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«Передспасся» — шоста книжка поезій харківського поета Олек-
сандра Бобошка, автора книг «Ніч на п’ятницю», «Пора терезів»,  
«Шук ран, Багдаде!», «У світі втрат і свят» і «Жевріє», володаря 
Гран Прі міжнародного літературного фестивалю «Просто так», 
лауреата літературного конкурсу ім.  О. С. Масельського 2013 р. 
в номінації «Майстер слова».
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ГОЛОСОМ  ЛЮБОВІ

Поезія для Олександра Бобошка, за влучними словами Андрія Ма-
лишка, – «совісне діло», і до написання  своїх творів  харків’янин підхо-
дить украй виважено і серйозно. Його поетичне обдарування багатообі-
цяюче. Принаймні, свідченням цього є схвальний читацький розголос 
чи не про кожну  з його  п’яти  виданих збірок віршів, публікації в періо-
диці і, звісно, Гран Прі міжнародного літературного фестивалю «Просто 
так». Знаю цього автора  давно,  радісно спостерігаю за його творчим 
ростом,  пошуками свого місця в неспинному і цікавому літературному 
процесі. Йому є що сказати, є чим  подивувати й  естетично збагатити 
тих, хто заглиблюється в його твори.  А в них дивовижно уживається 
романтика і практицизм, небесне і  земне. І все ж останнє, як на мене, 
превалює над усім.

В одному із нових віршів, що увійшли до цієї книжки,  він написав:

І наситить мене, і розрадить
                                            хлібне поле – 
                                                         найкраще з видовищ…

Мені до душі його щире зізнання, у ньому – корені українства, по-
тужні й глибокі.  У ньому я бачу поета, який, пізнаючи життя, вирізнив 
для себе його основну  парадигму. 

Щодо «Передспасся», то  для мене ця книжка є  продовженням  по-
передніх збірок. І сприймаю її  своєрідним щоденником автора з помітно 
вираженим часовим поділом збірки: весна-літо-осінь-зима.  Ліричний 
герой – наш молодий сучасник, уважний, небайдужий мандрівець, який 
із задоволенням вдивляється  в довколишній світ, пізнає і збагачується 
ним. Та це й зрозуміло, щоб глибше зрозуміти  Слобожань, де народився 



і виріс, варто  побувати деінде, незважаючи на те, що рідний край для 
нього – «найкращий шмат Галактики».

Степове моє, сонячне, здрастуй!
Зернове, золоте, волошкове,
ти  мене визволяєш із рабства
і прощаєш
                 усе, що я скоїв.

Він патріот, але не квасний. Тому з болем говорить  про те, що муляє, 
що  заважає нам  бути справді європейською державою:  «Що за вікном? 
Та нічого цікавого. Ук-руїна. Сміттєзвалище Харків. Жебрачка Горлівка. 
Іловайські здирники…». Інколи в подібних висловах вчуваються  сум-
ніви, непевність у завтрашньому дні («День почався дощем. А чи буде 
райдуга на десерт?»;  «Наїжачене місто врятує не всіх замерзлих», бо 
«свічеподібна юна берізка не гріє, не гріє»).  Очікування тепла, прагнен-
ня тепла  –  і природного, і душевного  –  наскрізне у книжці (бо «Літо 
випито. З постами його та спасами»).  Однак я б не квапився зарахову-
вати  нашого поета до песимістів.  Читаємо ж таки в  нього: «Звідки ж 
іще, як не з осені, черпнути мажору». І підсилює нашу впевнену правоту 
його оптимістичне «Ще буде: й зорі крізь терни, і спільний спів навколо 
ватри».   

Природа, як і пори року,  в Бобошка  є не стільки тлом,  скільки спі-
вучасником і партнером ліричного героя. 

Я отримую насолоду, поринаючи в плетиво Бобошкових рядків, 
строф, віршів. Вони заворожують своїми конструкціями, де  неспокій-
не (часом, виокремлене) слово шукає свого нового вираження, змісту.  
Несподівані рими, свіжі й небуденні  (а їх немало, звернімо увагу хоча 
б на деякі: удав – удар, ювілей – юний лев,  перон – пером, у колесі – 
околиці), додають  запашної і смачної приправи до поетичного твору.  
Органічно вписуються  в структуру поезій і його новотвори ( «врівно-
щасливить», «стомленоокі», «сніголиць», «пізньоприбульці», «афро-
салтівчанин»), як і доречні прозаїзми  («прес урбаністики», «агресивні 
буревісники») та цікаві поєднання («свіжопоморожені люди»,  «криго-
носна епоха», «тиша пізньолистопадова»).   Деякі фрази набувають у 
поета справжньої афористичності: «Вона ж не вічна, лютого облога», 
«Перемога має присмак поразки», «Накиває зима замерзлими п’ятами», 
«Могильність раннього смеркання», «Електричка з Ніде у Немакуди»…  
Він не цурається і призабутої лексики, старослов’янізмів   («Ти пред-
стоятимеш перед іконою»).  Все це створює авторське письмо,  в якому 
видно власний, тільки йому притаманний почерк.



В Олександра Бобошка зірке око і чуле серце. І в цьому щоразу  пере-
конуєшся, знайомлячись із його новими творами, написаними  голосом 
любові. А це почуття для нього особливо дороге. Він украй обережно й 
нечасто говорить про нього, ніби боячись знецінити його. Однак те, що 
щиро й довірливо написав, не могло не запам’ятатися: «Моя любове! На 
багато літ  собою ти єство моє наповнила…». 

Гадаю, що немає сенсу  проводити детальний аналіз віршів книжки. 
Все одно остаточні висновки робитиме читач. І саме до нього звертаєть-
ся поет у  заголовному вірші книжки:

Бравісимо! Всім присутнім – низький уклін
за вашу співучасть,
                                  співучість,
                                                    місткі поради.
Стають одиницями 
                                   повні мої нулі, 
і ваша молитва 
                          всілякі лікує
                                              рани…

Мені б дуже хотілося, щоб «Передспасся» стало лікарем серця й 
душі  усім тим, хто має радість розгорнути цю збірку.

В’ячеслав РОМАНОВСЬКИЙ
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 * * *

Бравісимо! Всім присутнім – низький уклін
за ваші співучасть, 
                              співучість, 
                                              місткі поради.  
Стають одиницями
                                 повні мої нулі,
і ваша молитва
                         всілякі лікує
                                              рани.

Дарма нас лякали шквалом. 
                                              Насправді – штиль.
Нагода хоч раз на синоптиків не озлитись.
Лопати
              вгрузають 
                                у землю 
                                               на повний штих
навколо вцілілих узимку
                                          дерев безлистих.

