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Гіркі плоди терпіння,
Але солодко буде тим,
Хто терпить.
Тяжка праця упокорення,
А віддяка на Небесах.
Вузькі шляхи Господа:
В тісняві та вибоїнах.
Шляхи лукавого 
Для восьми колісниць.
Душа моя, де твої сили?
Серце моє, де твої сльози?
Тіло моє, де твій тягар?
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Друже мій, така гризота, друже,
Наче душу палять на вогні.
Прийде та, що до всього байдужа,
Що тоді лишиться по мені?
Папірці загубляться в буденні.
Біль мою, думки мої, слова,
Мов зчорніле листя сумних кленів,
Поховає висохла трава.
Друже мій, не лишиться і коми
з тих пісень, що виплекав на світ.
збайдужів, зневірився, утома,
Хижий вітер замітає слід.

3

Тікайте геть, усі мої печалі.
Нарешті прояснів чудовий день.
і сонце-злото, як в липневім шалі,
і вітерець наспівує пісень.
А горобина кетяги підносить —
Це вогники, що збережуть пташок,
Коли зима свої біляві коси
Розчеше і засіється сніжок.
Сміється жовтень — літній чолов’яга,
Неначе хміль блакить небесну п’є.
Мене також п’янить осіння брага
Та зігріва піднесення моє.
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Часи розімкнулись, тиняються бідні,
Гукають, шукають у темряві злій.
Як завше, священики правлять обідні,
А степом, як завше, хрипить суховій.
Та батька і діда вже не зрозуміти.
До тебе байдужі твої дітлахи.
і тільки травнево трімкочуть трембіти,
збирають печалі, ховають страхи.
Ти сном забувався, де казка панує.
Ця казка бувала ще гірш від буття.
Та мареву марне горлать алілуя
і перед Нероном гидке каяття.
Часи розімкнулись, розіп’ято душу,
Будуються церкви холодні, мов лід.
А Небо чекає, коли то вже рушать
До красного сонечка люди на схід.

5

Маленька елегія

Як той бідолаха, що потопаючи в морі,
згоден прийняти в спасінні будь-яку долю,
Жебраком попідтинню, ратаєм змореним в полі,
Ми благаємо просвітку, звертаючи погляд на зорі.
Але тільки відпустить лихо, хоча б на годину,
забувається все і знову дуріє людина.
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XVIII сторіччя

Легко жить! Кохати, не кохати,
Багатіти, в бідність упадати,
з неба собі зірки діставати,
Щоб безжурно на смітник кидати.
Пестить волю, продавати волю,
Кошенятком муркати тирану,
і вславляти поривання кволі,
знаючи, що більш робить не стане.
от сторіччя! Догма полум’яна
Полонила мудреця й кретина.
Трохи ще й розіб’ються кайдани
і... свобода створить гільйотину.

7

Кричати в безвість, марити, мовчати,
Втрачатися в осиній порожнечі.
Каштанів та беріз пожовклі шати
Холодний вітер кидає на плечі.

Я так тебе кохав, що ці діброви
Вслухалися у шепотіння шалу.
Як кошеня, моє мостилось слово
і в поцілункові надовго завмирало.

Минає все — для каменю розрада.
Ранкові сни годинника спинили,
і непідвладні тлінню листопада
Минуле наше заново створили.
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Гороскопи кажуть: цей також важкий.
Вже до лиха звикли в цій країні.
зустрічаєм ми свої роки.
А сніги ідуть сріблясто-сині.

Але буде краще, бо надія
Ще посмішкою торкається облич.
Тож плекайте заповітну мрію
В новорічну ніч.

9

Боюсь наврочити собі дурні часи.
А смуток мій, немов голодна кішка.
Для щастя людям треба лише трішки.
Всевишній, від самотності спаси.

Дай душу, щоб вона мене почула.
Я думав: буде чути кожен з них,
Та шепотіння в розпачах струни
Губилося. змикалося поснуле

Безмірне царство льоду й німоти.
Втрачаю день, втрачаю твердь земну,
Корюся і чорноту навісну
В зіницях розчиняю. Чорноти

зіниці стали повні відтепер.
Нечистого відчув — радіє він.
Слова, слова, чому ви криця й тлін?
зів’яв любисток, соловейко вмер.

Слова, я пам’ятаю ваш політ!
о Боже, світла, сонечка я прошу!
Навколо морок — непомірна ноша,
Що придавила маячнею літ.



12 1�

10

збожеволіть, збожеволіть від самоти,
Чи померти... Ні, заснути краще.
Уві сні побігти в темні хащі,
Де страшне, непрохідне болото.
Де водянику, пустуючи, русалки
Спати не дають, сміються дзвінко.
Де немає Ганни, Христі, інки,
Тільки вогники — душі моєї скалки.
їх усі докупи позбираю,
Спокоєм і тишею з’єднаю.
Волохатий лісовик з ведмедем
Третім у компанію візьмуть:
Підіймем барильця з п’янким медом,
Щоб забулась смутку каламуть.
А на ранок наберу суниці:
Хай собі ласує клишоногий.
зачерпну джерельної водиці,
Тихо-тихо помолюся Богу.
Плюскіт щастя в шепотінні крон...
Спати б так і бачить дивний сон.

11

Доживають поети в підкаблуччі дружин,
П’ють уранці кефір, чимчикують в контору.
Тільки зрідка, буває, гірчать, як полин,
Присмак рим, слина слів та надій мертве море.
А із пам’яті знов проростає життя,
Переповнене спрагою віршотворіння.
Де поділося все? Щезло без вороття,
Наче в ґрунті сухому пропало насіння.
Вранці раптом нікчемний зродився рядок,
Черв’яком переповз в рафіновану прозу.
Так у вазі конають бруньки верболозу.
Так буденність плекає одномірність думок.
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Пощастило сьогодні бездомному діду:
з якогось дива грошовитий гуляка,
Мабуть, після доброго з трунком обіду,
Дав йому пляшку, ще й сотню за щиру дяку.
Дід купив собі рибку, а також півлітра пива,
Ковбаси, помідорів, дві чорні хлібини.
обличчям його блукала посмішка щаслива,
Як він заглядав, наче в казку, в свою торбину.
Старий обережно заліз на горище будинку,
Де в закутку темному він рахував свої ночі.
Сонце сюди зазирало лише на хвилину.
Відводило погляд і в зелах ховало очі.
Старий наливав собі в склянку, згадував давнє,
Надривно кричав котяра, прохаючи їсти.
Роки молоді — таки ж бо були вони славні,
здавалось, назавжди яскраві, веселі, барвисті.
Дід наливав, шматочки кидав тварині:
«Бачиш, котусь, як мене закрутило кляте.
Треба ж було тоді померти дружині,
Коли я на лихо, дурень, попав за ґрати.
Ти від природи, тобі бомжувать по закону.
звик я, та віриш, деколи вмерти кортить...»
Потім бездомний співав про етапи й вагони,
Далеку Мордовію і Чорного моря блакить.

На денці лишилось, дід склепив поволі повіки,
Став малюком та стрибав біля мами.
Грала музика, раділи музики,
А зірки лукаві сміялись над нами.
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Ми згубимось між нового буття.
В його смітті ми втратимо дорогу.
і зовсім недоречне каяття
Поміж хаосу, де немає Бога,

Де лише розлад, тріщини, змагання
Мерців з мерцями, жаху й маячні.
залишаться зневіра і конання
Дівочих мрій у наркотичнім сні.

Ми будем танцювати під дуду
Якогось дідька, що страшний музика,
і боячись накликати біду,
Горлатимем про горе без’язико.

14

Бути півроку з жінкою,
Що не знає й рядка твоїх віршів.
Що їй до того, що ти — поет,
А не інший?
Для мене це є суттєвим.
Як для пташини злет.
Геть не цікавлять мої чесноти,
Крім того, що я — поет.
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Коли закінчаться Часи,
Коли земля принишкне в передчутті вічності,
А зло і облуда побачать свій кінець,
Тоді сонне хлоп’я піде,
Щоб подивитися за обрій,
і знайде слухняного лева
і веселого п’яничку,
Що заснув на чужому порозі.

16

Ганівка

Покинуте село.
Дерева і коти
так швидко здичавіли.
Без вікон і дахів
нагадують хати
істот доісторичних.
А погребів провалля
лякають темрявою
дітлахів вразливих,
немовби в них
страховиська принишкли,
чекаючи необережну жертву.
Страшна і сумна пустка.
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Ти назавжди зникаєш, як інші.
Потяг цей поспішить в Україну.
Навздогін недописані вірші,
Мов ключі журавлині, полинуть.

На чужині ніщо не тримає,
Але й дома себе не знаходжу —
Як приблуда, землею блукаю
і нічого змінити не можу.

18

Та ніч була коротка, петроградська,
Лише одна — на ранок вже пішов.
заміжня молодиця, хлопець хвацький
Під захистом травневих корогов.
Розчиняться, забудуться в буденні
П’янкий трунок на темному столі,
Цигарки дим, докір старезних кленів,
Що голови схилили до землі.
звичайний гріх, передчуття дороги,
обличчя гарне, тихі голоси,
і місяченько виплив круторогий,
Як човен серед вічної краси. 
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Помирати поволі на ліжку сусіда,
Чуючи голос тривожний коханки.
Дружина ось-ось на роботу піде,
А небо сіріє знемогою ранку.

