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*  *  *

Від інтернату до інтернету 
вузенька стежка, 
                     та шлях широкий.
Інтерактивну свою планету
нам у колисці гойдати доки?

Безсніжні зими.
                                Мучнисті роси.
Запліднив мізки безпечний секс.
А мертві душі водиці просять.
(Живої треба їм над усе.)

Мобільний простір затьмарив всесвіт.
А час тікає, та не втече...
І сниться човен небесним теслям,
дошки дубові і тихий щем.

24.11.2002
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*  *  *

В курточці кольору першого листя
з настроєм смаку останніх надій
я шкандибаю обвітреним містом,
перетворившися майже на тінь.

Втративши всі сподівання на чудо,
вкотре учуся любити людей.
Я – не Месія, вони – не Іуди.
Чом же так важко наука ця йде?

Сонні трамваї, авто і маршрутки
спокоєм марять і тихим дощем...
Місто волає – випростує руки...
Нам би з ним віри,

            хоч трохи іще!

21.04.2003

*  *  *

Ми весь час намагаємося протистояти темряві,
 яка з ордами варварів насувається з північного сходу.
 Поки що нам вдається стримувати морок, 
 але прийде час – і темрява нас поглине.
    Король Артур

Що буде далі?
                Сонце помаранчеве
сховає у болоті чорний змій?
Невже веселок більше не побачити
і треба вчитись жити у пітьмі?

Хоч тьмяна, та надія в серці жевріє
на те, що Бог таки «устроїть вещ»* –
і темряви рептилія зажерлива
ковтне не всесвіт, а сама себе.

27.11.2004

* Згідно з легендою, гетьман І. Мазепа перед підписанням вигідної для
України політичної угоди з Карлом XII молився за те, щоб «Господь
устроїв вещ».
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*  *  *

На своїй землі ми у своєму праві
на життя, на волю, на красу, на мир.
І грудневе море літнім йодом пахне,
а холодне сонце зігріва думки.

А назавтра, може, прийде Божий ангел –
сіро так буденно стане до письма...
Ліктями розгладить зібгану сторінку...
Та яке пророцтво ляже з-під пера?

26.12.2004 
Одеса

*  *  *

Такими ночами спиваються кращі хірурги,
кривавляться рани, ятряться, розходяться шви.
Марнота марнот, стоголова, стоока, сторука,
кружляє над містом, жертовних жадаючи жнив.

У сутінках сірих імлисті сновиди блукають.
Їм висмоктав морок і душі, і розум із тіл.

у р у

Такими ночами на землю приходить Лукавий...
А вранці комусь вже прокинутися на хресті!..

18.01.2005 
Одеса
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*  *  *

Ще не вилиняли барви
золотої осені.

А давай у них везіння
на три дні попросимо.

І за ці короткі днини
нежданого вересня

Нам у душі віра в краще
майбуття повернеться.

Знову будуть сни та вірші
крилатими й віщими...

Може, здасться, що зі стану
безнадії вийшли ми?!

7.10.2006

*  *  *

А над містом сходить сонце,
як і триста літ тому.
У пташинім суголоссі,
мов у безвісті, тону.

І звитяг колишніх слава,
і теперішніх – ганьба
на бруківці чи біґбордах
довго житиме хіба?

А над містом сходить сонце,
як учора, як щодень.
І у венах його вулиць
кров нуртує і гуде...

Та байдуже перехожим
до чужих і до своїх,
бо над містом сходить сонце,
і співають солов’ї!

17.05.2007
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*  *  *

От і осінній перший дощ пішов
холодною колючою стіною.
І незнайомий шурхіт підошов,
немовби ходить назирці, за мною.

Уже відчутнішає брак тепла,
котрий за кілька днів хронічним стане.
І не зігрітись душам у тілах,
допоки не мине цей дощ незваний.

А я пірнаю у потоки слів.
Що їм моя найліпша парасолька?
Давно
            неситий хтось
                                         тенета сплів...
Вже розставляє і чекає зойків...

Та жертва кожна має свій резон.
Й мені до злив осінніх не звикати...

р р

Вчорашнє море прагнень і гризот 
тепер – брудна калюжа біля хати.

14.09.2007 

*  *  *

Уже сказали нам згори,
чий козир і як карта ляже,
і синьо-жовті прапори 
злились з довколишнім пейзажем.

Наш гумор – чорний, як PR
на передвиборчих біґбордах.
Щодня зневіра підпира –
ще трохи – і вже піде горлом.

Невігластво народних мас
в серцях дитячих пофігізмом
відлунює усякий раз,
як треба будувати дійсність.

А віртуальні балачки
уже затьмарюють реальність...
І ми, байдужі і гнучкі,
у шати брехень звично вбрались.

19.09.2007 
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*  *  *

От і до літа, наче, дожили,
а про надбання й згадувати годі.
Коловорот розчарувань в природі
прискорює нудну ходу хвилин.

Від людства не сховатись між людей.
Їх штучне горе й щастя недолуге
впадає в очі, проліта повз вуха
і множиться у серці день у день.

А на судинах вапняний наліт
високих прагнень, ницості стосунків...
У наполегливім шуканні суті
втрачається рокам і зморшкам лік.

21.05.2008

*  *  *

  Світ ловив мене, але не спіймав.
    Г. С. Сковорода

Якимись половинчастими строфами
пульсує в тиші зморена душа,
а в ній моя самотність недоторкана
згубитися у слові поспіша.

Комусь і відпилось і відспівалося.
Уже весни бажається комусь...
А я в собі чужих секретів звалище
необережно зрушити боюсь.

Непевний спогад – мертва під лавиною
навіки ляжу.
             Не моя вина,
що, може, світ ніколи й не ловив мене,
але давно, давно-таки спіймав.

