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ПЕРЕДМОВА

Степан Цабак не мріяв бути поетом. Він радше 
готувався друкувати чиїсь поезії. Бо обрав собі про-
фесію інженера-поліграфіста (закінчив Український 
поліграфічний інститут). Але сталося так, що уро-
дженець міста Добромиля Львівської області, дипло-
мований безробітний інженер опинився як трудовий 
еміґрант у Сполучених Штатах Америки, де йому 
довелося працювати на різних, але завжди важких та 
низькооплачуваних роботах. І, напевно, туга за рід-
ним краєм потягнула його до краян-еміґрантів, ко-
трі також не позбавлені хвороби, що звуть красивим 
словом — “ностальгія”. Гострий на язик від природи, 
він почав виступати серед них зі своїми віршованими 
“співами”, які були всім до вподоби, адже в них опо-
відалося про те, що вони відчували і переживали. 
Згодом Степанові вірші почали з’являтися на сто-
рінках газети “Свобода”, яка видається в Нью-Йорку, 
та інших українських часописах сучасної Америки.

Не скажу, що вірші поета-непрофесіонала не ма-
ють певних хиб або недоліків. Але хай переконається 
сам читач книжки: вони сповнені знанням життя, 
людяних почуттів та болісних роздумів про свою 
Віт чизну, свій народ, чого інколи не вистачає вишко-
ленішим і вправнішим версифікаторам-модерністам 
чи постмодерністам, як величають себе представ-
ники найновішої поетичної ґенерації кінця XX — по-
чатку XXI ст.
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Що буде далі, важко сказати. Можна лишень по-

бажати поетові-емігрантові невтомної наполегливої 
праці на поетичній ниві, оскільки поезія потребує не 
менше трудового поту, ніж найважча робота, яку він 
мусить виконувати тепер, щоб заробити шматок 
хліба. Бо вона сама є хлібом духовним, а в царині 
українського духу працювали такі велети, як Шев-
ченко, Франко, Леся Українка, в кого ніколи не пізно 
і не сором повчитися.

Отже, хай ввіллється до океану української поезії 
цей маленький струмок.

І хай завжди він буде джерельно чистим та іскри-
стим.

Микола Стровойт,
редактор 1-го видання
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ДО ВСІХ МОЇХ ДРУЗІВ
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* * *

Для всіх моїх друзів, 
Далеких і близьких, 
Для вірних, твердих, 
Але не слизьких, 
Присвячую строфи 
І щиреє слово, 
Для дам, мої любі, 
Веду я цю мову. 
Пишу я і думаю 
Так собі нині, 
Чи маєм щось спільне 
В прадідівській скрині? 
Такі гонорові, 
Вибагливі часом, 
Чи ми пам’ятаєм, 
Як били нас пасом? 
Як нас мордували, 
І все заставляли, 
Той хліб цілувати, 
Якого не мали.
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* * *

Я знов у Львові, 
У ріднім місті,
І їм котлету 
В пахучім тісті.

А поряд друзі, 
Ми п’ємо каву. 
В димі цигарок — 
Клич на забаву!

  Жовтень 2005 р.

КОЗАКИ

“Забухали” хлопці-українці,
Самогонку дудлять, мовби сок,
А по цьому — завжди мордобої
І маленький або більший “строк”. 

Чудернацька є у нас ментальність: 
Нас не можна вчасно зупинить, 
Нас несе нестримна нереальність 
І цікавить бешкетлива мить.

Козаки... І що тут ще сказати?
Нам природа збудженість дає.
Батько був козак, козачка мати,
Перебір хіба у чомусь є? 

Нас несе степами, мов бур’яни, 
Норовисті хлопці всіх доріг... 
Та в душі ми зовсім непогані —
Станемо за себе і за всіх!

4 листопада 2007 р.
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ПОСЛАННЯ ДО ЮВІЛЯРА* 
Тепер, в чужинському краю, 
Де хто є хто — не знають люди, 
Я добру істину почув: 
“Як буде сміх, то й решта буде”.

То ж в цім безхитріснім листі, 
З якого буде трохи й сміху, 
Свою я крапельку внесу 
У море жартів для “Всесміху”.

Щоби сміху у “Всесміху” 
Була торба і півміху, 
Щоб редакція журналу 
Нам творила на потіху.

Щоби сотий, ювілейний, 
І решта нуме́рів 
Веселили в цім столітті 
І в наступні ери!...

*
Ювіляр — мій улюблений український журнал "Всесміх", виходу 100-го 

номера якого присвячено цей вірш.
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СТЕПАНУ ГЕРИЛІВУ

На гастролі зі “Всесміху”* 
Нам усім на добру втіху 
Залетів на три години 
Сам пан Стефко із Долини.

Грецький ніс, козацький вус, 
Відчайдух — не боягуз. 
Бо як пише кучміади, 
То нема тому вже ради.

Гострим словом, наче жалом, 
А де треба, то й кинджалом 
Дістає Верховну зРаду 
Він і спереду, і ззаду.

Ба! Я чув, що чорт утік, 
Як Степан його упік. 
То не жарт з таким тягатись,
Краще в пекло вже податись.

Як впече Степан словами, 
То не прийдеш вже до тями. 
Отже, друзі, Ви вважайте, 
На язик не попадайте.

Ну а, зрештою, ми знаєм:
З добрим хлопом справу маєм.
А тому прийми, Степане,
Це вітання полум’яне.

2000 р.
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“РУДОМУ...”

Всі колеги, як колеги,
А Він — одинокий.

Скажіть, куме, що робити?
Може, має вроки?

Може, наші чарівниці 
Полонили б хлопа, 
Бо наступний раз приїду — 
Буде йому ж...а!

Листопад 2005 р.

СТУДЕНТСЬКІ СПОГАДИ
(Володі Юрченку)

Чудесну каву заварили
Два вусачі — Володимири.

Від неї чуб козацький встав,
Аж Владзьо молодість згадав.

І ми усіх святих згадали, 
Так щедро в каву солі дали!

    1 жовтня 1992 р.
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ЗУСТРІЧ...

Посвячую С. М. Гуньку
Кав’ярні, бари, ресторани,
Бістро, кафе — що тільки хоч.
Звернеш з Підвальної праворуч,
У “Гаудеамус” гоп-заскоч. 

Це, що на Лесі Українки, 
А трішки далі — “Вернісаж”. 
Так, стоп! Загляньте всередину. 
А я про що? — Ажіотаж!

Простий гарненький інтер’єрчик,
Весь час ввижається мені.
Та не про це хочу сказати...
Там дух, мов скачеш на коні!

Я там — в чудовім товаристві,
Немовби парубком знов став.
“Гаудеамус” — клуб студентський,
Чим же мене він упіймав?

А тим, що в спогаданці-днині,
Де лиш відвертість — не обман,
З шматком сальця і часничини 
Я став навіки отаман. 

Я нас, почварених, міг кликнуть, 
Пустити в хід слівце круте 
І змусити до думки звикнуть, 
Що справжня дружба — це святе!

Листопад 2005 р.
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* * *

Я от думаю: чому
Помирають кращі,
Злі ж паскуди все живуть,
Набивають пащі.

Я, звичайно, не суддя,
Але хочу знати,
Чом живуть ще до сих пір
Всі дегенерати?

Кавалькада гиблих тіл,
Всі хочуть до раю,
Я, напевно, один з них —
Сам того не знаю...

Це, ймовірно, — сповідь літ,
Старію думками.
Накотила темна ніч
І горілки грами.

Та в завершення додам
Ще у двох рядочках:
Ті, хто все це зрозуміли,
Родились в сорочках.

   9 січня 2011 р.
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* * *

Як живу, топчу я ряст?
Не питайте в мене.
І чарчина на столі,
Й закуска — зелене.

Може, бісів самогон
Комусь — настоянка,
Сорок градусів — не сон
Та й не забаганка.

Ось так, браття, і живу
Та ходжу по світі.
Впасти б просто на траву,
Голову закрити.

Тіло в повінь навесні
Кинути б далеко,
І забути біль душі,
І холод у спеку.

Хитрий, мудрий, дивний час,
Як його змінити?
Ця розгадка — не для нас,
Час нам не спинити!
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ІГОРЕВІ БІЛОЗІРУ В ДЕНЬ ВІД’ЇЗДУ* 

При добрій каві в ріднім Львові 
Згадай колись свої гастролі 
Й людей, що розділить готові 
Окраєць хліба й дрібку солі.

Хай спомин той через роки 
Звучить і forte, і piano, 
Як ми з Тобою — земляки 
Зустрілись тут, за океаном.

Твої божественні пісні 
Були для нас, як спомин раю. 
Та чарівні минули дні — 
Ти відлітаєш знов до краю.

Тобі ми кажемо: “Бувай!”, 
Бо наша зустріч не остання. 
Ти нашій неньці передай 
Уклін доземний і вітання!

23 вересня 1999 р. (2045—2115, вечір).

* Цей вірш-експромт був написаний під час проводів композитора Ігоря 
Білозіра в Україну після його гастрольної поїздки по Сполучених Штатах 
Америки. Хто ж міг подумати, що ця зустріч стане останньою. — Автор.
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НА СМЕРТЬ ІГОРЯ БІЛОЗІРА

Нащадку славних козаків!
О соловейку, мій земляче!
Я нині не знаходжу слів,
Щоб розказать, як серце плаче.

Вже клавіші фортепіано 
Більш не торкне Твоя рука. 
Ой, рано відійшов Ти, рано. 
Яка це вість мені гірка!

Чому, скажіть мені, брати, 
Вже в рідній хаті убивають? 
Чи буде там воно завжди, 
Коли москалики співають?

Гаряча котиться сльоза,
І молоді сивіють скроні.
Йде в небуття такий козак!
Ой, зупиніться, чорні коні!

Копитами ударте в душі, 
Щоби збудився наш народ, 
Щоби піднявсь нарешті й рушив 
Супроти орд лихих заброд.

О, скільки вже зазнали мук 
Ми всі від зайди-бузувіра. 
Замовк навіки Івасюк, 
Розбита ліра Білозіра.
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ПАМ’ЯТІ А. Ю.

(Анатолія Юрченка)

Облизую губи,
Що спраглі журбою,
І згадую днини,
Як були з тобою. 

Нема тебе з нами, 
Не буде вже того. 
Без тебе нам сумно, 
Пустотно, убого.

Тебе вже не буде,
Щоб я привітався,
Хіба в тому світі
Ти вже наспівався? 

“Ой полечко, поле...” 
Та пісня — могила. 
Ця пісня віднині 
Мені вже немила.
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Спочив ти у Бозі
Належно, відкрито.
Твоє вічне сонце
Землею закрито. 

Не був я з тобою, 
Як віко забили. 
Ми — друзі навіки, 
Ми гарно прожили.

Я знаю: зустрінеш
Мене, не відмовиш.
Мій подих останній
Земний іще зловиш. 

А наш “STEVOLAN” 
Ніколи не згине. 
“Ой полечко, поле...”
Куди ж воно кине?

Листопад 2006 р.

Цей вірш присвячую Анатолію. Наші студентські 
роки я пригадую і не можу забути.

Вічна тобі пам’ять, мій друже.
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САШІ З ПОЛТАВИ

Куди ідем,
  ніхто не зна,
І п’ємо все,
  усе до дна.
Ми топчем ряст,
  живем — будь-що,
Життя ми маєм
  ні за що!
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НОСТАЛЬГІЯ
ЕМІГРАНТСЬКА ЛІРИКА
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НЕКТАР ВЕСНИ

Не чаруй наших снів 
І думок не приспи, 
Не прискорюй подій,— 
Тільки радість неси.

Ти не клич у гаї — 
Ми творіння твоє... 
Рідна весно моя, 
Вже зозуля кує.

Не чаруй, не сумуй, 
Первоцвіт бо цвіте. 
Ніжний вісник весни — 
Це життя золоте.

Не чаруй, а скажи, 
Що ми діти твої, 
І можливий лиш рай 
У піснях солов’їв.

Не чаруй, усміхнись, 
Як до жданих вістей, 
І нектаром напій 
Нас, щасливих гостей.
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СВІТЛАНІ

Осінній спів забутих наших літ, 
І шелест листя серед кронів парку, 
Чи пам’ятаєш ти, як я зустрів тебе, 
І ми ввійшли у незнайому “арку”?

Моя пора,— це осінь золота, 
Як вітер листя змішує з травою, 
Я так кохав, молився і страждав 
Обнявши стан несмілою рукою...