Треба, зібравшись із силами, встати,
Прийти додому, впасти на килим.
Буде собака вірний скавчати,
Потім голову в тузі схилить.

Яка нудота в цім листопаді.
Боже правий, яка нудота!
Чорне листя в грязюку падає
В першім своїм і останнім льоті.

20

Над істамбулом мінарети вознеслись.
Всевишнього вславляють муедзини.
Тут ґаздували козаки колись,
А нині в піднебессі чайки линуть.
«Арго» назустріч ріже голубінь.
озвалися вітанням фальконетів.
Яка краса! Куди завгодно линь.
Є три шляхи, і обираймо третій.
Бо перший — то на серці чужина.
Бо другий — гостювати в рідній хаті.
А нам одно — любима сторона,
змарнілая, але єдина мати.
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за ідеал ми гинути повинні,
Себе зректись, зненавидіть братів,
і бути щирими, вклоняючись святиням,
Що їх премудрі вкажуть. А з путі
Тікати і не думай, — покарають
Тебе, батьків, дружину та дітей.
Владики, звісно, волю неба знають: 
Тут кожен перший — кращий фарисей.
Вже неважливі суєтні слова,
Ми ймем мечу, що б’є во славу Бога.
і віра якось хутко ожива —
Розпластана раба біля порога
Нового храму, що під небо зріс.
Я вірую, бо тіло жити хоче.
В заставу правди тикають під ніс
Красу весталок, що завжди дівоча.

22

Дорога, кипить дорога.
Розплавлене поле тече.
облиш мене, ради Бога,
Бо душу мою пече

Таким знавіснілим болем,
Що навіть не продихнути.
Тече переплавлене поле,
Від гути тече до гути.

і  роблять склодуви вмілі
Чудові скляні намиста.
В гріхах, неначе в могилі,
Єство моє ненависне.
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Пече за всі минулії помилки,
за непрощенні Господом гріхи;
Стирчить сосни обвугленая гілка,
Немовби кістка мертвої руки.
закляклий ліс дарма життя шукає
У попелі. А вітер пролетить,
здригнуться сосни, ніби оживають,
і нерухомі стануть через мить.
зима навкруг, розколоте склепіння
Святого неба, храмів порожнеча.
Немає сподівання на спасіння,
Під тягарем гріхів стомились плечі.
В ті дні, коли ще іскорка жевріла,
завзято ми вітали шахраїв,
Хлебтали кров та обжирались тілом
Під поглядом глумливої змії.
Ми знали про добро і зло багато...
Ахейці будували кораблі,
Благаючи для ворогів розплати,
Собі безкарності і слави на землі.
Що згадувати, — в кожнім рикав звір.
Палають закривавлені долоні.
Недоля наша пише сумний твір
і сивиною засипає скроні.

24

Вдивляюся в часи Буонарроті.
Між розпалу усобиць і чуми
Майстри великі у своїй роботі
Долали царство догми та пітьми.
Немов дитя еллінської години,
Відродження здіймалось в небеса,
Давидом розпрямлялася людина,
Мадонною всміхалася краса.
і попри всьому, що бридке й крисяче,
і попри лютість, облуд, підлість справ,
Трудар натхненний, щоби Бога бачить,
Себе в собі невтомно будував.
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Ковил — трава мудрая: 
До землі схиляється,
А перекотиполе біжить, 
Не зупиниться, не втримається.
Гей, вітер з півдня!
Дме вітер з півдня!
Козаки додому повертаються

із землі та із ханської,
Де татарина воювали.
Як запалили місто Кафу,
Як братів з неволі визволяли.
Гей, вітер з півдня!
Дме вітер з півдня!
Козаки додому прямували.

А по хуторах, та по селах
Вістка вихором пролетіла.
Видивлялися на околицях,
Аж поки красне сонечко не сіло.
Гей, вітер з півдня!
Дме вітер з півдня!
Свої карі очі прогляділа.

Коли місяченько ясний
Вийшов в чистім небі погуляти,

зупинився козак молоденький,
зупинивсь коло своєї хати.
Гей, вітер з півдня!
Дме вітер з півдня!
Вже до ранку будуть розмовляти.
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з’являється з пітьми Чумацький Шлях,
Що у серпневу ніч такий близький.
Везуть із Криму на своїх возах
По селах сіль небесні чумаки.

і ніби навмання яскраві зорі
Кидає морок щедрий та бездонний.
зірки зникають у буремнім морі,
А Чорне море робиться солоне.

іскрина випадкова у сльозину
Мою попала, і сльоза додолу
збігає собі. Віщая пташина
Бентежить спокій над гречаним полем.

Чумацький сяє Шлях. На білі хати
Проміння ллється, зоряне проміння.
В світлиці дід Хорос, а Берегиня-мати
Співає колискової дитині.

27

Його життя було гірким на смак,
Та він звикав поволі до гіркоти.
обабіч шляху пломеніє мак.
Пелюстки маку напува спекота.

Він також пив пекучий сонця жар.
Його посмішка часом яскравіла,
Немов серпневий смолоскип Стожар
Чи як на озерці лілея біла.

А за посмішками такий ереб думок:
Ні промінця, ні жодної іскрини.
Він прошивав пустелі сторінок
Печалями розбурханої днини.

Навіщо так? Якби ж то міг спізнати
Похмурий син мінливої Горині,
Чому порожні в селах рідні хати,
Чому підлота править в Україні?

Коли б то знать, чим розбудить надію.
Коли б то знать. А бур’яни навколо
Вкривають ниву. Вітер полем сіє
Гірке насіння. Серце захололо.
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Буває, прокидаюсь серед ночі
і відчуваю: зіроньки лоскочуть,
Немов кульбаба, світлом променистим.
зривається і опадає листя,
Яке жовтить зірок ласкавий позір.
А вітерець, немов голодний звір,
Ним шарудить, шукаючи поживи,
То враз злетить, щоби чудові співи
Послухати Атлантових Плеяд.
Рахує строки ранній листопад,
Рахує строки свого панування
і в мороці яруг хова зітхання.

29

Чекаймо яничарів, щоб вони
Вирішували: свій чи винуватий.
Потяті упадуть дурні сини,
Розумні вийдуть подивитись з хати,
Як невгамовні падають на брук,
і привітають кесаря нового.
Радіючи, кружляє чорний крук,
Кричить і огризається на Бога.
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Біля важких дверей мурованих потвор
Двоногі здичавілою юрбою,
А над злиденням їх не вічності собор —
Дурна пора, напоєна рудою.
і не здійняти рук, хоч скільки не здіймай,
Не докричатися, не вимолити в неба.
Приносить вкотре підневільний край
зненависті пекельній щедру требу.
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Ода перефарбованим
(подражаніє  Гюго)

Дурна юрба чуприни чеше
і плаче гірко над собою,
А пес-політик файно бреше,
Аж дим іде, аж іскру креше
Серед загального розвою.
До кого тут волать? Для чого жити?
Не Спарта в нас, слова — вівсюг, будяк.
Сліпим вже все одно, а інші — пройдисвіти,
Що почуваються в лайні неабияк.

Шановані жерці — і ті, неначе шльохи,
Котрим ніяк не розділить панель,
Чубуться хвацько. Треба трохи,
Щоб розлетілась карусель.
А що ж то треба? Лиш корито
Сумирним вівцям, зрадникам — мідяк.
Сліпим вже все одно, а інші — пройдисвіти,
Що почуваються в лайні неабияк.

Натхненно про замирення волають —
замирення дурепи й шахрая.
за хліб та волю мудрії подбають,
Спочатку обкрадуть, а потім заспівають:
«Святая воленька моя!».
То скрізь таке — в пошані паразити.
Народ, як Дон Кіхот, штурмує свій вітряк.
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Сліпим вже все одно, а інші пройдисвіти, 
Що почуваються в лайні неабияк.

Герої одягнули пишні тоги.
Які поважні в нас герої!
Дивись, Україно-небого,
На панича, на сина свого.
Парис та й годі! Ти ж бо Троя.
Наполеончики, кати та єзуїти
На ласий шмат, немов на падло рак.
Сліпим вже все одно, а інші — пройдисвіти,
Що почуваються в лайні неабияк.

32

По Вкраїні ніч, по Вкраїні сон,
Тільки чути, як кінь біжить.
А за тим конем, неначе прокльон,
Смерть спішить.

А на тім коні зранений увесь
Козаченько молодий.
Жде його, чека чорнобрива десь,
Та не зна біди.

Спотикнувся кінь, спотикнувся знов.
Козак в нього запитав:
«Чи далеко дім, чи спиниться кров,
Щоб я доскакав?»