10.01.2010 
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*  *  *

Множиться безлад у геометричній прогресії,
погань вилазить з усіх потаємних клоак...
Наче й весна почалась, а у мене депресія –
і не рятує ні шопінг, ані шоколад.

Я потерпаю від зайвості і непотрібності,
грузну в багнюці безглуздя, нахабства, брехні...
Вищі засади любові та власної гідності
нині прокляттям вигнанця горять на мені.

Сонце щоранку ясніше, тепліш осміхається...
Бідне, весь світ обігріти воно поспіша!
Я заварю собі кави зі смутком по-харківськи – 
й тихо за сонцем піду по небесних стежках...

21.03.2010

*  *  *

В наш час даремно сподіватись див:
бувають тільки драми не про геніїв.
Свою казковість світ давно згубив
на користь небезпеки техногенної.

Шляхетний лицар в райському саду 
(Рекламний усміх – надприродно радісний)...
А в Неї з Ним усе не до ладу:
заплутались в тенетах віртуальності.

Слова, слова, самі лише слова –
Казкових чарів тьмяна імітація.
Вже напівмертва чи напівжива,
вона даремно дива сподівається.

5.07.2011
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*  *  *

Коли твій шлях, плямистий і смугастий,
у далечінь, здається, не веде,
коли розчарувань дороговкази
застерігають вірити в людей;

коли ти весь, беззахисний і сірий,
напівпритомний тонеш у багні,
коли пручатись вже немає сили,
ти сам собі зумій сказати: «Ні!»

Зумій вп’ястися поглядом у небо,
зумій відчути запах полину...
Зумій зростити вояка із себе –
і дати бій собі не полінуйсь.

Хай буде той двобій тяжкий, кривавий!
Хай зранена душа болить, ячить!..
Лиш знищивши в собі усі омани,
ти знов побачиш шлях у далечінь.

23.03.2012

*  *  *

Бузки цвітуть, і небо синє, синє...
Горять сонця кульбабок у траві.
В твоїх очах – по майовій сльозині –
не проханого смутку буревій.

Він – ворог твій, підступний і жорстокий –
бузковими медами спокуша...
Гірко-солодка котиться із ока...
Хай
         вража 
         в ній утопиться душа.

2.05.2012
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*  *  *

Нема в світі правди! Правди не зиськати!
Що тепер неправда стала правдувати.
   Лірницька пісня

Я сховаюсь у чужих сюжетах,
загублюся у чужих думках,
щоб не голосити, мов блаженна,
і щоб винуватців не шукать.

Загорнуся у мовчання саван,
ляжу в домовину самоти...
Інші хай виспівують осанну
кривді, зведеній у самоціль!

24.05.2012

*  *  *

Не малюй картин щасливих,
так завзято не плануй.
У твоїй медовій зливі
забагато полину.

І не клич мене даремно
у земний північний рай.
Не один мій родич кревний
там в неволі помирав.

Не вишукуй слів магічних,
не кажи двозначних фраз.
Межи нас – зневаг сторіччя,
ріки болю поміж нас.

27.05.2012
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*  *  *

А Осінь містом блукає боса,
не боячись застудити ніг,
і синім смутком квітчає коси,
і мріє нишком про перший сніг.

Її подерті на клапті шати
перетлівають у чагарях,
і дух вмирання 

                солодкуватий – 
неначе спалах розчарувань.

А Осінь п’яти в калюжах миє –
ламкий, 

  як іній,
    лунає сміх...

Десь позагеттю летить завія
до нині сущих,

                що прагнуть змін.

16.11.2013

СТРАСНА СУБОТА

I

    Кому повім печаль мою?
   О. Олесь

Печаль переросла в ганьбу,
 в пекучий сором, у прокляття!
Як сталося, що Харків мій
 став містом підступу і зради?
Коли настав той чорний день,
 що люд перетворив на бидло?
І хто зізнається тепер,
 чому у холуї подався?..

Безбатченки, раби, кати
 самих себе і України!
Вас рідна прокляне земля
 за вічне: «Моя хата скраю»!
І не дивуйтеся тоді,
що з вас – сліпих, глухих, ніяких –
братерська лагідна рука
 живцем і шкуру поздирає.
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II
Я знаю тільки те,

 що я нічого не знаю
         Сократ

Сьогодні остаточно збагнула,
що у цьому житті
геть нічого не тямлю.

Ввічливий молодик
чемно подає руку,
допомагаючи вийти з маршрутки,
а мені ввижається,
що та сама рука
учора опускала кийок
на голову журналіста.

Батько підхоплює сина,
весело крутить в повітрі,
а я бачу, як він 
натягає балаклаву.

І у метро чоловік
відчиняє для мене двері...
Чи не він завтра 
відчинить кордон чужоземним військам?

Господи, як же важко
жити з таким незнанням!
Що, коли хтось і від мене
підступу Мовчки чекає?

22.02.2014
(перед початком Допкінського з’їзду федерастів)

*  *  *

Ще з губ не встигла з’їстись адріатична сіль,
ще вдома все здається мізерним і незвичним,
та заклики: «До бою!» лунають звідусіль –
вимоги приєднатись, негайно дати відсіч.

Ще тіло пам’ятає міцні обійми хвиль,
Ще спокій не залишив розм’яклу сонну душу...
Але кричущі брехні і пазурі Москви 
уже беруть за горло, збивають віддих, душать!

Іще перед очима скелясті береги,
де сонечко золотить порослі лісом схили...
Аж раптом розумію, ніяк не вберегтись.
Єдиний шлях – до зброї.
                                      Нехай вона не схибить!

17.07.2014 
Після повернення з Чорногорії
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*  *  *

«Мороз и солнце – день чудесный!»
   О. Пушкін

Мороз і сонце,
                 і Різдво,

і віра в те, що прийде літо...
Хоч чашу болю й не допито,
ми вистоїмо всім на зло!