Подяка, толоко! І хай нас простить Бог:
таких трудогольних неділь – 
                                                 лиш одна на десять.
Конають у полум’ї
                                рештки моїх тривог,
і сад оживає – й поволі
                                       стає 
                                              едемським...
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* * * 

Сиплеться з яблуні цвіт 
                                       на асфальт полатаний.
Травень. 
             Вітаю хрущастий і постпілатовий,
грозомісткий, 
                        зелоносний, 
                                             валізно-візовий
місяць коротких спідниць
                                           і великих відстаней! 

Травню-предтече, 
                             закохані втратять голови.
Світлоголові школярки зубрять: «Моголи ми...».
Де ви, мангали?
                           З’явіться мерщій зі схованок:
час оновити
                    яскраві
                                  торішні 
                                                 спогади!..
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* * * 

Пахне місто
                  вже істинною весною,
кавою, 
           чоколядом роботи ручної.
Зевс 
       у землю суху 
                            нового натхнення влив.
Львів.

Якось тісно. 
                   Між джипами «Форбс»-мажорів
продираюсь (не зміг би так інший жоден)
сповідатись.
                  Ще не зачинено 
                                            монастир?..
Встиг!

...Крок чи два 
                      від великого до смачного. 
«Гальбу пива! 
                      Свинячу засмажте ногу!»
(Я і ситий – не надто добрий, голодний – злий.
Змій.)

Далі – Польшча. 
                        Якшчо пошчастить – і Дрезден.
Ненадовго забути набридлий дрес-код,
потоптати в убитих кедах 
                                          брук євроміст...
Млість.
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От і зорі. Не падають –  
                                   втім, бажання
скоро стануть реальністю – 
                                            й це не жарти.
До відзення, Вітчизно. Подумки поруч будь.
В путь!
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* * *
Порепана земля
  волає тріщинами: «Води!»

Знесилений загін 
                             крізь зуби – чільникові:
                                                                      «Веди...»
Здається, вчора був 
                                 у бога-старшого 
                                                             ювілей.
Руки його дочки 
                              просив упевнений 
                                                             юний лев.

Дорога до мети – 
                             легка й коротка лише у снах.
Радій: напутній дощ (навчали старші) – 
                                                                   то добрий знак.
Нав’язливих краплин 
                                    з чола стирати не поспішай.
Без опції «назад» 
                           завзято рухайся, мов пішак.

Важка її хода, 
                       не найсвітлішої між седмиць.
Чи горня ця вода 
                            зарадить виразкам передмість?
Рука його дочки – 
                                 в полоні лев’ячих дужих лап.
Ти знову запізнивсь. 
                                   Дарма прискорювавсь і палав.

І знову сухосмерть. 
                                Катма вологи, катма надій. 
Гіркі її плоди,
                        не найсвятковішої з неділь.
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І стомлений загін, 
                              всотавши в себе
                                                          всесвітню злість,
підпалює мости 
                           жорстоким сонцем 
                                                            крізь товщу лінз. 
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* * *

Волохатий бік Аюдагу-вуйка – 
зовсім поруч ліворуч,    
                                     на відстані 
                                                       витягнутої шуйці.
Хижий звірю, не наступи на вухо, 
бо всю ніч я співатиму Нюрці
                                                  (чи – не пам’ятаю – Шурці?) 
Швидкоплинний недоліку, молодосте,
чи можливі між нами
                                      про сповільнення бігу 
                                                                           домовленості?

ПБК*  – розрада, 
                            мета, 
                                    спокуса.
Не одне із семи –
                              та, здається, найбільше у світі
                                                                                 диво. 
Ще далеко вимушене «Пакуймось!»
і не скоро у вічі – 
                                малої вітчизни 
                                                         солодким (?) димом.
О закоханий в море ведмедику мій,
ти ж нікому – ні слова  
                                     про нашептане мною в наметі кумі!
Не ричи, клишоногий: відпустка, серпень. Зірвало дах.

«Не старий, розумію», – підморгує змовницьки Аюдаг...

* Південний берег Криму
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* * *

І знову спека (ця убивча спека!)
породжує тривогу, злість і скепсис...
Сказився, липню? Дай перепочинок
води та валідолу продавчиням.

Дощу, всесильні! Хоч один на тиждень.
Кого просити? Хто там найкрутіший?
Довічне поклоніння гарантую.
Дощу! Хоч раз на тиждень. Порятуйте.

Мовчать боги із «Небоводпостачу»,
мого листа-молитву прочитавши.
І в чарівниць із «Укргідрометцентру»
нема протилипневого рецепту...

І знову – спека, нездоланна спека,
така не варта 
                      нашого 
                                    респекту...
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* * *

Пронизує злива
                         невидимі горизонтальні площини – 
і змушені швидше із нишпорок повитягати плащі ми.
То Зевсові спроби
                              гри на даждьбожім 
                                                              електоральнім полі.
«Мобільники 
                      вимкніть...»
                                         Порожнечу розмов 
                                                                         відклавши 
                                                                                         до потім.

Ворожі загони
                         зондують опір мешканців лісостепу.
Нервова задуха. 
                          Синдром покаліченої спліт-системи.
Продатись?/Триматись?
                                         Кого і куди ця покличе розвилка?
Зондують наш опір спокуса, 
                                                нужда 
                                                           і сусідський розвідник.
До чорної днини
                           приховано всепереможну молитву.
Іще не на часі. 
                        Задовольнись, невередливий, малим ти.
Дощами прошито 
                              півкулі мозку та півкулі планети.
«Мобільники 
                        вим-кніть!..»
                                             Тупе збайдужіння стає перманентним.

Пронизує злива
                           невидимі горизонтальні поверхні.
Що далі: розквітне – 
                                    чи остаточно-безнадійно померхне?
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Підставимо дзбани. 
                                 Краплини дощу понападають лунко.
Згодиться. 
                 Як засіб змивання зі щік 
                                                          зрадницьких поцілунків.
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Р-н-Д
                       
                          1 

Модерн Великої Садової
дощі засліплені «вилизують».
І щукарівський перст виблискує – 
цей символ здійснення бажань...*
Коня, козаче, нагодовано.
Хоч зараз – в бій! Програма максимум.
А битись начебто й немає з ким,
так це – на щастя чи на жаль?

Травневі примхи місто всотує.
Рибалко сивий, просинаймося!
Вже ні любові, ні зненависті
в його знебарвлених очах.
Про що мовчиш, нащадку сотника?
Про вільний степ, свободу вибору?
Та переймайся
                         краще
                                    рибою:
клює! Тягни свого ляща.

                           2 

У прямокутнику вікна – 
велике місто, мляве й сонне.
Місцевий люд від спеки стогне,
читає часто «Отче наш»...