Тоді спитав я осінь молоду, 
Порадь мені, як маю поступити, 
Я покохав, і лиш її одну 
Бажаю все життя любити.

* * *

Ніколи не пив я такого вина, 
Сьогодні все ж вип’ю за тебе до дна. 
Міцне — як горілка. За смаком — мускат. 
Для себе — я ангел, для тебе я — кат.
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ВЕСНЯНИЙ РАНОК

Із вирію вернулись гуси, 
І в тихі ранки — голосні. 
Весна прокинутись примусить 
Усіх, хто так жадає снів.

Вже веселяться і ворони — 
Щоранку каркають в вікно. 
Попробуй спати у цю пору, 
Як за вікном — ціле кіно.

Хоча цей день і не для діла, 
І я б дрімав, забувши все, 
Але схід сонця милостиво 
Нові зітхання принесе.
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ЕКСТАЗ...

Можна, я тебе полюблю.
Ти не просинайся,
І не словом, і не рухом —
В стогоні ж зізнайся.

У захмеленій знемозі 
Припади до мене. 
Знаю, знаю: ми — порочні, 
Такі у нас гени. 

Ох, ти ж судо-дорога —
Теліпає тіло.
Ой, ори-ори-оргазм —
Вулканічне діло.
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* * *

Дика гама кольорів, 
Листя в танці шаленіє. 
Листопад коханий мій,

Чудеса зі мною діє.

* * *

Запах чорних лілій   
Ще ніхто не знав. 

Я в екстаз поринув — 
І у ступор впав.

* * *

Колишуть роки
Спогади кохання:

Дурмани ночі,
В серці — ураган.

То ніби сон
Легенького зітхання...

Для чого це?
Усе життя — капкан...

* * *

Напиши мені портрет,
Ти у цьому дуже вміла.
Напиши мене як є,
Щоб без кісточки і тіла,
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Щоби в ньому тільки я 
Зміг себе впізнати, 
Щоб було моє ім’я 
І не було дати.

Щоб в портреті було все —
І зовсім нічого.
Ти малюй, малюй усе.
Зовсім про нікого.

* * *

Уста Твої —
Вишневий сік... 

Хвиля оскомин... 
Свіжа насолода...

І млію я
Від запахів Твоїх
О, буйне серце,

А тебе — не шкода!
Таку як ТИ
І в снах не зустрічав:
Не полохлива,  
Зріла і поспіла, 
Дурманом оповила 
Наш нічліг, 
А буйствам похоті... 
Дала Ти крила!
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ЧАРІВНИЙ ЧАС...

Нас манить
Вечір за вікном,
Немов дістали
Разом вроки,

Ми хочем бути
Тільки вдвох,

І все пробачать
Наші роки.

Чарівний час —
Лише для нас. 
А де ж гарант, 
Що так ще буде? 
Непевний світ... 
Та й хто не знав — 
Обман
Із чарами облуди. 

А я був певний:
Ти прийдеш

І ми сплетемся
Як ліани...

О мрії, мрії —
Прогріх мій

І спогадів
Болючі рани.
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Вже пропадає спогад літ. 
А чи потрібна 
Кожна згадка?
Колись була ти,
Мовби цвіт, 
Що пахне в ночах 
Як загадка. 

Пробач. Так сталось:
Я не зміг

Себе впихнути
«В ті терена”.
І нас багато,

І доріг.
На кожну роль
Своя є сцена!

Весна 2007 р.
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ВІЗЬМИ МЕНЕ...

Розбуди,
Розбуди,
Хоч опівночі,
Розбуди.
Не питай, чи я хочу,
Розбуди.
І візьми мене,
Я хочу.
Так візьми,
Що маєш моці,
Хоч куди.
Щоб забули
Мої очі
Оці сни.
А ці сни
Такі пророчі...
Ти прости.

Цієї ночі
Ти прости. 
Не згуби 
Себе самого, 
Вір собі. 
І не знай, 
Не знай нікого, 
Вір собі. 
Вір, наскільки 
Тобі треба, 
Понад хмари, 
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Хоч до неба, 
Але вір.
А не вірити
Не можна, 
Бо у вірі — 
Душа кожна. 
Та не кожен 
З нас це знає. 
Жаль без віри 
Помирає.
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ГОРДІСТЬ МАЄ ЦІНУ

Гордість має ціну,
Час всі складки розправить.
Україну в війну 
Стерво путінське втравить!

Домагається, змій,
Розголосів народу.
Ти, плюгавий, не смій
Захід вкрасти від Сходу!

Впав народ в психо-вир —
В політичнім дурмані,
Лідер їх — “бузувір”,
Вся Росія — в обмані.

Прокидайтесь, “брати”,
Поки ви іще люди, —
Від злоби й суєти,
Від лукавства й облуди!

Цей плебей — не ваш цар,
Лиш поганець нещасних,
Дурисвіт і пліткар,
Злодій витівок власних.
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Боже, розуму дай,
Цим убогим ізгоям,
Що знайшли дикий край
Під комунівським строєм.

Світ на правді стоїть,
На молитві, любові.
Ти ж, сволото, втопись
У своїй власній крові!..

Оповив, мов павук,
Ти народ весь Росії,
Ненавиджу лап-рук
І все зло, що віе сіє!
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СВІТ ПУСТОТИ

Запритисну тебе
До безтями,

Залюблю.
Бо така в мене кров.

Зацілую
Шпаркими губами,

Не життя —
А казкова любов.

Пригортаю
І ніжуся в тобі.
Вже не я є —
А повністю ти.
Оксамит твого тіла
Ласкає
І штовхає
У світ пустоти.

Осінь 2005 р.
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* * *

Прийшла зима,
У відчаї дерева.
Це був той час,
Як я зустрів тебе.
Биття сердець,
Мов біг
Кози гірської,
Яка стриба,
Вбиваючи себе. 

А я завжди 
Думками одинокий, 
Спадаю інеєм 
У відчай на гілки. 
Невже колись 
В чарівної пороші 
Я видурю 
Замріяні думки?
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ХВИЛЯ

Я живу на краю континенту 
І від цього, напевно, є фан. 
Контролюю політ альбатросів 
І до самого дна — океан.

А підсолений вітер зітхає,
Ураганний чекаючи час.
Хвиля берега тихо шукає,
Все ласкаючи ноги у нас.

Весь в загарі мій берег з пісочку, 
Таке в променях сонячних днів. 
Українець сидить в одиночку... 
Це реальність — не спогади снів.

Молодий, чи старий — прочитаєш
Із Флориди цю в’язочку слів.
Ти уявлення зовсім не маєш,
Який дивний у хвилі є спів.

2006 р.
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НЕ ПЛАЧ

Оближи сльозинки,
Моя мила, —

Крапельки солоної роси.
А я знову

Буду милуватись
Із твоєї дивної краси.

ТІЛЬКИ ДВОЄ

Затихає день, 
Йдучи до ночі. 
А хтось відлік 
Часу загубив. 
Як немислимо 
Чарівні очі ночі, 
Я екстазу 
Чашу з них відпив.

...Зорі споглядали
Тільки двоє.
Час для них
У мить оцю застиг.
Навіть космос
Буде не в спокої
Від насущних
І земних інтриг.
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ПОСЛАННЯ

Ти так далеко,
Рідна і кохана,
Я вже знемігся
За твоїм теплом.
В моєму серці —
Незліковна рана,
Розлуки біль,
А, може, це любов?
Колись не вірив,
Що у літнім віці
Забуруниться,
Мов те море,
Кров.
І в два серця,
Як дві гострющі спиці,
Проникне несподівана любов.

Я знаю, мила,
Ти не спиш ночами,
Подушка зрошена
Сльозами
Від страждань.
Та ти не плач, 
Будь з світлими 
Думками, 
Зітреться з часом 
Розтавання грань!
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Тебе я хочу
Щиро привітати,
Не знаю,
Що готує
Нам життя.
Ти лиш повір:
Ми мусимо плекати
Все, що було,
Й не кане в забуття.
Цілую міцно,
Ніжно обіймаю.
Тебе, як марево,
Я бачу уві сні.
На цій Землі
Я іншої не маю,
Тебе чекаю,
Квітко,
Навесні!
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* * *

Ти кохала
І будеш кохати,
Я для тебе — прожитий,
Як всі.

Не така
Я вже цінна пропажа,
Щоб страждати
За образом в сні!

Квітень 2009 р.

* * *

Люблю я ніч,
І тонкість запахів
Її таємної фігури 
Мене манила
Зовсім молодим.
А я припав —
До чудної натури!

Коли я бачу,
Що у день
Немає тіні, —
Для мне ніч, 
Як подіум життя.
Як ніч,
Оголена “в бікіні”.
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* * *

Мовчать про все
В задумі вільхи,
Дерева жили 
В лоні зрад.

Закоханість —
Вона настільки...
Ну, це, — мов вихор,
Снігопад!..

* * *

Курличуть з виднокола журавлі
І сплакують, виморгуючи, зорі,
Нам місяць стежку рівно простелив
У полі — волошково звабнім морі!

* * *

Я прийду до тебе
   серед ночі,
Або вдень...
Ти знаєш, що прийду...
Ти чекай.
Я, може, і не схочу,
А принесу твою біду!
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* * *

Їдкий запах на шпалах смоли,
Біля них розквітає акація,
І фіалок — дурман красоти,
І тополі немислима грація!

Я описую все це для тих,
Хто забув ті місця і ті ночі
Де кохали під вербами нас,
Куди думи вернули охочі!

І не бійся, що тягне тебе,
Заглянути в дитинство медове,
Ти родився в казкових місцях,
Ти — дитина цих гір і діброви.

Буде святом твій кожен візит,
Твоє серце наповниться щастям.
Пам’ятай, де родили тебе,
Де ти мав своє перше причастя!
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* * *

Лоскотав нас
Темний вечір
Запахом жасмину,
Думав я, що
Все забуду,
Просто так покину.

Однак темні твої очі
Обманули наші ночі,
Доля в кожного своя,
Але станеш
Ти моя.

* * *

Моя слабість— не тільки в словах,
Сам не знаю, насправді, що дію.
Загубив я себе в небесах,
Десь літаю, охочуся, мрію.

У вітрах незагнузданих слів,
У полоні дитинячих мрій
Я змінив шал на приязний спів —
Спів кохання, сердець і надій.
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* * *

Тривожні дні
В самотині,
Хоча ми вдвох,
Та все ж — одні.

І лине пісня
Сам на сам:
“Бентежних днів тих
Не віддам”.

Вертає нас
У той “заворох”
Пісня-тужба —
В пориви “двох”

Березень 2012 р.
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* * *

А я ще й сьогодні не сплю
І сон за ніщо не куплю.
Пропали без вартості сни,
В яких ні зими, ні весни.

Проситиму в осені снів,
О, як би я дуже хотів,
Щоб душу зігріло тепло,
Щоб літо до нас всіх прийшло.

* * *

Є літо-пісня,
А є раннє,
Багате літо,
Це — кохання
А вулканічне слово
“Любиш...”

Когось знайдеш...
Когось — загубиш.

* * *

В цвітінні віт, в даличині,
У співах осені сліпої
Ти стала ніжною мені.
Я більше не шукав такої.
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* * *

По вулиці,
Лиш нам відомій,
Тебе любив я 
Проводжати.
І так кохав,
Як ще нікому
Так не судилося
Кохати.

І твоє серце,
Твоє тіло
Відповідало 
Так, як вміло.
І я любив,
Так... ненавмисно
Юнацьке полум’я... 
Намисто!
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* * *

Ти прийди,
Я приголублю.
Дивна в нас любов:
Дійсно, різні
Ми за тілом,
Але рідна кров.

І лунає
В наших душах
Незабутній спів.
Ще про ті.
Роки юнацькі,
В яких я дозрів.

І я дійсно
Так кохаю —
До самого дна,
Бо ти в мене
Неповторна,
Дівчина одна!
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* * *

Тарабанить дощ об дах,
Наганяючи нам страх.
Запалю святому свічку
У цю темну-страшну нічку.

Щоб від грому і від лиха,
Щоби нічка була тиха.
Щоби полум’я свічини
Помагало ждати днини.

Рвуть вже вихори надворі,
Гнуться пальми в штормі-горі.
Злива в вітрі шаленіє,
Лиш трава десь зеленіє...

Та коли все промайне,
Сонце ясне спалахне.
І дощем дерева вмиті
Розквітнуть тієї ж миті.

Дощ і сонце — красота,
А травиця — біднота:
Лезо гостреє коси
Не залишить ні роси!
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* * *

Я в долонях чую
Зоряне тепло
І весь час чатую,
Щоб воно прийшло.