Колядники – 
              як жебраки.

Їм роздаю залізні гривні,
р

а дітлахи мар мизи кривлять,
та відмовлятись не з руки.

Святковий стіл, 
                               кутя,
                                          чарки...

І друга знов:
            «За тих, хто в полі!».

Не змерзнути,
                не збожеволіть,

уберегти наш мир крихкий...

Мороз і сонце, 
                 і війна...
Якби ж була така молитва,
щоб хворі душі нам зцілила
й облуди відвела від нас!

07.01.2015 
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*  *  *

Забагато слів про любов!
Забагато слів про довіру!
Нам новини несуть, немов
кусні м’яса страшному звіру.
І, задобрюючи людей,
обіцянки дають охоче,
щоб не лаяли їх удень,
не кляли щоб супроти ночі.
Із потоків красивих слів,
нарочитого оптимізму
давній ворог тенета сплів
й душить нашу останню пісню.

27.08.2015

Про бажання і гризоти
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*  *  *

Навіжена, пустотлива осінь
стиха сипле листям за вікном,
а рядків майбутніх стоголосся
бродить у мені, немов вино.

Зачекаю, доки зійдуть смутком 
на житті настояні слова,
щоб лишилась тільки чиста сутність...
З неї народжуся я нова.

7.10.2006
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*  *  *

Ми народжуємось для світла,
світ – народжений для весни.
Сонця повні лютневі вікна – 
в них жадання тепла дзвенить.

І цвірінькається синицям
трохи радісніш, голосніш...
А мені, як щороку, сниться
чийсь про мене 

                 (щасливий)
                            вірш.

19.02.2007

ОДЕСЬКИЙ ДИПТИХ

І

Потяги невпинно сунуть 
до південної столиці.
У задушливих вагонах 
ні вночі, ні вдень не спиться.
Крики, гамір, ріки пива 
і коліс веселий плескіт...
Зосереджено щасливі,
люди їдуть до Одеси.

Там над тихим сонним морем
туманець легенький висить,
пахне солодом і сіном 
млявий вранішній бульвар.
Десь між пляжем і Привозом –
сотня говорів барвистих –
спрагла харчу та видовищ
розтікається юрба.
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II

Важко жити в сподіванні хоч якого-небудь дива.
У моєму, певно, віці не буває вже чудес.
Тільки раптом стисне серце так бентежно і дитинно,
Що знялася б і летіла 

                             понад морем 
                                          до небес.

Та боюся, що руками чайок в небі позбиваю,
зачеплюся десь за щоглу чи повисну на дротах.
Тож бреду собі узвозом, слухаю дзвінок трамваю,
кроки подумки рахую –

                                  і радію, що не птах.

А коли, буває, в слові чую ноту жалісливу,
що, мовляв, така нещасна, і надії вже нема,
усміхаюсь по-британськи, так беззахисно-красиво,
і кажу, що полюбляю над Одесою туман.

3–16.07.2007
Одеса

*  *  *

А в Інтернеті ні дощів, ні сонця, ні тепла немає.
І осінь, синьо-золота, в чеканні марному минає.

За анонімністю рядків так легко сутність приховати.
І в тому, що чийсь голос зник, вже Інтернет не
винуватий.

В нікуди всі твої листи...
          Надія – то самоомана...
Бо в Інтернеті ні дощів, 
                                    ні сонця,
                                         ні тепла немає.

12.09.2007 
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*  *  *

Радісно вдихай ще тепле сонце.
Розчинись у синяві небес.
Вітер над землею листя носить,
наче обезтілену тебе.

Тиша розляглась, така бездонна!
Спокій лине аж за небокрай...
В місті осінь,

            ти сьогодні вдома.
Борщ вари й від себе не тікай.

17.09.2007 

*  *  *

Листочок кожний прагне з сонцем злуки,
до неба хоче дотягтись немов.
І ми з дощем, 
              узявшися за руки,
квітневими бульварами йдемо.

23.04.2008
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*  *  *

Шукати відповіді в Бога –
як справедливості в людей.
У рай земний тяжка дорога,
здолає не усяк, хто йде.

Та мудро дивиться на тебе
усевидюща голубінь...
Пірни в серпневе тихе небо –
воно навчить тебе любить.

Любити все під небом суще
отак, як сонце і трава...
Воно своїм найкращим учням
всі таємниці відкрива.

І суд людський, і волю божу – 
все знає небо голубе.
Ти теж, як небо, стати можеш,
коли зрікаєшся себе.

26.08.2008
Євпаторія

*  *  *

Чайка квилить осіння,
хвиля у берег б’є...
Гуси летять, і з ними
щастя тіка моє.

Вже його не повернеш.
Юність не доженеш...
Гуси летять...
             І вперше
з ними я хочу теж.

30.08.2008
Євпаторія
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*  *  *

Цьогоріч зимове місто – 
як з різдвяної листівки...
Тануть вигуки дитячі
візерунками на склі.
І сміються без угаву
герди до сучасних каїв,
ніби усміх розтопити
здатен серце крижане.

Серед ночі безпричинно
неурочо розквітає
недолюбленої жінки
недовимріяний сон,
щоб у сірім завіконні
всі стежки і всі дороги,
а на ранок навіть душі,
білим снігом замело.

20.01.2009

*  *  *

 Ти весь на бережечку самоти,
 присмоктаний до туги, наче равлик...
     В. Стус

Дірки у тиші сміхом затули.
Не уривай розмови вечорами.
Ти й так на бережечку самоти
вчепилася у тугу, наче равлик.

Що ж з того, що усі твої світи
пооблітали цвітом яблуневим?
Не можеш гріти – 
                        то бодай світи
не сонцем, 
         хай хоч місяцем у небі.

Щось несміливо вітер шамотить...
Він знає все, 
            самітник і гульвіса.
А ти на бережечку самоти
навічно залишитися боїшся.