Та, прирівнявши до богинь
цих продавчинь води і квасу, 
кудись, як завше, я покваплюсь, 
убивши залишки нудьги. 
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Р-н-Д
                       
                          1 

Модерн Великої Садової
дощі засліплені «вилизують».
І щукарівський перст виблискує – 
цей символ здійснення бажань...*
Коня, козаче, нагодовано.
Хоч зараз – в бій! Програма максимум.
А битись начебто й немає з ким,
так це – на щастя чи на жаль?

Травневі примхи місто всотує.
Рибалко сивий, просинаймося!
Вже ні любові, ні зненависті
в його знебарвлених очах.
Про що мовчиш, нащадку сотника?
Про вільний степ, свободу вибору?
Та переймайся
                         краще
                                    рибою:
клює! Тягни свого ляща.

                           2 

У прямокутнику вікна – 
велике місто, мляве й сонне.
Місцевий люд від спеки стогне,
читає часто «Отче наш»...

Та, прирівнявши до богинь
цих продавчинь води і квасу, 
кудись, як завше, я покваплюсь, 
убивши залишки нудьги. 

Петрівський піст. Південний край.
Ймовірність опадів – мізерна.
Та в обласному худмузеї
не сохнуть сльози у Петра**.

Доріг залюднених уздовж
я суну, суну безупинно.
У спраглім серці – осінь, дощ.
І треті півні. Треті півні...

                      3

Цього дощу чекало все Придоння,
просило пересохле Приазов’я.

Палило сонце так напередодні,
що люди уподібнювались зомбі.

Та от нарешті хмари, 
                                  хмари, 
                                           хмари
і ці потоки – справжнім порятунком.
Часопису намокла палітурка
зі знімками пустелі Калахарі.

Тече, гримить, лякає нехоробрих.
Шкварчить земля – розпечена пательня.
І видається вчасним і природним
«Ной Араспел»***
                          у чарочці 
                                              готельній...

* у мешканців Ростова-на-Дону є прикмета: 
доторкатись (на фарт) до пальця скульптурного діда Щукаря
** посилання на картину К.Брюллова «Апостол Петро»
*** вірменський коньяк
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Є  12 

Дочекались! 
                  Піддані Її Величності Беатрікс
в помаранчевім поїзді 
                                     від «Гертруди»*
                                                             рухаються
                                                                               до центру.
Знепритомнів один. Очевидно, все-таки перегрівсь.
Зовні дуже солідний. 
                                   На профффесора схожий чи на доцента.

Тут Вам, дядечку, Євро – та все ще ніяк не Європа.
Бо аж надто не личать
                                     жахливі ці ями
                                                              Червоноармійській.
(Привокзальний безхатько 
                                            радше 
                                                       на юшки благодійної миску,
ніж на забиті голи, 
                                роззявить
                                                 захоплено 
                                                                   рота). 

Недолатане приймаюче місто – футболка в дірках.
Виправдань об’єктивних,
                                           як не туживсь,
                                                                    не винайшов доповідач.
Отже, на запитання жовтогарячого дивака
відсторонено й холодно відповідаю:
                                                            «Айм сорі. Ай донт Датч...» **

* сленгова назва станції метро «Героїв праці»
** I don’t Dutch (англ.) – Я не розмовляю голландською 
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N O   W E L C O M E

Що за вікном? Та нічого цікавого. Ук-руїна.
Сміттєзвалище Харків. Жебрачка Горлівка. Іловайські здирники. *
Отакими й частуємо 
                                  іноземців транзитних 
                                                                      родзинками.
Вам не болить, гаслоносці-володарі окнурілі?

Швендяють потягом 
                                  дратівні продавці непотребу, 
і не менш нав’язливий протяг 
                                                 блукає потягом.
Що за вікном? Безпідставність надій, 
                                                             недоречність планів.
Вам не болить, отамани-гетьмани злотобулавні?

Запитання провідника – як серпом по рані: «Ви –
ґражданін чєво?».
                            «Ой, нє знаю. Чєво-то странново…»
Що за вікном? Слава Богу, не дощ.
                                                        Бабине літо.
Це й порятує 
                     від споживання 
                                              серцевих ліків.

 * звитяжні митники, здається, скоро братимуть хабарі з пасажирів за сам факт 
присутності у вагоні потяга 
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* * *

Хочу жити на Місяці. Там не цвістиме амброзія.
Там не змусить ніхто
                                   кам’яним поклонятись та бронзовим.
А Земля при погляді звідти – сама довершеність.
Скільки дати (й кому), 
                                     щоб місяцевим 
                                                               зробитись 
                                                                                 мешканцем?

Пане консуле дружньої позаземної республіки,
пропишіть 
                  на такому ментально близькому 
                                                                         супутнику.
Та шепоче жона дипломата, медик за фахом:
«Він і справді сновида. Попереджав товариш Саахов...»

Ой, ганьба консуловій. Чи можна отак от неввічливо!
Хочу жити на Місяці. Тут я себе наче й вичерпав.
Насолоджуватись ходінням по краю кратера,
перед тим поховавши в нім подумки всіх прокураторів.

Там ніхто не примусить 
                                        мармуровим чи мідним кланятись. 
Там існує життя. 
                           Там життя набуватиме плавності.
От і марю щосну, як, підбадьорений натовпом,
вирушаю у путь 
                           з американськими
                                                            астронавтами.



21

Передспасся

* * *

Ти перетнув межу. Далі – свобода.
Синьо-червона (бо море та вина) казка.
Станеш на кілька днів майже співбогом.
Каста засмаглих узимку – найвища каста.

Ти перетнув межу. Ніби непотріб,
викинь з душі та мозку потребу вертатись.
Розділ, де блудний син,  – просто апокриф.
Щастя – це бачити хвилі, а не верстати.

Хвойний безхмарний південь в полон бере тебе.
Синьо-червона пісня. Радій, маестро!
Ти перетнув межу – й від миті перетину
є найщасливішим
                                серед усіх 
                                                 смертних.   
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СОЧИ – ХАРЬК ПАСС

Магноліє, 
                 прошелести «Прощання вірменки»,
бо хто гарантує, 
                           що я опинюсь тут ще раз!
Попереду півжиття – 
                                       і можливі римейки.
А поки що 
                   (вибачте і не сумуйте) 
                                                          щезну.

А поки що, 
                    скелі й селі, 
                                         звитяги й поразки,
моє вам чолом до землі! 
                                          Точніше – до моря.
Я жив тут 
                  колись – не позаздриш, 
                                                          колись – по-райськи.
Чи скоро перепис? 
                               Хай пишуть: «кавказькомовний».

Хай пишуть, 
                       що вічно зелений, 
                                                       вічно солоний,
занурений в себе, відлюдкуватий, нечемний...