«Ще далеко дім, хазяїне мій.
До ранку скакать.
Не спиниться кров, а любці твоїй
Сльози проливать».
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Ми
(за Майоровим)

«Мы жгли костры и вспять пускали реки».
Микола Майоров

з дитинства ми пішли, дорослими не стали.
із отроків не виросли мужі.
оратаї, що поля не орали,
заклякли непорушно на межі.
Нам обіцяли небо без хмаринки,
Та ворог, виявляється, блакить
Уже зчорнив. Безвусі хунвейбіни,
звичайно, краще можуть розтрощить
об камінь муру голови «собачі»,
Горлянки наші також не слабі,
Та тільки ми вже захлинулись плачем
В зненависті одвічній і ганьбі.
і за батьків і за дідів утома
Свої зненавистю паплюжити степи.
Як хочеться на згарищі курному
Не залишити сліду від стопи,
обутої в солдатського чобота.
о ні, ми не герої, не герої!
і не для нас мерзенна є робота —
Палити, грабувати рідну Трою.
Нам треба так багато — просто жити,
Плекати ревно дещицю добра.
Батьків затятих незлобливі діти
Серцями повернули до Дніпра.

34

Наша генеалогія

із половців та русів, з татар і козаків,
з союзників, а більше ворогів
Повстала Українськая Держава.
На цій землі ми різними були,
Але одні топтали ковили,
одне в нас Поле, що від нас криваве.

Від Сходу й заходу спізнали
Ми панування і навали,
Та нині час злагоди, а не мсти.
Так, ми рубіж, ми — Україна,
Ворожа часом чи гостинна,
Що поєднала три світи.

Стамбул, Константинополь, Рим
зв’язали ми вузлом одним,
Як та іспанія зв’язала 
Євреїв, маврів та циган.
Тому клекочем, мов вулкан,
і маєм спокою так мало.
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Щастить народитись, коли вже доспіли вишні,
і бджоли гудуть, і вгору летять голуби,
Амброзію несучи. А на олімпі всевишні
Всміхаються собі, не знаючи згуби й журби.

Немає для смертних безжурної божої долі,
Та, скільки можливо під небом, бажаю вам, пані,
Щоб вуста коралові й очі волошками в полі
Ніколи-ніколи не знали печалі й зітхання.

А ще, як вам хочеться, най розгуляється злива,
і місто омиє, і душу від смутку так само.
Я хочу — наврочу яскраве, барвисте, щасливе,
Грайливу веселку, вечірню веселку над вами.

36

Молитва

В нас ворогують і церкви, і люди.
о Господи, Україну збери.
Даруй братерства щедрії дари, 
А то повстануть юрбами іуди,

Щоби продати серце й батьківщину
Якомусь там Нерону чи Петру,
і безхребетні втиснуться в нору,
Де будуть з дрижаками до загину.

о Господи, даруй поводирів,
Щоб лицарями, а не шахраями,
Щоб розум на чолі у них яснів,
Щоб мова не з облудними словами.

А ще прошу, народові моєму
Дай снагу волю втримати в душі.
Най запанує правда у коші
і ми разом Велику Січ зведемо.
1993
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Нічого. Все минає, й це мине.
і врешті-решт будяк чи там осока
Укриє той горбочок невисокий,
Що прихистить байдужого мене,
Моє відлуння, але й те німе,
Громів травневих неживе відлуння.
Ще тліють вітерці ласкавострунні,
А хижий вітер вже давно не дме.
Нічого. Бо цвіте старий каштан,
і плід його — гармонія жовтнева.
Достойно опадатимуть дерева
Серед розлук і втрат, серед оман.

38

Немає правди на землі.
Й, можливо, вже не буде,
Ми копирсаємось в золі,
Такі щасливі люди.
А Правда Божая мовчить,
Не з’являться пророки.
зневіччя спльовує в блакить
Безвусе та жорстоке,
і б’є сліпого дідуся,
Щоб не втрапляв під ноги.
Дивлюсь собі і лаюся,
і для перестороги
звертаю вбік, щоб не мені
Дісталось на горіхи.
Лихі, підступні та хмільні
Ми уникаєм лиха,
і лихо творимо, й собі
Благаємо спасіння.
А очі Спасові в журбі
Такі небесно-сині.
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Чи ми знайдемо щастя Україні,
Романтики, пророки, лицарі?
Усі жадаєм ранньої зорі,
Щоб парость освітила на руїні.
і парость та трояндами зросте.
А люди хочуть, люди хочуть хліба...
здається, правду знаємо, і ніби
Для розуміння все таке просте.
ось-ось повстане грізная держава,
Вояк меча не випустить із рук,
замовкне ворог і сконає крук,
Творці навічно будуть мати славу.
Коли творці при повному столі,
Голодний люд не мріє світанково.
знамено ж наше житньо-волошкове
Утримує голота на землі.

40

здурів наш час. То, видно, Божа кара.
Сліпу громаду повели сліпці.
Юрба вознесла ідола-примару,
і за живими повстають мерці,
Бо їм також кортить вставать до бою:
Людський нестям спокою не дає.
А чорне горе плентає старою,
Що ледь несе приниження своє.
Стара, немов сировина епохи.
епоха звикла жертви рахувати.
Як обліковець, відпочине трохи,
і знову йде від хати і до хати.
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Пані І...

Якби мені ясний ваш погляд мати,
Всміхатися, як ви, не хмурити чола.
Ще жінка прикладом ніколи не була,
Та, пані, з вас волію приклад брати.

Поєднання принадності й чеснот.
В часи, коли не мощені дороги,
Даруй вам Боже не бруднити ноги
Багнюкою небажаних турбот.

У слові вашім стриманість весни, 
Яка бува напередодні літа.
Чудовий злет, то дай же Бог злетіти,
Мов горлиця у безмір вишини.

42

Вінок кульбаб в розливі океану,
Що лазуритом всесвіт обійма.
По волі Господа розсіється пітьма
і загояться незагойні рани.

Але спочатку буде біль і криця.
В долоні липкій стиснувши меча,
Вояк жорстокий вирячить зіниці
Та розрубає ворога з плеча.

Ми не дамо стражденним допомоги,
зненавистю знесилимось самі.
Передчуття жахливої тривоги
здіймуться хуртовиною в зимі.

ота зима ще розпачем укриє
Пекучий камінь здичавілих міст,
зіщулиться, затріпотить надія —
На вогкій гілці почорнілий лист.
Скінчиться все ж. Напівсліпі та хворі
опівніч стануть іншими, уздрять
Такі живі, такі чудові зорі,
Що зараз марно їм палахкотять.
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Два роки, наче в хворобливім сні,
Коли кохав надривно і намарне
Дві дівчини, чеснотні та прегарні,
Дарили щедро погляди ясні.

Я почуття в дарунках не знайшов.
Жагу приборкав, серце оніміло.
Моя душа поволі холодніла,
Й кохання переходило в любов.

Слова однакові. Але зовсім не те —
Пелюстки стануть ніби папірцеві,
А травень аж зіщулився жовтнево,
Чекаючи, що листя упаде.

44

Навіщо вірші їм твої, скажи?
Скоріше б, скоріше дійти до межі,
Упасти між грудок, стеблиною стати,
Корінням самоту та смерть розірвати.
Та стебла змокріли, коріння слабує,
А все, що роблю, виявляється, всує.
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Прямуємо востаннє до Босфору.
Четвертий місяць сонця та води.
Смолою відшаровується море,
На хвильку залишаючи сліди
за білою кормою пароплава,
Де ми із другом мовчки стоїмо.
Немовби хвіст акулячий, кермо
Піняву смугу поверне на правий,
На рідний берег. Там Великий Степ
Спочив уже та повенями марить.
здригнеться, як полуденний ереб,
згадає уві сні, переляка отари
Пташиним криком. Крик, неначе сміх 
Нечистого чи вільного від Бога.
В пітьмі небес вчувається тривога
Ведмедів, що шукають свій барліг,
Рятівників поета Аріона,
Що плинуть до Тенарської затоки.
і тільки Діва, попри всі закони,
Як діаманти, зберігає спокій.
Ми стоїмо. згасають ліхтарі
Містечок прибережних. Море й зорі,
і мрії наші маково-прозорі,
Мов веселкові юності роки.

46

закуй мене в кайдани. зав’яжи
Путами міцними. Я вирвусь все одно.
Проб’юсь травою, вітром здичавілим
До тебе прилечу. Та тільки марні
Всі спалахи конаючих пульсарів —
Вже темрява болотно хлюпотить
і забуття не хоче дарувати.
Втомився я від самоти й кохання,
Від долі, що холодна, мов кохана.
Для кого я крапаю ці рядки?
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Боже Милостивий, 
в руці Твоїй подих наш,
по волі Твоїй наші сподівання.
Повстали вороги наші, Господи,
повстали вони за облуд наш
і неправду нашу.
Бо хто ми є, як не злочинці
перед очима Твоїми?
Хіба діла наші кращі за діла
наших пращурів?
Хіба відреклися ми 
зненависті та братовбивства?
Повстали вороги наші 
і не знають жалю,
і сміються над нами,
і зневажають нас.
Господи, зглянься!
Возведи нас, отче!
Дай нам сльози оплакати наші провини,
гріхи наших батьків відмолити.

48

І. Л.

Коли квітнево усміхнеться горицвіт,
Коли гуркоче божевільно п’яна злива,
о пані, ця конвалія тремтлива
Нагадує мені ваш дивосвіт.

Довершеність думок та ясний розум,
Напоєні світанками слова,
Мовчання, що прозоре, наче сльози,
Чи тиша лісова,

Хіба не схожі на тендітну квітку,
На вишуканість листя, пелюсток?
Тому, що бачу я, хай буде свідком
і мій рядок.
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Дивлюся пильно на знайомі риси
Буденності, шукаючи краси.
Прийдешнє посміхнеться мудрим лисом,
Минуле в мене встромлює списи.