28.04.2009
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*  *  *

Несміливим теплом вересневим
утішає нас осінь ясна,
голубінь іще літнього неба
ні зажури, ні страху не зна.

Ще засмаглі усміхнені лиця
несколошкану радість несуть,
і в куточках очей променистих
не засіявсь притаєний сум.

Ще з палким молодечим завзяттям
беремося до будь-яких справ...
Тільки пляжі вже більше не сняться,
й ніби хто щось коштовне украв.

7.09.2009

*  *  *

Серпень випито до решти,
тихих ранків серце просить...
Вимагає самозречень
перехід із літа в осінь.

Завтра будуть недоречні
голі плечі й ноги босі...
Вимагає самозречень
перехід із літа в осінь.

А душа запрагне втечі
в спеку, вже забуту зовсім...
Вимагає самозречень
перехід із літа в осінь.

31.08.2010 
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*  *  *

Осінній сквер – одверто безборонний.
Північний вітер давсь йому взнаки...
Над головою каркають ворони –
старі віщунки чи лише птахи...

Чого вони кричать, зібравшись в зграю?
Об чім попереджають?

                                Що речуть?
А я прошу, чого й сама не знаю,
і мулько так чогось, аж до плачу.

Осінній сквер – відверто безборонний.
Північний вітер давсь йому взнаки...
Туманна сутінь сповиває крони...
Ворони що?

           – Вони лише птахи.

12.11.2010

*  *  *

Дні, позначені чеканням,
тижнями від нас тікають
і шельмують, мов цигани
на успенських ярмарках.

Грім небесної дзвіниці
нагадає нам про ницість
усього, що ненавмисно
сумніватись вимага.

27.08.2011
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*  *  *

Йдучи на роботу, дивуєшся вранці,
як змінює осінь усе!
Зіщулені душі колишніх коханців
алеями вітер несе.

Що буйно цвіло й зеленіло у літі,
пожовкле,

        крихке, мов скляне,
в болоті, як мрії, теплом не зігріті,
цю осінь за біль свій кляне.

Кляне шарудінням і рухом незграбним
одвічну оман гіркоту...
З дерев опадають надії щоранку –
і ти їх згубити готуйсь!

24.09.2011

*  *  *

 Не жалею, не зову, не плачу,
 все пройдёт, как с белых яблонь дым.
 Увяданья золотом охваченный,
 я не буду больше молодым.
    С. Есенин

Відпалахкотіли, відлетіли
дні мої пекучо молоді.
І душа ячить пташатком білим –
розійшлися кола по воді...

Давні рани узялись рубцями,
давні мрії 
        нині бозна-де...
Тільки десь з-під потаємних цямрин
струменить завзяття молоде!

16.03.2012
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*  *  *

Я уся – така відкрита навстіж.
Хочеш – молися,

        не хочеш – плюнь.
Часом у серцях давно пропащих
потяг до мрій збудити люблю.

Хтось закине:
  «О, це так нечесно

Лиш поманила, сама – в кущі!».
Я ж лише торкнусь, щоб крига скресла,
щоб відновилось життя в душі...

Я – уся закута в срібний панцир.
Самоіронія – ліпший щит...
Може, тим пробудженим удасться
стіну зневір в мені розтрощить?..

16.03.2012

*  *  *

І де тебе шукати, 
  дівчатко карооке,
що райдужні надії
  у білий світ несло?
Де той, котрий вслухався
  в твої летючі кроки,
хто у тобі розгледів
  живильне джерело?

І де твоє горіння,
  нестримне та завзяте,
що змушувало серце
  страждати і любить?..
Невже у тьмяних буднях
  немає місця святу,
і я вже не впізнаю
  тебе серед юрби?

16.03.2012
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* * *

Іще два дні й розкриються бруньки,
накривши місто листяним серпанком,
і усміхнеться сонцю з-під руки
якась замріяна напівдоросла панна.

Ще їй пірнати в неба голубінь,
іще в росі купатись на світанні...
Вона росте й не знає далебі
про потойбіччя мрії та кохання.

Дай їй Господь завчас не відцвісти,
не загубити у глупотах буднів
щасливу здатність людям провістить,
що за два дні весна у місті буде!

13.04.2013

* * *

Смородиновий кущ
 росте у день безмежний.
Пашіє спраглим лоном
 розпушена земля...
Смородиновий кущ
 не зрадить і не збреше,
його непишний цвіт
 і небо звеселя!

А сонце – кінь баский –
 з минулого в прийдешнє
летить і сипле срібло
 з-під-золотих копит...
Смородиновий кущ
 і день оцей безмежний 
(барвистий клаптик щастя)  
 у мене був – і квит!

19.04.2013 
Хорошеве
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* * *

 Марії Іванівні Тельній

Пахнуть воском, сонцем, медом
щойно зрізані тюльпани.
І живе у кожній квітці
про мою бабусю пам’ять:
про її пошерхлі руки,
мозолясті, темні, теплі,
і про погляд сумовитий
чайки, збитої у леті.

Пасочки на кладовищі 
у неділю поминальну – 
суєтного світу знаки,
крик про наше безталання,
про жадання щастя й волі 
на дурничку чи за безцінь
і про власну неспроможність
заробити рай небесний.

В тім раю цвітуть тюльпани
й пахнуть воском, сонцем, медом...
Дивлячись на них, бабуся,
може, згадує про мене:
про мої падіння й злети,
про бажання і гризоти
і про сором, що в дитинстві
додавала їй роботи.

27.04.2014
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* * *

А хочеш, сама подзвони!
Ні, вже не треба.

       Навіщо?
Бо ми обираєм одних,
а нас обирають інші.

Поринь в океан гіркоти!
Затям, то так має бути,
ти зараз відтрутиш одних,
а інші тебе відтрутять.