Магноліє, будь!
                       Простягну до тебе долоні – 
осяде на них, 
                       як пилок, 
                                        чорноморський червень. 
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*  *  *

На підошвах лишає сліди карамель-асфальт.
Електронний цербер
                                   контролює і вхід, і вихід.
Прибиральниця з повним відром – назустріч. На фарт.
(Притулити б до лоба гарячого
                                                      вогкий віхоть!)

Я спізнився. Високодостойники, я лікував
липам опіки, завдані сонцем жорстокосердим.
Як завжди: намагавсь рятувати – і всіх розсердив,
і потрапив на кілька ковадел, під кілька кувалд.

Метушня. Біганина. Аж іскри летять з-під ніг.
І засмоктує круговерть – 
                                             за вихором вихор.
Зранку нівечать мій телефон 
                                                численні вхідні.
І асфальт-карамель 
                                до смаку
                                                 моїм черевикам...
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*  *  *

Дощ наступав якось дуже непевно, 
украй неквапно
на пересохле серпневопекельне.
І от – закапав.

Справа не в тім, скільки вилито літрів
на метр квадратний – 
небо простило й послало нам ліків.
Не все ж – карати.

Враз ожили полини, конюшина, 
берізки-охайниці...
Справа не в тім, що усі ми грішили – 
у тім, чи покаялись... 
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* * * 
   А.М.

Павутина, як натяк на скору осінь,
прикрашає порожній погріб.
Глока Куздра (чи з’їхала з глузду зовсім?)
відмовля 
              бідоласі Бокру. 

Та невже ж ми старіємо, Куздро, мила?
Розкуздрити твою ліворуч!
Пролітають автівки 
                                убивчо мимо
(ну кому він – твій тихий Овруч).

Затискають хмарини заслабле сонце,
несміливо жовтіє листя.
Бокр – не бог. 
                     Та і не працівник посольства.
Втім, і ти вже – не Міс Полісся.

Отруїлась освідченнями-листами?
Так не вічна твоя нудота...
І здригнеться 
                     поверхня старого ставу,
дощовий 
             передчувши
                               дотик.
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* * *

Дощове передспасся. Яблука значної ваги
усміхаються крізь гілля – запашні, повновиді. 
Осеніє. Чи ниє: «Осінь».        
                                        Роздано пироги.
Розломи навпіл – і віддай все          
                                                 своїй половині.

Якось рано жовтіє. Певно, до майбутніх розлук.
Рушники, потримайтесь, іще повисіть на стінах.
Запізніле прозріння: босими по битому склу – 
це насамперед боляче. Й десь на десяте – стильно…

Ну й коли ж воно, щастя? Літо 
                                                    свій завершує 
                                                                            літ.
Кажани – у кватирку відчинену
                                                      час від часу.
Розломи навпіл – і віддай усе. І не печалься.
І пробач за дочасність 
                                      оцій прохолодній імлі.
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* * * 

Негода. В кімнаті двоє: ти і Бетховен.
Заварено чай. Ти слухаєш нерухомо.
Забувся. 
            Забув топ-новини з нутра мережі
про те, що засипав град 
                                       північ
                                                Лівобережжя...

Взаємини з N
                      сягнули, нарешті, піку.
Чи варто казати це 
                              її чоловіку?
Пів тижня до осені.
                              Все сприймається з сумом:
«нуль – нуль» на табло, в гаманці;
                                                       плітки, пересуди.

Віват же тому, 
                      що може підняти тонус: 
купюрам із Савичем, 
                                  винам, 
                                            жінкам топлес,
наївним байкам про заможне та світле завтра 
і яблук
           червоних і жовтих 
                                          повним базарам!..

Кінчається літо.
                          Спогади, сувеніри.
Ти не діставсь 
                      до жаданого Синевиру.
Жовтіє. Щемить. 
                         Холоди переходять в наступ
під останні акорди
                              Місячної сонати.
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* * *

Як там у Пастернака: 
                                   «поезія – під ногами»?
От і блукаю із кошиком – 
                                           чи не знайду чого?
Ще раз гортав титанів.
                                       Усяк 
                                                по-своєму 
                                                                  гарний.
Спробуй тут визнач
                                  із першорядкових 
                                                                 найдужчого...

Літо прискорило біг 
                                  на фінішному відрізку.
Боже, оксамитового десерту 
                                               хоч трохи нам!
Гості з лихого майбутнього – холодні вітриська – 
налітають 
                із регулярністю тещ непроханих.

В принципі, все нормально. 
                                             Засмага ще бронзовіє.
Це не найкраще з літ  – 
                                        за таким ним не ревуть, повір.
На запитання: «Де був?»
                                      жартую: «У Браззавілі»
(як варіант – гордо: «У Ялті (!) під Маріуполем»).
                                                    

Дещо зі створеного – лиш бур’ян, 
                                                         випалу вартий.
І не шкодуй, – до себе звернусь, 
                                                     той мегастар іще.
Майже щодня 
                      з уявним кошиком йду полювати – 
і дуже радію,
                     із непорожнім вертаючись.
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* * * 

Пахне доларами банківська співробітниця,
а сірома-залицяльник
                                   все більше 
                                                   біситься,
бо убога комірчина вже засмічена гарбузами,
і до кого не підлізе – 
                                 скрізь не перший і зайвий.
От і ця... Твою дивізію: ні бюста, ні змісту...
Та і з нею 
                не судилося  йому
                                                розговітись.

Маловіри, вам присвячено спіч очільника
про неспинний пошук об’єднавчого чинника.
Ніч. Кордон. На запитання: «Мета перетину?»
хтось не стримується: «Втеча! Від вас, перевертні».
Втім, і там, допоки їхатиме, рай закінчиться.
Для покращання замало 
                                      тільки помислів чистих.

Літо випито. З постами його та спасами.
Накупались, 
                  накопались,
                                    дядьки опасисті?
Заливає сірий дощ 
                              і кепські спогади, і звитяжні.
Радить радіо неюним 
                                  уникати переобтяжень...
«Боже, скільки вас – 
                                  на пошуки не кращої долі?»,  –  
налаштовується митник 
                                      на прискіпливий догляд.

Все, здається, як завжди: 
                                      наглядачі, перешкоди... Пастка.
Переможцеві на часі відкорковувати шампанське,
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переможені сумують і зализують рани.
Все частіше та нахабніше з блакитних екранів
то провладник лізе в душу,
                                                  то нардеп з опозиції.
В нашій шкурі опинитись
                                                 я уїдливо зичу їм.  
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* * *

Тут холодніше. Відкочують люди коміри.
Втім, від такої дрібниці не змерхнуть враження.
Біло-блакитний сталевий «Микола Конарєв» *
підмосковну осінь сполохав гудком вранішнім…

Москво, я у тобі – наче білка у колесі.
Та при нагоді, убивши в собі доцентрові тенденції,
швидко тікаю з кілець твоїх на околиці – 
в сонний перегук пожовклих берізок: 
 – Та де ж він?
 – Та де це він?!

