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Воно й непогано, що людина нібито може все, але 
це все має свої межі. І в натурі людській ходити біля 
тих меж і принюхуватись, і приглядатись, і пробу-
вати визирнути, а що там – по той бік? Та про це 
щодень, звісно ж, не думається, а просто живеться. 
І життя, на перший погляд, вічний броунівський рух 
людських душ і доль, що матеріалізуються… Дороги – 
биті шляхи, стежки, автобани, не помітні оку сліди 
трасуючих куль (але ж вони поціляють!)… І це все 
заразом – одне ціле, один вселенський організм люд-
ства. І кожна твоя або чиясь мить (болюча, радісна, 
пронизана відчаєм, надією, світлою любов’ю, чорнотою 
ненависті, ущипливою заздрістю, самопожертвою 
– та хіба все перелічиш, що стається за одну-єдину 
мить!) в нас, з нами, поряд і далеко, але все одно яки-
мось чином нас торкає.

Автору хотілось спробувати вирвати певну мить 
і розгледіти її – мить буденного життя. І передати 
цей видимо-невидимий зв’язок усього з усім, і осяг-
нути цей взаємовплив, один кінець якого народження, 
а інший – смерть. Або навпаки: смерть як поштовх до 
народження.



РОЗДIЛ 1 

 
Сотворення світу

***

А справжнє тільки раз і відбувається.
Все інше – то переказ чи вертання.
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***

Земля дихала важко-важко, натужно,

із завмиранням, із дослуханням себе –

такої земної, важкої, розкішної.

Моря й океани взялися брижами,

невгамовно захлюпали в береги,

поки й відійшли води…

Золотий пісок заіскрився сонячним нектаром.

Промені все гладили і співали хвалу:

слава Отцю і Сину, і святому Духу!

І Дух обійняв Землю,

і крила Свої поклав на водну гладь —  

     прощався…

Та злетіти не зміг:

крила важкі, солоні…

Отак і народилося земне щастя.
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***
О. Голуб-Пушкар

Голубко, голубонько, що за причина

захмарила усміх твій, мир голубиний,

чому неспокійно у серця глибинах?

Тривоги і клопоти зерням мачиним –

усе як у всіх, та душа без спочинку

в молитві схилилась за матір Вкраїну,

за матір земну і найбільш за дитину.

Велика тривога зростає з личинки.

О пташко, Голубко, тривога – дорога…

Вона виростає в душі із малого.

І нею простують усі матері.

Серця материнські, мов ті ятері,

виловлюють рибини різної масті,

що звуться кохання, і доля, і щастя.
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І вервечка*, і вервиця**

Батькам: життєлюбній мамі Ганні  
та великому трудівникові батькові Степану.  

Світла їм пам’ять.

1

А я прошу життя. Прошу життя, 

Бо визнаю: іще не гідна смерти. 

Ще норовлю вписати щось чи стерти. 

Іще смакують і вино, й кутя. 

*вервечка – кожна з чотирьох мотузок, на яких трималася 
підвісна люлька для немовляти у давній українській хаті (між своло-
ком на стелі та долівкою трохи вище жіночих грудей або ж на рівні 
очей жінки).

**вервиця – те саме, що є чотки.
Але в розмовній практиці зміст цих слів злився в один після втра-

ти у побуті використання підвісної люльки.
Даючи назву вінкові, мала на увазі обидва значення. Чотири вер-

вечки, як чотири виміри, які даються нам для усвідомлення зем-
ного життя. І часто-густо доля наша хилитається, як немовля 
у підвісній люльці, на рівні очей Божої Матері. І добре, що є вервиця: 
молишся і розмірковуєш, снуєш думки про вічне і буденне…
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Ще не здогадуюсь навіщо забуття… 

Чіпляюся за речі щиросердо,

Хоча і дістають невдачі-свердла.

Та прийде час зректись своїх нестям! 

Отож очима обіймаю світ: 

Від грудочки землі до верховіть. 

Хапаюся за барви і слова, 

Бо все за часом швидко так сплива! 

Але мені всього іще замало: 

Хлібів насущних і до хліба – сала.
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2

І хліб насущний. І до хліба – сало.

Живу і їм – цим на людей і схожа. 

Хоч почуваюсь, наче перехожа, 

Адже чогось і досі не спізнала, 

Собі злукавивши, намріявши чимало. 

Але ж і гілочка на вітрові тривожна. 

Горіх не кожний розкусити можна. 

А вік, неначе сито чи мочало, 

А світ неспізнаний збиткується неначе, 

А ти до нього горнешся і плачеш. 