Зоряне нашестя —
Неба добрий дух,
Місячне намисто,
Золотистий круг.

В небі зірка впала
І я загадав,
Щоб пора настала,
Яку так чекав.
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* * *

Заграли струни
Тої ночі,
Здобули ніжність
Назавжди.

A десь слова,
Слова пророчі:
“Ти тільки мій,
Ти тільки жди!”

Мене взяла
Й заполонила
І туга в серці,
І журба.

Скажи слова ті, 
Моя мила,
Інакше — сором
І ганьба!
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* * *

Тривожні ноти —
Сльози і розлука,
Веселі ноти —
Істинна любов.
Фальшива нота —
Не розцвівша рута,
А руки й клавіші
Знаходять спільний зов.
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ЖАСМИНОВИЙ КУЩ 

Жасмину запах у крові 
    лишався,
Дитинства виблисками в спогадах
Озвався.

Роки простять,
Що ми такі убогі
І що жасмин —
Такий, як я, один.

Я в пам’ять посадив
І поливаю, і доглядаю
Тебе, жасмин.
Ношу я в серці
Запахи із краю.

Пробач, жасмине...
Й більше не проси...
Чарівний запах твій
Я залишаю для роси.
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Коли вже ранок —
Запахи цікаві,
І мліє вся
В пробудженні трава,
У росах будиться світанок...
Чудовий світ,
Якого ще нема.

Цілує сонце
Кожного у щічку,
І я цілую
Друзів і себе...
В весняних барвах,
У лісах і річках
Живе любов,
Шукаючи тебе.
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* * *

Ступав я ніжно по траві,
Роса вмивала мої ноги.
Чи думав я колись тоді
Про ці незвідані дороги?

Стежина йде повз океан,
Сліди його стирає хвиля.
Невже у цьому є талант,
Щоби в нікуди, — кожна миля!

І кожен мій пісочний крок
Солоний бриз змиває.
Чому я тут? Це — просто рок.
У хвилях сонце грає!

Гуляю я на Флаглер біч,
На пірсі — риболови.
Я б зародив тут славну Січ
Для Гонти і Підкови.

Флориду бачу я, мов степ,
Мій курінь — на болоті,
В упряжці крокодил пливе,
На ньому — гетьман в злоті.

На гетьмані iз пальм вінок,
Акули в його раті...
Для когось це — від сонця шок,
А я “у своїй хаті”!
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А ВИХІД?

Мов в’юн на пательні,
Як лист на вітру...
Стараюся виграти
Гру, що веду. 

А час — це як пташка: 
Злетить і нема. 
Гляди — і крадеться 
З “косою кума”.

А вихід? Де вихід?
Його не знайти.
Від нього по спині,
Шкребуться коти. 

Ти ніби у терні, 
Кругом тебе рай, 
Не це твоє місце, 
Не твій рідний край.

Я знаю і вірю,
Що прийде той час,
І ненька обійме,
Усіх блудних нас.
  12 серпня 2003 р.
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* * *

Лісів хороми 
Втішають зір... 
Там мій Добромиль 
Лежить між гір.

Краса безмірна 
На безліч миль, 
Де котить Вирва 
Ряхтіння хвиль.

Зорить на Княжпіль 
Лиса гора, 
Думки поважні 
Перебира.

А шлях на Хирів 
Через місток 
Не раз промірив 
Мій юний крок.

О мій Добромиль! 
На чужині, 
Як сонця промінь, 
Світи мені.
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ПОСЛАННЯ

від імені старшого сина Віталіка,
який також тужить за Україною...

Добромиль мій,
Добромиль мій,
Я за тобою скучив.
І ти мені
На чужині
Всю душу перемучив.

Добромиль мій,
Добромиль мій,
Мій материнський краю!
До тебе в снах
Лечу, як птах,
І серце сумом краю.

Добромиль мій,
Добромиль мій!
Там Вовчик проживає.
І вірю я
Його сім’я
І він мене чекає.
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Добромиль мій, 
Добромиль мій, 
Там, де сестра Зоряна,
Мене ж вона
Чека сумна
І звечора, і зрана.

Добромиль мій,
Добромиль мій,
Прости своєму сину.
Всі ночі-дні
На чужині
Я за тобою гину.
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* * *

Лежить Добромиль
У міжгір’ї.
І в нього запах —
квітів ранку.
Я все приглядую
свій дім
І сонця світ
у вікнах ґанку...
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* * *

А до Добромиля усі з добром приходять,
Хто до рідні, хто просто на базар,
Хто щось продати або щось купити,
Хто в магазин, хто з друзями у бар.

Це — перехрестя нашої округи,
Тут ділять радість, гоять всі недуги.
Там нам давали магдебурзьке право,
Що ми народ, який здобуде славу.

Були такі, кого сюди занесло,
Аби зламати наше перевесло.
Та ба! — ні шляхта, німець чи москаль
Тут не осіли. На їх же власний жаль!

У межигір’ї — там, у лоні Вирви,
Зібрав Добромиль села — хоч куди!
Бажаємо їм жити-поживати
Ще много-много літ — з роси й з води.
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* * *

Багаті гори славою і горем,
Багаті люди історичним тлом.
Митці з Добромиля роз’їхались в простори,
Щоб бути в лоні з безкінечним сном.

Хоч у Добромильському краї,
Не завжди жили ми, як в раї.
Та почувалися орлами,
Бо завше воля була з нами.

Хоч вражі чоботи топтали,
Свободу нашу і поля,
Ми біль і смуток подолали,
Бо наша це навік земля.

Ми горді тим, що вільні діти,
Яким із краю десь летіти
Й не забувати, звідки ти,
Впізнавши іншії світи.

То — місто-сад. Йому зростати,
І тут талантам розцвітати.
Ми — гордість неньки України,
Про це свобідна пісня лине.

Красневич, Крвавич і Колесса...
Їх знала муза-поетеса!
Добромиль славен іменами,
Які звучатимуть віками.

   Червень 2014 р.
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* * *

Хто в Добромилі родився —
Всьому світу пригодився.
Із Добромиля “Гертруди”
Вже освоюють Бермуди.

Де не глянеш — всюди наші,
Що там задницям із Раші.
В світ Добромильське коріння
Посилає покоління.

Є в Італії десь Тренто
Слухайте: “Один моменто”.
Його хочуть перезвати...
І “Добромиль” назву дати.

Буде вже Добромиль-два,
Вирви, правда, там нема,
Кажуть, що жінки найкращі, —
Є найкращі, є й пропащі.

Вітер долі — він не дбає,
Нас повсюди розкидає.
Ну а вибір вже за нами:
Ось Добромиль, ось Багами.

В кожного своя дорога,
Істина одна — від Бога.
Але все в житті не так,
І в думках — перекосяк!

Листопад 2015 р.,
Італія
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* * *

Між берегами — Вирва,
А між горами — він,
Добромиль любий, рідний,
Я виріс між тих стін...

Милує очі Радич
І Гербурт на горі.
Моє ім’я — навіки
На буковій корі.

Я радий, що родився,
У пишній красоті.
Шептицький тут молився,
Слова ці — не пусті.

Бо я — добромильчанин,
Я гордий патріот.
В нас магдебурзьке право
Усім закрило рот.

З маленького містечка
В світ генії пішли —
Глухий, Колесса й інші
В Добромилі жили.

Зростай моє містечко,
Мій рідний, славний дім.
Привабливе гніздечко,
Буяй на радість всім.
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ВІДЛУННЯ...

Мої Бескиди,
Рідне Прикарпаття —
Відлуння старого
І нового життя.
Горить ця пристрасть
В полум’ї завзяття,
У ніжнім колориті 
Неповторних гам!

63
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ВІЗИТ

На три тижні приїхав додому,
За горою в ліщині “засів”
І згадав, як вмивався росою,
Печериці сирими тут їв. 

Не забуду ніколи я терен, 
Його терпкість і цвіт — у мені, 
І корови в колгоспному житі, 
Їх жене бригадир на коні.

“Невпопад” квачуть жаби надвечір,
Я в гумовцях у млаці застряг,
Бо з колгоспного поля копицю
На плечах без ліцензії тяг. 

Оглядаю маленький струмочок, 
Вільхи строєм тихенько стоять, 
Хтось з сусідів свиню обзиває,
Невідомо: причому тут “мать”?

Старі верби тихенько шепочуть,
Лиш вони в курсі всіх блудніх справ:
Хто кого притискав до півночі,
Хто кого і куди цілував. 
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Гомонить в темну ніч рідна Вирва. 
Пам’ятаю старі береги 
І немислимі витворки гирла. 
Хто не бачив — не змислить туги.

На майданчику, там, на тім боці
(Якщо кладку не взяла вода),
Ми сиділи, бува, до півночі,
З “нижніх німців” уся дітвора.

По півдня пропадали ми в лозах,
Часом ген за “залізним мостом”,
Будували, мов греблі, ми “тами”
І малі, і великі — гуртом.

А тепер все це важко впізнати,
Все змінилось навкруг, як і ми...
“Кличе їсти мене моя мати...
Гонить пес за чужими курми...” 

Сюди хочу завжди приїжджати, 
Незалежно від будь-яких змін. 
Лише тут зможу я пригадати, 
Кому треба віддати поклін.

2006 р.
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* * *

Я в темноті не раз кружляв,
Лиш місяць вказував дорогу.
“Калюжі” вдало оминав
І не просив про допомогу.

Розмиті берегів сліди,
І Вирва річища не має
Мій син поїхав назавжди,
А душу смуток розриває.

Мій рідний берег, снів печаль,
Колиска спогадів дитинства,
Та залишив я вас, на жаль,
Покинув дім... Яке це свинство!

Я прилітаю в отчий дім,
Мов той загублений лелека,
І посивіли вже батьки,
Чекаючи дітей здалека.

Живемо десь... І робим щось...
А серце рветься так за вами.
Гай-гай, щоб нам не довелось
Дітей чекати теж роками.
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ЗЕЛЕНІВКА...

Зелені свята,
Дика м’ята,
П’янливі трави,
Запах мрій...
Як ми маїли
Свої хати!
Несеться спогад
Тих подій. 

О, чудне поле, 
Зелень днів, 
Бузок цвіте, 
В квітінні вишні, 
Дзвенить повітря, 
Спів птахів — 
Ніщо в природі 
Не є лишнє.

О, Зеленівка,
Свято, свято.
У лузі — чорт,
Та нас багато.
Будемо хату
Зеленити,
А що нам чорт —
Будемо пити!
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ЗУСТРІЧ ОДНОКЛАСНИКІВ

В наступнім році нам тридцятка,
Біла сорочка і краватка.
Ще вчора драпали з уроків,
А вже на носі — тридцять років.

Бо ж тридцять років — це не сміх.
Хтось таки вижив, хтось не зміг.
А головне — наш оберіг:
Матуся, батьківський поріг.

Зітхаю... І за нас в цю днину
Я хочу випити чарчину.
Що не кажіть, ми варті того,
То ж не судіть нас дуже строго.

2013 рік
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УСМІШКИ. КАЛАМБУРЧИКИ
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СЛОВО В ДРУЖНІЙ ЗАЛІ

при доброму салі
(усмішка)

Воно має більшу принаду 
Від меду і від шоколаду. 
Нічого нема понад сало, 
І їв би, і їв би — все мало.

Воно майже кожної ночі 
У снах мені ніздрі лоскоче, 
І з рота аж котиться слина, 
Як сниться мені солонина.

Яка ж насолода, як ріжеш 
Ти сало солоне чи свіже, 
Підсмажене ледь чи смажене, 
Підвуджене, або копчене!

А взяти іще часничинку 
І житню натерти скоринку, 
А зверху хоч крихітку сала — 
І вже смакота небувала!

А в лісі, на полі чи річці —
Підсмажене сало на шпичці 
І хліб у стікаючім смальці 
Їси, аж облизуєш пальці!
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Для мене найкращі хвилини, 
Як маю шматок солонини, 
Як їм я у чорнім Ньюарку 
В цибульці підсмажену шкварку.

Принадний на запах і дотик, 
Цей наш нешкідливий наркотик 
Навіює думи і мрії 
Про наші літа молодії.

А тим, хто сміється із сала, 
За кару потенція впала, 
Бо лиш ретрогради відсталі 
Не тямлять нічого у салі.

Щоб ми були завжди здорові 
І чулись братами по крові, 
І йшли у омріяні далі, 
Гуртуймось при рідному салі.