Як тяжко нам. Як весело, як добре,
Що люди будуть інші і не злі.
звивається зіллями жовта кобра.
Вбираючи всі роздуми землі.

Ще буде час, коли її сичання
Нам провістить відродження світів.
Ми ще не ті, ми молоді та ранні,
Яким знайтись в буремному бутті.

50

Ми всі підвладні міфу, хоч би як
Незгодні з цим не піднімали голос.
Від Гільгамеша і до наших днів,
А може, і раніше — від Адама,
ілюзії страшні чи безневинні
У цьому світі любо панували.
А втім, були, таки були часи,
Коли людина бачила довкілля
Тверезими очима. ось наприклад:
Роки останні величі Афін.
Або доба з Монтеня до Шекспіра.
А далі знов утворення ілюзій
Химерних та непевних, ненадовго.
Та їм на зміну йде якась велика
ілюзія, що вічною здається.
Найгірший час утворення, бо він
здоровий глузд спаплюжує до решти.
Скажи, мій друже, нам потрібен міф?
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Елегія кримінальна

Жив собі хлопчик з діагнозом «легка дебільність».
Мати його не страждала з любові до нього,
Скоріше, від того, що є він, бувало, страждала.
Жив собі хлопчик, якого дідусь не любив
Та все обіцяв посадити онука за ґрати.
Хлопчина той виріс і не знав таємниці:
Діагноз мав бути новий — параноя.
Бажання він мав — свого дідуся підірвати:
Дезодоранту балончик пробував марно
Перетворити на бомбу, діда закрити на кухні
і висадить в небо назавжди.
Мрія його не здійснилась. Діда зарізав
і втрапив за ґрати. Дід обіцянку здійснив.

52

о Фебе срібнолукий! Кобза плаче,
Скажи чому, коли сміюся сам,
і маю втіху серцю та очам,
і погляд перехоплюю гарячий?

Чому, немов погроза сірих хмар,
Струна бринить, струна дурне пророчить.
Надворі ніч. А лиховісні ночі
Лякають білим маревом Стожар.
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Коли помру, попрошу в Бога
Лишити душу в Україні.
Я облечу її дороги,
її хати, волошки сині.

Я місяць в небі круторогий
Молитиму світить ґаздині,
Що, колисаючи малого,
Співає рідної дитині.

Я в очі зазирну поету, 
Який не спить в чеканні слова.
Новим, веселковим сонетом
затріпотить, поллється мова.

А прийде ранок в Україну,
Пташиною у небо злину.

54

і Третій Рим, і Новий Вавилон
Впадуть колись, і нам, душа-небого,
Настане час помандрувать до Бога.
У цьому світі невблаганний Крон.

А в Божому зовсім другий закон.
і ти майнеш, тамуючи тривогу,
Щоб осягнуть незнаную дорогу
У світлий гай, під шепотіння крон.

Де Мавкою небесна Україна
Співатиме Марусині пісні,
з гущавини підтьохкує пташина.
Настане день, всі сумніви мої
залишаться, мов камінці на дні,
В землі сирій. У матінці землі.
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Ні, винен не Богдан, мої братове,
Ні, винен не Богдан.
Нащадки, що державу козакову
Протринькали. Й талан

На чвари витрачали, як на брагу
П’яниця гаманець.
Була у нас, таки була звитяга,
Та нанівець

Усе пішло. Тепер уже востаннє
звелись з колін.
Палати, щоби стало днем світання,
інакше — тлін.
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1 квітня

Про ніжне листя марять голі клени,
А ранок — цуценя, що вгору писка,
Метляючи хвостом, біжить до мене,
Повискує та радо оком блиска.
Сьогодні всі на диво хитруваті,
Прибріхують, забувши всякий сором.
Регочуть у святковому завзятті.
Незатишно себе вчуває горе
і щириться, немов втрачає владу.
Дурне! У світі вистачить турботи.
Але сьогодні посміхнувся Ладо
Та взявся, наче ратай, за роботу;
і душу відродив весняним дивом:
Фіалки — скельця вранішнього неба.
Тримаючи букетик, йду, щасливий.
До тебе, синьоока, йду, до тебе.
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Ми розмовляли, поки було  ночі,
Ми піднімали келих за Монтеня,
Та не могли второпати пророче
Ще нерозумні і такі зелені.

Ми говорили про своїх коханих,
Які чекали нас чи не чекали.
одна — чужа, друга назавжди стане
Єдиною, щоб їй, немов забрало,

Відкрити душу — не найбільше диво, 
Що дивом все одно для неї буде.
Ти їдеш зранку, друже мій щасливий.
Щасти ж тобі, щасти в усіх усюдах.

То ще по одній за твоє кохання,
за всіх, хто не рахує цього світла.
А за вікном в квітневому чеканні
Нуртує, пробиває нерозквітле.
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Цю порцелянову ілюзію кохання
Навіщось ти намріяла собі.
Простіше все, інакше б у журбі
Потьмився світ і не діждав світання.

Чим скінчаться, скажи, твої чекання?
Чи є такий, чи знайдеться в юрбі?
У здогадках вправляйся, ворожбі,
А ми, здається, бачимось востаннє.

Бо я не вмію до зірок стрибати
Й бажання, правду кажучи, не маю.
зірки, що впали, старанно збираю,
Щоб зранку новій любці дарувати.
А люба геть не вимагає дива:
Я поруч — і вона уже щаслива.
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Чекать чогось, намарне бачить очі,
зелені очі в дивовижнім сні.
о, як вони ввижаються мені,
Але в мої дивитися не хочуть.

Чекать чогось, картать себе, волати
Своїй душі, аби вона мовчала.
Страждань минулих виявилось мало,
То ще одне сподобивсь відшукати.

Випадок, коли твій найкращий друг
Повів тебе провідати знайому.
Пригадуєш, яким ти йшов додому.
Яким усе здавалося навкруг?

Було-таки. А рибка вислизає,
Щоб знову дратувати поплавці.
Ти думав радість втримати в руці,
Хоча тебе ця радість не кохає.

Та з того що, коли кохаєш ти,
Коли не сприйме безнадії,
Навіть якщо свої зів’ялі мрії
Спалить, як не відіслані листи.
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о всесвіт,  ти не смійся наді мною.
То брешуть фізики, що є в тобі кінець,
Що буде скрип безмежного спокою,
Що в просторі, як в стіну головою,
А Волопас, Близнята та Стрілець
з планетами, легендами, промінням
Перейдуть в пра-ніщо і стануть пра-нічим.
Не можу я сприймать це всеохопне тління,
Коли зірки рожеві, білі, сині
Поєднуються небуттям одним.
То брешуть фізики, рахуючи конання
Пульсарів юних та розхристаних комет.
Напевне знаю я — їх мить остання
Є перша мить надій, питань, чекання:
У непорушності уже таїться злет.
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Ліхтар нічний пітьму олійну
Підкреслює. Безглузда комашня
Навколо в’ється, в’ється, й метушня
Комах якась по-людськи безнадійна.

Як я дивлюся, дивиться на нас
Незриме око. А блакить земна,
Немов ліхтар, принадна та ясна,
Лише на день, лише на певний час.

Пітьма зімкнеться, промінець останній
загубиться у ній — мураха у смолі.
Ще з’являться планети, та землі
Спізнати строк повільного згасання.
Я зникну теж — в землі усім могила.
Що та земля, коли мене не стане?
Все змінюється, все, але кохане
і після смерті втратити несила.
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Масно-солодкий запах парфум викликає нудоту.
Нафарбована краля навпроти напрочуд принадна.
Буденність твоя одномірна, як Мао цитатник,
А вечір квітневий підкреслює цю одномірність.
Надія мовчить. і натхнення хворіє на шлунок,
Спокушаючи римами власника ватерклозету.
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Передчуттям дивовижних октав
Десь опівдні зродивсь рядок,
Акордом схвильованим пролунав,
Слово-друге — і раптом змовк.

Марне я натхнення благав,
Марне я шаленів, як вовк,
Що у розпал мисливських забав
На червоний прямує шовк.

Тиша, котра плекає звук,
із моїх вислизала рук.

