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Всі мої вірші з Південного Сходу. І сам я звідти. Колись 
ця обставина викликала думки про знедоленість, а нині 
мені світло і впевнено. Не хочеться нікого цитувати, алея 
теж вірю — твердо і майже безнадійно, — в особливе призна -
чення цієї землі. Принаймні, без її жагучої крові, настояної 
на полинах і азово-чорноморській хвилі, решта Вітчизни 
видається мені вицвілою і блідолицею. 

Планетарна містерія Степу, притлумлений тупіт ко
пит і стугоніння тачанок, крицево-вугільна міць. 

... Стежка відгалужується від проспекту (кажуть, най
довшого в Європі) і впадає за дамбу, в балку. Вона в'ється 
повз помийку, похилену маслину і старий гараж, на іржавих 
боках якого неоковирно виведено білою фарбою: «Грузовому 
транспорту проезд закрить і «Чубич — х...». Полини, 
будяки, а вдалині — хутро димів над заводськими трубами. 
Кисень моїх віршів і мій світ. Географічне поняття. Гео-
політичний напрямок. Як хто хоче. Поза сумнівом одне — 
це Південний Схід. 

... Скреготи і пульсації мільйонного міста наближу
ються, ростуть, і ззаду кущі дерези змикаються над 
стежкою. 

П.В. 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

І все-таки прийшло до мене слово, 
Наприкінці прибилось крадькома. 
А я вже думав, що мене — нема 
І далі бути необов'язково. 

Напівпустий розхитаний трамвай, 
Якісь колони, осінню набряклі. 
Жовтавий присмерк протинали краплі, 
І щось мені з'явилося. І край. 

* * * 
Не було ні криниць, ні отав, 
Ні ячань журавлів, ні молитви. 
Та потроху я все ж проростав 
Крізь дими і бетонові плити. 

Десь тюрма позіхала здаля 
На мій вечір, що пах анашею, 
А колись і мордовська земля 
Таки б мала мене за душею. 

Я штовхнувся у світ від стіни, 
Де шприци і недопалки «Прими», 
Поламавши язик жерстяний 
Фрикативними і проривними. 

Із вертепу вечірніх ножів, 
Не допивши портвейн і «столове», 
Я з-за рогу підходив до слова, 
Де не ждали синів сторожів. 

Не помер, хоч самому й здалось. 
Німував — видно, так було треба... 
Та під попелом жевріло щось 
І пекла батьківщина між ребер. 

З бруду, з тліну, з гріхів і похміль, 
Захлинаючись стукотом серця, 
Я виходжу до неї з підпіль, 
Мимо вас — перелякані скельця. 

«МАРҐНЕС» 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Десь на околиці, десь на задвірках 
Жевріє хтось і вишіптує слово. 
Серед чужинства і кухонь прогірклих, 
Серед зневір, але не випадково 

Саме воно, це дитя передмістя, 
Сутінків, колій, парканів похилих 
Видихне слово, як дим через ніздрі, 
Непередбачене, мов крововилив. 

Там, на кошлатих, понурих задвірках 
Він підроста серед зойків і диму. 
Двійка з життя і по фізиці двійка, 
Та, як жорства, на зубах його — рими. 

«МАРҐІНЕС» 

* * * 
Жив би в якихось Заліщиках, чи, може, десь в Теребовлі, 
Ходив би в неділю до церкви, просвітлений і чепурний. 
Слова безсилим бадиллям не застрявали б у горлі, 
Співав би я «Ще не вмерла» і «...нам Україну храни». 

В УНСО і районній «Просвіті» Вітчизні приносив би 
користь, 

Традиціями наповнений, як зерням — тугий кавун. 
І стрийко у мене був би Богдан, чи, можливо, Орест, 
І був би у мене дідо — потомственний член ОУН. 

А ще би я мав Свят-Вечір, маланку, вертеп і гаївку, 
Напам'ять навічно завчений карбований «Декалог». 
Не «Русскую», розумієте, а рідну пив би горілку 
З товаришами вухатими, чи краще з одним — удвох. 

«Героям слава!» кричав би, рвійний і розпросторений. 
Рота кривив би — ур'яд, оркестра, газ, парлямент. 
І був би я весь вишиваний, різьблений і інкрустований, 
І В'ячеслав Максимович був би мій Президент. 

Я мав би багато дечого, тож заздрю Стриям і Делятинам. 
Народом були б сусіди і навіть черга в пивній. 
А ви попробуйте жити серед цієї телятини 
Понурих «тожеукраїнцев», в підпіллі слів і надій. 

І Де там ті в біса Заліщики? Тоскні, наче шинелі, 
Снують суцільні «согражданє», «женщіни» і 

«мужчіни». 
і тінь моя неприкаяна в'язне у цій пустелі, 
і маю я тільки згарище з присмаком Батьківщини. 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

Не пишеться. Душа пуста, 
Як зоране осіннє поле. 
В пустелі чистого листа 
Німує слово охололе. 

І жаско так скрегоче час, 
І з часом тану я навзаєм. 
Невчасно так, але — почавсь. 
Почався — а часу немає. 

Не пишеться. Душа пуста, 
Як німб нічного підворіття. 
І вік розп'ятого Христа 
Уже вроста в моє повітря. 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Твого уже так мало тут лишилось, 
Серед судомних, болісних узвиш, 
А ти ще снишся, як раніше снилась, 
Ти ще печеш. Ти ще мені болиш. 

Не заросла ні часом, ні журбою, 
Як сто небес, і радощів, і лиць. 
Дзвенить над невигойною тобою 
Такий пекучий вихор таємниць. 

Наснись мені, щоб скрикнув і прокинувсь, 
І застогнав у чорну німоту. 
А ти в ту мить ділити будеш з кимось 
Гарячу ніч і втрачену цноту. 

Моя гріховна зливо, що гадати. 
Повицвіли всі «може» і «якби». 
Немає слів. Ніхто не винуватий. 
Лягли так долі чорні жереби. 

"МАРҐІНЕС" 

* * * 
Тремтить на вітрі ліхтаря кульбаба, 
Мертовна квітка опівнічних міст. 
І з вулиць осінь, хора і кульгава, 
Забилась на ніч в вижовклий під'їзд. 

Уже вляглись сусідка з чоловіком, 
Верстати в снах цілують слюсарів, 
І є десь ти у теплім меді вікон, 
Над цю журу, над скреготи вітрів. 

Ти десь отам, за чорноземом ночі, 
І в цім рядку, у куряві оман. 
Де будеш ти така, як я захочу, 
Де не впізнаєш ти себе сама. 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Похмура графіка лісів, 
Сніги пошерхлі березневі. 
І розпач поруч мене сів — 
Ну як, ну як мені без неї? 

Вона і так була, як мить. 
Метелик, що влетів до льоху. 
Не вицвіте, не одболить, 
Не перебудеться потроху. 
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* * * 
Десь там, на місяці — Антонич, густий, печальний і 

брунатний. 
До ліхтарів позалицятись ідуть у ніч гінкі тополі. 
І шепоти нічних підборів, і сміх, зазивний і 

принадний, 
І пристрасть потягів далеких, і світ хитнувсь і 

збожеволів. 

Десь жовті зуби шкірять тюрми, ростуть зірки з 
грудей поетів, 

Десь задихаються коханці, позаплітавши хтиві ноги. 
І тліють предки по могилах, і квітне вогник 

сигарети, 
І я твоє шепочу ім'я, примхливе, пружне і вологе. 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
По зморшках передмість тендітний вечір гасне, 
Вгрузає у пітьму тополі корогва. 
Щось жебонить приймач про дощ короткочасний 
І вистигає чай, цигарка дотліва. 

20-го, в четвер, дощі по Україні, 
Місцями десь гроза, місцями — розпач десь. 
А взагалі — нічо, ростуть жита і свині, 
І немічні вірші занудних поетес. 

І ти собі ростеш. Дзвенить отерпла вічність. 
По вирвах безгомінь шукаєш опертя. 
Була тобі ця мить і сам ти був навіщось. 
Короткочасний дощ. І радість. І життя. 

18 

«МАРҐІНЕС» 

* * * 
Причаюсь в пивній на самім денці, 
В сповитку бузкової імли. 
На столі — торішні оселедці 
І масні розмови, як столи. 

Знають тут — кого, за що побили, 
Хто з ким спав, зарізали кого 
І що вчора в Надьки, у «кобили», 
Подорожчав знову самогон. 

Бенкетує алкогольна Мекка, 
Пінявий Інтернаціонал. 
Мружить хтиві очі небезпека, 
Шкіриться надгризений бокал. 

Я сюди заскочив на хвилину, 
Навіть піну з кухля ще не здув, 
Тільки вже прожито половину, 
А в душі — ще ні в однім «глазу». 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Сірий вокзал. Сталевар на фронтоні 
І ланкова із бетонним снопом 
Все стережуть мої дні непритомні, 
Скулені дні. Я кивну їм обом. 

А навкруги — куцочолі квартали, 
Попіл нудьги непородистих міст, 
Де в піднебіннях провулків застряли 
Слово чуже і розхристаний свист. 

Все тут розписано. Все, як належить. 
В нетрях будівель, отам десь, вони — 
Голови, мери, начтепломережі, 
Сливки повій і Поет Головний. 

В рейвасі цьому ну хто ти, ну хто ти?! 
Юність безтямна, якісь прохідні... 
Тут ліхтарі тебе знають достоту, 
Мури щербаті і кислі пивні. 

Вечір і дощ на спідницю циганки 
Сміхом ліхтарним розписують брук. 
Висиплять зорі, як офіціантки, 
Місяця тацю узявши до рук. 

І попливе над наїженим тижнем 
Мрія кудись в нетутешні тижні. 
І защемить у повітрі Парижем, 
Київ запахне крізь сині вогні. 

«МАРҐІНЕС» 

Таляри зір і місяць-нумізмат, 
І я на неосвітлених підмостках. 
Моя тісна трибуна, мій Сенат — 
Нічний балкон, блідої долі посаг. 

Оце — мій кін, і тут я на коні. 
Тополі — слухачі мої і свідки. 
Та ще, мабуть, блукає по стіні 
Безсонне вухо пильної сусідки. 

А місто вже вмостилось, певна річ, 
Дивитись куці сни, тверді і прісні. 
Якісь гульвіси потягли у ніч 
За ноги п'яну непритомну пісню. 

Чи, може б і собі туди піти? 
Та трохи співи не в моєму стилі. 
Гай-гай, мої розчулені брати 
З очима вбивць і сміхом крокодилів, 

Ідіть собі... А в мене тут — спектакль, 
Мій мітинг, мій літературний вечір. 
Точніше — ніч. А коли щось не так — 
Так я ж і грошей з вас не брав, до речі. 

І тиша знов. Як члени КПУ, 
Давно останні вимерли обцаси. 
Я кидаю недопалок в пітьму — 
Зіркам і вербам, як ідею в маси. 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

ТРАВНЕВА РЕТРОСПЕКЦІЯ 

Ще молоді печалі в мене, 
Надій і часу — досхочу. 
І травень, мокрий і зелений, 
Обтрушується від дощу. 

Ледь-ледь обвітрений віршами, 
Дзвінкий, як весняне вікно, 
Стою і п'ю з товаришами 
Дерева, сонце і вино. 

Доп'єм. І волохата вулиця, 
Бліде насупивши чоло, 
Як від краплин, від нас обтруситься, 
Нічого наче й не було. 

Та слово кольором і звуком 
Проріжеться в урочий рік. 
І травнем тим, і тим завулком, 
У груди внизаним навік. 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Пахнуть колії густо і важко, 
Перебувши денну суєту. 
Об осколок розбитої пляшки 
Вечір врізав босу п'яту. 

І асфальти пашать розімлілі, 
Поховавши носи в деревій. 
Ожива «сексуальне підпілля» 
І скептичний цвіркун у траві. 

Доміно по спітнілих долонях 
Нетверезих уже трударів. 
І жовтіє двоюрідний сонях, 
Що з села десь від діда забрів. 
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Дотліває виснажене літо 
Поруділим спогадом в траві. 
Вересень шепоче заповіти, 
Висохлий і мудрий, як равін. 

А потому підпливе сльозою 
І від жаху мряки і сльоти 
Золотою сонною осою 
Відлетить кудись у засвіти. 

А сюди вповзуть осінні злидні, 
Обіпершись ліктями двома 
На посьолки, фінками вагітні, 
На серця, де прихистку нема. 

І по колу підуть дні, як в'язні. 
Чорні дні. І я, живий на чверть, 
Поплетусь у смутки разуразні, 
В непролазну осінь, наче в смерть. 

25 

иМАРҐІНЕС» 



Павло ВОЛЬВАЧ 

# * * 
Чорні пензлі тополь пишуть ніч безшелесну. 
І самотність туга. Ні концепцій, ні течій. 
Треті півні запіють — тоді ти воскреснеш 
І відкриються рим кровотечі. 

Попереднє життя — то лише передмова, 
Хоча витерта вже до кісток твоя юність. 
Треті півні кричать і розкошлане слово 
Закружляло над цвинтарем вулиць. 

Та закінчиться ніч — поцілує знемога 
Крейдяними устами в чоло охололе. 
І світанок блідий, як одрізане вухо Ван-Гога, 
І ніяких півнів. Не було їх ніколи. 

