язиками землю пік,
І колоски дивилися нерадо,
Як він до них підходив оддалік.

Готуючи під засів ниву жизну,
Вони згоряли віддано — дотла...
Так воїни згоряють за Вітчизну,
Аби вона міцнішою була.
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Молоді та зажурені жниці 
Колискову співали мені. 
Колоски золотої пшениці 
Колисали мене в борозні.

А сьогодні у поле безкрає 
Викликають мене колоски,
І пшенична земля припадає, 
Як дитя, до моєї руки.

І, здається, з моєї долоні 
Вирушають, співаючи, в путь 
Колоски, як солдати в колоні, 
Що свободу і щастя несуть.

А коли за межею сумною 
Я приляжу спочити в гаю, 
Колоски, як солдати в колоні, 
Схилить сонячну гриву свою.

з

Ми вийшли в поле. Батько на долоні 
Розтер пшеничний колосок: — Поглянь! — 
І я дививсь на зернята червоні,
Немов на ватри мерехтливу грань.

Та що мені пшениця та ядерна 
І той вогонь, у сні чи наяву,—
Я був малий, і палахтливі зерна 
Здмухнув з руки отецької в траву.
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Я біг ромен зірвати чи бриндушу,
Я, мов бджола, кружляв навколо них. 
Не знав, що бачив щойно

власну душу 
На мозолях, мов гори, кам’яних.

4

Вже над стернею листя пролітає,
Немов червоногруді снігурі.
І ти летиш в його веселій зграї,
Подібен до крилатої зорі.

Листок на поле сяде, наче птиця,
І, відпочивши, знову полетить...
А ти впадеш від стоми, як зірниця, 
Зламаєш крила і згориш за мить.

Але твій слід не пропаде ніколи,
Не згине з людським серцем правди суть, 
Крилаті колоски за видноколи 
Душі твоєї світло понесуть.

5

На асфальті пшеницю сушили, 
Повз хліба пролітали машини, 
Ядровите зерно, ніби гравій,
У смолі поставало тужавій, 
Набивалося в репані скати, 
Обертало колеса в дукати,
В лопухи придорожні летіло,
В моїм серці, мов кулі, горіло.
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Там я став, наче в камені вритий,
Там зерном, ніби шротом, забитий,
На дорогу я впав, а дорога 
Загула, як порожня цистерна;
Я лежав і видовбував зерна,
Ніби зорі, з камінної тверді,
І себе відбирав я від смерті.

А на дюнах зерна загоряли 
І сміялися юні вандали:
«Що за птиця видзьобує збіжжя,
Наче золото, із подоріжжя,
Вириває зернини з асфальту,
Як з мозаїки древньої смальту, 
Діаманти докупи складає 
І краваткою шлях підмітає!»

Та на бітум сльоза моя впала — 
Спалахнула дорога й пропала.
Тільки чорного попелу галич 
Піднялася й полинула в далеч.
Ні шляху, ні людей, ні пшениці.
Та не знали ті варвари ниці,
Що збирав я зернини зів'ялі 
Не від бідності, а від печалі.

6

Тріщав церковний мур. До вікон у дзвіниці 
Підводилась гора пшениці-яровиці,
Та ще підносили мішками довбуші 
Зерно, а батько мій веретяні ковші 
Перекидав, горів з натхнення та з утіхи 
І водіям шпурляв назад порожні міхи. 
Хотів руками він до дзвонів дотягтись,
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Збудити глиб земну і наднебесну вись 
Хвалою хлібові — сильніше якомога 
Сказати: понад хліб нема на світі бога! 
Перетворив колгосп дзвіницю на шпихлір, 
Бо розгулялася бідненька нива гір 
І видала зерно червоне та здорове,
Співуче та тверде, як брусся яворове. 
Важка робота йшла до ранку, а коли 
На сонце батько мій зійшов і потекли 
Пшеничні промені згори на всі Карпати,
У грудях почало боліти й затерпати 
Могутнє серце. Він до пояса в зерні 
Стояв і, стоячи, забувсь навіки в сні.
Так він помер, але до смерті в мідні дзвони 
Заграв про те зерно здорове і червоне,
Що вознесло його, як волі хоругва,—
Немає понад хліб на світі божества! 
Печальний досвітку, журбо моя груднева, 
Не тільки колоски і не лишень дерева 
Вмирають стоячи!.. Тих кілька зеренець, 
Що їх у кулаці затиснув мій отець, 
Відходячи в засвіт, тих кілька насінинок 
Не хліба, а душі на золотий ужинок 
Дісталося мені — благословенний дар,
Тягар життя й землі, і колоска тягар.

7

На стіні в гробниці фараона 
Фреска: там пашить стерня червона,
І збирають злотні колоски 
Граціозно схилені жінки.

Я подумав: це не та картина,
Бо на тій була іще дитина,—
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Тобто мати, і сестра, і я...
Де ж це ти, голівонько моя?

Певно, цар сказав замалювати 
Образ надто скорбного дитяти, 
Що, опухле з голоду й плачу, 
Колосок несло, немов свічу.

8

Виходить сонце на поля 
Незаймане, як немовля; 
Тремтить на колосках роса,
А в серці дзвонять небеса.

Нід небом день такий стоїть, 
Що видно далину століть, 
Мого життя безмежний лан:
З Дніпра по Тихий океан.

Ось на казахській рівнині 
Мчить колосок мій на коні,
В сибірську трепетну блакить 
Полова, як багрець, летить.

І на алтайському плато,
Куди ще не ступав ніхто,
Він камінь до води прогриз — 
Росте, неначе кипарис.

І на Паміру білий дах 
Злітає колосок, як птах,
І на правічній мерзлоті 
Здіймає крила золоті.
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На чорнім спаленім стернищі, 
Там, де вогні пройшли найвищі, 
Коло загублених стежок 
Лежить нетлінний колосок.

Це той, що в полум’ї не гине, 
Що з вогнедишної лавини,
Із хвиль палючої руди 
Виходить, наче птах з води.

Це той, що з пекла, із інферна, 
Живцем виносить правди зерна, 
Це той, що вносить смак ганьби 
В брехнею спечені хліби.

Він дивовижним світлом сяє, 
Мов єретик, що воскресає, 
Розвалюючи надра тьми 
Палахкотливими крильми.

Я не знайшов його, та знаю:
В глибинах збіжжяного краю 
Він мусить бути, він там є,
Він сущий, як життя моє.
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АРАРАТ

1

Я жадаю небес. Арарат 
Золотими вітрилами кличе.
Корабель, чи за хмарами град — 
Біле місто, як сон, таємниче.

Арарат, біле місто, алмаз,
Де печальна електрика — зайва.
О, втекти б од заліза й пластмас 
В чистоту піднебесного сяйва.

Від отруйного диму та ржі 
Заховатися в сяючі храми, 
Засвітитися на вітражі 
Несплямованої панорами.

Зоряницею в небі рости,
Наче кетяг зеленого кропу.
Від неправди і від підлоти 
Врятуватися, як від потопу.

Обернутися в сонячний щем,
Що, як мед, наливається в соти 
Людських душ!.. Та з важким тягарем 
Не здвигнутись мені на висоти.

Не дійти мені до корабля,
Що летить, наче мрія, в блакиті,— 
Приліпилась до серця земля,
І думки колосками пробиті.
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Я злетів на гору крижану,
Я відкинув од серця чорнбзем.
І навіщо — ніяк не збагну — 
Перейнявся квітучим морозом. 
Арарат — заморожений грім.
Біле сяйво — слюда у порфірі. 
Там пливе корабель, та на нім 
Не збраталися люди і звірі. 
Рятувались вони від води,
Від болота і смертного їдла, 
Обернулись їх душі в льоди 
На вершині камінного світла.
Я жадаю землі. Арарат 
Одурив мене повінню блиску.
Я віддав би це небо за ад,
За чавунну киплячу колиску.
Не боюсь ні олжі, ні злоби,
Ні повзучої людської скверни. 
Невблаганний вогонь боротьби 
Нечистоти від мене відверне!
Це ж покликання вічне моє, 
Таємниця життя мого й росту — 
Із душі, що в падлюцтві гниє, 
Повипалювати коросту!
Тут не слово мені засівають,
А зернини безплодного граду.
О, спуститися б на сіножать,
О, причалити б до винограду. 
Далечінь мені рідна болить,
Та вернутись на землю несила.— 
Приліпилась до серця блакить,
І проколоті зорями крила.
І978
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ВОГНИЩЕ
Поема

Перед самим світанком це було.
Гнув сон мене, як вітер гне стебло

Дрімота золота, немов живиця, 
Метеликам думок зліпила крильця;

Я похилився на свої рядки;
Перо затерпло й виковзло з руки;

На очі впало недосяжне мрево 
Повік; і засвітилось опалево

Все надовкруг; і літери малі 
Заворушились, ніби муравлі,

Почварами постали на папері...
Втім, хтось постукав лагідно у двері.

Хто б міг прийти в осінню непогідь 
На досвітку? Я відчинив: — Зайдіть.

Це був юнак. Обличчя мов знайоме, 
Затемнене від скорбності чи втоми.

Окрайці місяця — з-під чорних вій, 
Невкірність у статурі молодій.

Він простромив мене болящим зором, 
Немов сказав: «Не впізнаєш?.. А сором!»

Гіркотний щем у кров мою проник,
Та не згадав я, хто цей молодик.
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Стояли мовчки ми серед кімнати —
Час привітатися або сконати!

Я руку простягнув і ждав, що гість 
Мені цим добрим жестом одповість.

Але незрушним був юнак, мов брила, 
Докірлива печаль в очах світила.

Неприйнята рука. Презирства грань.
Аж ні. Він*раптом одвернувсь: «Поглянь!»

Зап’ястя, ніби скойки ті в лушпині, 
Колючим дротом скручені на спині!

Я кинувся скривавлені вузли 
Розв’язувати... З кого, де й коли

Я вже знімав оці катівські скрути?!
Це брат! Мій брат! О, як я міг забути!

Все пригадалось.— Петре мій, це ти! 
Прости, що не впізнав тебе, прости!

А дріт, що я розсотував квапливо,
Був безкінечним і твердим на диво.

«Ти вийми серце — на його вогні 
Він буде гнутись»,— брат сказав мені.

Так я вчинив. І справді, кінчик дроту 
Пом’як, зачувши жил моїх жароту.

Я розпочав звивати перстінець 
Навколо серця із пручких кілець.
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А потім щось, немов гніздо пташати, 
З колючок лютих стало виникати.

Тремтіло в ньому серце, як пискля. 
Втім, обід став подібним до руля.

А далі вже в автомобільну шину 
Сталеву я намотував шипшину.

Кров цебеніла з порваних долонь,
А серце в звоях билось, як вогонь

Під купами сирого ріща б’ється.
І жаль мені було малого серця,

Хоч пустка в грудях нудила мене, 
Звивав я далі коло дротяне.

Воно росло стовпом все вище й вище — 
Не мав кінця ненависний дротище!

Коли, нарешті, я цілком знеміг, 
Покрученого дроття темний стіг

Переді мною воздвигався; в ньому,
В самому тлі кільчастого огрому,

Мого сердечка бідний пломінь чах,
Мов іскорка під горами в кущах.

Помітив я, що розійшлися стіни,
Що скирта дроту вища од раїни,

Що десь на полі опинились ми,
Оточені ледь зримими людьми.
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Брат скинув сам із рук останні звитки 
Іржавої, та ще міцної нитки.

— Що ж буде,— я злякався,— брате мій, 
Не спалить серце тих залізних змій!

Рятуй мене! Душа болить, як рана,
І тут померти можу я до рана!

Був голос брата повен доброти:
«Не в силі я тобі допомогти!

Якщо ж у тебе серце — не онуча,
Згорить на ньому ця гора колюча.

Якщо в твоїй душі вгніздився ляк,
Ти зникнеш у темнотах, як світляк,

Що прагнув розігнати тьму, одначе 
В ній лиш плекав єство своє хробаче.

Чого жадаєш? З болісних тенет 
Не звільнишся, допоки ти поет.

Хто вибрав сам собі в житті дорогу 
Палющу, вкриту гостряками глогу,

Пройти повинен сміливо по ній,
Бо щастя — тільки в долі вогняній.

Ти написав колись на домовині 
Свою дитячу клятву, чи ж донині

Забулось те, що так тебе пекло?
Згадай! Вже квітло звільнене село,
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А батько наш розкопував могили,
Все ще не вірячи, що сина вбили.

Він під землею розшукав мене,
Пізнав сорочку, полотно лляне,

По вишивці впізнав свою дитину, 
Затоптану гестапівцями в глину.

Він змив з мого чола сльозами твань, 
Благаючи: «Встань, мій синочку, встань!»

Він на руках мене виносив з ями 
І плакав, ніби в дзвони бив, з нестями.

І наша мати впала, як зола,
На шлях під фіру, що мене везла.

Тоді ж і ти, вмираючи з розпуки, 
Розв’язував мені пробиті руки

Та все боявся, щоб колюча в’язь 
У мертве тіло знову не вп’ялась.

Труну мені робили ви в стодолі,
Тоді почув ти вперше голос долі,—

Писав на віку, плачучи тихцем,
Свій перший вірш столярським олівцем.

Тоді ти кредо вистраждав найвище — 
Поклявся йти за брата на кострище!»

Він говорив, а дріт, як та смола,
Від серця розгорявся спроквола.
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Кружляли дзиндри між колких волокон,
І полум’ям гримів сталевий кокон.

Бескид колюччя вгору підростав;
Почервоніло небо, наче став,

Залитий кров’ю; сплутаний дротяра 
Палав, світив, іскрився, як тіара

На голові злобивого ченця,
Що дріт снував і спалював серця.

Великий інквізитор наді мною,
Здавалося, стояв, а стороною

Ходили тіні, скавуліли пси;
Молитву я згадав: «Єжи еси...»

Та ні — нема! — молитися не буду,
Я не підсудний, я — натхненник суду!

«За смерть мою ти відомстить хотів,— 
Сказав Петро,— але моїх катів

Не бачив — ось вони тут перед нами,
Пани німецькі з нашими панами».

Неждано ватра освітила тих,
Що надовкруг були. І я застиг!

На людських туловиськах вовчі писки,— 
Зубасті упирі та василіски.

їх знав Петро: «Он той — очатка злі,
Круг пащі — ікла, наче вухналі,
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А ручки білі в шерсті червонястій 
І ніжний, добрий, рохкаючий настрій,—

Гендляр статечний і поважний кат — 
Стріляв, спихав убитих з естакад,

Колов, затягував на горлі шворку — 
Тепер він має ресторан в Нью-Йорку.

А цей, що вирячився, як бульдог,
Любив співати завжди: «З нами бог!» —

В и водя чи на муки чи на страту 
Нещасну жертву. Повен маєстату

Пруссацького, хоч з плоті — малорос, 
Цей варвар був страшніш од барбарос!

Він, душу вдосконаливши на зраді,
Тепер веде парафію в Канаді;

Духовний пастир під єпітрахиль 
Ховає рук своїх криваву цвіль;

Святиться в проповідях катехита 
Любов братерська, людяність одкрита;

До сповіді він закликає всіх,
Бо їсти м’ясо в піст — великий гріх,

А ближньому перекусити вену 
Та випити із нього кров черлену —

Це можна, звісно, тільки так, аби 
Про це не знали божії раби!
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А цей, таємний шуцман, вовкулака, 
Перевертень з душею, мов клоака,

Продав мене фашистам у тюрму 
За те лишень, щоб вірили йому.

Він патріотської породи й крові,
Тепер пости займає гонорові

В тих урядах, що на землі чужій 
Готують Україні зашморг свій.

А той, що так вишкірює пащеку,
Втік із війни в свою бібліотеку,

Баварський граф із прізвищем на «von», 
Тепер він учить, що таке закон,

Муж університетський — вуж плямистий, 
Його не зловить на брехні й нечистий,

Він бідним роздає майно своє 
І за свободу слова обстає;

А в ті часи він знав одне лиш право —
У тім’я кулю! — Браво, доктор, браво!

А той, поглянь, що на гієну схож,
Тепер вельможа посеред вельмож:

Заводи, танки, танкери, стигмати 
Біржовиків, тюремні каземати,

Де мафіозо, взятий ніби в жарт 
Під стражу, грає з другом у більярд.
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А все те — злотні виламані зуби,
Обручки й діаманти — скарб загуби,

З гробовищ винюханий та з ярів,
Біль, що горів, та не перегорів!

А той, панок із хама, та потвора,
Що дротом нас обсотувала вчора,

Сьогодні знову ті ж таки дроти 
Пряде, щоб сонце в яму затягти,

Де він узявся, хто оте плюгав’я 
Сплодив на світ — і в смерті не пізнав я.

Воно не має роду, ні землі 
Своєї, і росте, як у дуплі

Змія, на всіх сичить, і всіх кусає,
І вбити прагне, і в пітьмі щезає;

Воно хитрюще, звинне і жахне,
Слугує тому, хто його зімне,

Потопче, ніби шмату під дверима;
Воно не знає батька й побратима,

Встає з-під батога для батога,
З того й радіє, що воно слуга,

Що пан якийсь його візьме гидливо, 
Немов гадюку чи смердюче гниво,

Рукою, схожою на лускотріх,
І знов жбурне у ворогів своїх!..
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Ось тут вночі нікчеми химородні 
Збігаються, як ті вовки голодні,

На місці злочину, і, впавши в лють, 
Вони один на одного плюють,

Гризуться й поїдаються навзаєм, 
Обілюють себе таким звичаєм.

І вдень вони стрічаються не раз, 
Приховують під лестощами сказ

І згадують про давню дружбу зрідка, 
Ненавидячи в компаньйоні свідка».

— Скажи,— я запитався,— брате мій, 
Чого цей дріт, намотаний в сувій,

Кінця не має? Пута й загорожі 
Плетуть із нього сили зловорожі

По всій землі; чи ця проклята нить 
Займеться в людській крові і згорить,

Чи скуті й помежовані навіки 
Народи будуть жити, мов каліки?

«Ні! — голос брата був твердим,— нема 
На путах незнищенного клейма!

Та боротьба ще буде йти віками 
З потворами труйними й павуками,

Допоки з павутиння зла й брехні 
Не вийде людство на шляхи сяйні!
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І ти цієї пряжі хоч би трохи,
Хоч пасемце, хоч міточок, з епохи

Своєї знятий,— ниточку одну 
Спали тим серцем, що не знає сну.

Благословен, хто вірний заповіту 
Юнацьких днів, хто чистотою цвіту

Невинного відбився від сльоти,
Хто не ослаб з журби та самоти.

І, хоч надпив зневірливої трути, 
Ненавистю готовий спалахнути,

І, спалюючи підлості броню,
Загинути од власного вогню!»

Тут брат мій зник і пощезали звірі. 
Та небеса в палаючій порфірі

Зосталися, і вогнище гуло,
Кипіло, як вулканне джерело,

І хмари роздирались, мов завіса,
В конвульсіях зубатого заліза.

Дріт попелився, і текла ропа 
З небес від огнеликого стовпа.

І скручувалася блакить в рулони,
Світ у вогні, здавалося, потоне.

Хотів я від багаття одійти,
Але мене розпечені дроти
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Піймали і в свої пекельні надра 
Втягнули, й став я сам, неначе ватра.

Горіли крила, темне срібло скронь 
Спахнуло, бив з грудей моїх вогонь,

І руки обернулися в пломіння,
І весь я був, як та верба осіння,

І не жалів життя найменшу віть,
І прагнув я могутніше горіть!

Я вогнищем відчув себе на полі,
Що спалює людські страждання й болі;

Прийдіть, мої брати й мої діди, 
Опришки, запорожці, галайди,

Залізняки, і Гонти, й Морозенки, 
Вкраїнського народу окоренки,

Порубані й побиті на тріски,
Прийдіть і ви, мої Кармелюки,

З кого сатрапи царські дерли шкіру 
На Соловках та в нетрощах Сибіру;

І ви прийдіть крізь всенародний страх, 
Хто в сталінських загинув таборах,

Кого кати новітні й кривозорі 
Скидали під крижини в Білім морі,

Хто впав од кулі в Київській тюрмі 
Чи з голоду закляк на Колимі!
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Докиньте сміливо гризу й журоту,
Свої закови до мойого дроту,

Прийдіть і ви, з мечами солов’ї,—
Мої поети, родичі мої,

Кого читав, ким я пишався гордо,
Хто власній пісні не ставав на горло,

А йшов за пісню вмерти на хресті, 
Прийдіть же ви, нескорені й святі!

Прийдіть і ви, збавляючись од криці, 
Затоплені бандитами в криниці,

Прийдіть і ви, чілійські шахтарі, 
Скатруплені й заховані в норі

Під Андами, прийдіть, і ваші петлі 
Згорять на цьому вогнищі, як нетлі,

І ви прийдіть, з провінції Лангшон, 
Розтерзані, захоплені в полон

В’єтнамські матері, спаліть катуші, 
Немов диби, що вам на ясні душі

Накинула заморська сарана,—
Я тут горю, щоб згасла там війна!

І ти прийди, мій африканський брате, 
В це вогнище хотів би я забрати

Всі ланцюги твої, всі кайдани,
Що ними ти закутий без вини.
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Прийди! Я хочу споїтелити тричі 
Журбу, що стигне на твоїм обличчі,

Всі забобони й расові табу,
Апартеїду світову ганьбу!

Прийдіть усі, і в попіл я оберну 
Зневаги й рабства зашкарублу скверну!

Горить вогонь на чотирьох вітрах,
Тут гине страх і копра йде на прах,

Тут спалюється лють змієголова,
Йде служба мого серця, а не слова!

Приснилося. Та ні — все так як є.
В колючім персні серце снить моє.

І снить, і ходить, і співає в ньому, 
Як дівчина в уборі весняному —

В квітучому вінку із диких руж;
Він гарний, тільки ти його не руш!

Був рух необережний — і вкололо 
Те, що давно сплелося надовколо

Душі моєї, й наскрізь перейшло 
Мене тернини смертної жало.

Літа відходять, і життя втікає.
Мій брат розстріляний мене чекає
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Десь там, біля калинових воріт,
Куди не доповзе колючий дріт.

Я — вогнище. Горить моя тривога.
Це полум’я з Жовтневого пролога,

Воно кайдани спалює й хрести,
Та я добра жадаю, а не мсти.

І сліду чорного я не покину
Тут, де горів за брата й за Людину.

Залишу світло явора в яру,
А попіл я з собою заберу.
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поєдинок
Поема

Я зроду скіф. Я — правнук Бористена. 
Вмираю в Римі й проклинаю Рим.
Ось вам життя мого остання сцена,
Ось вам убивця мій і побратим.

Скінчився наш печальний поєдинок.
Друг мертвий. Я скривавлений лежу.
З моїх блакитних жил, як з павутинок, 
Стікає сонце, схоже на іржу.

То кров моя. Вона заіржавіла 
Від наляку. Рятунку їй нема.
Вона повинна вийти з мого тіла,
А замість неї входитиме тьма.

Не доживу, напевне, до світання,
Вже прагне серце тиші й темноти.
Душі моєї тихе сповідання —
Це все, що вам передаю, брати...

В неволю зайняли мене малого —
За скарби для таврійського царя. 
Пройшов я землі, що лежать розлого,
А потім — грецькі гори і моря.

Купцями перепроданий до Риму,
Я тішився. Мрійливий молодик.
Про римську кровожерність невситиму 
Не знав нічого. Час минав. Я звик
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Приходити до цирку на вистави,
На грізні гладіаторські бої.
Там, пожадавши небезпеки й слави,
Явив я сили й здібності свої.

Боровся я з голодною звірнею,
В оваціях виходив на манеж.
Та скоро дух і слава Колізею 
Мене у звіра обернули теж.

Я був непереможний. Азіати,
Похмурі ефіопські силачі,
Змагалися зі мною, та сконати 
Всім довелося на моїм мечі.

Вони — як ті метелики багряні, 
Проколоті, ще тріпали крильми.
Бронь гартував я в кожній новій рані, 
Не знавши ні пощади, ні страми.

Та якось після бою на арену 
До мене вийшов отрок. «Пане мій, 
Дозвольте вашу зброю нескоренну 
Від бруду вмити!» «Що ж, бери і вмий!»

Я подивився в очі хлопчакові,
Збагнув — це він, це той, кому дано 
Мій дух умити від злоби й від крові, 
Це той, кого чекав я вже давно.

Все інше з’ясувалося потому.
Він був з дитини в рабстві так, як я. 
Але не знав, з якого краю й дому 
Потрапив у сім’ю багатія
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Столичного. А люди злі й лукаві 
Йому сказали, затаївши сміх,
Що пан його купив на перській наві,
Як іграшку для діточок своїх.

Він ні своєї мови, ні родини 
Не пам’ятав, та згадував одне —
Щось ніби спів, щось ніби лебедине 
Ячання чи курликання сумне.

Той наспів був як золота підкова,
В болоті знайдена. Нагнувся я...
І матері моєї колискова 
Просяяла! О радосте моя!

О друже мій, тепер я знаю, хто ти! 
Скіф! На коліна став я перед ним.
В зіницях, повних рідної скорботи,
Степи я вздрів під небом огняним.

О, як я полюбив того хлопчину!
Себе я в ньому бачив, смуток свій, 
Далеку й призабуту батьківщину —
В його натурі ніжно-грозовій.

З безумства добре, з доброти' шалене,— 
Він серце мав моє. Здавалось, брат.
Він також видом схожий був на мене, 
Ті ж брови, той же в погляді блават.

Але в моїх очах тремтіли тіні,
Мов неба надвечірнього крило.
А з тих його зіниць, мов з далечіні 
Небесної, невинне сяйво йшло.
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Я перебути й дня не міг без друга.
Мій син, мій край, моє життя — все він. 
Смішною видалась моя потуга,
Не вабив слави збройний передзвін.

З тих пір не виступав я на арені.
Мені здалося, як мене уб’ють,
То згине й він. Так почуття смиренні 
Перемогли в моєму серці’ лють.

Я жив любов’ю. Проминали роки.
Змужнів мій отрок. Молодість прийшла.
Я вчив його письма (не без мороки)
І гладіаторського ремесла.

Він мав у цьому ділі дар від бога.
Як блискавка, був меч його меткий. 
Важкий п’ястук, мов кам’яна відрога,
Стан згинистий, немов з тростини кий.

Хоч я зненавидів криваві грища,
Але мистецтво бойове йому 
Передавав. Була в цім воля вища,
Моєму не відслонена уму.

Я мислив так — йому згодитись може 
Моє знання, бо воїн він і кметь.
І сяяло його лице погоже,
Як ми оружно бавилися в смерть.

Але не смертю ми були натхнені,
А побратимством душ. О друже мій!
Нить золота на спільнім веретені 
Напрядена була із наших мрій.
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Одним жаданням ми були закуті — 
Втекти І Вернутися в свої степи! 
Потрібні нам були в щоденній скруті 
Невзаємні розради — жди й терпи!

Нас кликала вітчизна. Молодечі 
Горіли сни, і вірили ми снам.
Щодня ми готувалися до втечі,
А доля пастку майструвала нам.

Душа раба жаждива й безборонна. 
Мене було звідомлено: «Приходь,
З гепардом у присутності Нерона 
Зведи двобій, стару явивши хоть!

Свободу матимеш! Висока плата 
За перемогу, та затям собі,
Що та потвора хижа, і крилата,
І неподатна в жодній боротьбі!»

Я спалахнув. Надія невтишима — 
Крилатий звірю, поповзом підеш!
1 потай від свойого побратима 
Погодився я вийти на манеж.

Боявся я, що він до Колізею 
Дивитися прийде — то був би крах.
Я крився з таємницею своєю,
Мчав на двобій, немов на ста вітрах...

Я вилетів із брами, ніби з пращі 
Важке ядро,— жада перемагать, 
Душити левів, роздирати пащі 
Пантерам і вовкам, топтати гадь.
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Брехня, що раб іде вмирати радо,
За домовину пута без жалю
Дає! Пустіть на мене тигрів стадо —
їх шкурами арену застелю.

Я не збирався вмерти навдогоду 
Тим, що вітали голосно мене.
Хто мріє видобутись на свободу,
Для того смерть — приниження жахне.

Стояв я в Колізеї, наче в дзвоні,
В моїй руці короткий меч палав.
Туніки й тоги, наче кров, червоні 
Лилися з білих мармурових лав.

Побиті звірі — боїща останки — 
Дивились люто більмами вельмож. 
Звапнілі від страху патриціанки 
Були як бюсти на бар'єрах лож.

Сенатори й повії знамениті 
Про щось перемовлялися тихцем.
Лежав у позолоченім кориті 
Нерон з обвислим, змореним лицем.

Його обличчя, як павук, булькате,
Висіло непорушно в сітях сну.
Невже я мусив кров'ю тут стікати,
Щоб розбудить його на мить одну?!

Невже в борні не лицарській, а ницій 
Я мусив головою наложить,
Щоб з подиву замовк на мить патрицій, 
І щоб гетер заціпило на мить?

227



У кості грали крамарі й солдати,
Котився регіт сходами згори.
Невже я мав життя своє віддати,
Щоб відвернути їх на мить од гри?!

Жаданням жити серце клекотіло,
Тремтів на вістрі блиск моїх думок, 
Наслухувало мускулами тіло,
В котрій же кліті заскрипить замок.

Там — саж бика, там — двері носорога,
А де гепард, крилатець добрий наш?
Де він? Чому — морозила тривога —
На мене звіра не пускає страж?

Втім вибіг друг мій з брами, що навпроти... 
Спинився. Сполотнів. Так, значить, ми... 
Ми мали один одного бороти,
Пороти на вдоволення юрми!

Начальник грища ознаймив римлянам, 
Що б’ються побратими на цей раз.
Мов палицею, оком олив’яним 
Поштуркав сонний імператор нас.

Йому і всьому наброду столиці 
Бажалося побачити раба,
Який стинає друга! О дволиці! 
їх знаджувала підла боротьба.

Вони жадали насолоди злої —
Мук благородства, честі, доброти.
Вони ж то нас, одурених, при зброї 
Зуміли на арену затягти.
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І він повірив так, як я, в гепарда,
В свободу, в обіцянки злотяні.
Назад! Куди? Шлях заступила барда. 
Обидва ми були вже в капкані.
Назад! Куди? Вже опустились грати.
До поєдинку кличуть сурмачі.
Та ні! Не так нам суджено вмирати — 
Ми кинули в пісок свої мечі.

В сліпучому сіянні непокори 
Ми стали нездоланні, як боги.
І звільна Колізей стихав, як море,
Що стомлено голубить береги.

Благословенна то була хвилина!
В нас увійшов непослуху навіт.
Надихана вогнем нещасна глина 
Світилася й засвічувала світ.

— Розп’яти їх ! — сказав Нерон глумливо. 
І жорно цирку зрушилось. Душа 
Почала осідати, наче мливо 
В глибини гуркітливого коша.

Злякались ми. Зламались ми. І впали. 
Схопили зброю в немочі слабій,
І, вдаючи противників, напали 
Один на одного. Почався бій.

Сумнішої не відав я облуди,
Як наша бійка. Під удар меча 
Я серце підставляв. Цілункам груди 
В коханні підставляє так дівча.
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Оборонявся я лишень для ока.
З двобою вийти ие хотів живим.
Десь у душі снувалась поволока 
В покорения, неначе в лісі дим.

Але й товариш мій чинив так само.
Він одаривав навмисне лівий бік.
«Лиш не скаліч, а бий у серце прямо!» — 
Просив, як незнайомий чоловік.

Ми унижали наступів обидва,
Наносили удари невпопад.
Та скоро взнали, що несправжня битва 
Страшніша від справдешньої стократ.

Ціною смерті — рятувати друга!..
Та інша думка зблиела, як змія:
Чому мені призначена наруга
І зрада вбивства? Чом не він, а я?

Чому не він, а я в кривавій ролі 
Повинен перед публікою стать?
Ось так остуджувався я поволі,
Стискав міцніше зброї рукоять.

Та все-таки боявся переваги 
Своєї, непохопної в чаду.
А він горів> запалений від спраги,
Ждав нападу, хоч знав — не нападу.

Ми показні робили перескоки,
А наша бронь була немов сліпа.
Такі Доти битись будемо, допоки 
Як рівних нас не прожене товпа!
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Ми клали на щити свої удари.
Як рівні тот ар і на терези.
А ситі, владарюючі нездарн 
Вже мли з невдоволення, як пси.

Не так б’ємось! Де кров? Потрібно крові! 
А ми: «Не кваптесь! Маєм час! Пождіть!» 
Над нами хмари стали пурпурові,
А сонце червоніло, наче мідь.

Цирк гнівався і закипав злобою.
Хтось там прокльони кидав нам свої.
Хтось реготався з нашого двобою,—
Не гладіатори, а шахраї!

Хтось там підскакував, мов на котурні, 
Бив довшою в підлогу кам’яну.
Як битися і вмерти — вчили дурні, 
Розбуджені й рожеві після сну.

Гудів безладно Колізей, мов ринок,
Стихав, свистів, як вихора вночі.
Хитався і горів наш поединок,
Немов на вітрі полум’я свічі.

— Гей, ви,— кричали нам,— звіриі пожива, 
Скажіть, коли ви згорите дотла?! —
Від змори наша боротьба фальшива 
На мить в завзяту правду перейшла.

Мені здалось, що в правді тій кривавій 
Я все життя прожив, що я вже вмер, 
Воскрес — не скіф, а вже Марко чи Флавій, 
Дракон, гепард крилатий, людожер.
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І я злетів. Ригнув огнем на друга.
Він загорівся, наче смолоскип.
Палаючи, людинка недолуга
До мене йшла хильцем, навперестриб.

Та я літав, літав понад трибуни,
З гортані іскри сипав на врага.
Я ждав, що спопелиться тіло юне 
І розпадеться, наче пилюга!

Та раптом випав меч з руки моєї, 
Мене звалив на землю біль тупий.
І заревіли страшно галереї:
«Добий його! Добий його! Добий!»

З-під мого серця грала кров потоком, 
А наді мною друг квилів крізь плач: 
«Я не хотів. Це сталось ненароком. 
Даруй мені. Прости мені. Пробач!»

(Прийди до мене, прощавальне слово, 
Ще мить не покидай мене, снаго!) 
Тепер я знав, що значить випадково 
Поранити товариша свого!

Цирк задихався, шаленів од крику: 
«Добий його!» Я мовив: «Брате мій, 
Не накликай на себе кару дику,
Я мрець! Себе, а не мене жалій!

Все сталось так, як статися повинно. 
Були ми не богами, а людьми.
Прийди до мене, дорога людино, 
Нещадно моє серце прохроми.
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Прибий мене навіки до арени,
На радощі владикам і юрбі!»
Та він спокійно відійшов од мене 
І меч у груди застромив собі.

Цирк одвернувся з виразом докуки.
Всі правила дотримані. Раба
Раб заколов. Під страхом смерті й муки
Вони майстерно билися оба!

І видно, що любилися навзаєм,
Бо вбивця заколов себе також.
І глядачі пішли, а ми конаєм.
Пожива звірів. Правда це, не лож.

Мій друг лежить з погаслими очима;
Я б’юсь над ним, як той безкрилий птах. 
Не жаль мені життя, ні побратима,
Та жаль, що ми не вмерли на хрестах!..
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князь
Поема

«.../ переможені наші були... всі князі пій
мані були, а бояри, і вельможі, і всі вій
ська побиті були, а інші піймані та ув'яз
нені були... 7а до малих днях Ігор князь 
утік від половців, не покинув бо господь 
праведного в грішній руці... і гналися за 
ним, але не піймали його...

ЛаврентПеський літопис, 1186 рік.

1

На половецькому коні гнідому,
Закутому не в бронь, а в грубі шрами, 
Князь Ігор їхав із війни додому 
Терновими байраками-ярами.

Скрадався він по чагарях, як злодій, 
Наслухував, чи не дуднить погоня,
Чи не кричить Кончак, звитяжець гордий, 
Чи батогами не лящить Придоння.

Тікав з полону князь, тікав од згуби, 
Коло води спинявся на хвилину,
Поїв і цілував гнідого в губи 
І витирав йому спітнілу спину.

А потім знову, скочивши на нього,
Князь бив його і гнав несамовито 
По вибалках, де не було нікого,
Лиш млавиці стелилися, як жито.

234



Він виїжджав на белебні й кургани, 
Ставав, до неба зводив руки голі,
Кричав у степ: «Я жду тебе, мій хане, 
Наздожени і вбий мене на волі!»

І довго він стояв лицем до сходу,
Ждучи стріли... А яструби й шуліки 
Вже стежили за ним і для обглоду 
Точили дзьоби гострі, наче піки.

Він їхав далі, припадав до гриви 
І забував про все в тяжкій дрімоті.
І прокидавсь. О серце нещасливе,
Де сни твої сяйнисті й щирозлоті?

Нема полків, нема знамен черлених,
Не чути сурем, не гудуть чертоги... 
Гудуть лиш ноги в крадених стременах, 
Обдерті колючками босі ноги.