Натомість клаксони, дзенькіт скла.
Магнітофонів буденний глум.
Прозора сльозина додолу стекла
і прочинила прихований сум.
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Сім’я Урана неплідне щодо богів та гігантів,
А зела ростуть непогано.
злива зрошує отвори міста, наче я добросердну хвойду,
Що за звичкою трохи п’яна.
Ця злива — саме знущання,
з головою світ затопила.
злива вірить в чисте кохання.
А бачить розпусне тіло.
Соснова волога неба слова розчиняє до решти:
Теплий дощ захлинувся в слові.
Сотня віків пролине, ми будемо наче комахи
В прозорості бурштиновій.
Подруга зойкне востаннє,
залита кульбабовим медом.
Мовчання, прощання, зітхання
оспівані славним аедом.
злото і світло. Бурштиновий час.
Сонячна крига увічнює нас.
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Ти знав кохання?  знав. Але відрікся тричі.
і втратив не кохання, а любов.
Чого ж тепер, чого палити свічі,
Чого шукаєш слова, суєслов?
Ти пам’ятаєш ніч, коли зів’яли зорі,
А місяць бляклим став, неначе мрець.
Не думав ти, що захлинешся в горі,
Та вже програв чи не найбільший герць.
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Яка різниця: бути чи не бути,
Сміятися чи плакати, як верби,
Що плачуть над русалкою опівдні?
Яка різниця: підкорятись долі
Чи не коритись? Я її  не бачу.
А якби бачив, то яка різниця?
Я, певне, вже не я. Я не існую.
Світ, що в мені, зруйновано до решти.
Чвалаю згарищами, відчуваю сморід,
Волого-прілий голос збайдужіння.
Події, наче брудні щуренята
Попискують, псують ґаздівське їдло
і гинуть від отрути випадково.
Мені не жаль того, що вже минуло,
Лише того, яке минути має,
Бо в ньому відчуваю новий глум
Над сподіванням ницого життя.
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з даху капотить. за миттю мить.
Не сніг, не дощ: відчай — біль.
Кристалик за кристаликом
На незагоєну рану сіль.
Кохаю маленьку і вже дорослу,
Більшого за мене зросту.
Таку симпатичну, незрозумілу,
Радість для генія і для дебіла.
Пісня для Нгуми чи Гаутами,
Хтиві валторни, бездумні тамтами.
Музика шарварку, а не спочину.
ельфи заплакані і паланкіни,
Що приховають постать графині.
Співає орфей, виграє Паганіні,
Виводять цикади, а диригує
Моцарт воскреслий, що не жалкує
за чемним Сальєрі. Геній був добрий?
Всі ми гієни, вовки та кобри,
Всі ми Пізони та гарібальдійці
У заколотах, повстаннях, бійці.
Всі ми втікаємо свого спасіння...
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Весняний вітер безнадійну старість
Не воскресить, лиш сколихне, немов
Ганчірку вогку, що гниє на гілці.
Негарна й тиха смерть брудного снігу.
Негарна й тиха.
Він стає водою, грязюкою невдовзі,
забуває ті кришталеві дні, 
Коли сніжинки довершені
Кружляли в містеричнім,
Нестримнім танці спільного падіння.
Весняний вітер дме і розриває
Литво чавунних хмар.
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Життя завмерло в марному чеканні.
Лише щоденна праця за шматок
Спокійного і ситого буття.
Надхмарних мрій припудрене конання
В сиропі недолугого життя.
А тижні йдуть, біжать, летять вони,
Складають, наче скельця, місяці.
Так за весною пролітає літо.
Душа моя кричить несамовито,
Розділена на чорно-білі сни.
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Я ницого життя просив у Бога.
Хотів собі я долі хробака.
Мене лякала будь-яка дорога,
і патина тримала мідяка.

Я думав, що настане день травневий
Серед зими, і оживе душа,
і розцвітуть, як посмішки, дерева,
і рими з’являться найкращого вірша.

Я мріяв бути. Сите животіння —
Кладовище великих сподівань.
А наді мною небо синє-синє,
А на душі засохла темна твань.
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Тіні живуть на стінах,
Тіні живуть на стелі,
здебільшого на підлозі,
А також на простирадлах.
Тіні слугують завше
Граційно і без’язико.
Вони найвірніші слуги,
Що зроду не знають зради.
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Тепер я знаю, що жив.
Тепер я знаю, що відчув життя.
Тепер я знаю те, що знає
Проміння місячне,
Коли вистеляє
Срібну доріжку
В морській гладіні.
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Місто чекає удару.
Місто чекає помсти.
Місто синів готує
Воювати народ повсталий
Проти здорового глузду.
Місто забуло пісню
Про братерство вогню і снігу,
Місто плекає зненависть
До заколотників лютих.
Хто винен в такій ворожнечі?
Хто знає шлях до злагоди?
Ніхто. і не знав ніколи.
і ніколи не буде знати.
Війна закінчиться смертю
Чи втомою закінчиться.
Бо прощенням і любов’ю
Ніхто не спинив війни.
А ти зупинитися згоден?
А ти зломив свою шаблю?
Подумай, брате, подумай.
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Був Спаса день. Гуло в здогадах місто.
Ми піднімали келихи з вином.
Мед, яблука, халатик твій барвистий,
Та сутінки лягають за вікном.

Проміння і трунок, як радість і тривога,
змішалися в одно. Я бачив блиск очей,
Коли звернулась ти до Бога,
Щоб врятував людей.

А потім ми закохані поснули.
Десь завтра шкірилось голодним хижаком,
і зібганою хусткою минуле
Лежало під столом.
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Вершники апокаліпсису

Скачуть вершники, вершники скачуть,
А назустріч старенька з байстрям.
Гайвороння у присмерку кряче,
Як юрба, що зчепилась за храм.
Пан Нерон свою хтиву матусю
Котрий рік намагається вбить.
Стогне шлях, я намарне молюся:
Не спинити коней, не спинить.
Сатана — благодійник ласкавий
Вчить, як жити, твоїх малюків.
Ми є вільні і маємо право
Жати стигле колосся гріхів.
Десь далеко рахує зозуля,
Та не чути за гамором міст.
Скачуть вершники — стріли та кулі.
Падолист по землі, падолист.
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День-другий — спалахнуть каштани.
з травневим вітром пелюстки
Летять, бажаючи спокою.
А чорношкірі йдуть юрбою,
Веселі, їм страшні роки,
Неначе чудернацька п’єса,
В якій акторів аж кишить.
Дівчата білі люблять гроші,
Хіба лише зима злобить,
Та й то бувають дні хороші.
Стою, зіщулився з безсилля.
Події і думки повз мене:
Нічого нового не можу
Сказати, тож минаю сцену
і спогади дарма тривожу.
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Листя зчорніло,
На гілці зчорніло.
Хмари упали,
На землю упали.
Сонце уже не червоне, а біле.
Горя так мало.
Ще трохи горя, щоб я збожеволів,
о психіатри моєї епохи!
Вітер у полі,
Фізики долі,
Горя ще трохи!
А я здурію і перестану
Бути термітом в суцільному русі.
Ближні затопчуть, тільки поглянуть —
Вже не боюся.
обрії наші на відстані кроку.
Від завтра свого біжимо пацюками.
Боже, невже наближаються строки
Суду над нами?
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Почався дощ.
Ще пахне матіола.
Ще цвіркуни виспівують.
Та вже через хвилину грім і блискавиця,
і шум дощу —
Липнева щедра злива.
П’ю на веранді пиво.
Поруч пес
Під стіл забився,
Ловить дрижаків,
і дивиться так жалібно,
і просить гараж відкрити,
Щоб сховатися
Від гуркоту страшного.
Розжалобив-таки.
Пес під авто дрижить,
А я п’ю пиво,
Немов п’яниця темний,
і думаю про вічне,
і сміюся над власним глупством,
Що моє минуле 
Переповняло, як горілка чарку.
Гримить за лісом грім,
Вода стікає,
і думки розбігаються мої.



�� ��

79

Як пахне, помираючи, полин.
здригнувшись під безжальною косою,
Він ліг на землю з іншою травою
До сутінків за декілька годин.
Коли ранкові зорі спалахнуть,
закохані заснуть на свіжім сіні.
Покута-смерть — буття прадавня суть,
Народження — життя благословіння.
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Танцюють сосни та берези
Під теплим вітром.
Того танцю не помічають 
Поліцаї:
Вони чекають заколоту
Спокійних вулиць передмістя.
Державні люди,
Що від спеки
В своїх мундирах потерпають,
Не помічають, як липневе
зілля тріпоче і радіє.
Мені шкода службовців пітних.
Я під сосною спочиваю
і думками кружляю в небі.
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В той рік вродило вишень, як ніколи.
Ми залишили свою оселю,
і тільки вишні, як останнє зобов’язання,
змушували повертатись до осиротілої садиби.
До хвилини прощання 
залишалося дібрати три відра.
Дитинство ховалося
В кущах старого саду,
Рюмсало в душі
і поволі зникало в теплому повітрі.
В той рік...
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Ті, що навколо, найбільші кати,
Що крила дбайливо скубуть по пір’їні,
А відпочинеш лише в домовині,
Де спопеляться останні мости.

Там буде інше? Аби донести
Слово, мов іскру, кмітливій дитині.
Нехай же кружляє в високості синій,
Як шаленів у високостях ти.
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Раптово щезають потоки слів,
і тиша переповнює тебе,
і бринить,
Немов струна дивовижної арфи,
Бринить, зупиняючи звук.
Вже немає нічого,
Ні бажань, ні думок.
Тільки тиша бринить.
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Дивлюсь на тебе і завмираю,
Наче раптово в хащі відкривається галявина,
Де цвітуть сотні папоротей.
Дивлюсь на тебе і гублю слова,
Бо не можу скласти думку,
Щоб передати свої почуття.
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Весела музика двобою!
Веселий бойовища гук!
Як міцно ми тримаєм зброю,
Не випустим списа із рук.
Ми вояки, бійці сміливі,
Що здатні будь-кого здолать.
Пророцтва нехтуєм мінливі:
У нас найкраща в світі рать.
Навпроти вороги повстали.
Пролити хочуть нашу кров.
Колись ми разом воювали
Під блиском спільних корогов,
Були землі одної діти,
одної матері сини.
Тепер ми хочем їх забити,
Тепер ми хочемо війни.
Хто буде матінка єдина?
Хто вигодовує таких,
Дітей неситих та лихих?
звичайно, ненька Україна.