І мусиш змиритися з тим,
хоч як би тобі боліло,
бо прагне усяк досягти,
чого досягти не сила.

01.02.2015

Буденні, прості зізнання
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* * *

Він любить себе у віршах,
вона його – попри все,
не відаючи, навіщо 
в собі ту любов несе.

Він хукає на долоні,
вона – на віконне скло,
щоб, Боже, бодай на ньому
обом їм тепліш було.

Він знає усе, що буде,
вона – чого й не бува...
Єднають їх пересуди
і витоптана трава.

24.10.2006
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* * *

Хочеш, завари собі чаю з малиною – 
і пий його, ніби поцілунки з моїх губ.
Можеш навіть, всупереч етикету,
тримати чашку обома руками,
немов обіймаючи мій стан.

Тільки потім не дивись на денце – 
раптом побачиш там 
вичавлений пакетик наших почуттів.

28.08.2007

* * *

Подаруй мені цей день 
 і свою у нім присутність.
Веселкову краплю щастя
 у долоні принеси.
Хай забудуться на мить
 всі думки, словами скуті,
і залишиться позаду 
 спогад про чиєсь ім’я.

А коли в моїх очах 
 вереснева незбагненність
перетвориться для тебе
 на якийсь таємний знак,
не кажи, що зміниш світ, 
 що дістанеш зірку з неба,
щоб від слів необережних
 день оцей од нас не втік.

11.09.2007 
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*  *  *

Ти знаєш мільйон теорій
і легко навчаєш жити.
О хлопчику мій, всезнайку,
чому ж ти у трубку мовчиш?

Ти майже усе умієш – 
комп’ютерний напівгеній.
О хлопчику мій всесильний,
назустріч зроби бодай крок!

Ти кажеш, не страшно в горах,
над прірвою сам ти висів...
О хлопчику мій безстрашний,
чому ти боїшся мене?

Ти завжди все розумієш
і помилок не наробиш...
О хлопчику мій хороший,
ніколи сюди не дзвони.

3.10.2007

*  *  *

   В. Б.

Стрімким потоком тікають тижні,
 як навісні,
і ми з тобою, чомусь, дотичні
 лиш уві сні.

Повіддавали човни і весла
 не за метал – 
тепер над нами панує безлад
 і самота.

Лишились тільки одвічна втома
 і давній щем.
А сни тривожить далекий спомин
 про щось іще...

Коли здалося, не зможу більше
 нести свій хрест,
ти серед ночі
 палючим віршем
  в мені воскрес!

11.04.2009
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*  *  *

В коловороті буднів вмерло щастя,
спинилось серце, відпалав огонь
небесного кохання –

   і не вдасться,
хоч як благай, роздмухати його.

І де той день, що розколов нам всесвіт
на дві епохи:

            Нині і Колись?
Я удаю, немов уже воскресла...
Ти робиш вигляд, ніби не скоривсь.

А як бувало солодко і тепло
від голосу, від дотику руки!
Це – як живцем із себе шкіру здерти
і влізти в неї вдруге не змогти.

24.12.2009

*  *  *

   С. К.

Були тільки я і ти,
що так і не стали нами. 
І спокою не знайти,
допоки сніги не стануть.

...Був усміх і голос твій,
буденні прості зізнання...
І непомітно звівсь
в повітрі новенький замок...

А потім – 
        ні сон, ні яв –
нетанучий сніг брунатний...
Бо є тільки ти і я,
що нами так і не стануть.

16.03.2010
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ДОЩУВАТІ КАТРЕНИ

* * *

Таких дощів сто років не було!
І восьмий день від тебе – ані чутки...
Гроза взяла будинок у полон...
Почутися б, як злива ця ущухне!

* * *

Я майже розучилася літати
і розчинятись в літньому дощі...
Хіба знаття, що слово чиєсь здатне
такий збудити відгомін в душі?!

*  *  *

Перун у небі хмарами гуркоче,
повчає неслухняних батогом,
аж я тремчу

           і у хвилині кожній
чекаю марно голосу твого.

24.06.2011

*  *  *

От якби заснути в липні,
а прокинутися в серпні,
щоб, прокинувшись, змогли ми
в очі глянути відверто
одне одному й відчути
ледь вловимий щастя запах,
голос долі ледве чутний,
що пророчить спільне завтра...

Зранку 1.08.2011
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*  *  *

Тобі насниться затишне тепло
моїх долонь, казав, для тебе рідних,
усі страхи та сумніви побліднуть
й на ранок зникнуть, як і не було.

Мені насниться дотик твоїх вій
і усмішка щасливого хлопчиська...
То, мабуть, місяць ворожити вчиться
на зіллі з перезрілих наших мрій.

21.08.2011

*  *  *

Кохання не «за», а «попри»
буває в житті лиш раз – 
і я помиляюсь вкотре,
шукаючи в інших Вас.

4.09.2011
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*  *  *

В вересневій стиглій сині
погляд вродиться стрункий.
Очі карі, очі сиві –
не на відстані руки.
Не на відстані зітхання,
за сторожами мостів
очі сиві, очі карі
вперто шлях торують свій
у натхненне світле завтра,
в тиху ніжність золоту,
де відверто і безхмарно
птах співає на льоту,
де цвіте година щасна,
наче вереснева синь,
й де зурочити не вдасться
сиво-карої краси.

17.09.2011

*  *  *

Вві сні читала СМС від тебе.
Всього три слова, 
                      щирі та прості, –
відповісти не бажана потреба,
жахна примара не-ві-до-мо-сті...

18.09.2011
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* * *

Я собі не дозволю сліз,
коли ти б їх і не побачив.
Привид болю – на повен зріст...
Ти – моя чергова невдача?

Я собі не дозволю скарг.
Ображатись хіба на себе?
Ти нічого ніби й не вкрав,
тільки котиться туга степом...