Нема щита, ні ременя, ні списа,
Нема шолома, ні меча-булата.
Горить під серцем палахтлива тирса, 
Безмежна, як ганьба його проклята.

Нема на ньому опанчі й кольчуги — 
Одна сорочка, й та давно не прана.
А в грудях молодих — безодня туги, 
Жальба глибока, як смертельна рана.

Він припадав спрагненно до калюжі, 
Сахався, бачивши свою подобу,
І сам себе, немов страшної нужі,
Питав: «Навіщо ти піднявся з гробу?
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Ти хто такий? Обірваний сірома,
Копитний віхоть степового сіна?
Невже накажеш смердам, ставши дома, 
Перед тобою впасти на коліна?!

Ти, хитрощами визволений рабе,
Куди женеш? В князі? В сяйні палати? 
Невже ти знов одягнешся в єдваби, 
Забудеш рабство й будеш панувати?

Невже ти скажеш перед матерями:
«Не винен я, що битву ми програли,
Що ваші хлопчаки лежать, як трами 
Порубані, на березі Каяли!»

Невже речеш батькам: «Господинове! 
Синочки ваші круками пожерті,
Але ж вони не з княжої намови,
А з гордості пішли шукати смерті!»

Невже ти вдовам скажеш: «Руські жони, 
Не проклинайте ви мене, владику,—
Щоб вас не дати в ясирі й полони,
Пішли ми на касожську силу дику!»

Неправда все! Ти розуми юначі 
Наповнив спрагою війни легкої.
І вийшли в степ у сонячнім замряччі 
І в мряві духу всі твої герої.

Накрила їх орда, як чорна плюта,
Скосила блискавицями густими
Шабель і стріл... О, кров твоя неткнута
В собі довіку трупи їх нестиме!
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Вони вмирали чесно за вітчизну,
Твої пахолки, служники, буй-тури,
А ти вдивлявся в кривавицю жизну 
І мріяв про столичні стяги й мури.

Ти прагнув слави, ти жадав хвалеби, 
Ти марив, пориваючись до бою,
Що ціла Русь нахилиться до тебе, 
Що житиме вона лише тобою.

Ти не хотів сидіти на престолі 
Низенькому, а про найвищий мріяв. 
Під ковилою в половецькім полі 
Шукав дороги в златоверхий Київ.

Ти не любив нічого, тільки владу, 
Мізинець-князь, мурах під лепехою, 
Повів ти власне військо на загладу, 
Роз’ятрений не гнівом, а пихою.

Ти — боягуз! Ворожу вздрів потугу 
І дав себе скрутити курманами.
Не настромивсь на крицю-харалугу, 
Не вмер, як руський воїн з русинами.

Одіпнутий од воза й воловоду, 
Лицявся ти до Кончаківни хтиво,
А потім полюбив її за вроду,
Без правди полюбив, але правдиво!

Ти не забув? Як воронці, червоно 
Світили зорі голубої ночі,
А ти вкривав полинним вітром лоно, 
Грудь половчанки й злотночорні очі.
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Десь там тебе чекає Ярославна,
Твоя любов і найчистіша цнота,
А ти — родина ханська повноправна — 
Виходиш, ніби щезник, із болота.

Як піхва без меча, тобі зосталась 
Порожня честь. Вона жадає криці.
Вона гарячим вістрям наповнялась,
А ти набрав у неї багновиці.

Хто з твого серця шкаралущу лепу 
Зірве? Хто душу дасть нову, як зброю?
А може, краще тут посеред степу 
Померти. Обернутись блекотою?..»

І князь шукав при боці рукояті 
Меча, але... було в руках лиш путо.
Як власні думи, правдою пойняті,
Він бив коня ненависно і люто.

Так він летів крізь вечори й світанки 
І каламутив марева, як ріки.
І пахнув степ косою половчанки 
Забутої, здавалося, навіки.

Над заходом і сходом, наче крівля, 
Горіли неба золотисті скали.
І сиві хмари, як вали Путивля,
На обрії з’являлися й зникали.

Та був же й спин. Вночі гнідий від стоми 
Спіткнувся — вершник поваливсь додолу, 
Нечутно впав, неначе сніп соломи,
В траву глибоку, від роси схололу.
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Він горілиць лежав, німий від змори, 
Дивився в небеса, немов забитий,
Як мрець на дні найнижчої покори, 
Недбало мокрим полином прикритий.

Він знав, що вже не зворухне рукою, 
Коли вовки, чи беркути, чи круки, 
Принаджувані кровію людською, 
Прийдуть його звільнити від розпуки.

Дивився він в блакитні внеочизни 
Так, начебто чекав появи бога;
Та не до влади, тільки до вітчизни 
Світилася між зорями дорога.

Здалось йому, що зорі, наче бджоли, 
Рояться в небі і шукають галузь,
Де їхня матка сіла. Ох, недоле,
Куди вона поділась, де сховалась!

Свічки горіли десь в траві засиулій,— 
Хто ж це його, живого, поминає?
Ні, він не князь, не матиця, бо вулій 
Над ним гуде, але його не знає.

«Далеко від свого роя упав ти, 
Беззбройний витязю, самотній вожде! 
Чом спершу слави, а вже потім правди 
Жадає людське сотворіння кожде?

Чому мені так забажалось Дону?
Чи в нашій Десні не солодші води?
Чому так прагнуть звади і кордону 
Поміж собою браття,— а не згоди?
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Чому, поміжусоблені й розбиті,
Надихані зрадливими вогнями, 
Засклеплені в злобі, неначе в скиті, 
Живуть — під праведними письменами?»

Так думав князь, до трав’яного ложа 
Притиснутий колодою стеблини.
Він сподівався, що земля ворожа 
Відчиниться, і степ його поглине.

Він западався в сон, неначе в яму,
А зорі залишалися високо;
І сяяв місяць з темного проламу,
Як ханського коня криваве око.

2

Йому приснилась Ярославна. Ладо! 
Він пробував щасливого вдавати,— 
Чом ви мене стрічаєте нерадо?
Чого в сльозі очей твоїх блавати?

Вона в долоні тихо заридала.
Він, мов дитину, взяв її на руки 
І полетів... Там, де тече Каяла, 
Зійшов із неба на розкішні луки.

Я покажу тобі, моя дружино,
Чого так пишно тут ростуть косиці, 
Пройду я пагорбом, а ти пройди-но 
Долиною по рідній кошаниці!

І віддалилися вони поволі 
Одне від одного на бойовищі.
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Стелився дим від полинів на полі,
Немов поземка снігової хвищі.

Над білими кістками, наче хвилі, 
Переливались височенні трави,
В пахкій, відкритій, сонячній могилі 
Споряджена снага його держави.

Як мармурове стругане каміння,
У типчаках блищали костомахи.
Касоги здерли зброю та одіння,
А плоть — вовки та пажерливі птахи.

Все на крові розбуяне й рахманне,
Аж до плечей катрани й сива м’ята.
А де ж тут русичі, а де кумани,
Де половці, де сіверські хлоп’ята?

Потрощені, побиті без пощади,
Запались голови в живло зелене.
У темних черепах клубились гади,
З очнись росли васильки та ромени.

Лежали маслаки побитих коней,
Що їх орда пожерла тої ж ночі,
Коли схитнувсь останній стяг червоний 
І він упав у смертнім памороччі.

Князь пригадав: йому затисли шию, 
Пересотали руки курманами;
Приставив половчанин коломію 
До горла! Смерть! Та він не втратив тями.
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Не наколов на те жало гортані,
Хоч гинути пора була найвища.
А вороги, від перемоги п'яні,
Тяг ли його до ханського шатрища.

Він жадібною до життя жагою 
Горів тоді, та не давав познаки.
А хан ступив йому на рот ногою 
І ждав на знак покори та подяки.

Подяки за життя! І князь очима 
Дав зрозуміти Кончакові: «Згода!» 
Ненавистю і мстою одержима,
Душа розпалась, мов гнила колода...

Князь не хотів пригадувати далі 
Гидкі обличчя свого послушенства.
З дружиною стояв він на Каялі 
На рубежі свідомості й шаленства.

«Ось тут мої богатирі, княгине,—
Він в землю показав,— тепер скажи ти, 
Як військо полководцеве загине,
Чи має право полководець жити?

Це я сюди цих отроків провадив,
Щоб вознести тебе, моя ти доле...
Який же був на них солодкий надив, 
Коли вони рушали в Дике поле!

Я заповідь стоптав, яка навчала 
Не рватися на битву поодинці.
Ось тут моя душа, сліпа й зухвала,
Рости повинна в сивій материнці.
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Ні з Києвом, ні з Галичем звитяги 
Я не хотів ділити, тож не буду 
Складати жалощів своїх на стяги 
Русі, а свій тягар — на плечі люду.

Зірвав я з себе рабську осорому 
І втік на волю, одуривши хана...»
Тут регіт залунав, гучніш од грому,
Аж білий цвіт посипався з катрана.

То реготав Кончак. Він вийшов з млиці, 
Князь упізнав на ньому власні строї,
І чоботи м’які, і ногавиці,
Шолом, і меч, і весь лаштунок зброї.

«Отямся, князю! Не бреши так много! 
Мене ти обдурив? Та я навмисне 
Тебе пустив. Я знав, коли й для чого 
Овлур, мій джура, тої ночі свисне!

Тобі коня він дав, і всі одежі 
Із тебе взяв за послугу погану,
І хитро перевів тебе за межі 
Мойого стойла й кочового стану.

І все це я звелів йому вчинити,
Щоб жебраком вернувся ти додому,
Щоб прокляли тебе твої русити,
Щоб з тебе звергли слави паполому.

Я розгадав, що відомстити схоче 
За тебе, неживого, Русь велика,
І я тебе пустив. Іди, мій хлопче,
І покажи, з якого шитий лика.
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Я добре знав, що, прагнучи довіри, 
Згинався ти перед і мною подло,
Що виповзти хотів, мов гад зі шкіри, 
Аби лиш утекти в русинське кодло!

Тікай же! Йди! Подвійним у неволі 
Зробивсь твій дух! Подвійним буде завше! 
Твої думки зв'язав я темні й кволі,
Тобі могутні руки розв’язавши».

І князь почув, що справді щось двоїсте, 
Смиренне й люте ворушилось в ньому. 
Та що він має хану відповісти, 
Звитяжцеві, та все ж таки смішному?

«Ти переміг і, мабуть, маєш право 
Розповідати ці казки невинні.
Але чого,— він запитав лукаво,—
Ти мов на свято нарядився нині?»

Кончак сказав: «Я почуваюсь добре 
В твоєму одязі, в твоїм оружжі;
Я ніби серце перейняв хоробре
І всі твої думки, підступні й дужі.

Якщо ми вічні вороги з тобою,
То значить — ми і в доброті, і в люті 
Подібні! Зненавидою й гризьбою,
Мов ланцюгом одним, назавжди скуті.

Мені пасують княжі оксамити,
Твій меч в руці моїй гострішим стане! 
Мого ж коня, що звик тебе носити,
Не здоженуть найшвидші вітрюгани».
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Він посміхнувся й щез. Де ж Ярославна? 
Лежали марева, немов полотна,
І пахла смертю далечінь загравна,
І рвала серце туга соромотна.

На овиді побачив князь дружину,
Вона ішла від нього в далеч дику.
«Зажди! — він крикнув.— Я без тебе згину!» 
І пробудився від свойого крику.

з
І справді він на обрії побачив 
Щось ніби постать людську! Чи не диво? 
Хтось там стояв, хтось у траві маячив, 
Хтось ніби підкликав його знадливо!

Замору з себе скинувши оспалу,
Поїхав князь до явини на прузі;
Вдивлявся в неї, наближавсь помалу,
Себе й коня тримаючи в напрузі.

Вогнем палила думка неугавна,
Ввижалися вже обриси кохані.
О господи! Невже то Ярославна 
Назустріч вийшла й стала на кургані?

Затяв коня. Навскач під'їхав ближче.
Так ось вона, негадана приваба —
Прадавніх предків згублене божище, 
Задивлена в свій дух камінна баба.

Затиснуті важкі, довжезні руки 
На животі, неначебто пологи 
Її настигли. Постать, повна муки, 
Невкірності й величної тривоги.
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1 видалось йому, що рідна мати 
Постала перед ним у темній брилі,
Щоб міць його надламану підняти,
Зцілити душу в жаліснім безсиллі.

«О матінко! — і князь лицем додолу 
Упав перед богинею сумною.—
Зніми ж ти з мене чорну коромолу, 
Простри свою десницю наді мною!

Ти народи мене сьогодні вдруге,
А ні — то затопчи в пилюку й глину,
Не дай на страмовища та иаругн 
Вертатися в дідизну й батьківщину!

Всели ти в мене правду! Я не знаю,
Чи жив я гордістю, чи правотою,
Чи став я горем для свойого краю,
Чи мукою й зорею золотою?!»

Вона поклала кам’яну долоню 
Йому на тім’я: «Встань, великий княже! 
Чи то не сміх? Любив ти ханську доню? 
Хто в те повірить? Хто й кому те скаже?

Її солодке й вигинясте тіло,
Що біля тебе слалося в спраготі,
Ненавидів ти люто й очманіло,
Палав од розгніву, а не від хоті.

Хіба не знаєш ти, що дух любові 
Єднає не тіла, а скорбні душі,
Що тільки кров твоя жадала крові,
А дух блукав на сіверськім воадушші!
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Хіба не знаєш ти, що є кохання,
Подібне до відомсти і розплати?
Ти непорочний, наче зірка рання,
Що світ іде від сну розповивати!

Який закон нарушив ти, мій сину,
Коли, розсвареній Русі на подив,
Свою хоробру, та малу дружину 
До битви незвитяжної виводив?

Ти проти половецької мачули
Здіймав не лиш свої волки й штаидарти.
Хто винен, що ие всі брати почули,
Як ти волав: «Прийдіть, зі мною вдарте!»?

На покляк твій згукнулися куря ни,
І вчасно шл зібрались до походу,
Не ждали, доки сарана нагряне 
І виїсть вал і землі аж до споду!

Так, ти жадав під київські склепіння 
Принести вітру сгверсьвого трохи,
Розвіігш в коронах злотних тління,
Коло якого скачуть скоморохи.

Ти прагнув для Русі потуги й слави 
І добре знав, що йдеш на смерть за неї, 
Недарма плакав чорний див з гущави 
І сонце в’януло, як цвіт лілеї.

Ти — князь, бо не послухав навіть сонця,
Що віщувало смертну непогоду.
Ти в з »  на себе тяжкість оборонця 
Землі своєї і свого народу.
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Нічого вирікатися не треба,
Ні жадоби до слави, ні погорди.
Пролита кров? Поразка і ганеба?
Та спинені на півстоліття орди!

Тебе не вбили? Чом лежиш ти долі?
Твоя душа здвоїлася? Дурниці.
В князів немає душ. Є сила волі.
Ти ж там явив її, де гинуть ниці.

Порубані твої гарячі вої,
Дружинники, брати і побратими,
Але ж вони до пам’яті живої 
Нових століть повернуться живими.

Постане пісня з вашої печалі,
І горево перекується в слово. 
Непроминущі ви і непропалі —
Хто вмер за волю, житиме наново.

І ти живеш уже в своїм безсмерті,
На дно Каяли кинутий ордою.
Кривавлять рани, в чагарях роздерті,
Та світять вже не кров'ю, а водою.

Бо ти вже як вода, як хліб, як жниво,
Як все, на чому вічності знамення; 
Найменший князь Русі — найбільше диво 
Затемнення її та одкровення.

Вставай, іди, та знай, що вже немає 
Для невмирущих вороття до крові,
До всього, що принижує, вбиває 
І служить не князеві, а князькові!
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Народжуйся із каменю для пісні,
Із жалощів народжуйся для співу,
Що славить не побоїща зловісні,
А вітчину й будущину щасливу!»

4

Будили дзвони бджіл цвітінь медову, 
Стояла днина в золотім розгорті.
Князь увігнався, мов стріла, в діброву,
Де мужики з дерев знімали борті.

Покидали вони сокири й луки,
Бо ж бачили, що він не має зброї. 
Стояли, скинувши свої клобуки,—
Важка подоба хмари грозової.

Вони застигли перед ним, похмурі, 
Захоплені знічев’я при роботі. 
Розпізнавали щось в його статурі,
В стражденним духом виповненій плоті.

Ті руки, хоч міцні, та не кораві,
В них меч бував, а не шкадряве рало. 
Важке єство жило в його поставі,
Яке від малечку повелівало.

Щось непокірне, владарське, даждьбоже 
Було в його пронизливому зорі.
І бортники подумали: а може,
Це руський князь в нещасті та розорі?!

А він мовчав, наповнений сльозою,
Немов росою колос побринілий.
Ясніше за корону з бірюзою 
Світився лоб скривавлений і смілий.
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Лилось його душею сонце яре,
Мов тільки що дізнався вія, що в нього 
Є й бджолярі, а не ляше бояри,
Є й мед живий, крім водяну труйного.

«Ти князь?» — вонн спитали. Ні півслова, 
Лиш очі потакнули, наче тіні.
Хтось кинув: «Бачиш, молода й здорова 
Бджолина матка в людськім воплотінні!»

Та він мовчав. Лице його суворе 
Стемнішало на слово добросерде.
І, повні шанобливої покори,
Здвобіч до нього підступили смерди.

Звели з коня. Поклали на ряднину.
Води принесли в кінвах та цеберці.
І змили з нього пил, і кров, і глину,
Лиш туга залишилася на серці.
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Таємниця 
твого обличчя
*

і

*  *  *

Живу, як той гірський потік, 
На спокій — ні хвилини. 
Іскрюсь від кременя в бігу, 
Туманюся від глини...

Спадаю дзвінко з темних скель 
У плесо, повне гулу.
Від крові пурпурним стаю,
А чорним — від намулу.

Та відновляється в мені 
Невигасна й воскресна 
Мого кохання чистота,
Як та блакить небесна.

Прояснює в мені любов,
Як сонце неминуще,
Все, що в моїй душі моє 
Джерельне і цілюще.
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*  *  *

Моя любове, ти — як бог:
Я вже не вірю, що ти є.
У безлічі земних тривог 
Згубилося ім’я твоє.

Та я належу ще тобі,
Хоч сам від себе це таю,
Хоч не в молитві, а в клятьбі 
Я силу згадую твою.

Жорстоко в правоті своїй 
Невірство не суди моє. 
З’явись, благослови, зігрій, 
Якщо ти є, якщо ти є!

*  *  *

Був день, коли ніхто не плаче, 
Був ясний день, як немовля. 
Та я здригнувся так, неначе 
Твоє ридання вчув здаля.

Я знаю — ти не заридала,
А в світі, що гуде й гримить, 
Мене лиш пошепки назвала, 
До себе кликнула в ту мить.
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*  *  *

Де ждав я тебе, як свята, 
Натруджений жде чоловік, 
Там птахи, дерева й звірята 
Закохані в тебе навік.

Де запах твого волосся 
Розквітнув, як синій без, 
Там серце моє вознеслося 
В сліпучі верхів’я небес.

Де я в молодому бентежжі 
Під руками твоїми горів, 
Там світять зоряні вежі 
Найкращих моїх вечорів.

*  *  *
Не бійся сивини моєї —
Вона тебе не забруднить,
Ця біла, наче цвіт лілеї,
Ця, наче небо, синя нить.

В ній голова моя зігріта, 
Немовби в мареві гора.
Це подих не зими, а літа,
Це дим незримого костра.

Там думка палахтить, як рана, 
Горить віків броня і бронь. 
Благослови, моя кохана,
У скронях схований вогонь.
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Мені перед тобою сором,
Що він не світить, хоч пала. 
Схились над полум’ям прозорим 
Мого печального чола.

І не питайся, що згоріло,
Бо кров мою вогонь зберіг, 
Байдужості смертельне трійло 
Не вдерлося до жил моїх.

Навчив мене вогонь терпіти, 
Хапливим бути, мов карук,
Але мого чола орбіти 
Засвітяться від ніжних рук.

Тож доторкнися до сивизни,
Що очі молоді пече.
Можливо, світло дивовижне 
Тобі між пальців потече.

*  *  *

Ми вийдем з тобою на листя опале,
Де сяє повітря, як сиві опали,
Ми станем з тобою, як олень і ланя, 
Вслухатися в лісу бентежне волання. 
Очиститься подих і голос від диму,
Я пісню з тобою високо нестиму,
Трава нам заграє, і вітер затрубить,
І постріл мисливця нас раптом розбудить...
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*  *  *

Зніми мені легенькою рукою 
Сніжинку із брови, а з серця — лід 
Поважності, печалі, супокою, 
Всього, що я надбав за стільки літ.

Ні, не знімай, бо в серці ворухнеться 
Краси твоєї молоде жало;
Ту кригу я приклав, як ніж, до серця, 
Аби не так боліло і пекло.

*  *  *

Зеленим вогнем береза,
Як свічка, в полі горить.
Ні вітер, ні блискавок леза 
Не можуть її погасить.

Коли сумовитим дзвоном 
Осіння блакить загуде,
Те полум’я стане червоним 
І тихо на землю впаде.

Любове моя вогнекрила,
Ти линеш в осінню даль. 
Та краще б тебе згасила 
Ненависть, а не печаль.
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*  *  *

Це неправда, що ми помрем! 
Ти — земля, а я— твій сіяч. 
Плуг іде — під його тягарем 
Ти возрадуйся і не плач.

Сокруши свою душу тверду 
Пестотливою зливою втіх.
Я ж і сам, як зернина, впаду 
Поміж скибами гонів твоїх.

Ми небес глибину збагнем, 
Вище зір піднесем колоски. 
Ми пшениці незгасним вогнем 
Пролітатимем крізь віки.

*  *  *

Зачах, згорів я до основ,
Та знов іде хвилина дива, 
Коли підкріплюється знов 
Душа голодна і жаждива.

Це ти даєш мені життя,
Це ти від ста смертей ослона! 
Цілюще губ твоїх пиття,
Святі хліби грудей і лона.

Благословенна, дорога,
В моїй крові і в плоті суща, 
Ти вічна, як моя жага,
Як голод мій, ти невмируща.
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*  *  *

Найдовша з усіх доріг — 
Дорога твого приходу. 
Найбільша з усіх таємниць — 
Таємниця твого обличчя.

Ми прощаємося на день,
Ніби розходимось на віки.
І твій слід на моєму серці 
Поглиблюють кожні очі.

*  *  *

Коли до тебе прилечу,
Засяє в сонці все навкруг,
Як після теплого дощу 
В росі важкій зелений луг.
Ти руку покладеш мені 
На очі, сповнені провин,—
І риси матері ясні 
Побачу я крізь пальців плин.

Дитинство й ти. Це наче все. 
Далеко так. Близенько так. 
Мене до тебе принесе 
З паперу зроблений літак.

*  *  *

Я бачив тебе сьогодні
Між дівчатками з п’ятого класу.
Ти така ж, як вони:
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Тонесенька стебелина, 
Навколо якої скакалка 
Гуде, як пропелер.

Я бачив тебе сьогодні 
Між невістами молодими. 
Ти така ж, як вони:
Біле чоло у веснянках, 
Навколо якого світить 
Ореол материнства.

Я бачив тебе сьогодні 
Між бабусями сивоокими. 
Ти така ж, як вони: 
Прозорий щільник із медом, 
Навколо якого літають 
Спогади, наче бджоли.

*  *  *

Дзвенить у зорях небо чисте, 
Палає синім льодом шлях. 
Неначе дерево безлисте,
Стоїть моя душа в полях.
Як надійшла щаслива доля, 
Збудила весняну снагу,
Моя душа, немов тополя, 
Зазеленіла на снігу.
Як надійшла любов справдешня, 
Хлюпнула пригорщу тепла,
Моя душа, немов черешня, 
Понад снігами зацвіла.
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Як надійшла і засіяла 
Та дружба, що живе в літах, 
Моя душа над снігом стала, 
Неначе яблуня в плодах.

*  *  *

Ти спиш, і на твоїм обличчі 
Малюється печальний вираз...
Яку ж біду, яке нещастя 
Ти бачиш поглядом заснулим? 
Можливо, знов перед тобою 
Палають українські ниви,
А танки з чорними хрестами 
Тебе в полях наздоганяють, 
Малесеньку, як той метелик,
Що спалахне ось-ось в пломінні 
Підпалених пшениць? А може,
Ти ходиш колоски стинати 
По ночах на колгоспне поле,
Щоб дотягти до жнив — не вмерти 
Від голоду; а може, ходиш 
З торбиною, немов жебрачка,
Попід хатами? Може, хліба 
В людей ти виміняти хочеш 
За хустку бабину — єдиний 
Маєток твій? Цього не знаю. 
Перевести я неспроможний 
З глибин свідомості твоєї 
Оте скорботне сновидіння 
В думки свої, як з моря в море 
Підводний човен! Як я досі 
Не став одним єством з тобою?!
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Ти спиш у незбагненнім смутку, 
Моя і не моя водночас.
І тільки усмішка спросоння 
Зв'язок відновлює між нами, 
Лиш усміх відкриває душу, 
Зачинену плитою горя,
Замками туги і скорботи.
Та холодно мені, і в грудях 
Щось ненастанно вибухає,
Так ніби в тіні сну страшного,
І на сирій землі дитинства 
Я довго спав і простудився.

*  *  *

Мжичка тремтить, як мембрана, 
Золотом міниться мла.
Сонце осіннього рана 
Дівчина привела.

Привела мені, як дитину,
Як русявеньке хлоп’я.
Будем справляти гостину — 
Дівчина, сонце і я.

А потім дитя златочубе 
Вибіжить гратись надвір.
А ми цілуватись до згуби 
Будем при світлі зір.
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*  *  *

Буває така розмова,
Що ув’язнює, наче кліть. 
Темрява розумова,
Як бескид, міцна стоїть.

Буває таке мовчання 
Несподіване і страшне, 
Що тільки вибух ридання 
Від смерті рятує мене.

Буває така година,
Коли повертає глузд 
Моєму життю єдина 
Усмішка милих уст.

*  *  *

Ти — як дощ. А я — мов явір.
Хочу листям тебе зловить.
Але в кроні, як сни в уяві, 
Крапелини твої лиш мить.

Щоб листки мої, наче свічі,
Твоїм світлом засяяли в млі,
Ти повинна приходити двічі:
Спершу — з неба, а потім — з землі.
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*  *  *

Не пригадуй, що було! Не треба 
Дотикатись до заглухлих ран.
Вже душа не б’ється в креші неба, 
Як розбитий громом океан.

Благодать зійшла на темні води, 
Втихомиривсь і затихнув я. 
Безпощадний блиск твоєї вроди 
Лагідно в душі моїй сія.

Може, хвилі встануть ще, як піки,
І полинуть радо на загин,
Але я люблю тебе навіки 
Мовчазною силою глибин!

*  *  $

В моїх повіках напівсонних 
Застигло сонце молоде.
Як бджолами покритий сонях, 
Воно так міниться й гуде.

Між сновидінням і явою 
В моїй сльозі стоїш і ти,
І над твоєю головою 
Палають соняшні світи.
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*  *  *

Горить суницями поляна,
Як запаска. Гуде бджола 
І так літає, наче п’яна 
Від запахучості й тепла.

Сховавшись у гілля зелене, 
Чекаю на своє дівча.
Воно вже йде, вже серце з мене 
Виймає, як гніздо з куща.

*  *  *

Твоя душа звіздаста і смаглява, 
Як ніч, що світер віхоли зняла. 
Твоє волосся пахне, як отава 
З-під скатерті різдвяного стола.

В моє житло ти з неба прилетіла, 
Закрив я очі в радості німій,
Щоб на вогні твого сяйного тіла 
Не спопелів гріховний погляд мій.

*  *  *

В душі моїй тремтить 
Щось начебто повітря, 
Несхопне, наче мить, 
Студене, наче вістря.
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То я тобою вщерть 
Наповнив душу, мила.
Ти ж думала про смерть, 
Коли мене любила.

*  *  *

Червоні яблука в кімнатах 
Насипані, що ніде стать.
Це нашого кохання надих 
Зійшов на яблуневу стать.

Це ми передали деревам 
Жагу і пристрасть молоду, 
Як, палені вогнем травневим, 
Любилися в твоїм саду.

Знов зірка кличе, мов суниця, 
Ходімо на озимину,—
Хай морем золотим пшениця 
Затопить землю кам’яну.

*  *  *

Я пригадав собі один стіжок у горах.
З молодика сідав на нього срібний порох, 
А я лежав на нім тихенько, наче звір,
І поглядом ловив сліди падущих зір.
Я ждав, коли прийде косуля їсти сіно,
Вона приходила щоночі неодмінно, 
Тремтяча, як зоря, що впала в темнику!
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Я ж оглядав її, рожеву й боязку...
Хотів би я побуть ще раз на тому стозі, 
Діждатися й тебе в закоханій тривозі, 
Почути, як прийдеш, як скинеш кептаря, 
Як затремтиш, немов та сарна чи зоря...

*  *  *

Мріє, наче сніг здалека, 
Ночі літньої блакить.
З ватри голуба смерека 
Виростає і шумить.
На пахучім сріблі сіна 
Чарка любощів терпка. 
Дико блиснули коліна,
Як зіниці хижака.
Покотилася крисаня,
Як зоря з небесних бань. 
Сивіє сльоза кохання, 
Ніби попеліє грань.

Об’їдають коні чалі 
Місяць, наче сніп вівса.
В давній золотій печалі 
Лебедіють небеса.

*  *  *

Дівчино, дівчино, де твої крильця? 
Небо весняне в сяйві іскриться,
Чи не пора нам летіти, маленька,
В ярій пшениці шукати гнізденька!
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Буде в колоссі воно, як у сонці,
Буде гойдаться в моїй колисоньці,
Я ж над тобою спинюся в блакиті,
Співи свої розпочну дзвонковиті.

Всі літаки, всі літаючі блюдця,
Всі вертольоти круг мене зберуться.
— Слухайте,— скажуть залізні і ниці,— 
Жайвір співає для жайворониці!

*  *  *

Радуйся, дівчино, разом зі мною 
Сонцем і ясною голубизною, 
Ласкою леготу, листям на кленах, 
Білою стежкою в травах зелених.

Радуйся, дівчино, болем кохання, 
Смутком цілованих до зомлівання, 
Голосом матері в серці твоєму — 
Кільчику ясному в тьмі чорнозему.

*  *  *

Вночі ти входила в море — 
Під місяця оком вовчим.
І море ставало деревом,
А ти — забороненим овочем.

Я хвилю твою колихливу 
До себе горнув, як галузь.
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І бризками золотими,
Як листям, ти затулялась.

Та море, як мудра яблуня, 
Само, нахилившись долі, 
Поклало тебе коло мене 
На кам'янім суходолі.

Довго над нами шуміла 
Його потемніла крона. 
Вкривала наш поцілунок 
Пелюстка прозора й солона.

*  *  *

Скинь одежу свою, 
Увійди
В річку рук моїх —
Уже літо,
Від джерела аж до моря 
Замліває ріка, а над нею 
Заметіль сонця шумить.

*  *  *

Біла черешня в небі 
Над селом проплива, 
Ніби заснулий лебідь, 
Під крилом — голова.

Дівчина жде на мене, 
Де бринять ячмені,
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Веселим брилем ромену 
Махає вона мені.

Мрієм про дні прийдешні, 
Про те, як станем людьми. 
Втім, чуемо, як черешня 
Залопотіла крильми.

*  *  *

Хочу тебе цілувати. Рятунок 
Є в поцілунках від смерті. Бери 
Келех негайно, бо звітріє трунок — 
Більше на нього не буде пори.

Це невагомість. Легкі і прозорі 
Стали печалі й турботи. Земля 
Нас відпустила. Ми вийшли між зорі, 
Мов космонавти із корабля.

Не відпускай мене. Зоряна пуща 
Може поглинути. Дай же уста!
Ти в поцілунках така невсипуща,
Як у роботі бджола золота.

*  *  *

Дівочих непорочних ліній 
Довершеність — літак і лук. 
Вона прийшла у день осінній, 
Вся повна чародійних мук.
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На грудях, на стрункому лоні 
Одежу тихо розпина.
Неначе куля на долоні, 
Лежить прекрасна і страшна.

*  *  *

Так гарно ти снилась мені: 
Не руки, не очі, лиш голос. 
Лиш голос, як день у ВІКІІІ,' 
Як вітру знадлива голість.
Наче в блакиті зоря,
Ти в слові замерехтіла. 
Зринали, як блиск янтаря, 
Згини твойого тіла.

Зринали й зникали вмить 
Хвилею золотою.
І серце хотів я вмить 
Тим світлом і чистотою.
Раптом — пробудження грім, 
Де ж ти пропала, ноче? 
Метелик у серці моїм 
Вогкими крильми тріпоче.

*  *  *

При стрічі мене поклич, 
Посміхнися бодай.
Або відвернись і, як ніч, 
Голосно заридай.

269



Так, щоб тремтіли зірки, 
Плачучи в небесах.
Так, щоб носив я віки 
Серце своє в сльозах.

Тільки, як тінь по стіні, 
Мовчкома не проходь,
Бо серце затисне мені 
Смерті туга оброть.

*  *  *

Твоя протилежність — пісок, 
Пустиня безплідна й сумна. 
Ти народжуєш колосок,
Наче нива, з мого зерна.

Ти плекаєш його сама,
Ти даєш йому мови дар, 
Безконечну могуть ума, 
Плоті й долі земної тягар.

Як вода, ти блищиш і течеш 
В руслах рік і слідах підків. 
Я тебе малював би все ж, 
Наче марево серед пісків.
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*  *  *

Перегорів я й перетлів,
Як ті книжки Кумрана *,
Та ще в мені багато слів 
Ти віднайдеш, кохана.

Ти з них легесенько здмухнеш 
Пісок і потеруху.
Вони задзвонять, ніби креш 
Невщербленого духу.

Вони засвітять, наче міст 
Вночі понад рікою. 
Відкриється таємний зміст 
Під ніжною рукою.

Відчуєш, як болить мені 
Мойого предка рана.
Вцілів я у землі й вогні,
Як ті книжки Кумрана.

*  *  *

Були ми в натовпі. Не знаю, як це сталось, 
Що люди роз'єднали нас. Тебе за руку 
Тримав я міцно, та лиця твого не бачив. 
Почувши раптом крик, я випустив долоню:

*  «Кумранські рукописи»— древні релігійні тексти, 
знайдені в печері на березі Мертвого моря, відносяться 
до II—І ст. до н. е. (Приміт. авт.).
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Можливо, ти від болю скрикнула? Даремно 
Я намагавсь тебе знайти в тісняві. Люди 
На мене почали недобре поглядати,
Бо я хапав за руки їх. А ти пропала.
Нарешті хтось мене піймав за лікоть. «Злодій, 
Дивіться, злодій тут орудує!»— він рявкнув. 
Я перестав тебе шукать. Мені на очі,
Такі смішні в день празника, набігли сльози...

*  *  *

Коли мені не допоможуть вірші,
То вже не допоможуть лікарі.
У сни свої благословенні й віщі 
Я відійду самотньо на зорі.

Тоді прийди, кохана, кроком тіні,
Та серця ти за тим собі не рви,
Що все життя віддав я Україні,
Тобі ж — пучок могильної трави.

Я знаю, мила, це несправедливо,
Та поділить інакше я не міг,
Бо й ця трава так само — вічне диво, 
Як дивина найкращих днів моїх.

*  *  *

Я буду на світі,
Допоки незнане світло 
В обличчі твоєму світить.
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Я житиму доти, 
Допоки горіти буде 
Долоні твоєї дотик.

*  *  *

Ще днів моїх багато за горою,
За зорями в небесній глибині. 
Все, що було, згубилось уві сні, 
Лиш те, що буде, володіє мною.

Опалене жагою вогняною,
Чуття будущини живе в мені.
В моєму серці, наче в стремені, 
Нога часу з острогою тугою.

Та є на світі лагідна рука,
Яка в мої думки і сподівання 
Вливається, як в озеро ріка.

Вона дає моїй душі сіяння 
І дбає, щоб не згаснула зарання 
Відлита в слові кров моя дзвінка.

*  *  *

Так, ти одна, моя любове, 
Даєш мені снагу обнови, 
Народжуєш мене щодня 
Інакшим, іншим, ніби з дна 
Душі кремнистої моєї
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Виборсуєш нові камеї 
З моїм обличчям... Боже мій, 
Мене ти змінюй, та не смій 
Своє натхнення на забаву 
Перевести, смішну й лукаву,
І, творячи немовби в сні,
Чужі прикмети дать мені! 
Живу я правдою тією,
Що птах не може стать змією, 
Що маску будь-яку лакей 
Бере, бо все йому о’кей!
А я не раб, не хитрий служка, 
Чия натура, як подушка, 
Податлива й м’яка! Мені 
Пасують риси кам’яні.
То звершуй переміни диво,
Але поважно і правдиво,
Щоб не осліп і не оглух 
В чужому образі мій дух.
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II

Біжить під зливою лошиця,
Крізь темні хащі — напролом; 
Дощ прогинається, ятриться 
Крильми над золотим хребтом.