86

В храмах святкова юрба.
Господи, порожньо в храмі!
Нас там немає, тільки тіла,
Вкриті гріхами.
Господи мій, привернись!
Поглянь на нікчемних, я прошу.
Всі ми на погляд хороші,
Всі ми насправді...
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Мовчу, пригнічено мовчу.
Гріхи свої перебираю.
Адама вигнано із Раю,
Де ріки чистії течуть.

Немає миру у душі,
На серці теж немає миру.
Цар звично одяга порфіру,
А злодій дістає ножі...
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Боже Милостивий, 
в руці Твоїй подих наш,
по волі Твоїй наші сподівання.
Повстали вороги наші, Господи, 
повстали вони за облуд наш
і неправду нашу.
Бо хто ми є, як не злочинці
перед очима Твоїми?
Хіба діла наші кращі за діла
наших пращурів?
Хіба відреклися ми 
зненависті та братовбивства?
Повстали вороги наші 
і не знають жалю,
і сміються над нами,
і зневажають нас.
Господи, зглянься!
Возведи нас, отче!
Дай нам сльози оплакати наші провини,
гріхи наших батьків відмолити.
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Старий ґвалтівник доживає на своєму сідалі.
Він нічого не може згадати,
Бо яка пам’ять  у півнячого мозку?
Навколо походжають молоді курочки
і викликають якісь почуття,
Що не мають відображення в минулому.
Він не потрібен нікому,
Навіть у борщ непотрібен.
залишається безглуздо кричати в простір
і поринати в олійний сон.
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Навіщо потрібні оті хмарочоси?
Щоб мешкати в них і робити справу,
заробляючи гроші.
А гроші навіщо?
Щоб їжу та одяг собі купувати,
А також шикарні авто, дешевих повій
і ліки від шлунка.
Колись у Саду доспівали плоди
і жінка була єдина і така кохана.
Про що оцей вірш?
Тільки не про звеличення праці людської.
До чого звеличувати покуту?
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Панегірик чеснотам

Ціна кожного з нас
Пропорційна ціні  нашого слова.
Саме тому українця
Вирізняє виключний нахил
До неухильного виконання своїх зобов’язань.
Найбільша чеснота лицаря — вірність.
Вірність українця — скривавлене простирадло цноти,
одяг жерця без жодної плями зради.
Сила держави в чесності громадян.
Наших патриціїв не торкнеться сморід підозри.
Наші плебеї радше помруть від голоду,
Ніж візьмуть чуже сало.
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Місто втомилося всотувати вологу дощів.
Вода марне шукає шпарин,
завмирає калюжами,
Поволі стікає в низини,
Де сморід ряски
і флегматичні роздуми зелених ропух.
П’ятнадцятилітній прищавий Ромео
Без парасольки простує вулицею,
Всміхається своєму коханню.
і від шалу його серця
Краплини стають паром.
Поглянеш здалека:
Чимчикує двонога хмарка.
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Сірий кіт, 
Що живе в погребі сусіднього будинку,
Справжній хазяїн простору 
Площею близько двох сотень квадратних метрів,
Простору від стіни будинку
До стіни продовольчого магазину.
Кіт тут полює, харчується,
Перемагає в бійках і нахабно нявчить,
Проводжаючи статечну пані
з пакунками їжі.
Я часом заздрю цій тварині,
Над якою немає влади,
Крім влади власного шлунка
і температури повітря.
Він нявчить мені в очі,
Вимагає поділитися
і не вмирає від сорому.
Чудова істота з пухнастим хвостом.
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Постать Антонича

Вулицями Львова бродить людина,
Якої вже давно немає.
Мій товариш зустрічав його двічі.
Той посміхався і дивився навколо,
Ніби збирав почуття.
Цей негарний молодик
Не знає злості,
Не знає заздрості
і плекає надмір ілюзій.
Певне, не було в нього великих гріхів,
Якщо йому дозволяється
Повертатись до своїх рядків,
Якими напоєні вулиці міста.



100 101

95

Коли на ніч помиєш волосся,
Довго не можеш заснути.
Слухаєш, як волога темрява
Перетравлює п’яні голоси
і ледь чутний шум авто.
Думаєш про щось важливе,
Намагаєшся зачепитись думкою
за холодне світло ліхтарів.
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за шибкою дощу подвійна шибка.
за шибкою шумить, неначе водоспади.
Ще треба йти надвір,
Тримати парасольку,
Стрибати між калюж
і далі на авто по вулиці плисти,
Немовби у човні.
Ще треба перетравлювати день,
Похмурий день, на нице поле схожий.
Ще треба розмовляти, посміхатись,
Шукати компромісів і брехати
знічев’я чи за звичкою.
А може, у ліжку залишитися і спати,
і бачить небо чисте і яскраве,
Чудове небо з білими хмарками?
А може, може, перевтілитися в рибку,
Якогось окуня, чи судака, чи щуку,
і розчинитися у безміру води?
за шибкою води подвійна шибка.
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Я знайшов тебе серед квітів,
Немов пуп’янок нерозквітлої півонії.
Ти була рожева і зарюмсана.
Я витер твої сльози на щічках
і погладив біляве волосся.
А потім ти змінилась,
Стала високою і ставною,
Такою собі дамою
В червоній блузі,
з хитруватою посмішкою.
Ми побалакали трохи,
і я побіг заклопотаний,
Щоб зустріти літню пані,
Яку мало не поцілував
Вісім років до цього дня.
«Ти не побачив мене,
Бо тобі подобається ця краля поруч», —
Так сказала ще одна жінка,
Випадкова супутниця.
отакий сон...
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Цикорій пронизує простір,
Укладаючи на полиці гарячого повітря
Синь своїх квітів.
А суріпка білою парасолькою
Ховає від сонця
Листочок подорожника,
Що пнеться до неба так упевнено,
Наче його життя вічне.
Я присів на узбіччі
і дивлюсь на різноквіття.
Трактор десь вдалині
Перетравлює залишки мертвих істот,
Дратуючи гуркотом полуденний спокій.
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Дим жовтневих багать 
Мої ніздрі лоскоче.
знову все починать
Вже ніхто не захоче.
Не захоче страждань,
Не захоче розлуки,
Днів, коли без вагань
Поєдналися звуки
У мелодію травня,
Що мов хвиля накрила,
і приспівом прадавнім
Моє серце прошила.
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Про пристрасть до влади

Коли ти вродою не перший на селі,
Коли в самсони ти натурою не вийшов,
Коли допитливість тебе на край землі
Не тягне геть, а так, лоскоче лише,

Коли тебе серед сміливців не знайти,
і волі звести всі гріхи немає,
А хочеться так черевце нести,
Щоби навколишні, ця дурнувата зграя

Двоногих лобурів, з повагою схилялись,
Всміхалися, у очі заглядали,
У панегіриках, як водиться, вправлялись
і розум твій і мудрість вихваляли;

Так хочеться, не маючи дядьків
Багатеньких, що спадщину відпишуть,
і статок мати, й сотню холуїв, 
Що в милості твоїй жирують лише,

Так хочеться відчуть себе значним,
Неперевершеним на цім життєвім полі.
(Ти бачиш горизонт, а також що за ним,
Чиюсь ти можеш поміняти долю.

Ти можеш!). — Влада — засіб і мета;
Не рай, не вічність, а мета реальна.
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Комусь карета треба золота,
Тобі ж карета підійде звичайна.

Ти серед тих, хто облягає схил
і має шанс зіп’ятись до вершини.
Нехай Саула лаяв Самуїл,
Але в царя і скіпетр, і дружини.

А був, як ти, звичайний козопас.
Блукав горами, рився у гнояці,
і раптом першим виліз серед нас:
Ми по халупах, а вони в палаці.

Мій друже, я її покуштував —
Цю смачну страву, шаною политу.
Від тої страви краще не ставав
(Щоправда, і не жер несамовито).

Я бачив, як мінялися навкруг
Не самі гірші в цьому світі люди.
Чужим зненацька виявлявся друг,
Пристойний відкривався, як іуда.

А деякі сердеги взагалі
Втрачали міри почуття до решти:
Сержанти зразу перлись в королі,
Бо мали змогу обшуку й арешту.

Були такі, що, втрапивши у владу,
Ще за життя ставали монументом
Або весь час, дурні, давали ладу
Своїм кальсонам, фракам, позументам.

Були і другі, й треті, і десяті,
У кожного свій норов та дивацтва, 

Як в шатах маскарадних п’ють на святі:
Всі різні геть, єдине лиш пияцтво.

Ми є слабкі. Не кожен утече
Спокуси своїм ближнім понукати.
Як добре, коли совістю пече
і совість пиху увіпхне за ґрати.

Ми тільки люди, деспотів творці,
Ми скульптори, що ліплять їх із глини,
Ми владу їх плекаємо в руці
і славим, як Аллаха муедзини.