Бо краще від сала — лиш сало, 
Яке вже у роті розтало. 
Отож, землякам-українцям 
До сала... налийте по вінця!
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СНИ. СПОГАДИ. КАЛАМБУРЧИКИ...

Уже сіріє...
Спозарання

Зірвалось сонце —
Полювання!
Встає, встає.

Несеться куля... —
Прощай мій сон...

Кує зозуля!
Цок-цок годинник,

На стіні,
Цикади мліють

Десь на дні.
Життя минає,
Сперш а-тіль,

Прощай, кістляве
Тіло — сіль!

Пливе усе
В марі-тумані.

Все — як завжди,
Але — в обмані.

Бо у кожного своя
Чудо-музика для дня.



73
РУКИ

Не піддавайся чарам
Рук невмілих.

Це тільки пальці,
Але в них — душа.

Буває всяке:
Щупаєм невміло,

Бо часом руки
Схожі на ковша!

ЕРОТИК

Язичковий...
В безтямі еротик,

Похітливий...
Блудливий, мов пес.

Встане зранку
Заблуканий “кротик”.

Знову, знову — 
“Я скочив в овес!”

УЧОРА...

Лежу і думаю
Про все, що було вчора,

Хочу згадати —
В згадках “порожняк”.

І сухо так у горлі.
От умора!

Та буде день,
І буде лише так.
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САМ СОБОЮ...

Якби я жив якось інакше —
Не був би сам собою,

А так живу весь час в пригодах,
Нема мені спокою.

ДУМКА

Думками спокій не притрусиш,
Думками хліба не збереш.

Та завжди думати ти мусиш,
Бо думами лише й живеш.

СОКІЛ

Повітря розрізав
Караючий сокіл,

Він кат за призначенням,
Кольору — попіл!

* * *

В одній картині
Часом бачу дві.

Абстракція затравленої днини.
Гуляє зір

З цікавістю на дні,
Кидає часом

В навісні хвилини.
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СОН 1

У гирлі рідного Дніпра
Стоять хеландії,

Смаровані чудово.
І ти стоїш

На березі одна.
Та є проблема:
Не знаєш ти.
Мою чудову

Українську мову.

СОН 2

І сумнів, і тривога, й страх — 
Єству твоєму повний крах.

А ще б один без болю змах — 
Все б обернулося на прах.

СОН 3

Я — всевидюще око,
Щоб бачити збоку,
Щоб бачити знизу

І зверху — глибоко.
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СОН 4

Не лізьте в душу.
Це — не брід.

Зійди з дороги,
Чорний кіт.

Мій Бог ховається
Від мене,

І я поринув
У свій світ.

СОН 5

Хочу розплющити я очі 
І на хвилиночку, хоч раз, 

Чи в білий день, чи серед ночі
Впізнати, хто я є без вас. 

В пустелі я — пропащий крик, 
І я бархан в тіні верблюда, 
Пропав верблюд — і я десь зник, 
Ну, не верблюд, а я, паскуда. 

Барабанний дикий бій,
Перегомін старих дзвонів,

А в душі — осиний рій.
Я — лиш гілка з древа кронів.

2005 р.
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РЕЛАКСАЦІЯ... (для нестидливих)

Запустив я палець в ніс,
Ніжно, тихо колупаю.

Розслабуха — хоч куди,
Чудні коники качаю.

* * *

Двадцять чотири роки
П’єм одне

З одного “соки”.
Але ніхто ще не в’яне.

Бо коріння
У звичок глибоке.

* * *

Можливо, череп
Той і трісне, 
Та в ньому

Вже ніщо не скисне.
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“ЖИВОТИК”

Я би міг, мов білочка,
З гілочки — на гілочку,
З дерева — на дерево.

Заважає ж черево.
Я би міг по полю
Мчати, як коняка, 
Ну, а так не можу 
Обігнати й рака.

Я би міг воістину
Пурхати горобчиком,
Ну, а так висиджую

Місце, що під копчиком.
Міг би, міг би плавати, 
Безмаль, як карасики, 
Але дуже “вкоханий” 
У надувні матрасики. 

Я би пред дзеркалом
Міг би й не “маячити”,

Ну, а так заглядую,
Щоби “щось” побачити.

Я ще до пробудження 
Бачу очі-дірочки 
Там, де прокрадаються 
Трикляті шнурівочки. 

А перед люстерком би
Глянув в антресоль,

Але переважує
“Трудовий мозоль”.
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Та не тільки мінуси 
Є в моєму пузі, 
Воно рівень піднімає 
Води у джакузі. 

Зовсім я не бегемот,
Та й не балерун.

А такий собі — нівроку —
Майже, як каплун.

Якось, було, одна пані 
Гладить мого живота: 
“Не цурайся цього, дурню, 
То все — твоя доброта”. 

Часом дехто мені каже,
Що я, мов та бочка,

Ніби краще виглядає
На дишлі сорочка.

Та я не жаліюся 
На свого животика, 
Бо то все — робота 
Жадібного ротика.
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БАЛЕТ-КОМЕДІЯ

Розлетілись ноги, руки
Від неробства і від скуки.
Кров змінив на алкоголь,
Все до ...упи. Я — король.

Нам цікаве шум-застілля, 
Для буй-душеньки — розділля. 
Не залишиш цього збоку 
В хаотичному пороку. 

Чим шанує новий день? —
Порожнечею кишень.

Мозок робить сольне “па”,
Закипіла в нім “шурпа”.

Ну, а руки, ну, а ноги — 
Невід’ємні від підлоги. 
Я, танцюючи, повзу, 
Танець гне, яко лозу! 
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І при цьому — завше в темі,

На вершині — не у ямі,
Запорочений роками,

Підлість я топчу ногами.
Заповіти — заповітам, 
Ну, а запах — лише квітам. 
Не підвів ще я нікого
Не зробив нічого злого. 

А якщо комусь не так,
То подайте тільки знак

І приходьте — розберемся,
В блуднім танці понесемся.

Танець-вихор буде зранку, 
Лиш заглянь в пузату склянку. 
Клоунада — не порок, 
Скинемо усе в мішок.
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РІК СОБАКИ

З старим світом розсварився —
Ну, і “пофігусі”.
З новим, ніби не мирився,
Мабуть, не зживуся. 

Дочекатися жадаю 
Кінця цього року, 
А собака ж не дрімає... 
Заскок — на заскоку.

Коли — часто, то погано,
Виходить, як в свята.
Менше числиться у друзях,
Аж на два вар’яти. 

Треба декілька пудів 
Зжерти тої солі, 
Щоб не сісти голим задом 
На кактус у полі.

Заіржати, мов коняка,
Аби всі почули,
Щоб до того, як “спектися”,
Вже на воду дули.

Осінь 2006 р.
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* * *

Найдорожча пам’ять літ — 
Дитинство горшкове, 
Це коли і пес, і кіт 
Мене вчили мови.

На чотири я вставав,
Як усі примати,
Але зразу запізнав,
Що в руці тримати. 

Не загадка — хто є хто,
І хто його знає, 
Від народження — ніхто,
Але ім’я має.

2004 р.
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ЗАЛИВАХА

Заливаха, заливаха,
П’є, не просихає,
День і ніч безперестанку
Очі заливає. 

А вони вже зсоловіли, 
Запах, — мов із бочки. 
Он, і руки вже трясуться, 
Пишучи рядочки.

Не писати я не можу,
Не можу й не пити,
Певне, я таки не вмію
По-іншому жити. 

Як вже є, ось так і буду 
Пити і писати, 
А кому не до вподоби, 
Може не читати.
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ЗНАЙОМОМУ...

Ти чому
Мені шепчеш
Про себе?
Я про тебе
Все знаю
І так.
Не подумай,
Що ти
Такий файний,
Ти з народження —
Повний мудак. 

Щоб не було 
Побитого “рила” 
І не смикав 
Ніхто за пушок, 
Загаси свій смішок 
Солодливий, 
Схаменися, 
Нікчемний божок.
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СПОГАДИ МАЛЕНЬКОГО ОЧЕВИДЦЯ

(Усмішка)

Пили колись самогонку 
Майже в кожній хаті, 
Незалежно, чи то бідні, 
А чи то багаті.

Хоч часи були важкі,
Самогон — валюта.
Пам’ятаю я той день:
Була зима люта.

Мама тим всім керувала, 
А тато палили, 
Тільки мама вийде з хати — 
Тато вже вцідили.

Так то завше якось йшло,
Аж біжить сусіда,
Сніг надворі був біленький,
А вона — геть бліда.

“Виливайте все в гноївку,
Бо почула в місті,
Що будемо ниськи мати
Міліцейських гістів!” 

Я ще був тоді маленький, 
Але інструктовий: 
Що казать міліціянтам — 
Був завжди готовий.

Труби хутко всі скрутили,
Прибралися трохи...
“Де ж сховати самогон?” —
Чути крики і охи! 
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Хочте вірте, хочте ні, 
Мені — все одно
Мама цю всю самогонку
Вилила в відро.

Було то таке відерко,
Щоби пити воду,
І покрите все емаллю,
По боках й зісподу. 

Та й поставили в куток, 
А на нього — кришку, 
Ще й повісили, щоб пити, 
Чималу варишку.

Наші псиська вже ґвалтують...
Буксує “Уазік”
(Була це така “маршина”,
Гриміла, мов тазік). 

Заявився і дільничий, 
А з ним і підмога, 
Зразу стала, як у стайні, 
Від чобіт підлога.

Обшукали усю хату,
Підвал та горище,
Головний — такий “довольний”,
Все ходить і свище. 

Певно, хтось таки “настукав” — 
Даром не шукали. 
В ті часи за самогон 
Ой тяжко карали.

Я все думав: що їм треба —
Самогон, чи труби? 



88
Головний усе складав,
Як “фуярку”, губи. 

Перерили літню кухню, 
Стайню і стодолу, 
Вже пішли, мов гончі пси, 
По другому колу.

А відро собі стоїть,  
Й так від нього “чути”!
Я стою, малий, і мислю:
Це не може бути. 

Щоб ніхто з них не занюхав
Той запах в халупі, 
Або вони геть безносі, 
Або просто глупі.

Я лиш думав про одне:
Що буду брехати,
Як котрийсь із них попросить
Водички подати? 

Але все якось минулось — 
З’їхали вар’яти. 
Довго мама не могла, 
Ще з канапи встати.

Р.S.
Аж тепер, по сплині часу,
Вдарило в “хорвате”:
Та ж оті міліціянти
Мали сильний “катер”!
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ЧОБОТИ
(Гумореска)

Пита жінка в чоловіка: 
“Де ти вчора шлявся? 
Один чобіт ген стоїть, 
Другий не вертався!” 

Покричала так ще трохи,
Може, з півгодинки,
Ну, не справа ж це робити
Чоботу поминки.

Та й подалася городом 
Прямо до сусідки, 
Щоби розвідку зробити 
Про всі нові плітки.

Чолов’яга у тім часі
Шкребе собі груди:
Як то кумові зорати,
Як чобіт не буде.

Чогось глянув у вікно, 
В руки, взяв кірзака, 
Та як гупне до підлоги: 
“Ах, ти ж, лобуряка!

Чи не чищу я тебе?
Чи не підбиваю?
Де напарника згубив?
Де шукати маю?”

А той чобіт ніс задер, 
Халявно вклонився: 
“Ви звиняйте, пане мій, 
То не я напився!”
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Я Б НІКОЛИ...

Я б не пив, 
Якби не було 
І не наливали, 
Якби часом 
До півночі 
Думи не блукали.

Я б ніколи
Не курив,
Жив без нікотину,
Якби часом
Не зітхав
У тяжку годину. 

Я б ніколи 
Й не співав, 
То ж для чого жити? 
Ні цигарки, 
Ні сто грам — 
Хіба вовком вити...

Я б останнє
Все віддав,
Аби зрозуміти,
Хто хоч раз
За все життя
Не зміг “загудіти”.

Я б покаявся колись 
Поклонився “лику”: 
Невгамовний 
Хижий час
Скорчив мені пику.
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* * *

Сонце й місяць тишком-нишком
За хмари ховались,
Та я бачив: два світила
Ладно обіймались.

“Місяць сонцю — то не пара”, —
Кажуть у “родині”.
Але місяць залицяння
Несе сонцю й нині.

Сонце б може й прийняло б
Легіня із ночі,
Якби місяць не темнив:
Що він справді хоче?

* * *

Хтось десь писав
Колись про вишні:
“Слова цвітуть,
А вишні — лишні!”