Вона, мов блискавка червона, 
Летить крізь памороку віт.
Вода звисає, як попона,
І б’ється об тугий живіт.

Гуркочуть брили грому в скалах, 
Мов неба колеться горіх; 
Полум’яніє гриви спалах 
Над сполохом очей і ніг.

Вона стрясає дотик тучі,
Води, що в пахи затекла;
А як же їй знести палючі, 
Нещадні лоскоти сідла?!

Як винести залізну ласку 
Вудил, що розпинають рот, 
Слухняності й вуздечки маску 
І світ у шорах, наче грот?!

*  *  sf:
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Як може покоритись потім 
Душа бентежна і нага 
Колючим шпорам, і чоботям,
І блискавиці батога?!

Це я питаюсь — і за спину 
Ховаю мокрі ремінці,
А цукру білу каменину 
Несу в простягнутій руці.

Ні, відступитися незмога,
А лиш благати: «На, візьми!» 
Вона ж моя, ця тонконога 
Кониця з білими крильми!

*  *  *

Ти пахнеш, як листя весняне, 
Як дитинство моє полотняне, 
Як тепла малинова стежка,
Як мамина срібна сережка.

Ти пахнеш, як пломінь живиці, 
Як біленький дзвінок медуниці, 
Як вулик, де сховане сонце,
Як маминих мрій волоконце.

Ти пахнеш, як виспане море, 
Як жіноче невидиме горе,
Як пилок на пшеничній ниві, 
Як мамині руки сяйливі.
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Ти пахнеш, як роси на житі, 
Як столи, рушниками накриті, 
Як співаюча стружка ялова, 
Як мамина лагідна мова.

*  *  *

Море з моря ткалось гладко, 
Шовком слалося до стіп,
А по ньому йшло дівчатко, 
Голе й чисте, наче хліб.

Море крила піднімало, 
Відлітало в ніч, як птах.
Я відчув журби немало 
На зцілованих устах.

Море падало на скелі 
І кричало, мов Ікар.
Як дві зірки невеселі,
Ми тулились поміж хмар.

Море вранці шелестіло, 
Тліло, як осінній ліс.
Наче хліб, дівоче тіло 
Мало присмак сонця й сліз.

*  *  *  

Дівчинко моя мила, 
Ти блискавкою брови 
Серце мені затьмила.
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Глянь, чаклування дівчаче,— 
Шукає поводиря 
Серце моє незряче.

Може, на переходах 
Ти руку йому даси,
Ніжну й легку, як подих.

Доти життя, допоки 
Ти будеш його вести,—
Хоч би й чотири кроки!

*  *  *

Та мить, яка надходить після болю, 
Тобою завданого,— ніжна мить...
Я все стерплю, я все тобі дозволю — 
Не бійсь боляще серце надломить.

Надламане, воно смачніше буде,
Як хліб, що їсться з голоду й злоби; 
Заходь, як у світлицю, в мої груди 
І все, що заманеться, там роби.

В тій хаті на підлозі, як у пущі, 
Клади вогонь, пали нужденний рай, 
Чи, мов зерня з твердої шкаралущі, 
Розбиту душу з мене видирай.

Я відновлюсь, я оживу, кохана,
Хоч сто разів од рук твоїх згорю. 
Благословенна та найглибша рана, 
Що звільна обертається в зорю!
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*  *  *

Ніч була ясна, я стежками біг. 
Стопи опікав кам'яний моріг.

Линула зоря на круті плаї,
Як метелика, я впіймав її.

Під вікном твоїм я відкрив кулак, 
Показав зорю, мов червоний мак.

Та не вийшла ти, тільки у вікні 
Стала й знак дала — геть іти мені.

Я назад помчав темним путівцем, 
Біжучи крізь ніч, плакав я тихцем.

Я в руці стискав, наче бите скло, 
Мертвої зорі неживе крило.

Ніч була ясна, я відкрив кулак,
Ах, моя рука — мов червоний мак.

*  *  *

Я стужився, мила, за тобою,
З туги обернувся мимохіть 
В явора, що, палений журбою, 
Сам-один між буками стоїть.

Грає листя на веснянім сонці, 
А в душі — печаль, як небеса.
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Він росте й співає явороньці,
І згорає від сльози роса.

Сніг летить колючий, ніби трина, 
Йде зима й бескидами гуде. 
Яворові сниться яворина 
Та її кохання молоде.

Він не знає, що надійдуть люди, 
Зміряють його на поруби, 
Розітнуть йому печальні груди, 
Скрипку зроблять із його журби.

*  *  *

Не знаю, хто мене зробив орлом,
Хто кігті дав і дзьоб тяжкий, мов лом, 
Хто наказав летіти в темну хлань,
В безодню, повну стогону й волань... 
Як Прометей, прикута до скали,
Біліла жінка в кублищах імли.
І загуділо в дебрі кам’яній:
«Лети до неї й вирви серце їй!»
Я зрозумів, що обрано мене 
На діло помсти, люте і страшне;
Затих у пропастях наказу гул,
Я підлетів до жінки навпритул —
Вона була обдерта донаги,
На ній висіли тільки ланцюги.
На мить мені здалося, що вона 
Була неначе лялька льодяна.
Дивилася, немовби синій страх
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Замерз в її зіницях на вітрах.
Та в стогонах я розпізнав слова 
І зрозумів — вона жива, жива!
О, той, хто десь гукав собі вгорі,
Хто дав мені клювак і пазурі,
Хоч скільки прикладав жаги й завзять, 
Не зміг у мене серце людське взять!
Її крильми широкими я вкрив--
І впали з неї ланцюги в обрив,
І на її обличчі сніг розтав —
Я в ній свою кохану розпізнав...
Мене збудив мій одчайдушний крик, 
Химерний сон з душі злетів і зник,
А та, що важко снилася мені,
Лежала біля мене в тихім сні.

*  *  *

За вивіркою золотою 
Я біг вершинами смерік, 
Провалювавсь у темну хвою, 
Як у вогонь, що серце пік.

Я обдирався об ялиці,
Та знову біг через груні,
Мов краплі чорної живиці, 
Кров запікалась на мені.

Я біг, і падав з високості,
І піднімався нашвидку,
Не відав, чи ламались кості, 
Чи хмиз тріщав у темнику.
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Чого вона тікала в пущу 
Від мене, ніби від хортів, 
Таж я ту білку проклятущу 
Лишень погладити хотів!

*  *  *

Моє дівча, не вір,
Що вмре твоя краса, 
Погасне скронь яса, 
Запопелиться зір,
Брів ластів’ячих лет 
Заб’ється в зморщок сіть, 
Розм’якне тіла мідь, 
Покривиться хребет!
Це все ілюзія,
Ознака сліпоти.
З твоєї ліпоти 
Встає любов моя.
Твоє чоло ясне,
Очей і рук нестрим —
Це той вогонь, котрим 
Ти сповнила мене.
Горів я, не згорів,
Довіку не згорю 
І серце, як зорю,
Ношу в долонях слів.
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*  *  *

Що я для тебе маю? 
Серце! Руки! Уста!
Так, моя сумноока,
Так, моя золота.

Я тебе обгорну руками, 
Поцілунками обів’ю,
А в серці, на самім денці, 
Сховаю печаль твою.

*  *  *

Напав я на тебе раптом 
На стежці посеред степу, 
Нахлинув, як дощ краплистий, 
Як проливень буревійний, 
Липневий джигун-музика, 
Просяяний блискавками, 
Співаючий дощ любові.

Ти кинулася тікати,
А я танцював навколо, 
Шаліючи від натхнення,
Від певності, що нікуди 
Сховатися ти не годна;
На ста сопілках одразу 
Я грав, щоб тебе зманити, 
Принадити звуком бурі;
А потім я взяв цимбали, 
Поклав їх сторчма на землю,
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До неба ходив по струнах — 
Тебе чарував я звільна 
Своїм сатанинським танцем.

Ти бігла і розглядалась 
Налякано в тому полі,
Де схову нема від грому,
Від зливи і від кохання.
Ти краплі, немов долоні 
Мої безсоромні й спраглі, 
Долонями відбивала,
Та в мене було без ліку 
Тих рук, що тебе ловили,
В обіймах стискали ніжно, 
Наповнювали поволі 
Твоє невтоленне тіло,
Неначе водою землю,
Піснями з безодні світу.

Як змокла ти вся до нитки, 
Повільніше стала бігти, 
Спинилася й засміялась,
До неба вознесла руки,— 
Так, ніби просила більше 
Потоків рвучкого світла 
І музики з-під блакиті.

Ми різко зійшлися в танці — 
Аж гудзики відірвались 
Од плаття твого тонкого, 
Відскочили й засвітили 
Над полем, немов ракети,
Які провіщають наступ.
Ти скинула одежину,
Важку від води і грому
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І, зрештою, непотрібну 
В танку із дощем липневим.
Я ж був тобі за одежу 
Єдвабну і за намиста,
Я краплями діамантів 
Освітлював темні звиви 
І персні твого волосся,
Спливав між грудьми твоїми, 
Неначе ланцюг зі срібла.

Втім — райдуга стала в полі,
І ти увійшла під синє 
Склепіння небес, як сонце, 
Засліплена власним сяйвом;
А я, оп’янілий, в далеч, 
Затемнену хмаровинням, 
Відходив — не дощ, а хлопець, 
І запах твоєї плоті 
Я ніс, наче роду, в жмені.

*  *  *

Акації. Бджолині дзвони. 
Пшениці колихливий лан.
І маків полотно червоне, 
Рвучке і ніжне, мов талан.

Гніздо в колоссі, мов колиска, 
Очей твоїх знадливий ляк;
Як шпиль блідого обеліска,
В блакить застромлений літак.
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Цілунки стишені й неситі, 
Полови сонячна луска;
Як пальми слід на антрациті, 
На спині слід від колоска.

*  *  *

Повітря нічне до рання 
З неба текло й ряхтіло. 
Радощами кохання 
Світилося твоє тіло.

Місяць, як повноголосся 
Твоєї душі золотої,
Сяяв, а чорне волосся 
Цвіло ароматами хвої.

Не розуміючи знаків 
Зір на небеснім узвишші, 
Я ревно від щастя плакав 
У кіс твоїх темній тиші.

*  *  *

Відходив поїзд. У вікні 
Махала дівчина рукою 
І плакала. Нащо мені 
Її сльози й несупокою —
Я з іншою прощався там, 
Я проводжав дівча веселе;
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Чого ж це над моїм життям 
Чужа печаль полотна стеле?! 
Чого це я забув давно 
Свою товаришку погожу,
А те заплакане вікно 
Забути я ніяк не можу?!
Чия душа, як сирота, 
Зверталася до незнайомих, 
Куди ж то кличе крізь літа 
Її руки прощальний помах?..

*  *  *

Стояли ми на темній оболоні,
Немов два дерева в однім гіллі.
Мої долоні на твоєму лоні 
Тремтіли, мов на лампі мотилі.

Лампада сонця в молодому тілі 
Принаджувала жителів темнот. 
Метелики згоряли очманілі 
І налітали, спалені стокрот.

О, попелом вони не розсипались,
Лиш очищались од вогнистих сфер... 
Єретиком ставав мій кожен палець — 
Готовим вийти вдруге на костер,

Готовим знести найлютіші муки 
За світло, що зринає з темноти... 
Безсмертними ставали мої руки 
На пагорбах сяйливої мети.
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Так, ніби відкривав небесні далі 
Незайманості непорочний гріх 
На тих стежках біблійної печалі, 
На тих дорогах радощів моїх.

*  *  *

Сріблиться дощ в тоненькому тумані, 
Як ниточка в прозорім полотні.
А сонце по його блискучій грані 
Тече і душу сповнює мені.

Зустрінь мене. Я повен пожадання 
Блакитної, мов сон, далечини.
Моїх очей неголосне страждання 
Ти поглядом ласкавим зупини.

Моя печаль тебе не поневолить,
А тільки радісний розбудить щем, 
Немов цього туману срібна волоть, 
Замаєна і сонцем, і дощем.

*  *  *

Розплелись, розсипались, розпались, 
Наче коси, вересневі дні.
Ми з тобою ще не накупались,
А вже грає осінь у вікні.

Віднесла вода ласкаві зорі,
Що все літо кликали в ріку,
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З птицями на білій крутогорі 
Горобину пробуєм гірку.

Може б, нам полинути у вирій — 
За літами молодості вслід.
Чом же крила в позолоті щирій 
Важко піднімати на політ?

Я тобі зимові дні сріблясті 
Заплету в сивіючу косу;
Тільки зорі, викупані в щасті,
З моря я назад не принесу.

*  *  *

Не раз мені здається, 
що я прожив тисячу років.
Заглядаючи в криницю свого життя, 
я не бачу маленького дзеркальця води, 
так далеко воно від моїх очей.
Та коли я, закривши очі, хочу згадати, 
що найглибше запало в душу мою,— 
бачу твій образ, моя дівчинко, 
моя любове тиха.
Навіть моє дитинство погасне в пам’яті, 
навіть стежка, якою я бігав до школи, заросте, 
навіть сам я зникну за перелазом життя, 
але ти, моя дівчинко,
моя тиха любове, житимеш у моїх словах вічно.
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Я пригорнусь до тебе 
Серцем і небесами,
Плечима пагорбів рідних 
І доріг поясами.

Я пригорнусь до тебе 
Мислею і землею, 
Темнотами чорнозему 
І туманами глею.

Я пригорнусь до тебе 
Піснею і яворами,
Золотими крильми пшениці, 
Тінявими ярами.

Я пригорнусь до тебе 
Подихом лісу і полем, 
Клекотом Дніпрельстану, 
Тарасовим ореолом.

Я пригорнусь до тебе 
Срібними віями хвої, 
Невмирущими голосами 
України нової.

Я пригорнусь до тебе 
Світлом і далечиною 
Багряних зірниць, що вічно 
Світитимуть наді мною.

В моєму тілі почуєш 
Гомін смереки, і рути,
І того, що ніколи тліном 
Не було і не може бути.

*  *  *
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*  *  *

Ти оживаєш в мені 
як голос весни 
в деревині

я не можу тебе забути 
як не може забути дерево 
вкритися листям

коли ти відлітаєш 
я махаю багряними крилами 
щоб за тобою злетіти

але коріння моє міцніше 
за мої крила

вони відриваються 
летять за тобою 
без мене

болять мені 
рани любові
рани нездійсненого польоту

та з них виростають 
нові пагони 
нові брості

і голос весни 
в моїм серці 
гучніше лунає.
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*  *  *

Твого погляду вітер 
піднімає з землі моє серце 
наче кленовий листок 
і я вже лечу над світом 
і лоскітно мені від польоту 
та в мереживі ранку 
хмари як пір’я крилатого моря 
проламуються піді мною 
і я падаю 
падаю
на мене летять полотна 
колючих стерень 
дзеркала ставів 
плетениці стежок 
отари осіннього лісу 
леза колій 
тарелі стадіонів 
брили будинків 
і кранів краби
де ж білі дзвіниці грудей твоїх 
щоб я розбитися лагідно міг?

*  *  *

Я прилітав до тебе 
як бджола
до черешні розквітлої 
я від сяйва й запаху 
крони твоєї 
знесилено падав 
я сліпнув од радості
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квітучого простору 
і важко було мені 
перелітати з квітки на квітку 
та ще важче було мені 
знати
що ти неосяжна 
відкрита для мене 
для інших бджіл 
а також для ос 
для джмелів 
для шершнів 
що ти не почуєш ніколи 
крил моїх
кожною своєю пелюсткою 
що я не зможу ніколи 
в кожну квітку твою заглянути 
бо коротка весна 
а ти безконечна як всесвіт.

*  *  *

Між нами завжди той повинен бути, 
Хто навидить тебе чи навпаки...
Він з нами п’є і крадькома в чарки 
Нам підливає доброї отрути.

Від неї ми п’янієм, як рекрути,
Свою любов б’ємо на черепки,
А потім їх, як ті материки, 
Складаємо, щоб цілість їм вернути.

Яке то щастя — із болючих плить 
Знов будувати форму нездоланну, 
Єднати гори, втоплені в блакить,
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Знаходити в безмежжі океану 
Той острівець, що затуляє рану 
В планеті серця н солодко болить

*  *  *

Цього не видно з найвищої вежі, 
А тільки з окопу старого 
Чи з ями під гаражем 
Можна побачити, що небеса — 
Це тиша твоєї душі,
Роздягненої вітрами, 
Найжаданіша тиша буття!

*  *  *

Ти навчаєш ходить легкома 
Попід хмари навислі 
І гасити бентежність ума 
Клоунадою мислі.

Не приймаю* веселих наук, 
Що гіркі, мов оливи...
Он життя виривається з рук, 
Як лоша полохливе.

Он обламаний кущик бузку 
Виростає, і квітне,
І ховає в сльозу боязку 
Безконеччя блакитне.
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Он підноситься небо, як жаль, 
Понад сонця бриндушу,
І любові щаслива печаль 
Переповнює душу.

*  *  *

У хмарах бозу, що висять, як грона, 
Над позолотою старих церков,
Є затишок один — зелений схов 
Для крові, що палає, мов корона.

Ти там була, знадлива й безборонна,
І голову свою з важких заков 
Я увільнив і в серці поборов 
Безумство беркута й злобу дракона.

До тебе підійшов я без крила;
Що ж ти, знімівши в показній покорі, 
В мені шукала — змія чи орла?!

Чому, пізнавши в збайдужілім зорі 
Душі моєї пристрасті суворі,
Мене безумно й люто обняла?!

*  *  *

Стерня, наче сніг, біліла 
В сяйві молодика. 
Нечутна, мов переболіла, 
Текла біля нас ріка.
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Зоря, вклоняючись небу,
Падала в комиші,
Земля відчувала потребу 
Лягати під лемеші.

Ніч над полями стояла 
Смугла, аж золота.
А ти мене так цілувала,
Як мати, в очі й уста.

Прогнав я думки тверезі, 
Вірячи в цей навіт,
Що в лузі, та ще й при березі 
Вдихнула ти в мене світ,

Що в серце, ліплене з глини, 
Світло внесла ясне,—
Так, ніби з куща калини 
Вичарувала мене.

*  *  *

Твоїх долонь сяйлива лодь 
Несе в космічному просторі 
Моєї мислі дивну плоть,
Мов блиск вітрильника на морі.

А на землі, як ночі сміх, 
Пожежа в лісі заряхтіла:
То іскри дотиків твоїх 
Звіває вітер з мого тіла.
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*  *  *

Сонце, намальоване циноброю,
На вітрилах вечора пливло.
В золотій спечаленості обрію 
Ти світилась, як небесне тло.

За зорею рідною й далекою 
Ти тужила на моїм крилі,
Ніби не принесена лелекою,
А прибула в світ на кораблі.

Ми стояли в придніпровській обочі, 
Ми вдивлялись, наче діти, в путь, 
По якій твої космічні родичі 
Надпливуть чи просто надійдуть...

*  *  *

Пахне хлібом трава,
Що купала мене з дитяти, 
Пахнуть хлібом слова,
Що мене їх навчила мати.

Пахне хлібом терпка 
Пісня батькової стодоли, 
Пахне хлібом рука,
Що водила мене до школи.

Пахнуть хлібом гаї,
Де кохалися ми до згуби, 
Пахнуть хлібом твої 
Груди, очі, долоні, губи.
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Пахне хлібом маля,
Що любов його народила. 
Пахне хлібом земля,
Що дала мені сонце й крила.

*  *  *

Як почну сповідатися 
На руки твої єдвабні,
Не матимеш з того радості, 
Легкої, мов пух кульбаби.

Буде важко тобі дослухати, 
Дочекатись нової години: 
Слова мої, наче ті слупи, 
Обвуглені, щоб не гнити.

Обгорілі вони й закопані 
В землю,— а над землею, 
Як щогли вільні, високо, 
Підносять сонячні леза.

Стою, проводи тримаючи,
І, може, аж від Тараса 
Біжить моє світло майське, 
Моя неподільна радість.

Будь же мені підпорою,
Та не в кам'янім поліні; 
Будь ластівкою на дроті 
Непоборної лінії!
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*  *  *

Все не те, коли нема любові.
Почуття й слова — тріски дубові,
Дні — болящі, немічні старці, 
Магістралі — темні манівці, 
Яблуневий цвіт — зола летюча, 
Небеса — асфальтна сіра туча,
Сміх — петля на горлі, булка — глей, 
Пісня — хоч бери і сам заблей!

Ось — любов! Дими — дихання липи, 
Почування й слово — смолоскипи,
Дні — невтомні, ясні юнаки,
Манівці — між зорями стежки,
Попіл — крила золотої птиці,
Хмара — поле стиглої пшениці,
Плач — знімає з голосу петлю,
Пісня й хліб волають: «Я люблю!»

*  *  *

Наша любов 
як літак 
здатна нести 
тягарі величезні 
ніжно передані їй 
на землі
тільки не здатна 
дотик чужого крила 
витерпіти в польоті 
незаймана 
незалежна
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висока
впасти
згоріти
загинути
ладна в ту ж мить 
любить вона небеса 
та все ж повертається 
на землю 
і кожен раз
крила здригаються з болю 
іскра влітає в бетон 
ніби земля приймає 
на спочин короткий ту силу 
що в крові нашій гримить.

*  *  *

Я — зернятко, а ти — зоря осіння, 
Навіки в полі поєднались ми.
Виношу з глибини, з важкої тьми 
Твоє сіяння в промені насіння.

Велиш ти кільчику в передвесіння 
Пробити шкаралущу й страх зими... 
Втім, колосок з колючими крильми 
Злітає, наче світла вознесіння.

Ти прагнеш повернуться в небеса, 
Мене ж не відпускає рідна нива,
В ногах кайданами дзвенить роса.

Так ми застигли в злеті, повні дива, 
Не зірка й не зерно — душа сяйлива, 
Що ні в землі, ні в небі не згаса.
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*  *  *

На цій землі жили ми споконвік,
Лише обличчя змінювали трохи.
(Так змінює своє русло потік,
Але вода клекоче крізь епохи 
Одна і та ж!) Одна і та ж душа 
Вела мене то під варязькі шатра 
(Там танець твій у люстрі палаша 
Виблискував і пригасав, як ватра),
То під мечетей вилинялий крик
(Там ти — в петлі, а може — і в намисті:
Хан ластився до тебе, мов арик,
Свої дари приносячи нечисті),
То під готичних знаків нагаї
(Там ти ридала, нездоланна й горда,
Там вигоріли кісники твої,
В сивинах, як в огні знамен когорта).
Я пізнаю тебе. Ти наче птах.
Нічого не лишилося з полону...
Лише в сльозі, що згасла на вустах,
Я вчув далінь палаючу й солону.

*  *  *

Твоя краса — як усміх сатани,
Що богові показує в пустелі 
Майбутнього картини невеселі, 
Печальний дим над струпами війни.

Але не відвертайся, а вжахни 
Мій дух, що потемнів на безджереллі; 
Яви в пречистих пелюстках морелі 
Золу й морозне сяйво сивини.
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Я затремчу в передчутті сумному, 
Побачивши за обрієм біду,
Немов далеку блискавку без грому.

Але в твої обійми я впаду 
І за тобою радісно піду 
Назустріч бурі — в сяючу содому.

*  *  *

Ніч осяяна цвітом яблуні, 
Затуманена, мов роса.
Ми розкрилені і роз’ятрені 
Піднімалися в небеса.

Понад зорями, понад водами 
Пролетіли ми три світи.
А та яблуня за городами 
Все світилася з темноти.

А на досвітку ми долинули 
До свойого ж таки села.
А та яблуня в даль долинами, 
Як метелиця, відійшла.

Де ж те сяєво, що сміялося, 
Де ціловані в снах слова?
Все минулося, все розпалося, 
Наче гілочка снігова.
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*  *  *

Над нашим світом і під нашим світом 
Є ще світи великі і малі.
Туди ми долітаєм тільки світлом 
І музикою темної землі.

Туди мене хтось ненастанно кличе, 
Вистелює блакитом щемну путь;
Так, ніби прагне в сяйво таємниче 
Душі моєї подих обернуть.

Десь там у зорях мерехтить віола, 
Льняна коса, як нива осяйна.
І кров моя бринить, палюча й гола,— 
Немов небес віддалена струна.

Можливо, все, що пам’ятати треба 
Моїй душі серед страждань і втіх,
Це — тільки карта зоряного неба 
І поклик безміру — з очей твоїх!

*  *  *

Посеред ночі дощ пішов, 
Зашелестів, як збіжжя, в полі. 
Ми вийшли під його покров 
З-під явора чи з-під тополі.

Він увільни» нас від одеж — 
Зняв, як різьбяр, із плоті глину. 
Те, що при сонці не знайдеш, 
Знайшов наосліп за хвилину.
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Він лоскотав, мов колоски, 
Стелився, обвивав рамена. 
Вмивала душ сяйні листки 
Його теплінь благословенна.

Тулились груди до груді, 
Вода збиралася між ними. 
Шугали риби в тій воді 
Із плавниками вогняними.

Носився блискавки лилик 
Над нами, наче іскор жменя. 
І вперше твій дівочий лик 
Світив од щастя і натхнення.

*  *  *

Заснути так бодай на волосок,
Щоб зорі сивини мені не ткали,
Щоб сни мої неквапно протікали 
Між пальцями твоїми, як пісок.

Заснути так під золотим крилом 
Коси твоєї, щоб у сновидінні 
Хрестатих танків не з ’являлись тіні, 
Що йшли крізь наші села напролом.

Заснути так, щоб не почути в сні 
Таємних землетрусів і розпуки,
Яку несуть пісні та мужні руки, 
Обрубані катами на струні.
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Заснути так під подихом руки 
Твоєї полохливої й легкої,
Щоб засвітилися, немов левкої,
В моєму сні думки й материки.

Заснути так, щоб колисання мрій 
Повільно оберталося в каміння,—
Та втім, немов на поклики сумління, 
Збудитися на тихий голос твій!

*  *  *

Якби могла прийти до мене цеї миті 
Та дівчинка моя, що в сяєві блакиті 
Приходила колись, весела, як струмок,
І вся вливалася в ріку моїх думок, 
Просвітлюючи їх своєю чистотою 
Аж до самого дна, якби вона святою 
Дитинністю мене пойняла нині знов,
Я б у собі згасив грімниць буремну кров.
Пал невдоволення, за ідеалом тугу,
Посвяти печію, ненависті напругу,—
Печаль обов’язку, зневагу до раба —
Стлумив би я в собі! І знову голуба 
Моя душа була б, як та вода зі звора,—
Та вже не прилетить моя любов прозора.
І добре, що нема нікому вороття,
Що на одну любов дано одне життя.
А в той далекий час — я добре пам’ятаю! —
Рай принесла вона — зробив я пекло з раю,
З її невинності я честь кував свою,
А з кротості — той меч, що гостриться в бою,
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З незайманих зітхань суворі блискавиці 
Творив я і вганяв, як цвяхи, в чола ниці,
З блаженних намірів робив я дзвін добра,
Щоб він горлав — «ганьба» або кричав— «ура»;  
Прозорість радісну я взяв на силу гніву,
Я тінню світла став, дав правій — руку ліву,
Я цілий світ любив у дівчинці моїй,
Я сотворив себе з її дитячих мрій,—
І добре, що вона не прийде вже до мене,
Не прояснить моє, від почувань теменне,
Від боротьби трудне й палаюче єство,
В якому дух життя справляє торжество.
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Понад безоднями

*  *  *

Франківщино! Моя висока земле,
З твоєї глини я, з твоїх страждань. 
Засну, але ніколи не задремле 
Твій дух, що наказав мені: повстань!
То Вересень, що взяв мене від плуга, 
Забрав батіг, а дав перо й папір,
То пломеню франківського потуга,
То справедливий Довбушів топір.
Ти піднялась, як мати в ореолі 
Болінь і мрій, з невольничих століть, 
Натхнула мої мислі б руки кволі 
Снагою, що зі штольні тягне кліть. 
Співає осінь ніжно й журавлино,
До школи йде гуцульська дітвора.
Живи, моя опришківська родино,
Це празника твого прийшла пора.
Я твій листок. Я крил твоїх пір'їна. 
Та ненастанно я вогнем гримлю,
Щоб не зазнала більше Україна 
Ні розділу, ні темного жалю.
Щоб не ридала в скореному граді — 
Загублена й самотня сирота,
А в ста народів ленінській громаді 
Щоб сяяла, щаслива і свята!
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Франківщино! Шевченківщино! Мріє! 
Єдина ти! Безмежна навсібіч!
Візьми мене в те сонце, що зоріє,
З твоїх майбутніх золотих сторіч.

1981

ЧАС ПРАВДИ

Ми знаєм час народин Кобзаря 
І час Каменяревого приходу.
І третій час, як Ленінська зоря 
Нас возз’єднала в імені народу.

Час України під одним крилом,
Час правди й справедливості нової! 
Даремно гримотить злодійський лом, 
Що розколоти хоче нас надвоє.

Ми чуєм гул ненависті здаля,
Ми бачим: зносять на кострище дрова. 
Та що нам чорна фанатична тля,
Як ми воскресли, наче «vita nova»!

Вже нас палили — вийшли ми з вогню, 
Вже нас ділили — ми зійшлись навіки. 
Вам не зробити сонцем порохню,
В кордони не заклясти наші ріки.

Ми знаєм час братерства, а не звад 
Ми любим час єднання, а не зброї,
І не поверне вже ніхто назад 
Час правди й справедливості нової!
1982
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КРИЛАТА БРАМА

Мій Києве, щаслива нота 
В твоєму голосі бринить — 
Воскресли Золоті ворота,
Крилата брама йде в блакить.

Все як було. Бентежна з’ява.
В храм обернувся бідний прах.
І навіть погляд Ярослава 
Поблискує на куполах.

Та ні! Те сяєво — не княже,
То світить не господній дім,
То золоте безсмертя наше 
Палає в камені твоїм.

Це ті, що віднайшли дорогу 
До тебе крізь дроти й вогні,
Мов криця із Кривого Рогу, 
Застигли в молодій стіні.

Тонка, як листовина, цегла, 
Порфіру червонястий шов. 
Гримить у ньому кров полегла, 
Братерства невмируща кров.

Хай клекотять навкруг вокзали, 
Хай грають аеропорти,
Та ми ворота ці поклали,
Щоб у віки крізь них пройти.

Пройти під світлом аркодужним, 
Як світло, дивлячись навкруг, 
Пройти не з криком харалужним, 
А з піснею — на вічний круг.
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Пройти усім, хто вмер за тебе, 
Хто потом золотив твій дах; 
Крилата брама серед неба,
Зір космонавта — в куполах.

1983

МАТИ

Клуб сільський. Чотири кроки — сценка 
В залі — дим гасниць і цигарок.
Там колись декламував Шевченка 
Я — із Багадунки пастушок.

Був той залик більший від планети, 
Голос мій мене в просторах ніс. 
Яблуні стопчатівські й трепети 
Виглядали кротко з-за куліс.
І крізь диму полотно прозоре,
Начебто крізь небеса вночі,
Бачив я голів безмежне море,
Поглядів печальних тисячі.
Я горів (чи так мені здавалось)
На вершині світу, мов зоря.
Від мойого серця відривалось 
Пломенями слово Кобзаря.

Я світився! Закликав ламати 
Каземати пана й холуя!
Всі мені плескали. Тільки мати,
Тільки мати плакала моя.
1984
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*  *  *

Свято матері моєї — спаса,
Празник яблуні та калача.
Стерень вижовклих печальні пасма, 
Скрики журавлиного ключа.

На пастівнику — лелечі зграї,
Ніби свічі згашені. Далінь.
Небеса, як попілець на грані, 
Скупаний в ріці, мов сонце, кінь.

Запах сіна від нового стогу, 
Кукурудзи звареної мед.
Біла скатертина — краєм столу, 
Краєм стріхи начебто замет.

Чистота. Блідий туман на сливах, 
Наче на задиханому склі.
Золоті дари богів рослинних.
Мозолі. Ласкаві мозолі.

Все минулось. Ні, палають соти 
Сяйвом кукурудзяного сну.
Мати усміхається. А сонце 
Вигинає шию ворону.
1Ш

*  *  *

В тій хаті, де не був ти відтогідь, 
Вона одна коло вікна стоїть —
Твоя молитва й пісня колискова,
Вся повна світла, як сльоза воскова.
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Вона стоїть і думає про те,
Що скоро сніг стежину замете, 
Колодязь блисне дзеркалами льоду - 
І важко буде їй ходить по воду.

Вона стоїть і думає про те,
Що яблунею скоро зацвіте 
На цвинтарі коло самої брами,—
І важко буде їй поміж хрестами.

Вона тебе не жде, а ти з ’явись 
Та оддаля вікнові поклонись,—
В тій шибці, де ряхтить юга осіння, 
Зосталося від матері проміння.

198 А

*  *  *

Рано-ранесенько дитину в садок 
Ти несла в задумі натхненній;
Молода й невтомна, як вірша рядок,
Де навіки просяяв геній.

А дитина печальна була. В очах 
Переблискував жаль і неспокій.
І стояв над містом твій кран, як птах 
Однокрилий, важкий, високий.

Ти під вечір додому несла дитя, 
Зморена, вигасла, начебто сива,
Мов за день проминуло твоє життя,
Без великого щастя й дива.
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А дитина сміялася на руках, 
Припадавши тобі до скроні.
І летів над містом твій кран, як птах 
Блакитний, у злотній короні.

— Мамо, дивися, він знову летить!
— Звичайно! Він має могутні крила! — 
І життя поверталось до тебе за мить 
Казки, що ти для дитини створила.

198 А

СМЕРЕКИ

В пень загнана сокира татова 
По топорище.
Смереки в наляку — задихані —
Тікають вище.

Пила, як риба, прогинається 
В кільце зубате.
А батько: — Ну, показуй дерево —
Котре зрубати?!

Я розглядаюсь, мов на ярмарку;
Я вибираю.
Здається, краща та смеречина,
Котра не скраю.

— Ось найстрункіша! — Ні, мій хлопчику 
Шкода стрункої!
— Тоді та гарна, що виблискує 
В сріблястій хвої!
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— Тієї жаль! — Тоді та смалена, 
В мохах від споду!
— Е, ні, небоже, тим сподіємо 
Велику шкоду!

— Тоді та чорна, перекручена,
В смолі, як дратва!
— Тієї жалко! Підростатиме,
Та й буде платва.

— А та, що ніби свічка скривлена 
Із парастасу!
— Е, ні, вона ще буде рівною,
Дай тільки часу!

Так ми ходили між смереками, 
Смішні злодії.
— Гайда додому та подумаєм, 
Прийдем з неділі!..

Минуло сорок літ. Послухайте — 
Шумить живиця,
Співає сонце, як відданиця,
А вітер гзиться.

Чого ж мені на цьому падолі 
Так сумнувато?
Стоять смереки та й питаються:
А де твій тато?!
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БАБУСЯ 
З КВІТАМИ

Стоїть у переході 
Із квітами бабуся.
І я купив би квітку,
Та підійти боюся.
В руці горять, як свічі,
Три золоті лілеї.
Подібна ж та бабуся 
До матері моєї.
Так, ніби з того світу 
Прийшла, сумна й змарніла. 
Була коса русява,
А стала біла-біла.
Од світла квітів сяє 
Її чоло тружденне.
Вона мене не бачить,
Хоч дивиться на мене.
Я запитати хочу
(Бо то ж вона достоту!):
Та як же це ви, мамо, 
Зійшли в таку нуждоту?
Не можу відступити,
Не можу запитати:
Де ваші діти, мамо,
Де рідні супостати?!
Горять лілеї-свічі,
І серце догоряє...
Її синочок збоку 
На виручку чекає.

1983
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ВЕСНЯНА БАЛАДА

Сяяла черешня над горою,
Зблискувала цвітом, як алмаз.
Викрав я на мент в солдата зброю — 
Хлопчик — ну, стрельнути хоч би раз!

Випалив я в стовбур. Сніговиця 
Пелюсток обсипала плече...
Вік пройшов, і нічим розплатиться 
За злочинство, що в душі пече.

Ще цвіте черешня та сьогодні,
З кулею під серцем ще жива. 
Прилітають пелюстки холодні,
І горять від них мої слова.