І дріб’язок своїх тяжких надбань – 

То світові твоя єдина дань… 

І та зведеться часом на поталу – 

Усе, що я змогла, все, що всотала.
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3

Усе, що можна, в себе я всотала: 

І схід, і захід, доторки й слова. 

І стала ще мудріша, ніж сова, 

Важка і тиха, як водиця тала. 

Я – все і навіть те, чого не взнала: 

Сковороди неспійманість жива, 

Жаль за любов, жадоба на жнива. 

Щодень – не відкриття, а запинало. 

Отож на палі всіх, що є, висот 

Возводимо свій хрест із сотень сот; 

На прив’язі дрібних своїх хотінь 

Сотворюєм самі собі Хатинь. 

Й коли запрагнем святості в свята – 

Це все масна жадоба живота.
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4

О, ця масна жадоба «живота» 

Уже не відкладається на завтра,

Хоча нічого нібито й не варта, 

І тішить слово мовлене вуста. 

Малесенька дрібничка – не пуста – 

В усьому сенс, чуттів легенька ватра. 

То в юності летючій, ще на старті, 

Щоб не старіти – згодні до повстань

(Геть із життя, не столочивши рясту!), 

Гадаючи, що то найбільше щастя… 

Та ось, пізнавши глиб своїм корінням, 

Вже точно знаю – справа не в старінні,

 А грішну крону Бог лише б не стяв… 

Помилуй ’мя, бо я ота, твоя…
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5

Помилуй ’мя, це ж я твоя, ота, 

У юності дурна й зарозуміла, 

Й за молодості мало що зуміла, 

Хіба що за хвоста тягнуть кота…

Хай проста я, та й істина проста!

Вже загнана до старості, до стійла. 

І простір, небо – далі, ніж хотіла. 

І хто його без спросу скористав?!

Чи я, не думавши, сама і віддала? 

Земне від істини затято віддаля… 

А ти, немов теля, іще б попастись. 

Радієш волі і не знаєш: в пастці! 

Чогось вишукувала, прагла і гасала, 

І все ще вчилась визнавать васала.
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6

Училась визнавать свого васала. 

А Бог то сотворяв, то легко нищив.

І скидував, як пнулась неба вище.

Раділа льоху – та ж увів до зали. 

Ось так учив, щоби усе спізнала 

Моя глевка душа, глевка поки ще. 

Була ясною в спеку щоб і в хвищу

І мудро і погідно все приймала. 

Своїх бажань я заживила рану, 

Тож рибки золотої вже не прагну. 

Та хочу втямити – усе-усе – навіщо? 

Щоб сотворялось і незмінно нищилось?

Щось в повноті спізнати віку мало… 

Це визнала, сягнувши меж. 

Й повстала.
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7

А визнавши, сягнувши меж, повстала. 

Душа людська – величина нестала! 

А важить лиш вона? І ту віддай? 

Взамін – бери – не хочу – вічний рай! 

За вічністю у черзі не стояла, 

Але коли «полощуть» і «втирають» 

Й на ситові, на ситові – до краю: 

Ось тут була, а тут уже не стало, 

І совість не болить, й душа не тре, 

То нащо Тобі, Боже, все це тре’?! 

І вже до неба йде церковний дзвін, 

А може, з неба – завжди був у нім? 

А дзвони ще чиєсь життя згортають. 

І все Тобі, о Боже, повертають.
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8

І все Тобі, о Боже, поверта! 

Твоє – тобі. А не Твоє – кому? 

Черві – червиве. Пам’ять на кону. 

Без пам’яті – причинна марнота. 

Життя порожнє і біжить не так. 

І мілко. Й мулько… Ось дають канун. 

І важча серце, тріска мов кавун, 

Спливає соком… Суть така проста – 

Це кров болить. Це вироста душа. 

І в світ правдиве слово вируша. 

Воно з орбіт душі, де кров болюча, 

Де пам’ять справжня і дорога суща. 

Все просто, ясно, і душа уклінно 

Благає жити на нових глибинах.
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9

Благає жити на нових глибинах, 

Про свічку щось лепече, й не одну, 

І обіцяє обминати сатану 

І цінувати Хрест, як ту хлібину.

Але екстаз спокутування схлине, 

Галопом табуни чуттів майнуть, 

І вляжуться і пил, і каламуть, 

Відновиться і зіркість соколина – 

По-новому б і дихати, і жити! 

Та хтось чіпляє бірку «Недовжито. 

Слід збовтати цей залишок, змішати

І лиш тоді поволеньки ковтати».

Маленьку душу час ковтне, поглине. 

Та ж проситься зліпитись хоч із глини…
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10

І проситься зліпитися із глини. 