Ось я, о, сестри. Червоноармійцем Суховим
знов почуваюсь між вами, стрункими паннами.
Пошелестіть. Я в захопленні вас послухаю.
Відмирай, засохле. Віват вам, нові пагони!

Тиша. Волога, жадана. Жовтнева гармонія.
Схожі на щастя
                           ці повертання
                                                    в місця намолені...

* поїзд № 19/20 Харків – Москва
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О С І Н Ь
                                 

   Миколі Воловикові
Як давно вже я
                        цього не робив: 
не футболив опалого листя
                                            носками взуття.
Це найкращий з методів боротьби
з депресивним станом, 
                                     за відродження духу звитяг.

І нехай довколишнім допече,
і вони вказівними несхвально покрутять на рівні скронь – 
підчеплю багрянець іще й іще, 
запаливши у цім холоднім повітрі уявний вогонь!..

Не чіпай, дільничний, усе о’кей.
Просто маю натхнення і час. І листя півпарку.
І таки шкодую, що я не кельт:
зачарований осінню, 
                                 став би, напевно,
                                                              бардом.
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* * * 

Ось і розвиднилось. 
                          Золото зволожених вишень
оживляє похмуру картину 
                                         кінця жовтня.   
Чаю! (Ложку бадьорості). 
                                       Не сумувати: живий же.
Звідки ж іще, як не з осені,
                                         черпнути мажору?

А поменшало спільників...
                                    Вже ім’я їм – не легіон.
За такого перебігу
                             звідки наснаги береш ти?  
Тільки дещиця 
                       все іще просить: «Шоу маст ґоу он»; 
ще хай кілька відсотків не визначились,
                                                                а решта...

Стомленоокими 
                        наповнені місто і передмістя,
електрички – наземні й підземні – 
                                                          везуть сонних.
Почуваєшся зайдою,
                                  що лякається реадмісій.
Все якесь тут нерідне й нав’язливо примусове.
                               

Хай відсутність металу – аби не відсутність мети 
і (своєї для кожного) Мекки. 
                                           По вірі – воздасться. 
Тільки б вишня чекала 
                                    твого щоранкового «Здрастуй!»,
тільки б сил не забракло 
                                     до свят чергових 
                                                               дотягти.
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* * *

А навколо – нікого. Тільки осінь, і та – пізня.
За такої вологи 
                         до небес не злетить пісня.
Нещодавно цікавивсь, 
                                     чи комусь листопад – в радість.
Стоголосим «Авжеж!», 
                                    наче лезом надгострим, вразивсь:
теплофоб, смутконосець –
                                             і раптом така пошана! 
Втім, не сумом єдиним...
                                       Прощальним кленовим шалом,
відчайдушним-останньолистим 
                                                      природа ще вабить.
Світложер, сонценелюб –
                                            і все ж, отака повага. 

А навколо – ні-ко-го. Лиш я, листопад і «Житня».
Почнемо ж, одинадцятий. 
                                         Не до снаги тужити!
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* * *

Жовто-багряні залишки осені
шаром слизьким – під ногами закоханих.
Вітер гуляє поміж кіосками.
«Доброго вечо... А... власне, до кого Ви?»

«Вибачте, мимо. Ця напівтемрява...»
Та й у зворотному напрямку човгаю.
Треба ж отак – опинивсь не в темі я.
Б’є мене в тім’я: а власне, для чого я? 

Час перейматись. Майбутнім холодом,
слизькобагряним осіннім фінішем.
Свято існує. Та десь приховане.
Може, між літерами афішними.

І, обернувшись вовком настирливим
(зараз уже не до шкури овечої),
вдруге – не в воду ж! – у ту ж квартиру я:
«Власне, до тебе я. 
                                Доброго 
                                                вечора...»
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* * *

                          Л. К.

Відкласти розставання на колись.
Перенести. Буденно, без патетики.
І хай дощі, і хай останній лист
от-от  впаде (О’Генрі, упаде таки!) – 

але й між голих крон, між чорних віт
палати нам обом
                            осіннім полум’ям.
Моя любове! На багато літ
собою ти
                   єство моє 
                                     наповнила...
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* * *

                          Л. К.

Відкласти розставання на колись.
Перенести. Буденно, без патетики.
І хай дощі, і хай останній лист
от-от  впаде (О’Генрі, упаде таки!) – 

але й між голих крон, між чорних віт
палати нам обом
                            осіннім полум’ям.
Моя любове! На багато літ
собою ти
                   єство моє 
                                     наповнила...

* * * 

Дайте побути з осінню наодинці.
З вами щодня я, а з нею... Отож. Ідіть собі.
Любить/не любить – це вже окремий диспут.
Я – до нестями. Й тут недоречні диспути.

Дайте побути з осінню наодинці!
Грудень-зануда поки не народився,
листя в траві зеленій – то скалки сонця.
Дайте побути з осінню, майте совість.

Я й помолюсь їй, і піднесу їй келих, 
я притулю до губ 
                             горобини кетяг.
Краще я – сам. Залишіться, шановні, осторонь.
Дайте побути 
                      в обіймах 
                                      п’янкої 
                                                  осені...



38

Олександр Бобошко
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Наче стомлений форвард, 
                                          який потребує заміни,
жовтень падає на траву – і волає, волає...
Наїжачилось місто в очікуванні зими. Негр,
злий на погоду, бадьорить себе, наспівуючи «Айлав’ю».

Порожнеча... Бо курс не утримавсь на позначці «вісім».
Бо та, на яку сподівався... Та годі й казати.
Пізня осінь – довга безсонна ніч з безліччю візій.
Пий (ще не піст)! 
                             Як московити – за вікторію при Казані. 

Свічеподібна юна берізка не гріє, 
                                                         не гріє.
Наїжачене місто врятує не всіх замерзлих.
Свій не замінений вчасно форвард у кожній грі є.
Поспівчувай підбитому жовтню, чекаючи на замети...
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* * *

Про що, дерева, мовчите
у тиші пізньолистопадовій?
Шукає в хащах лісопаркових
натхнення свіжого митець...

Ого! Худенький капітан,
здається, дещо перебільшив.
П’ятсот на кожного – убивчо!
(Початок посту. Як же так...)

Ця сірість вчинків і небес, 
могильність раннього смеркання.
І десь народжується Каїн, 
що вб’є і брата, і себе.