1983

ЯБЛУЧНЕ ВИНО

В плат полотна загорнуті лісниці. 
Вертлюг скрипить, і важко стогне прес. 
Плин яблучний, мов стебла павутиці, 
Загвинчується в глибину небес 
Лункої мідниці, дзвенить, дзюркоче,
А потім звільна падає — кап, кап... 
(Так опадає серце парубоче,
Відчувши несподівано єдваб 
Дівочих рук). Булькоче, грає брага. 
Гарячий сопух зчавлених плодів 
Спиняє дихання. В бочках наснага 
Тихцем співає голосами дів,
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Прелюбодійних мавок, що весною 
У дичок обертаються й цвітуть... 
Пахтить вільготністю лісів масною 
Димлива, золотиста каламуть.
Гумові трубки для ферментування 
В чопах — неначе хоботи. Смола 
Тримає дух. Зозулине кування 
Вчувається в ударах. Спроквола 
Кують наповнені вином барила,
Вночі, як сови, гухкають... А вже 
Сніжниця, мов лошиця білокрила,
Під голим лісом вушками стриже. 
Йдуть празники, співаючи,здалека. 
Господар пробує дзвінке вино,
Як скрипку музикант. Вібрує дека 
Незримої душі — пучкам чутно!
Вже звіздарі сідають до застолля 
На цілу ніч. (А в «Ладах» — антифриз!) 
Тече вино, щоб не цуралась доля 
Лише того, хто з буйності підріс.
В руках важких поблискують янтарні, 
Гранчасті пугарі. Ще з гладунця,
З коновки п’ють, і світять, як ліхтарні, 
Крізь киптарі — запалені серця.
І в темностях шаліють обороги,
Де пахне сіно груддю молодиць.
І виростають у святоші роги,
А ратички — в невинних янголиць.
А в затишку, за хатою тісною,
Де по заметі сніг жене, як ртуть, 
Чорти цілують мавок, що весною 
У дичок обертаються й цвітуть.
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вогонь

Посеред степу — скирта соломи,
Двоє на ній — молоді, як пилок.
Йдуть літаки на аеродроми,
Дивляться заздро з темних стежок.

Дивляться зорі і музиканти,
Що небесами проходять не раз.
— Гляньте, маестро! Сестро, погляньте — 
Скирта палає, мов дороговказ!

Посеред степу радісна стріча.
Два мотоцикли стоять, як воли,
Ждуть на господарів цілі сторіччя 
І заростають вовною мли.

В місячнім сяйві біліє сорочка,
Руку тримає юнак на груді;
Сам же подібний до колосочка,
Що нахилився в трави руді.

Щастям здивовані та безборонні 
Перед очима космічних музик,
Любляться двоє. А світ у бетоні 
До хлібодари ого поля приник.

Добре він знає, добре він чує 
Сонячну силу в тому вогні,
Що серед степу на скирті ночує 
І не стихає в короткому сні.

198 А
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ДО ВАЛКА ПШЕНИЦІ

Пагорбами, та долинами,
Та рівнинами найрівнішими,
Та пустирищами полинними,
Та долонями найчорнішими,
Та морями, та океанами,
Та саванами спопелілими.
Та слідами ракет збілілими,
Та асфальтами окаянними,
Та гірськими дорогами й скелями,
Та конференц-залами й келіями,
Та розкриллями лижника й птиці,
Та проломинами серць болящих,
Та шпилями думок роботящих 
Пролягає валок пшениці.

Всю планету злотистою биндою 
Обшивають стеблини збіжжя.
Над душею моєю пробитою 
Мерехтять, як надія найбільша.

Йдуть валки, як гучні віадуки,
Йдуть, неначе сяйнисті ятері.
В них сплелися колосяні руки 
Мого батька й моєї матері...

Порятуй же ти нас, володарю 
Всюдисущий, пшеничний, безмежний, 
Укріпи миролюбною згодою 
Світ розбурханий і розбентежений!

Ти не дай серцям отемніти,
Не введи нас в атомне гроззя, 
Благородних не побий гнівородними!
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Планеті не дай розколотися! 
Ти в коші росяного колосся 
Неси нас понад безоднями!

1984

*  *  *

Шукаю в очах поета 
Доброти та довіри.
Маленька наша планета,
А підлість не має міри.

Нам з нею довічно битись, 
Нам перемагати дано.
Поет — мій товариш і витязь; 
Ми спільно несем знамено.

Ти знаєш, мені не байдуже — 
Карпати чи Каракорум. 
Дивися на мене, друже, 
Відверто — неложним зором.

Якщо поміж нами буде 
Триматись неправда й лють, 
То як тоді житимуть люди, 
Що наших поезій ждуть?!

1984
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РЯДОК ВІРША

Згадавсь мені рядок одного вірша, 
Який колись я в школі написав; 
Загублений у пам'яті, з'явився 
Він раптом, як осколок, що його 
Носив у тілі фронтовик роками. 
Давно забутий вибух почування 
Жив у мені уламком і тепер 
Кольнув зненацька. Ні, не пропадає 
Дитячих років чесність і жага! 
Наївний і немудрий то рядочок, 
Тепер такого, мабуть, я не втну, 
Але, як той солдат, що, давні болі 
Пригадуючи, тішиться життям 
І гордість має з того, що ні разу 
Не відступив од кличів бойових,— 
Так я радію, що мені болить 
Оте ж таки, що змалечку боліло, 
Що не соромлюся свого рядка, 
Наївного й немудрого, але 
Правдивого, немов душа дитяча.
1984

* * *

Жадаючи лиш слави й пишноти, 
Плекаючи лиш самолюбства мову,
Так славно й плавно обернувся ти 
В нагробок свій, у постать мармурову.

Затвердло серце в гранках, наче брук,— 
Хтось там даремно вішає антени —
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Не висилає болестей ні мук 
Єство твоє камінне і студене.

Ти вмер. Із мармуру стираю пил.
Приношу квіти і стою над ними.
Бо ж я, буває, чую із могил 
Боління, що з собою побратими

На той світ забирають. Так невже 
Мертвіший ти за пра^ людей справдешніх? 
Мовчи!

Болящих слава береже,
Болящих нині і в літах прийдешніх.

Чого ж я біля тебе так горю,
Чому тобі пробачити не годен
Смерть передчасну і нікчемну прю
За почесті, за млість високих сходин?

Бо я тебе любив! Тепер люблю 
Любов свою притоптану й прив’ялу.
Ятріє в ній — хай з поблиском жалю — 
Непогасенне сяйво ідеалу.

Це тільки рана, начебто від скла,
Що в кров зайшло, і кришиться, і коле... 
Живиця із смереки потекла,
Та вся вона не витече ніколи.

1984
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* * *

Мій болю, я вже посивів,
А ти ще не переболів,
Я вже потріскав, як скала,
А ти ще не спаливсь дотла,
Я перебачив стільки див,
А ти ще не пересудив,
Не перемучив, не дожер 
Мойого серця дотепер!
Невже найглибша глибина 
Душі — це ти, журба, мана, 
Пекуче нездійснення мрій, 
Невже зі мною, болю мій 
У темну тісняву труни 
Підеш ти? Боже борони!
Тут вирви з мене зізнання 
Найпотаємніші — за дня, 
Допоки ти від темноти 
Не встиг ще в хроба перейти, 
Допоки я не захолов,
Пали мою ледачу кров! 
Живцем пали, як віск, як лій, 
І вознеси, і возлелій 
На згарищі мого єства 
Огненні, молоді слова!
1983

НАТХНЕННЯ

Натхнення — то гроза. Ятріє кров, 
Правдивих почувань ревуча злива 
З душі змиває пилюги покров,
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Мигоче думка руйнівна й сяйлива, 
Як блискавка — вогонь і світло йде 
В одній словесній непохопній плоті, 
Згоряє те, що брехнями гуде,
А сяє те, що в істині й скорботі. 
Коли ж минає творчий хмаролом, 
Змерзає дух, згубивши високості,
Як той пастух, що в полі за селом 
Під бурею стояв і змок до кості.

1983

СЛОВО

В Угорщині, де грає мова Аді, 
Потужна, мов орган, але для мене 
Незрозуміла, я ходив печальний 
І велетенське місто над Дунаєм 
Наслухував — так пасічник під весну 
До вулика натужно припадає 
І слухом гуд життя вбирає в себе — 
Втім, несподівано почув я слово,
Таке мені близьке, щемливе, рідне,
Що затремтів. Не вухом, а струною, 
В душі напнутою, його впіймав я 
І разом з ним неждано засотався 
У звукопади, шелестіння й дзвони 
Розмов неясних. Незбагненна річ — 
Було те слово, вчуте в Будапешті,
Із лексикону матері моєї;
Закинуте, забуте й випадково
Однайдене, воно мені явило
Мене самого — з тих часів, здається,
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Як з Довбушем гасав я на Покутті, 
Та панські замки розбивав за літа,
А потім з товариством зимувати 
В мадярські сторони ішов... Моя 
Печаль розпалась, як стара косиця, 
Понад рікою зблиснули мости,
Сяйним крилом не чайка, а зигзиця — 
Змахнула з мене порох самоти.
Будівель сивих кам’яні огроми,
Мов скелі, відкривали потайне 
Нутро, і, ніби смерекові строми,
Дахи готичні кликали мене.
Трамвай дзвонив, немов цвіркун у житі, 
І пахнув ялівцем автомобіль.
Із п’єдесталів люди знамениті 
Вдивлялися у мій прадавній біль.
Мій топірець у пишнім магазині 
Хтось продавав, хваливши окуття.
Я одвернувся. Гори ж мої сині,
Моє життя, та ні — переджиття!
В благословенній молодій розраді 
Я вчув снагу, котра готує злет.
З душі мені всміхнувся Ендре Аді, 
Скорботи речник, світовий поет.

1983

КРАКІВ

Грає прадавню тривогу для мене 
З Мар’яцької вежі сурмач.
Це Польщі душа. Це благословенне 
Сонце, прозріле крізь плач.
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На Вавелі тиша. Чути, як б’ється 
Міцкевича серце трудне.
Це світло ніколи в мені не минеться. 
Ніколи цей грім не засне.

Словацький! Так ось перед ким на коліна 
Я став би — вогненного слова тяжа. 
Темна й маленька його домовина,
Та вища і ширша за небо — душа.

Королі та поети. Байдужість і спрага.
Прах і снага світова.
Ятріє в граніті Костюшка присяга,
Як піт на чолі в жнива.

Я місця шукаю на Віслі зеленій,
На плитах вокзальних, біля тої стіни, 
Де плакав Стефаник, скорботності геній, 
Пробитий сльозами Галичини.

Чую польської мови лагідні дзвони — 
Шелескотливий кришталь.
Дивлюсь — виплавляють молоді Ягеллони 
З руди криворізької сталь.

А ми ж ту руду наскладали шаблями, 
Шукаючи волі — не мсти.
Магнатами гнаної та королями,
Там польської крові пласти.

Добре, що все те минуло. Ми — браття, 
Навчила нас жити земля;
Сяє братерства святе рукояття 
Від крові і мозоля.
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Кав’ярні співають і цвітуть медоноси,
В небі — бджолиний салют.
Каміння гуде різьблене, репане, босе — 
Веселиться краківський люд.

Народу цього не міг залякати 
Ні меч, ні з Освейціма дим.
Червоні дахи, мов робочі плакати.
Орлині знамена над ним.

Краків — зірниця світанку, jutrzenka *,
Десь так він далеко, в юнацькому сні... 
Там Ленін проходить на вечір Шевченка, 
І крок його чути мені.
1982

* * *

Я в кожнім камені знайду 
Більмо заховане, а в ньому 
Зорі моєї голий погляд.
На кожнім полі я впізнаю 
Свій колосок серед колосся —
Він, схилений, у землю світить.
Я в кожній пісні вчую ноту 
Душі своєї — сопілчаний, 
Шершавий подих. Оддалік 
Побачу в кожному будинку 
Своє вікно — там скалка сонця 
Стримить із шибки, мов бджолине

*  Світання (пол.).
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Жало, в тверду долоню вбите. 
Ридання кожне й кожен плач 
Скипить важкими бурунами 
Страшної повені, що рве 
З-під мого серця корінь крові. 
Так житиму і так я жив,
Цим світом пійманий навіки.

1983

* * *

Не пам’ятаю коли я жив
Може тоді як батько ходив за плугом
А я водив коней
І вихоплював босі ноги з-під незрячих копит 
А може тоді
Як на львівському тротуарі 
Спалахнув од власного вірша 
І гарячим попелом розсипався

по слідах Франка
А може це було вчора
Коли я зайшов у дніпровські води
Плюнув на князя що стояв на березі
І схопившись за свого бога Перуна
Скинутого з гори
Плив до незнаного моря.

1983
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МІЖ ЯВОРАМИ

Йдуть явори мої в колоні,
Як воїни через лани;
І котяться листки червоні, 
Мов одірвалися вони 
Від серця, що погасло в кроні 
Під синім вітром далини.

Розвіялись листки в блакиті, 
Обірвані з болящих ран;
І рожевіє на рокиті 
Ледь зримий, молодий туман; 
Йдуть явори — серця розбиті, 
А вітер грає, мов орган.

І я ступаю поміж ними,
І відчуваю: з жил моїх 
Зриваються слова і рими,
Моє життя, мій плач і сміх,
І все листками вогняними 
Летить у безвісті доріг.

1983

*  *  *

Мене злякала сивина,
Така вже біла, аж прозора. 
Вона була ще юна вчора, 
Ця жінка, ця кохана змора, 
Ця тінь моя й моя вина.
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Вона мій страх спостерегла, 
Вона мій наляк зрозуміла, 
Але від болю не зніміла,
А посміхнутися зуміла,
Вся ніби в усмішку зайшла.

Зайшла і кликнула мене 
В своєї доброти сіяння.
Було солодше від кохання 
Моє печальне покаяння,
Моє ридання мовчазне.

1983



Вірші з Афганістану

*  *  *

Ця подорож така неждана,
Як грім на сніжній рівнині. 
Афганістан — глибока рана,
І вже вогонь її в мені.

Навіщо я відкрився горам,
Де кров звисає з гострих скель, 
Навіщо перейнявся горем 
Вдовиних ялових земель?

Ми вже своє відвідували,
Ми вже зійшли з печальних плах, 
Нащо ж мені глевкі дували,
Німі й голодні, як аллах?

Чому в затемненім Кабулі 
Я жду на постріл крізь вікно,
Літа свої перемайнулі 
Складаючи, як доміно?

Чого радів я в Шібіргані 
На мітингу, немов хлоп’я,
Так ніби прапори багряні 
Приніс туди не хтось, а я?
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Чом я на білім перевалі 
Прибитий, як під снігом цвіт,
Біля чужих могил з печалі 
Шептав Шевченків «Заповіт»?

Я почуваюсь до провини 
За те, що тут горить земля,
За металеві домовини,
Що йдуть додому звідсіля!

Та не могли ж ми власну віру 
Розбити, як весільну креш,
Коли за шатрами Паміру 
Збухнули стовбури пожеж!

Де ж правда? Де знамен спокута? 
Де людство вільне і нове?
Де зброя та, що рве лиш пута,
А плоть під путами не рве?

Ні, ми знамен не позичали,—
Тут виросли вони з біди,
Як сонця вічного причали,
Обкуті світлом назавжди.

Гасіть же самолюбства гноти,
Що з них трутизна йде бліда,— 
Ми будемо страждати доти, 
Допоки в світі є біда.

Гасіть димок, що йде із лою 
Застиглих, мертвих почувань,— 
Або розвійтеся золою,
Відкрийте свого серця грань!
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Це той же камінь, на котрому 
Нам треба сплакати свій біль, 
Це та ж дорога, що додому 
Веде крізь смертну заметіль.

Це та ж війна, що наді мною 
Колись гриміла, тут гримить; 
Перебинтована чалмою,
Горить моя душа, горить!

ПІСТОЛЕТ

В Кабулі 
1362 року
За мусульманським календарем 
Дали пістолет мені,
Лялечку однооку.
— Поноси,— сказали,—
Пізніше заберем.

Чорт його знає,
Як носити?!
З-за ременя вивалюється,
Тисне в живіт.
Залізо проклятуще

й несамовите
То випрямляє,
То гне,
Як радикуліт.

Та найгірше оте,
Що, куди б не покласти 
Його —

ззз



На стіл, під стіл,
На ліжко, на трюмо,
Воно обертається,
Хоче на тебе напасти,
Цілиться в тебе само.
Сиджу за столом —
Впивається в спину
Поглядом темним і студеним, як лід. 
Давай, думаю, дома його покину.
Але ж ні —
Вибігає за мною вслід.

Прокидаюсь вночі —
Воно біля скроні!
Дивиться крізь мене,
Як поет-побратим.
Чую постріл,
Чую промови похоронні,
Слова, розчинені сиропом нудким.

— Заберіть,— благаю,—
Цю іграшку в мене! —
Забрали.
Свобода.
В кишені — урюк...

А хто забере те залізо шалене 
В людськості з рук?

Ми не будем знати про те нічого, 
Коли воно вдарить
О нічній порі...
Ми не будемо жити довше від того,
Що переміним 
Календарі.
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*  *  *

За містом, на військовому кладовищі, копають могили,
Хоч бою не було давно вже й нікого не вбили, 
їх можуть вночі привезти, а можуть привезти вранці,— 
Копають в запас могили завбачливі люди афганці.
Камінна земля.

Треба довго довбати джаганом з побідиту,
Не могили — рови під фундамент новітнього світу.
На спекоті не можуть лежати, прибувши з боїв, новобранці — 
В запас копають могили завбачливі люди афганці.
А може, таки не буде жахливого того привозу!
Не копайте!

Спиніться!
Я в душу кричу тонкосльозу.

А вони спочивати сідають. Гладять сиві борідки,
Дивляться на мене безбарвно, як на прокурора свідки.
З-за бруствера виринають чорні чалми, мов кранці,— 
Копають в запас могили завбачливі люди афганці.
Я в Києві прокидаюсь від гуркоту кирки важкої,
Я чую на краю світу не вибух ракетної зброї,
Я чую скрегіт лопати, десь там на камінній ділянці — 
Копають в запас могили завбачливі люди афганці... 
Щосили я крикнути хочу:

— Гей, ви, закуті злобою,
Не виграти вам ніколи з народом розбудженим бою,
В гробовище вам не загнати свободи протуберанці,—
Встають до життя нового завбачливі люди афганці.
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МЕСРАБАД

В кишлаку Месрабаді печальні жінки,
Мов камінні баби, що стояли віки 
Серед скіфських рівнин.

Обдерта сльозами, 
Немов зльодоватілими мотузами,
І полум’ям смерті краса степова.
В кишлаку Месрабаді кожна жінка — вдова, 
їхні темні мужі, гостролиці, як піки, 
їхні злиднями вимордувані чоловіки 
Відійшли, скаменіли, озвіріли з біди, 
Розділились, побились на криваві сліди, 
Бились просто з ненависті,

з голоду,
з нужі,

До жінок, до аллаха, до смерті байдужі, 
Повбивались навзаєм на вогненній межі, 
Між ярами-світами їхні темні мужі. 
Повбивались вони, від ненависті ниці,— 
Автомати взяли їхні жони-вдовиці,
Не для кровної мсти, не для підлих атак,
А щоб смертним огнем захистити кишлак; 
Захистити стіну, захистити дворище, 
Захистити дитя, що до серця найближче, 
Захистити арик, щоб із кров’ю не зник, 
Захистити свій плач, переламаний крик, 
Перетоптаний цвіт в закривавленій глині, 
Переляканий сміх, що вібрує в дитині.
І немає між ними злоби, ані зла,
І стоять з автоматами край джерела 
Перелякані жони в нічнім караулі,
А за стінами вогнища й діти поснулі,
Мов ягнята,—

зола гріє замість кошуль...
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І немає на світі справедливіших куль, 
Як ті, що вслухаються в ніжний курок, 
Що обкуті журбою месрабадських жінок.

ЧАДРА

Чадра не має вуст, ні носа,
Ні вух, лиш там, де очі,— сіть... 
Глуха, німотна, безголоса,
Як зрячий стовп, вона стоїть.

Лиш блиск очей крізь ніжні грати, 
Хвилюючий, закритий блиск.
Ах, якби підійти й обняти 
Це гарне бервенце впритиск.

Так стиснути, щоб закричала,
Щоб криком розірвала ткань,
Щоб вийшла радісна й зухвала 
З одеж предвічних і страждань.

Щоб засміялася лукаво,
Мов кротке дитинча знадне,
Щоб руки розвела ласкаво,
В той сміх впускаючи мене.

Щоб станом трепетним заграла, 
Скидавши білі пояси,
Щоб непомітно показала 
Смагляве вушко з-під коси.

Щоб, як рожевий зацвіт груші, 
Дихнули ніздрі вітром гір,
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Щоб од жаги, немов од стужі, 
Плоть побіліла, як папір.

Стою — й вона стоїть навпроти. 
Верба обрубана, як паль.
Лише зіниць сяйні темноти, 
Лиш ночі східної печаль.

ЧОТКИ

Мушмула росте. Молиться мулла.
І пасеться мул, наче сива мла.
А в руках мулли — чотки кам’яні,
А в очах мулли — проминулі дні. 
Скорбнощі й тужба в тих його очах, 
Ніби цілий світ перев’яв-зачах.
Я кажу йому: «Набожний мулло,
Вже не буде так, як давно було.
Ні король, ні шах, ані їхній рід 
Не повернуться — з золотих Флорід, 
Воля не для них, а для бідолах,— 
Справедливості хоче твій аллах!»

А мулла мені чотки подає:
«Ось воно, життя,— що було й що є. 
Камінець прийшов. Камінець в руці.
А за ним ідуть інші камінці.
Хай це буде шах,— ти його познач,— 
Був і знов прийшов, хоч бери і плач 
Все вертається на круги своя — 
Мабуть, хоче так Біблія твоя».
Я кажу йому: «Мудрий мій мулло,
А візьми-но ніж або гостре скло —
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Чотки розітни й камені розсип —
Бачиш тільки верх, подивися вглиб! 
Революція — то священний ніж:
Зашморг на душі — не терпи, а ріж!

Все вертається на круги своя,
Але б’ється вік, наче сулія,
Розсипається шахів темний час, 
Розривається зношений атлас,
Повертається на круги своя 
Сонце доброти, ласка житія,
Та не вернеться — ти його поміть! — 
Камінь рабства й зла — це закон століть».

Мушмула росте. Молиться мулла.
І пасеться мул, наче сива мла.
А в руках мулли чоток вутла нить,
Думає мулла, як її зміцнить.
Вже вона гнила, скоро їй кінець,
З чого б то новий сплести курманець, 
Висукати шнур, грубий воловід,
Щоб розсипаний вирівняти світ,
Нанизати в ряд мертві камінці,
Затиснути час в темнім кулаці!
«Гей, бувай здоров, хитрий мій мулло,
Вже не буде так, як давно було,
Бо розпалися чотки, що тобі
Насиляв пророк в скорбності й журбі!»

ВЕРБЛЮД

Вертольоти проходять низько —
Видно темний, хом’ячий світ.
На пустизні верблюд-бідачисько 
Випасає колючий дріт.
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Забігає бадилля в нори,
Заривається в тьму ховрах,
Та не спудять верблюда мотори,
Він не знає, що таке страх.

Стрілянина хитає скелі,
Та не чує верблюд пальби.
Він залізну траву пустелі 
Укладає в тяжкі горби.

Обертаються брили в пір’я, 
Розлітаються від вогню,
А верблюд стоїть, як міжгір’я,
І жує будяків броню.

Кулемети затято косять,
Де піски, ніби фалди бекеш.
— Відступися! — верблюда просять.— 
Ні за цапову душу вмреш!

А верблюд відступитись не хоче,
Не для нього цей дивний знак.
Хай земля навкруги палахкоче —
Він вилизує солончак.

А коли під крило рятівниче 
Принесли кривавий покіс,
Він почув, що пастух його кличе,
І до неба голову зніс.

Мов завізваний тайно пророком, 
Наслухаючи тишу небес,
Він широким, спокійним кроком 
Одійшов і за овидом щез.
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ШУКРІЯ

Крізь гори, вкриті сніговою,
Крізь хмар гіллястих білу хвою, 
Крізь жовту куряву доріг 
Дивлюсь-вдивляюся в афганку, 
Принадливу, як юний гріх,
Що світить на порозі ранку.

Це — Шукрія. Вона сміється. 
Сміх, як обруч, навколо серця 
Біжить, і тисне, і пече.
А ще я бачу в мить блаженну 
Дівоче висмугле плече,
Неначе різьблене з ебену.

0  господи, невже сідому 
В країні грому та содому 
Дівочий усміх стерегти 
Та задивлятися на плечі,
Що сліплять блиском смаготи,— 
Та це ж неприпустимі речі!

Ну що ж, розпніть мене, святоші, 
Я винен: погляду розкоші
1 плоті хтивий ебоніт 
Просяяли в моїй печалі,
Звелівши вмерти за цей світ,
Де Шукрія стоїть найдалі.

МАЙСТЕР

Хашім — це музика. Він грає на бубнах. 
Шістнадцять ударів за мить!
Шістнадцять ударів легких, дружелюбних,

341



Шістнадцять ударів, як блискавка, згубних, 
Шістнадцять ударів, як постріл, гримить.

Не в швидкості справа, але для початку 
Попробуй догнати — та-та!
Е, ні, одним подихом треба, мій братку, 
Шістнадцять шістнадцяток вгнати в десятку — 
Оце тобі майстрова нота крута.

Хашім на сітарі * індійському грає,
І сходять на землю боги,
Вкривається колосом поле безкрає,
Щось Брама навколішки Крішну благає,
Завмер подивований люд навкруги.

Хоч діло не в тім, щоб богів чаклувати,
Одначе попробуй — ага?!
Покора — це гордість, а шати — це шмати, 
Божественний дух не гнітять каземати,
Його пропікає любові жага.

Хашім наслухає затаєні звуки,
Бере золотистий рубаб * * ,
І струни горять, ніби сльози розпуки,
І туга до крові опалює руки,
А радістю бути вона ще могла б!

Не в радості справа і навіть не в тузі,
Та все ж таки спробуй — знайди 
Ті ноти, коли відчахнулися друзі,
Лиш вітер лишився і стогне в галуззі,
І правда чистішою стала з біди.

*  С і т а р — музичний інструмент.
* *  Р у б а б  — музичний інструмент.
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Хашім награє на печальнім суруті *, 
Мелодію ловить, а вже 
Обличчя зникають, розгнівані й люті, 
Звільняються душі, ненавистю скуті, 
Зривають із себе все темне й чуже.

Не в рідному ясність, але для начала 
Попробуй пізнати своє;
Коли доброта ще в тобі не пропала,
Зроби, щоб вона з глибини зазвучала,
Бо зверху не звук, а пилюка встає!

Хашім — це музика. Він грає на бубнах. 
Його називають — устод! * *
Шістнадцять ударів легких, дружелюбних, 
Шістнадцять ударів, як блискавка, згубних,-  
А потім шістнадцять високих і трубних 
За хвилю, в якій воскресає народ.

*  *  *

Моя Вкраїно, ти мене 
За цими горами не бачиш,
Та знаю, знаю: не пробачиш, 
Коли злякається, й клякне,
Та й облетить, немов купава, 
Моя душа поміж бескеть...
Я — твій поет, і син, і кметь, 
Твоя кровина нелукава,
Так дай вернутися — прийти

*  С у р у т — музичний інструмент.
* *  У с т о д  — майстер (на мові дарі).
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З вогню — з вогнем, з біди — з бідою, 
Зі смерті — з вічно молодою 
Жагою правди й доброти!

*  *  *

Цеглястої пилюки тюль,
В блакитній паморозі гори, 
На каменях сліди від куль,
В зіницях — залишки покори.

Та сонце ходить, як дитя, 
Збирає гільзи і набої,
І вже в очах горить знаття 
Душі невкірної, нової!

*  *  *

Пилюга лежить на чорних каннах — 
Не здмухнуть.
Шестилітні хлопчики в дуканах 
Продають.

Ах, які вони рухливі й бистрі 
До гроша.
Увихаються, немов на вістрі 
Палаша.

Все в них є, чого душа бажає.
Але ж цить —
Щось мені мов серце заважає,
Щось болить.
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Он снують вони в базарній гущі, 
Як стрижі.
Шахраї маленькі, невсипущі 
Міражі.

Десь далеко в горах бій клекоче — 
За дітей!
Там боронить серце ластівоче 
Прометей.

Революціє, моя дитино,
Не корись,
Ти в душі дитячій непровинно 
Сотворись!
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Вірші з Парижа

*  *  *

Заснув я міцно, зморений з дороги,
А хмари йшли, і падав я крізь них 
На рідні гори, на пахучі стоги,
Де спав давно в обіймах молодих.

Над ранком дощ паризькими дахами 
Забігав і збудив мене. В півсні 
Я чув, як грають металеві рами, 
Бубнять важкі краплини по вікні.

В тій музиці, в сумному хлюпотінні, 
Прилинув голос милої: «Ти спиш?» 
Забутий сон десь на карпатськім сіні 
Сяйнув, як сонце, й освітив Париж.

МОГИЛА НАПОЛЕОНА

Собор. У підлозі — ніша.
В землю вікно, а там — 
Слава його найбучніша, 
Безконечного тління храм.
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Червоного мармуру брила — 
Неначе застигла кров 
Армій, що їх розгромила 
Переможна його корогов.

Та на кожному полі бою 
Більше крові звитяжці дають.
І приганьбленою журбою 
Обертається люта могуть.

За стіною — колоди в стосі, 
Там латає знамена павук.
Там безрукі майструють досі 
Яворові протези рук.

Орденів заржавілі грона,
Що подзвонюють з темноти. 
Для солдатів Наполеона 
Там ще досі роблять хрести.

Проймає печаль, а не подив,— 
Ось правда ракет і шпаг — 
Відлитий з крові народів 
Імператорський саркофаг.

В ЛАТИНСЬКОМУ КВАРТАЛІ

Десь у Латинському кварталі 
Наповнені думками очі 
На тебе глянуть, і відляже 
Від серця бруд і гострий смуток 
Там над книжками злотні коси 
Течуть і глибоко спадають
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Тобі, як жмуток сонця, в душу; 
Там станеш ти біля кіоска 
Книжкового й простягнеш руку 
Війонові — так ось де він 
Свої печальні «Заповіти»
В нових виданнях продає.
Ніхто його не пізнає,
А ти побачиш слід на шиї 
Від зашморгу, й душа заниє, 
Застигне в горлі здиву крик. 
Мовчи! Поглянь на свій кадик, 
Бо, може, є сліди на ньому 
Смертей опришківських! Нікому 
Не говори, в який ти вік 
І як з-під шибениці втік!
Десь у Латинському кварталі 
Ти спинишся біля книжок,
І смерть свою ще на Каялі 
Згадаєш, як осінній змрок. 
Кивнеш Війонові, і зором 
Погладиш коси золоті,
І знатимеш: тобі не сором 
За кожну смерть твою в житті.

МУЗЕЙ ВОСКОВИХ ФІГУР

Той — від пана бога, той — від пана хама, 
Обличчя із воску, а в очницях скло.
Не музей — вселюдська жива панорама,
Скільки ж манекенів тут пройшло!

Той — із міністерства, той — з комісаріату,
Той — банкір, той — злодій, той — любитель рим.
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Йдуть, щоб подивитися за маленьку плату 
На людей великих поглядом скляним.

Входять і виходять. Тутешні й заморські. 
Ситі, задоволені з грошових кар’єр.
«От кому б стинати голови безмозкі»,— 
Думає восковий Робесп’єр.

НА ВУЛИЦІ МАРІ РОЗ

В непоказних і стемнених кварталах 
Студент поміг ту вулицю знайти.
«Ленін! Сюди!»

В очах тривожний спалах. 
Два слова, а йдемо вже, як брати,
По закапелках аж до того дому,
Де жив Ілліч...

Там спішно так: «Адью!» 
Вогонь лякливий в оці молодому 
Спалахкотів, опікши кров мою.
Стою зніяковілий під стіною,
А мій Вергілій знітився й поник.
І раптом відкриваю суть: за мною 
Зухвало стежить елегантний шпик. 
Стоїть у брамі й поглядом ламає 
Хребет (еге ж, я бачив не таких!),
Але «мій брат» сміливості не має, 
Прощається, мовляв, пора до книг.
Це обережність мудра і далека,
Що нею славиться міщанська рать.
Є комуністи, але ж картотека
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В поліції про все повинна знать.
Ну що ж, іди, нещасний мій спудею, 
Тобі довіку жити без мети,
Наполовину бути за ідею.
Наполовину проти неї йти.
Ростиме горб, котрим тебе сьогодні 
Нагородив донощик і лакей.
І всі твої пориви благородні 
Трутизною зайдуть в серця людей, 
Зігнешся ти, не випросивши в долі 
Стрункого дня на свій жахний полон,
Бо, хто шпика злякався, той поволі 
Обернеться в шпика.

Такий закон.

СТРАЙК СМІТНИКАРІВ

Ніщо так не росте, як сміття, 
Ніщо так пишно не цвіте 
І так ніщо, як труйне цвітгя,
Не вабить зору, а проте

Париж хвилюється. Вже три дні 
Він не підметений. Біда.
Не йдуть машини самоскидні, 
Надходить давня ворожда.

В газетах заклики і звіти,
А сміття важко налягло 
На місто. Бідні самоцвіти 
Кричать: «Рятуйте нас, Мітло!»

Мітла, і Помело, і Віник 
Сказали: «Ні!» І виник страйк.
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І запах неможливий виник,
І в смітті відродивсь Клондайк.

І мерія, і жандармерія 
Виходять з берегів — ревуть.
А Віник п’є вино. Феєрія.
Мітлу вже на частини рвуть.

«Гей, діаманти і рубіни,
Не підметем,— кричить Мітла.— 
Хоч наставляйте карабіни,
Хоч нас поспалюйте дотла.
Все. Баста. Скінчилася казка. 
Зайдіть до наших підворіть.
Живіть без нас, а ні — будь ласка, 
Ви нам зарплату підніміть!»

А Віник п’яний був. Одначе 
Він став з Мітлою заодно.
І веселилося сміттяче,
Смітюшне, та не мертве дно.
Вже біля панського порога 
Валами покидьки росли.
Була вже близько перемога —
Ціль справедливої Мітли.
А Помело 
пішло 
підмело 
друзів своїх 
підвело 
самоцвітів 
шукало в смітті 
а сміттям 
само було.
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ПОВІЇ

Он там вони, попід будинками, 
Подібні до каріатид.
Японки з шведками-блондинками 
І Франції одвічний встид.

Проходжу, гинучи від сорому, 
Впадаючи в болючий шок.
Невже на цьому світі хворому 
Є лиш вогонь оцих жінок?

Невже зігрів, не взятий зрадою,
На цій землі він кожну п’ядь? 
Навіщо я життя розгадую,
Коли вони он там стоять:
Сумні, зневажені, опльовані,
Ядучі, ніби квіти зла,
Немов пожежа, розмальовані,
І вигаслі, немов зола,

А ті, хто любить гниво лакоме,
Хто перепродався стокрот,—
Ті під’їжджають «кадилаками», 
Готують слинявий банкнот.

*  *  *

Збудилась Анна-королева *
І стала при вузькім вікні.
Немов дитяча плоть рожева, 
Туман світився вдалині.

*  Анна Ярославна, дочка Ярослава Муд
рого, дружина Генріха І, королева Франції 
з 1049 р.
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В печері лісу, як офіра,
Горіло сонце. День — як дим.
Зір воїна, а може, звіра 
Мигнув за деревом сідим.

Не страшно їй! Вона — влад чиня. 
Це Франція — престол її, 
Коронами набита скриня,
Слуг і прислужників рої,

Забави, полювання, прощі, 
Важких ночей камінний крок,
І дорогі, і найдорожчі 
Години й дні коло книжок.

Це Франція, її держава, 
її фортеці та полки...
А звідки ця сльоза блискава,
Що попалила кісники?

Чого тужба так серце тисне, 
Немов чиясь рука німа?
Держава є — нема вітчизни, 
Потуга є — душі нема!

Та ні! Був сон! Душа озвалась 
І засвітилась, як блакить.
Стояла Анна і боялась,
Що сон пройде, перещемить.

їй снився батько. Тихий. Мудрий. 
Молодша лагідна сестра 
І Київ, янгол златокудрий 
З блакитними крильми Дніпра.

1983
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Вірші з Монголії

*  *  *

Полечу я до Монголії 
Та й куплю собі коня 
Білого, як цвіт магнолії, 
Ніжного, як цуценя.

І назад я аж до Києва 
Буду їхать на коні.
Стану, як душа Батиєва,
При невидимій стіні.

І заплачу я від наляку —
Де ж ті храми, де церкви,
Що монгол побачив здалеку 
Із-за Волги, з-за Туви?

Ні, не він збивав копитами 
Плінту з-під небесних бань — 
Підривали динамітами 
Твердість княжих мурувань.

Він — під окрики та ламенти — 
Бляху золоту здирав.
Хто ж виважував фундаменти? 
Хто каміння звідси крав?
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Хто ж то застеляв соборами 
Заболочені шляхи,
Де ж той хан з думками хворими, 
З видом лютої пихи?

Ще димує церква спалена,
В небесах летить притвор —
Тут пройшли батири Сталіна — 
Постишев та Косіор.

А за тими багатурами — 
їхня гвардія тверда.
Обжиралась довго мурами 
Жадібна святинь орда.