Я собі не дозволю зла.
Не суджу – не судима й буду...
Хоч би словом ти обізвавсь
в мій холодний осінній будень!

Я дозволю собі хіба
у високе вдивлятись небо,
щоб твій образ в мені зів’яв
і забувся уже як-небудь.

29.09.2011

* * *

О як це добре: ти уже не снишся!
Якби ще і не згадуватись міг...
Нахаба-вітер рве пожовкле листя
і клаптями встеляє шлях зимі.

О як це добре: я уже звикаю
твою відсутність пити звідусіль...
Немає кривд, нема розлуці краю,
нема трагедій – 
      є дрібненька сіль.

30.09.2011
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* * *

Ти прийдеш в апогеї падолисту
так, ніби все життя до мене йшов.
І сонячно всміхнеться день імлистий,
і завесніє ледь побляклий шовк
моїх надій на те буденне щастя,
що
     (Чом же так?) 

                    судилося не всім...
Дівочих мрій хустиночка квітчаста 
синицею тріпоче в кулаці.

Ти прийдеш в апогеї падолисту
і схочеш залишитись на завжди...
Що далі?

     Не загадую навмисно,
щоб Долі тим, бува, не настрашить.

6.10.2011

* * *

А спомин про мрії дівочі
давно уже не докуча...
Я тільки дивитися хочу
на себе в твоїх очах.

І сни вже не сняться урочі,
і «даль голуба» не гука...
Я тільки відтанути хочу
у ніжних твоїх руках.

Дурити себе – то є злочин,
кохання шукати не гріх...
В тобі народитися хочу,
щоб в серці мене беріг.

10.10.2011
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НЕ ЗА КАНТОМ

  І. Б.

Я – річ у собі,
ти – річ для себе.
Обом так важко жити!

Мені треба бути корисною,
тобі – щоб не заважали
просто бути.

У мене бажання завжди 
перевищують можливості,
ти своїх майже зрікся.

Я тебе дивую,
ти мене надихаєш.
Чи довго це триватиме?

Та попри всі резони
я розпускаю коси,
щоб прив’язати тебе до себе,
хоч потім і пожалкую.

15.10.2011

* * *

Буду для тебе цвітом шипшини –
 цілуй мої колючки!
Зробишся хоч на трохи причинним,
 беззахисним, негнучким...

Буду для тебе променем сонця – 
 лови мене у пітьмі!
Станеш на мить безпорадним зовсім,
 поблякне геройський німб...

Буду для тебе звуками пісні – 
 об струни пальці зітри!
Мучитись будеш в прозріннях пізніх,
 як звіють мене вітри...

20.04.2012
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* * *

Мовчати в слухавку, казати твердо: «Ні»,
щоразу видаватися новою,
ходити серед дня, мов уві сні,
майбутнього боятися до болю,
позгадувати всі старі пісні, 
сміятися, здаватися без бою,
виношувати плани потайні,
і марити, і марити тобою...

1.05.2012

* * *

   І. Я.

Сьогодні ти наснився змієм,
що жало сам собі відтяв.
Гадав, один цілунок змінить
байдужість на палке чуття...

А я тобі дивилась в очі – 
жалив безжально скепсис мій:
«Що там іще за потороча?
Без жала ти – уже не змій!»

Прокинулась – нема ні змія,
ні жала... 
      тільки жаль, либонь,
за тим, що вірити не вмію...
А раптом в тебе то любов?

17.03.2013
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* * *

Ти знов прийшов
         назовсім,
               наніколи,

щоб стало гірко й мулько, як колись,
щоб по щоках струмками полились
твої цілунки, вплетені в мій голос...

А я тебе чекаю повсякчас
із тих доріг, що не ведуть до мене.
У діжці з дьогтем тільки ложка меду,
і ту хтось лиже нишком замість нас.

Ти знов прийшов – 
              і я собою стала!

(Назовсім?
         Наніколи?
                  Хоч на мить!),

допоки між долонь у нас бринить
обітниця, котрої не давали.

4.04.2013

* * *

Нехай не озивається той зайда,
котрий до серця ключ ніяк не знайде.

І нащо ключ отой йому шукати,
якщо нема бажання ошукати?

Його розмови й жарти інтернетні
чомусь нестерпно схожі на тенета.

Які ще спільні плани на майбутнє,
коли минуле шкіриться на кутні?!

Й оте його: «...кохаю дуже-дуже!»
не зігріває волелюбну душу.

Тож хай не озивається той зайда,
котрому, може, і продамся завтра!

4.04.2013 (майже опівночі)
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*  *  *

Що день, то важче і сумніше,
немовби інший вік тепер...
Я вперто обіймаю інших,
але люблю лише тебе.

Серед русявих і білявих
дарма шукати рідний чуб.
Твій вид у пам’яті не блякне, 
і голос ніби щойно чувсь...

Тож день-у-день складніше, гірше...
Як пташеня у літ без пер!..
Я вперто обіймаю інших,
аби ти в серці не відмер.

08.04.2013

*  *  *

Травиця ще не скрізь повипиналась,
а мені вже маряться весняні розсипи кульбабок.
Чи не тому, що вони нагадують нашу любов?
Нетривкий цвіт обпікає душу,
довго і болісно облітає,
зіщулюється, зсихається...
Лишаються тільки стебельця,
що снять і снять
(навіть під снігом!)
розкошами сонячних поцілунків.

14.04.2013
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*  *  *

Він був такий дорослий і зовсім молодий.
Вона була така беззастережно юна...
І їм обом таким жагучим і палким
тоді було до болю летючо і щасливо!

Вони пройшли свій шлях босоніж по ріллі,
на вістрі добролюдських пліток і пересудів.
Нічого не зреклись, себе не позбулись – 
сплелися на віки у неповторнім диві!