А сяйво сонця – міф, мара,
уривки з розповіді пращурів.
Війною йде на брата брат.
Сумуй, діброво, за пропащими.
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* * * 

Ще буде: й зорі крізь терни,
і спільний спів навколо ватри.
І прийде червень-чарівник,
щоб нам тепло подарувати.

І буде солодко земним,
що холоди повідступали...

Зірви
       тридцяте листопада – 
печаль на радість 
                           заміни. 
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Ця дорога набридла й мені, й водієві, й автобусу.
Нерозтанні сніги від Москви до казкового Суздаля.
Там, напевне, давно вже чекають моєї присутності.
«Тут був я!» – понадряпую цвяхом на кожному стовбурі.
Та й без мене таких «Тут був я» – щоберези, щоясена.
Втім, навіщо він був і псував тут – ніхто не пояснює...

Завершальні акорди тривалого переосмислення,
за яким – посипання голів не розвіяним попелом.
В діжку пам’яті спогади падають висохлим листям – і 
менше й менше у діжці тій місця, за мить – переповнення.
Нерозтанні сніги – це минулого символ? Прийдешнього?
Порадій же, Меркурію. Продаємося. Задешево.

Та новітнім богам на античних начхати-накашляти.
І свого не бракує. Подекуди навіть зашкалює.
Ця дорога набридла і пастві, й окремим керманичам.
Потребує занедбана вісь генерального змащення.



42

Олександр Бобошко

П а м ’ я т і    І. Б.

                              1

Доброго ранку. А ти її теж любив,
осиротілий Узвозе Пасіонарії.
Нам іншого в Бога не вимолити сценарію
для його (як болюче!) новопреставленої раби.

Підставляємо щоки січневим різким вітрам – 
і гіркі наші сльози 
                               вітрам видаються ласими,
і червонішим, ніж завше, постає Пантелеймонівський храм,
наче святий
                     безсилля 
                                     соромиться
                                                         власного.

                                    2

Кавуни...
                Величезні, 
                                  смугасті 
                                                  херсонські
                                                                     сняться щоночі,
акцентовано чорними смугами       
                                                     лихо підкреслюють.
Донько південного степу, 
                                           як тобі тісно зараз!
Розгублені юрби 
                            тобою натхненних, 
                                                            тобою врятованих
шикуються у нервові півкола 
                                                 біля місця твого успіння –
і хвороблива уява
                        домальовує на хресті, 
                                               після імені та по батькові:
                                                                            «Перша Пречиста»...
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Плакучих верб закрижанілі стовбури,
не чути городянам, як ви стогнете.
У кожного – загострено своя 
про тиск зими підвищений
                                             історія.

До фінішної стрічки
                                рік наблизився.
(Це знов Микола з третього налижеться, 
сліди масних салатів і тортів
угледять люди 
                        на Микільській лисині).

Кінці світів, здається, відкладаються.
Подій не квапить
                                   косоносна дама ця, 
ім’я котрій – коротке слово «смерть»...
О майя, майте грам відповідальності!

Одягненим святково Санта-Клаусам
у штучні ватні бороди поплакатись,
перехрестившись на Миколин лик,
терпляче дочекатись до відлиг,
коли на вербах
                        крига буде                
                                         плавитись.
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* * * 

Бурульками в стилі бароко оздоблені ринви.
Груднева Москва. Розвидняється аж по дев’ятій.
Європа різдвує. В Парижі, Венеції, Римі
радіють волхви та випрошувачі подаяння.
Лишається тиждень до наших святкових клопотів,
напоїв і страв, від яких (не дай Бог!) не лопнути б...

Бурульками в стилі бароко я марив у серпні,
та зараз кортить теплодавчого повного літа. 
Хоча б на хвилину до нього притиснути серце!
(Й застуджене горло найкращі отримало б ліки).
Горілка не гріє. Тим паче – десертна «Лідія».
Синіє лице, мов Арбатсько-Покровська лінія...

Бурульками в стилі бароко наповниться спогад мій,
коли накиває зима замерзлими п’ятами.
Співатиму подумки: «Радуйся, пане господарю!»,
і будуть господарі першотравнево п’яними...

А поки – чекання. Несвіжоморожені ринви.
І радість волхвів. У Берліні, Флоренції, Римі... 
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Потяги з неонових літер
рухаються швидко стіною торгцентру.
Одягу реклама та ліків,
і таких маленьких кредитних процентів...

Місто переймається лютим – 
білим та міцним, і таким несолодким.
Свіжопомороженим людям 
пам’ять вимальовує пляжні шезлонги.

Весно, чи настанеш? Чи в силі
подолати цю кригоносну епоху? 
Простягаю гроші (наївний!) касиру:
«Станція Тепло. На неоновий потяг.»
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* * * 

Впади, 
           мужиче, 
                         сніголиць:
волай, моли, 
                    щоб чаша – мимо,
щоб жоден фарисей чи митар
з рукостисканнями не ліз;

щоб цій нав’язливій зимі
лишилось жити 
                          зовсім мало,
щоб «Розіпни!» не пролунало
ні за добу, ані за мить...

Впади грудьми на верхній шар
пополотнілої планети.
Зростає злість по експоненті – 
і світ  
       на страту 
                      має шанс.

Впади, мужиче, сніголиць – 
за порятунок помолись.
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Щипає за щоки
                          остання декада лютого.
Весна відкладається. 
                                   Дати іще не визначено.
Бадьорюсь як можу. 
                                 Бальзами на душу ллю тобі.
При цьому і сам 
                           маю вигляд гранично виснажений.

Сніжинки повільно спускаються, 
                                                         мов десантниці.
Наївні білявки, 
                         земляни давно вже не раді вам.
Снігам цьогоріч 
                           лежати аж до П’ятдесятниці
(принаймні, такої дурні 
                                        напророчило радіо).

Нестримно росте
                              якесь невдоволення долею.
Здається, замерзли 
                               навіть Спаситель з мадонною.
Принісши для них 
                             рятівні рукавиці та шалики,
відмолюю давні гріхи 
                                  у церківці обшарпаній.
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* * *

Тим, що моляться тут, від виходу близько,
не побачити 
                     вівтарного блиску.
І не те щоб шкода – а радше цікаво,
що хтось – королями, 
                                  а хтось – сірками.

Крім цієї, звичайно ж, інші церкви є
(не хворіє світ на малоцерків’я).
Та і в них не медово пізньоприбульцям,
що далеко від Бога стоять буцім.

Втім, по хресній ході 
                                   розговіння гарне 
врівнощасливить
                              ар’єргард
                                                з авангардом...
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Вибачайте, але... 
                     Я не з вами, непереконливі:
так, один «Отче наш»
                                і один «Заповіт» у нас нібито,
та у вас імператори з дітьми стають іконами – 
я ж чомусь не хрещусь 
                                   на сім’ю з недоречними німбами.