* # * 

Наприкінці мрій і віку, 
Крізь морок і безголосся 
Оливковий Федеріко 
Дихнув на моє волосся. 

Війнув на мене здалека, 
Дива принісши присмак 
Мелодій сумного лемка 
Зелений пахучий присмерк. 

І, збурений потрясіннями, 
Я простував поволі 
Край золотого, осіннього 
Плужникового поля. 

«МАРҐІНЕС» 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

Здавалось, так воно ще довго буде — 
Олія літа, млость і взагалі... 
Та вже ідуть нові осінні люди 
По синій зосередженій землі. 

І щось у світі сталося сьогодні, 
Лизнула бруки пелехата тінь 
І відчуття, що все напередодні 
Колючих змін, прощань і потрясінь. 

Тож прощавайте, «дєвушкі і парні», 
Я хочу серед нетутешніх площ 
Дивитися з пухнастої кав'ярні 
На франкомовний витончений дощ. 



Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Просунувсь на сторінку Пастернак, 
Закляклий мозок, почуття картонні. 
Темніє рано. Йде життя не так 
І сніг, як постіль у якімсь притоні. 

І хочеться світ за очі тікать 
Із днів оцих і від самого себе. 
І, як ножі, ввійшли по рукоять 
Сухі тополі в безпритульне небо. 

«МАРҐІНЕС» 

* * * 
У празниковій сорочці півень стоїть на базарі, 
І з горла його захриплого, бліда і осяйна, 
У молоді калюжі, у води блакитно-карі 
Цитринами жовто-гарячими розбризкалася весна. 

Скришилась вчорашня мряка і так недоречно — вмерти. 
Нові голоси курять'ся у різьблену синь дзвінку. 
Несміливо і дражливо жовтіють наївні верби 
І знову муляє рима, як вустілка в чобітку. 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Он розсунув обаполи місто 
Мій Дніпро, заломивши брову. 
Серед сала і малоросійства 
Це — моє і отут я — живу. 

Це моє. З правіків і назавше, 
Наче гемоглобін у крові. 
Все зчужіло. Та небо ще ж — наше, 
Наші вітер і сонце в траві. 

Та іще прапори незникомі, 
Не зароблені на трудодні. 
Не на їхнім вчорашнім обкомі, 
А на серці і Стуса труні. 

Хай розчавили лаптями груди, 
Та прогледіли слово моє. 
їм здавалось уже — 

тут ніколи 
нічого 

не буде, 
А я —є! 
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«МАРҐІНЕС» 

* * # 
Я ще нічого не сказав нікому, 
Та прийде час — і я вам ще скажу, 
Довіривши ненависті оскому 
Веселому свяченому ножу. 

В корості кпинів і плювках поразок, 
Сховавши лють у глибину кісток, 
Я ще мовчу, та кам'яніють м'язи 
І під бровою скалить ікла вовк. 

За мною — неміч глиняної хати 
На вашу твердь, на мармур і на мідь. 
Та хреститься за мене пелехатий, 
Захриплий гнів рабованих століть. 

До часу злість плекаю незникому, 
Коли вогні заграють молоді. 
Я ще нічого не сказав нікому, 
Та треті півні крикнуть — і тоді! 



Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Минулих Вусть, Порхвирів і Лукій 
Пракревний світ в солом'янім ряхтінні. 
Над степом цим витають рідні тіні, 
Та ніяково вимовити — «мій», 
Бо він не мій і взагалі не степ — 
Розорані «колхозниє угодья», 
Де зна мій дід, що там росло й росте 
Тепер, торік і в тридцять другім годі. 
А я вже гість. Із касти слюсарів, 
Із люмпенів і ґудзиків цинових 
І погляд з-під острішкуватих брів: 
«А чий же то — Іванів чи Петрів?» 
І здивування на земляцьких бровах. 
Просмалені санскриту носії, 
Що на зупинку кажуть «остановка», 
Вишні і стерні, церква товстонога — 
Напівзнайомі. Та таки свої. 
І ці гробки, як пасіка ласкава, 
Де через хрест — і прізвище твоє... 
Сидить на дроті ще махновська ґава 
І заглядає вітру у рукава. 
І є ВОНА. Непоказна — та є. 

«МАРҐІНЕС» 

Г. Л. 
Було таки безпритульно. В паузах поміж снів 
щось підвивала доля, неголосно і спроволока. 
Так, принаймні, здавалося, та ковзнув по мені 
промінь карого гуляйпільського ока. 

Я вчепився в нього, як чіпляються за канат, 
слова окраєць затиснувши між зубами, 
вириваючись з схрону підсліпуватих кімнат, 
як з пожовклих газет комсомольці рвались «на БАМи». 

І дрібничка якась перетворюється на звук, 
набуває сенсу щоденний хаос: 
сіра цегла облич, сніг, печаль. Кармелюк — 
все, чим дихалось і видихалось. 

Перехняблена вітром, поміж мільйона назв, 
«Гуляйполе» таки найкраща, та ще, може, 

«Монтевідео»*. 
І я тепер бачу гору — хай вона й не про нас, 
Хай страшна й недосяжна, але туди ми ідемо. 

----------------------------------------------------------------------
Монте віде еу — я бачу гору (португ.) 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Долі судилося бути саме такою. 
Саме звідси дивлюсь я на не мною придуманий світ 
Я люблю цю ріку. І люблю горби за рікою. 
І маслини в посадках, де фінкою б'ють у живіт. 

Я люблю, коли дим струмує над передмістями 
І таке, наче юність проступає тоді із імли. 
Друзі — ті, що не мав. — ті вже стали міністрами. 
По могилах і тюрмах — оті, що були. 

І якщо подивитися вбік від головного проспекту, 
Там, у мареві, що схоже теж на ріку, 
Де нудьга поверхів затікає в приватний сектор, 
Хтось іде по шорсткому вулиці язику. 

Років десять тому іде у вечір і в спомин. 
Наче давнє татуювання — зображення 
розпливлось. 
До циганів за анашею? До когось за самогоном? 
Він іде, той до болю невпізнаний хтось, 

І зникає поволі у димній балці... 
Все років загортає дим. 
І десь та, від якої тремтіли пальці, 
Зубом блискає золотим... 

Саме у цьому місті чомусь судилося бути. 
В цьому часі і сонці. Посеред цих людей. 
Тут ковтати повітря і повні груди отрути, 
Тії, що не знали зроду ні еллін, ні іудей. 

Любити ці горизонти абрикосово-акацієві. 
Траву в щілинах між плитами. Обвітрені поїзди. 
Три акорди околиць і, власне, долі всієї. 
Тільки навіщо все це, якщо це — не назавжди? 

38 

* * * 
Хай мерехтить тонка моя печаль 
Над селищем, що куриться димами. 
Дими синіють. Колії блищать. 
Холоне світ до бісової мами. 

Вдивляюсь в очі стомлених кобіт, 
Грудьми налігши на поруччя мосту. 
Пускаю кільця, мружачись собі 
В білястий, наче крізь гардину, простір, 

В посьолок цей, що був мені дружком 
Із молодістю втеклою на пару. 
І, звісно, смуток золотим пушком 
Діткнеться серця — тут нема «базару». 

Та хай собі. Щасливий буду й тим, 
Що є ця мить, коли прозоро й просто. 
Блискучі рейки і блакитний дим... 
І я стою. І все не сходжу з мосту 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

ОСІННІЙ ВОКЗАЛ 

Жовтими іскрами, товченим склом 
грає тополя на сонці осіннім. 
Злякана й синя, пропахла насінням, 
гнеться вимова сільська за вуглом. 

Міцно затиснувши в жмені цей світ, 
сповнений сонця, і в нім — випадковість 
власну, мою, чи тополі якоїсь, 
нарід снує. Чи народ. Чи нарід. 

Іскра горить в провідниці в очах, 
що з прапорцем на підніжці вагону 
вклякла і зараз махне. І хоча б 
не полетіти, бо вже невагомий. 

І збайдужіння, і страх, і зима, 
в котру ще вмерзне цей рідний топонім, 
прийдуть, як смерть. Але смерті — нема. 
Є тільки сонце. І в сонці — тополі. 
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КРОВ ЗУХВАЛА 

* * * 
Ти стоїш перед судьбою причинною. 
В тебе їх — одна, а не дві. 
Із хрестами, словами, причілками 
І шаблями в засохлій крові. 

Ти стоїш — озлоблена частка, атом. 
Кривиш рота в пустелю: «Агов!» 
Перейшла із дурним твоїм татом 
Тобі ця глинобитна любов. 

Вкляклі м'язи. Жалі. Полотняні міти. 
Озирання журливе назад. 
Та закреслено мрійне «а міг би...» 
І немає про що тут казать. 

Хай криві. Хай накульгуємо на ногу. 
Пізнаєм по каліцтву своїх. 
Та тобі щось шепоче: «Нічого. 
Наша правда ще вріже їх сміх». 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Днів моїх зволоживши суходіл, 
Речитатив Дніпра наростає в прольотах мосту. 
Марний гімн, проспіваний цій глухоті, 
Синє свято серед бетонного посту. 

Хочеться твердо так вимовляти «ер-р». 
Карбовані і горбоносі, тремтять в повітрі епітети. 
Зібгавши нікчемний рік оцей і четвер, 
В пам'яті хруснуть козацькі коні копитами. 

І дальній берег в передчутті пожеж, 
І вирушати до бою завтра, о пів на сьому... 
Та враз отямишся, згадавши, що теж 
І там пустеля — така ж, як на цьому. 

Щезни, щемна моя маро!.. 
В віддачі прикладу скреснеш і завібруєш в римі... 
Століття на денці. Місто провалюється в Дніпро. 
Сходить на небі місяць, кований в Чигирині. 
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КРОВ ЗУХВАЛА 

* * * 

О.Ч. 

Між замашних небалакучих брів, 
В очах, що можна полічить на пальцях, 
Горіла мрія. Нею й ти горів 
І різав нею серце на кружальця. 

Ти годував ту мрію день за днем, 
Затявшися ножем і третім півнем. 
І сам собі шептав: «Ми ще підем. 
Нестримно так, так моторошно підем». 

Та дні ідуть і губляться в добі. 
Ідуть, немов состав іде по насипу. 
Повз мрію ту, що палею в тобі 
Стримить — і все. А час скрегоче заступом. 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Крута земля димів і збочень 
Вгруза в вечірню куряву, 
І галицькі пильнують очі, 
Чи правильно я тут живу. 

А хто зна! Все співаю труби 
І рейки в леті на Донбас. 
П'ю самогон. Плюю крізь зуби 
Й кажу, бува: «Которий час?» 

Та не на хінді чи на ідиш 
Дніпро шепоче. І тайком — 
Мости допоки переїдеш — 
Стаєш неначе б козаком. 

КРОВ ЗУХВАЛА 

Це десь отам єрусалимська твердь 
Спроможна блиснуть сяйвом воскресіння. 
А дід мій ось навік зайшов у смерть, 
На спориші од груші лігши тінню. 

Іде в раю по голубій ріллі, 
По чагарях премудрих гравітацій 
І ні в кого спитати — що в селі, 
Які там зараз ціни у Токмаці? 

В родинний епос помандрує дід, 
У соняшну беззахисність причілка. 
І дідів світ уже стає, як міт — 
Війна, колгосп, якась райспоживспілка. 

Упало груддя на труну із рук, 
І мальви мруть на безпорадній скрині, 
І я уже нікому не онук — 
Ні хаті цій, ні стежці, ні хмарині. 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Шосейка щось крізь рідний вітер свисне 
І кане в осінь, тиху і глибоку. 
А навкруги — шорстка моя дідизна, 
Махновщина на всі чотири боки. 

Приземиста. Притихла. Спорожніла. 
Лиш сонях он, зчорнілий, ніби циган. 
І замашні шаблі ростуть із тіла, 
І щемної брови нестерпний вигин 

Розвіявся, як теплі пасма кави, 
Як мокрий брук. Я в них уже не вірю. 
І борозну кладуть у небі ґави 
Грудками чорними на сірім. 

Змарнілі предки підуть борозною, 
Легенько наступаючи на груддя. 
Над соняхом, над полем, наді мною... 
І тугу переорять мені в грудях. 
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КРОВ ЗУХВАЛА 

* * * 
Електропередач гінкі опори. 
Білястий елеватор вдалині. 
Шлагбаум. Переїзд і семафори. 
Будиночок з геранню на вікні. 

Сади й дахи сповзають вниз по кручі, 
І стежка вздовж іржавих гаражів. 
І барви квітників такі ядучі, 
Як по руків'ях зеківських ножів. 

Застрелитись отут — хіба тут жити. 
А лучче за вікном простого чи 
Кур'єрського під вечір пролетіти, 
Об вугол столу крашанку б'ючи. 

Та стежка йде униз. І будуть скрипи 
Обшарпаної хвіртки в пустоті. 
Очей блакитних видовжені риби 
Мені назустріч тіпнуться тоді. 

І буде гріх. Отак себе розраю. 
Над селищем, невидимі, вгорі 
Кудись летять провінціали Раю. 
Іду назад. Шепчу: «VIVE LA PATRIE!» 



Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
У жовтий і туманний тиждень, 
Незлим просякнутий дощем, 
Кудись поїхати б. У Ніжин, 
У Ніжин, чи кудись іще. 

Опалий лист прим'яти кроком, 
Шукати, бо десь тут були 
Кучерик звивистий бароко 
І жовтий відблиск булави. 