Серце стогне, ніби в оливі 
Розгаряченім кипить.
Як же конику — монголові 
Розказати, що болить?!

*  *  *

Мчать кулани, дикі коні, 
Понад річкою Херлен. 
Стеляться по оболоні 
Гриви, наче сто знамен.

Курява, мов плаття шлюбне, 
Зірване з плеча на глум; 
Схили гір гримлять, як бубни, 
Коней тлум, немов самум.

Ніби десь гудуть гармати,
В землю вкопані сліпу.
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Не здогнати, не піймати 
Волі вольної в степу!

Стоп! За тими табунами 
Надовкіл та напрямці 
З арканами й курманами 
їдуть вершники-ловці.

Ось вам правда на припоні, 
Повна смутку та жалю:
Диких коней свійські коні 
Заганяють у петлю.

Чи монгольські, чи вкраїнські, 
Родом теж куланчуки, 
Заганяють коні свійські 
Свого брата в канчуки.

І летять вони в жадобі 
Прислужитись — хитрий клан. 
І біжить в пустелю Гобі, 
Кров’ю пінячись, Кулан.

*  *  *

«Моголи, моголи,
Золотого Тамерлана онучата голі».

Т. Шевченко

Між горами в долинах — білі юрти, 
Червоних коней ходять табуни. 
Монголи там живуть, а не манкурти, 
І рідне слово бережуть вони.
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Якби сказав їм бог: — Беріть півсвіту,
Я вам Європу й Азію даю,
А ви мені віддайте дзвонковиту,
Пісенну мову прадідну, свою,—

Вони сказали б: — Схаменися, боже,
Не треба нам ні Азій, ні Європ!
Де інструмент, що передати може 
Дощу шептання й туменів галоп?

То — наше слово, то — щоденне чудо,
То — сонця зір крізь каменя більмо,
То — дух народу — о всесильний Буддо! — 
Все в нас бери, лиш мови не дамо!..

А ви, мої освічені моголи,
Нагі внучата княжої землі,
Все віддали — і рідну мову, й школи 
За знак манкурта на низькім чолі.

Ви мрієте, печальні невторопи,
Що за спожиту серцем каламуть 
Боги пришлють вам гудзики з Європи, 
Шнурки шовкові з Азії пришлють.

Та нащо голим гудзики? Не знаєм! 
Кепкують з вас і кравчики, й боги.
Беріть шнурки та бийтеся навзаєм,
Хай грають вам криваві батоги!
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ПРИТЧА ПРО ДОГМАТИЗМ

Побачив лама зі своїх палат 
Якогось надзвичайного монгола,
Що оббігав святиню надовкола, 
Задиханий, молився, невпопад 
Проказував слова, але в розгоні 
Злітав, як птах, розкинувши долоні, 
Ширяв у небесах, а потім знов 
До храму з іншими він пішки йшов.

І вчений лама мовив летунові:
«Ти переплутуєш рядки в мольбі!
Це добре, що літаєш, та тобі 
Порядок треба знати в божім слові!»

Задумався монгол, сів до книжок 
І вивчив, як то кажуть, назубок 
Молитву — темна, плутана ще вчора, 
Вона зробилася ясна й прозора!
І знов навколо храму він побіг,
Почав молитись ревно й досконало, 
Стрибнув, та тіло, не злетівши, впало 
І вдарилось об кам’яний поріг.

Піднявся він, безкрилий, із пилюки 
І ламі показав побиті руки:
«Що вдіяв ти? Яке вчинив ти зло?
Ти слово вбив, що до небес несло, 
Тепер душа, закована в догмати,
В залізо неподатливе й тверде,
Вже давньої молитви не складе!
Навчив молитись, так навчи літати!»

Та ні півслова лама не прорік,
Він одійшов, засмучений навік.
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sjc ifj ф

Стоїть він в Улан-Баторі. Монголи 
Його не помічають — хай стоїть.
А я підходжу й чую — в серце голе

Втинається очима царська мідь.
Товариш Сталін! Усміх ласки й згоди, 
Та страх мене проймає мимохіть!

Невже по тюрмах-таборах народи 
Не викашляли з кров’ю цього зла,
Невже і я не вірю, що свободи

Та справедливості доба прийшла,
Що пропадуть важкі сліди тирана 
З помазаного правдою чола?!

Ні, вірю! Але страх, як давня рана,
Ще тихо ниє — десь сичить змія,
Доносу й під слуху тонка мембрана.

А він, вчорашній бог і судія,
Так лагідно всміхається до мене,
Бо добре знає, що співав і я

Йому хвальбу — натхнення те нужденну 
І з-під нагайки, та воно було!
І хочеться промовити: о нене,

Ось моя правда чиста, наче скло,—
Я Леніна розпізнавав у ньому,
Ідею славив, а не це ракло!

Та я мовчу. Нема дощу із грому.
Мені вуста затиснула ганьба,
Я чую в серці темну осорому,
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Бо ж був і я подібний до раба,
Який ненавидить свойого пана 
І хоче вдарити його, та ба —

Наляканий, бере він теорбана 
І панові співає похвали,
Блазенствує, немов повія п’яна!

Ненавидів його я, відколи 
Себе на цьому світі пам’ятаю,
Й невільництво, в якому ми жили,

Зміїний дух подвійний проклинаю,
І знаю, що новий народ встає,
В котрім нема ні страху, ні відчаю,

І біля нього ставлю я своє
Правдиве слово й сам встаю в глаголі,
Бо раб, що власне рабство визнає,

Уже не раб, а пан своєї долі!

ЖЕРЕБЕЦЬ 

Ірже скажено жеребець,
як жерсть, 

Скрегоче голос, горами гогоче;
Дрижить булана грива, злотна шерсть — 
Вудила він порвати криком хоче.

Його піймали на тугий аркан.
Повіддям прив’язали до жердини.
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І розіржався він, як ураган,
В котрому чути зойк і плач дитини.

Він виріс без вуздечки, як зело,
Не знала впину кров його весела;
Він відає: на нього жде сідло,
Шлея, хомут, нагайка та зубела.

Недавно він літав ще в табуні, 
Тихесенько іржав до кобилиці!
Той голос кроткий був, як сміх у сні, 
Як плюскотання в степовій криниці.

Тепер він стогне, аж земля гуде,
То на диби стає, то — на коліна. 
Блискоче * в’ється тіло молоде,
Тече із губ шовкових біла піна.

Він писок розкриває — ганаші 
Показує високі і здорові.
Печальний крик стримить з його душі, 
Неначе з плоті ніж у темній крові.

Ірже він страшно. Він ірже ридма.
Не сідланий, не спутуваний зроду 
Благає волі, а її нема,
І тяжко проклинає він свободу.

І падає, і лежачи кричить,
І дивиться з мольбою в небо вірне,
А вітер в’є над ним криваву нить,
Бо серце розірвалось непокірне!
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HI CE HI ТЕ

Від огира та від ослиці 
Вродився мул — ні се ні те. 
(Природа любить небилиці, 
Бува, ще й не таке сплете).

Воно ж — покора і потуга,
В однім єстві силач і раб! 
Впрягай до воза чи до плуга,— 
Дається в руки, мов єдваб.

Хоч спляче завжди, хоч помалу 
Іде в шлеї, мов пишний гість, 
Воно близьке до ідеалу — 
Працює тяжко й мало їсть.

Воно могло б на світі жити 
Без шиї та без голови,
Але навчіть хомут носити 
Десь біля задньої пахви.

Воно, як ангел у посвяті, 
Осляче-кінський індивід,
Живе без пари і без статі,
Без пам’яті про власний рід.

Сліпе тягло, що не горює,
З біди копитами не б’є,
Бича боїться і гарує,
Але потомства не дає.
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*  *  *

Очей монгольських не розкрию 
Та й білих рук  не підніму.

А. Малишко

За полем, за блакитним долом 
Обухів зорі підійма...
Андрію, брате мій, монголом 
Тебе я кликав жартома.

На генетичній перфокарті 
Прикмет я не шукав твоїх.
Та тліє правда в кожнім жарті, 
Печаль ховається за сміх.

Дух вібрував од твого ока,
Як вбита в дерево стріла.
Я чув: монгольська кров глибока 
Із серця Азії текла.

Текла через піски нетлінні,
Через гірські льодовики,
Через пустошні мертві ріні 
Усохлої землі й ріки.

Прудка й невтомна кров Чінгіза, 
Мов іскра грому в чорній млі, 
Погасла, та не від заліза,
А від плодющої землі!

Вона втопилась в нашій ниві,
В пшеничній плоті впала ниць,
У предків очі палахтливі 
Загнала вістря блискавиць.
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І вмить останню вогнетіла 
Над дугами твого чола 
Вона ще бровами злетіла, 
В твоєму слові загула.

КАРАКОРУМ

Каракорум, каракорум —
Не поклик журавля.
Хребтів і ребер людських хрум 
Я чую вже здаля.

Я бачу сотні корогов 
І тисячі палат,
Де бляха з київських церков 
Лежить, як сонця плат.

Я йду до хана і щокрок 
Лягати мушу ниць...
Втім, пропадає образок 
Столиці всіх столиць.

Мені навстріч іде Рубрук *, 
Сміється, наче кум.
— Цей бур’яном зарослий брук 
І єсть Каракорум!

* В і л л є м  Р у б р у к  — фламанд
ський монах, який 1254—55 pp. на чолі 
дипломатичної місії від французького 
короля Людовіка IX перебував у Монго
лії, описав свою подорож і древню мон
гольську столицю Каракорум. (Приміт. 
авт.).
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Оце каміння в чагарях,
Де квітне свербигуз,—
Найбільшої держави прах.
Над можновладцям глуз.

Тут владар Азії сидів,
І золото, й срібло
З далеких і близьких світів 
До ніг йому текло.

Я сам возив йому дари 
В цю далечінь глуху,
Коли в Європі всі двори 
Тремтіли від страху.

Китаєм управляв монгол 
І — вимовить боюсь —
Данину під його престол 
Складала горда Русь.

— А де ж ті добра, де храми,
Де ж ділося те все? —
Рубрук сміється із пітьми, 
Борідкою трясе.

— Тут смерть стояла, наче грум, 
Володаря служник.
І страхом жив Каракорум,
І від страху він зник.

Він підкорити світ хотів,
А світ — не жеребець.
Сади на нього й сто катів, 
Настане всім кінець!
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Каракорум, Каракорум — 
Багнети, і штики,
І атомних набоїв струм,
В огнях материки!

Каракорум, Каракорум —
Мов крука чорний крик
Над полем крові. Why? Warum?
Де світ? Невже він зник?!

ДАШДОРДЖІЙНУ 
НАЦАГДОРЖУ *

Чи пізніше, а чи скорше 
Братства зродиться мотив. 
Твою землю, Нацагдорже, 
Я навіки полюбив.

Полюбив із твого слова,
Із могутнього рядка,
Що іскриться, як підкова 
Понад льотом рисака.

*  Д а ш д о р д ж і й н  Н а ц а г д о р ж  
(1906— 1937)— основоположник нової 
монгольської літератури, вірш якого 
«Моя Батьківщина» надзвичайно яскра
во малює історичну, географічну й ду
ховну велич Монголії.
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Бога кривдити не хочу —
Він давав матеріал —
Ти ж Монголію урочу 
Сотворив з пустель і скал.

Вивів ти в моїй уяві 
І Саяни, і Орхон,
Пасовища кучеряві,
Гобі сірий балахон.

Я приїхав, о мій брате,
Все те правда, все живе.
Мчать думки, немов арати,
На роздолля степове.

Там, де я не був ніколи,
Впізнаю гористу вись,
І питаються монголи:
— Ви були в нас?

— Був колись!
1988



Рубаї

1

В Хайяма взяв я форму рубаї, 
Вподобавши за лаконізм її.
Чи замалу, чи, може, завелику 
Одежу матимуть думки мої?

2

Безсмертні всі: цей виховав дитину,
Той пісню написав, хоч і єдину,
А той, що не зумів цього зробить,
Коло дороги посадив ялину.

3

Куди ідуть краєм шляху тополі?
Куди несуть свої думки і болі?
До мужніх друзів, до міцних дубів,
Що сплять в діброві, там, на видноколі.

4

Є люди як дуби, і є дуби як люди: 
Безстрашно грому підставляють груди, 
Щоб немічну берізку захистить,
Хоч знають добре — їм загибель буде.
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5

Зрубали яблуню стару в саду,
Її дочку я бачу молоду.
Так довго не вертався я додому,
Що вже свого дитинства не знайду.

6

Вмирають буки. Золото червоне 
Вітри розносять за далекі гони,
І чути, як своїм товаришам
Там бамкають смерек зелені дзвони.

7

Я з квітами прийшов тебе зустріти
І дуже довго ждав — зів’яли квіти.
О, поспіши, бо можуть почуття 
Даремно у душі моїй згоріти!

8

На життєвій дорозі у людини — 
Одна вершина чи й нема вершини.
А генії — мов сонце у путі,
Воно ж виходить у зеніт щоднини.

9

Добро і лихо — світло й темнота;
Та не з пітьми буває сліпота — 
Надмірне світло людям очі сліпить, 
У темряву їх душі загорта.
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10

Життя без книги — хата без вікна,
Тюрма глуха і темна, мов труна.
Крізь вікна книг свободи світло ллється, 
Майбутнього видніє далина.

11

Я власну вічність бачу без облуди:
О, де б мене не поховали люди,—
Там грудка української землі 
З мого зажуреного серця буде!

12

Як ти підносиш на руках дитя, 
Світлішають думки і почуття,
Пригадую мадонну Рафаеля —
Мистецтво вічне, вічне-бо життя!

13

Я лицемірити не можу, як святі.
Сорочки чистої замало у житті.
Потрібно сонця, сірника потрібно,
Щоб віршів не писати в темноті.

14

Все, що в землі, підніметься з землі, 
Заграє в неба золотім гіллі.
По смерті теж мені потрібне сонце,
Вода і люди добрі, а не злі.
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15

Коли я буду явором рости,
Дивитися удалеч з висоти,—
Коханій восени пошлю листочки,
Як посилаю їй тепер листи.

16

Минуле? Там не змінимо ні йоти, 
Майбутнє? Клич до творчої роботи.
А мить, що ділить їх, все швидше мчить 
Ракетою в незаймані висоти.

17

Зросла берізка високо на мурі,
Стоїть, мов квола сирота в зажурі, 
їй теж потрібно рідної землі,
Бо там вона не витримає бурі.

18

Я чув, як серце жалісно кричить,
Щоб ворога лежачого не бить.
А розум говорив мені спокійно:
Затям, що завжди гадина лежить.

19

Ненависть і любов — неначе крила.
Коли одне крило в льоту пробила 
Ворожа куля — не склади його,
Бо на однім летіти вже несила.
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20

Я вірю в те, що вернеться тепло.
Я вірю в щастя, бо воно було.
В майбутньому плоди зберуть багаті 
Із дерева, що нині зацвіло.

21

Нема на світі старості. Весна 
Панує завжди у душі одна.
Всі люди помирають молодими,
Тому нам смерть огидна і страшна.

22

В труді прийде натхнення раз у рік,
Але коли — не знає чоловік.
Щоб тих щасливих днів не загубити, 
Потрібно працювати цілий вік.

23

«Пий! Мент лови!» — учив Омар Хайям,
Та ця наука не підходить нам.
Працюй! Лови натхнення! Випий з другом! 
За правду й за народ ставай життям!

24

В моєму серці — схрещення доріг 
Ненависті й любові. Тож не міг 
Я зупинить на тому перехресті 
Ані на мить спокійних дум своїх.
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25

Біда, коли тебе забуде брат,—
Та ще буває гірша востократ:
Коли тебе забуде друг. Подумай,
Чи це не тінь твоїх лякливих зрад?

26

Брати дзвінкоголосі, до мети, 
Співаючи, я годен з вами йти.
Якби я турбувався лиш про себе,
Вже б онімів давно від самоти.

27

Мій друг помер. Я плакав, як дитя.
В той день я справді полюбив життя. 
Як з тьми в нутро освітленої хати,
Я на життя поглянув з небуття.

28

Бувають дивні на землі діла —
Серед зими черешня зацвіла.
Я між дерев довідався докладно,
Що поетеса їхня то була.

29

В криницю старості не заглядай,
Про те, яким ти будеш, не гадай. 
Якщо не можеш бути вічно юним,
То змолоду не будь старим бодай!
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зо

Руки твої обіймали мене,
Губи твої цілували мене.
Я попрощався з тобою навіки —
Серце твоє не любило мене.

31

Мені нагадують людські серця 
Крихке й тоненьке серце олівця — 
Зламати легко, застругати важче, 
Списати неможливо до кінця.

32

Мене приніс на наш город лелека,
Що знов за мною прилетить здалека 
І вже навіки віднесе туди,
Де книг крильми шумить бібліотека.

33

Я у такому віці, що якраз 
Було б чудово зупинити час.
Та він скоряється лиш нашим дітям,
Що завжди прагнуть перегнати нас.

34

Земля епічне в землі, вода збіжить у води, 
Повітря у вітрах злетить під небозводи,
А крихітка вогню, що я в собі ношу,
Перейде в людський дух полум’янкої вроди.
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35

«Роби добро,— мені казала мати,—
І чисту совість не віддай за шмати!» 
Благословенний мамин заповіт 
Ніхто в мені не зможе поламати.

36

Коли вістило сонце час єдине —
Були в нас дні, та не було години.
Година є, але немає днів — 
їх відняли годинники в людини.

37

Життя — це шлях, що переходить в шлях,— 
Кінця не має ні одна дорога.
Смерть — тимчасовий міст, що на вітрах 
Ледь-ледь стоїть і наганяє страх.

38

Я міг би жити радісно й щасливо,
Якби мені вдалось маленьке диво:
Змирити серце з розумом — або 
Дізнатись, хто говорить з них правдиво.

39

Тихцем розбуджує діянь жада,
Неначе батькова рука тверда.
Шумить, вриваючись у душу, спокій,
Як у пробитий корабель вода.
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40

Не кажуть правди тим, хто помирає,
Ні тим, хто у дуренство впав безкрає. 
Брехня із милосердя — раз болить, 
Брехня зі страху — цілий вік карає.

41

Усе росте: лошак — на оболоні,
Хліб — на долоні, вітер — на бетоні,
Ум — на печалі, радість... ой, постій,
Де дівся звук, що вибухнув у дзвоні?

42

Не скаже Галілей, ні Архімед,
Чи буде то назад, а чи вперед —
Із Місяця вертатися додому,
З пустель жахних — на яблука і мед.

43

Щасливим був я двічі: як на сіні 
Мене віз батько в присмерки осінні 
І як відчув, що в мене в серці є 
Те, що належить тільки Україні.

44

Не смерті я боюсь, а темноти,
В якій не можеш сам себе знайти. 
Благословенне світло дня і ночі,
Мисль, у якій засвічуєшся ти!
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45

Сильніше за любов злоба горить, 
Сильніше за красу вражає бридь, 
Але життя росте лишень з любові, 
Лишень краса людей навчає жить!

46

Загубить гай принадливість свою,
Як ти наткнешся в ньому на змію. 
Сичання тихе здатне приглушити 
Мільйони зичних співів у гаю.

47

Закон добра і правило в'язниці 
Погодити схотіли люди ниці —
І поставець у них на ланцюзі,
Але вода зогнила в їх криниці.

48

Від божества і дикого єства 
Пішла струна, що лагідно вбива... 
Моя кохана до струни подібна,
В якій живе прабабка-тятива.

49

Мене думки обсіли, наче оси 
Доспілу грушу в літо стоголосе.
В одної з них є золоте жало —
Його боїться й прагне серце босе.
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Дізналися за двадцять п’ять сторіч,
Як знищити все людство умлівіч,
Та не дізнались, як убити смуток 
Людини, що посивіла за ніч.

51

Покинута людьми за довгі дні,
Дорога помирає в бур’яні,
А шлях живий горить, та не згоряє 
В гулких коліс невтомному вогні.

52

З рук матері ми сходимо та йдем 
Шукати свій плодющий чорнозем; 
Вертатись до тих рук потрібно з хлібом, 
А ми тягар землі до них несем.

53

Колись давно не мав я наче тіла.
Душа. А на душі — сорочка біла.
Почав огонь палити плоть мою,
Як ластівка крізь мене пролетіла.

54

За лісом — небеса поморщені, мов хром, 
Десь там реве, гримить, гуде аеродром.
У серці солов’я від грому спів розпався, 
Мов крові крапелька, мов світовий огром.

378



55

Все зроблять автомати: продадуть, 
Розмелють, випечуть і подадуть,
З’їдять, лиш тягаря з душі не знімуть, 
Добра з ненависті не накують.

56

Ми тільки почали розгадувати світ,
В щілину глянули, як діти з-за воріт;
Чи нам відчиняться пізнань важкі ворота,
Чи вирве нам серця роздорів динаміт?!

57

Не раз я чую в голосі своїм 
Чужу печаль, чужої злості грім.
Хто так незвично бавиться зі мною,—
На це питання я не відповім.

58

До мене доторкнувсь твій кісничок, 
Одкрився запах степу, як стручок,
Цвіркун заграв, на синіх струнах зблиснув 
З хвоста комети зроблений смичок.

59

Коли забуде нас трава,
дерева й птахи нас покинуть, 

Залишаться лише пісок
і трутяно-мазутна вимуть,
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І, наче варварів орда,
все нищачи й руйнуючи,

На нас безсмертні роботи
з залізними дрючками ринуть.

60

Колись я думав: радощі — це путь 
У світ незнаний із моїх Покуть;
Тепер я знаю: радість — то дорога 
До яблунь, що в Стопчатові цвітуть.

61

Я бачу темряву перед початком сну.
Мов у терновий кущ, вступаю в ту стіну.
Як очі затулю, відкрите буде серце,
Як серце затулю, то зір собі проткну.

62

Щоб яблуня твоя родючою була,
Забий у неї цвях! — порада трохи зла, 
Та каже так народ.— Забий,— додам,—

допоки
Є в древі дух живий, а не мішок дупла!

63

Дрімають на карнизі голуби,
Не боячись ганебної судьби,—
Крилатим будучи, з висот упасти 
Під ноги ярмаркової юрби.
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Не жаль мені, що житиму лиш раз,
Та жаль, що згасне мрій моїх алмаз.
Його засвітять інші, та не буде 
При нашім світлі найяснішім нас.

65

Пригадуй смерть, допоки ти здоров, 
Допоки, мов лошиця, грає кров,
Бо той життя не відає, хто смутку 
Хоч раз у радощах не поборов.

66

Моя душа — як ліс. Там чути свист і рев. 
Могутні стовбури стоять між синіх мрев. 
Та скільки там живла постріляно й побито, 
І скільки там лежить поламаних дерев...

67

Смерть очищає землю, і вона ж 
Оновлює планетний екіпаж.
Кохання служить їй, але за ким це 
Блакитний плащ несе вона, мов паж?

68

Негідники ростуть, немов пирій.
Росте й добро на цій землі старій.
Я тлінності закон благословляю,
Але ж і плачу в скорбності гіркій.
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Я стрів гриба, пройшовши три ліси,
Кажу йому: — Ти божество краси! —
А він: — Я добре знаю людську вдачу, 
Мене похвалиш, а тоді з’їси.

70

Дивуюся, що я живу,
Що бачу сонце і траву;
Дивніше ж те, що вмерти маю,
Піти з яви у неяву.

71

Зустрів я ту, котру любив колись.
О серце, де ти, затремти, озвись!
Мовчить. Мене немає вже на світі.
Я був тоді, як вперше ми зійшлись.

72

Своє життя ти спланував на триста літ, 
Добра всілякого надбав на триста літ,
А завтра вмреш, якраз коли воскресне 
Поет, що пісню написав на триста літ.

73

Це знають лікарі: на дні мойого ока 
Була пухлина. Там — пустеля, мов опока. 
Все випалив вогонь. Біля жахних пожеж 
Металася душа, безрадна й одинока.
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Ви любите лише себе? Любіть.
Збирайте в серці самолюбства їдь.
Ні! Ні! Вона вас зажене в могили,
Щоб вашим трупом землю отруїть!

75

Із цього поїзда, що так прекрасно йде, 
Потрібно висісти, але не знаєш де,
Де станція твоя — така печальна й тиха, 
Що вже не чутимеш, як потяг твій гуде.

76

Життя подібне до книжок: одна 
Грубезна — та порожня і дурна,
А та, тонка,— мов сонце. Та буває 
Все навпаки. Чому? Ніхто не зна.

77

Що більший самолюб і фарисей,
То більше прагне шани від людей.
Він так її приймає обережно 
І крадькома, як чайові — лакей.

78

Вже маска до обличчя приросла,
Та ви не пан свойого ремесла.
Ви граєте: в лиці брехні не видно,
Та в лагідному слові повно зла.
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Я птахом був колись, та світ мене зловив,
В людину обернув, скропивши потом жнив. 
Коли сказати щось я маю — задихаюсь:
Б’є в слово полум’я, що в крилах я носив.

80

Поволі той вогонь, що ти для мене мала, 
Розкрали чи й сама його ти роздавала...
А я також — немов ромен без пелюсток,— 
Та не твоя рука їх пестила й зривала.

81

Ще від землі воно не відросло,
не виповзло із мокрих шмат,

А мати іграшку йому —
ах, майже справжній автомат.

І полум’ям воно січе,
стріляє в материні груди,—

І мертвим молоком живе
й росте малий невинний кат!

82

Зблиск магнію — гордячки-слави зір. 
Поглянула й пішла. Ти їй не вір.
Не вернеться. Вона — дівча, що заміж 
Іде саме собі наперекір.
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Не говоріть, що мир — це рівновага зброї. 
Чим одвести удар печалі грозової?
Чим зрівноважити ту правду, що болить 
І відливається під серцем у набої?

84

Димок од ватри йде, неначе спить. 
Крізь нього бачу я блакитну мить, 
її спинити міг би я, звичайно,
Та диму сплячого не зупинить.

85

Не був я на війні, але горів 
,У поглядах нещасних матерів. 
Збирав я своє серце, наче попіл 
В слідах залізних танкових кострів.

86

На милицях з війни додому він прийшов,
І впала перед ним його свята любов,
І, ногу з дерева цілуючи, шептала:
«О щастя ти моє, о клен мій чорноброві..»
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Я прокидаюся вночі й чекаю днини, 
Перераховую свого життя провини. 
Повільно час іде. Безжурна голова 
З такою швидкістю вдягається в сивини.

88

Як батько вмер, я взяв його свічник 
І палицю. Наївний віршівник!
Замало цього спадку, щоб світити 
І не боятися, йдучи в темник.

89

Проходив я і всюди вздовж доріг 
Дерева бачив — не зрізайте їх,—
Бо як же я повернуся додому 
Пустелею — на батьківський поріг?!

90

Коли любов являлась палахка,
Бог блискавок з тремтінням юнака 
Ставав не полум’ям, а обертався 
В дощ золотий, у лебедя, в бика.

91

Показує нам море, що земля —
Це рух окопів, линучих здаля,
Це рух могил, поміж яких людина 
Веде свого хиткого корабля.
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З дурнішими од себе не водись,
Шукай мудріших, а як їхня вись 
Тебе лякає, то з висот найвищих 
Гукни хоч раз і в прірвисько зірвись.

93

Цвях витягнути важче, ніж забити. 
Покинуть важче, легше полюбити,
І важче в спогадах пройти життя,
Ніж просто бути молодим і жити.

94

Десь точиться війна. По небу кров тече.
А тут сміються, п’ють. Ніщо їх не пече.
Не видно їм небес — я ж кров ту добре бачу, 
Але сміюсь, і п’ю, й кажу: — Налийте ще!..

95

Середина життя — пора німа.
Живі ще друзі, дружби вже нема.
А там, дивись, вони зійдуться знову,
Бо навертає до тепла зима.

96

Ілюзія — це рай. В нім не прожити вік.
Ось був у мене друг, розумний чоловік.
Я мудрощі його прийняв за благородство,
До криги тулячись, на смерть себе попік.

387



97

Якби дерева уявить могли 
Убивчу лють сокири і пили 
(Це значить — людську лють),

то скам’яніли б, 
Камінним листям нас би затовкли.

98

Та зброя, що стоїть по арсеналах,
Народжує страшної думки спалах;
Ми горимо, й рятунку нам нема 
Попід землею у бетонних залах!

99

Хтось перед зорями кладе своє майно — 
Струхлявілий талант — суцільне порохно.
І світить, мов екран, від світляка проміння,
А зорі тішаться, як дітвора в кіно.

100
Я битий був малим. І кінь мені на вухо 
Шепнув: «Терпи, не плач! Переболить, братухо!» 
Донині ще болить, бо я не сплакав біль!
О коню, коню мій, як вчив ти легкодухо!

101

Далеко там, де видно світу днище,
Де світить у тополях кладовище,
Мій зір літає, наче гордий птах,
Та опускається все нижче й нижче.
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Бувало, мати кличе, та дарма,
Я з книжкою сховавсь — мене нема.
І досі голосу в книжках шукаю 
Того, що я зневажив легкома.

103

За світлом зір, за межами думок 
Ще мусить бути щось, мов килимок 
Поза дверима світу. Хто там ходить?
Хто пробує наш розум, як замок?

104

Чиє це все навкруг? Ні, не твоє, небоже,
Чиє ж воно, якщо — не людське і не боже?
А може, правда, біль і дивина життя 
В тім, що належати нікому світ не може?

105

Від слабкості ми божества творили, 
Випрошували мужності і сили!
А від потуги ми пізнали страх 
Богів, котрі самі себе побили.

106

Немов гарпун, загналась думка в плоть,— 
Не відчепитися! Не побороть 
Ту силу, що тебе світами тягне,
Немов кита морями — вбивча лодь.
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Який великий світ, не можуть знати 
Ні космонавти, ані дипломати.
Вагітна знає це, що свій живіт,
Як світ, руками заслоняє... Мати!

108

Відходить все, як золоті черешні,
Серця ржавіють, як в намулі блешні, 
Але цвітуть і сяють кожен день 
Юнацькі мрії про літа прийдешні.

109

Не був я справедливим до кінця,
Прощав покійникові, грав сліпця;
Над мертвим вовком говорив промову 
Так жалісно, що плакала вівця.

110

Вернутися? Куди? В гірке чумакування,
Як сіль текла з очей, розпродана зарання; 
Є вороття, але немає більше сліз,
Даремно зваблює віддалене страждання.

111

Вогонь ненависті я ніс, немов самум,
На парфумованих поезій бідний тлум;
Минає час — вони безслідно пропадають, 
Навіщо ж я здіймав такий пекельний шум?
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Як той весняний дощ, розсіяний по ниві, 
Живеш ти в райдужнім пориві і надриві,
Та, живлячи лани, де виростає хліб,
Годуєш бур’яни ненависні й злостиві.

113

Не блиск очей, а тільки мислі гра 
Принаджують тебе, душе стара;
Мені твої зальоти платонічні 
Все ж в очі лізуть, ніби мошкара.

114

Кохана, знаєш ти всі лагідні слова,
Що ніжне світло звуть з глибин мого єства, 
Але мовчиш, бо ти вже відаєш віддавна, 
Що світло йде з вогню, який мене вбива.

115

Вже радістю стає вчорашній жаль,
Вже обертається в іржу нещасна сталь,—
Та далі нас несе понад безодні 
Пружина мислі — світова спіраль.

116

Несе промова, як автомобіль.
Гальмуй! Дощенту не вкладайся в біль! 
Уважним будь на темних перехрестях,
Де мислі йдуть, як люди, звідусіль.
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Втік із села бездарний служка грацій, 
Наївсь хвалеб фальшивих та овацій, 
Розпух і вмер. Він жити б міг сто літ 
На фермі, як про це писав Горацій.

118

В машині двоє: дурень і водій.
Де ж логіка? А там, де й бути їй,—
У голові мислителя, а також 
В заміні місць і в швидкості подій.

119

Убитий пес на магістралі.
Ідуть машини. В їх оскалі 
Немає співчуття. Стоїть 
Дитина в крижаній печалі.

120

Відлига в грудні. Плавиться, як скло, 
Блискуча ожеледь. Все потекло.
Але льодами обіймає душу 
Фальшивої весни слизьке тепло.

121

Уже поклали в землю лиходія,
Вже доброта цвіте й живе надія,
А він встає і знов на сцену йде — 
Скажіть, це перша чи остання дія?
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Безодні бачу я в твоїх очах,
Порубану блакить і темний страх — 
Так виглядає небо в тому домі,
З якого віхола зірвала дах.

123

Співають, грають нам оркестріони,
1 не фальшують тони, ні півтони.
Так рівно творить боязливий дух, 
Шануючи невольницькі закони.

124

— Скажи мені, моя душе,
Де наше поле, де чуже?

— Нема чужого, все те наше,
Що людський дух спостереже!

125

Як з віршами стою посеред сцени,
Хтось є такий, хто дивиться на мене,— 
Не з залу, хоч у залі він сидить,
А з космосу, крізь тло віків теменне.

126

Ти чув, що над товаришем гримить,
Був коло нього в найскрутцішу мить,
Та грім не вдарив. Подвиг твій не вдався. 
І гнів на друга вже в тобі щемить.
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Я не антена, що приймає хвилі,
1 чесні, й підлі, й молоді, й зогнилі. 
Та ні — приймаю все, а віддаю 
Лиш те, що грає в справедливій силі.

128

0  серце правнука, відзнач 
Тих, що сміялися крізь плач,
А тим, що падали в блюзнірство, 
Ганьбили правду,— не пробач!

129

Людина мучиться не для страждання,
1 не призначена вона зарання
Для смерті. їй дано стражденний дух, 
Щоб з небуттям провадити змагання.

130

Хто не воює проти лжі 
І терпить підлості чужі,
Заходить, наче осквернитель,
В святиню власної душі.

131

Поважне робиться смішним, 
Правдиве й тихе — голосним,
І видиме стає незримим,
Зникає видиме, як дим.
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Як хвиля хвилю, рана рану 
Народжує безперестану.
Хоч зміниш напрям бігу хвиль,
Не зміниш суті океану.

133

Та думка, що сягає дна 
Там, де найбільша глибина,
Зринає раптом на поверхню 
Налякана і мовчазна.

134

Лиш власне ймення, прізвище й дві дати 
На камені — все це, що будеш мати 
В своєму розпорядженні колись,
Щоб зрячому про себе нагадати.

135

Минуле зло і навіть те, що є,
Душі розкованій снагу дає.
Отак вода, в якій крижини тануть,
Все вищою і вищою стає.

136

Вже все було. Ні, всього не було ще.
І ти, мого життя маленька площе,
Не чула ще оркестрів і пісень,
В яких співається про найдорожче.
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Творіння вченої братви,
Муровані добротно ви!
Та все ж — порожні і студені,
Неначе без хрестів церкви.

138

Так лижі роблять: ясенову дошку 
В окріп кладуть, а потім гнуть потрошку. 
Так роблять безліч елегантних форм,
І навіть з тебе, мій Котигорошку.

139

Щоб не дістались на гармати королю,
Ми закопали дзвони в мовчазну ріллю. 
Тепер серця їх зачіпаємо плугами 
І чуєм звуки невтишенного жалю.

140

Відмінностей між ранками немає,
Та кожен присмерк іншим блиском грає. 
Однаково приходимо на світ,
Та кожен з нас по-різному вмирає.

141

Те, що для духу спека, чи мороз,
Чи глухота, чи темінь, чи склероз,—
Те для матерії не біль, не втрата,
А тільки радощі метаморфоз.
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Над жовтими ланами вики — 
Струна, неначе в сні музики.
По ній ступає сонце — клоун, 
Озутий в злотні черевики.

143

В глибинах кришталю — кришталь. 
Як сльози я наллю в кришталь,
Не втягне в себе ні краплини,
Ні крихітки жалю кришталь.

144

Нехай би ковані й зі злота,
Мене турбують не ворота,
А простори за ворітьми,
Де сяє таїни скорбота.

145

У травах дівчина біжить 
І падає щокрок, щомить.
А я за нею, я злітаю 
Над полем, де вона лежить.

146

Колишній брате мій, недобра сила 
Нас розвела й навіки розлучила!
Я поховав тебе в своїй душі,
Але росте й росте твоя могила.
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Три геніальні скрипалі 
Сиділи на однім стеблі,
І від ваги стебло зламалось, 
І розлетілися джмелі.

148

На ескалаторі життя — 
одні вдолину, інші вгору.

Так буде й завжди так було — 
одні вдолину, інші вгору.

Та людський дух, що вгору йде, 
не повертається вдолину,

Він кличе нас — та не з могил, 
не з хати кличе, а знадвору.

149

В соборі «Пієта» — під нерозламним склом,
Щоб бога не розбив якийсь безумний лом! 
Куди ж ви цілий світ сховаєте, панове,
Від бога, що горить, натхнений вашим злом?!