Якщо, товаришу,  відчуєш хист до влади,
Тікай, як змогу маєш утекти.
із владою душа не має ладу,
Коли ще душу можна віднайти.
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Наше сторіччя — одна амальгама.
Де вже тут чорне та біле, скажи?
Сіль з цукром змішали добродії.

Раніше були лиш хрести над нами,
і тільки півкроку дійти до межі.
Тепер ні обрію, ні мелодії.

Какофонія звуків, думок, бажань.
Переплавлено срібло з дустом та інуліном.
Підпилий штурман розбив секстантом

Пику епохи, що занурилась в твань.
А попереду чи ідоли, чи сарацини,
і вчителів лиходійних підступні диктанти.
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Прославимо ж вільну працю!
Не ту, що зводила піраміди,
Не ту, що мурувала акведуки
Римських водогонів.
Прославимо вільну працю,
Плоди якої — 
Чепурні мазанки,
охайні вишневі дерева,
ікони в сільських церквах.
Прославимо працю пращурів, 
Що залишили нам
Не стіни й рови фортець,
А дивовижний краєвид
з осокорами  та ставками.
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Лукавому роботи небагато
У дивокраї, де нарід сумирний,
Хоч сотні літ бунтує і бунтує
Без всякого просвітку в бунтуванні
і без мети своїх численних бунтів.
А так нарід сумирний і гостинний,
До того ж працелюбний.
Ґазди, ґазди... Що дім — то ґазда.
А до справ загальних немає хисту.
Проте жага, жага непереборна
Схопити булаву, кашкет сержанта,
Принизити слабкого і сусіду
Нашкодити (прислів’я про корову).
Найцікавіше, кожен другий бачить
Свої хвороби, і дотепні жарти
Придумує, і створює фольклор.
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Тремтіння темряви. Несмілива весна.
На серці наче тягар всього світу.
Цієї ночі снить мені вона
В коротких снах, гризотою сповитих.

Цієї ночі зорі мерехтять,
Мов кульки перезрілої мімози,
Над повінню прощань, прощень, проклять
Стирчать посмішок ніжні верболози.
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Шлях згубився в траві, у високих зелах,
Де порожнім хатам снять зимові свята.
Без чобіт і підків тяжко журиться шлях,
Над спустілим селом тільки птах проліта.

Лише в серпні, коли дозріва виноград,
По бур’яну, покритому пилом, старий
Повертається ґазда в занедбаний сад,
Грона стиглі збирає і плаче сумний.
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Малюнок пана Васька

На тому малюнку люди-коні,
Не кентаври, а люди-коні.
Чия спина — спина і круп,
Чиї руки — копита і руки,
Тільки голови майже людські.
Люди-коні тягнуть повозку,
А підганяє їх страховидло,
Монументальне, без краплі жалю.
На тому  малюнку немає життя,
Лише відчай та безмежне зло.
На тому малюнку люди-коні,
і жінка, переповнена хоті,
і місяць дивакуватий,
Роздвоєний від параної.
На тому малюнку немає надії,
Лише бажання втікати.
Втікати подалі, туди, де вітер,
Туди, де вітер і крила, щоби летіти.
Руки-крила, щоби летіти,
Славити Бога і обличчя підставляти
Під холод потоків і сонячне сяйво.



11� 11�

107

Не можу придумати краєвид,
Не можу наповнити його життям.
Бачу ліс, неначе з картону,
Бачу гори, як дешеву декорацію.
Смішно.
Світ стає маленький і вбогий,
Наче думка похмільна в ту мить,
Коли голова збільшується від болю
і здригається від комариного писку.
Сумно.
Хочеться справжнього,
Пекучого, як півонії,
Терпкого, як грузинське вино,
Солоного, як власна кров.
Безнадійно.
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О. Євгенію

Акації пожовклий лист 
Приречено чека морозу,
А той плекає хижий хист:
Прозорий вечір, мов погроза.

Стоять останні гожі дні,
Луна червона на третину,
і усміхається мені
Вікно привітної хатини,

Де мешкає старий чернець.
Він за незрячих молить Бога,
Щоб з тлі гризот возвів отець,
Щоб сили дав здолать дорогу

Любові, віри, каяття,
очищення і сподівання.
А чорнобривець день буття
Приймає як благодіяння.
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1 Цей комар, наче докір з мого минулого, не дає заснути.
2 По небу, спотикаючись об сонце, гуляла підпила хмарка.
3 збуджено нявчать коти, а мені байдуже, бо тебе немає 

поруч.
4 Я маленький мухоморчик, що виткнувся на полі, де тов-

чуться бегемотики.
5 Сіре море стеле білу піну, що на мить скляніє біля ніг.
6 Тиша засипала втомлене місто, тільки кроки випадково-

го перехожого не коряться ночі.
7 зморений день випив кухоль темного пива і сутінками 

поклав руку на плече старого майора.
8 Вода за вікном дзюркоче, треться кіт об ноги, посмі-

хається мила, додивляючись ранковий сон.
9 Через прочинене вікно на пожовклий папір падають 

сніжинки, немов химерні рими.
10 Я бачив розумника, що плюндрував своє життя, спотво-

рюючи коментарями думки генія.
11 Я сумував, я малював тебе на тихім плесі олівцем зіт-

хань.
12 Два гідроплани кружляли над бухтою, наче бабки, що 

виконують танок кохання.
13 Гуляла віхола у лісі. А я у віхолі гуляв.

14 Тяжко, о Кірне, бути в юрбі, одна частина якої в іншу 
кидає каміння, та ще важче закликати до милосердя, 
стоячи поміж ними.

15 Вона була найкращою, тільки я не міг їй відкритися, бо 
гріх таку душу вихолоджувати відчаєм.

16 Навколо мене вирувала тиша, бо люди все писали ка-
зочки одне на одного, як у часи минулі. А втім, часи 
однакові завжди. отож навколо тиша вирувала.

17 Все, що є, — від Нього. і сонечко зранку, і тістечок смак, і 
почуття полегкості після покаяння, і сльози — рідкі гості.

18 Ми приречені на втрату, бо нас мало, надто мало одне 
для одного.

19 з узбіччя дороги відкривається плесо степової річки. На 
воді доріжки ліхтарів, а небо — мов галявина, вкрита 
кульбабами.

20 Жінки усі на дотик, як запах розквітлих півоній. Розпла-
вився шлях, і навіть мухам ліньки літати.

21 Вона була першою, хто освідчився мені в коханні, і не 
останньою, хто збрехав.

22 Дурна епоха.
Годинники живуть своїм буттям, а час розгубився і щось 
жалюгідно белькоче.

23 Солодкий вульгарний запах сімнадцятилітніх панянок. 
Я стояв на сходинках старого тролейбуса, що подарував 
мені цілу зупинку з мого минулого.

24 Є прості істини, майже банальні в своїй простоті. Але на 
них стоїть світ людський.

25 Літає листя, мов перелякані птахи. і небо таке голубе, 
аж крижане. Ця осінь, як межа, переступивши яку тре-
ба давати відповіді і бути собою. Народжується епоха 
гекзаметра.

ПеЛЮСТКи
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26 Вища мудрість життя в позначеному смертю. Вища 
мудрість смерті в позначеному вічністю.

27 Прегарні мрії не приносять дива, бо дійсність — здебіль-
шого зрада порцелянових мрій.

28 Люблю серпневі зорі, що сяють обіцянкою щастя. А за-
раз ці зорі сховалися за хмарами, неначе їм соромно за 
мої розбиті надії.

29 Ця епоха навчена вбивати. Ти можеш пролити хоч цебро 
чужої крові, але пам’ятай: у святих і душогубців одна до-
рога до вічності. Тільки вічність у них геть не однакова.

30 із дорученням зворотним написав собі листа, але втік 
від листоноші.

31 Переповнений прихожанами той храм був порожнім.
32 Гори жевріли, наче велетенські вуглики. Ще мить до 

заходу сонця.
33 Моє минуле і моє сьогодення докоряли мені в моїх 

ранкових снах, а моє завтра дивилося на ліхтарик крізь 
келих червоного вина і посміхалося ледь помітно.

34 Тримав на руках її сина і згадував перше дитяче кохання, 
схоже на травневу квітку.

35 Над урвищем голі дерева,
Схожі на в’язнів перед розстрілом.
Січнева відлига.

36 «Пить піду!» —
Співає перепілка.
Цикад цвіркотіння.

37 Ковил-трава тріпоче.
і кленів шепочеться гілля.
Липневий вітер.

38 згадуючи дитинство.
Через річку червоний міст
збудувало вечірнє сонце.
Виспівують жаби й цикади.

39 зорі — наче стиглі абрикоси.
В полі чути шерехтіння:
Крадуть кукурудзу.

40 Рвучкий квітневий вітер.
і дітлахи розправляють плащі
У марних спробах злетіти.

41 Перед малюнком.
зал збільшився від світла,
Що заклякло перед шматком паперу
з його притлумленими кольорами.

42 Метеорит пролетів.
Абрикоса упала
і злякала стару мишу.

43 Я приніс з морозу величезне яблуко і підніс до твого 
обличчя. Від запаху, свіжого запаху ти прокинулася і 
посміхнулась щаслива.

44 Кульбаби, кульбаби всюди, ніби Крез вирішив позба-
витись золота, а Сущий перетворив те золото на пух і 
розвіяв.