І на макітру й на свистульку згодна. 

Нехай макітрою буть, може, і не модно – 

Зате поближче до землі й людини. 

На черепочку – фарби ластовиння. 

Душевний тон то стерео, то моно. 

І так, поки зовсім не охолоне, 

Не витравиться – ятриться провина… 

Душа жива, поки хоч щось торкає 

Її високість, ницість, бо така є: 

Пустельна, скельна, річечка мала. 

Але ж на цій землі не нажилась.

І має інтереси ще свої. 

І просить вирізьбити з дерева її.
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11

І просить вирізьбити з дерева її. 

Із липи, із черешні, із ялиці. 

Щоб, як сестра, – вербі й дубку зовиця, 

Щоб замість пульсу – трепет солов’їв.

Щоб відчувати: ще серед своїх. 

Душа ізнов, як завше, озоветься, 

Бо, може, це останнє, що дається. 

Бо дерево й земля – межа й поріг. 

Чи знає хто, чим задобрити вічність? 

Як пережить трагічне і комічне 

І не набратись бліх і реп’яхів? 

До світу біг, бо збутися хотів – 

Душі ж твій «успіх» гірш за нагаї!

То ж просить голосу на луки і гаї…
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12

І просить голосу на луки і гаї, 

Щоб обізватись у пташинім «ля», 

В джмелинім «до», у вітерці здаля – 

І зрозуміють добре всі її. 

Це ж мова не людська, не глас месії, 

А жайворонка спів, що звеселя, 

І горобцеве «ців» на Василя. 

Це наче хтось крізь очі зорі сіє 

І загляда в ущелини й щілини, 

Глибини облаштовує, мілини.

Тому так щемко й боляче ростуть 

Слова любові. Бо живі, як ртуть. 

Душа блука між вишень чи сакур.

І просить солі до солодкого смаку. 
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13

І просить солі до солодкого смаку. 

Душа вже навчена і знає, що до чого. 

Якщо ж і недопетрає – дочовга

Дорогою осяянь і спокут. 

Хай не в Йордані хрещена – в ставку. 

І все земне життя – молитва довга. 

Але ж таки вгадала шлях до Бога, 

Спізнавши волю вибору давку. 

У кожного він свій – Єрусалим. 

І шлюбна плата – не простий калим. 

І вибір є. І вибору немає. 

І я прошу підмоги у Мамая. 

І прошепчу закличку я терпку: 

Почуй же, Господи, мене земну таку!
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14

Почуй же, Господи, мене земну таку! 

Розкидану по всіх твоїх світах. 

Твій космос темний. А душа світа, 

Зігріти здатна найглухіший кут, 

Не відчуваючи, що в час закута. 

Ти і хотів, щоб все було отак? 

Ти знав спочатку: тіло, що п'ятак —

йому ціна лиш долю перебути. 

Якщо чогось і варта, то душа, 

Що рай і пекло за життя вкуша, 

Пропахчена і потом, і квітками, 

Підбита вітром, вишита зірками, 

Що хоче до Твоїх усіх основ 

Донести і свою земну любов. 
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Магістрал

Іще прошу життя. Прошу життя. 

І хліб насущний. І до хліба – сала. 

Щоб все, що можна, в себе я всотала. 

О, ця масна жадоба «живота»!

Помилуй ’мя, я є твоя, ота, 

Що вчилась визнавать свого васала. 

А визнавши, сягнувши меж, – повстала, 

Та все Тобі, о Боже, поверта. 

Й благає жити на нових глибинах, 

І проситься зліпитися із глини, 

І просить вирізьбити з дерева її, 

І просить голосу на луки і гаї, 

І просить солі до солодкого смаку. 

Почуй же, Господи, мене земну таку!
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***
 Сестрі Тамарі, брату Миколі

Вже який день шукаю слово «мама»:

проказую про себе, 

а то пробую покласти на голос.

У сусідньому дворі мала підказує мені —

гукає: «Ма-а-а!!!»

Але, ні, то не моє слово…

Шукаю, мов пес, намагаюсь унюхати,

тулюсь до кофтини маминої,

до хусточки, отієї «без лапатих квіток».

Серце зіжмакане,

і ніхто ж його не погладить…
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***

Скільки слід померти за життя,

щоб хоч раз 

по-справжньому 

родитись!
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***

Світ проявляється в словах,

що потім копіюються,

тиражуються, 

щоб усім-усім вистачило.

І все ж комусь не вистачає маленьких слів:

«А це – тобі».
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Поезія – це

1

наче бігти навперейми вітру.