Не нав’язую і не повчаю. 
                                     Будь ласка, не лайтесь так.
Станьте ближче до царствених ликів;
                                                         я – скромно – за спинами...
Та хоча б на сучасних 
                                  державо- та скіпетровласників
не моліться 
                 немов 
                          на завчасно у святці записаних.

                     * * *
              Тримаймося, 
              укра І Н Ц І



50

Олександр Бобошко

* * * 

І ось нарешті я – в оточенні дерев,
відпочиваючи від преса урбаністики,
від провокацій агресивних буревісників
і хвалькуватих фаворитів лотерей.

Тут холодніше, ніж у місті. Не біда.
На те і сніг, щоб дати змогу нам померзнути.
На те й зима, щоб почуватися кремезнішим,
її сприймаю не як кару, а як дар.

Я скоро буду. 
                   Я невдовзі повернусь
у вир інтриг,
                     у недолюбства коло замкнене...
Ще мить помрію 
                            між повітряними замками
та помолюсь
                     на юних сосон 
                                            сивину.
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Ох, не вимерз би сад! Ще такої  зими не було.
За проміння й за воду
                                      завинили дерева небу…
Недосяжне як рай – чи людське, чи природне – тепло
просочиться у сон. Я у нім таки маю потребу. 

В тім намріянім сні
                                   переможно воскреснуть мости.
Зав’юниться над згарищем 
                                            дивом врятована зелень. 
                                                         
І – така нерозгадана
                                    і усамітнена  – Ти
предстоятимеш 
                             перед іконою «Радуйся, земле»… 
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* * * 

Моє маленьке дерево, рости!
Міцній,   
          мужній, 
                     тягнись гіллям до Бога!
Хоч нам сьогодні зимно – менше з тим,
вона ж не вічна, 
                         лютого облога.

Зайцям не згризти ніжної кори – 
їх налякав я згадками про вовка.
Моє маленьке дерево, поринь
у вир надій
                  на цім повітрі вогкім.

Чи хтось підкаже, скільки нам іще  
(хоч індіанці, хоч метеорити) ?
То ж поки є ми, 
                         поки світ не щез – 
спішу 
         з тобою
                      вщерть наговоритись.

Поправивши на шиї амулет,
намацавши іконку у кишені,
прошу я вищі сили дати ще нам…
 
Тримайся. Спи. 
                         Рости, моє мале.
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Цей білозубий афросалтівчанин
такий люб’язний, вихований, ввічливий.
На жаль, чомусь без перекладача він – 
от я і не второпав, що ж він вичавив.

У цім ранковім бусі – гарна публіка:
відносно миролюбна й доброзичлива.
В кишенях не дірки – солодкі бублики
(їх дивний смак відчув власноязично я).

Нехай затісно – так від цього ж тепло.
Іскряться очі, кров бурлить по жилах.
А цей засмаглий, схожий на Отелло,
так ніжно обійма свою дружину!..
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* * * 

День почався дощем,
а чи буде райдуга на десерт?
І комусь допече,
що для когось «нація над усе»,

а комусь не на фарт,
що і досі висяться іллічі.
І, звичайно ж, не факт,
що в серцях 
                 від гасел
                               не загірчить.

І кричу я вам, люди
(такий собі центрбек),
що мені рівнолюбі
і Ковель, і Коктебель,

що мені рівнорідні
Солотвино й Соледар,
і терпке «Україна» 
повторюю по складах.

Щось верзе про імперію
агресивний північний гість,
я ж у відповідь впевнено – 
про Маняву та Святогірськ;

хтось на цісаря молиться,
хтось романових – до церков,
і ніяк не домовляться 
із Говерлою терикон...

І зависли, мов час, 
рештки зливи 
                      в кронах 
                                   зелених лип. 
День похмуро почавсь.
Та веселка – вірте! – розвеселить...
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Не важливо, який процент 
буде «за», а який замислиться.
Ти їм нібито й не про це...
Втім, не тр’а. 
                  Вартові стомилися.

Не дозволить собі зима
ні відлиги, ані відхилення.
Позиватись? Вважай, дарма:
вже й арбітра 
                    відпанахидили.

Стисни п’ять. Порахуй до ста.
Відпиши незаможним тисячі.
В попередніх твоїх листах 
забагато песимістичного.

Лиш наблизившись до межі, 
розумієш, яка вузька вона...
Зачастять іще держмужі
до Почаєва та до Канева.

Чи не буде запізнім зойк,
а палкі молитви – нещирими?

Дотягни
           свій важкий візок
до воріт, 
            відтепер 
                        зачинених.
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*  *  *

Ти?! Колишній підкорювач
                                               блакитнооких білявих краль,
взірець-чемпіон, краєш душу
                                                  і продаєш цим чортам
                                                                                         за безцінь!
А обрав би тоді, 
                            у далекім лихім 
                                                        протилежний край – 
шикувались би зовсім не так 
                                                  вередливі тіла небесні... 

Ідучи цим засміченим ринком,
                                                     як без чобіт по стерні
(тільки невтаємниченим
                                          здається – все просто: випив – і йди),
відгородивсь ти частоколом індиферентних так/ні
від запитань, 
                       яким пасували б 
                                                   варіативні відповіді.

Відгриміли давно мідні труби – обставини, мов удав, 
затискають в обіймах –
                                            і звитяжні спогади мерхнуть.
У ворота твої 
                          призначає життя          
                                                         за ударом удар
 з одинадцяти
                          метрів...
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Пролітає потяг повз перон,
мов життя повз тебе пролітає...

Скільки їх накреслено пером, 
цих горбатих 
                     знаків 
                               запитання! 

Схожі на рибальчині гачки??
Так лови ж 
                 велике й величезне.
Наче і хребет іще гнучкий
(ще ж бо не старий, скажімо чесно).

Та верзеться: світу до кінця
залишилось – кілька
                                    сплесків 
                                              люті.  
І біжать на ласого ловця
зголоднілі
                     визвірілі 
                                люди...
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... А в місті
                   імені Григорія Івановича*
не запитають із підозрою «А Вам чого?»
У місті 
            імені ріки могутньоводної
мене чекає – і вночі, і з ґутенморґеном – 

чорноволоса
                    січеславка- веслувальниця,
з якою смачно та нестримно цілувався я
під шелест вільх, 
                            під шепіт хвиль, що дарував Дніпро...
Нове побачення із нею –
                                          до нірвани крок.