Доросла вже вона, і він ...немолодий...
На п’ятах мозолі і срібло у волоссі...
Розорана рілля під снігом замерзає...
По ній двоїстий слід барвінком зеленіє!

19.04.2013

*  *  *

І знову я в Долині Світлих Мрій,
де так бентежно й солодко співалось,
де ти у літі завжди тільки мій,
де наші тіні навіки зостались.

Ти тут зі мною в крапельках роси,
в пахучих травах, співах солов’їних...
Минуле щастя спомин воскресив
про ту любов, що в серці до загину.

10.05.2013
Хорошеве
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*  *  *

Без нього мій день повніший,
спокійніший, плідніший, довший...
Й думки, відпустивши віжки,
танцюють, мов літній дощик.

Без нього повищало небо
і заусміхалося сонце...
Бодай він згубився де-небудь!
Бодай він пішов назовсім!

Мені тільки краще буде
без вічних його побрехеньок,
і, може, стежина буднів
поволі на свято зверне...

У слові бринітиме щирість,
в очах пломенітиме захват,
і, врешті, воздасться по вірі
усім, хто не запродався.

9.08.2013

*  *  *

    А. С.

Я зрозуміла,
             ти – примхлива хвиля:
то лижеш пальці, то збиваєш з ніг.
Твоя розмова,
    тепла і грайлива,
за мить ламка, як березневий сніг.

А я, 
         немов дівчисько необачне,
забувши про сваволю навісну,
вершечок хвилі пучками погладжу
й збудую собі хату на піску.

29.06.2014
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* * *

Малиною з куща образу заїдати
напевно ліпше, ніж у пізнім каятті
кусати губи та шукати винуватих,
мовляв це серцем ти до мене скам’янів.

Ці ягоди мені 
              (тепер гірко-солодкі)

здавалися колись смачнішою зі страв.
І усміхались нам рослини на вгороді,
коли малиною коханий годував...

А нині я з куща малину об’їдаю,
щоб втамувати біль від гострих слів твоїх...
Нема любові в них. 

                          Нема печалі краю!..
Хоч ягід вистача на мене й на птахів.

30.06.2014 
Хорошеве

* * *

  «Ой матінко-зірко,
  Як у строку гірко...»
   Народна пісня

Чого мені гірко? Чого мені сумно?
Бо милий не хоче любити розумну.
Як милий шукає дурнішу за мене,
що маю робити, скажи мені, нене!

Чого мені сумно? Чого мені дивно?
Бо милий поїхав – і сліду не видно.
Мій милий уже десь танцює з другою...
А я, бідна, плачу, журюсь самотою.

Ой матінко рідна, ой таточку любий!
І що ж це про мене казатимуть люди?
Що милий подався дурнішу шукати,
покинув мене без вини винувату.

1.07.2014 
Хорошеве
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*  *  *

Той, хто колись навчав тебе любити,
дає тепер уроки забуття.
Це так природно, наче вдих і видих...
А відчуття,

        мов руку хто відтяв.

Колись така сумлінна учениця,
ти на «Відмінно» цей урок затям!
Та згадки – не стаканчики зужиті –
не хочуть називатися сміттям.

Тож хай учитель вибачить нездару,
як вибачають річку береги,
за надприродну, рятівливу здатність
хоч спомин про кохання зберегти.

27.04.2015

*  *  *

Я скучила за голосом отим,
що ніби огортає оксамитом,
і ладна навіть заплатити мито
за перевіз на той бік самоти.

Хто у його печальному човні
вслухається о цій годині пізній
в слова солодкі, майже чарівні,
що їх так щедро сипле перевізник?
Ні весел, ні вітрила, ні мети,
заблуканий у каламутних водах,
святих і грішних помислів володар,
той голос – вічний ворог німоти.

І я страшенно скучила за ним,
хоча без нього мало б бути ліпше...
Живу про голос спогадом самим...
Щоб відболів, пишу про нього вірші.

19.07.2015
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*  *  *

Наснився дощ 
    і чай, 
               і теплий плед,

і змерзлі ноги в вовняних шкарпетках...
У присмерку сховатися не зле б,
от тільки хай мине серпнева спека!
В міцних обіймах, без гучних зізнань
жаркіше, ніж під полудневим сонцем...
Пообіцяю знов собі сама 
на яв перетворити гарний сон цей.

14.08.2015

Гуки
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ЗАКАРПАТСЬКІ АКВАРЕЛІ

*  *  *

Про що шепоче шипотська вода,
б’ючися тілом о студений камінь?
Зі скель стрибати привчена віками
не знає спину й старості вона.

Сторч головою струмені летять
У безвість,
         в небуття –
                    до ніг туристам...
Туманом зимним овіває лиця,
стираючи хвороби і літа.

А втомлені, притишені потоки
шепочуться у затінку гаїв.
Їх мудрий спокій і безладдя їх

у у у

у світ стабільності приносять трохи.

9.08.2009. Шипотський водоспад
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* * *

Замість снів урочих
о четвертій ночі
праліс нам шепоче
пісню полонин.
Води, що віками
тешуть сірий камінь,
мають солодкавий
присмак таїни.

Тільки сови плачуть
про свої невдачі,
та хіба ж настачиш
тих удач на всіх.
А раптові сльози – 
мов ранкові роси...
Світанкове сонце
вицілує їх.

Догорає ватра,
і уже не варто
думати про завтра,
бо воно вже тут.
Промені невпинні
гладять горам спини,
з неба у долини
благодать несуть...

11.08.2009 у лісі біля с. Карпати

* * *

Під порогом цілувались білки чорнохвості.
Шишки стукали у двері. 
                                    Ліс дививсь в вікно.
А мені здавалось, ніби то неждані гості,
що їх можна частувати хлібом і вином.