Ти його ловиш обличчям, горлом, до задухи,

здається, ось-ось і – зловив!

Але ж вітер є вітер:

ковзнув, обпік чи погладив – й нема.

І немає слів таких, щоб про це розказати…

2

Поезія – це коли ти вже наче й не ти,

а хтось кращий за тебе

торкається невідомого, незнаного –

і воно з’являється.
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***

Ходжу колами за самою собою,

а, бува, бігаю хвостиком:

де що поклала?

Навіщо таке сказала?

Чому подивилась і чим подавилась?

День вишивається сірою ниткою,

а ніч – габою…

Себе не люблю.

Тужу за Тобою.
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***

У кожного свої – і музика й слова.

Волає «Авва!» хтось, а хтось кричить: «овва»!

Але ж, буває, тиша проб’ється, як трава –

тонюсінька, зелена крізь ґлей а чи асфальт.

Простромить ніжне лезо.

У захваті мовчить.

Чекає, що співати, можливо, хтось навчить.

А де тих слів узяти, де музику знайти?

Я теж сьогодні раптом із тишею на ти.

Неначе в храмі Божім.

Та знаю, час іти.

Бо день ясний гукає на різні голоси:

запитує, повчає, бажа з води й роси.

Вливаєшся у гомін: у щебети і сміх,

в дзижчання, плюскіт, стогін, 

у шурхіт шин і ніг,

та головне, 

що тишу знайти й почути зміг!
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***

Маріє, радій!

Від Слова не відступай.

З Тобою Господь.

Зі мною убогий край.

З Тобою Господь.

Зі мною мої гріхи.

До Тебе тягнусь із замуленої ріки.

На Тебе дивлюсь –

на плесі ріки життя

Твоє чудотворне і лагідне відбиття.

Ісуса, Твоє і Господа нашого лик,

щоб ми, нерозумні, зраділи,

іще були.

Маріє, радій – я серце своє віддаю!

Бо серце потяв спів солов’я у гаю.



РОЗДIЛ 2  
Спотворення світу

***
Я не ворона.

 Але Бог
  послав...
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Помолилась. Лягла. Очі у стелю –

і знаю: ось вона, Отче, пустеля.

Хоч стулюй повіки, а хочеш – вдивляйся

в рухому темінь, на сірість лайся.

Ти ж знову кажеш одне й те саме:

«Пробач їм, Отче, вони із Нами,

та лиш не відають, що ж бо чинять…»

Й від слів роблюся тих, мов причинна.

Дратує все: і отой, що з оцтом,

і те, що потім з великим почтом…

Змій із Едему в мені регоче

і кпить, що гарний я тамагочі…
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Ми хотіли купити свободу за десять гривнів.

Де взялась стара баба совість! – і не пустила.

Ми лишились удвох

і хотіли за десять зелених

хліба. 

Хліба й видовищ. Видовищ і хліба!

…крихот накришили…

і довго тяглись, як з лайна.

Та якби лише ми!

Бо сталось: за десять срібних

продали, продались і не зчулись.

І в нас, певно, ніколи,

  ніколи не буде десяти золотих.

А то б ми!...
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Голуб миру

Білий голуб на міській клумбі

між запилених сальвій

уткнувся дзьобом у землю,

обхопив землю крильми, 

дивиться одним оком

незмигно

на перехожих, балкони з ліпниною, прапори

і на небо, небо, небо,

дивиться 

мертвий.
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Я шукала тебе у кожнім, 

  бо хотіла, аби Ти стрівся!…

Бабця костуром тицяла:

«Дай карбованця! Хочу хлібця!»

І музи́́́́ка у скверику душу краяв,

бо розбита хата, 

донбаська хата, ота, що скраю…

Збирачі із «Фонду» стадами в метро і парках.

Почуваюся мавпочкою, що заглядає в шпарку,

у павутинку тріщини від рикошету кулі,

думає, то – люстерко, ні, то велика дуля.

Ось і гріх учепивсь: образа, образа й на Кого?

А ще – страх. Великий. 

Калатає серцем на сполох.

Де Ти, де Ти, ну де ж Ти?! 

Хоч раз озирнися.
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Ну, й нехай я нікчема 

   в цім світі утіх шаленім!

І збираю гріхи: і стиглі, і ще зелені.

Ну й нехай! 

Але ж прагнуть дійти до Твоєї криниці 

навіть такі, як і я, глевкі та ниці.
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Сідаю латати.

Але наперстка не торкаюсь –

Напевне не вгадаю, чия воно шкарпетка.

Але ж укололась!

І тепер змащую вавку ГЕПАрином.

Та то не біда!