А потім в тихому готелі, 
Де протяг і пустий графин, 
Вивчати тріщини на стелі 
І слухать скрекоти мостин. 

Мовчати. Не знімати світер. 
Побути з тишею удвох. 
І що ти є на цьому світі — 
На мить забуде навіть Бог. 

І затишно. І трохи тоскно. 
Оце поїхати. Оце б. 
А що в тім Ніжині? Та хто зна. 
На карті — наче б то райцентр. 
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КРОВ ЗУХВАЛА 

В грудях дірку дорога латає, 
Залишилось пусте — дірочки. 
І так весело мчить-пролітає 
І життя, і село Кринички. 

А на радіохвилі — імпічмент, 
Саксофон і бразильський народ. 
А в зимовому сонці — кирпичний, 
Черепично-зустрічний завод. 

На хати з самогоном і салом 
Світить сонце. На город в імлі. 
Рідний світе! Нехай тебе мало, 
Та де інде — нема взагалі... 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Ти десь тихо живеш — від вугла до вугла, 
але я тебе пещу у несамовитім 
серці. Дівчинко! Знала б ти, де ти була! 
До яких я тебе приміряв краєвидів! 

Твоє гумове ім'я влилось, як оцет 
в дієтичне життя, у фальцет вечоровий. 
Понабились у кров, і в печаль, і в райцентр 
твої очі, і губи, і брови. 

Миготять вечори. Кольори. Городи. 
Сходить сум. Кам'яніють гризоти... 
Щось у світі комусь. А мені оце — ти. 
Повсякчас... Над усі горизонти... 



Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
А, може, це і називають щастям? — 
Морозний дим. Дві радісні ноги. 
І рік новий, що тільки-но почався, 
Іскристо ліг на голубі сніги. 

І вулиці розстебнутий кожушок. 
І кругле сонце світить і сіда. 
Небесні барви колисають душу 
І входять в дім на комірі пальта. 

І жінка йде — узять оце б і вкрасти. 
Вона, мабуть, не проти, коли б я... 
Та інша є. Душа її пухнаста 
І тепла — мов тримаєш голуб'я. 
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КРОВ ЗУХВАЛА 

* * * 
Снігу довго ще падать і падать 
На черстві і порожні світи. 
А мені б навскоси через пам'ять 
Взять оце б і до тебе піти. 

Щоби вечір тремтів і хитався 
Золотаво-смолистим кущем. 
І щоб випливла місяця таця, 
І щоб вовною — дим за плечем. 

Я піду, невідчутний на дотик, 
Посміхаючись стрічній братві. 
Твої губи мені, як наркотик, 
Розтечуться, густі, по крові. 

... А назавтра нічого не буде, 
Буде синь снігової ріллі. 
І розвіється все, як полуда. 
Як туман, що надихав на склі. 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

Прийшов і станув морок зусібіч, 
І ти стоїш у мене під повіками. 
Зчорніле місто дивиться на ніч 
Густими помаранчевими вікнами. 

Під синє небо сніг так біло ліг, 
Набившись густо світу в плоть залізну. 
А світ отой і вичахлий наш гріх 
Хтось розгляда через небесну лінзу. 

У світі цім нам холодно обом. 
Чужі слова, шляхи і підприємства. 
Та, кажуть, щось міняється, бо он 
Зіходить зірка. Кажуть — віфлиємська. 

* * * 
Між терпугів очей і спин 
Ковтаєш яд чийогось жала. 
Вузька щілина між гардин — 
Ото і вся твоя держава. 

Так хто там, кажеш, знемага, 
Як марилось з твого підпілля? 
Юрба сопить і ремига, 
І крутить пальцем скроні біля. 

І не дражни її дарма — 
Слова всихають заповітні. 
Нема ярма. Та й нас — нема. 
Лише якісь дірки в повітрі. 

КРОВ ЗУХВАЛА 



Павло ВОЛЬВАЧ 

То глід пропливе, то тополя. 
Злетять голуби й горобці. 
І поле. А посеред поля 
Дві скирти, як два буханці. 

Ростуть в «Перемозі» і в «Родіні 
Озимі і ярі хліби. 
І наче степи й не запродані, 
І наче ніхто й не раби, 

А сила лежить наша вкоськана, 
Немов би й нема — так лежить. 
Дорога до моря Азовського 
Біжить собі та й біжить... 
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* * * 
Відчужень все нові й нові цеглини 
Громадяться на грудях німоти. 
Міцні, як смерть, ростуть чужі світи, 
Надіям не лишаючи щілини. 

Та хай душі щодень ламають пальці — 
Вона отут зухвалою вдалась. 
Як ці горби. Як будяки-гетьманці, 
Що в полинах стоять і кажуть: «Зась!» 

І хоч помріть, а зостається рідним 
Зелений день над радощі чужі. 
І білі хмари над миттєвим дрібом — 
Не з Гонтиної всі хіба душі? 



Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Кінець зими. Тепер уже далеке 
брунатне місто. Кава. Шоколад. 
Прочунялий, вирує бандерштадт, 
горять свічки на ґанку держбезпеки. 

«Убили хлопців. Нас взяли, а ми...» — 
уривки фраз на галицькому вітрі. 
Морозяне повітря Колими 
з благеньких пальт сотається в повітря. 

І здвиг. І нарід. Майже як святі 
провідники. І — йой! Уже по першій, 
вже глупа ніч, та Драч читає вірші. 
І дрож пройма, і холод в животі. 

І повз готелі, каси, ательє, 
розхитуючи вулички камінні, 
стрілецький марш несуть, як воскресіння, 
і в скронях стугонить: ми є, ми є! 

Ми є, ми є... а що там далі — хто-зна. 
Ми є, ми є... А як же в тих краях, 
там, де залізо і масний чорнозем? 
Ми є і там. Та тільки знаю я, 

що захлинеться в потягу до ранку 
пісна і чесна галицька земля. 
... Горять свічки на вікнах і на ґанку, 
і за вікном хтось штору поправля. 
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Коли вже небеса повідцвітали, 
Коли протверезіли вечори, 
Прийшли слова і в узголів'ї стали: 
Бери! 

За нежиття. За злість. За особові 
В шухлядах справи сховані колись. 
За перекособочені любові, 
За всі вогні, що мріли й не збулись. 
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КРОВ ЗУХВАЛА 



Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Мої мрії густі 
І від крові солоні. 
Стати в коло б, як ті... 
І заплескать в долоні. 

Де чужинців нема, 
Тільки вилиці брата, 
Там, де доля — пряма, 
Наче ствол автомата. 

Затанцюємо «зікр»*, 
Хоч не брались ніколи. 
І тоді — угризіть 
Кам'яне наше коло 

Із твердих підборідь 
Та з молитви до Бога. 
І підіть — заберіть 
Те, що звуть «ПЕРЕМОГА»! 

* «зікр» — чеченський бойовий танець 

* * * 
Красиві й сильні, та все — воли, 
Що тягнуть долю у ярмах вулиць. 
Чого ти хочеш?! Жили. Були. 
В бандуру грали. Пройшло. Минулось. 

Дарма ти мріяв в оцім житті 
Про гордий профіль і очі орлі. 
І ти причинний, і всі оті, 
Кого ти любиш до спазми в горлі. 

Таке то діло. І людська в'язь 
Байдуже топче смішний чийсь опір. 
Відвага й мука, і кров чиясь — 
Все їм виходить в анальний отвір. 

Ще ждать століття. Чи, може, шість, 
Щоб зрозуміти, що вже — несила. 
Та десь же в душах скрегоче злість, 
Така, як в тебе, — гірка і сива. 

КРОВ ЗУХВАЛА 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

Полин, буркун і кураїна, 
Та ще акація крива... 
І все на світі — Україна, 
І птах, і грудка, і слова. 

І добре всім — мені і стеблам. 
Ані сум'яття, ні страху. 
Замлілий степ. І коник теплий 
Сюрчить на теплому шляху. 
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* * * 
І що б ото мені отут шукати, 
У сірий дощ сховавшись від судьби? 
І ця церковця, і причілок хати, 
І передзимні прілі ці горби — 

Вони були. Вони були без мене. 
Були собі. Лежали горілиць. 
Без мене клалось синє на зелене 
І додавалось золото дзвіниць. 

Та впізнаю і хустку, і хлібину, 
Рушник, що на іконі, і свічу. 
І хтось так рідно скаже мені: «Сину...» 
Так рідно скаже, як давно не чув. 

І защемить в душі з якогось дива, 
На споді, на самісінькому дні, 
І, може, був би я отут щасливим, 
У городі, що все оце мені 

Ляга під серце, наче під колеса, 
Що все ще слуха речників безсиль. 
Де навкруги — жура довготелеса, 
А в тій журі — чи Григір, чи Василь... 

КРОВ ЗУХВАЛА 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 

Здавалось, смерть — це хустка на руці, 
Бадьорий цвях, що туго йде у віко, 
І чорний сум на синім вітерці... 
Але торкались прикрощі оці 
Якогось мовчазного чоловіка. 

Вінки хрустіли. Я лишавсь в житті, 
І думало моє нагріте тіло: 
Воно — навік. А мертві — то лиш ті, 
Що це життя чомусь не зрозуміли. 

Однак, життя — то смерті продуцент*. 
Вона, кістлява, всіх колись роздавить. 
Прогрес, кохання, ліки, Президент — 
Мана, бо всі помрем. Євреї навіть. 

І будуть райські кущі чи смола... 
А сніг рипить. Кричить п'яненька Зінка 
Такі діла. На душі і тіла 
З нічних небес блакитна світить зірка. 

* вираз Юрія Тарнавського 
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* * * 
Буденність... Події і речі 
Пливуть, перемішані в ній. 
І гуцул в осінній Яремчі 
Сидить на вокзалі в пивній. 

І ти не гукнеш йому: «Брате!..» 
Бо не перетнулись світи. 
Той гуцул нічого не втратить. 
Гуцул той щасливий. А ти... 

А ти... Ти без нього змілієш. 
Без неба його — й поготів. 
Хотілося б... Та не зумієш 
Прожити хоч кілька життів. 

А ти... Та чого там, нівроку, 
Сіріє в очах від чекань 
І дива. І Нового року. 
І кисню незбутніх повстань. 



Павло ВОЛЬВАЧ 

ПЛЕНЕР-XX 

Хорт наркоман вирушає кудись на лови, 
зблискують мрій моїх іскорки незаконні. 
За запиленим склом — пихате алое 
доживає віку на підвіконні. 

В'язні на «критці» по колу чи по квадрату 
ходять. На площах чиїсь лопотять промови. 
Іноді висмикнеться в електорату 

'спідня сорочка напівзабутої мови. 

Щось би почати. Та багатьом вже пізно. 
Кров, як Зінка, стала млосна і млява. 
А по суспільству розповзається бізнес — 
слово, жирне, наче нафтова пляма. 

Ніготь тисячоліття. Вже залишилось трошки. 
Чутно — в тумані гарцюють незвичні роки. 
Виє ворог. В дядька глибшають зморшки. 
Масні, аж сяють, червонощокі пророки. 

Гладенькі люди, з нікелю і пластмаси, 
спритно розкручують шестерні змов таємних. 
І по-отецьки на ввірені маси 
наставив око зализаний євнух. 

Борсання в гної. І ні життя, ні смерті... 
Але, піднявшись понад оцю примару, 
вервечкою сподівання, білозубі і вперті 
сторожко сходяться до Холодного Яру... 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 

Марні і прокляття, і розпуки, 
Марна міць окремого плеча. 
І дарма, що рідні котить звуки 
По ослону лагідне хлопча. 

Бо й його розвіють буйні вітри 
І розчеше вражих тернів рать. 
Ми ще животієм біля скирти 
І мремо між кам'яних громадь. 

Моторошна музика погреба 
Ближчає. А нація крива 
По усіх усюдах десь із себе 
Давні довичавлює слова. 

Щоб сховавшись за мільйони вікон, 
Тішачись — мовляв, ми ще живі, 
Одцвітать чорноземним барвінком, 
В угро-фінській глинистій крові. 

І ніхто тих вікон не відчинить, 
Бо гробки і в душах і в руках. 
Копачі із рідними очима 
Доривають яму на гробках. 

Так невже ж ми всі оце минулі? 
Землетрусів дай, Месіє, в крові 
Правду шаблі і жагучість кулі, 
Бо яких ще треба молитов?! 
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КРОВ ЗУХВАЛА 

Живеш, невпевнений язичник, 
Шукаєш рим і божества, 
І серце тоншає, як ситчик, 
І цідить світло у слова. 

І вже дарма спинити все це. 
Воно — як спалах божевіль. 
І трудні вірші власне серце 
Поб'ють, поточать звідусіль... 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Знову мудрість старих передмість — 
І який там Ортега-і-Гассет! 
Віє жовтень-імпресіоніст 
Туманцем на посьолок, за насип. 

Пізнаю! І очей каламуть, 
І тіла з самогонною кров'ю. 
А в Америці, кажуть, не п'ють. 
Кажуть, шкодить горілка здоров'ю. 

Та нехай. Нам по-своєму йти, 
Солов'ями свистіти, да раз-два. 
Ще з братви можуть статись брати, 
А найбільше й хотілося братства. 

Рейки сходяться навперехрест, 
Та не дуже спішать до столиці 
Сірий шифер дахів і небес, 
І зчорніла рілля черепиці. 