В пивниці є
Вишнівка, сало...
Куди ж я з’їхав, 
Дурний гатало!
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БАРВИСТІ СНИ

Я й не п’ю —
Підношу дух
І мозок “рятую”,

Але часом
Так “вставляю”, 
Що бича вартую.

І художник думки — той,
Хто творча людина. 
І яскравості тим снам 
Надає чортина.

Якщо сниться вам вночі
Страшенна химера, 
То у чарці побувала, 
Нечиста “мадера”.

Якщо сниться вам ячмінь
Й велике корито,
То у вашу бакалюгу
Пиво було влито.

Якщо сняться огірки 
І “пахне сельотка”, 
То у склянці побувала
“Московская водка”.

А якщо ви їли жабу
Й сниться слимачок,
Значить, ви — аристократ,
П’єте коньячок.

А якщо кругом стріляють
І сниться війна, 
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То губа не з голопуцька
І смак до вина.

Сниться вам, що ви — козак,
Збоку молодичка.
Самогон був з буряка,
З чуба буде гичка.

А якщо вам сниться кактус 
І поколює по тілу,
Отже, ви “наблатикатись”
І хлебтали десь текілу.

Якщо спали ви спокійно
Не болить, ні там, ні сям,
Значить, мудро ви вчинили,
Влили в душеньку бальзам.

Якщо в маренні спите
Сивої кобили,
Отже ви, шановний друже,
Просто перепили. 

Сниться часом, що ти ангел
І летиш до неба.
Тю, на тебе, старий дурень,
Закушувать треба. 

Ну, а що ж воно таке,
Якщо снів немає?
Значить, вас ніхто не любить
1 не наливає.

Лиш одна свята водиця, 
Від якої й чорт не сниться.
Може, все це замінити
І її почати пити?
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* * *

Жінка за прилавком —
Щось таке цікаве:
Хто її не знає,
Все одно вітає.

Жінка за прилавком —
Це торгова фея,
В неї калькулятор —
Бойова трофея.

Жінка за прилавком —
Красуня Феміди,
І кружляють-носяться
Скрізь її флюїди.

Жінка за прилавком —
Ягода у соці,
Зазирну до неї я
Ще й у цьому році:

“Чарівнице-трудивнице,
Персоно важлива,
Почаклуй, заворожи,
Наваж мені дива!”
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* * *

Я сиджу та гойдаю
Себе в кріслі “античнім”,
Кілька років у ньому
Не сидів я практично.

Я вигойдую в ньому
Все знайоме до плачу,
Я тебе, наше крісло,
Навіть в снах своїх бачу.

І скриплять половиці
Від моєї сідниці.
Крісло зовсім не винне,
Що дістав ти по пиці.
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ДВОБОКИЙ “СПОРТ”

Колись поборював я змаг —
Чотириста по сто.
Хвилин за тридцять десь, чи сорок,
Мене уже несло!

Я міг долати вісімсот,
До фінішу доходив,
Я вісімсот — усі по сто —
В дистанції знешкодив.

Часом траплялось і не так:
Забіг до того спринту.
Залежить, як ти стартанув
І хто націдить пінту!
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СОРОКІВКА

Сороківка, сороківка, 
Я — не хлопець, ти — не дівка.
А на осінь — зміни носять,
І суглоби всі голосять. 

То кольне, то заболить, 
То у грудях щось хрипить, 
То в колінах затріщало, 
Передчасно щось упало.

Знемагають наші сили,
Було вгору, тепер — схили.
Як присісти, то “о’кей”,
Ану, вгору, “бухарлєй”! 

На підпорку треба “крепа”, 
Часом випаде щелепа, 
А на плечі сяде муха, 
Ледь не важча від лантуха.

Що на старість можна вс...тись,
Можуть всі переконатись.
Бо ніхто не дбав до того,
Що попало нам під ногу. 

Шурували і не дбали, 
Усе їли, всіх кохали. 
А тут зранку щось “тріщить” — 
Сороківка нам свистить.

  3 листопада 2006 р.
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НА ЧУЖИНІ
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ХТО Ж 

ТАМ ДУМАВ 
НА ВКРАЇНІ...

(Нюаркська замальовка)

Світ широкий розстелився 
Без кінця і краю, 
А ми їдем з України 
Десь шукати раю...

Хто як міг, шукавши блату, 
Йшов до консуляту, 
Дорогі купляв білети 
Та не на зарплату.

Під проценти ті доляри 
Зичились сотками, 
Віддавав їх дехто навіть 
Довгими роками...

Як нам файно у дорозі 
Марились доляри, 
Дорогі апартаменти 
І веселі бари...

Та те марево пропало
І погасли мрії,
Щоби стати мільйонером —
Немає надії.
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Хто ж там думав на Вкраїні, 
Що в тій Америці 
Не рабами чорношкірі, 
А ми, блідолиці.

Правду кажуть у народі, 
Що оті “зелені”
Мають в смужці на банкнотах 
Допінги скажені.

Хижі очі біда має, 
Що нами керує, 
З України аж у Штати 
Усіх нас вербує.

Гарне ж випало життя 
На нашую долю, 
Замість бюрів і дипломів 
Маєм пензлі й “ролю”.

Взяли в руки молотки, 
Тачки  і лопати, 
А буває в контрактора 
Не вирвеш зарплати.
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Та приходить та неділя — 
Йде тепло по тілу! 
Маєм файний лікер — штор 
Біля Айвігілу.

Раз на тиждень із торбами 
По тій паркінг-ляді 
Йдуть нюаркські українці
Замучено-раді.

Тільки, друзі, не сумуйте, 
Піднімайте чарку. 
Ще не вмерли українці 
В чорному Ньюарку!
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ПАРАДОКСИ НЬЮ-ДЖЕРСІЙСЬКОЇ ЯМИ

Що день, то сто за Фаренґейтос,
Тут, мовби в пеклі, — гірш Кувейту.
Не бачив ще такої ями,
Як Нью-Джерсійські ці “Багами”.
Та ями ми не боїмося!
Мов кілька в бляшці — вмістимося,
Вдихнем пари цього болота,
Бо ми — з усіх усюд голота,
І українці, і поляки,
І мексиканськії голяки...
Удома в нас була бідота,
А тут чека на нас робота!
Як хробаки в помийній ямі,
Брати в Христі та у ісламі,
У гордій позі оптиміста
Жуємо корм капіталіста.
Хоч ми й клянемо свою долю,
Ночами скиглимо від болю,
Але усе ж таки, нівроку,
Не ступиш звідси ані кроку.
Бо свіжий доляр конто тисне
(Хіба колись комусь він скисне?)
Таке життя — не примусове,
Для когось, може, й тимчасове,
Але наразі в нашу яму
Вкладаєм райдужну рекламу:
Щоб вдома, там, не існувати 
І без роботи, і зарплати, 
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Братів, сестер, родину близьку 
Сюди вербуєм, до ямиська, 
Щоб потім нам не говорили, 
Що їх до себе не просили...

Усі ми марим рідним краєм, 
Ночами Господа благаєм, 
Щоб українські казнокради 
Вступились від корита-влади, 
Щоб стали вдома керувати 
Правдиві наші демократи, 
А не комунівські вар’яти, 
Тоді Нью-Джерзійські “Багами” 
Послали б ми до... “тої мами”, 
Й вернулись до своєї хати, 
Щоб вільно в ній хазяйнувати.

1998 р.
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РОДИНА НЕ ПОМОЖЕ!

Не питаю я тебе, 
Хто і звідкіля ти, 
Та на носі зарубай, 
Як попав у Штати.

Тут по-справжньому закон 
Білим світом править 
І на морі, й на землі, 
Й під землею навіть.

Українець чи єврей — 
Рівноправні всі тут. 
А як ступиш десь за кон, 
То зживуть зі світу.

Заклюють і не спитають, 
Чия ти дитина, 
Не надійся, що поможе 
Багата родина.

Тут закон, немов струна, 
А не наше дишло, 
Яке можна повернуть, 
Щоб на краще вийшло.

І для підкупу судді 
Чи їхнього мента 
Тут ніхто тобі не дасть 
Ні одного цента.
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ФЛОРИДСЬКІ ТАЙНИ

Жив і я колись
В Ньюарку

З Стефком із Долини.
А тепер я —
У Флориді,

Де немає глини.
Навкруги

Лишень пісок
І страшні болота,

А у них,
Щоби ви знали,
Усяка бридота.

То направду
Гарний край,

Чудесна природа,
Ще й кругом

Цілком за “frее”
Є солена вода,

І акули — в океані,
В багні — крокодили

Я зі страху
В “Ноmеdepot”

Купив собі вили.
Йду озброєний
“РАLM-костом”, 
Всі ся оглядають,

Не всі в курсі,
Що я з краю
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На то лайсенс маю.

Та хоч добре,
Як колись тут,

Змії не літають,
Лише так собі тихенько
В шпарку заповзають.
Я від того ся страхую,

Кожну дзюрку контролюю,
Щоб в лихую у годину

Не вліз “Спайдер” під перину.
Перебрався я недавно,

Та мушу признати,
Господарський я є хлоп

Коло свої хати.
Маю з тридцять ящірок,

Зо три черепахи,
Скорпіонів все рахую,

Як тріпаю лахи.
Ну а так — усе “олрайт”,
Навкруг пальми гарні,
Ну, а я лежу під ними,
Хоч оті дні — марні.

Бо не падають
До рота

Халявні банани,
Лиш сверблять

Від мошкари
Незгоєні рани.

Ну, а так все “загоряю”
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В пошуках роботи
Й мислю так собі:

Для чого
Всілякі клопоти?

Але то — ще півбіди!
Цікавіше буде,

Як закрутить, загуде
Вітер звідусюди.

Ось тоді, мабуть, згадаю
Всіх святих відразу.

Лиш міркую: ким назвуть
Й цю страшну заразу?
Якщо вітер не змете,

А вода не змиє,
То покірний ваш слуга

Ще чогось “підлиє”.
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СТРАШИЛКИ З ФЛОРИДИ

(З реальних історій)

Тут немає зовсім снігу, 
Лиш джунглі й болота, 
Крокодили і акули — 
То одна голота.

Сіла жінка на каналі
Замочити пальці,
Тепер, бідна, спочиває
В рептилячім смальці.

Інша вийшла прогуляти 
Песика на волі, 
А його ота сволота, 
Лигнула без солі.

Страшно жити тут на суші,
Також в океані,
Розгулялися акули,
Мов оті піраньї.

Атакують, хижі монстри, 
Немовби торпеди, 
Від людини залишають 
Лиш гумові кеди.

Я піду на інтенсивні
Курси вибухові,
Бо ще хочу побувати
У рідному Львові.

  Червень 2006 р.
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* * *

Я “висаджуюcь” в ріднім городі,
До батьків, до рідні — аж тепер...
Боже праведний, я був щасливий
Місить глину із “Флориди сер”.

І верби довгі віти похилили,
І вільхи затремтіли, як я йшов,
На бережку берези гомоніли:
“Далеко ж ти — ген-ген від нас пішов”.

Не тільки я, а й рідні та сестрички
Позапрягали, бачте, свої брички...
На чужину повіялись із дому,
Забули стежку батьківську, знайому.

Винити нас, скажу, немає смислу,
Бо кожен зробить зразу міну кислу.
Не винні ми: така вже наша доля,
Бо закордоння — не така вже й воля.
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СУМ* 

Не сумуй, мій брате, 
Коли СУМ існує, 
Союзівка-мати 
Твоє серце чує.

Коли Ти в’їжджаєш 
В СУМівську оселю, 
Пахне рідним краєм 
П’яніше від хмелю.

Не сумуй! У СУМі
Сили набирайся
І у мрії-думі
В рідний край вертайся.

До вітця і неньки, 
До тієї хати, 
Де ти вчивсь маленьким 
Ніжками ступати.

Звідки досі чути 
Пісню колискову, 
Запах м’яти-рути, 
Материнську мову.

* СУМ — Спілка Української Молоді — загальнонаціональна патріотична 
організація в еміграції, виховна програма якої — “Бог і Україна”.
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СУМівська оселя, 
Козацька домівка, 
Ти стоїш, мов скеля,
Наших душ криївка.

Маниш цвітом рути, 
Пахощем євшану, 
Не даєш забути 
Матінку кохану.

Хай палає ватра 
В СУМівській оселі, 
Щоб ми йшли у завтра 
Дужі і веселі.