150

Я їду! Вільний! Все лишилось вдома: 
Турботи, книги, надиху содома...
Та наді мною зблискує печаль,
Як линва над дорогою порома.
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В президії — мала слухняна миш,
Що любить втаємничений престиж,
Кота й свою нору, куди безплатно 
Привозять їй щодня державний книш.

152

Лисичка мовить тонкорука:
«Скубти курей? Яка дбкука!»
Та видно — з’їла б горобця 
І необскубаного крука.

153

Ти вдарений. Болить. Ти повен співчуття 
До тих, кого ти бив, топтав, немов сміття.
Та справедливості в душі твоїй немає.
Є сіль, а де ж той хліб, який давав життя?

154

Одна душею вдивлена в етруска,
А в другої в умі — печена гуска!
Дві жінки як дві долі. Ти між них — 
Квітуча, та розчахнута галузка.

155

На десять я купив, а їхав лиш на п’ять.
Тепер я пішки йду, і ноги вже болять.
Та я щасливий тим, що можу сам ходити, 
Достаток свій нести, свій шлях не проклинать.
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Додаючи нам сили та потуги,
Не виведе нас техніка із туги:
Вона, як та цариця молода,
Що їй потрібні ненатомні слуги.

157

Якщо ти бог, щасливим світ зроби!
А ні, то не жадай, щоб ми в раби 
До тебе йшли! Наш бог — то непокора!
З колін ми піднялись для боротьби!

158

Гірке передчування зради,
Буває, мов сльота насяде.
Крізь гори чую — брехуни 
Шелескотять, як шовкопряди.

159

На все впливає мови чистота:
Зір глибшає, і кращають уста,
Стає точнішим слух, а думка гнеться, 
Як вітром розколихані жита.

160

Якщо не можеш каменя вкусити,
Цілуй його, аж зм’якне — так навчити 
Ви нас хотіли, давні мудреці,
А ми взялись той камінь роздробити.
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Мовчати вміє ніч. Вона німа.
А день говорить мовами всіма.
Та в погляді задумливої ночі 
Читаєш те, чого в словах нема.

162

Сніжинка — попелюшка й королева, 
Води слухняність, льоду міць сталева. 
Над лісом з подругами пролетить,
І глянь — лежать поламані дерева.

163

В собі я свого батька впізнаю.
Він мав натуру й зовнішність мою. 
Одежу мав інакшу, але пісню 
Одну співали ми в однім строю.

164

В людині поміщається вселенна,
Як в насінині просторінь зелена. 
Думкам передають шалений рух 
Планет і зір вогнисті веретена.

165

Цілуються в автобусі. Прилюдно. 
Дивитися і соромно, і нудно.
Не бачити б. Заснути. Не будіть —
Я в сні цілуюсь так же безрозсудно.
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Між смертю і життям одвічна йде війна,
Та є домовленість між ними потайна:
Не брати зрадників на послуги і спільно 
Заносити в реєстр героїв імена.

167

Є постаті в минулому забуті,
У наклепи заклепані й закуті.
Як не повернешся, не звільниш їх,
Не буде правди на твоїм маршруті.

168

В просторах неба сяє знамено,
В чохлі воно — вже тільки полотно. 
Кривими виростають ті дерева,
Яким для крони місця не дано.

169

Дитина мотиля піймала,
Червоні крила одірвала.
А мати — в сміх. А світ — у плач: 
Вже йде негідників навала.

170

Коханням пахне перший сніг,
Він сяє, мов дівочий сміх.
А сніг останній, сніг квітневий,
Як мрець, чорніє біля ніг.
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Закільцювали птаха. Розумію, 
Потрібно для науки, але млію,
Немов на серце одягли обруч,
В каталог занесли крилату мрію.

172

Я не люблю ненависті в собі.
На пісні виріс я, не на злобі,
Та хочу стати полум’ям, в котрому 
Свій меч кують покривджені й слабі.

173

Ось поглянь — розквітнула купава, 
Сяє пух, немов фальшива слава,
Лиш дмухни — і лисою стає 
Та головка злотно-кучерява.

174

Росте з землі душа, пшениця і спориш, 
Залізо й дерево, Стопчатів і Париж.
Чому не хоче дух землею знов ставати, 
Якщо він вилетів із неї, наче стриж?

175

Мушка в літаку літає,
Та куди летить, не знає,
І не знає, що летить,
Як сидить собі й дрімає.
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В уяві людській світ живе,
Як дійство кожну мить нове,
А дійсний світ весь у повторах, 
Неначе скерцо скрипкове.

177

Ми, порятовані наразі,
В небес надтріснутім алмазі 
Створили похорон Йому,
А Він живе і в саркофазі.

178

Просяєш світлістю ума 
Поміж народами всіма,
Та скоро згаснеш, якщо в тебе 
Народу рідного нема.

179

На березі всесвітньої Колхіди 
З ’явились юшкоїди й нуклеїди.
Лежить багатства золоте руно,
Як воші, в ньому незнищенні біди.

180

Могутній рід античних брехунів 
Збіднів, але дожив до наших днів.
Він житиме, бо лжа потрібна правді, 
Щоб виявляти свій вогонь та гнів.
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Не видно вже тих вил на Місяці, що ними 
Вбив Каїн Авеля; безкрилі серафими 
В ракеті дорогій на Землю їх знесли,
Щоб ми вбивалися, брати і побратими.

182

Сакви з книжками та ціпок —
Як бог, самотній був пророк.
Боялись пси ціпка, а люди —
Ударів праведних думок.

183

Ні, не твоя була та мисль зухвала,
Тому тебе так ранила й кувала,
Як ти її розношував, немов 
Солдат нове взуття для генерала.

184

Поет! Він починав як правди жрець,
Та владою струївся, став як мрець;
Не пише: висохла душа, мов паста,
Що нею начиняють олівець.

185

Не страшно запрягтися в шори, 
Терпіти батоги та шпори,
А страшно знати, що талант —
Дитина правди й непокори.
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Буяння мислі і знаття —
Це гріх супроти небуття,
Бо ж обезсмертнює він душу,
Як материнську плоть дитя.

187

Є вірші — трударі, є вірші — ерудити,
Є вірші з золота, є вірші із тандити,
Та найдорожчі ті, що із вогню,—
Зігріти важче, ніж охолодити.

188

Печаль виховує мене,
Не дорікає, не кляне,
На цвинтар водить, де вмліває 
Погруддя друга кам’яне.

189

Хайям казав: «Пождіть, як стану я землею, 
Тоді мій прах зробіть дзбанком чи сулією!»
І я кажу: «Пождіть, квапливі гончарі,
Лиш мертву плоть віддам на посуд для єлею!»

190

Смерть на поріг. А ти: — Привіт!
Пожди! Я не змінив ще світ!
— Куди ж ти час подів? Дала ж я 
Тобі на працю стільки літ!
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Повинна бути ніч страждання 
Глибока, наче помирання,
Щоб міг законно перейти 
Час надвечір’я в час надрання.

192

Буває, що наеяде мжа,
Здається ангелом ханжа,
І зблискує під серцем совість,
Як вістря мстивого ножа.

193

Важкі, що скелі Гіндукушу,
Через мою невтишну душу 
Думки, немов кити, пливуть 
І викидаються на сушу.

194

Прикинувся змією, щоб добро 
Творити, і звихавсь, як фігаро, 
Спочатку зовнішність набув ослизлу, 
А потім їддю сповнилось нутро.

195

Лежать боги смертельно хворі — 
Кров хлюпотить у коридорі;
А вибухів іриби ростуть 
На суходолі і на морі!
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Себе я безнадійно вчу:
Дай більше сміху, ніж плачу,
Не нарікай на тьму злостиво,
А краще засвіти свічу!

197

«Один із вас мене продасть!» — «Паскуда! 
Невже він тут? — розгарячився Юда.—
Ти тільки покажи його, а я 
Повішу на осиці страхопуда!»

198

Могутній дух дають важкі часи;
Добо щаслива, що ти нам даси?
Чи не обернеш страдника й пророка 
На з’їдача котлет і ковбаси?

199

Не раз я був, як та підпряга;
Зі мною йшов собі коняга 
Хитрющий — я тягнув за двох,
Він брав за двох медалі й блага.

200

Універсал — це гетьманів урок.
Та ні, це, мабуть, пральний порошок.
Ах, землі, випрані в універсалах,
Вгорніть мене у ваших зір пісок!

408



201

Боюсь того, хто позавчора 
Мовчав,— увесь ганьба й покора,— 
А нині гласністю гримить 
Із гордим видом прокурора.

202

Я знаю, пишуть вірші ЕОМ,
І є в них думка, й нахил до екстрем, 
Але нема безодень між словами,
В яких ми воскресаємо і мрем.

203

Як від цілунків камінь хлібом стане, 
То час недобрий на землі настане.
Не буде з чого збудувати дім, 
Запліснявіють гори й океани.

204

Сказав би вірменин,— нехай стоїть хачкар, 
Важкий камінний хрест,

найперший комунар;
Не буде швидше йти

до правди й щастя людство, 
Коли з хрестів собі збудує тротуар.
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Я все життя — в печальній ностальгії:
Я бачив Київ на Говерлі в мрії,
Тепер я бачу злото полонин 
На непогаених куполах Софії.

206

Все менше свят в моїм календарі —
В прах ореоли падають старі.
Вони поіржавіли, ніби з жерсті 
Зробили їх прадавні бляхарі.

207

Чи анонімка чорнорота,
Чи тиха, чи гнучка підлота —
За кожну лжу карати треба,
Як за мисливство з вертольота.

208

Теля покірне дві корови ссе,
Та це в життя науці ще не все:
Вгодованих бичків беруть на бойню,
Худіших доля на лужках пасе.

209

— Вергілію, скажи, чи ти підеш зі мною 
Аж до редактора, чи йти самотиною?
— Ми дев’ять кіл пройшли, я далі не піду;
Я — тінь, а тінь горить, де стронцій став стіною!
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Чому в неправди пам’яті нема?
Таж правдою була вона сама 
До згвалтування, до тяжкого болю,
Що встидом пік знадливі сорома?!

211

Я бачив Амстердам і Сіракузи,
Та не шукав я там своєї музи;
Вона — в Стопчатові, її коса —
Як волоть молодої кукурудзи.

212

Стоять з дощами хмари на горі,
Так ніби вийшли з штольні шахтарі 
Там блискавиця біла, як береза,
Або як сміх у вугільній журі.

213

Дзвоніть на випадок пожежі,
Не ждіть, аж дим помітять з вежі;
А що робити, як горить 
Душа, а не пола одежі?

214

Б’ємось за виживання. Не мовчи.
Чи можна виживати живучи?
Скидає птиця із гнізда пискляток — 
Літати вчить, чи падати, а чи?..
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Забули пісню. Все в порядку.
Про хатку дбали та про грядку.
І душі вам відформував 
Змієподібний ріг достатку.

216

Брат мудрості — величний супокій —
Стоїть над світом на зорі стрімкій.
Він нас ненавидить за метушливість,
В якій ми зникли, як бджолиний рій.

217

Пластмасові черешні на вітрині —
Це образок поезій наших нині.
(Не всіх, на щастя!) В них кісток нема,
Лиш ясні барви йдуть по мертвечині.

218

Береза виросла в камінному дворі.
Вона питається вечірньої зорі:
— Чи є на світі ліс? — Нема на світі лісу! — 
А що сказав би ти ув’язненій сестрі?

219

Як жителі пустинь прийшли на води,
Побачили поля, сади, городи,
Вернулися назад в страшні піски,
Щоб мріяти про щедрості природи.
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Ракета, мов бікфордів шнур, горить, 
Заглиблюється, летячи, в блакить.
Ах, наче міст, обкований зірками,
Упасти може небо кожну мить.

221

Минулося старе кобзарювання,
Але нема без пісні існування;
Сліпці із нею зрячими були,
Без неї зрячі — темнота остання.

222

Я кидав, мов зерно, пісок на темний лід,
Не ждав я врожаю, що дзвонить в небозвід,
А тішився лиш тим, що не впадуть там люди, 
Де падав я й лежав, як житній околіт.

223

Сире згорить коло сухого,
Правдиве й добре коло злого;
І той, хто вогнище розклав,
За мить не матиме нічого.

224

Вода втекла. Лишилось дно,
Звичайне лугове багно.
З недобрим серцем так буває,
Коли відкриється воно.
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225

Зимовий ліс прозорий, мов руїна,
В снігах — кормушки схилена драбина. 
І дивиться крізь неї в небо лось 
На бога, що забув привезти сіна.

226

За мить упасти може світ,
Який творився сотні літ.
Чому добро таке повільне,
А зло — швидке, мов динаміт?

227

Недобра мова йшла за побратима,
А ти мовчав і знизував плечима. 
Спеклася радість на твоїм лиці, 
Неначе маска смерті нещадима.

228

Глибоких істин я шукав, але ж — 
Вони як близнюки. Одну знайдеш, 
Надходить друга. Битись починають,
І їхній боротьбі немає меж.

229

Мертвоття лісу сміттяне й бляшане. 
Консервні банки, мов іржаві рани. 
Виходить олень: — Вбий мене! А ні,
То воскреси мені хоч дві поляни!
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230

В таких літах, коли вже днів нема, 
Навчилась мати читання й письма.
І дивиться у книжку, наче в юність,
В життя велике, що пройшло сліпма.

231

Самотина алмазну ясність духу 
Розмелює на темну потеруху;
Куди подітися від Суєти,
Щоб не згубити в супокої руху?

232

Ми не самі у космосі. В о н и  
Живуть на зорях, як пророчі сни. 
Найкращий доказ — наше існування.
1 наш порив за межі далини.

233

Той сіє збіжжя зимове і яре,
Той сіє зорі, сходячи за хмари,
Той засіває свого серця жар 
У вкриті льодом, мертві тротуари.

234

Таке, чого в людині не було,
Свій вид в її зображенні знайшло. 
Можливо, камінь, що колись був серцем, 
Завоював і погляд, і чоло.
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235

Все складене на добрі шалі,
І не питай, що буде далі.
Прийдуть прекрасні вагарі 
З очима совісті й печалі.

236

Не може бути, щоб безслідно зник 
Спів цвіркуна, твій божественний лик, 
Серпневий вечір, місяць над рікою — 
Із золотим веслом перевізник.

1955— 1986



З минулих літ

*  *  *

«Що мова? Одежина, й годі!
Ми ж цінимо людей за ум,
За діло, не за той костюм,
Що був або зробився в моді.

А ти знімаєш всюди шум,
Що рідне слово мре в народі!
І завжди ти на перешкоді 
Нових діянь — немов на глум!»

«Ну, що ж... ясна проблема мовна, 
А я й не думав, ти диви!
Тепер уява в мене повна:

Чужого не навчились ви,
Своє забули... Одяг клоуна 
На вас від ніг до голови!»

1955
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*  *  *

Як ми згоряли у журбі,
Бажання слави в нім горіло. 
Одним — кайдани, іншим — тріло, 
Високий п’єдестал — собі.

Невже ж ми всі були сліпі 
І серце аж тепер прозріло,
А досі билося і зріло,
Немов курчатко в шкарлупі?!

Нема нікому оправдання,
Хіба лиш тим, кому остання 
Хвилина кулю принесла,

І тим, що по снігах Сибіру 
Не загубили честь і віру 
У ленінські слова й діла!

1957

КАМІННИЙ ЧОЛОВІК

За кам’яним високим муром 
Живе камінний чоловік 
З обличчям кам'яним, похмурим, 
З вічми без вій і без повік.

Камінні більма, як у статуй,
І сірість кам'яних одінь.
Він ходить так, немов на страту 
Веде свою камінну тінь.
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Не схожий він на Командора, 
Що встав творити чесну месть. 
Він убивав людей учора,
Стріляв у правду, розум, честь.

В Сибір людей зганяв роками 
Жахний господар темноти.
Як Шіва, плів шістьма руками 
Навколо таборів дроти.

Кричав поетам: — «Жіва, жіва!» 
Як ті збиралися на смерть.
Він був могутній, ніби Шіва,
Він був слухняний, ніби смерд.

Та слухавсь лиш того, хто вище, 
Хто замашніший мав кулак,
І вірою божок-тхоршце 
Нахабно називав свій ляк.

У черепі його каміннім —
Гадюка із жалом трійким.
Вона була його сумлінням, 
Холодним, чорним і гнучким.

Як гордо він ходив землею 
З високим стажем без доган.
Він зняв сьогодні портупею —
На пенсії його наган.

За кожну кулю по копійці 
Йому сплатила вже казна.
Та вбиті ожили партійці,
У «Правде» їхні імена!
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Встають розстріляні поети 
Співці червоних барикад,
І правда ожила, та все те 
Ненавидить камінний кат.

Він остовпів у новім сяйві 
Великих Іллічевих слів,
Обтяли Шіві руки зайві —
Лишили дві для мозолів.

Для праці чорної лишили,
Та він їх ніжно береже...
Він ще готов сотати жили 
З тих, що його забули вже.

І до свого страшного скиту 
Не допускає він людей,
І лють свою несамовиту 
Ладує в іменний ТТ.

Немає до життя охоти,
Стріляє в скроні кат собі,
Та камінь той не розколоти,
Що стверд у підлості й ганьбі.

Хай чує він, що скажуть внуки,— 
Неправду правнук прокляне!
Хай тріскає само з розпуки 
Прокляте серце кам’яне!

З.Х 1.1961
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РЕКТО Р

Є В Г Е Н О В І  К О С Т Я Н Т И Н О В И Ч У  
Л А ЗА РЕН К У

Прийшов-таки один за триста літ 
Великий ректор у мою святиню,
І тим, що йшли, навсліпки попідтинню, 
Він більма позривав тьмянкі, як лід... 
Приймають мови дар німі й оглухлі
Із рук його, і перед ним на стіл 
Кладуть вони мозольний свій уділ, 
Ручища, ніби дерев’яні кухлі.
І просьби їх, немов отченаші,
Де сто разів зім’яте слово «ректор».
Він слухає — гуде невпинно реквієм 
В його скалистій, праведній душі.
Але вони від нього йдуть щасливі,
Він чинить правду ділом і пером.
І університет, немов пором,
Підтягує на нерва голій линві.
Цього не вкажуть блискавки «кривих», 
Цього не буде видно в жодних шкалах, 
Як піднімає він високий спалах 
В родовищах талантів золотих.
Від імені Івана й Маркіяна
(Не лайте за нескромність, підождіть)
В його житті на стику півстоліть 
Кладу печать любові і пошани.

1962
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ДУЕЛЬ

0  геніальний Олександре,
Ще не закінчилась дуель!
Повзуть, неначе саламандри, 
Дантеси із чужих земель.

А ми їх топчемо ногами
1 відкидаємо назад,
І вхід пильнуєм біля брами 
В батьками виплеканий сад.

Вже встали всі: і ті, що впали 
В сибірський сніг, в поліський торф, 
І ті, кого замордували 
І Берія, і Бенкендорф.

Твоєму слову, ніби чуду,
Ми поклоняємось тепер.
Убивць твоїх я не забуду —
Твій бережу я револьвер!

Бо риска та, що між тобою 
Й Дантесом пролягла колись, 
Зробилась лінією бою:
Народи і кати, сходись!

Іду я по твоєму боці 
І чую твій гранітний крок,
Тримаю підляка на оці 
І натискаю на курок.

Не буде він писать доноси 
І назирці за мною йти.
Не буде він складати в стоси 
Страшні наклепницькі листи.

422



Поблід вельможа беріанський,
Як мішковиння неживе.
І тріснуло, мов гудзик панський, 
Від кулі серце рогове.

Я вірю в нашу перемогу — 
Народ негідників змете 
І вийде сміло на дорогу,
Де в зорях кров твоя цвіте!

1962

ЧАРОДІЙНЕ
ЗЕРЕНЦЕ

Чародійне зеренце 
Я дістав собі на Кубі.
Від кого? Даруйте, любі,
Не скажу, бо тайна це.

Той, хто дав його мені,
Має вдачу добру й щедру.
О, пропав тепер мій недруг — 
Чи один, чи в множині.

Як оте зерно лежить 
Десь там у твоїй кишені,
Вороги твої натхненні 
Сліпнуть начебто на мить.

Ти їм ходиш попід ніс,
А вони тебе не бачать.
Велико для мене значить 
Буть незримим, наче біс.
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Я зрадів, немов дитя,
Та прийшов поволі смуток — 
Ворогів добрячий жмуток 
Перебрав, та без пуття.

Думка шибла в мозок мій — 
Хто мій ворог? Де мій ворог? 
Чи літає, ніби ворон?
А чи повзає, мов змій?

Чи огидний графоман,
Що плете про мене плітки,
То — мій ворог? Де там, звідки! 
Він безсилий, мов туман.

Хто ж мій ворог? Бюрократ? 
Правда, він страшна потвора. 
Нині, вчора, позавчора 
Був я в нього акурат.

Був я без свого зерна,
Але він мене не бачив.
Він до всіх глухий, незрячий — 
Так що справа тут ясна.

Наклеп, злоба, підлість, гнів 
І пиха — все тимчасовість.
Що це я? Утратив совість,
Раз не маю ворогів!

Маю, маю, та воно 
Все якась така дрібнота,
Чи ж заради гнома й гнота 
Турбувать своє зерно?
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Ну, а той, царів слуга,
Повен зверхності й величчя? 
Перед ним своє обличчя 
Мав би я ховати? Га?!

Він хотів би мій народ 
Затопити в рабство знову, 
Взяти в нього пісню й мову, 
Затулити правді рот!

Я й без того зеренця
З ним піду на прю, на герці, 
Маю я безсмертя в серці — 
Він подібний до мерця.

Чародійне зеренце 
У шухляді я тримаю. 
Хробаків переступаю,
Ворогу дивлюсь в лице!

Може б, краще посадить 
Те зерно, щоб урожаю 
Стало на хробачу зграю,
На дрібну ворожу гидь.

Та щоб стало вже на всіх — 
Хай мене на оці мають,
Хай зиркують, наглядають,— 
Тільки б я не бачив їх!

Але поки що, людці,
Вам я пророкую згубу.
І подяку шлю на Кубу 
За снагу, що в зеренці.
1963
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*  *  *

Не заведи мене, підступна доле,
За ту прозору і страшну стіну,
Що відділя митців непогрішимих 
Від грішників у творчім реместві.

Вгодовують там душу похвальбами, 
Розбещують лінивством і добром. 
Думки пророка тьмою запливають
І псевдогеніальності тлу щем.

Повсюди там, як у кімнатах сміху, 
Побільшуючі ставлять дзеркала —
І милуються ідоли безлобі 
Височиною ясних чол своїх.

Там хитрі ковалі кують із бронзи 
Великі п’єдестальні пальта всім, 
Враховуючи і посмертний виріст,
Хоч там по смерті не росте ніхто.

Туди так рідко проникає сумнів,
Що там його бояться, як брехні.
Ніколи ту стіну словечко правди 
Не перебило і не переб’є.

Воно об неї, як бджола об шибу, 
Товчеться, доки голову свою 
Не розторощить. (Втім, жало бджолине 
За змієве дозорці подадуть.)

Падлючне скло твоєї відгорожі 
Веселий погляд всенародних кпин 
Вмить перетворює на зір пошани,
\  гнівний зір — на вдячності екстаз.
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Я знаю: час, немов хлоп'я збитошне, 
Камінчик затиснув у кулаці.
Він розіб’є вітрину для безсмертних,
І скалки жалібно задзеленчать.

Тоді в лице божкам повіє вітер, 
Зіниці їхні перетре пісок;
Свічада, як байдужі славослови, 
Побільшать їх потворство й сліпоту.

Словечко правди, що до них летіло, 
Тоді вони шукатимуть дарма.
Тля забуття оберне в пил червоний, 
Неначе ржа, їх бронзові плащі...

1964

*  *  *

Тарасе! Правдо вогнелика!
Мій боже, вірую — ти є!
Твій біль, твоя журба велика 
Ввійшли навік в єство моє.

Як матері печаль незрима
І як до школи перша путь,
Як вірність друга й побратима, 
В душі слова твої живуть.

Не мав я тайн перед тобою, 
Перед єдиним на землі.
Твоєю гнівною клятьбою 
Я замінив свої жалі.
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Я не один — з твого страждання, 
Нема числа таким, як я.
Ми прагнем слова — не зітхання, 
Жаги життя — не житія!

Я слухаю. Я жду. Не чути.
Над нами тиша, як страма.
Ні, голос подають рекрути,
А генерали де? Нема.

Того розбив параліч слави,
А той від мудрості мовчить,
А той, в кого нутро дуплаве, 
Співає так, немов сичить.

Словесної тяжкої мерви 
У нас було й тепер стає.
В найтяжчі дні ми не померли 
Через безсмертіє твоє!

Здихають тристалітні круки, 
В’ють молоді своє гніздо.
Та ми встаєм з твоєї муки 
Міцні й безстрашні від і до...

Ти дав нам силу рвать кайдани 
І кров’ю прапор окропить.
Твоє ім’я не перестане 
І нашим правнукам світить.

1961
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НА СМЕРТЬ 
ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ

Любить медалі один, а другий — мрік 
Про п’єдестал і бронзовий плащ.
А він любив Україну й Марію...
Не плачте, Маріє! Україно, плач!

Облетять ваші сльози, синьоока туго, 
Немов на холодному вітрі безй. 
Батьківщино, поети до життя другого 
Встають із твоєї святої сльози.

9.1.1965

*  *  *

Різдво. На столі кутя.
А я — семилітнє дитя —
Біжу ранесенько від хати до хати 
Колядувати.
Під одною хатою коляду 
Довго й поважно веду,
Під іншою — задиханий —
П’яте через десяте:
Знаю, тут не винесуть грошей із хати, 
Тут приймають мене за горобця,
Дають пампушок або крайчик хлібця,
А мені гроші потрібні, гроші —
Я мрію купити з замками лещета! 
Соловейком співаю на морозній пороші, 
Тремчу від студіні, як бідна трепета.
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Заколядував я два золоті —
По грошеві, по — два, по — п’ять...
Нелегкий заробіток, перший в житті,
Бо треба ж було сто хат обспівать!
Лещета купив я, та світять мені 
Донині не два жолобочки лижні,
А причілки, стіни, вікна, загати 
Попідвіконням, де мою коляду 
Благословляла пречиста мати,
Поруч зі мною стоячи на льоду.
Знаю, там, де мене за горобчика мали,
Де ні за що дали мені хліба шматок,
Я повинен, можливо, під скрипку й цимбали 
Коляду доспівати — повернути боржок.
Не шахрував я ніколи на пісні,
Єдиний разочок — тоді, на різдво,
Та, знаю, за кару хтось пута залізні 
Наклав на моє співуче єство.
І нині, покараний за кривду чужу,
Я тяжко співаю,
А ще тяжче пишу.

1966

НЕБО

Верба над річкою схилилась,
У плесо тихе задивилась,
До неба голубінь відкрилась.

Верба сміялася з тополі.
— Не можеш ти зігнутись долі, 
Ввись простягаєш віти кволі.
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Я знаю, ти хотіла б стати 
Найвищою й туди дістати,
Де не летять аеростати.

Твої погірдливі й сердиті 
Думки для мене вже відкриті — 
Торкнутись хочеш до блакиті!

Гордуєш, сестронько, вербою, 
Говориш, хвалячись собою,
Що здатна буть я лиш рабою.

Що з тебе вийшло б? Купа хмизу, 
Тож знай і вже не гни мармизу, 
Що небо не згори, а знизу.

Його — поглянь лишень на мене — 
Торка моє гілля зелене...
— Яке ж те небо, вербо мудра!

— Те небо мокре і студене!

1969

ОЧІКУВАННЯ ВЕСНИ

Немає весни! Цей квітень подібний 
До миршавенького, плішивого січня. 
Падає сніг жовтавий, мов глина, 
Землю обліплює болото буре, 
Мерзне мерзенна каша в калюжах, 
Якою мене годує нещадно 
Зима, як божевільна мати,
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Що манкою милу свою дитину 
Вдень і вночі силоміць напихає.
Чом же сніжинки, що їх ми ловили 
У новорічному чистому вітрі 
Віями, ніздрями, цілунками, сміхом — 
Зів’яли тепер — поблекли, здрібніли, 
Осоружними стали, як воші?!
Де ж бо ти так забарилася, весно?! 
Молодесенька ти моя чепурунко,
Чи не готова ще стрічка зелена,
Якою ти маєш своє волосся 
Золоте, наче сум зорянистого неба, 
Перев’язати? Чи не готова 
Твоя геніальна коротка спідничка,
Що відкриває, мов наука закони — 
Несподівано — ноги твої полохливі?
А може, це ти, як розпусна дівка, 
Валансаєшся по тавернах півдня, 
Намотуючи на юну душу,
Ніби отруйні дими автостради, 
Розгнуздані перемовляння з мудрим, 
Але підстаркуватим коханцем?
А може, це ти забажала почути,
Як дерево, вкрите льодяною корою, 
Стогне, плаче, кричить, проклинає 
Свою поквапливість до зацвітання?
А може, тебе в темниці тримають 
На мертвій скелі Егейського моря 
За те, що ти розкидала в Афінах 
Прокламації антифашистські ?!
О! Тільки це, моя весно, може 
Оправдати твою люту неточність, 
Опізнення твоє зарозуміле.
Я тебе жду, я чекаю на тебе,
Я замліваю з чекання, як з болю,
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Що дає перепочити лиш трохи,
А потім вертається знову й знову — 
Кожен раз для ще більшої муки.
Я виходжу надвір і відчуваю,
Як протикають мене мечами 
Знавіснілі прислужники зимна, 
Лютої стужі потаємні агенти, 
Фанатики крижаної закови — 
Останні холодні вітриська.
Вони вбити мене не в силі,
Та й жити не дають прокляті!
Я знаю, що ти вже близько,—
Я лиш одного боюся,
Щоб мене не здолала втома,
Щоб я не заснув ганебно 
В годину твого пришестя.

1969

СЛАВА

Нещасний той, хто дався закувати 
У бронзову одежину живцем.
В тяжкій, убивчій славі ледь бреньчить 
Його душа, неначе муха в танку.

Він ворухнутися не може сам,
Його, немов каліку, носять люди.
Тоді, мов лах в землі, згниває мозок, 
Застояна засмерджується кров.

І ті, що двигали його на плечах, 
Поклони били вкірно перед ним, 
Зачувши люті запахи гнилизни,
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Випорюють з металу автогеном 
Свойого ідола вонючу кість 
І кидають її гієнам ночі...

1969

ГОЛГОФА

Це страшно, як людину розпинають,
Не йнявши віри їй, що бог вона;
Плювками прибивають до хреста 
Невинну душу, генієм пойняту.

А ще страшніше, як знімають ката 
З охрестя справедливої ганьби,
Навколішки стоять довкруг мерця 
І ждуть в мольбах, що він от-от воскресне...

Одна Голгофа споконвік була:
Розбійник і творець висіли поруч,
І в темряві не розрізняли IX.

Та ми повинні бачити при світлі,
Де вбитий бог, а де всесвітній хам,
Що перед смертю розпинав народи.

1969
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БОГ

Двома хлібами тисячі людей 
Голодних ти нагодував, і воду 
Перетворив на золоте вино,
І воскресив мерця в студенім гробі,

І, маючи таку страшну могуть,
Пішов на хрест, підклав тонкі долоні 
Під гострі цвяхи, з болю та жаги 
Зомлів і вмер, до дерева прибитий.

Але стражданнями не врятував 
Од мук нікого, хто на цьому світі 
Мав чудотворства небезпечний дар.

І всі вони померли і воскресли.
І тільки через людську невмирущість 
Доказано, що ти насправді — бог.

1969

ВІНКИ

Куди дівати нам вінки тернові?
Чи ж то не забагато на один 
Народ, який не хоче помирати, 
Того колюччя, тих сумних корон?

Оперезати світ могли б ми терням, 
Яке на чолах предків запеклось, 
Облите їхньою святою кров’ю, 
Гартоване в їх праведнім вогні.
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Та світові чужих страждань не треба, 
Він має власні болесті й дроти,
Свої месії в кожного народу.

Так хай же будуть з нами ті вінки, 
Щоб з дотику до них росли ми всі, 
Щоб їх і наші діти не боялись.
1969

*  *  *

Десь там, далеко, на Вкраїні 
Знов «чорні ворони» гудуть,
А я, неначе голка в сіні,
В чужому краї. Не знайдуть...
Та не піду я тут просити 
Притулку, як жебрак гроша.
Я тільки там жадаю жити,
Де виросла моя душа.
Я там — творець, я там — людина, 
А тут — німотний посмітюх!
Не втеча і не середина —
Моє житя, а трудний дух!
І хай там «ворони» чи «круки» 
Застелюють блакитну вись,
Я повертаюсь без принуки 
На землю, де помру колись,
На землю, що одна-єдина 
Мені безсмертя може дать.
Я там — творець, я там — людина, 
А тут — чужої правди тать!
1969
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* * *

Ось у подільськім полі бурячник: 
Немов окопи, кіпці та катати.
Так, це війна! Жага перемагати 
В душі гримить, немов атаки крик.

А ось ідуть уславлені солдати —
Одне жіноцтво, куфайчаний шик.
Хоч би один — для запаху — мужик! 
Ні, є один! Команду ж треба дати!

Ідуть жінки копати буряки,
Над ними журавлі летять у вирій.
Як хороше! Нащо тут мужики?

Та вчув я вашу скаргу в пісні щирій, 
Жінки Поділля, і мої рядки 
Не заглушив неправди лютий пирій!

1969

СЛЬОТА

Таке воно — ні дощ, ні сніг — 
Нелюдяне, нелюдське, люте,
Не б’є, але збиває з ніг,
У душу налива отрути,
Думки зів’ялює на пні,
Світ уподібнює до скиту,
А бог не відчиня мені 
Вікна блискучого блакиту 
Між хмарами... Помру... Але
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Дивлюсь, як у лице вороже, 
В те небо смрадне і гниле, 
Так наче пропалити може 
Мій зір його печальну грузь, 
Туманів незворушну глину,
І, доки вгору так дивлюсь, 
Повіривши, що не загину 
Під тягарем цього багна,
Я бачу раптом за сльотою — 
Хтось до блакитного вікна 
Іде з душею золотою...

1970

*  *  *

Мамо, ви мені приснились 
Так печально, так скорботно, 
Що не міг я цього знести 
І в могилі закричав:

«Випустіть мене на волю,
На повітря та на сонце,
Хай я матері поможу 
В смутку темному, в біді!»

Хтось мені відповідає,
Хтось могутній і жорстокий: 
«Раз ти ще кричати можеш, 
То відвалюй сам плиту!»

1970
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* * *

Ги ходиш назирці за мною. Чути,
Як дивишся й ступаєш без ваги.
Я знаю, ти хотів би роздягнути 
Єство моє, як кажуть, до наги.

Ну, що ж, дивися, все тобі дозволим, 
Циркачу темний з-під таємних веж.
Я — меч, мені не страшно бути голим, 
Мене не зломиш і не проковтнеш.

1970

ШВИДКА
ДОПОМОГА

Тривога! Тривога!
Сирена ячить.
Швидка допомога 
Мчить.
Хтось покликав,—
Алло!
Люди добрі, ради бога, 
Приїжджайте якомога швидше... 
Я вмираю...
Серце...
Розумієте, серце ласкаве було 
І раптом зробилося люте!
О люди!
Алло! Алло!
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Тривога! Тривога!
Сирена ячить.
Швидка допомога 
Мчить.
Хтось покликав,—
Алло!
Люди добрі, ради бога,
Приїжджайте якомога швидше...
Я вмираю...
Друг мій...
Розумієте, друг мій вчинив мені зло 
Налив мені в серце отрути!
О люди!
Алло! Алло!

Тривога! Тривога!
Сирена ячить.
Швидка допомога 
Мчить.
Хтось покликав,—
Алло!
Люди добрі, ради бога,
Приїжджайте якомога швидше...
Я вмираю...
Слово...
Розумієте, слово, неначе жало,
Ржавіє, застромлене в груди.
О люди!
Алло! Алло!

1971
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Він увійшов — твій дух — у нашу плоть 
І доти ми не зможемо померти,
Допоки іншим не передамо
Не в палітурках, а в клітинах крові
Твоє палюче мислення — радій!
Та страшно нам — бо ми малі — носити 
Те полум’я твоє не на долоні,
А десь глибоко в тайнощах єства...
Ми критись мусимо з твоїм вогнем,
Так начебто жадаєм запалити 
Когось, а не старе своє життя!
Оновлення ми прагнем, як любові,
І, хоч горіти мусимо самі,
Благословляємо вогонь нещадний,
Який ти в груди вклала нам — радій!
В пророчицях велика, й нелукава,
І грізна ти, як блискавиця правди,
І часто жили рвуться, як шнурки,
Не витримавши гнівної напруги,
Що в нашу кров од тебе переходить,
Та все ж таки являйся й говори!