Семафор блакитніє як нерв, 
І нараз розумієш до дрожу: 
Головне — ще не тут, не тепер, 
Та ніщо вже не стане дорожчим... 
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* * * 
Забіліли сніги, забіліли... 
Просто так — забіліли і все. 
А мені між снігів заболіли 
Твої млисті ім'я і лице. 

Бо без тебе ця балка бездомна 
І душа, і хати, і зима. 
І та сиза, на обрії, домна, 
Що не треба мені й задарма. 

Молодик проступив над трубою, 
Стало червоно в першім вікні. 
Хай саднить — та смачніші з тобою 
Цього світу бузки крижані... 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Тут життя. І протискуєш теж 
в його гущу плече ніякове. 
Як старий кінофільм, пізнаєш 
смагле місто це ракушнякове. 

Виноград. Чебуречні димки. 
Черепиця і блік Нікосії. 
А сидять по обидві руки 
всі, такі ж, як і ти, гречкосії. 

Ти служив тут століття назад 
і гачок застібав по-під горло. 
Хвойним деревом пахнув вокзал 
і душа, ще зелена, як форма. 

Відбуло. Кажеш подумки: «Да-а». 
І сидиш, гачконосий, як ребе. 
А крізь гамір горить молода, 
трохи профілем схожа на тебе. 

Похитнувши пляшки, голоси 
відкоркують пронизливу пісню. 
І тобі стане жаль до сльози, 
просто так, у годину цю пізню 

свою юність. Життя не своє. 
Наречену й шорсткі мінарети. 
І печаль упаде в олів'є 
чи, скажімо, в якісь вінегрети. 

Потім знов напомаджений кітч 
сподівань, що не стануть твоїми. 
Ох-хо-хо... І виходиш у ніч, 
де в кущах шарудять караїми. 
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* * * 
Ще кістляві тіні. Сите «е§о» 
На осонні мружиться в блакить. 
І, як жуйка, налипа до стегон 
Погляд мій, витягуючись в нить 

За жінками, що проходять містом. 
І навічно в пам'ять запливе: 
Блиск сережки і коштовні ніздрі 
За вікном миттєвих ВМ\¥. 

Світ стрункий. І я тут ще «в законі». 
Печиво дахів і голуби... 
Тріщини чорніють на ослоні 
В тім селі, що я його любив. 

Я надовго тут, гінкий і пружний, 
Серед густо напханих спокус. 
Я — осьо... Та місяць незворушний 
Посміхнувся кутиками вуст. 





Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Я живий. Живі часи оці 
І сосок, що я цілую лярві. 
А на гладіаторській руці 
Лінії щезають папілярні. 

Лиця із брунатної імли 
Проступають, не живі нітрошки. 
Там повітря висохло, як гли
няна і черства шумерська дошка. 

На віки лиш смерті спільний жах. 
От і все. Я тонкостанній свисну. 
І волосся в неї на ногах 
Переважить мудрість клинописну 

КРОВ ЗУХВАЛА 

* * * 
Статечні сплять. Сьогодні, як і вчора, 
Віддавши місяць мавкам і чортам. 
І монотонна цятка світлофора 
На перехресті дражнить ніч, а там — 

Гортанний клекіт міліцейських рацій, 
Самотній виск далекого гальма. 
І в чорнім кубі дому між акацій 
Зійшовся світ принадами всіма. 

Там ходить хіть. Там чуть — риплять мостини 
І ще горить у крайньому вікні. 
І острах стрепенеться і ростиме, 
Як полохливі тіні на стіні. 

Там зріє брага, лагідна і тепла, 
Закутана в найдальшому кутку. 
Там буде все. І ніг гарячі стебла 
Пектимуть плечі в ніч оцю в'язку. 

Затим в пітьмі перечеплюсь об ночви 
І з темноти пірну у темноту, 
Де знов мене зустріне місяць мовчки. 
Він світить, я — хитаюся і йду... 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Весь світ стає пласким. Немає штуки 
простішої. І загуса знаття: 
все, що навколо тебе — то лаштунки. 
Лаштунки — власний тулуб. А життя, 

життя — лиш запах, що змішали трави 
вздовж насипу із пахощами шпал. 
Край літа, що завихрюють состави, 
в оцій місцині, сірій на загал. 

Та ще — в громадді стін, дверей і клямок, 
затиснута і вмощена в барліг, 
напівуявна тонкостанна пляма, 
із струмом таємниці поміж ніг. 

КРОВ ЗУХВАЛА 

ЄВРАЗІЯ 

Романських назв туга сливова м'якоть 
сповзає вбік, ропою вмита хвиль. 
А я назад вертаюся балакать 
з словами житніми, покладеними в хміль, 

підпертими могилою пророка, 
що пурхають з-під зрящої ноги. 
А далі теж ходило моє око — 
в піски, в орду, в кайдани і сніги. 

Та що мені вугільна міць Кузбасу 
і Піренеїв ламаний каркас? 
Чорняві, наче чоботи, Черкаси 
спиняють серце десь біля Черкас. 
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СПОГАД ПРО ГАЯ ВАЛЕРІЯ КАТУЛЛА 

Дві тисячі вохристих літ тому 
померлий мій ровеснику і брате! 
Я ще живий — та то лише тому, 
що присмаку її я ще не втратив, 

чужої жінки, що тебе з ума 
звела стегном з-під тоги чи туніки. 
Вона сьогодні і мені — тюрма 
у золотавій таємниці вікон. 

Вона цвіте. А світ мені холоне. 
Несправжні люди, труби і дроти. 
Так в затінку доричної колони, 
мабуть, на світ байдуже гледів ти. 

А потім вмер. І що кому до того? 
Тебе часи зорали на ріллю. 
В чужих обіймах досі вона стогне. 
Тобі — пусте. А я ж її — люблю. 

КРОВ ЗУХВАЛА 
* * * 

Дощ. Ліхтарі по калюжах. Місто на сході. 
Мій язик загрузав тут в чиємусь роті. 
Тут, як з'ясується потім, жили поетки. 
Молоді. Рожеві, наче креветки. 
І старі поети в лагідних окулярах 
чи без них. З портвейном і страхом у капілярах. 
В назву міста цього я вкладав себе, 
коли дряпав гвіздком на стіні ДМБ 
тисяча дев'ятсот... Забувся. Врешті, не дев'яносто. 
Це було так давно і згадать не просто. 
На те, що тепер з'їдає, признаться, було начхати. 
Та й зараз лоскочуть ніздрі давні нічні дівчата, 
що випливли із пітьми колись і взяли заукурить. 
Фізій не пам'ятаю, але пам'ятаю мить. 
А нині новітні ночі. Порушено статус-кво. 
Стою в кімнаті. Німую. Чолом впираюсь у скло. 
Шепоче щось під дощами намокла осіння цегла. 
Розчахуються, як брами, в тиші далекі стегна. 
Сині спалахи рейок. Морок. Вода тече. 
Краплі із крану. І щось іще. 
Ще страхітливе ЩОСЬ. І ось перед тим то 
жаско мені. Я врешті — всього тонка перетинка 
між безберегим завтра і океаном мертвих, 
Де таки неминуче приймеш закон омерти*. 
Відповіді немає. Стигнуть буддійські яства. 
Масні, відгонять цибулею кучері християнства. 
Застує погляд Бога жовтий вікна квадрат. 
І навмання учуся жити і помирать 
Дівчинко! Недовідома! Ніч страшна і глибока. 
Десь забуття струмує з твого карого ока. 
А в темноті регочуть. Так, що аж тіло терпне. 
А в темноті співають. Щось таки життєствердне. 

омерта — закон мовчання у сицілійських мафіозі 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

З круговерті спідниць і штанів — 
День відходить, похмурий, як вікінг. 
Он отари слухняних вогнів 
Позбивались в однакових вікнах. 

Там хтось борошно сіє крізь сито. 
Там кохання, вино і тепло. 
І, безсилий, отерпнеш: якби-то 
Ми були — скільки нас би було... 
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КРОВ ЗУХВАЛА 

* * * 
Тчуть думки похмурі гобелени: 
— Люди! Рядові і Ваша мосць! 
Всі, хто був і до, і після мене, 
Десь давайте разом зберемось. 

У зірок розсядемось на покуть, 
Таємниць похрустуючи скло, 
Щоб обмізкувать і перекнокать — 
Що ж воно таке ото було, 

Що крутилось, пінилось, світилось 
За законом Ома чи тертя, 
Надихало і водило стилос, 
Гикало і звалося — «життя». 

Спом'янем під галактичні ватри 
Те, земне, котре любили всі: 
Літній ранок, стегна Клеопатри, 
Україну й п'єсу Дебюссі. 

Та мовчать ті, хто вже ліг до ями, 
Ті, що знають. Хоч би хто прорік. 
І снують щасливі громадяни, 
Так, неначе всі вони навік. 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Ще тільки вересень. Ще ти — високий птах. 
Все, що захочеш — візьме ось і верне. 
Навскісний промінь визолотив дах 
І плечі хмар, що припливли з Палермо. 

Ще небеса такі, що не пора... 
І забуваєш, що таки вже осінь. 
І що є в світі сила та, котра 
Виштовхує за вікна хмарочосів. 
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Кров ЗУХВАЛА 

* * * 
Твій поїзд мчить. І все переплелось — 
Торби і звуки, запахи і лиця. 
— ...а ми із бубни... 
— ...будемо стелиться... 
— ...дочка не пише... 
— ...огірочки ось... 

— ...беріть, бо пропаде. Не поїмо... 
— ...а зять оце додому прийде, значить...— 
Смеркається. І тітонька тлумачить 
Неголосно з кутка Святе Письмо. 

Слова масні, як після сала пальці, 
Й неквапні, бо куди його спішить. 
Надворі ніч та ще вогні-блукальці, 
А тут — таке, що вічно будем жить. 

І вже не крижане і не залізне 
Оце життя. Така зігріта мить. 
Вагон заснув. А за вікном Вітчизна 
Вогнями блимає, мостами стугонить... 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Чи знак який, чи безум — хтозна, 
Але — не брат, не сват, не зять, — 
Я все вдивлявсь вам в очі тоскно, 
Бо так хотілось вам сказать... 

Що ми такі — і не інакші. 
Що ми — і тільки ми — це ми. 
Що біль не МІЙ, а болі НАШІ 
Полин прим'яли під грудьми. 

Така гірким-гірка наука — 
Шукати іскру з-під золи. 
І що сказать... Казать — не штука. 
Аби лишень відповіли... 

Щоб над уламками омерти 
Шугнуло марево моє. 
Щоб посміхнутись і померти, 
Почувши: «Так воно і є!» 
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* * * 
Отже, осінь. У сіре й руде 
нецензурне летить щось і брязка. 
Коливання гарячих грудей 
по-під светрами крупної в'язки. 

Шерех листу. Уривки новин. 
Тьмяні лиця і рейки трамваїв. 
І лисіючий вітер-акин 
почина, як Абай Кунанбаєв, 

тоскну пісню співать. А проте, 
кава п'ється надворі. Та квити 
ми із літом, і скоро змете 
ці обличчя і ці краєвиди. 

Куций рік під укіс покотивсь. 
Душі з вулиць вертають до тіла. 
І таке, наче всім нам кудись 
вирушати в далеке і біле. 

КРОВ ЗУХВАЛА 

* * * 
Жовто-сиве мрево дня і рейки 
золоті. В передчутті зими 
зблякло небо, як халат єврейки, 
що зника поволі за дверми. 

Павутиння променів. Під птахом — 
зойк жоржин, ампір і в'яла мідь. 
Все було. Яких кому метафор? 
Краще взять і просто заніміть. 

Бо на хвильку засвітився Раєм 
світ, де так пронизливо жилось. 
Тьотю Бесьо! Нащо ми вмираєм? 
Може, знаєш. Так скажи хоч щось. 

Тінь гардини стишила обличчя, 
зморшки і родимку на щоці. 
Дім і двір, і пересильна «кіча» 
проти сонця тануть в туманці... 

Павло ВОЛЬВАЧ 



Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Хмиз голосів біля вечірнього дому. 
Меси тополь в небеса течія. 
І, непомітний собі самому, 
Дріб'язок власного «я». 

Місяць з легенького алюмінію, 
Поки що спільний на всі віки. 
Вечір бере слова і відмінює, 
Чи навпаки. 

Світ не видихується, як в стаканові 
Кимось не випитий самогон. 
Та не залишать на камені каменя 
Нові світи від твого... 
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КРОВ ЗУХВАЛА 

* * * 
Час іде. Тужавіє потрошку 
чар цих невигадливих споруд. 
Місто вже в меморіальних дошках 
віршів, що примарились отут, 

де здавен прокляття й силу Сходу 
всотував у кров і все беріг, 
душу, ніби череду у шкоду, 
потайки пускаючи у гріх. 

І шматки себе в жіночі вічі 
клав і крав жагу та кольори. 
Потьмяніле те десятиріччя 
покотилось пляшкою з гори — 

повз нові часи й законодавства, 
але й на межі тисячоліть, 
має платтям дівчина грудаста, 
має... Бо куди ж її подіть. 

І, п'янка, тремтить у кожнім нерві, 
і, не розбираючи шляхів, 
плине щем у повітовім небі, 
над чаклунством верхніх поверхів... 



Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Весна — це сон, що п'є жінок і чарку. 
Причілок золотавий — то весна. 
Різьбити сонцем світ оцей спочатку 
Господь, зітхнувши, знову почина. 

І я зітхну. І небо змінить стелю, 
Де хтось блідий душею облисів. 
В повітря ковану пустелю 
Вростуть стеблини голосів 

І рідні — день і цегла із причілка, 
І промінь, що ламається об лід. 
Притихла юність тіпнеться, як жилка, 
Така далека за ровами літ. 
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КРОВ ЗУХВАЛА 

* * * 
цей літній дощ як оплески далекі 
шипить словами «шина» і «спориш» 
і жити знову свіжо і волого 
хоча й набридло добирати рим 
та нащо рима до куща жасмину 
хай просто мокне хай собі цвіте 
цей дощ розрізав навпіл огірок 
посипав сіллю і натер до піни 
і рипнувши дверима на балкон 
душа постоять хоче на причілку 
котрий до яворів мовчить про те 
як за Махна він їздив на тачанці 
з руки годую думкою про смерть 
ще не приручену але принишклу душу 
а в білім небі визріває Бог 
освітлене вікно саднить як несмак 
і стане чути коли стихне грім 
як хрестик хилитається 
на шиї. 



Павло ВОЛЬВАЧ 

ПАЛЬМИ ПІВДНЯ 

І 
Байдуже — щасливе чи печальне, 
Все твоє минуле в пустоту 
Витиснуть оті нестримні пальми, 
Десь на Півдні, в аеропорту. 

Вдарять в ніздрі моря й неба смужки, 
Хоч зима ж і вечір, а таки... 
І букви, покручені, як смушки, 
І носи, як погнуті гвіздки. 

Все тут їхнє — жони і отари, 
Не на половину, не на чверть, 
їхній сміх, і ніч, і жовті фари, 
І повітря навіть. Навіть смерть. 

Перевал і чача з самогоном. 
Ти вже їм позаздрив, позітхав... 
Йде до джерела якийсь батоно, 
Послизнувшись, каже «Могітхан!»* 

II 
Тут чорний вус і блиск печатки. 
Вино, часник і теплі зими. 
І, як простуджені вівчарки, 
Харчать грузини. 

* грузинська лайка 

КРОВ ЗУХВАЛА 

Та то я так — нема простуди. 
Здоровий дух в здоровім тілі. 
І волохаті руки й груди, 
Неначе прізвище на «швілі». 

Чужими повні голосами, 
Кудись ведуть провулки мідні. 
Тріщать свічки під образами, 
В духмяній церкві на Мтацмінді*. 

Христос у храмі, наче родич 
Зустрінеться, хрестоматійний. 
І нишком хреститься Петрович, 
Бо ще партійний. 

III 
Прилавки — ще не так... А п'єдестали 
порожні. Рвуть незнані прапори 
глуху ряднину прапора старого... 
І тут — новий. Хоча не прикраша 
Будинок уряду, та вже звиса з балконів, 
за склом яких — чиєсь чуже життя, 
котрим мені повік не причаститись. 

Мтацмінда — гора в Тбілісі 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

Настояний народ. Здається, що 
їх нам'ята в обличчя Візантія 
і по пісках біблейських караваном 
до них у гості чимчикує Схід. 
Пусте, що тут нема ніколи здачі, 
зате життя оптимістичне тут, 
присипане петрушкою і лавром. 

Отож, отож... В них буде все гаразд, 
які в братів за ближнім перевалом, 
де між черствих невиголених щік 
тихцем собі росте «алла акбар» — 
те, на котрім ще хтось зламає зуби. 
А що ж у нас? Мовчить мій бригадир, 
Суворо-боязкий Іван Петрович. 

А й справді — що? Та сказано ж до мене 
пророцтво те: «Присплять, лукаві і...» 
Мовчу, мовчу. Бо щось мене заносить, 
як після «Сапераві» трьох пляшок... 
На прісну й водянисту батьківщину 
летять думки. А незнайоме небо 
тече собі кудись на Тегеран. 

IV 
Зимний пост-перестроєчний простір 
Закрутив нетверезих прочан. 
Був наприкінці вогкий півострів, 
Де уже муедзин відкричав. 
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КРОВ ЗУХВАЛА 

Трохи далі там — стихлі феєрії 
Літніх стегон і пляжі-старці, 
Та найкращі поети імперії 
Там в задумі гризуть олівці. 

Пахне вичахле море ставридою, 
Олеандри — цвітуть? Не цвітуть? 
їх не видно, і я перестрибую, 
Бо вже поїзд лаштується в путь. 

Тут, де пляма моєї пілотки 
Назавжди в небуття відійшла, 
Ми з Петровичем вип'ємо водки, 
Під якимсь павільйоном, з горла. 

І добавимо ще, коли мало. 
Хай потягнеться мить, хай потя... 
Світ рябить від красунь і недбало 
За рукав ми беремо життя. 

Ще немає кінців — тільки витоки, 
Доля лащиться нешкарубка. 
Ми прості невигадливі гвинтики, 
Але мить — неповторна така. 

Ґвалт вокзалу. І лиця, і лиця... 
Мов латки із якогось рядна. 
Я вклякаю на верхній полиці. 
Поїзд рушив. Епоха мина 

1997 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

98 

Що сказати — таким я вийшов 
За цих тридцять імлистих літ. 
Як не ти — то знайшлася б інша 
І таки б зав'язала світ. 

Хай зозуля мені закує 
Сива-сива чи будь-яка. 
Спопелілого, хай лікує 
Мова скирти і будяка. 



Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Жию життя. Сукаю дні, що з віком 
Стають холодні й мудрі, як вужі. 
Знесилююсь, мов туманець із вікон, 
Чужі слова стираючи з душі. 

'Та все з вітрів і мрій збираю військо, 
Хоч військо те — і кволе, і мале. 
А на душі й надворі вже — балтійсько, 
І щось воно невесело, але... 

Осіннє сонце затамує вовчу 
Мою тоску. Степів пожовкла рать 
Шепне: «Терпи». Зі степом я помовчу. 
І втішуся. І далі буду ждать... 
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КРОВ ЗУХВАЛА 

* * * 
Як морожений хек, позлипалась юрба. 
Замість музики — скреготи й виляски. 
І немає для чого тут жити. Хіба 
Переписувать подумки вивіски. 

Загорнути б цей світ, заорать, загребти... 
Але він все чавунно сіріє. 
А з ротів виростають колючі дроти, 
Вириваючи м'ясо із мрії. 

Непотрібна любов, ні печаль, ні відчай, 
І та мрія нічого не варта. 
... Тільки рідно мовчить по балках молочай, 
... Тільки хтозна, що станеться завтра... 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

Якщо не гнів, а — просто, взагалі... 
То все це — порохня, брати немилі. 
І що не вмерли до кінця — дарма. 
Ростіть дітей, саджайте картоплі 
І навіть вірші шкрябайте безсилі, 
Та вже не квильте, що її нема. 
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КРОВ ЗУХВАЛА 

Піти б у вільний вірш. Але трима 
Череп'я рим і розділових знаків. 
І тінь тії, котрої ще нема, 
Чи вже нема, як сміху гайдамаків. 

Безсилля слів. Та в пошуках ходів 
Щось шепче в кров із потаємних залоз. 
Можливо, все сказав я, що хотів — 
Лишилося зробити, що сказалось. 

. 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Чого б мені, здавалося б, іще — 
Слова приходять і життя тече. 
Та, наче вечір в сонці, тихий щем 
Примружиться і серце обпече. 

Бо ти тонка, як дим — аж не моя 
І світ оцей — троюрідний мені. 
Моєю ж залишилась печія, 
Що жевріє в душі гущавині. 

Та здатність щось намріяти й сплести 
З тепла і млості, й чотирьох кавусь, 
З очей, що як стрибок із висоти, 
На погляд чий допіру наштрикнувсь. 
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* * * 
Поміняю ходу на «походку». 
Поміняю. Піду подивлюсь 
На присипану снігом «слободку», 
Повз четверту судимість чиюсь. 

Примостившись між чаду і крику, 
Там, бува, дзвякне спогад, як ніж, 
Про лунку заґратовану «критку», 
В сімдесятім чи трохи раніш. 

Самогоном припахує кухоль. 
Насип. Гравій щось шепче нозі. 
Підбігає облуплений вугол. 
Знову насип в цупкій дерезі. 

А по насипу сунуть вагони, 
Потяг впорскує дрож в краєвид. 
І рвонеться душа, як з полону, 
З мого тіла за потягом вслід. 

Забіжить за горби і за труби, 
І поверне назад навпростець. 
І осяду я в крадені губи, 
Що дмухнуть на нудьги каганець 
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# * * 
В обшарпанім трамвайному вагоні 
Трясусь. Везе мене туди вагон, 
Де виростають злодії в законі, 
І рясно тих, що звались «гегемон». 

Сіріють труби перших п'ятирічок, 
Шинельних повоєнних відбудов. 
Сіріє на зупинці чоловічок 
Із міткою в очах: «Завжди готов!» 

Труба котельні — як мистецький витвір, 
Бо домни ще страшніші, ніж вона. 
На пару з дідом, лінькуватий вітер 
Шука пляшки порожні в бур'янах. 

І я отут якусь шукаю втіху, 
Огорнуту серпанками жалю. 
І пекло це — невже таки люблю? 
Та що казать — чого б ото я їхав... 
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* * * 
Я — рядовий. Я — шеренговий. 
І, як завжди, крутився поруч 
Суворий галстучок черговий, 
Захеканий черговий — ...ович. 

Без них — ніяк. Нема «базару». 
Та в пам'яті зринають часто 
Слова хмільного кочегара: 
«Браток, ненавиджу начальство...» 

Розмова та — тепер далека. 
А все одно, бува, пече: 
«...від машиніста до генсека...» 
Чи хто там ще?! 
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ПРО ТЕРЬОХУ 

День такий — ні хмарки, ні пів-хмарки 
(Байдуже — вівторок чи четвер). 
Точать ляси кумоньки-товарки. 
Світить сонце. А Терьоха вмер. 

Вмер і вмер. Кому яка різниця. 
Не для того ж літо почалось, 
Щоб комусь оплакувать п'яницю, 
Що з тюрем приніс туберкульоз. 

З церквою на спині, Вася здимів — 
І кому від того стало гірш? 
Він чотири рази був судимим. 
Скажуть: «Ну куди його у вірш?!» 

Тільки ж під одним ходили Богом, 
Хоч по різних кидало світах. 
Самогону ми були одного, 
Нації одної (в паспортах). 

А живуть усі, хто як захоче. 
Можна — так. А можна — отако. 
І були ж у Васі смілі очі, 
І кінчалось прізвище на -ко. 

Всесвіт не скінчився; не почався. 
Десь когось не буде — ну то й шо? 

Вечоріє. Жалко мені Васі, 
Наче дня, що взяв оце й пройшов. 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Ріже сонце день, як скибку дині, 
І посьолок ніжиться тайком. 
Золоті наслались світлотіні, 
Золотим притрушені пилком. 

Скоро, скоро відпливати сонцю, 
Зігрівать Еспанію палку. 
А тим часом мружиться церковця, 
І пасуться кози у парку. 

Господи, ну що там того дива — 
Тихий дим і теплі бур'яни. 
А душа так лагідно-щаслива, 
Як уже не буде до весни. 

І летіти б до країн веселих, 
І згадать таке, що не згадать. 
Сонце. Осінь. І літа метелик. 
Може, це і є та благодать... 

ПО 

КРОВ ЗУХВАЛА 

* * # 
Той полин біля рейки — вже Київ. 
Київ — рейок знервована ртуть. 
Ну так що ти там мріяв? Такий він? 
К бісу мрії. Тут просто ж и в у т ь . 

І снують, проминущі і марні, 
І, як всюди, без краю й кінця 
Випускають його трупарні 
Сизі тельбухи сірим мерцям. 

І криваві сюрреалісти 
Ріжуть десь немовлят на шматки, 
І поетів набилось в це місто, 
Під його кам'яні завитки... 

А безсмертя... куди ж тут подітись, 
О, столице розчарувань! 
Дай надихатись. Дай хоч погрітись 
В теплім літі золочених бань. 
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* * * 
Земля змаліла. Знизивсь Місяць. 
Лиш смерть одна — неісходима. 
Щось каже їй життя у відсіч. 
Життя... Та скільки ж того дива. 

І, голову схопивши в руці, 
Пливеш в імлі, густій і сизій, 
Де божевілля деконструкцій 
І сказ бінарних опозицій. 

Зростають вавілонські башти 
Нестям. Ворожі ворожбити 
Життя розписують назавжди, 
А все одно тобі любити 

Цей світ п'янкий і кров черкаську, 
І голос чийсь, і кару вію. 
І про півста мільйонів казку 
Стискать хоча б в одну надію... 
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* * * 
Не занесені в «Інтернеті», 
низько хмари пливуть навмання. 
Баба в чоботях і в жакеті 
літо бабине відміня. 

Тож радійте листю опалому 
і холодній криці в ставку, 
хто провів парове опалення, 
чи коханку знайшов палку. 

А посохле листя дзвенить латиною 
мідно так. І холод за спиною. 
І різдвяних вже хочеться звізд. 
Все одно — вже нічого не втримать. 
Проводжать поїзди із Криму 
айстри вибігли на переїзд. 