Птаство снідало неспішно в заростях ожини,
грало в піжмурки із небом срібне джерело...
Сонце глянуло в долину ген з тії вершини –
і мою бентежну душу щастям залило!

11.08.2009. У с. Карпати
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* * *

Латорице, Латорице,
чом ні з ким не радила си,
як з каміннєм бавила си
й утікала в світ?
І хіба не виділа,
шо із русла витікла?
Єдна тая витівка
наробила бід.

– Я текла любісінько
до сестриці Тисоньки
і співала пісеньку
про спекотний день.
Стрівалась з потічками –
і ставала річкою...
Я не хтіла нишкнути
поблизу людей.

– Дано мені горами
душу невпокорену.
Чужинськими ордами
не лякай мене.
Я босячка-Латориця,
грішниця і каторжниця.
Я не вмію скаржитися
на життє земне.

12.08.2009. У с. Карпати

ЗАГЛИБЛЕНІСТЬ

I

Сьогодні буде день спекотний зовсім.
Під сливою стою, мов у раю.
І, як росинки, на липневім сонці 
ілюзії вчорашні розтають.

Яке це щастя, коли небо синє,
і луг зелений, і дзвенить мушва,
і коники стрибають?!
                              В трави нині
забігла з ними і моя душа.
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II

Була любов, 
           як сонце, як життя!

Як райдуга, як дихання, як згуба.
Минулося.

        І вже багато літ
Я не літаю в синій високості.

III

Небо хмарам очі вмило –
й, щоб сміявся виднокіл,
випило усе чорнило
з ненаписаних рядків.
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IV

Вечір – тихий, тихий,
вітер ледве диха,
сонечко зі стріхи
котиться у ліс,

щоб нероба-місяць
не сидів на місці,
а зірки барвисті
впріг в Чумацький Віз,

щоб для двох самотніх 
через слів безодню
виріс вже сьогодні
із кохання міст.

25.07.2011 
Хорошеве

ТРИ ГУКИ В ГУЦУЛЬСКОМУ ТРАВНІ

Манявський гук

Синьо, сіро і зелено:
на три барви квітне світ.
Солов’їняче натхнення
благовістом лине з віт.

Тут під каменем урочим
змії кубляться вночі,
і смереки мироточать,
аж у небо ростучи...

Тут бід берегом скелястим
риба йде сама до рук...
Вродою, здоров’ям, щастям
манить всіх Манявський гук*.

*  Гук – водоспад (гуцульська говірка).
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Шешорський гук

Пустотлива Пістинька 
лащиться до ніг.

Два її потоки, мов
шори на Коні*.

А той кінь копитами
міцно в землю вріс.

Вершником непроханим
зеленіє ліс.

По камінню білому
струменить вода.

В променях сріблитися
їй не набрида.

І зміїться Пістинька –
гору обвива...

Тут між водоспадами – 
млява, ледь жива.

Але за порогами,
тільки оком кинь,

здиблений, копитами
пінить воду Кінь.

* Назва гори біля с. Шешори.

Яремчанський гук

Вирубали пущі,
  видлубали скелі...
Знов сусіда дущій
  край зробив пустельним.
Кровію политий,
  всіяний кістками,
мертвих побратимів
  пам’ятає камінь.

На крутому березі
 ловить ґав юрба
ритми коломийкові
 радо вибива.
На весь світ ображений,
 піниться Пробій*,
а над ним – 
 уражений
  травнем соловій!

5–8.05.2015 
Манява, Шешори, Яремче

* Інша назва водоспаду в м. Яремчому.



104 Ольга Тільна. На житті настояні слова Гуки 105

ТРОЯНДИ Й МОРЕ

 Мрійникам і лузерам

*  *  *

Такі троянди дарують коханим,
а ти їх приніс мені –
і затремтіла земля під ногами,
І світ відтепер змінивсь...

У кожній пелюстці – нестримна ніжність
і жаль – у твоїх очах...
Гадючко образи, сховайся, нишкни
на кілька годин хоча б!

Неждані троянди – болючий досвід 
можливих розчарувань...
Тож, уникайте побачень наосліп,
щоб не опектись бува.

* * *

О, ці троянди – свідчення поразки
твоєї і моєї, 
           нас обох,  
немов невдала спроба пісню скласти,
з’єднати те, що не єднає Бог.
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*  *  *

Чоловіче з ім’ям апостольським,
не мороч ти мені голови,
не марнуй чарівної посмішки,
у тенета розмов не лови!

Раз уже не пройшовши кастингу,
в неофітки я не повернусь,
у пітьмі довго не блукатиму,
віру в чудо віддам ще комусь.

Хай душа в піднебесся проситься...
Не спиняй її і не лови.
Чоловіче з ім’ям апостольським,
не мороч ти собі голови!

*  *  *

Старенькі сосни мені шепочуть:
– Не переймайся, усе забудь!
Солоний вітер цілує в очі:
– Життя прекрасне, хай там що-будь!

Ледачі хвилі гойдають тіло,
про щось одвічне шумить прибій...
І всі турботи кудись поділись,
в піску сховалися далебі!
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* * *

Я вся отут, у сонячному дні:
між променів і хвиль, і криків чайок.
Піщинки шепотять мені одній,
що й у фіналі міститься початок.
Початок мрії, може, боротьби
за краще завтра чи ситніше нині...
І вже майбутній успіх зародивсь
у цій сумній, спекотній літній днині.

* * *

Попрощатися із морем,
погойдатися на хвилях.
Крабу, чайці і медузі
Усміхнутись: «See you then!»*

Підморгнувши на прощання
марним мріям і надіям,
скласти речі у наплічник
і гайнути на вокзал.

Після гамору плацкарти
Вийти у ранковий Харків,
Запилюжений і сірий,
Маргінальний, 
                              рідний,
                                 свій!

30. 06 – 9.07.2015 
Коблево

* Побачимось пізніше (англ.).
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