/97/

ЛЕСІ УКРАЇНЦІ

ПОЕТИ

Живуть поети, наче літаки.
Як на землі вони, то їх не чути, 
Та громом озиваються маршрути 
Високі й незалежні. Полегки 
Перекидаються під небесами,
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Як циркачі під куполом шатра, 
Крилаті апарати. Дивна гра —
Забава небезпечна із богами.
Своєї кожен прагне вишини,
І серце в кожного стрімке й хоробре; 
На віддалі стрічатися їм добре,
Та обійматись — боже борони!

1973

*  *  *

На замку Любарта в бійниці — 
Гніздо пташине.
Нема нікого. Погляд птиці 
Під серцем лине.

Десь перфоратори і кайла —
З міського виру.
А може, коні Свідрігайла 
Летять до Стиру?

А може, їдуть до Варшави 
Княжата ниці 
На балювання та забави 
В чужій столиці?

Любили втискуватись предки 
В передпокої,
Тягнулись хтиво до серветки 
Балів герої...
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На вежу вийшла ціла школа.
— Тихіше, діти!
Там на гнізді пташина квола,
Не сполохніте!

Не чують? Ні, не розуміють. 
В них інша мова.
А гуси на лугах біліють,
Як скатерть нова.

1973

*  *  *

Душе моя, чого бажаєш ти?
Де дзвонкові потоки та джерела 
На вічне спрагнення твоє знайти?
Чи скорбна ти, чи радісна й весела, 
Тебе катує вогняна жага,
І чуєш ти, що десь, неначе фрела, 
Струмочок грає, дзюркотить снага, 
Куди ти неспроможна доступити — 
Ж аж див а, невтоленна і нага.
Мені з тобою, рідна, важко жити,
Бо ти в мені, як мавка та в кущі, 
Сидиш, та прагнеш іншого любити, 
По космосах та по зірках вночі 
Літаєш, а в печальне передрання 
Знов листям шелестять твої ключі. 
Душе моя, не прагну я кохання 
Від тебе, ні жалю, ані отух,
Шукай розради на своє страждання, 
Та, як надійде із ножем пастух,
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Щоб інструмент зробить з моєї плоті, 
Вернись до мене — хай дзвенить навкруг 
Надтятий голос в зоряній скорботі.
г рудень 1973

*  *  *

Вони печально говорили 
Про мову родичів своїх,
А потім так її хвалили,
Що я сльози не спостеріг 
На власному лиці. З хахлами 
Сидів я — в полум’ї горів — 
Вони ж нерідними словами 
Хвалили рідних матерів.
Ту пісню, що навчала мати 
Десь на печі, коло кагли, 
Вони хотіли заспівати,
Та слів згадати не змогли.
І мукали, і мугикали,
Немов зголоджений товар.
І встав я серед тої зали,
І подивився в їхню твар:
— Навіщо вам своєї мови,
Як ви не маєте душі, 
Прислужники та грошолови, 
Орденоносні торгаші!
Я тішуся, що в сивій плісні 
Убогих мозків — тільки тьма, 
І — ні клітиночки для пісні 
Й для мови рідної нема!
1975
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ЧИТАЮЧИ ГРИГОРІЯ КОСИНКУ

Відкрилась книжка. Входять батько й мати.
В душі — сльоза, в сльозі, як сонце, щем. 
Змовкають золотих богів гармати,
І вибухає смерті тиш плачем.

За мною плачуть рідні. Так, за мною.
Не плачте, мамо! Ми ж перемогли!
І вже за перемогою сумною 
Виходить Україна, наче з мли...

Та довго ще по невеселих селах 
Ішла війна і люди пряли дріт.
Я жив і гинув у його новелах,
Я проклинав і прославляв свій рід.

Відкрилась книжка. Входять батько й мати. 
В душі — сльоза, в сльозі, як сонце, щем. 
Десь недалеко — темні каземати,
Де впав письменник з кулі тягарем.

Стріляли в нього ті ж червонозорі,
Що він їх кликав, ні, ти — придивись;
То золоті боги, до помсти скорі,
Померли, встали й переодяглись!

То імперські прикажчики з-під трону 
Розбитого — в рядах НКВД.
То нашу правду чорну і червону 
Опричник царський знов на смерть веде.

Та правда знов повернеться із льоху,
Щоб з темнотою стати знов на прю,
Щоб освітити кривди й зла епоху,
Нестиме в серці кулю, як зорю.
1979— 1987'
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*  *  *

Хто там? Хто там? Не відкрию. 
Оді йдіть, купці! Нема 
На мою невкірну шию 
Ні вуздечки, ні клейма.

Я не ваш, не ваш, панове,
Не до вас я чарку п’ю.
За життя своєї мови 
Власним словом постою.

Важко їй, бо власні діти 
Зневажають, і цькують,
І, мов підлі єзуїти,а 
Ощасливленою звуть!

Важко їй, бо малороси,
Що плюють на власний рід, 
Затягли на горлі троси 
І копають «над» і «під».

Та не вмре вона ніколи,
Раз її не замогли 
Позолочені моголи,
Погадючені хахли.

Жити буде наша мова,
Зоряниця Кобзаря,
Зірка Лесина й Франкова, 
Рильського ясна зоря!

Ми себе самі помножим,
Ми народимся стокрот,
Ми собі самі поможем,
Якщо справді ми — народ!
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І не вам, пахолки й блазні, 
Чужоземні крамарі,
Небеса мої алмазні 
Піднімати на зорі.

1979

*  *  *

Підійшов до мене сучасний спудей.
Очі божевільні, зловіщі —
Приставив ножик мені до грудей,— 
Навчи писати вірші!

— Штрикни собі в груди отим ножем,— 
Йому я відповідаю,—
Буде біль, буде радісний щем,
Записуй те все, гультяю.

1979

ПІШАЧОК

Проходять по вулиці мати і син.
Син — попереду, мати — позаду.
Син, як чорний, нікельований лімузин, 
А мати? А мати схожа на Правду.

Хустина, куфайка — жінка з села. 
Вирізьблені сонцем глибокі зморшки.
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Руки спрацьовані, чорні, як та смола,
Потріскані, наче підгорілі коржики.

Синові соромно з матір’ю йти,
По столичній вулиці крокувати поруч...
Воно, хоч і вміє дві фрази по-англійськи сплести, 
Воно, хоч з дипломом, та все-таки — покруч!

Отак вони йдуть собі, ніби справді чужі.
Вона заворожена сином, щаслива.
А він як погляне на ті руки-коржі,
То чується так, як розчавлена слива.

Поглипує мати на сина здаля,
Як на бога, а він осміхається черство.
Вона іде бавити чуже немовля,
А він на роботу — у міністерство.

І, слава господу, що воно — пішачок,
Що не має державного автомобіля,
Бо мати по вулиці несла б свій мішок,
А він проїжджав би десь поблизу, десь біля...

1979

*  *  *

Ти жив у Києві. Ні слова 
По-українськи не прорік. 
Велика птаха двоголова 
Вгніздилася в тобі навік.
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По-українськи із Парижа 
Імення ти клянеш моє.
Та чути, як та птиця хижа 
Тебе роздряпує і б’є.

/952

*  *  *

Учора збили вертоліт 
Біля Кабула,
Три хлопці впали на граніт — 
Земля здригнула.

Земля здригнулася вночі,
Як чорна галузь.
Важких пропелерів мечі 
Переламались.

Гри хлопці під одним плащем 
Лежать на криці.
Три матері зайшлись плачем, 
Три жалібниці.

Одна ридає на Дніпрі,
На Волзі — друга,
А третя на Курі в журі,
Як чорна туга.

0  матері, втішати вас 
Я не посмію...
За Україну, за Кавказ,
1 за Росію,
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І за новий Афганістан 
Ті хлопці впали.
Червоні птиці з їхніх ран 
Повилітали.

Червоні крила юних душ 
Знялись в простори. 
Здригнулись гори Гіндукуш, 
Незрушні гори.

1983

ПІСНЯ

Світив мусульманський місяць. 
Масний, як різницький тесак,
А може, як вухо пророка.
Наче тінь, я стояв у вікні.
Танки проходили. Рокотало залізо.
В зеленому світлі важко повзло. 
Здавалось, одне безкінечне дуло 
Мотори несуть, як могутній таран, 
Щоб наскрізь пробити гори. Повзло, 
Рокотало залізо. Я стояв у вікні. 
Страшно було. Здавалося, танки 
Йдуть самі, без людей, і ніхто 
їх не спинить ніколи. Повзло, 
Рокотало залізо. Здавалось,
Немає на світі живої душі,
І самі завелися мотори,
І вийшли самі з тараном безкінечним, 
Щоб наскрізь пробити гори. Повзло, 
Рокотало залізо. І раптом...
Стало!
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Тиша запала жахна. Я почув,
Як світло зелене сичить на підлозі.
Світив мусульманський місяць.
Масний, як різницький тесак,
А може, як вухо пророка.

Втім, несподівано люк однієї машини 
Відчинився, і на броню 
Вийшов солдат, до космонавта 
Чимось подібний, шолом важкий 
Зняв і, розкриливши руки,
Ніби на сцені, заспівав тенорком, 
Парубоцьким, під хрипл им голосом:
«Ніч яка, господи, місячна, зоряна,
Видно, хоч голки збирай...»
І затремтіла з вершечка до кореня 
Світу мойого душа невпокорена...
«Вийди, коханая, працею зморена,
Хоч на хвилиночку в гай».

Так я стояв над рікою залізною 
В блиску незнаних небес;
Так я вмирав і, врятований піснею,
В ранішній тиші воскрес.
Бачив я очі, як сонячні повені,
Чув я пушту і дарі;
Танки, куди ж це ви, піснею ковані,
На світанковій зорі?

В скелі в’їжджали, так ніби під кручею 
В гори їх втягував смок.
А над моєю сльозою пекучою 
Плакав печальний пророк.

1983
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*  *  *

Я приїхав сюди, щоб ковтнути жахної пилюки,
Щоб заглянути в очі, палахкі від біди та розпуки, 
Щоб сказати очима очам: я вас розумію,
Я — людина, я — брат, я помру тут за вашу мрію!

Ти ж приїхав сюди за бірюзою й рубіном,
Ти приїхав сюди за кожухами й каракульчею.
Ти приїхав сюди фотографуватися з карабіном, 
Хизуватись малесенькою, як у блощиці, душею.

Ти — з моєї землі, але різні ми люди з тобою.
Як проліз ти сюди горами та льодовиками?
Ти — з брудною жадобою, з душечкою-ганьбою,
З думками заіржавілими та липкими руками?

Ех, як жаль мені, жаль, що не чути ніде автомата — 
Ти втікав би, як щур, попід глиняні стіни.
Я догнав би тебе, і була б тобі плата 
За дукани й дукати, за кожухи й рубіни!

1983

*  *  *

Аул казахський. Тут Олжас 
Повинен говорити слово.
Всі ждуть і дивляться на нас 
Щілиннооко й кособрово.

І по-казахськи він сказав: 
«Брати мої, я вас вітаю!»
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Сказав, мов очі розв’язав 
Світилові з-над небокраю.

Сяйнула з тих облич яса,
Що потопали в сивій хмарі.
І стали вищі небеса 
В Джалалабаді й Кандагарі.

І досі ще земля дрижить 
Від слів казахського устода. 
Бо в ріднім слові прагне жить 
Народ, і правда, і свобода!
1983

*  *  *

Мені не потрібно землі чужої,
Та я хотів би літати, як птах.
Полинути з Галича, скажімо, до Трої, 
Де світить крізь камінь Патрокла прах.

Полинути з Києва на Міссісіпі,
Де вождь індіанський багаття кладе.
Або ж у Калькутту, де дівчина-хіпі 
Просяває з лахміття, як сонце руде.

Літати я хочу без паспорта й візи 
Поза кордонів колючі дроти.
Десь над Амазонкою чи, може, край Вісли 
В трави зелені на спочив лягти.
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Я жити ue хочу, неначе ізгої,
За муром, за морем, в далекім раю. 
Мені не потрібно землі чужої — 
Побуду — й повернусь на землю свою.

Та хочу я неба торкатись, як птиця,
І знати, що в крилах потворства нема, 
Що далеч знадлива, мов блискавиця, 
Що рідна земля моя — то не тюрма.

1984



Твори для дітей

ЗОЛОТОРОГИЙ
ОЛЕНЬ

Поема

1

Це було давно-давно 
У карпатськім краї,
Ще коли літали там 
Лебедині зграї.

Диків, лисів і кізлиць 
Множество ходило.
Спав собі за кожним пнем 
Бурий ведмеднло.
Не боялися людей 
Ті сплюхи і лежні,
Бо шуміли навкруги 
Праліси безмежні.

Гур у дебрині блукав, 
Наче порик бурі,
І шугали в темниках 
Рисі жов топшур і.
По густих чагарниках,
По гірських полянах 
Випасалися стада 
Оленів буланих.
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В нетрях дичини було,
Як трави та листу,
Аж тремтіли гущаки 
Від гарчання й свисту.

А по селах там жили 
Прагуцульські роди — 
Люди мудрі і міцні,
І митці з природи.

Вміли доглядать овець, 
Будувати гражди *.
Хліб не завжди був у них, 
Але пісня — завжди.

Так велося в тих людей, 
Що в сопілку грати,
Ніби розмовляти, всі 
Вчилися з дитяти.

І Василько змалу грав — 
Научився в неня.
Батько передав йому 
Фрілку * *  і натхнення.

Добре дітям, доки в них 
Є отець і мати.
Та Василько — сирота — 
Мусив бідувати.

Спершу все було гаразд,— 
Грай і не журися.

*  Г р а ж д а  — хата , стодола, 
хлів, побудовані прямокутником 
( діалект.).
* *  Ф р і л к а  — сопілка (діалект.).
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Та прибув до них король 
Полювать на рися.

У сусіднім краї він 
Панував криваво 
І казав, що бог йому 
Дав на владу право.

Силою меча й тюрми 
Люд свій закріпачив.
Все хотів забрать собі, 
Все, що тільки бачив.

Аж свербіли в короля 
Руки загребущі,
Як нагадував собі 
Про карпатські пущі.

І накласти на горян 
Він хотів данину — 
Забирати в них задар 
Хутра й оленину.

Не корилися йому 
Давні гуцулове 
І ховались, коли він 
Приїжджав на лови.

І на цей раз так було: 
Села — як пустині.
Лиш Васильків тато був 
У своїй хатині.

Там обскочили його 
Королівські слуги.
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— Покажи нам, де живуть 
Хижаки-драпути!

Гурмою вони пішли 
По слідах звіряти.
Голіруч хотів король 
Рися поконати.

Та, коли з'явився звір, 
Вмент пиха зухвала 
Спала з короля, і він 
Дав швиденько драла.

А Васильків батько так 
Висміяв зухвальця:
— Гарно бігаєте ви, 
Мабуть, швидше зайця!

На володаря тоді 
Сказь напала дика.
Меч у груди застромив 
Батькові владика.

Мати вмерла від жалю,
А Василько — в люди. 
Думав, що свою біду 
Вже не перебуде.

Залишилися йому 
Туга і сопілка.
В полонину їх узяв,
Де трудивсь, як бджілка.

Знали хлопчика того 
Всі гуцульські села.
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Всіх бентежила й пекла 
Сумовита фрела.

Чуть було в дитячій грі 
Нещасливу душу,
В найми вигнану навік 
На біду пастушу.

Чуть було не раз і гнів, 
Нути помсти злої,
Що летіли по душі,
Як вогонь по хвої.

Мріяв хлопець відомстить 
За свою родину.
А тим часом гнав ягнят 
Пасти в полонину.

2

Раз опівдні, як овець 
Розморила спека 
(А горіло сонце так,
Як суха смерека),

їх погнав малий вівчар 
До струмка поїти, 
Перейшла отара ліс 
Хмарою крізь віти;

В тихім зворі налягла, 
Як туман, на воду,
А Василько, мов коня, 
Осідлав колоду;
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Править скакуном своїм 
Та в сопілку дує.
Пальці вивірками йдуть, 
Серце гараздує.

Напилися і пішли 
Барани та ярки.
Чи з Говерли Прут тече, 
Чи з його флоярки?

Вже не видно з-за ялиць 
Жодного ягняти,
Час Василькові іти 
Дріб свій доганяти.

Сопілчина в чабана —
То любов велика.
Все за грою забував 
Наш малий музика...

Грає хлопець. Аж нараз 
Бачить — олениця 
Сторожко із лісу йде, 
Сива, наче глиця.

Він сопілку — за ремінь, 
Сам у хащі — скоком. 
Причаївсь і звірину 
Поїдає оком.

Ось вона до джерела 
Підступа лякливо,
А за нею із кущів 
Олень — дивне диво! —
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Звичайнісінький на вид, 
Ще й рудої масті,
Тільки роги золоті — 
Промені гіллясті!

Пастушок щипнув себе — 
Сниться чи не сниться? 
Ні! Золоторіг стоїть,
І стоїть сарниця.

Світить золото ясне,
Б’є проміння в очі,
Ніби сходить сонце тут 
З темної обочі.

Підійшов Золоторіг 
Теж до водопою.
Олені розпочали 
Мову між собою.

Пастушок задеревів — 
Говорили звірі!
Мовби люди то були 
В оленячій шкірі.

Ланя каже: — Подивись! 
Подивись у воду:
Знов те золото росте,
Нам обом на шкоду.

Нас покинули свої — 
Злото очі коле.
А мисливцям покажись — 
Не втечеш ніколи.
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Роги світять віддаля 
Уночі і в днииу...
Любий мій, даруй мені,
Я тебе покину.

Я не к очу помирать 
Через пшгаїі роги. 
Розійдуться наші тут 
Стежечки й дороги!

Олень так відповідав:
— Бачу, моя люба,
Що незвичність і краса — 
То біда і згуба...

Як з тобою стрілись ми 
Нічкою ясною,
Без н&думн і вагань 
Ти пішла за мною.

За тобою по лісах 
Не вганяв я й трішки.
Ти сподобала собі 
Золотенькі ріжки.

Потім, як прийшло знаття, 
Що це злото — горе,
Ти придумала мені 
Завдання суворе.

Ти сказала: «Відламай 
Росохи потворні,
Може, виростуть нові,
Сірі або чорні!»
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Скільки я  разів ламав 
Ці прокляті роги 
Об дубові стовбури* 
Кам'яні пороги!

Та звіряча в них була 
До життя жадоба — 
Виростали знов мені,
Як зірки, із лоба.

Лізло вперто з голови 
Золото червоне.
Сяяло воно ясніш 
Царської корони.

Справді, видно нас було 
І вночі здалека.
Чатувала скрізь на нас 
Люта небезпека.

І, чим більше я жадав 
Загубити роги,
Тим пишніш вони росли, 
Мов гілля розлоге.

Мав я з ними кожен раз 
Тяжчу все мороку.
Перші виросли за рік, 
Другі — за півроку.

Зиму ось оці росли *
А як їх я скину,
То боюся, що нові 
Виростуть за днину!
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Я давно вже зрозумів,
Що мені не вдасться 
Обдурить свою біду, 
Збутися нещастя.

Більш не буду їх ламать — 
Це не допоможе,
Лиш болітиме чоло 
Так, що не дай боже.

Знаєш ти моє життя,
Гарне й безталанне.
Як боїшся, то іди...
Будь здорова, лане!..

З

Сарна зникнула в кущах, 
Не було неначе.
І малий вівчар уздрів,
Що той олень плаче.

— Оленю,— сказав пастух, 
Вийшовши зі схову,—
Не лякайсь мене... Я чув 
Вашу всю розмову.

Хай твоя сарничка йде 
У ліси й потоки.
Хай те серце не болить 
Кротке і жорстоке.

Ти ж ходи на пастівник,
На сінце зелене.
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Доглядатимеш ягнят, 
Житимеш у мене...

Втішився Золоторіг 
Мовою хлопчини.
Біля друга і в біді 
Серце відпочине.

Не боліла так тепер 
З милою розлука,
Що поранила його,
Мов стріла із лука...

Грудку глею взяв пастух 
І для остороги 
Пообмазував навкруг 
Блискаючі роги.

Хай не зваблює ловця 
Золото нікчемне,
Не впадає з далини 
В око потаємне.

Наміри лихі не сплять, 
По безлюдді ходять.
Де ніхто не сіяв їх,
Там вони і родять...

І пішли вони оба 
Доганять отару.
Став пастушити рогань 
З хлопчиком на пару.

Присилив йому Василь 
Дзвоничок до шиї,
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Куплений колись давно 
Аж у Коломиї.

Відступали барани — 
Поводирство строге.
І навчились поважать 
Оленячі роги.

Добре знав Золоторіг 
Всі групі * і скали,
І ні разу вівці з ним 
В лісі не зблукали.

Він виводив рано їх 
На росисті трави, 
Ополудні вів у тінь,
В листя кучеряве.

Вечорами, як Василь 
Грав у сопілчину, 
Олень слухав і жував 
Білу конюшину.

А не раз вони всю ніч 
Розмовляли стиха, 
Наслухаючи, як бір 
В сні глибоко диха.

Все Василько розповів 
Про свої скорботи 
І про наміри тверді 
Короля збороти.

*  Г р у  н ь  — верхогір'я між двома 
потоками (діалект*).
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Олень про свою біду 
Вів невтішну повість:
Хто за золотом біжить,
Той загубить совість!

Дивувалися вони,
Що всі людські вдачі,
Біди, звичаї, думки 
Схожі на звірячі...

Так і осінь підійшла,
Почало дощити.
Посхилялися в журбі 
Полонинські квіти.

Дрібно дощиком сікло, 
Мжичило із неба. 
Повертатися в село 
Пастушкові треба.

Треба гнати вже овець 
На зимівлю в доли.
Олень каже: — Не люблю 
Стайні і стодоли...

Та й не знати, як мене 
Там зустрінуть люди.
Може, скажуть: «Нащо нам 
Дикої приблуди?!*

Не врятуюся від них 
Жодною мольбою.
Тут лишаюсь. Не проси,
Не піду з тобою!
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Гладив ніжно пастушок 
Оленеві ріжки.
— Повернуся,— говорив,— 
Як зійдуть підсніжки!

Олень друга попросив 
Зняти з шиї дзвоник,
Потім скочив у кущі,
Як у трави коник.

А Василько череду
З гір плаями зводив.
Грала фрілочка його 
Світові на подив.

Грала, ніби та вода,
Що біжить зі скелі 
І вихлюпує в бігу 
Промені веселі.

4

Того року, мов на зло, 
Навалив сніжшце. 
Декуди по вікна впав, 
Декуди ще й вище.

В горах вили, як вовки, 
Хуги та хуртечі.
Снігу велетням дубам 
Нанесло по плечі.

Наш Золоторіг-бідак 
Падав у замети.
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В думці кликав пастушка: 
«Де ти, друже, де ти?!»

Голод оленя карав,
Допікав нещадно.
Голими лісами звір 
Бігав безпорадно.

їжа — листя і трава — 
Сніговою вкрита.
Стебельця не відгребеш, 
Хоч відбий копита.

З рогів злущився глейок,
І вони сіяли,
Взяті в іній і туман,
Мов ясні опали.

Сяйво їхнє в ясні дні 
Та звіздасті ночі 
Відбивалось від снігів 
І сліпило очі.

Олень відав, що його 
Золотії роги 
Варті більше, ніж усі 
Стоги й обороги.

Він оддав би їх тепер 
За стебло єдине...
«А якщо,— подумав звір,— 
Пошукать людини ?»

Стріти газду край села, 
Впасти на коліна,
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І за золото своє 
Попросити сіна!

Як подумав, як помчав 
Навпрошки, без тями. 
Тільки курява знялась 
Над його слідами.

Бій спускався на задку 
Зі скали стрімкої.
Він котився із гори 
В сніговім сувої.

І здавалось, що його,
Мов їздець неласкав,
Голод бив по животі 
І нагай аж ляскав.

Олень біг навперестриб — 
Кущ під ним чи хмарка. 
Прірву так перелітав,
Як дорогу арка.

Втім, під лісом кілька хат 
Звіддалік угледів 
Та в кожухах парубків, 
Схожих на ведмедів.

Він злякався й почекав, 
Аж повечоріло.
До найближчого вікна 
Підійшов несміло.

Нагадали про сінце 
Льодовії квіти.
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І від голоду в очах 
Почало темніти.

Ноги гнулися під ним,
Стомлені і кволі.
І зібрав Золоторіг 
Решти сили й волі.

В шибку рогом стук та стук.
— Хто там? — чути з хати.— 
Просимо! Чи ти забув
Двері відчиняти?!

Олень знову стук та стук,—
В хату він не піде.
Звідти знову хтось кричить:
— Таж заходь, сусіде!

Олень знову стук та стук. 
Вийшов чоловічок,
Глянув — роги мерехтять, 
Мовби зо сто свічок.

Хреститься: — Щезни, пропадь, 
Згинь, нечиста сило!—
Олень каже: — Як мене 
Бачить вам немило,

Я піду собі, але,
Знайте, я не з пекла.
Вигнала мене з лісів 
Ця зима запекла.

Я звичайна звірина,
Що шукає їдла.
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Доля з мене кпить моя — 
Щедра й дуже підла.

Маю роги золоті,
Та сінця не маю. 
їх для вас я за стебло 
Зараз відламаю!

Чоловічок зміркував — 
Можна поживиться.
А до золота він лип,
Як до гач * живиця.

Копійчиною радів,
Як душею дідько. 
Попадаються такі 
В горах дуже рідко.

Оленя заводить він 
До своєї стайні,— 
їжте, ріженьки мої,
Золоті та файні!

Олень давиться — не їсть. 
Сіно гарне, свіже. 
Чоловічок взяв пилу — 
Роги йому ріже.

Пиняво робота йде — 
Пилка не до злота.
Олень каже: — Не спішіть, 
Це моя турбота!

*  Г а ч і — вузькі гуцульські штани 
( діалект.).
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І до жолоба тарах — 
Роги відлетіли.
У старого скупана 
Губи затремтіли.

Він і каже: — Брате мій, 
Дякую сердечно,
Та у мене жить тобі 
Дуже небезпечно.

В хату просяться не раз 
На нічліг мисливі.
Та й сусіди в мене злі, 
Наче пси нюхливі.

Я тобі вночі стіжок 
Вивезу до бору,
Тільки, прошу, не ходи 
На мою обору!

Гладить оленя скупар, 
Леститься псявіра.
Сам гадає, як би так 
Спекатися звіра.

Чей же вміє розмовлять 
Це створіння враже,
А якщо про скарб його 
Всім воно розкаже?!

Олень згодився: — Везіті 
Сіно на поляну.
Більше, дядечку, до вас 
Я вже не загляну...
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Так з’явилося сінце 
В лісі на галявні.
Олень з грудня їв його,
А доїв у травні.

Роги виросли нові,
Може, навіть кращі,
Він тепер ховався знов 
У глибокі хащі.

Мав леговище м’яке 
В непролазній пущі, 
їсти сіно він ходив 
Тільки в ночі тьмущі.

Теплі весняні вітри 
Лоскотали ніздрі.
На бриндушці сніг конав, 
Наче вовк на вістрі.

Ще раз одягла зима 
Льодове намисто,
Та сховалась, де було 
Вільготно й тінисто.

Звори водами гули, 
Птаство грало знову,
І лишив Золоторіг 
Схованку зимову.

В полонину повернувсь 
І зажив некрадки.
Про якусь нову біду 
Не було і гадки.
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А тим часом навкруги 
Чатувало горе:
Оленя ловить прийшло 
Ціле військо в горн.

Чоловічок — той скуп ар — 
Був цьому виною.
Роги золоті загріб 
Він у купі гною.

І про свій великий скарб 
Ні слівця нікому,
Тільки — жінці, а вона — 
Кумові свойому.

Кум — кумі, кума — кумі, 
Аж одна кумася,
Як почула про таке,
Мало не стеклася.

Злих людей чуже добро 
В саме серце коле.
Та кума і підняла 
Крик на всі околи.

Чи де ярмарок, чи храм,— 
Верещить завзято,
Так, немов з її чола 
Злотні роги знято!

Скрізь ходила, скрізь була 
Заздрісна і хутка.
Так дійшла й до короля 
Дивовижна чутка.
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Він одразу наказав 
їхати в Карпати,
В діда золото забрать, 
Оленя злапати!

А скупак відлюдьком був, 
Не ходив нікуди,
І не знав, про що навкруг 
Теревенять люди.

Ось до нього і прийшли 
З військом генерали — 
Гній розрили і як стій 
Золото забрали.

Почали вони вести 
Допити суворі.
Де той олень може буть? 
У якому зворі?

А яка на ньому шерсть? 
Жовта? Темно-сіра?
Як то, роги ти забрав,
А не бачив звіра?

На це все не міг скупак 
Відповіді дати.
І його, упавши в лють, 
Вибили солдати.

Не жаліли нагайок,
Били аж до поту.
Кожен платить у житті 
За свою скупоту.
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Знай, небоже, що на тім 
У добро не в’їхать,
Як не дав ти звірині 
Даром сіна віхоть!

Злото вже у короля,
Плаче скупендряжко.
Алел оленя в лісах 
Упіймати тяжко/

Звіролови, капкани,
Петлі, вовчі ями,
Чати, засідки, пости — 
Всюди над плаями.

Скрізь чекають, коли він 
Злотим рогом блисне.
А його ніде нема,
Наче зник навмисне.

Олень там, звичайно, там. 
Де осінній вітер 
їх з Васильком розлучив, 
Дружби сльози витер.

І не може він про те 
Знати нічогісько,
Що у гори пастухів 
Не пускає військо,

Що за ним давно зорять 
Сотні й сотні воїв,
Ніби він криваве зло 
Проти людства скоїв.
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Він Василька не діждавсь 
І зітхав з печалі.
Не дивився на траву,
Ні на сарни чалі.

І не тішили його 
Дерева розцвілі.
Він по кичерах блукав 
Просто так, без цілі.

6

Там, де зеленавий Прут 
Витіка з-під скелі,
Оленя взяли в полон 
Вояки дебелі.

Він потрапив у капкан 
Коло водопою.
Впав, сердега, й закричав, 
Як дитина, з болю.

Вояки зв'язали вмить 
Оленеві ноги.
Міх широкий, мов каптур, 
Одягли на роги.

Щоб ніхто не бачив їх, 
Щоб не знали люди, 
Звідки золото король 
Добувати буде.

В замок оленя везли 
В кліті, як опришка.
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В двір загнали, звідкіля 
Не втече і мишка.

Мур високий наокруг,
А на мурі — вежі,
А в тих вежах — вартові, 
Невсипущі стежі *.

А між ними в шість рядів — 
Дротюги колючі.
Висять клоччям у дротах 
Передерті тучі.

І погрозливо стримлять 
Довжелезні піки.
«Ну,— подумав Злоторіг,—
Я пропав навіки».

Втім, почулися здаля 
Срібні звуки сурем.
Почалася метушня 
За двором похмурим.

Виструнчились на стіні 
Злякані сторожі.
І зайшов у двір король,
А за ним — вельможі.

Під пахвою ніс монарх 
В’язочку люцерки,
Що для оленя була,
Як для нас цукерки.

*  С т е ж а — сторожа (діалект.). 
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— На,— сказав король,— бери, 
їж, моє звірятко.
В мене житимеш, як пан,
Сито, мирно, гладко!

Будемо тобі носить 
Найсмачнішу їжу,
А за те з твоїх ріжків 
Я монет наріжу.

Олень, голову свою 
Опустивши долі,
Тяжко слухав, і мовчав,
І корився долі.

Стовпилися навкруги 
Двораки й магнати.
Взявся власноруч король 
Роги обтинати.

Слуги пилку подали,
Скриню на монети.
І зітхнув Золоторіг:
«Де ти, друже, де ти?!»

Закладають, мов ярмо,
Колодки на нього,
Щоб не бився він, бува,
З болю навісного.

Мовчки і смиренно стій,
Наче деревина,
Що, не зойкнувши, вогонь 
Витримать повинна.
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Дзвонять, дзенькають, дзвенять 
Золоті червінці.
А за ними тишкома 
Сльози — навздогінці.

«Недаремне плачеш ти, 
Нещасливий бранче;
Вже не буде так тобі,
Як бувало раньше.

Буде сіна, і трави,
І вівса доволі,
Буде все, роганю мій,
Та не буде волі.

Зроблять паничі тобі 
Золотенькі ясла,
Щоб лиш зірка лісова 
В тебе в серці згасла.

Щоб не звабили повік 
Буки срібнокорі,
Щоб давав ти обтинать 
Золото в покорі».

Думав так про себе він 
У хвилину скрути.
Що ж робилося навкруг?
Того не збагнути!

Графи, принци, паничі,
Слуги, пажі, кловни 
Б’ються, повзають, кричать — 
Божевілля повне.
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Той пролазить уперед 
Хробаком, той — рачки. 
Кожен хоче більше взять 
Золотої тратам.

Розпалився і король, 
Швидше ріже роги.
А пани опилків пил 
Злизують з підлоги.

Так язиками беруть 
Злото, як магнітом.
Не вони, а той метал 
Верховодить світом.

Олень дивиться на них, 
Та йому невтямку,
Що насправді він король 
В дім похмурім замку.

Він не знає ще, яка 
В нього міць грізна є,
І, розжаханий, тремтить, 
Мало не конає.

Поглядає на мечі, 
Палаші, стилети.
В думці кличе пастушка: 
«Де ти, друже, де ти?!»
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А Василько не забув 
Про гірського друга.
Знав, що в замку йде над ним 
Злочин і наруга.

Налітала і сльоза 
На лице прекрасне.
Але горе — це вогонь,
Що від сліз не гасне.

Треба друга рятувать 
Ділом — не журбою.
Але як? Не стать йому
З королем до бою.

І не знав він, що робить,
Аж одного рана 
У село прийшов указ 
Короля-тирана.

«Я,— писав король у нім,— 
Всіх оповіщаю,
Що найбільше на землі 
Грошей злотних маю.

Сам я добуваю їх 
Із глибоких штолень». 
(«Брешеш,— думає Василь,— 
Дав тобі їх олень!»)

Далі хитрий лицемір 
Став брехню молоти:
«Бог мені багатство дав 
За мої чесноти.
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Ось, наприклад, я люблю 
Дбать за диких звірів.
Одному із них я дав 
Почет із жовнірів.

Щоб його оборонить 
Від сваволі нетрів,
Дроту мусив я дістать 
Кілька кілометрів.

Звір той — олень. Він живе 
У моїм палаці.
Має сіно і траву —
Все з моєї праці.

Буде зварений живцем,
Хто звірятко зграбне 
Вдарить, штурхоне, щипне 
Чи хоч трошки дряпне!..»

— О,— Василько закричав,— 
Пан король — хитрюга!
Та за батька я помщусь
І врятую друга!

У хлоп’ячій голові 
Блисла думка сміла.
Він тепера добре знав, 
Братись як до діла.

Взяв сопілочку свою,
Сухарів дзьобеньку,
До садиби короля 
Рушив помаленьку.
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Може, місяць, може, два 
Він ішов лісами.
На сніданок — ягідки,
На обід — те саме.

Спав, як заєць, під кущем, 
Умивався в росах.
Під собою ніг не чув, 
Репаних і босих.

Аж нарешті він уздрів 
Мов камінні зуби...
Був то королівський двір — 
Місце крові й згуби.

Вікна, мов ряди печер, 
Видовбані в кремні,
Біля брами вартові,
Люті і недремні.

Не впустили пастуха 
За ворота-грати.
А Василько сів собі 
Та й в сопілку грати!

Гра мелодію стару,
Добира нової.
А по душах звук летить,
Як вогонь по хвої.

Грає день і грає ніч,
Грає без упину.
Стали в замку геть усі 
Слухать сопілчину.
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Вчув король, що грає хтось, 
Дуже гарно грає.
За Васильком вояків 
Спішно висилає.

Увійшов хлопчина в зал, 
Підійшов до трону,
Та поклоном не схотів 
Шанувать корону.

Це побачивши, король 
Всердивсь на малого:
— Цілу ніч ти добре грав, 
Але, окрім того,

Не давав ти спать мені.
Тож тебе за кару 
Ми берем навік собі 
В слуги, сопілкарю.

Будеш ти у нас робить,
Що тобі накажем.
В горах був ти пастухом,
В нас ти будеш пажем!

8

Ось Василька одягли 
В білосніжні шати.
Музикою має він 
Короля втішати.

Грав пастух, коли монарх 
Засідав вечерять.
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Слухала чарівну гру 
Вся придворна челядь.

А були незрячі там 
Слуги і служниці.
Наче тіні навкруги,
Тихі, смирні, ниці.

Як лиш королеві зір 
Чийсь не до вподоби,
— Вибрать очі! — він кричав, 
Пінячись від злоби.

Набурмосений сидів,
Ніби крук на жердці.
Думу помсти пастушок 
Заховав у серці.

Ждать не довго довелось 
Волі і розплати.
Знов збирається тиран 
Гроші нарізати.

Сам, радіючи, бере 
Пилку й скриню з ніші.
Видно, роги є нові,
Більші і ясніші.