Буде дощ. Дощі перестануть: 
Світ зодягне біле шиття. 
Чари сходять і тануть. 
Зостається життя. 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Так синьо, так задимлено, так мідно... 
І хай воно лишається незмінно — 
Вогниста шибка. Місто. 

Трепет. 
Смерк. 

Хоч видно все, хіба що Бога опріч 
І в просторі — вляглися щільно поруч 
Світла і тіні, як життя і смерть. 

Базар пустіє. Баба йде остання. 
Темніють стиха птахи і питання... 

Якої ж крові, віри і доби 
Оця земля, що має віддих долі? 
Ці плоттю жінки натхнені горби, 
Отої жінки, тої, що якби... 
Отої... 

Все вкрадено — до коренів волось. 
Та птах безсмертя розправляє пір'я. 
Все забрано. Півмертво. 

Але ж — ось: 
Лежить-мовчить, дароване за щось 
Дахами всіяне, невзискане безмір'я. 
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* * * 
По обрій це місто, де жив і не жив, 
Де взяв і знічев'я зробився поетом. 
І ти тут була мені, що не кажи, 
Хоч ти мені кажеш: «Нє надо об етом...» 

Не треба, не треба... А так і було, 
І так і лишилось — за груддю, за лівою. 
Іду. А в базарі вирує село, 
І вулиця пахне олією... 

Крок — 
Захлюпає щастя солодкими спазмами. 
Бо мрія, бо ти. Бо «Шанхай» і димок. 
І все уже є — хоч нічого й не сказано... 
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* * * 
Свято йде, як Божий попуст 
Од зневір, що зусібіч. 
І затіяла живопис 
Передноворічна ніч. 

Фари. Плями. Тіні. Рейвах. 
Тихі ліхтарі бліді 
Розплескалися по рейках, 
Наче місяць по воді. 

І летять сніжинки й рими, 
В ночі вина золоті. 
Вуглуваті мандарини 
Вікон зріють в темноті. 

Жар троянд. — Почім? 
— А скоко? 

Тріпотять свічок вогні. 
Ніч, немов грузинське око, 
З золотинкою на дні. 

І вслухаюсь на морозі 
До биття живих сердець, 
Що десь є в Кривому Розі, 
Чи в Одесі, може, десь... 

* * * 
Це і є той рідний мегаполіс, 
Де труба стримить із-за труби. 
Малиновий будяковий голос 
І димів розкудлані чуби. 

Тут і барви, тут мені і ритми, 
Хай он пройде «товарняк» лишень. 
Будуть дихать і балки і бритви 
Із нервових злодійських кишень. 

І, як завжди, вітерець нестиме 
Білі хмари в степ і на лиман. 
І ділити Україну з тими, 
З тими, для котрих її — нема... 



* * * 

А що воно там —жита, пшениці? 
Центнери на круг — але що мені в тому? 
І мнуть-розминають колосся в руці 
Нестерпно-незнані якісь агрономи. 

Нема мого міста. Немає й села. 
Хлоп'яти нема, що було мале. 
І скрині, і сволока, й діда Павла, 
Та майже нічого нема, але 

У назвах, де шабля і свист нагая, 
У зморшках, як борозни врізаних в плоть, 
Наша Махновщино — 
І моя! — 
Будь назавжди. Назавжди не відходь. 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

ХОРТИЦЯ 

Звичайна собі дорога в жовтому літі. 
Так. Зелена дорога. Синій Дніпро. 
Білі хустки на полі. Засмаглі лікті. 
П'ята, що вгрузає в землю. Дзенька відро. 

Острів. А за рікою — город імлистий, 
Де залягли шарами притлумлені селюки. 
Сивіє місто. Дихає дальнє місто. 
Ритмічно здіймають зябра райради і профспілки. 

Ножі там такі, як мачете 
І чар чийогось лиця. 
Наповнюваність бюджету, 
Наповнюваність шприця. 

А тут — тут аграрний сектор, 
«Зелені міста легені...» 
Острів. Легенда, себто. 
І хороше всім в легенді: 

Картопельці й трасі, 
І хазяїну дачі, 
Чиємусь гузну 
В спортивних штанях. 
Опорам лінії електричної передачі, 
Тіням поетів, 
Що цідять сльози ледачі. 
Але зухвало 

вигнеться шлях — 
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І скрикнуть кручі черстві, 
І світ стане іншим. 
Радість чужа полетить під укіс. 
Взявшись з нічого, нічого не пояснивши, 
Сині шаблі відваги вдарять тебе навскіс. 

І приладнають крила. І вже не буде рівних. 
Сила забута в небо тебе здійма. 
Світе зчужілий! Як же без слів і брів тих, 
Над які кращих в світі нема?! 

Знов дорога. В салоні машини цяцька 
Гойднеться на шворці. Тихо вдариться в скло. 
А серце грає. Козацьке. Таки козацьке! 
Допоки світу. Що б не було. 

Звичайна дорога в жовтому літі... 
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* * * 
Поїзд серед ночі. Біля 
Міста, села — все одно. 
Варена людська цибуля 
Тут, і отам, і оно. 

Світ, оповитий дротами 
І непродихне купе, 
Що панівними ротами 
Крає на шмаття тебе. 

Цвинтар. Помийниця. Табір. 
І як спасіння тобі — 
Вийти в прокурений тамбур, 
Схили від снігу рябі 

Пити сухими очима, 
Тіпатись потягу в такт. 
Так! Це твоя Батьківщина, 
Де не по-твоєму так. 

Холодом леза од рейок 
Віє незнана верста. 
Ніч — гайдамацька кирея 
Має і слід загорта. 
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Такі невпинні, українні 
Лежать світи на сотні верст. 
Гетьманське небо в хмаровинні 
Тече, черкаючись об хрест. 

Бур'ян росте крізь очі смілі 
В блакить нових тисячоліть. 
Лежать отамани зотлілі 
І не дають мені зотліть. 

І не дають себе позбутись, 
Летіть за хмарами вдогонь. 
І підступає незабутість 
До обезшаблених долонь... 
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* * * 
Вигинається вулиць ланцюг, 
Де з геранями горщики в блюдцях, 
І обвислі штани волоцюг — 
Наче марність усіх революцій. 

А весна розкладає крам 
Кольорів, що, мов нерви, відтали. 
Понабилось, як вати між рам, 
Горбоносого криміналу. 

Але шовково йти мені тут, 
Закусивши надію на серці. 
І вдихати «косяк» і мазут, 
А з базарю — дурман оселедців. 

На Вітчизну дивитись згори, 
Навздогін озираючись платтю. 
Кров гойднуть навіжені вітри, 
Як податком, обкладені плоттю. 

Знов весна. Знову пружиться крок. 
Хоч нічого нового під небом — 
Наживати на ребрах жирок 
І зникать, мов снігам чи амебам. 
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Та жовтіє і тьохка життя, 
Накрапаючи краплею з брості, 
Закрутивши циганські плаття 
І обличчя в тижневім зарості. 

Проступає ім'ям найдорожчим 
Між гілками, крізь гамір і плюш. 
І виблискує щастям розчин 
Весняних веселих калюж. 
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* * * 
У дні голубі, квітневі оці 
Впаду й загублюсь, як у сіні голка. 
Вулиця звужується, а в кінці — 
Квітчаста хустка посьолка. 

Базарь. Цигани. Банабаки. 
Поклали тіні старі акації. 
«Од первой платформи на Щербаки...; 
Лунає від автостанції. 

І йти б мені наперстки крутить, 
Чи на «підкидці» — лучче. 
А якщо хочеш — бери і їдь 
В Басань або Жовту Кручу. 

І так п'янить мене слово «десь», 
І в ньому — все, що люблю. 
Іди, цілуй... Згадався Олесь. 
Я, мабуть, так і зроблю. 

БРУІШ ШРШ 

* * * 
Колись вона в мені давно 
Жила, як в ніші. 
Була зима. Було вино. 
Писались вірші. 

Так різно нам велось обом 
І йдеться далі. 
І що ж воно було — любов, 
Чи знаки долі? 

І хто ж гадав, що знову — сніг, 
Що скрипне ліжко, 
І спину знову вигне гріх, 
Неначе кішка... 
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* * * 
І млость, і дощ... Кафе, де ні душі. 
Хіба вона — за столиком навпроти. 
Та кінець столу пурхають вірші, 
Як горобці з-під бампера «Тойоти». 

Вона підходить. Я кажу їй: «Рlysе». 
(Тим часом хмара йде по горизонту. 
І елегантно загнута униз 
Брунатна ручка імпортного зонта). 

Вона читає Ліну й Бу-Ба-Бу 
І власну фальш, настояну на вмінні, 
І верхню вниз осмикує губу, 
Неначе до колін спідницю «міні». 

Ми сидимо. А дощик собі йде. 
Вона усе на світі розуміє. 
А біль, а зойк — вона цього не вміє, 
Та їй це і не треба, як на те. 
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ПРИСТАНЦІЙНА ЕЛЕГІЯ 

Ніхто не показував пальцем, 
Ніхто не казав: «Люби!» 
Криві завулки ідуть перевальцем, 
Як через «путя» — з торбами баби. 

Везе в колясці майбутні года 
Жінка. Хай буде Олена. 
'Сіра хвіртка. Земля молода. 
Трава зелена-зелена. 

А в небі — смуга від літака. 
Вечірнього гілля плетиво. 
Біла хата. Біла така. 
Там, де тінь — фіолетова. 

Кволі відблиски сонця ловить паркан, 
Відкидаючи тіні на хату. 
А з неї вийде якийсь Іван 
Трохимович, що живе на одну зарплату. 

Скопає грядку або 
Піде в пивну, що з «пєснями». 
Іван Трохимович робе в депо, 
Або вже вийшов на пенсію. 
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Оно він пішов. Оно. Доганяй. 
По Барикадній вулиці чи Перемоги. 
Нехай він мовчить. Мовчить — і нехай, 
Та в прізвищі — рідне щось в нього. 

Ніхто йому я. Мені він ніхто — 
Анто... Чи то пак, Трохимович. 
І вечір цей, і оте депо, 
Та щось мені так, аж не вимовить. 

Різьбилися тонко дроти і гілля, 
Світилися очі під бровами. 
Синіла-темніла жагуча земля, 
Обсиджена всякими -овими. 

Багато балакать, та все не сказать. 
Заходила сутінь од скверика. 
Потроху, до завтра вкладалася спать 
Нездійснена наша Америка... 

133 



Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Внизу — кістки, вгорі — дими і хмари. 
І хто ВОНА? І хто в ній ми такі? 
Біліють дні. Вовтузяться базари. 
Мовчать пророки неповороткі. 

Там хтось іде крізь хаос і непотріб, 
І кришить долю селам і містам. 
Там диха десь душі моєї погріб. 
Душі не видно. Та вона десь там. 

Там зелен ряст і кладочка вербова, 
І ті, що все не згинуть, як роса. 
І молодь, бакенбардна і нервова, 
Що знає все й не знає ні біса. 

Трамвай і переповнений автобус, 
Де хтось бубнить — нема її, мовляв. 
(Нащо ж тоді писавсь отой літопис 
шаблями і ножами з-за халяв?!) 

Внизу — кістки. Вгорі — дими і хмари. 
І хто В О Н А ? І хто в ній ми, дрібні? 
Мовчать пророки. Гомонять базари. 
Біліють дні. 
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* * * 
Мене там зроду не було, 
Чи, може, хто б сказав: «Не було». 
І холодить трамвайне скло 
Моє чоло. Але не дуло. 

І все вирує каламуть, 
Куди й мене подолучали. 
Але ж ідуть... Вони ідуть — 
Бліді, вухаті галичани... 

Який то день, який то рік, 
Що очі — зимні і наївні? 
Вони за мить помруть навік, 
Та шепчуть: «Слава Україні...» 

За що їй слава? Океан 
Ніщоти й безуму. І тільки. 
Вона — туман, вона — обман, 
Вона — то просто дим з гвинтівки. 

Та на гробках надій і вір 
Здригаюсь від терпкого права 
Шептать, собі ж наперекір, 
Хоч подумки: «Героям слава!» 



Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Комусь воно, як Рай, оці лиснючі бруки 
Столиці здобної і неба млосний шмат. 
Він мовчки сніг гребе. У нього мерзнуть руки. 
Гребе — і все. Проходьте, вашу мать. 

Оранжевий жилет йому, як перепустка, 
Й тіткам, що з ним — до київських небес. 
(А десь було село й квітчаста хустка 
в'язалась там, як тут — навперехрест). 

Чиргик, чиргик... І знову сніг почався. 
На сірих них, на їхні сірі дні. 
А мимо проліта пихате щастя, 
І вслід за щастям — гази вихлопні. 

А сніг іде. Ще будуть зими й зими. 
Смеркається. Спасибі, вітер стих. 
Вони гребуть. Кабміни й держкомземи, 
І Пан-Господь десь думають об них... 
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* * * 
«В проваллях ночі, коли Київ спить...» 

В.Стус 

Чи спить, чи ні — весь Київ не берем. 
Проте вже ніч і спати саме впору. 
Безлистий клен цвіте під ліхтарем 
І вулиця пустельна пнеться вгору. 

На тьмявім небі — міста силует. 
Пливуть по чорнім дві заблуклі фари. 
І світиться вікно — чи то поет, 
Чи хто доляр складає до доляра. 