А горе, коли серце починає підстрибувати,

як автобус «Козача Лопань — Харків»,

кожним колесом окремо обмацуючи вибоїни.

Ось тоді почуваєшся муляжем леопарда

в мисливській кімнаті політика-масона

і посилаєш усіх чортів до чорта!

Хоча знаєш: це все, як на виборах в Харкові –

і мер не вмер

і «Ще не вмерла Україна…»
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О, Харкове, мій Харкове!

На п’яти горбах, на семи вітрах!

Око твоє – всевидюче.

Ти – значний промисловий центр, 

науковий, культурний, 

студентсько-інтернаціональне 

місто-мільйонник!

Дивно, і як ти (ось такий!)

умістився в одному з наперстків?
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І знову світ ділиться, по-живому рветься.

Святі вгору тягнуть, 

  наслухаючи «Дух озветься».

Хтось топчеться, озирається на «есесеру» поле,

хапається за живих, чіпляється їм за поли,

слова, лускаючи, спльовує, сморідом дихає – 

отаке ось ходяче пекло, безпробудне лихо!

Хтось, між іншим, ще й серце собі прихопив,

у ступі розтовк, поперчив, присипав сіллю,

сміється: ну, треба ж — такі лопухи! – 

а ще гордяться, що вони корінні й осілі… 

Самим собою, виявляється, бути не просто: 

то не вистачає ваги, то не вистачає зросту, 

щоб не згубитись 

  між інших велетів чи ліліпутів… 

А час вимагає всього нічого – просто бути!
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Варилася начебто наша каша,

а як зварилася – стала не наша!

Обсіла зусюди корито худоба –

зовсім у неї не свійська подоба!

А ми ж для себе старались-крутились,

та нам лиш крихітка і лишилась.
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Я сьогодні собі не вірю, що вірю Тобі.

Бо така пустеля – пісок на віях, сіль на губі.

Ще й горбатий верблюд спересердя плюнув услід:

та хіба в тебе серце, жінко, не серце – лід!

І отак уже з місяць, а наче тисячу літ.
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Як тісно чуттям у самотньому серці.

Тебе ж я просила: даремно не сердься, 

просила ж тебе – відпустити на волю.

Ти серце забив і сказав – не неволю.

Тебе розпирало, напевне, знання,

що вітер до плеса вербину згина.

Радів, що із білого цвіту 

    калина

та й стане узимку криваво-кармінна.

Ти байдуже стежив: чуже хлопченя

двом лебедям нашим наругу вчиня.

Сказав: і нехай! Так і малося бути:

любити – згубити, «забити», забути.
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Маленька людина тягне велику до пісочниці:

— Ми зліпимо фортецю. З превеликою вежею!

І мама зрадіє і похвалить…

Велика людина тягне малу до «Чарочної»:

— Спочатку трошки спочинемо,

а потім фортецю, хоч із двома вежами!

І чорт із нею, із мамою! Хай лається.
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Мамо, твоє молоко гірке,

твоє молоко – сліз цівка.

Ой, солоне з гірким даєш мені, 

кажеш «пий, синку, 

пий мою манну».

Я ще нерозумне маля, 

пуцвіронок безсловесний –

так думаєш ти і просиш: 

пий мамину манну

та усміхнись-бо, ну ж!,

розрадь матусю, що заблукала 

в безкраїм світі між полину…
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Мене, як хліб, вмочають в Божу кров.

Бо я черства, черства мала цілушка.

Та здатен вже верблюд пройти крізь вушко –

мене ж немов ножем хто розпоров,

розтяв на кусник і малий шматочок –

і скрізь болить, болить і кровоточить.

В одне не сходяться ні плоть, ні дух.

Не ворогують, та затято, мовчки

своє відстоюють до титли і до точки.

Тому й живу в пекельному чаду,

танцюю на розпеченій пательні

і мрію: райський сад, тони пастельні.

Бо я за те, щоб правила любов.

Любов, що поєднає дух і тіло.

Щоби тобою нице не вертіло,

до пристрастей сліпих щоб охолов.

Така любов, яка не кривдить – живить!

Чи між людей така любов можлива?
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Я не ловлю тебе на слові,

зате ловлю себе на думці,

що наше все життя, то буцім

служіння не тельцю – волові.

Якщо із цих двох вибирати,

то віл сприймається як родич:

про сіль він дбав, поля, вгороди.

І на вола які там трати?

Далеко ж на тельці не в’їдеш!

Його лиш треба споглядати,

то ж не до зір і не до хати,

а добре б вивчити ще й ідиш.

Телець – то точно що не наше!

У золота свої причуди.