Хай дзвенить при ватрі 
Наша пісня зична: 
Україна — мати, 
Україна — вічна!
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НОСТАЛЬГІЯ

Пахне кава — перший клас. 
Приязна розмова. 
Ностальгія мучить нас, 
Хочеться до Львова.

У кав’ярні десь у центрі 
Чи в його окрузі, 
Чи за гривні, чи за центи 
Випити за друзів.

Сісти б там під “парасолю” 
Чи у “Вернісажі”, 
Кайфувать собі уволю 
Без краплини лажі.

Грають живо там до ранку 
Скрипка, бас і труби, 
І цілують філіжанку 
Мої спраглі губи.
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Моє серце спомина 
Підголоски, Сихів... 
А круг мене — чужина 
І нема утіхи.

Серце тугою щемить, 
Завмирає мова... 
Полетіти б, хоч на мить, 
До старого Львова.

Де трамваїв передзвін, 
Зчовгана бруківка. 
Рідний Львове! Я — твій син, 
Ти — моя домівка.

Милі друзі! Скрипки з басом! 
Як ведеться вам там? 
Чи ви згадуєте часом 
Мене — емігранта?
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* * *

Вулиця Вірменська,
Бруківка, брущатка.
Кава — медовуха.
Вулиця — загадка.

Вулиця Вірменська —
Це архітектура.
Неповторна будеш
Ти для балагура!

Вулиця Вірменська —
Історичні мури
Бачили і радість,
Бачили й тортури.

Вулиця Вірменська —
Невід’ємність Львова.
В тих старезних мурах
Живе своя мова.
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ОКЕАН

Страшний і чудний богатир
Чарує подихом просторів.
Заплющиш очі — і пливеш
До чорнобривців, осокорів. 

За океаном — цей же світ, 
Такі ж прості та добрі люди, 
Що тішаться усім земним 
І помирають від простуди.

Нас розділяє не вода,
А велич синьої заграви.
Так хочеться пірнуть до дна,
Де обіймуть шовкові трави. 

Або, мов чайка, розсікти 
Чисте повітря, гребінь хвилі, 
І довго-довго так плисти, 
Щоб ніжитися у цій силі.

Таємний простір, дивний світ,
Що родить сонячне проміння... 
Який старий він, скільки літ,
Яке у нього покоління?.. 

І він живе, сердито стогне — 
Музей вже пройдених століть. 
Усе пливе, ніщо не вічне, 
А він завжди такий стоїть.

Квітень 2006 р.
Флорида

(Флаглер біч)



116

РОЗМИСЛИ ПРО БУТТЯ
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ШУКАЧАМ СВОЄЇ ДОЛІ

В нещасті теж є щастя крихта, 
І поряд з мінусом є плюс, 
Як на руках у тебе пліхта*, 
То знай: в колоді є ще туз.

Така вже гра... І не ховайся 
Від хвилі, що на тебе мчить, 
А міцно за стерно тримайся, 
Щоб вправно хвилю ту розбить.

Хай б’ють із неба громовиці 
Такі, що вже здається — край, 
Ти будь завжди міцніше криці, 
Ніколи в відчай не впадай.

Якщо гравець не похитнеться 
І вкриє карту молодцем, 
Йому ще доля усміхнеться 
Своїм просвітленим лицем.

* Пліхта — дрібна невпливова карта у картярів.
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ОБРАЗА

Мій закинутий світ
Ще не пройдених літ,
А на серці — образа і туга.
Може, шлях перебіг
Чорним мічений кіт
І тому я без вірного друга?!

В жилах кров аж кипить,
Щоб усе окропить,
Як в кайданах загублену волю.
Я шукав світ ясний —
(Він чужий, він не мій!)
Та не ставлю до скроні пістоля.
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МОТИВ

Мої думки,
Самі себе не люблять
І ненавидять,
Хають і плюють.
Які вже є,
Мені лиш з ними бути,
Їх не цураюсь, 
Хай вони живуть.

Туге повітря,
Змучилися очі,
Вино пролилось
В димі цигарок.
Я вже “поплив”...
Ну а душа ще хоче
Вхопити приспів
Або хоч мотив!
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* * *

Мій мозок виснажений вкрай — 
Не знаю: пекло це чи рай. 
Не можу відповідь знайти, 
Якою стежкою іти.

Думки летять у два кінці, 
Як два розлючені бійці. 
Та їм дорога лиш одна — 
Пізнати істину до дна.

Для чого всі ми живемо? 
Чому самі собі п’ємо, 
Як упирі, заживо кров? 
Оце любов?

Чому за безцінь віддаєм 
Все те, що в муках пізнаєм, 
І не зізнаємось собі 
В отій одвічній боротьбі.
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Та легше здатись, ніж знайти 
Краплину сил для боротьби, 
Щоби змінити стиль життя 
І повернутись з небуття.

Таке життя, такий розклад, 
Усе ми чинимо невлад 
І краєм серце своїх рідних
Та мучимо собі подібних.

Хоча ми можемо щодня 
З розгону зупинить коня 
І повернути на той путь, 
Де Божі істини нас ждуть.
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* * *

Розсікає простори
Корабель любові
Паром нерозлучної
Слави в яснім слові.

Потопаю в славі тій
І прошу ще слова.
На паромі я на цім —
Як талан-підкова.

* * *

Я не знаю,
Що зі мною,
Ніби все
Так, як у всіх.
Але часом
Я лякаюсь
Сам себе,
Хоч я — не псих.



123
* * *

В багряних кленах
Ніч шукає спокій,
І просинаються
Всі звуки темноти.

Шумлять дороги,
Тим, що одинокі,
І гнізд не мають,
Може, й теплоти...

Загавкав песик:
Друг десь на підході,
А, може,  гість незваний
Завітав?
Приходить вечір —
Весь у колобороді,
А я Пегаса
Нишком осідлав.

* * *

Ти не можеш
Так, як я.
Я не можу
Так, як ти.
Зовсім різні
Ми з тобою,
В дурості ж — брати!
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* * *

В нас совість
Прокидається запізно,
Гріхи, мов сніг,
Летять — і вже нема.
Сповзаєм делікатно,
Одномісно,
І як в багнищі 
Тужиться карма.

Мов оболонка
Тихого прокляття —
Коварний код
Числа твого зачаття,
Якась химера
Носиться кругами.
Розгін ілюзій —
Це нікчемні драми!

Апокаліпсис — не порожнє безголосся,
Армагендон... Та хай воно летить!
А ми живем з собою в розголоссі,
А ми втрачаєм час і свою мить!
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* * *

Я хочу себе покарати
За те, що в житті не зробив.
Я хочу себе покарати
За те, що ж таки наробив.

Немає негрішного тіла,
Немає в спокої душі.
І думка — чи чорна, чи біла —
Вартує не більше лапші.

Усе пропадає у часі,
Минуле не стиснеш в кулак,
А ми у загальній цій масі
Повземо в майбутнє, мов рак.

Людина — не тільки це слово,
А й серце, якщо воно є.
Я вірю, що десь вибірково 
На мене удача клює!
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* * *

За кулісами
Колючого металу,
Затаївши подих,
Ти не спиш.

Мчаться коні,
Сповнені екстазу,
І спливають дні,
А ти — сидиш...

Та колючка
Вп’ялась в мої ночі,
А за нею — молодість моя.
Ви пробачте, рідні,
Плачуть очі,
Сниться воля,
Може, то не я?

Спить барак,
І плаче-стогне
В кожного
Знедолена душа.
Не вартує, певне,
Життя наше
Навіть
І щербатого гроша.



127
Вийдеш із бараку —
Озирнешся,
Дні пливуть в уяві,
Як у сні.
Але тут уже
Не обманешся:
Воля — лиш на вільному
Коні.

* * *

Загублений час...
Пустий я для Вас.
Та я не один
Серед тих всіх низин.

Ви пробачте мені,
Все — як в кепському сні.
Але прийде мій час,
Я підніму всіх нас.

Досі я не вгадав 
В лотерею, що грав.
Але я — оптиміст,
Ось у чому весь зміст.
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* * *

Є у мене мрія,
Яка не старіє:
Побачити мрію,
Що у серці мліє.

Дочекатися того,
Що душа бажає.
А як воно буде —
То Бог його знає!

В серце заповз сумнів —
Є на те причина:
Недостойний батько
Не догледів сина.
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* * *

Ще в колисці
(Чи й в утробі)
Сумнівався я у собі.
Так і зараз
Ще не знаю,
Що я хочу,
Що шукаю?

Щось позаду,
Щось спереду,
Сьогоденний мед із леду?
Та земля іде по кругу...
На землі я маю смугу —
Часом чорну, часом білу...
Шанс Земля надала Тілу!
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* * *

Для тих, хто хоче осягнути
Моє послання і збагнути:
Цей світ підштовхує так жити,
Щоб очевидячки здуріти!

У цьому хаосі проблем,
Звичайно, вихід ми знайдем,
Якщо згадаєм свою ціль
Відкинем зависть всю і біль,
В прощенні станем на коліна, —
Тоді в житті настане зміна.
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* * *

Ти за здоров’я промовляєш,
Хоч водночас — за упокій...
Народження смертельне — знаєш?
Життя людське — це пафос мрій.

Купити можна, що завгодно,
Нема ціни лиш на одне:
Нехай це буде і не модно —
В один кінець життя іде.

А що ж є вище та цінніше
Від свого місця на землі?
Тебе родили не пізніше...
Це — твоє місце в тім котлі!

Чому так грубо? А хто вийде
Із ореолом та крильми?
І день, і ніч дана лиш сильним.
Не просто бути нам людьми...
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* * *

Віддалік од Землі
І од синього неба,
Од самого себе
В неозорому світі.

Кожен спогад — любов,
Оповита сльозами.
Ти блукаєш, бредеш 
По стежках манівцями.

І не знаєш коли,
Тебе зовсім не буде,
І настане той час,
Де не буде Іуди...

Спеленай мене, час,
Я не хочу старіти,
І покайтесь в гріхах,
Живим — жити і жити!
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* * *

У туманну далеч йде минуле,
Не досягнувши жаданих миль,
Ті, хто жили, — вже заснули,
А тіло, плоть — це тільки гниль...

І як розмінне сьогодення —
У просторі зірок-планет
Пора настане одкровення,
Настане час падінь комет.

Герої рояться грибами
І президентами стають,
Злодюги брешуть не губами,
А слиною — слова плюють!

Ну що за світ, які мотиви,
За що це Бог кидає зливи
В простий довірливий народ?
Ну що за стерво уродилось,
Цвиркаючи у свій город?!
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* * *

Як завжди, старався 
   я не промахнути.
Хоч кому це треба?
   Лиш мені?
Щоб брехня залишилась
   потомкам,
А життя пройшло, 
   мов уві сні?

Пам’ятаю юність:
   “спів у свинстві”,
Всяке “мусиш” 
   збуджувало гнів... 
Я втікав од дому
   і від правил
І робив практично,
   що хотів.

Я б і дальше нехтував закони,
Жив у власних розмислах буття,
Але в світі є, мов у ікони,
Щось святе, як сповідь-каяття.
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Я дорослішав,
   втискав себе “у рамки”
Не для себе —
   для моїх всіх дорогих,
Щоб у них колись,
   якогось ранку
Сльози не лились,
   що ти останній псих...

Їх життя, життя...
   дурні закони.
Хто їх пише —
   не сповідує, однак,
Що для них
   мої святі ікони,
Але я — 
  вже й не такий дивак!

19 квітня 2009 р.



136
ЦІЛЬ

Сторожились один одного,
Але разом
Все ж ішли.
Злості було,
Як в голодного,
Й дурості мішків.

Ми штовхалися
І падали —
Та продовжували путь.
Ми були
На всіх озлоблені,
Та раділи,
Що нас ждуть!

Ось, нарешті,
Ми добилися:
У двобої 
Настав мир.
А чужі серця звабилися
Та пірнули в Синьовир!

Квітень 2009 р.
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РІШЕННЯ СОВІСТІ

Чи не простіше 
Все пробачити,
Забути,
Не думати,
Що гріх —
Це назавжди. 
Зробити крок,
Клякнути
Для покути —
І буде радість...
Якщо б кожен
Вдумався
У дійсність,
Для чого злоба
Перевищує добро?
Чом, як в істину,
Ми кидаємось
У підлість?
Чим тішить
Нас таке 
Гниле нутро?
Слабкі, убогі,
Злі, 
Душею впавші,
Крокують манекени,
В себе 
Гроші вклавши...
Один від одного багатші...
   29 квітня 2009 р.
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* * *

Те легко описати,
Що було, —
Вчорашній день,
Сьогоднішній — ніщо.