Якісь чужі ввижаються часи, 
Котрі, хоч не були моїми, але 
Таки були і, може ж, не пропали, 
Бо звідки ж ці і струми й голоси, 

Що чуються, нечутні взагалі, 
І на балкон мене штовхають раптом? 
Містична ніч, готель «Кооператор» 
І змерзлий я на київському тлі. 

Та ще трамвай останній, що гуркоче 
В депо. Підборів скоромовка-стук. 
А серце чує те, що хоче, — 
Стус. Драч. Стус. Драч. 

Стус... 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Воно ще лютий, звісно, 
Та тільки вже оно 
Примружились на весну 
І серце, і вікно. 

Хода здається танцем 
І в ніздрі б'ють духи. 
Жовтіють по-під сонцем 
Розчулені дахи. 

І літерний за обрій 
Біжить, за небокрай. 
І коли тут так добре, 
То там же, мабуть, Рай... 
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БРУКИ І СТЕРНІ 

* * * 
От і прийшов я з отруйних кутків 
Світу, ліпленого з іншого тіста 
Пити високу, у кілька ковтків 
Зелен-музйку, терпку і троїсту. 

Тонко і тоскно вона виграє, 
І в смолянім, смерековому відчаї 
Я розчиняюсь, який уже є, 
Подихом карим здалека підсвічении 

З тих, із полинних, мазутних узвиш 
Подих отой. І очей отих терен. 
Поміж відсутністю ти миготиш, 
Наче в просвіт між летючих цистерн. 

І обновляюсь огромом сльози, 
Що пропікає страхів моїх корчі. 
Дрож горами трусить. І з сизих низин 
Дзвякає дріб'язок австро-угорщин. 
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* * * 
Урвався степ — вітчизна хлібоздач, 
Полинне затихає і розорне, 
І вже блакить, і вже чаїний плач; 
Азов до берегів раз по раз горне 
Вервечку хвиль, а далі море Чорне, 
А далі — Беня Крік і Фроїм Грач. 
Як хмари, степ над морем розтає, 
Сухий наш степ і вицвіла маслина, 
І дихає барвиста і щаслива 
Невидима земля, яка десь є, 
І обіця сподівану свободу... 
Та тільки деревійних наших доль 
Не стачило на цю велику воду, 
І вклякли скраю. І немає ходу 
В солону океанську еспаньоль. 
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* * * 
На нас, лиман і степ, де проступа орда, 
На землю, на колишню, на радянську 
Сповзає вечір. Сонечко сіда 
Як сто життів сідало у Бердянську. 

Ми стоїмо. А можемо піти. 
Далека смужка у вогнях, як в цяцьках. 
І їжаться низькі очерети, 
Неначе стріли з колчанів кипчацьких. 

Рожевим захід небо розкроїв, 
Пробіг по хвилях і торкнув маслину, 
Мов мрійники з усіх пісних країв 
В бузковість вечора пустили слину. 

І ти вже — як не ти, ти звешся — Ізабель 
В повітрі цім, що пристрасно-гітарне. 
І тане, тане 
Білий корабель... 
Пливе... і тане... 
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КОКТЕБЕЛЬ 

Цей світ — як профіль успіху. І профіль 
Поета над затокою. Було... 
І хвилі шелестять, неначе строфи, 
Вихолоняють з часом, ви-хо-ло... 

А вівці хмар шукають пашу в горах, 
Пашить земля, вохриста і гірка, 
І дріботить на ратичках бадьорих 
Рожева поросячість «ґаварка». 

Кисло-солодке сонце у півлітрі 
Вина сухого із черствих низин. 
Маніжиться на іонійськім вітрі 
Чи карагач, чи ще який кизил. 

За горами — жахи і катастрофи, 
А тут близьке вже золоте руно. 
Цей світ — як профіль успіху. І профіль 
Поета над затокою. Оно. 

А кревна пісня, кревніша за вірші, 
Вночі ляга на Понти і понтй. 
І нишкне степу нашого навершя, 
З якого ми штовхнемось у світи. 
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* * * 

Ти таке, як поет, але лячно і слова сказать: 
Скільки їх тут було — на жінках розумілись і винах. 
Ненагрітий іще, сходиш в царство рожевих озадь, 
І похрустує рінь, і немає потреби в новинах. 

Пароплавчик димить і димиться шашлик у кафе, 
З виноградин тугих кіммерійські просвічують зерна. 
Пряну м'якоть оцих Феодосій, чи Каф, чи Кефе 
Котрий вік віддалік таїна стереже Середземна. 

Синю тінь Істанбулу з-за моря приносять птахи, 
Під опаловим місяцем спогади мруть водянисті: 
Цегляні сарайці, лікарняні понурі дахи 
І, як пил, осіда містечкова пиха баяністів. 

Все воно неспроста протекло виноградним вином — 
Ковдра здиблена гір і затоки вигадливий виріз. 
Білі хмари киплять, такі білі, немов Парфенон, 
І уже назавжди із просмердлого світу ти виріс. 

І нема тепер стриму — рушаєш собі, пілігрим, 
З виноградником разом по схилу рожевім до бухти. 
Просто Боже чи Даж! Присуди, щоб і Рим, і Кирим, 
А гірких полинів уже й так печію не забути. 
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ФЕОДОСІЯ 

Ввижалася, стара і трохи срібна, 
І «Ф» твого гарба чи колісниця 
Ледь пленталась, бо вулиця нерівна, 
І пил хрустів, і пахла черепиця... 
... Все майже так. Вгадались давні карби. 
Онук Маштоца шампурами брязка. 
Та більше сонця, та різкіші фарби, 
Та трохи нудить сиром'ясість брянська. 

Ну що іще? Людей дозвільних розсип, 
Звичайно, порт і кораблі на рейді, 
І, несподіваний, приходить Осип, 
І грають десь на скрипочці і флейті. 
Сочиться соком чебуречна димна, 
Куня жебрак, з картини рветься лебідь, 
І залишилась тут всього година, 
Та вистачить відчуть, а не розгледіть: 

Тут щ о с ь було. Барвистою була ти. 
І в глибині такою б і зостаться. 
Хоч поверх тебе теж — нудьга зарплати 
І піснота райдержадміністрацій. 
А ти за хвіртки в глиняних заборах 
Ховаєшся, у солодощі й зелень, 
Мені лишивши вулиць білий порох, 
Притоптаний тоскою переселень. 

БРУКИ І СТЕРНІ 

І я вдихаю кожен звук і цятку, 
Заломи, кострубатості й овали, 
І асфодель, і стан офіціантки, 
Що підійшла й мене поцілувала. 
Чи я її — уже не пам'ятаю. 
В степах мосяжних радість відгуркоче. 
Не стало моря — але ще хитає. 
Нема її — та бачу її очі. 

147 



Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
В мосяжнім мерехтінні 
Живи, тремти, люби 
І кидай довгі тіні 
На гори і горби. 

Це може бути світом, 
А решта — машкара. 
Та синьо море світить 
І небо підпира. 

І знов твоя уява 
Світ робить замалим. 
Не в морі навіть справа, 
А в березі за ним. 

А вітер собі віє, 
За море доліта. 
А там — Айя-Софія 
І далі, далі, да... 
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* * * 
Чи в шинок забрідаю, чи в церкву — 
Сподіванням хворію масним. 
Та немає на хворість рецепту. 
Степ. Село. Потім жлобство райцентру 
За годину стає обласним. 

І не наш ані вчора, ні зараз 
Час розхитує людську траву. 
І застука у скронях крізь галас: 
І нащо мені все це вписалось 
В долю, в кров і у п'яту графу? 

Ну, а сонце — як мед у коновці. 
На Оріхів ним скупаний шлях. 
Полини ним напоєні знов ці 
І на цвинтарі — вбиті махновці, 
І комбайни у жовтих полях. 

І душі підлітати б, хоробрій, 
До незнаної ще висоти. 
І любити в добі цій недобрій 
Незбориму колону за обрій, 
А не так — на долоні крихти... 
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Павло ВОЛЬВАЧ 

Я іноді пригадую той час 
І жовтий світ дитинства, адже жовтим 
Був дім наш, із якого вже пішов ти. 
Дім жовтим був. І чорним — керогаз. 

Ще в пам'яті — лиснючий коридор. 
На жовтім — чорні стовбури акацій. 
Під ними — ми, сини одної з націй, 
Що все ще «не сложилась до сіх пор». 

Та матері на лавці у дворі... 
Євреї... Пияки... Злочинці карні... 
Пахучий полубокс у перукарні 
І по дахах — цеглові димарі... 

Ото — початок. Ми звідтіль. Ото 
Все завдяки сирим і тьмяним мурам. 
Хоч світ був невигадливим і мурим, 
Як старомодне драпове пальто. 

Ми живемо. І дні у смерть течуть. 
Баркаси глухо б'ються в Лісабоні 
Бортами в сірих досвітках. Солоні 
Сичать вітри, та нам сюди не чуть. 

Ми назавжди застряли тут, хоч плач. 
Та все одно показують «уісіюгу» 
Обом нам наші пагоди прозорі — 
Опори електричних передач. 

БРУКИ І СТЕРНІ 

* * * 
Зима у балку не влила принад 
І груші не зустрілась пальма Півдня. 
Димить металургійний комбінат 
І прошкріба повітря голос півня. 

Стриба земля, така, як і завжди. 
Ось тільки з літа стежка стала біла. 
Іду по ній, лишаючи сліди, 
Повз річку, що біжить собі, як бігла. 

Щось не скінчилось. Щось не почалось. 
Лишились бур'яни, сухі і бурі. 
А з балки вийду на проспект і хтось 
Розпустить пальці віялом: «В натурі...» 

А хтось поправить скельця вказівним 
— Патерналізм... автаркія... 
І де там 
Хоч подумки угнатися за ним: 
— Я вчора мав розмову з Президентом... 

Немає свят, окрім тугих колін 
В часах, в котрих ні крапельки вологи. 
Зневіри сунуть з чотирьох сторін 
І сіються на Київ і Пологи. 
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Горять, наче вікна вечірні 
Клени. Чи вже відгоріли... 
В глиняній цій країні 
Світла немає й тіні, 
В оцій країні із глини. 

Чорні метелики осені — 
Круки чи ворони, 
Кричать на чотири сторони, 
Що у світу життя не вдалося. 
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БРУКИ І СТЕРНІ 

* * * 
Темно-синя пітьма. Листопад. 
І незатишність світу незрима. 
В жовтих мряках парадних знемагають сто ват, 
А отам, за дверима, 

Там є трохи тепла. При стіні, 
Де зідерта шпалера, знічев'я 
Удивляюся в жінку. Та жінка мені 
Як вівторок, чи черга. 

Дим. Недопалок. Чарка. Стегно, 
Що виходить з в'язниці спідниці. 
Все буденно так. Але вікно 
Звеліло погляду спиниться. 

Воно високе і тонке, 
І що ті тріщини на стелі? 
Підходиш. І нараз — таке, 
Неначе грають віолончелі. 

І будень, як стара ряднина 
Сповзає на різний карниз. 
Чи шляхтичем, чи дворянином 
Летиш униз. 
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Ах, очі ці — вони вертають зміст 
У кров мою і в ластів'ячі гнізда 
Чиїхось доль. У мжичку й переїзд, 
І в мужиків, що йдуть до переїзду. 

Між краєвидів, випитих до дна, 
Замерехтіли два тремких озерця. 
І мружишся кудись. І кажеш: «Н-да», 
І тулиш весну до дурного серця. 
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* * * 
Тополі 
напіввилущений качан 
коливається. 
Тачанка 
у полі 
звивається. 

Коні зміяться, злі, 
у квітках подушки, 
і блищать шаблі, 
як осінні стежки. 
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* * * 
Осіннє степне сірооччя, 
Махновці красиві, краси... 
І хмар фіолетове клоччя 
Летить, до землі, навскоси. 

Степ струн золотих і веселих 
Напнув, щоб за мить відгоріть. 
Хрустить бур'янами по селах 
Мій вимерлий рід. 
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# * * 
Так осінньо шелеснули вії 
І, як спазма, навкруг постелилась 

без продиху тінь. 
Тільки й літа зосталось, що бані Софії 
Серед київських хитросплетінь. 

Двері з скла ледь притримавши ліктем, 
Вийду в осінь, в електрику й дим. 
Заздрить п'яним... Сімнадцятилітнім...— 
Я бував і таким, і таким. 

Тільки дійсність та вмерла, як чутка. 
Диха світ, що ще вчора розклавсь. 
І Вітчизна намріяна — то лише грудка, 
Що у серці здавен запеклась. 
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* * * 
За шибки, за гардини таємні, 
Там, де морок над пещеним тілом, 
Наче хвиля, зійшовсь — захотілось 
Враз. Бо протяги, вогкі й богемні 

Зазміїлись по здобному городу, 
Злото сірим згортаючи віхтем, 
Велемудрі куйовдячи бороди, 
При котрих я. Та знаю — не їхній. 

Я прийшов не туди і не звідти, 
Переплутавши долі і назви, 
Над життям, як вони, соловіти... 
Та бува — запрягаюсь у вітер, 
Та підкотить — і віриться в мавзер. 
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Туфлі трохи стоптані. Пальто. 
А довкруг кипить — життя, чи що б це? 
Пропливе над головою копито 
Хмелевого огиря чи Щорса... 