45 Дивлюсь на тебе і завмираю так, наче вийшов з хащі на 
галявину, де цвітуть сотні папоротей. Дивлюсь на тебе 
і гублю слова, бо не можу скласти думку, щоб передати 
свої почуття.

46 Цуценя налякало метелика,
Що злетів над пахощами півонії
і зник у ранковій прозорості.
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47 Сміється море.
Вітерець над водою
Грається з чайками.

48 Містечко на схилах гори — наче сімейка червоного-
ловців, що визирають з трави. Над теракотовими да-
хами, над покрученими соснами і аквамарином затоки 
лине дзвонів передзвін.

49 Після пожежі.
із каменю гори стирчать обгорілі кипариси, схожі на 
чорні шпичаки, що проштрикнули небо. Марне зефір 
намагається їх оживити.

50 Якби ж то люди так вперто прокладали дороги спасіння, 
як цю дорогу в скелях...

51 обгорілі дерева на схилах гори схожі на плем’я чорно-
шкірих, яке поспішає до бою. Над самою кручею кілька 
сосен, вцілілих при пожежі. Ці сосни — наче вояки, що 
готові достойно зустріти смерть.

52 Південний вітер розправив прапорці моторних катерів. 
У білій сукні темноволоса панна чекає на причалі.

53 Буденний крах. 
Вершину почуття вже пройдено, а все здається, що вер-
шина.

54 Я прокидаюсь, думаю і помічаю, як неважливе, дрібне 
та сіре стає сутністю нашого життя, а ми віримо, що це 
вбоге пищання — вишукана симфонія.

55 В павутинні нудьги заплутався квітневий вечір. Накра-
пає ледащо дощ, і равликами повзуть хвилини, немов 
зупинився час.

56 Спека невтомна, як монологи радіоприймачів. Червне-
вий вечір.

57 Ковток нічної тиші, що гуде розмірено, як трансформа-
тор, що тече цівкою води з крана на кухні. Ще мить —  
і тебе не стане: розчинишся в порожнечі своїх думок, 
загубишся назавжди в неможливості протистояння.

58 Метелик на мить закляк на камені дивною квіткою і зник 
в гущавині ближнього дерева.

59 Тліє листя, як останні тижні в місті, де мешкає твоя 
пам’ять. Розлука схожа на листоношу, що помилився 
адресою.

60 Який мороз!
Чуже місто гріється в дешевій забігайлівці доброю стар-
кою.

61 Якось негарно, коли симпатична панянка з цікавістю 
заглядає в порожню черепну коробку померлого воло-
цюги, мозок якого на сусідньому столі втомлено думає: 
«і що цій дурепі треба?»

62 Три місяці чекали парасолі
Цей вересневий дощ.
Всміхається грибник.

63 На сонечку вовнянки
Акації торішній лист.
Південний вогкий ліс.

64 Між небом і землею
Три тисячі ниток.
Пожовкле листя падає в калюжу.

65 затужавілий час.
Ранкова сутінь
і бубоніння жовтневої зливи.

66 зірки, як звільнені серця,
Ледь тріпотять під вітерцем.
Я знову пригадав червневі ночі.
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67 Над жовтим полем
завмирає сонце
і проміння чеше об стерню.

68 На перший сніг лягає листя жовте. Який чудовий килим, 
подивися, гаптує листопад.

69 Волога волосся грабує хвилини сну. У думок якась про-
типриродна прозорість, немовби слова розчиняють у 
кислоті до стану єдиного звуку.

70 Листопад, як гола правда, чорнів грязюкою, похмурий 
та непривабливий.

71 Перша птаха над озером Басів Кут. Старий жебрак 
збирає пляшки після нічної гульби веселих компаній.  
А водоспад шумить і вдень і вночі.

72 На чорній гілці горобець зустрічає зиму, наче безпри-
тульний жалюгідну старість. Місто принишкло в пе-
редчутті першого снігу.

73 Пелюстка осінньої квітки лягла на хвилю і злякала ма-
леньку рибку, що хотіла побачити сонечко.

74 Напрочуд теплий вересневий вечір. В імлі зникає жінка 
світлокоса і підлітків веселі голоси.

75 Шерехтіння листя, що опадає долу, наче згадка про наше  
минуле, в якому були павутинка на лівій щоці і вологий 
запах грибів.

76 Могила схимника.
У присмерку надгробку поруч
Жовтіють чорнобривці.

77 Немов зимове хутро, сніг сповзає і відкриває неприваб-
ливість околиць. Труп безпритульного із люка дістають.

78 В запустінні оселя серця і в недбанні. Дух Святий від-
далився, а засмучений Ангел терпляче чекає за дверима 
очищення захланного обійстя. 

79 Без діла лежу цілий день. Розсудливий скаже, що ліни-
вий схожий на мерця. Неправда: милуюся фіалкою на 
підвіконні.

80 Світло вуличних ліхтарів сотнями променів пронизує 
авто, а небо аж срібне від сяйва місяця, що причаївся за 
хмарою.

81 Вікна сусідського будинку виблискують під сонцем — 
безшумна пожежа жовтневого вечора.

82 Тихий хрускіт снігу під ногами.
зорі мерзнуть в порожньому небі,
А обличчя червоне, як вогник.

83 На квітці кульбаби маленька пір’їна і крапля роси.
84 Самотня ворона в сірому небі пригнічує настрій. 

Брудна вода хлюпотить під ногами. 
зіпсований грудень.

85 зв’язки поміж темрявою, переповненою морем з його 
пароплавами, і світлом маяка. Стоїш за штурвалом і 
відчуваєш, як цей вогник утримує гармонію простору.

86 В старому селі, де зруйновано церкву, де люди замордо-
вані буденністю, смерть така звична.

87 Північно-західний вітер кидає на промерзлу землю 
лапатий сніг. Буденно з’являється зима, і відчуваєш спо-
витий смутком спокій.

88 Поет спочиває.
Сосни скриплять під вітром, 
Падають голки на тіло,
Що в гамаку спочиває.

89 Над обрієм ранкова зірка. В імлі дві постаті рибалок: їх 
кроки розчиняються в переспіві жаб і цикад.
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90 В яблуневому саду гріємося навколо вогнища. Перша 
ранкова паморозь.

91 згадуючи дитинство.
Сиджу на підвіконні старої мазанки. за шибкою бабуся 
несе оберемок дров, залишаючи сліди на килимі пер-
шого снігу.

92 В тумані над похмурим дачним селищем кружляє гай-
вороння. Напівголі берези, перелякані пташиним граєм, 
втрачають залишки жовтневого вбрання.

93 за вікном шумить марудний дощ, а старенька кутається 
в плед, зігріваючись спогадами.

94 запах цієї дівчини-перукаря як привід для нищівної 
поразки у війні за власну цноту.

95 Над тихою рікою діброва майже гола. за дібровою завод-
ські труби утримують чавунне литво хмар, наче хочуть 
зберегти волошкову незайманість обрію.

96 Господь Володар вічностей та часів силами своєї бла-
годаті і любові береже безгрішні дитячі усмішки, як 
найкращі згадки про наше минуле.

97 В башті старого замку дівчинка грала на клавесині.  
Якими ж недоречними здавалися сучасники, авто і цис-
терни з пальним!

98 Вистукує годинник, підганяючи найкоротшу ніч. Про-
холода не встигне приспати мою втому.

99 ХХ сторіччя.
Цей перстень на вітрині антикварної крамниці двічі зні-
мали з мерця, один раз конфіскували і  тричі крали.

100 На пероні в Конотопі продають вареники і картоплю. 
На пероні в Конотопі я надихатись не можу словами і 
запахами Вітчизни.

101 Пролітаючи над Шепетівкою, так хотілося стати вітром, 
щоб шугати понад лісами, аж поки вечірнє сонце не 
зникне за небосхилом.

102 земля — це чебрець, що п’є бензин замість води і від-
чуває пестощі розпеченої гуми коліс авто. Ми впевнені, 
що настане завтра, а якщо не настане, то відчуємо лише 
звірячий жах, і нічого, крім жаху.

103 Нічого не хочеться, тільки дивитися в небо, мовчати, і 
думки не мати, і навіть  бездумністю не хвилюватись. 
Просто дивитися в небо, мати маленьку надію, що думка 
народиться зовні і стане раптово моєю.

104 Мій день вже злинув. Я не бачу сонця. Дивлюсь на двір, 
самотній без конвалій, що повсихали ще торік.

105 Чого це ви завели про кохання? Кохали б так, як я у ті 
роки, коли душа ятрила, мов жарина, а серце кричало 
жабою в пащеці старого вужа.

106 ісидор Петрович пояснює вірші — такий у сердеги фах. 
Він розтлумачить мої думки і чому я не думав інакше. 
Його вироки більш реальні, ніж Рим на семи пагорбах.

107 Як добре всміхатися зранку і всміхатися, засинаючи. 
Якби позбутися пекла в своєму серці, то, може, і кінця 
світу ми б не спізнали?

108 То що нам Гекуба? Невтішна стара, котрій не вистачить 
сліз, щоб оплакати своїх дітей. То що нам Україна? Чи 
вистачить у нас мужності, щоб любити її, тамуючи свої 
печалі і свою слабкість?
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