Лиш манку треба ремигати

і слухатись, аби почути.
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Тож почесті тельцю й осанна!

Я ж біля волика приткнуся.

Згадаю батька і матусю.

Я в нашому роду остання…

Як, власне, бути й слід волові.

Лиш дотягну останнє в слові.
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Не розумію віршів деяких чоловіків.

От пишуть про осінь,

а читаєш – ніби графік руху 

  приміських електричок.

Пишуть про весну, 

а виходить про стадіон, 

  про футбольний матч:

«Го-о-о-л!!!» і «Суддю на мило!»

А про літо чи зиму –

побачиш мера на візку з масною усмішечкою,

чи студентку в метро 

  в навушниках «аж до кінчиків»,

над якою стоїть явно вагітна…

Іноді непогано, що, крім віршів,

є ще реклама типу:

«ЛеТальна праця у Польщі»,

«Проверь лазером родиНу».
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Лабутени? В метро?! 

Незручно переминаються…,

а поряд – кросівки (розмір 46-47)

і ще не то черевички, не то капці.

Ну й компанія!

Влізли самовпевнені бурки, 

ледь проштовхались 

між двома заслиненими, 

заквацьованими

цератовими торбами, 

а за ними, шкандибаючи, гімнодави,

тупі, на товстих підошвах, 

   наче два бульдозери: хух!

Лабутени скривились, відвернулись, 

сховались у навушники, в суперовий ґаджет.

Кросівки «Коля-47» нарешті випхались.

Краще б не виходили! 

Бо на їх місце в’їхало «баґґі» 

   з маленьким чудовиськом, 
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що кричало й буцалось 

крутезними пінетками з ліхтариками.

Жіночі літні чобітки в дірочку

не знали, що й робити зі своїм чадом.

Лабутени стоять і видно, що не раді…

Ще й із цератових бебехів щось протікає…

Коли вже ТА станція?!
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Канали розпирає від новин: 

вбито, розбилися, розпочато провадження, 

і хто ж воно в тому всьому винний?!

У Раді не вистачило голосів, 

тож винний у крісло нове пересів.

Машина війни добре налагоджена –

бомбили (Красногорівку, Сирію чи Корею…)

Мітингують (важливіше за хліб і життя!)

бісексуали, лесбіянки і геї…

Ти – демократ? То ж про ЦЕ затям!

Коли хочеш в Англію чи Америку – 

звільнись перш за все від гендерної істерики.

Дорвались до влади у Харкові хакери.

Соцмережі аж лускають від світлин і лайків.

Та що далеко ходити?!

В тітки Зої Кончіта окотилася трійнею,

і всі різної масті, а сама вона – лайка.

А Лілька з п’ятдесятої вперше поцілувалась –

все так романтично!
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Поплач із нею, постій із нею…

Клара озвалась –

учора повернули 

  поцуплені сто років тому корали, 

впарили, соромлячись, ще й Карлового кларнета. 

Костя й Агнешка розбіглись – 

   про це відомо з укр.нета.

У Валентини й Артема весілля на носі.

А ти – боса, 

стоїш на терасі омріяного пентхауза, 

молода, стильна, 

(щось у тебе з ним затягнулася пауза).

Проте якась квашня, ну зовсім не сильна, 

і під Настю й Потапа

все розминаєш і розминаєш тонку ментолову.

Голова порожня, нічого не лізе у цю голову!

Під тобою – все місто з околицями.

Біля тебе – майже поряд 

рожева скибочка призахідного сонця.

Не долетять сюди ні горобець, ні горлиця!

Куди не кинь – всюди щось коїться.

Ти кривишся. 

Час збігає і тут, і в Далласі.

Літо збігає, а так нічого й не сталося…
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Прокидаєшся по-різному:

то як немовля, 

 яке опустили у воду під час хрещення –

скидуєшся всім тілом, заходишся мовчки плачем 

і широко розплющуєшся:

А-а-а!

То наче метелик, 

  котрий довго пурхав над квітами,

вибираючи, до якої б притулитись, 

і нарешті обережно торкається пелюстки:

О-о-о!

То як листок із верби,

що пливе за течією річечки.

Хмаринки собі розкошують, 

кущики на берегах із підскоком озираються.

Жаба оката витріщилась, водомірки ковзають.

Блаженний порух, незворушний спокій.

Ух!
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А то наче камінь,

Який підсовують у спекотливий день під ляду, 

аби льох провітрити.

Прокидаєшся і думаєш:

Господи!..
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Він їм сказав: чувайте!

   І… чували.

І прислухались до пітьми в саду.

Дражнилась тиша: дмухала в дудук;

сюрчало, шемрало і місяць-самодур

наказував – і зорі танцювали.