Знов зібралися пани, 
Принци-злотоноші.
— Хочеш бачити, малий,
Як ми робим гроші?

Стрепенулося хлоп’я,
В серці страх кигиче.
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— Хочу, хочу, пане мій, 
Мудрий мій владиче!

— Ми,— відказує король,— 
Показать охочі.
Тільки потім ти даси 
Виколоти очі.

Це за доброту мою 
Буде нагорода.
Згода, хлопчику, чи ні? —
А Василько: — Згода...

Як до оленя зайшли,
Він йому і каже:
— Не давайся в колодки, 
Бий це кодло враже!

Бий сміливо, бий в лоби, 
Бий, гати, гаратай!
Не дивися, де король,
А де пан глашатай.

Бий розгонисто підряд,
Бий, не бійся смерті!
Чи не бачиш, як вони 
Золотом зажерті?

Не заб’ють вони тебе,
Вір мені, роганю.
За копійку кожен з них 
Вип’є калабаню.

Я Василько. Я твій друг 
Слухай мене, друже,
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Покажи їм, з чого кат 
Кляті гроші струже!

Олень пастушка впізнав 
І йому повірив.
Розігнався і почав 
Бити бузувірів.

Він їх бив, тусав, колов, 
Лупцював рогами, 
Поперекидав усіх 
Догори ногами.

Вистрибом по них ішов,
А вони лежали.
І валялись коло них 
Піки і кинджали.

Боронитися ніхто 
Не подумав навіть.
Дряпнеш звіра, а король — 
Зварить чи задавить.

Сам король не бився теж — 
Серце мав захланне:
Вбити звіра — тож рости 
Злото перестане!

А Золоторіг товче,
Місить груди й чола.
Скільки панства там було — 
Все лягло довкола.

(Дещо, правда, піднялось 
Із тії неслави,
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Але те було навік 
Скручене н кульгаве).

Розлетілось, розбрелось 
Воїнство хоробре.
Королів указ воно 
Пам'ятало добре.

«Хай,— гадали,— звіра вб’є 
Королівська криця,
Ми не хочем за пусте 
У котлі вариться.

Хто живий, рятуйсь, тікай 
Швидше якомога,
Доки в плечах ти не вчув 
Золотого рога?»

Зникла миттю з-за стіни 
І дозорців рота.
Брами отвором стоять, 
Навстіж — всі ворота.

Спритно вискочив пастух 
Оленю на спину.
І майнув Золоторіг 
В рідну полонину.

9

Гарно, весело жилось 
Нашим друзям дома.
Кожна стежка і гора 
Мила і знайома.

Смеречина — мов дими 
Голубі, прозорі,

490



А на кичерах ростуть,
Як суниці, зорі.

У бескетті, мов дзвінки, 
Голосні джерела. 
Задзвонила серед них 
Пастушкова фрела.

Хлопця шанував народ 
За відважне діло,
Бо й онуків короля 
В горн не кортіло.

Двісті літ Василько жив, 
Був здоров од бринзи. 
Тільки снилися йому 
Паничі і принци.

А як він узяв і вмер,
Щоб не постаріти,
Люди славили його, 
Плакали трембіти.

Олень туги не зборов, 
Самоти не стерпів,
Як пішов, так не прийшов 
Зі своїх вертепів.

Дехто думав, що вовки 
Оленя роздерли.
А де ж роги золоті,
Сяючі, як перли?

їх шукали, та дарма,—
Не знайшли донині.
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Значить, олень той живе 
Десь у гущавині.

Десь у горах тих живе, 
Що сягають неба.
Вільні люди там, і їм 
Золота не треба.

Тож він ходить по лісах 
Вже сідий, статечний.
Це підтверджує також 
Факт незаперечний:

Ще коли пастушив сам 
І ходив по рижки,
Бачив оленя того 
Автор цеї книжки.
1968



ДЕ НАЙКРАЩЕ МІСЦЕ 
НА ЗЕМЛІ

Де зелені хмари яворів 
Заступили неба синій став,
На стежині сонце я зустрів, 
Привітав його і запитав:

— Всі народи бачиш ти з висот, 
Всі долини і гірські шпилі.
Де ж найбільший на землі народ? 
Де ж найкраще місце на землі?

Сонце усміхнулося здаля:
— Правда, все я бачу з висоти. 
Всі народи рівні. А земля
Там найкраща, де вродився ти!
1973

ЗАЄЦЬ

Заєць має двоє вух:
Як одним він рухає, 
Другим слухає вітрець, 
Що за полем дмухає.

Одним вухом чує спів 
Миші під копицею, 
Другим чує, як іде 
Дядечко з рушницею.

Так пасеться він собі 
Врунами зеленими,
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Так працює цілий день 
Вухами-антенами.

А коли настане ніч, 
Спатоньки вкладається — 
Одне вухо стеле він, 
Другим накривається.

/972

ЛЕЛЕКА

Ходить бузько по мочарах 
У червоних чоботярах, 
Дивиться в прозору воду, 
Ганить жаб’ячу породу: 
«Боже, як мені набридло 
Це моє болотне їдло,
Ці витрішкуваті жаби 
Без найменшої приваби!
Десь читав я, що французи 
Жаб їдять, як чорногузи.
Але в них ті жабенята — 
Тільки на великі свята.
Ну, а я ж у свята й будні 
їм створіння ці паскудні;
На вечерю й на сніданок 
Я ковтаю цих поганок.
А в обід на перше й друге — 
Холодушки й зел єну ги.
Так навчився з лелечати,
Та пора вже з цим кінчати. 
Геть ненависну дієту!
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Краще їсти з очерету 
Листя! Все! Доволі! Крапка!» 
Втім, поглянув — скаче жабка. 
Ось вона! — завмер лелека. 
Придивляється здалека 
І підходить неквапливо 
Він до неї. «Що за диво?!
Не така вона й почварна, 
Просто навіть дуже гарна.
Очі завеликі трішки,
Та зате які там ніжки! 
Граціозна, наче скрипка, 
Жабка-лапка, жабка-рибка. 
Викупана, чиста, свіжа,
Рай солодкий, а не їжа!»
І дієту він ламає:
Клац! — і жабки вже немає.

1975

ПАПУГА

До кравця, до свого друга,
Вбіг задиханий папуга.

— На концерт лечу,— кричить,— 
Фрак поший мені за мить!

— Неможливо,— майстер каже,— 
Діло неквапливе наше.

— Що ти мелеш юринду?!
Ший негайно! Я пожду.
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— Та нема ж матеріалу,—
Знов кравець веде помалу.

— То бери шматочки ці,
Клапті, линдики, клинці,

Позшивай те все докупи,
Буде модно, кравче глупий!

Майстер згодився: — Ах, так!..— 
Сів і вшив папузі фрак.

Жовті груди — цвіт люпина 
Синій хвіст, червона спина

І зелені рукави —
Колір ситої трави.

Каже майстер: — Я здурію 
Через цю твою затію!

А папуга: — Ти — мастак!
Це найкращий в світі фрак!

Скільки кольорів прекрасних, 
Головне ж — пошито вчасно!

Вийшло те, що я хотів! — 
Одягнувся й полетів.

1975
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СМЕРІЧКА

Стоїть смерічка на горі 
У сонці, наче в янтарі.
І ми до неї в гості йдем — 
Вона росте, і ми ростем.

Стоїть смерічка на горі 
В снігу, неначе в киптарі.
І ми до неї в гості йдем — 
Вона росте, і ми ростем.

1973

ОСІНЬ

Небеса прозорі,
Мов глибінь ріки. 
Падають, як зорі,
З явора листки.

А над полем нитка 
Дзвонить, як струна, 
Зажурилась квітка — 
Чує сніг вона.

1973
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ШКОЛА

Наче вулик, наша школа,
Вся вона гуде, як рій.
І здається, що довкола 
Розквітають квіти мрій.

Бігають, сміються діти,
Та — лиш дзвоник задзвенить — 
Стане тихо, ніби в квіти 
Поховались бджоли вмить.

1973

ВІТРЯК

Стоїть на пагорбі вітряк, 
Де поле неокрає.
Хотів би він літати так, 
Як вертоліт літає.

Такі ж у нього крила є, 
Як мають вертольоти. 
Але йому робить своє — 
На хліб зерно молоти.

І лиш тоді, коли згаса 
Робота опівночі,
Вітряк злітає в небеса, 
Де зір палають очі.
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Він лине в зоряну блакить 
Над тишею дзвінкою,
За ним Чумацький Шлях лежить, 
Посиланий мукою.

1975

МУРАШКА

Вилізла мурашка на лопух, 
Подивилась весело навкруг:
— Скільки тут повітря і тепла,
Я ж, дурненька, в бур’яні жила!

Вилізла мурашка на ромен,
Мовби крила виросли з рамен:
— Що за диво — пелюстки в росі, 
Як могла я жить на лопусі!

Вилізла мурашка на таріль 
Соняха, що сяяв серед піль:
— Боже, скільки золота й зерна, 
Що ромен? Билиночка сумна!

Вилізла мурашка на сосну, 
Глянула в далечину ясну:
— Піді мною цілий світ лежить,— 
Як могла я на бадиллі жить!

Над сосною чорна хмара йшла, 
Срібний дощик по землі тягла.
А мурашка крикнула: — Зажди! — 
І взялась за ниточку води,
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Вилізла на хмару і лягла 
Біля сонця, горда, хоч мала.
— Як могла я жити на сосні, 
Коли сонце впорівень мені!

Розійшлася хмара дощова — 
Вниз летить мурашка ледь жива. 
Де вона — дарма питаєш ти,
Вже її нікому не знайти!

1967

ДЯДЬКО дощ

Дядько Дощ стоїть над лісом — 
Неба велетень сяга.
Він сміється, мов залізом 
Дудонить: — Га га! Га га!

Одягнувся, мов на свята, 
Запорозький в нього шик:
Тучі шапка сивувата,
Блискавки червоний шлик.

Довжелезні срібні вуса 
Люто вітер розвіва.
І тремтить пшениця руса,
І втіка за горб трава!

1967
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птиця

Тріпоче серце спійманої птиці,
В руках моїх не чує доброти.
— Я дам тобі водиці і пшениці,
Моя пташино, тільки не тремти!

— Хіба потоки загубили воду,
Хіба в полях уже зерна нема?!
Пусти мене, мій хлопче, на свободу,
І все, що треба, я знайду сама.

— Я ж лагідно тебе тримаю, пташко, 
В своїх руках, легеньких, як вітрець. 
Хіба неволя це? Хіба це важко —
Від мене взяти кілька зеренець?

— Пусти мене! Мені, дитино мила, 
Дорожча воля, ніж зерно твоє!
Страшна, хоч навіть лагідна, та сила, 
Яка розкрити крилець не дає!

— Лети! Співай у небі гомінкому;
Хоч і маленький, зрозумів я все.
Моя рука ніколи і нікому
Ні кривди, ні біди не принесе!

1976

ОБРУЧ

Біжить хлопчик, білий чубчик, мов курча; 
Підганяє паличкою обруча.
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За ним сонце, наче мати,— навздогін: 
Щоб не впав, бува, та не побився він!

По долині, по стежині, біля круч 
Біжить сонце, білий чубчик та й обруч.

І нема, немає в світі далини,
Де спинилися б невтомні бігуни.

Ах, обруч! Куди, куди він так жене 
По стежині через поле весняне?

Я питаюсь, бо ж то я — оте хлоп’я,
А те сонце — то матусенька моя.

1976

ВІТЕР

Якось вітер ніс листок,
І прикульгував щокрок,
І щокрок відпочивав,
І листок на землю клав. 
Так, сердешний, занеміг, 
Ніби ніс він збіжжя міх, 
Важко дихав і сопів,
Аж упав, нарешті, в рів. 
Я тоді листок підніс,
Але вітер, наче біс,
Хап його мені з руки 
Та й у поле навпрошки.
І високо понад лан
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Злинув хитрий вітрюган, 
Свиснув, крикнув з-під небес, 
І листок у хмарі щез.

1975

НІЧНИЙ ГІСТЬ

Хтось постукав уночі. 
Швидко я знайшла ключі, 
Відчинила, і до хати 
Зайченя зайшло вухате.

Стало в кутику сумне, 
Каже: «Заночуй мене!
Бо надворі завірюха 
І мороз хапа за вуха!»

Батьків я взяла кожух, 
Вкрила зайця з ніг до вух 
І гадала, що гульвісу 
Вранці одведу до лісу.

Встала рано, та дарма — 
Зайченяти вже нема.
Чи запізно я збудилась,
Чи зайча мені приснилось?
1961
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КАЛАЧІ

Несе киця на хвості 
Три калачі золоті.

Один калач буде мати 
Моя мати.

Другий калач для тата 
Несе киця хвостата.
Третій калач для сестри.
То вже три.
Що ж, для всіх не вистача — 
Буду я без калача.

Киця каже: — Пробач — 
Загубився твій калач.

Сестра каже: — Тихо! Цить! 
Дам тобі свого вкусить!

Тато каже: — Сину!
Бери мого половину!

Мати каже: — Не плач!
Бери собі мій калач!

А я вибігаю з хати 
Калача свого шукати.

Через гори, через луки 
Стежкою біжу навскач...
Гей, куди ж це закотився 
Мій калач?
1965
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КВІТКА

Найбільше диво — пуп’янок. 
Ще вчора не було,
А нині відкривається,
Як полум’я, зело.

Пелюстка за пелюсткою — 
Будується дашок. 
Розв’язується начебто 
Дитина з пелюшок.

А я дивлюсь годинами,
Коли ж те немовля 
Підніметься й долонею 
Махне мені з гілля.

Нічого не побачиш ти, 
Дивись хоч сім століть.
А відвернись на хвилечку — 
Малятко вже стоїть.

Стоїть собі на блюдечці 
І думає про щось.
А я так само думаю, 
Звідкіль воно взялось?
1979

ПРОЛІСОК

Я бачив, як зірниця впала, 
Як на снігу вона палала, 
Як сніг, біліший від лілеї, 
Вночі іскрився біля неї.
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Де в темноті зоря згоріла, 
З ’явилась вранці квітка біла, 
І сонце стало ніби вище,
І сніг лежав, як попелище.

1975

ВЕСНА

До мого вікна 
Підійшла весна, 
Розтопилася на шибці 
Квітка льодяна.

Крізь прозоре скло 
Сонечко зайшло 
І поклало теплу руку 
На моє чоло.

Видалось мені,
Що лежу я в сні,
Що співає мені мати 
Золоті пісні,

Що мене торка 
Ніжна і легка,
Наче те весняне сонце, 
Мамина рука.

1975
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НА Щ АСТЯ

Є на світі море,
А в морі — острів,
А на острові — місто,
А в місті — площа,
А на площі — вершник,
А під вершником кінь,
Підкований золотими підковами. 
Ходять на площі люди,
Та ніхто не цікавий знати,
Що то за кінь, що за вершник, 
Скільки століть стоять вони.
Та знайшовся допитливий хлопчик, 
Підійшов і спитався: — Хто ви? — 
Вершник усміхнувся.
А кінь хлопчині 
Віддав на щастя 
Всі чотири підкови!

1982

ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ

Давно, коли не було ще на небі Чумацького Шляху, 
Коли на Вкраїні не знали, звідки привезти солі до хліба 

святого, до цибулі і, ясно ж, на саламаху

В одному селі знайшовся парубок добрий.
«Поїду,— сказав,— поїду по сіль за десятий обрій!

Поїду в долину білу, де висохло море,
Солі привезу людям, щоб зменшити їхнє горе!»
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Збирались діди та й мовляли хлопцеві молодому:
«Не їдь же туди! Ніхто ще звідтіля не вернувся додому.

Там ти осліпнеш од блиску білого поля!»
Одначе поїхав хлопець, тверда була в нього воля.

По дорозі він бачив, як люди косили
пшеничні лани й сіножаті,

І ставав же він їм на підмогу,
але не лишався на їхньому святі.

«Не моє це діло,— він мислив,— обжинки чужі святкувати, 
Коли десь там чекають солі рідні люди і рідна мати!»

По дорозі він бачив чимало заручин, празникувань, весіль, 
Припрошали його на гуляння молодиці, дівчата,

шинкарки в'юнкі, як хміль.

«Не моє це діло,— він мислив,— на весіллі чужому
гуляти,

Коли десь там чекають солі рідні люди і рідна мати!»

А за десятим обрієм відкрилася біла долина.
Впав на землю чумак од радості, до солі припав очима.

Наморений — заснув до світанку, і після важкої ночі 
Сонце хотів привітати, але сіль йому виїла очі.

Сонця не видно, та чути — клич журавлиний курличе, 
Додому дорогу показує, чумака в небеса він кличе.

І поїхав чумак по небу білою своєю гарбою,
За журавлями поїхав і сіль розкидав за собою.
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Не знаємо, як зустрічали його на вкраїнських полях,
Та з того часу біліє на небі Чумацький Шлях.

Під ним літаки пролітають, мрії проходять по ньому 
Сіль космонавти збирають, вертаючись до рідного дому

1982

ЗЕРНИНА

У пшеничній зернині 
Більше як сто казок,—
У пшеничній зернині 
Схований колосок.

А в тім колоеку — півжмені 
Зерна.
А з того зерна колоски довжеленні 
Знову добуде сила земна.

А з тих колосків — решето зерен, 
А з решета зерен — зерен мішки.
А далі, а далі світ ясен і зелен 
Вінком обів’ють золоті колоски.

І хліб наш, і хлібом осяяна пісня,
І місто, й веселка нового моста,
І все те, що є і що буде опісля,
В зернині було, із зернини зроста.

1985
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МРІЯ

Як виросту — збудую хату, 
На хаті колесо приб’ю,
А там я поселю крилату 
Лелечу клекітну сім’ю.

Нехай розводиться, гніздиться 
По всіх деревах і хатах, 
Нехай мені щоночі сниться, 
Що я літаю, наче птах.
1985

ДІВЧИНКА
АЛІСІЯ

Дівчинка Алісія 
В Африці живе.
В дівчинки Алісії 
Платтячко нове.

Дівчинку Алісію 
Крокодил стріча:
— Леле! Що за дівчинка! 
Рибка — не дівча!

— Гарно, крокодильчику, 
Хвалиш ти мене.
Тільки чом не хвалиш ти 
Плаття чепурне?

Дівчинку Алісію 
Стрів на стежці лев:
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— Леле! Що за платтячко! 
Ніби в королев!

— В тебе, друже левоньку, 
Такту геть нема.
Гарне в мене платтячко, 
Краща ж я сама!

1985

ЗВЕРНЕННЯ

До вас, мої рідні, звертаюся я — 
Найменший у нашій сім’ї:

Стоїть на узліссі ялинка моя — 
Не зрубайте її!

На озеро птаха сідає моя —
Не убийте її!

Яскріє на небі зірка моя —
Не згасіте її!

Світ-казку будує мрія моя —
Не спиняйте її!

1985
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ВОРОНА

Я — ворона гонорова,
Маю дім у центрі Львова,
А крім того — це не тайна — 
Я — ворона надзвичайна; 
Видно це і так прекрасно,
Та скажу вам чітко, ясно, 
Коротко, немов афіша:
Я на світі найчорніша.
Я живу в своему домі,
Але ворони відомі,
Що гніздяться на деревах, 
Піднімають завше рейвах,
Як мене уздрять: «Вороно, 
Повертайся в наше гроно, 
Пташечко, крилата квітко, 
Бачимо тебе так рідко,
Як ся маєш, де літаєш,
Чим ти пір’ячко вмиваєш,
Що воно таке сяйнисте, 
Променисте й дуже чисте?
Ти — між нами найгарніша, 
Ти — між нами найчорніша».

Насміхаються клятущі — 
Звісно, дикуни із пущі, 
Голодранці, скалозуби, 
Селюків порідця грубе.
Я з погордою минаю 
їхню реготливу зграю.
Не мені вони до пари,
Всі ті круки та почвари,
Я блискуча, я єдина 
Чорна, чорна, мов ожина;
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Я розумна, я багата,
Серед міста в мене хата, 
Палац, мов хороми княжі,— 
Тобто комин, повен сажі.

1985

СЛОВО

Ватра, вогнище, багаття!
А вогонь один? Та ні!
Різні назви, різні плаття,
Різні лики вогняні.

Срібна, злотна, пурпурова 
Грань-жарина спалахне,
Доки вимовиш три слова, 
Вибираюче одне.

Звісно, всі три слова добрі,
Але ти своє знайди —
Дух печеної картоплі 
В ньому залишив сліди.

Пахне слово те журбою,
Димом осені в полях,
І між матір’ю й тобою 
В ньому — найкоротший шлях.

1985
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ВІНИК

— Я в  кутку стояв за кару.
— Ну, то й що?
— Віником мене прозвали.
— Ну, то й що?
— Заставляють замітати.
— Йу, то й що?
— Я в  кутку стаю на руки.
— Ну, то й що?
— І кажу: беріть за ноги!
— Ну, то й що?
— Підмітайте, як вам треба.
— Ну, то й що?
— А те, що батько за вушко — круть 
І каже мені: «Затям,
Якщо віникові їсти дають,
Замітати повинен сам!»

1985

КОРОЛЬ

Стоїть на подвір’ї король — 
Індик у червонім жабо. 
Бігає куряча голь,
Як перед монархом, їй-бо! 
Вискочивши на віз, 
Піднявшись понад юрму, 
Півень, поет-маркіз, 
Виспівує славу йому.
Кури, гусині, качки,
Як фрейліни-панії,
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Хвалебні ведуть балачки 
Про індика — свого Луї.
Але господиня зерном 
Сипонула на той Версаль,
І зчинився жахний содом,
Аж дивитися жаль.
Горда, барвиста панва 
Крилами лопотить,
До розсипаного їства 
Біжить, аж напівлетить! 
Забувся навіть індик,
Що монарший на нім шарлат. 
Налітає, мов роз’ярений дик, 
На маленьких курчат.
Забирає собі чуже,
Здрібнів, як остання тля. 
Жменька зерна — і вже 
Ні маркіза, ні короля.

1985

ДЖМІЛЬ

Ще дерева не розквітли, 
Тільки пуп’янки живі,
Ще трави старої мітли 
Видно в молодій траві. 
Ще збирається до танцю 
Березнева заметіль,
А вже вирушив на працю 
І шукає квітки джміль. 
Одягнувся в чорне хутро, 
Рукавиці взяв старі;
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Це, звичайно, дуже мудро, 
Бо ще холод надворі.
Але де ж ті квіти, джмелю?! 
Глянь — он хмара снігова! 
Залітай в мою оселю, 
Почекаєм день чи два. 
Джміль гуде і стороною 
Облітає поклик мій,
Ніби каже: йди за мною 
І зі мною порадій;
Пробіжи край жита рижу 
Стежку й вижату межу,
Там тобі навдивовижу 
Жовту квітку покажу!

1985

ЧАРІВНИЦЯ

Моя бабуся — чарівниця.
Як тільки скаже: «Ну, лети!» — 
Біжу, лечу, неначе птиця, 
Вдихаю вітер висоти!

Сусід глузує: «Бабо, пташко,
Як гарно ви вчите малу!
Та на руках літати важко — 
Позичте їй свою мітлу!»

А потім каже: «Дайте спокій, 
Онучка наша — то не птах. 
Вона вже скоро в світ широкий 
Літатиме на літаках!»
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Бабуся так відповідає:
«Не псуйте ви дитя моє, 
Нехай на літаках літає,
Та знає — крила й власні є.

В час наукового прогресу 
Я тайну чарів зберегла.
Із жабки я роблю принцесу, 
А з тебе я зроблю осла».

1985

ГНОМ

За кермом 
Сидів гном.
Поруч — його жона.
А позаду гноменята —
По троє біля кожного вікна.
Гном — не більший за мухомора — 
Борода сива,
Горбатий ніс.
Маленька машина, але дуже скора 
Мчала дорогою через ліс.
Я руку підняв мимохіть.
Гном зупинився:
— Чого ти хочеш?
— Будьте ласкаві, підвезіть!
Він сміється:
— Гаразд, небоже,
Мені чародійна сила відома,
Щоб міг ти сісти в мою машину,
Я перетворю тебе на гнома!
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Будеш малесеньким, будеш мати 
Маленьку радість і маленьку біду.
— Та ні,— благаю,— не треба, дідусю, 
Я не подумав, я пішки піду...
І 985

РАВЛИК

З’явився равлик на стежині, 
Немов турист із рюкзаком.
Він власний дім несе на спині, 
Ледь посувається повзком.

Прямує в далеч невідому,
Де світить голуба роса. 
Здається, що від свого дому 
Втекти він хоче в небеса.

Блискучі ріжки, мов антени, 
Стримлять у небо — придивись: 
Вивчає він стебло довженне 
І йде захоплено кудись.

Іде крізь трав зелені нетрі, 
Понад калюжну каламуть,
Стає на кожнім сантиметрі 
Перепочити — й далі в путь!

Він пізнає свої дороги,
І в ніч зарошену, м’яку 
Йде, взявши дві зорі на роги, 
Як місяць у муравнику.
1985



ПРИГОДИ КОТА МАРТИНА 
Казка

1

Кіт Мартин мишей не їсть. 
А за рибою аж плаче.
За одну щупачу кість 
Плем’я дав би він мишаче.

Він учився риб ловить, 
Входив довго в ту науку.
І в одну прекрасну мить 
Витягнув із річки щуку.

Зняв рибину із гачка
І зачув їстиво свіже.
Та від щастя гопачка 
Як не вдарить, як не вріже!

Не жаліє закаблук,
Ходить в оберт, вихилясом... 
Щука вигнулась, як лук,
Та й у воду мах тим часом.

Кіт очима тільки — луп! 
Поламав зі злості вудку. 
Потім бідний риболюб 
Мало не помер зі смутку.

Він з того тяжкого дня 
Перестав ходить до річки. 
Але голод не рідня —
Хоч бери і їж порічки!
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Хоч берися до мухви,
Що дратує мисль котячу,
Хоч бери й мишей ЛОВИ 
І суцільно змінюй вдачу.

2

Кіт Мартин — есгет. На миш 
Навіть глянути не в силі. 
Ластівка, горобчик, стриж — 
Це його потрави милі.

Та попробуйте, зловіть — 
Крилечка прудкі, шалені,
Що співають,— піть, піліть! — 
Так високо на антені.

Кіт Мартин купив сачок,
Бігав надовкруг рокити,
Він хотів ластівочок,
Наче мотилів, ловити.

Все даремно. Тут кота 
Інша думка осінила:
Крила! До свого хвоста 
Шнуром прив’язати крила!

Довго пір’я він збирав 
Гусяче та лебедине.
Дивні крила майстрував, 
Мріяв, як-то він полине,

Як ловитиме пташат,
Як життя оберне в свято...
— Ну й котяра, ну й пірат,— 
Сам себе хвалив завзято.
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Час настав. І ось на дах 
Кіт Мартин зійшов зухвало, 
Прив'язавсь до крил і... ах!.. 
Смілості забракувало

Скочити з будинку вниз.
А синиці з горобцями, 
Посідавши на карниз, 
Реготали до нестями.

І сміялись ластівки, 
ї чижі, й стрижі сміялись,
Аж хапались за боки 
Та за животи хапались.

З

«Без мишей не проживеш»,— 
Думав кіт Мартин суворо. 
Що? Гидкі вони? Авжеж!
Та без їдла згинеш скоро.

Що робити? Де піти?
Як боротися з бідою?
Ласі до мишви коти,
А він бридиться мишвою!

Всіх про все він розпитав, 
Обійшов місця знайомі. 
Врешті на роботу став 
У центральнім гастрономі.

Не втікати ж з міста в ліс, 
Якось тут потрібно жити... 
Кіт пішов на компроміс 
І найнявсь... мишей ловити.
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Не подумайте, що він 
Записався в мишоїди. 
Готувати магазин 
Мав йому за труд обіди.

Склали договір такий:
Кіт — лови щодня дві миші, 
А за те і їж, і пий,
І проспися в теплій ніші.

Не життя, а благодать!
(Вже дали коту завдаток), 
Але як же вполювать 
Неприємних тих мишаток?

Чи нанести капканів,
Хитрих пасток на полиці? 
Чи, немов на кабанів,
Йти й стріляти із рушниці?

Чи, мов рибу, гнати в сак? 
Чи ласо метати звинні?
Чи ловити просто так — 
Лапою — бабах! — по спині?

Ні, не зможе кіт Мартин, 
Мов коти брутальні й хижі, 
Полювати! Краще згин,
Ніж торкнутися до миші.

Він дістав собі ціпок,
Добру палицю пастушу,
І від нірки — ні на крок, 
Жде, чекає в одну душу.
Він хвостом обгородив 
Мишачу нору дбайливо.
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Буде ловля всім на здив,
Скоро має статись диво!

Миша з нірки в нірку шасть, 
Наче вітер на толоці.
Кіт як палицею дасть 
По хвості з усеї моці!

Ах, мій хвостику, це ти!
Кіт аж плакав з болю й муки. 
Не досягнуто мети,
Та досягнуто науки.

4

Якось кіт Мартин вночі 
На даху сидів і мріяв...
Мов рисунок на парчі,
Золотом світився Київ.

Зорями ряхтіла вись,
Але місяць був так близько,
Що до нього дотягтись 
Міг би лапою котисько.
Білий місяць із вишин 
Пахнув, як буката сиру.
А до сиру кіт Мартин 
Завжди мав охоту щиру.

Він стрибнув з розгону — раз! — 
Повен пристрасного жару,
Як паркан чи перелаз, 
Перескочив темну хмару.

Став на місяці. Привіт!
Сир під ним і сир навколо.
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...їв його голодний кіт, 
їв, аж у боках кололо.

Потім сон його зморив,
Кіт заснув, немов на лаві,
В сні мурликав-говорив 
До котят слова ласкаві.

Втім, збудився. Що це? Тьху! 
Вже під ним не сир, а бляха. 
Він збудився на даху —
Впав із неба, бідолаха.

5

Народився кіт Мартин 
В гаражі, на передмісті,
Де стояло сто машин,
А можливо, навіть двісті.

Щойно очі він продер,
Вже хотів за руль сідати.
— Ти — мій вроджений шофер! — 
Тішилась котяча мати.

Ах, які були часи!
Всі йому давали їстки,
Той — сальця, той — ковбаси,
А той — риб’ячі охвістки.

Ох, чому в котів життя 
Жалісне й несамовите:
Люблять — доки ти котя,
Виріс — починають бити.
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Там не стань, а там не сядь, 
Геть! — єдина співомовка. 
Улюлюкають, кричать 
На кота, немов на вовка.

Де ж ті діти-голуби,
Де ж те ніжне благочіїнство? 
Так герой наш від журби 
Пригадав своє дитинство.

Що ж, коли нема чудес, 
Треба їх творить самому.
Кіт голодний був, як пес,
Він би їв уже й солому!

Грали в животі чорти,
Хоч берися камінь гризти!
А чому б то не піти,
Не найнятися в таксисти?

І пішов. «А де права?» — 
Позіхнув начальник смачно. 
Але кіт на ті слова 
Посміхнувсь багатозначно.

Миттю скочив до керма 
(«Волга» поруч там стояла). 
Хоч у нього прав нема,
Та натура є зухвала.

З місця — газ і розворот — 
Показав своє мистецтво. 
Дивувавсь йому народ —
Все шоферське молодецтво.

Що ж, дали права! Вже кіт 
їде, пісеньку муркоче.
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Вже зеленим оком світ 
Знадити до себе хоче.

Де той перший пасажир?
Хто ж то буде — кіт не знає. 
Крізь шумливий людський вир, 
Мов на крилах, пролітає.

Гей, Мартине, ти не спиш?
Будь уважним на роботі!
Втім, з будинку сіра миш 
Вибігла, як дух із плоті.

Кіт — на газ! А миш давай 
Тротуарами тікати.
Із-за рогу тут трамвай 
Виїхав — о рідна мати!

Миш — під нього, а Мартин 
В те залізо трах з розгону... 
Скрегіт гальм, горіння шин, 
Крики з вулиці й вагону.

Позбігалась дітвора,
Йде й міліція поважно.
— В лобовому склі діра!
— На таке й дивиться страшно!

Є машина. Де ж водій?
На даху. Він ліг на спину 
І кляне характер свій,
Миш, ненависну тварину!

Підвезти її хотів,
А вона дурна — навтьоки.
Кіт сердито муркотів 
І лизав обдерті боки.
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Березневої пори,
Як дерева чорні й голі,
Кіт Мартин любив двори 
Оглядати на Подолі.

Закавулочки малі,—
Давні домики й садиби.
Гарно там, як на селі,
А ще й чути запах риби.

В надвечірній тихий час 
Біля Житнього базару 
Рибку він збирав не раз,
Наче срібло, з тротуару.

А коли вже неба дзвін 
Осявали ясні зорі,
Ах, любив співати він 
На даху в котячім хорі.

Ось і нині кіт прийшов 
Поспівать з товаришами. 
Привітався: — Але гов —
Що це трапилося з вами?!

Друзі — в смутку та в журбі:
— Диригент помер, небоже.
І не снилося тобі,
Що таке случитись, може...

Плачуть тенори й баси, 
Баритони та сопрано.
— Хто з’єднає голоси
Так майстерно і старанно?
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— Заспокойтеся, коти,
Не візьму я з вас ні цента,
Але можу помогти —
Буду вам за диригента!

Так промовив кіт Мартин 
І подумав: «Баламуте,
Як це — ні в город, ні в тин — 
Хочеш диригентом бути!

Та який же ти артист,
Як не вмієш нот читати,
Ти — брехун, авантюрист,
Бий тебе котяча мати!»

— Ну, ставайте,— він почав 
Щось наспівувати соло.—
Все забути! Жодних справ!
Тісно збийтеся в півколо!

А тепер: «Няв! Няв! Няв! Няв!» — 
Він подав потрібну ноту.
Лапки догори підняв,
Бідний аж блищить од поту.

Діяв кіт у той момент —
До найменшої деталі —
Як покійний диригент.
Мавпував! Що ж буде далі?

Далі все пішло на п’ять.
Кіт забув про сумнів-сором:
Може й дурень керувать 
Добре вишколеним хором.

Ой, який чудовий спів 
Піднімався аж до неба!
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Кіт Мартин стогнав, сопів, 
Помагав усім, де треба.

Втім, надбігли слухачі,
Люди із того ж будинку 
З криками: «Нема вночі 
Від котів нам супочинку!»

Хтось на крівлю вже спішить; 
Виліз. «Бийте,— репетує,—
Та не того, хто нявчить,
А того, хто диригує!^

Тут попався наш артист!
В мент найвищої рулади 
Хтось піймав його за хвіст 
Й ну лупити без пощади.

Кіт завмер, як неживий,
Був здивований до краю: 
«Отакої! Бий, не бий,
Я своєї доспіваю!»

— А, це ти збираєш тут 
Вечорниці, супостате?!
Ти — хормейстер? Свій дебют 
Будеш довго пам’ятати!

Дряпаючи, ніби рись,
Кіт наш вирвався на волю. 
«Вік живи і вік учись,— 
Думав, стогнучи від болю.

Нащо я ходив туди,
На котячі співи здуру.
Нащо вклав такі труди 
В ту свою диригентуру!»
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Кіт Мартин мав довгий хвіст 
І пишався цим немало.
Кіт Мартин був урбаніст,
Та любив сметану й сало.

Мрійник-ледар, котик-зух, 
Помисли плекав незвичні:
От якби корів пастух 
Вигнав на дахи столичні!

Жив би тут Мартин-спанько, 
Тут була б його домівка,
І стояло б молоко 
В ринвах, наче та дощівка.

Мрії дивні, запашні,
Та не будеш ними ситий. 
«Треба йти в село мені,
Там, напевно, легше жити!»

Кіт подумав — і за мить 
Був на київськім вокзалі. 
Шасть — і вже в купе сидить 
І снує думки зухвалі.

Потяг рушив. Ну й дива!
Кіт не бачив ще такого —
І будинки, й дерева —
Все кудись іде від нього.

На полицю кіт заліз —
Там приємно, м’яко, сухо —
І заснув під стук коліс...
Втім, беруть його за вухо!
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Це з’явився провідник.
— Де квиток? — Квитка не маю.
— Як же ти сюди проник, 
Неотесаний гультяю?

Кіт мовчить, а той на зло 
Причепився, як оскома.
— Ти куди? — Та я в село!
— А! В село? Так ти вже дома!

І жбурляє він кота 
Крізь вікно посеред поля,
Просто в золоті жита,
В тихе степове роздолля.

Кіт не вдарився, та лиш 
Трохи походив у житі,
Перед ним з’явилась миш, 
Мабуть, щонайбільша в світі.

Кіт Мартин знепритомнів 
Від огиди і від жаху.
Він пролежав кілька днів 
Біля степового шляху.

Вставши, кіт побрів туди,
Де — почув — співали півні.
До села чи слободи
Йшов, як люди йдуть мандрівні.

Він здаля уздрів село,
Стайні, трактори, солому...
Ну, а що там з ним було,
Ми розкажемо потому.
1986
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