І хай прямують 
                         перелякані 
                                           до бункерів,
кінцевосвітніми загрозами розбуркані, –
з ласкавоокою 
                        зустріну 
                                      я нірвани час
у місті імені
                      Григорія Івановича.

 * Г. І. Петровський, на честь якого названо місто Дніпропетровськ
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* * * 

Доторкнись до стовбура сосни
шкарубкими спраглими долонями – 
і тепло, деревами дароване, 
городянам чахлим принеси.

Це найкращий антидепресант – 
дух лісів з озерною вологою.
Шкарубкою спраглою долонею
привітай високі небеса.

Буде нам і сонця, і дощів...
Цим повітрям, радістю напоєним,
серце слід наповнити мерщій,
витіснивши з нього шар непотребу.

Доторкнись до стовбура сосни,
щастя
          незабутого 
                            вдихни.  
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* * *

Несподівану Вараввину радість
помережано і смутком, і болем.
Перемога має присмак поразки.
Від ненависті – не крок до любові.

Не питай, кого розіпнуто вчора:
дзвін 
        сльозитиме 
                           і завтра, і після.
Ой ти заздросте людська... 
                                            Надто чорна. 
А спокута 
                майже завше 
                                     запізня.

Знов когось до прокуратора кличуть,
він уже від попередніх 
                                      оговтавсь.
Обезлюднення 
                        все ближче 
                                          і ближче.
Все залюдненіші
                            наші 
                                   Голготи... 
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* * * 

Недоглянутий пляж 
                             контрастує із чистим небом,
розімлілі тіла – 
                       із активністю горобців.
Утекти. 
          Дати раду
                          своїм не сталевим нервам; 
дочекатись – 
                     пониження тиску, 
                                                  обвалу цін…

Це безчасся не в радість
                                    не тільки святим – і грішним.
Вже й допито, 
                      й допитано,
                                        й витоптано – за край.
І кудись ми все котимось, котимось, мов курай,
смітячи необачно 
                             то закликами, то грішми. 

Наковталися диму 
                           верхівки брудного бору.
До найближчого урвища –
                                         тільки один стрибок.
Недоглянутий світ 
                              контрастує з бажанням Бога,
та, здається, 
                  від цього не плачуть 
                                                     ні світ, ні Бог.
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* * * 

«... а отут посполиті пересолили.
Ну куди це: до хліба – іще й свободу?!
Не на жарт нерозважливо й не солідно.
З а б а г а т о 
                   для виснажених стогорбих.

Щоб і їжа, і воля? 
                           І корм, і крила?
Тут або – або. 
                    І мішати не варто…»
І відкличе проект, 
                            усміхнувшись криво,
присоромлений
                         знічений 
                                      горе-автор.
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* * * 

У вагоні, пропахлім безхатьками,
превалюють мотиви оптимістичні.
«Нас багато – і є ще здихать кому», –
пожартує 
               котрийсь черговий 
                                              із тисяч.  

Електричка з Ніде у Немакуди
торохтить, набита, мов кибитка циганська.
За вікном – не пшенично й не маково,
радше якось ніяк, 
                            бур’яни лиш та гасла... 

Починай 
             про єгипетські вибухи,
щоб забути про наші 
                                  численні вади.
У вагоні, пропахлім безвихіддю,
ані карти не в масть, 
                                ні пломбір між вафель. 
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* * * 

Земле, ну як ти? Іще обертаєшся?..
Кажуть, пошкоджено війнами
                                                  вісь твою.
Пахне повітря брехнею, брутальністю
навіть у дні, коли чуєш «Воістину...»

Може, на світ і невчасно з’явився я:
важко миритись
                         з його непривітністю.
Змієподібні стежки мої звивисті – 
до світолюбства подовжені відстані.

Земле, живи! Попри постріли й вибухи.
Ще потерпи нас – нахабних, нав’язливих.
Перереветься. Невдовзі нові бики
схиляться
                над не порожніми
                                              яслами.  
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* * * 

Про цю красу я мріяв довго:
трава та хвоя,
відсутні тиск новобудов і 
містяни хворі.

П’ янке,
            незаймане, 
                             зелене,
тобі респект мій!
Тут почуваюсь наче легінь – 
міцним, безсмертним.

Цілує в тім’я небо синє
сосну й березу,
і дичка 
           цвіт 
                 на землю 
                               сипле
так обережно...

Мені давно вже бракувало
весни та волі,
й цього ковтка (як ритуалу)
води живої.
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* * *

Степове моє, сонячне, здрастуй!
Зернове, золоте, волошкове,
ти мене визволяєш із рабства
і прощаєш 
                усе, що я скоїв.

Десь далеко – і розпач, і нерви, й 
на війну налаштоване місто...
Тільки тут може видатись небо
богоповним і янгольськи чистим.

Загримить. Учорашні образи
просочаться 
                   у землю
                                 з водою. 
І наситить мене, і розрадить
хлібне поле – 
                        найкраще з видовищ.
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* * *

Вечірня ковила 
під сонця пильним поглядом.
Ось тут, моя мала, 
натхнення певні поклади.

Докопуйсь – і твори
на радість люду й Богові.
І нащо той Париж,
коли таке підбокове!

Тут маки та джмелі,
суниці, 
           мальви, 
                       равлики.
Навіщо той Балі,
якщо і поруч – рай такий.

Душа то завмира – 
то рветься геть на клаптики…
Отут, моя стара, 
найкращий 
                  шмат 
                          Галактики!
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*  *  *

Ви любите блукати уночі
бісквітно-шоколадною Коцарською?..
Усе мовчить (хіба що кіт нявчить),
і молодик
                   у небі
                               круасаниться. 
Ні голоду, ні спраги, ні жалю.
Лише оця жага пірнути в зоряне!
Іти, не помічаючи калюж,
не ліплячи із себе уродзоного.   
До ранку ще далеко, як до хмар.
До церкви наче близько – та зачинено.
(Уїдливий зневіренець, Хома, 
вагаюсь, чи іти мені за Вчителем).
Не всім це місто руку подає,
і в серці – гіркота од вибірковості.
Що ми з котом?! 
                              Нікчемний наш дует,
напевне ж, не завдасть нікому 
                                                  користі.  
Такий-от реалізм, 
                                чи – радше – сюр...
Розподілки, та будьте ви неладні, бо
у цих краях не швачці, й не шевцю, й 
не коцарю
                 бісквітно-шоколадово.
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*  *  *

Вибіг із лісу
                    смугастий звір– 
мастю на шлях мій життєвий
                                                 схожий він.
Про неминучість падінь при сходженні
звір той
             довірливий 
                                розповів.  

Подарував мені супокій,
знищив дощенту
                           мій сірий смуток.
I на малюнку його боків 
видались вужчими
                              темні 
                                       смуги…  
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