Петро до ночі дна уже дістався.

Хапався за молитву чи гілки,

і все здавалось, як в чаду, гірким,

і світ йому, як у човні, гойдався

і був – ось-ось – і дно! – таким мілким!

Йоан тулився до трави незряче,

бо серцем десь, захоплений, літав.

Та щось його лякало. Тінь бліда

його, живого, нагло спогляда…

І тіло бралось холодом гарячим.
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…Ісус ледь добудився на світанку.

І совісно, і чудно їм було,

бо очі вчителя – запалі і чоло

в поту кривавому, неначе у веснянках –

такий був змучений, такий...! 

Чого б?...

…І в когось масла та не вистачало.

А хтось покраяв серце й загубив.

І дулись вишивані голуби,

і сперечались у Почаєві дуби.

Й мені 

  моє 

   хай краще б вже мовчало!...
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До осені усі дозріли.

Хто яблуком, хто хижим звіром.

І все ж це якось підозріло:

надбали що?!

А от згубили

любов, і віру, і довіру…

Ці заморозки листопада!

Немов жива тотальна правда.

І певно, що не до параду,

бо весь вже витрачено спадок:

де рідних голоси, розрада?

Було – й нема.

Й тобі не буде.

Вже інші долі. 

Інші люди.

Чи хто оглянеться в твій день?

В минулий? Зі свого 3 Д?
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Сорока зірвалась із гілки дуба –

ранок розбився на друзки.

Нічого не скажеш – реальність груба,

та не знайшлось мотузки.

Сорока настирно кричала «пробі!»,

тож декому спалось міцніше –

таким все однаково: в лоб чи по лобі 

і що Арістотель, що Ніцше…

Сорочачий ґвалт стих, 

   мов вийняли жало,

і скарбом роззявилась тиша:

на споді ранку слово лежало.

Слово. 

 А стало тепліше.
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І засіяли земельку житом –

життя вродило.

Господа славімо за це диво!

І висіяли слово – зійшла любов.

Любов перемолотили, слово посадили.

І живе стало, мов мертве, 

   таке скалічене, покривлене,

вивернутий хутром звір.

Хочеш смійся, а хочеш – вір.

Ще й залили все кров’ю.

І вродила злість.

Нікому не спустить:

язиката, оката – отака-то!

Кого схоче – з’їсть!

І там, де вона висіялась, прижилась, 

там заздрість, жорстокість і невситимість – 

великий рід зі смертних гріхів

і то аж до смерти.

От як тепер все це з земельки стерти?



РОЗДIЛ 3  
Чим серце заспокоїться
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Люд навколо вирує, реклама в кишеню лізе:

«Все для Вас, лиш для Вас! 

   Від прокладок і до валізи».

І біл-борди сказились – 

  всі дбають про Ваш добробут,

бо любов до народу й Вітчизни, аякже!, до гробу.

В метушні цій гублюся, душу боюсь згубити.

От би взнати у кого, як далі жити, якби-то!

Тож гукаю до батька: «Що сіяти, щоб зібрати?»

Докотилося глухо: «Слід добре, доню, зорати…»

Й мотоцикл прохурчав аж ген-ген у зоряне поле.

Батьку-батечку, я не чую тебе вже звідколи

ти відбув назавжди 

  в яснолиций вселенський засвіт.
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Тож запитую другого батька: 

   «Що брати на засів?»

– Що сказати, Олятко, 

  все справжнє тільки з любові,

а несправжнє, то все – полова, полова, полова…

Прислухаюся серцем: що скаже Господь ще мені?

І луною приходять батьків голоси земні:

– Своє серце зорай, 

  щоб зростити з любові слова.

Поза ними вмируще усе, тож у невідь сплива.
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Муравським шляхом до Сковороди.

Орієнтир – і небо, й зерна поту.

Він також тут ходив. 

Ось тут! Ходив.

У світ виходив, наче на роботу.

У полі сонях. 

Жайвір вибира

прозорий день, сотворюючи пісню.

А люд у дні цім, неначе той баран,

йому без глупства світу якось пісно.

Шлях шкарубкий, потрісканий, він – битий.

Правічний, речений тобі в роду.

На нім себе знайти чи загубити?

А то вже так: чи стрів Сковороду.
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На привалі в саду Ковалінських, біля дуба Сковороди

Ноги гудуть від утоми,

а очі вбирають побожно

цей сад. 

Цей ставок, щоб по тому

вкласти у слово кожне.

…На грушку злетілись оси, 

вони до «матерії» ласі…

Відійде цей день в осінь.