А завтра —
Це є дійсно завтра,
Або ти вижив,
Або ти — ніхто!

І докажи,
Кому ти ще потрібний,
Окрім себе самого, —
Сам для себе й пій!



139
* * *

Я задумався над тим,
Що чує незрячий,
А що зрячий, що глухий,
Не те, що ми бачать.

А у зрячих сліпота —
Як у чуйних глухота,
Бо, як бачити не хочеш,
То із слухом напророчим!

Я не бачив і не чув,
Я був десь, а там не був,
Бо там щось було не так, —
Бодай трафив його шляк!

* * *

Життя дається
  тільки раз,
Та все можливо
  наверстати.

Спіткнувшись раз, але
  не два,
По-новому під сонцем
  спати!
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СТАРАННЯ ЧАСУ

Час минув, я сам не знаю,
Що оце зробилось,
Ніби моє грішне тіло
Все перемінилось. 

Знову я, мов у дитинстві, — 
В полі конюшини, 
Голова моя чманіє 
Від квіту калини.

Та минулося дитинство,
Посивіли скроні,
Зморшки глибші під очима,
Як і на долоні. 

Час пливе, та ще я зможу 
Відчути все знову: 
Шепіт листя в тихім парку, 
Лебедину мову.

Пливуть думи, як ті хмари,
Не видно проміння.
Принеси нам світло й радість,
Нове покоління.

2017 р.
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* * *

Хоч весною пахне,
Я ж в тенетах тьми,
Запахів не чую
В студені зими.

Впаду, розіб’юся,
Пропаду, як тінь,
Пронесуся лихом —
Дико-вільний кінь!

Хто мене полюбить
У цих латах-днях,
Скажу: день не празний —
Весна лиш у снах!

* * *

Колотить душу
  сон дурний,
Всадилось щось
  тяжке на груди.
Як вийти з того
  небуття,
Зігнати тінь —
Той час облуди?
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* * *

Ніколи не знаєш,
Що в складках у штори,

Яке там життя
За кожним вікном.
Там — мла і таїна,

Яку ти пізнаєш,
Ступивши за двері
З чудовим вином.

* * *

Стихає музика в очах,
Вже не потрібні компліменти,
Застиглий крик в твоїх устах.

Бувають же такі моменти?!

* * *

Чому
На завтра

Вся сьогодність
Вже не годиться

І не буде...
В своїм житті

Ми як сторонні.
Христа потомки...

Чи Іуди?
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МОГИЛЬНИКИ

Вони собі
Могилоньки копають,
Копаючи могили
Для усіх.
Могильники покійників
Не знають,
Та піднімають
Чароньки за них.
Сира, холодна, 
Мокра і немила, 
Ця служба-яма 
Вжилася у жилах.
Якщо хтось захотів
Чарчиночку залишити для когось —
Могильники прийдуть
І пом’януть, мов свого. 

Настане час — 
Їм цього не зробити, 
Бо хтось за них 
Так само буде пити.

Весна 2007 р.
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* * *

Колись я виберусь із “чаші”, 
Де діється експеримент.
Час виплюне мене із “пащі” — 
У кожного з нас — свій момент.

Десь був придуманий рецепт
На мої довгі, дивні роки,
Який змінив душі “акцент”,
Не знали жалості пророки.

Не здуриш дзеркала буття, 
Ми ранком в ньому на долоні. 
Який вже настрій до життя, 
Як бачиш срібні свої скроні.

Як за сценарієм наш день,
Свої виконуємо ролі.
І кожен з нас, мов та мішень,
Ми не захищені, ми — голі.
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БЕЗПОВОРОТНІСТЬ

Якщо ти думаєш,
Що вернем

Свою молодість,
То ризикуєш

Загубити
Все, що є.

З роками зманлива
Ідея омолодження,
Бо стрижень часу
Все по-своєму кує.
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ПАДІННЯ...

Лежить мертва пташка,
То вже ж не мурашка.
Стоїть на дорозі
І плаче монашка. 

“Ти б ще політала 
По білому світі, 
Твій щебет би чули, 
Як частку в трембіті”.

Сумує монашка,
І біль зрозумілий:
Світ втратив пташину,
То він вже — не цілий. 

   Жовтень 2006 р.
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ЛИСТОЧОК

Я родився в листопаді
І, мов той листочок,
Задуває долі вітер
У кожен куточок. 

Що вже тільки я не бачив, 
Де не “обертався” — 
І батярив, і “банячив”, 
Та ще не зламався.

Часом падаєш у яму,
В яку все зливають,
А ти знизу усе бачиш —
То вони не знають. 

В якійсь хвилі знов злетиш
І зверху “чатуєш”,
Як прислухаєшся тілько —
Вмить усе почуєш.

Я лечу, міняю колір,
Є ще в мені сочок.
Де повіє, де потягне,
Там й впаде листочок.

   Листопад 2006 р.



148
ЧУЖА ТІНЬ...

Мов чужа тінь, 
Я сам і босий,

Боюся стати на стопу
Й поринути

В земнії роси,
У запах,

Що живе в степу.
О здичавіла буднів суть, 
Печінко-ниркове насилля, 
Усе стороннє деркотіння — 
В залежності твого хотіння! 
А зовсім поряд — інший світ, 
Де не трясе в липкому поті. 
Не заглядайте в цю біду, 
Життя прекрасне в іншій ноті.

Вересень 2006 р.
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ПОСЛИ...

Безповоротний гнів
В твоїй лихій особі

Тримає “гниво”
Всіх бездумних дій.

Живеш собі
Безпотрібно-ліниво,

Збуди себе,
Пробий фурункул гній!

Не заганяйся, 
У дурних бажаннях, 
Відкинь всі сни,
Що в мріях поросли. 
Живе реальність 
В суміші з стражданням, 
І ми в цій грі — 
Малесенькі посли!

Літо 2005 р.
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* * *

Нехай цей день
Буде початком,

Життя щасливого
Для нас.

Давай “відкриємось”
Для себе,

Життя ж дається
Лише раз.

* * *

Я ніколи не стану
З тобою,

Мій розвіяний
Вітер чудес,

Затівати азарт
До двобою

І шукати собі
Зайвий стрес.
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* * *

І дух, і тіло...
А нічого.

Все дуже сумно
І убого.

Буває й мило.
Тільки в кого?

У згустках мислення...
Нічого!..

* * *

Це худоба
Моїх думок,

Єретик із норов.
Душа підбита,

Мов крило,
Щоби вернути

Віру знов.
Чому я так —
В оту глумливу еру?
Де не повернемся
Ніколи ми...
І часом в сутінках,
В завалинах гріхів
Шукаємо ще вхід
В святу печеру.
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* * *

Така вже доля українця — 
Напитись горя, аж по вінця.

* * *

Пливуть неспокійні століття,
Земля вже сповзає з осі.
І чаша води непостійна, 

Гряде катастрофа не в сні.

* * *

Ой неси мене, мій сон,
У спогади-мрії,

Ой неси мене, мій сон,
В літа молодії.

* * *

Всі молитви
Усіх церквах
Не зупинять
Ворог-час,

Що невпинно
Старить нас.
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* * *

Ми встрягаєм
Глибше в мул
Від дурних,

Безглуздих дум.

* * *

Суть добра ми розумієм
Та добра чомусь не дієм.

Не живемо, а існуєм,
Не палаєм — лишень тлієм!

* * *

Час нікого не чекає,
Час дає і забирає,

Час не вернеться назад,
Час для нас — немовби кат.

* * *

Буди мене,
Мій дикий голос.

Десь, може, совість
Молиться на тінь.

Я в розпачі,
Мов одинокий колос.

Навкруг лиш степ,
І б’є копитом кінь.
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* * *

Зима — не зима 
І осінь — не літо,

Весна не цвіте,
Пропаде все жито.

Кому яке діло?
Кого це хвилює?
Якими стежками

Дух волі мандрує?
Є в кожного доля,

Вмій тішитись нею.
В житті насолода —

Я тішуся нею.

* * *

Рік за роком,
День за днем

Будь-куди,
Але пливем.

Весла тонуть у воді...
Ми — на дні.

* * *

Я мушу нотувати
Мої дивні бачення,

Де немає цноти тіла,
А в словах — прострація.
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* * *

Я вірю у життя загробне,
Воно мені ще невідоме.

А в снах я дещо вже впізнав:
Воно з реальністю знайоме.

* * *

Морозить тіло глупа ніч
І крутить пальці у штиблетах.

Немає правди у житті, 
Немає правди в снах-куплетах.

* * *

Ніщо не терпить пустоти,
Ніщо не є завжди цнотливе,

Ніщо не вічне на землі,
Усе по-своєму вразливе.

* * *

Проносяться хвилі емоцій, 
Хитається тіло “кудись”. 

І “соло” виконують очі — 
За чарку вони продались.
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СИЛА СОНЦЯ

Роса життя нам повертає, 
Життю ж навік вертає нас, 
І кров потоками буяє — 
Вирує почувань екстаз.

Але всі ми — з одної глини 
(Ще кажуть — з одного ребра), 
Чи раса жовта, чорна, біла — 
Та сива буде з них зола.

Кого ж таки спасе Спаситель, 
Тому позаздрити — це гріх, 
Бо коли спалена обитель, 
То в ній буття не буде вік.

Як тихо сонце ранком сходить 
І грає в крапельках роси, 
А вся Земля в блаженстві плодить,— 
Тоді у Бога все проси.
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ЗАМКНУТИЙ  КРУГ

Зі всіх сторін хтось оком коле — 
І не сховатися від віч. 
Не бачив би я їх ніколи: 
Вони гіркі, як страсна ніч.

Нехай приходять всі до мене — 
Очі відпущених гріхів 
І світять полум’ям зеленим 
З глибин забутих вже віків.

Той шквал емоцій невимовний 
Горить в зіницях — не згоря. 
А голос, тихий у розмові, 
Як срібло, сіється й сія.

Думки летять, мов дикі коні, 
І шаленіють в забутті. 
Та згини ліній на долоні 
Повідають, що жде в житті.
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СУМНО 

Дві кімнати пусті й невеселі.
Два синочки — не в нашій оселі...
Два сина, два орли, два соколи.
Різні долі в них, різнії “школи”.

Але батько і мати одні,
І синочків кохають без тями.
Ви заблудитесь, може, в житті,
Будем вас виглядати роками...

Пам’ятайте, що батьківський стіл
Вам накриє ріднесенька мати.
Бережіть себе, хлопці мої,
Ніч і день ми вас будем чекати.

   Березень 2012 р.
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АБСТРАКЦІЯ

Багно і вельон, й чорні гори, — 
Усе в одне згортає ніч, 
І я лиш бачу гиблі тори, 
Не розумію, в чому річ...

Нема й щілинки у тумані, 
І місяць-серп не майорить 
Невже в безтямному дурмані 
Надія втілення згорить?!

Та ні! Зоря — дарунок Бога 
Укаже шлях моїх надій, 
І я, допоки буде змога, 
Чекатиму нових подій.
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* * *

Якби я міг, хоч раз, мов пес,
Загавкати з оскалом...
Даруйте, друзі, я ж не пес,
Бо “псів” у нас — навалом.

Не зовсім пси і не вовки —
В людській подобі “туші”.
Для пса — “ланцюг”, у зграї — вовк,
А Ви — “Верховні клуші”!

Немає ради для Вас всіх,
А Ви — таки у “Раді”,
Ну, що ж, народ кидав листок,
Тепер всі тому раді.

Це нібито і новий лад,
А Ви ж — це сум за старим.
Ми наче й вірим, що живем,
Пливем — і чимось марим.

Голодний пес — не то, що вовк...
У пса є свій хазяїн.
Голодний вовк — природи син,
Він має те, що має.
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Я перевагу надаю — 
І тут немає ради —
Не псу, не вовку, не козі,
А голосу — без зради!

  Травень 2015 р.

* * *

Я кактус колючий
На їжака схожий,
Для когось ніякий,
Для декого гожий.

В пісках, як колючка,
Без кореня згину,
А може, ще доля
Підкине і глину.

Та й зліпить статую
З душею-спокоєм,
Щоб я почувався
Не зовсім ізгоєм.
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* * *

Колись прапредки говорили, 
Як не було ще і письма, 
Що полювання — справа смілих 
І боягузів там нема.

“В житті вовки є і ягнята” — 
Де цю сповідують мораль, 
Там руку брат здійма на брата 
І сину матері не жаль.