Западаюся в хрусткий цей град, 
Хоча серце, звісно, все пасеться 
В непримітнім місті, в тому, над 
Річкою, ізліва — та' як серце. 

Хмиз розмов і нежить сподівань. 
В барву й вітер все ніяк не втрапить. 
Та в розломі мурів полиск бань 
Разом з небом роблять мені прапор. 

Тож іду між присмерків життя 
І, приховане, тягну по містові, 
Повз холодні кажанячі істини 
Хай одне, та головне знаття... 
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* * # 

... І обісцяні пункти прийому склотари, 
І зчорнілі ящики «бакалеї»... 
... Нам сичали коники і тролеї, 
І світили зірки і фари. 

Ми непотріб. Ми рам'я і дрантя, 
Понівечені браття. 

Уколовся хтось — не прокинувся, 
Хтось надовго сів — не «відкинувся». 
А над злидні оті панельні 
Височіла труба котельні. 

Ну і що ж тут ридати ридма — 
Проіржавіла рихва. 

І не вчора, а років вже триста 
Дзвонить роду розірваний ретязь. 
І немає срібла-товариства — 
Свинопаси на всіх перехрестях. 

То й накликую все на руїну 
Героїчного героїну. 
Буйні голови, сило пропаща! 
Та ж за вас не буває кращих. 

Тіні крил її розпростерті 
Й над асфальтовими ланами. 
Адже сказано, та й не нами — 
«Батьківщина сильніша смерті...» 

Павло ВОЛЬВАЧ 
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# # * 
Меж немає. Нема перетинок 
В цьому світі, увитому нервами, 
Де витончуюсь, наче дротина 
На вечірньому небі грудневому. 

Хміль рухомих вогнів буде бризкать, 
Лиця й кроки сповняючи чаром. 
І в повітрі захвилиться пристрасть, 
Ні очам не помітна, ні фарам. 

Скоромовка махновського «льюїса» 
Мої видива, врешті, означить. 
І, негадано, ти намалюєшся, 
Під одежею гола й гаряча. 
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І підсинена прожилка-колія 
В темноті, що настояна відьмами, 
І жіноче розвихрене полум'я, 
І вогні за обмерзлими вікнами, 

Все — моє. Світ м'який і кирпатий. 
І по хвилях вечірнього ладану 
Підлітай, якщо хочеш, і падай — 
Подушками повітря обкладене. 

І не буде пророцтв, буде «феня», 
Та все рівно — заврунились струми 
І, як дрож, дрібнокрапне натхнення 
Між лопаток натягує струни. 

Вогкий вечір потріскує фартом 
І сопуть у крові конокради, 
І якщо таки жить було варто, 
То якраз ції миті заради. 

Бите скло спроневіри і згуби 
Заокруглилось бильцем од ліжка. 
Ну і що, що сльота, 

що гнилі в тебе зуби, 
Моя «родіно», тепла й калішна? 

Розлітаються птиці колючі, 
Зацвіта напівсніння 

пари довгих вигадливих ніг. 
Світлофор помаранчів накидав в калюжі. 
Синь. Сніг. 

. 
163 



Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Невловима присутність зорі 
В заплямованім небі і віці. 
І соломою в сніг пролились ліхтарі, 
І вчувається — дихають вівці. 

'Може, й справді, під ранок розтав 
Жах планетний. Тож будьте здорові. 
Всіх він любе. (Й мене.) А раз так — 
Не питаюсь, якої він крові. 
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* * # 
«По пустинньім бульварам ночньїх городов 

я шагал одиноким злодеем...» 
Зд.Лимонов 

Зірки вмочали золоті гілки 
В чорнило ночі. В сон м'якої ночі. 
А вівці пітьми сходились в балки, 
Трусили вовною на площі. 

Лежала жінка десь — пухнаста панна, 
Незмигно так вдивлялася у стелю, 
А я пустельним йшов майданом, 
Писалося життя пастеллю. 

І всі були на цій Землі 
І первозданними й бездонними. 
Край неба малиново тлів 
Понад мартенами і домнами. 

І, докуривши чинаря, 
Я повертався, мов «чайки» із Кафи, 
Як крила, розпустивши непокору... 
Дух чи міліції наряд, — 
Та брало щось мене під пахви 
І підіймало вгору, вгору... 
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* * * 
Каравело гріха, що нізвідки 
Увірвалася — стриму нема, 
Смітника фіолетова квітко, 
Що була мені за діамант — 

Дай забутися. Треми невловні 
Тих очей, може, що й залата. 
І лушпиння з пітної долоні 
В сіре небо птахами зліта. 

Може, вдасться узяти й запити 
Іншим поглядом, спиртом, Дніпром... 
Хоч безсилі усі краєвиди — 
В них під шкірою — теж твоя кров. 

БРУКИ І СТЕРНІ 

Дай забуття мені. Хай буде це не смерть. 
Нехай таке щось — вогника жарина 
Та згуслий степ. А смерть — то ти. 

Не сердсь, 
Важка моя жоржино. 

Вогонь гуде і гоготить, як гув, 
На крилах серця полишивши опіки. 
Метелики твоїх жажденних губ 
Мене носили в тропіки. 

Та хай мина. Хай тане звідусіль... 
Мені ж однак — не вицвіло, а срібно. 
Бо обрії мережить березіль 
І кольори вертаються на рідне. 

І, як городи, зчерствілий мій біль 
Розпушує щось солодко-тривожне. 
А по ярах і схилах ходить хміль 
І шепотить: «А може? 



Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Причащуся Києвом з гори. 
Він мене потер, але не витер. 
По кишенях, як завжди — вітри. 
Але і в крові ж — поки що вітер. 

Хай ладна печаль віолончель, 
Та здаля, в судьбу мою задощену 
Линуть ластівки твоїх очей 
Й в'ються над Михайлівською площею. 

Господи! Ще б зиму цю — овва, — 
Перебуть, бо так душа знекровлена. 
І діждатись див. А є дива, 
Раз ти все ж за щось мені дарована... 
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* * * 
Кожен з нас, мабуть, думає: я — це не він, 
Хоч лани навкруги нам судились однакові, 
Вітри з срібних країн мчаться навперегін, 
Запікаються в грудях грудки україн 
І сидить херувим на дорожньому знакові. 

І вливається р і з н е до наших сулій 
Світобачення й доль, де вже плавають зграйками 
Його тлуста жона (він мене пожалів), 
Мої тіні з химерних полів 
І нитками щось білими шите й прикручене 
гайками. 

Він жаліє мене. Мій замрячений світ. 
Мені тоскно іти в його мрій рідколісся. 
І провалююсь в себе, неначе під лід, 
І відчужень колючий натягнеться дріт 
Між захмар'я чиєсь і чиєсь підколісся. 

Так здається мені. А насправді — хто зна? — 
Просто їдуть собі два земних поселенці, 
Бур'янина чорніє, біжить борозна, 
Та вчувається Погляд, без зла і хосна, 
Через хмари — сталеві, немов оселедці... 
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* * * 
Все воно чи не все — 
Повсідалися пранці вкруг серць 
Напівстлілих. І небо зогниле. 
І розкриленість брів 
Виглядає кістками з ярів, 
З безіменної глини. 
В тіні ситих колон 
Скуливсь мій заіржавілий сон, 
Як пружина з матрасу. 
Постелились сліди 
Без мети. Лобом б'є у світи 
Прямокутні тоска папуаса. 
Та кінчаються сни 
І таки проступає з весни 
По краях, по задвірках, 

по схилах 
Та молитва німа, 
Та примара, якої й нема, 
Й чи була? А забути — 

несила. 
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ВИДІННЯ ДЖИХАДУ 

Він очима блиска, зарослий густо 
і змарніла імперія за ним дивиться «в оба», 
і забреханий світ, думаючи: «Дикунство...», 
а між тим — це і є свобода. 

Власна смерть і чужа за нього виходять заміж — 
так. Та раю й пекла взявши на крижі, 
краще вовча шляхетність, аніж 
безпросвітна кроляча хижість 

тих, що в часі і просторі (в 'ких там путах) 
знемагають, м'які, мов зела, 
розчиняючись в снах, посадах, 

піхвах, в населених пунктах, 
більших ледь, ніж були їхні села. 

Весни хмарки ще виведуть із полону, 
понад світи, пороз'їдені оцтом 
злоби й підступу. І знов запліднювать лоно 
степу карого чиїмсь маренням і пророцтвам. 

Чи ж зросте щось? 
... Тиша. Й тополі 
по безвітрю вдаль не скачуть наохляп. 
І що всі праві, а ти збожеволів — 
майже віриться. 
Але блиска погляд... 
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* * * 
Серед вулиць здобних і похмільних 
Я стою, продукт сталеплавильних 
Міст і місць, полиннодимних місць. 
І коньяк знічев'я ллю у каву, 
Нидію, бо що мені цікаво? — 
Тільки пристрасть, ненависть і міць. 

Та ще мрія, та — що не старіє. 
Ех, яку ж я мав палючу мрію! 
І звірявся тільки їй, отій... 
З нею й світ аж не безглуздим мисливсь, 
А вона стискалася і стислась 
У солодку грудку безнадій. 

Тож іду під стукіт ситих ратиць 
І нема бажання озиратись, 
Хоч і оглядався попервах. 
(Божеволій, бо немає шкіри, 
Не побіг вогонь твоєї віри 
Вереснем по висохлих світах.) 

І напнулись — ні, не крила — жовна, 
І гойдає брук смолисто-жовта 
Ніч. Майдан. Провулок. Брук тече... 
Так, це дійсність... може, їй і раді... 
Тільки знають, як тут все насправді 
Ніч та дрож, та он — Софія ще... 
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* * * 
Знову синіх надій з-за горбів нанесе, 
Де тополі на чатах. 
Як воно навкруги недоказано все, 
Як воно непочато. 

Кров перейдено вбрід і кричи, не кричи — 
Не твої тут оселі. 
І у спадок тобі — ці блювотні плачі 
На веселій пустелі. 

І впирається лоб в зраду й смерть кам'яну, 
Але брешуть всі чисто! 
Розминаєш між пучок пучок полину — 
І приходить Вітчизна. 
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* * * 
Через мости йдемо по залізниці, 
Униз поглянеш — подих забива. 
А вітер підійма тобі спідницю 
І знизу задивляється братва, 

Що коло пляшки всілася по-людськи. 
Цвітуть вишні. Звиваються «путя». 
Товарний пройде, і тремтять пелюстки, 
А не проходить — все одно тремтять. 

Ми пройдемо, а квітневі — синіти, 
Столітнику тулитися до скла. 
І буде пісня, співана семітом: 
«Гоп-стоп, ми підійшли із-за вугла». 

Біжить трава до насипу підніжжя 
І зеленіє, зводячи з ума 
І нас, і це незграбне Запоріжжя, 
Котрому в світі рівного нема. 

* * * 
Тисячоліттю навздогін 
Кортить хлопчиську. 
Дзвенить в повітрі, та не дзвін, 
А гріш у миску. 

Не стало молота з серпом, 
Лиш спогад-клапоть. 
А з «мерса» дзвонить «азербон» — 
До Бога, мабуть. 

А в когось теж синіє Бог 
На передпліччі. 
І кожен другий в світі — лох, 
Паркани свідчать. 

А я візьму і знов піду 
На ту околицю. 
Зловлю губами на ходу 
Шовковицю. 

Кисло-солодкою вона, 
Аж до нестями, 
Мені, як вік той, що мина, 
Ми з ним — «краями». 

І потихеньку тане тло, 
Що било й пестило. 
І тільки й щастя в нім було — 
Кіннота Нестора... 
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Ірині 

Невидимі, бува, вогні мені проллються 
І твоє дихання 

складеться в німб. 
Під коливання грив 

буття 
пітного людства, 

котре мені пощо, коли б не ти у нім? 

Ну т а к воно, ну т а к ... 
Світи вдалися злими. 

Та б'ють твого єства ласкаві ручаї, 
Крізь електричні кетяги малини 
І апельсинові гаї, 

Сюди, до мене, в Київ опівнічний... 

Павло ВОЛЬВАЧ 



Павло ВОЛЬВАЧ 

* * * 
Юна синь нахромилась на труби, 
А над трубами — білий пожар. 
Наче вишні цвітуть, або руба 
Перекинуті тулуби хмар. 

Ех, — зітхнули та й свиснули вулиці! 
Двір вантажний, кущі, каланча... 
Зелен-світ кучерявиться й тулиться, 
І за полами в'ється плаща. 

Тлуста хмарка, пухнаста, мов курка, 
Самотою тремтить угорі. 
І горить на душі в мене вурка, 
Хоч давно уже б мав відгоріть. 

А з провулку... Дівчатами ранніми 
Захлинусь, ніби досі й не жив... 
Хоч за іншими схована травнями 
Та, одна, за якою тужив. 
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* * * 
В кафе на розі щастя є чи ні? 
Як пахне час в будинку, що навпроти? 
І груди ті — які вони на дотик — 
У дівчини в тролейбуснім вікні? 

Безладдя. Хаос. Втім, нема різниці. 
Душею тичусь, як дурне теля, 
В паркани й хмари, груші й залізниці 
І в загадку, що манить звіддаля. 

І хочеться блондинку взять за ногу 
І час спинить — ну років би так на... 
Дивлюсь на світ, не тямлячи нічого, 
А таїна — за пагорбом, за рогом, 
Зникає й манить. І не промина. 
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