“Якщо не ти, тоді тобі 
Вмить нанесуть смертельну рану, 
І переможцю в боротьбі 
Кругом співатимуть осанну”.

Я не з таких ловців! Тому, 
Хай навіть прийде мить остання, 
Не перейму і не прийму 
Таких законів полювання.

Не втоньмо ми у тому злі, 
Бо ж не вовки ми і не вівці. 
Навік хай щезнуть на землі 
Всі кровопивці й братовбивці.

Якщо були ми десь лихі, 
Не вміли лють свою згасити, 
Прости нам, Боже, всі гріхи 
І дай ніколи не грішити!
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МУСИШ

Живеш з дурним поняттям “мусиш”
І сам себе заживо душиш.
Зранку до ночі — метушня.
Невже якась ти комашня? 

Свою переживаєм драму: 
Хоч Божі діти — та без храму. 
Святої істини шукаєм, 
Того, чого не вистачає.
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* * *

З сугробів чутні п’яні хрюки,
І там стирчать і ноги, й руки.
О це народ, о це і “глюки”,
Всі, як один, ВВ-падлюки.

Сидить собі таке мілке,
Ріденькі волосочки,
Противний вищир на мордах,
П’є, чупакабра, сочки.

Тобі б, мерзото, дати в рило,
Щоби тебе у ріг скрутило,
Щоб оминала нас загроза.
Летіла куля — впав, стервоза.
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* * *

Злякався сірничок —
Не буде “огонька”,
Й запалка вже без газу...
Я б закурив
Таких собі гундяєвських цигар!..
Та ба! Не “розділяю” з ними “унітазу”!

Цей бідолашний хлоп —
Мов досі без житла...
На набережній “пиль” накрила розум.
Московська православна йде до дна,
“Кагор” змінивши на інстрижок воду.

Гудить гундос із Путіним в засос
Про православ’я і про віру.
І тобі, і інший — правосос
Що за хрестом маскують “душку” сіру!
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ПІСНЯ ПРО НАЦІЮ

О, гоннонація...
Під оком — “фара”
І дерта комбінація.

Цвіте акація.
Та хто ми є?

Що за формація?
Галюцинація? 
З-де-бичіла 
Всіх рівнів популяція! 
Умохренація?
Кому на штиль! 
Така ось коронація?! 

А замах — що?
Дивись,

Яка мутація!
Було б кого —

І в цьому,
Справді, рація.

Приспів:
О нація, о нація, о нація, 
Чому й за що та провокація? 
То була рація, що буде махінація, 
О відступи, моя галюцинація!



167
КОСА... (залізна леді)

Ой коса, моя коса,
Жаль, що ти не точена,
Перейдися по верхах —
Будеш кров’ю змочена.

Ну а совість? !
Не біда!
Вже і так підмочена.

* * *

Йди геть,
Дволикість,
Бо сама ти

Не при собі,
Нутро у тебе

Гнилістю смердить.
Не все так просто

Є у цій особі:
Злоба і лють

Притягують підлоту,
А в ній — безтямна

І брехлива нота
Потішує істоту

Кожну мить.



168
КОЛОБРУДНІ З РОСІЇ

“Ми за гріш убиваєм свободу,
Нам плювать на жадання народу.
Сієм мінами, сіємо “Градом”...
Треба ж бути таким труйним гадом!

Хто тебе народив, ти, паскудо,
Ти потрапиш до Страшного суду!
Хто дав право тобі, шльондро-гнидо,
Розпустити губу на Бескиди!

Хай горить ваше кодло зміїне
У пекельній смолі, у гарячій.
Не чіпайтесь моєї Вкраїни,
Душогубці, убивці незрячі!

Ви також — чиясь паросль і діти,
Вас батьки і плекали, й любили.
Де ж тепер, яничари, вас діти,
Коли кров’ю слов’ян край залили?

Прокляне вас і Божий весь світ,
І пошле вам прокльон рідна мати,
Бо ви маєте дати отвіт,
Як невинних людей убивати!

...Вірю в силу і правди, й добра,
Вірю в неньку свою Україну.
Вже настала пора, повернуть
Супостатів в червленую піну!
    2014 р.
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О, ДІТИ ПОРНОДЕМОКРАТІЇ

Правителі, учителі, губителі, 
Людської долі ставлені чудителі. 
Так ким і чим вони помазані, 
Кривавих рік вершителі?

Чому в руках одного ідола,
Мов з глини ліпиться історія.
Для кого й ким єси він обраний,
Що твориться така ейфорія? 

Жадаєм вірити в Творителя, 
В історію свого походження, 
А ми чомусь — в руках правителя 
Приречені вже від народження.

Чи треба жити за законами,
Які чомусь і кимось писані?!
Чи варто бути тими вівцями,
Котрі давно на м’ясо списані?!

169
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* * *

Завалило, замело
Снігом, як в Сиберії.
Єльцин — геть, а Путін — гульк:
Йде життя в імперії.

Зник у безвість Лігачов — 
Воїн проти чари: 
Коли Льоня керував,— 
Сам Черненко наливав 
За стійкою, в барі.

Хай їм грець, отим божкам — 
Вільна вже Вкраїна! 
Ми спожиєм первачка — 
Й море по коліна!
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ПОСЛАННЯ ДО МАМИ

Моторошна нічка, 
Списана віршами: 
Це моє послання 
До рідної мами.

До моєї долі — 
Рідного порогу, 
Хочу уклонитись 
Матінці і Богу.

Хочу полетіти, 
Де верби і поле, 
Де літають вільно 
Орли та соколи.

Там я народився... 
Гори і рівнини, 
Прошу, не забудьте 
Ви про свого сина!

Не забудьте, сестри, 
Єдиного брата: 
Одна у нас мама, 
Одна у нас хата.
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Мамо, моя рідна! 
Хіба біди мало? 
Єдиного сина 
Мов вітром зірвало!

Не дається знати — 
Живе так далеко, 
Звідки прилітають 
Навесні лелеки.

Хай вони, крилаті, 
Привітають хату, 
Де живуть і тужать 
Мої мама й тато.



174
* * *

Я сиджу при вікні,
А за ним “близнюки”* 
Під високими зорями мріють.
І вже в тій вишині
Запалали вогні,
Та вони мого серця не гріють.
Я вже тут третій рік,
А здається, що вік
Я примарного щастя шукаю,
І у цій чужині
Тужно, тоскно мені,
В цьому раї нема мені раю.
Хмарочоси увись
До небес пріднялись,
Та захоплення ними минає.
Що мені Уолл-стріт,
Як там десь, край воріт,
Рідна мати мене виглядає.
Там, де вітер хита
Золотисті жита
Під наметом небесної сині,
Де зозуля кує,
Де коріння моє,
В моїй хаті, в моїй Україні.

* Близнюки — хмарочоси міжнародного торгового центру в Мангеттені, 
які 11 вересня 2001 р. знищені терористами. Коли писався цей вірш, вони 
справді дивилися здалеку в моє вікно.
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* * *

Не відав і батько, 
Що думати буде: 
Як словом про сина 
Обізвуться люди? 
Нехай вони скажуть, 
Зібравшись думками, 
Чого ми є варті 
З своїми роками. 
Молодші і старші — 
В якій-небудь хвилі 
Чи будуть ці думи 
Такі для нас милі? 
Про те я не думав, 
Що буду від дому 
Настільки далеко 
Й нерідний нікому... 
Чужий, чужинецький 
Своїми думками... 
Чим я провинився 
У рідної мами?! 
Чи думала мама, 
Як пестила сина, 
Що всі сподівання 
Відніме чужина.
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* * *

Найсмачніші вареники в Мами,
Найкрутіші її пироги, 
Борщ і зупа, підливка з грибами,
Бо рецепти давали боги!
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ...

День за днем
Збираюсь на Вкраїну,
Щастя тут
Не бачити мені,
Часом кажу:
“Все, до чорта, кину,
Пропади все
В страшному вогні!” 

Просить мене 
Зморене серденько: 
Відвези назад, 
У рідний край, 
Де святкують Паску, 
А не “EASTER” 
Й подарунки носить Миколай.
Там дзвенять колядки
Цілий січень,
Сніг рипить,
Підспівує мороз.
Ну а тут
Все звично і буденно 
Ще й нещирі 
Усмішки “взасос”.
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* * *

Ой коли, ой коли ми були соколи,
Там тополі роздули весь пух.
І колись нарекли, навіть ім’я дали —
Соколята — тополевий дух.

Насадила сестра — і я бачу, мов сон,
Хризантем розмаїття й піоній.
А кругом зацвітав барвінковий наш гай,
Ник тюльпан від нарцисів іроній.

З них сміявся бузок... Біля студні росте
Вся колюча та пахнуща ружа.
За парканом — жасмин, ну а дальше — бур’ян,
Живе жаба... І жаби — калюжа!
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СОН

Тихо, тихо
Серед ночі
Задрімали

Мої очі.
Лиш голівонька

Не спить,
Все минуле теребить.

І відлічує години 
Серце, мозок — 
Всі билини, 
Що були 
І не були, 
Про роки, 
Що загули!
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РОЗЛЕТІЛИСЬ

Дивлюсь теперішнім в минуле:
Я теж, як все і всі, старію.
Часом поважний у житті
Та, як колись, “дурію” й “мрію”. 

Зажура б’є — в руках альбом, 
Усе там рідне і знайоме. 
Я часто думаю собі: 
Що є в житті найбільш вагоме?

Уже свій дім, своя дорога
І діти немаленькі,
Живі ще, дякувати Богу, 
Батьки мої старенькі. 

А в мене смуток: раз у раз 
Зринає спогад про той час, 
Як житній хліб духмянів в нас, 
Кругом гудів батьківський бас.

Хоча траплялось важко, та, однак,
Ми були разом п’ятеро — кулак...
Роз’їхалися дітки — хто куди,
Нема для рідних найстрашнішої біди.

Грудень 2005 р.
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ДОРОГА

Треба просто жити
І життя любити,
Не усі бажання
У собі “гасити”,
Не усі бажання
І задовольняти,
Щоб гріхів
Поменше
В цьому житті мати. 

Так що йдемо кожен 
По своїй дорозі, 
І не хайте когось, 
Якщо ви не в змозі. 
По своїй стежині 
До певної точки, 
Як дано вам Богом, 
Ідіть, сини й дочки.
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ЧУЖИНОЮ РАНЕНИЙ

...Спочатку хотілось писати патетично: “Впродовж 
моєї майже 30-літньої творчої діяльності такого учня, 
товариша, друга доля мені не давала...” Потім подумав 
і мав на меті висловлюватись лірично: “Якщо Музі 
стиснути крила американськими доляровими кліщами, 
то вона німітиме потрохи, лише час від часу жестику-
люватиме різними потворними гримасами...»

Однак його теперішній американський спосіб життя, 
мислення, сприймання навколишнього чужого світу і 
чіткі свідомі пориви туги за Україною примушують на-
писати просто, чітко, зрозуміло. Але в поетичному об-
рамленні. Бо я, як і Степан, не мислю себе без поезії. 
Лише ще кілька слів прозою. Доля звела нас наприкін-
ці січня 2000 року в Українському Народному домі м. 
Інвінґтона. На мій творчий вечір Степан приніс цілі 
стоси свого поетичного доробку, і вже наприкінці ви-
йшла творча зустріч двох Степанів з місцевими шану-
вальниками поезії, гумору і сатири. Відтоді Степан ніби 
отримав друге дихання. Його поезії, сатиричні твори 
почали з’являтись і в “Свободі”, й у гумористичному 
“Всесміху”, і в “Закордонній газеті”. І я, безсумнівно, 
радий, що якось причетний до цього. А тепер, як обіцяв, 
— поезія, тільки трохи з гумором, звичайно, як любить 
Степан:

Не важливо це, для кого
Книжка ця написана,
Головне, що він не чухав
(Бо не має) лисину,
Щоб в рядки запхати думку
Й музу заарканити,
Його треба, як не дивно,
Чужиною ранити.
А у болях і у муках
Україна мариться,
Хоч над нею зло і кривда
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Будуть іще хмариться,
В його творчості назавжди
Добромиль залишиться.
...Хай тобі, земляче-друже,
Вечорами пишеться,
Як отому соловейку
Щовесни співається!
Твоя Муза із тобою
Чужини тримається.
Та я вірю. І ти віриш,
Що ми вдома будемо
І правдивим, щирим словом
Не одного збудимо. 

...Щасти тобі, брате, не лише на “долярову” заметіль, 
а й на тривожну, образну, поетичну віхолу.

Степан Герилів
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