Забухка зима в тулумбаси.

Закотиться день у спогад:

а ми в нім, як ці оси – 

у Сковороди, як в бога,

творчого духа просим… 
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Як протяг неначе в серці,

ще й в гаманці дуля – 

який же солодкий перець!

Солодка навіть цибуля!

Таке все ясне і просте – 

здається, немов з долоні

всесвіт увесь пророста…

А ти наче в нього в лоні…

Зв’язок такий незбагненний –

радіти б, а не говіти.

Нічого немає в мене!

Окрім оцього світу.
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Марія й Марфа

На Марію не нарікаю,

бо така – наче вчора з раю:

усміхається, мов блаженна…

Та й нехай. Бо життя того – жменя.

До Ісуса, мов кицька, горнеться,

а іще ж не метена горниця.

Заглядає у рот, мов сорока, йому –

зачудована його вроками.

Може, частка моя й не краща,

але ж совість не вкусить – ледащо!

Бо з дороги, людина Божа,

не вблажити ніяк не гоже!
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Піч зітхнула – пора виймати.

Все готове. Аж сяє хата.

Все до ладу.

Зм’ягчилось серце.

На Марію-таки не серджусь.

…У мені геть стомилась Марфа.

Та й Марія глуха, як пень.

Із онукою граємось в «Мафію».

Бо – неділя. Святковий день.
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Додому вертаємо з церкви під ранок.

Таке урочисте все і неземне.

Попритихали й змирились рани – 

мовчать, бо увірили – горе мине!

Всенощна Великодня.

Досить постувать!

Ця ніч – прочинений в космос портал…

Туман то ковта голоси і постаті,

то несподівано їх поверта.

Он бабця із ключкою: з казки? із трилера?

З’явилась на мить вся у чорнім – й нема!

Душа не зважа на страхи – окрилена ! – 

вона від чуттів повноти німа.
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***

Стежка, стежечка, стежинка…

Ледь іде старенька жінка:

бо з наплічником

   ще й вузлик

у долонях заскорузлих.

Видно, що старенькій важко,

але тепло і уважно

очі глянули ясні, 

усміхнулися мені!

Мабуть, є надія в жінки,

що в цім дні її ужинки

аж ніяк не випадкові,

не мізерні й не гіркі.

Почуття хоча і в схові, 

але щирі й говіркі!..
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Тамарі, Саші

Пора грибів, дощів і комарів.

На стежечці накришено лисичок.

А далі у травичці гриб класичний

ховавсь, поки зістарився й змарнів.

Хто скаже, де знайти тут маслюків?

Підкаже чуйка чи мисливська вдача.

І ще нічого нібито й не бачиш,

та знаєш: гриб і сам знайтись хотів.

А ось вже й підберезовичків пара.

Дивись, й набралась майже повна тара! 
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***
Тамарі, Саші

«Ліс зустрів мене як друга»
 М. Рильський

Сосни – струни.

Сонце лагідно перебирає їх своїми променями.

Мелодія ніжна, світла.

У дощ сосни мовчать, бубнявіють вологою

і виглядають грибів у гості.

А коли в ліс забігає вітер 

і поводиться як навіжений диригент,

то десь вгорі 

 збирається тривожна й важка мелодія,

наче з десяток оркестрів 

беруться зіграти одну симфонію.

А слухачі – мох та папоротники –

спокійні.

Їм затишно.

Ну що для них вітер? Хто його тут бачив?

То все минуще!

А дух лісу – вічний.
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Дощ

Уперіщив! Молодий, зухвалий.

Ну тобі відбився геть від рук!

І дурним, й сліпим його прозвали –

Він чечітку відбивав об брук.

І сміявся, і по-хамськи бризкавсь 

як володар миті навісний.

Та ніякого ж від нього зиску!

Дощ похнюпився і хутко зник.
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На рибалці

Тримаю вудку, як справжнісінький рибалка.

Вітерець хилита очерет…

Птаство: сойка, сорока, славка,

десь далеко зозуля кує.

І комарик, радий товариству, 

   бубонить і мугиче…

Це все день підбирає, 

  в які барви і згуки вдягтись…

І росте, наливається соками, жаром:

непомітно, повільно і явно водночас…

І не думав, а вже куняєш.

І тримає тебе за вудку річка.

І ледь шурхотять 

  ватяними губами зелені бирки:

– Ну що?

І водяник плямкає у відповідь:

– Вже клює, добре носом клює, 

    обережно тягніть, 

щоб не зірвалась…
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Гала-концерт «Літо»

Наслухаєш деркачиків,

бажаєш вловити куличків-трясогузок, їхнє «і!- і!»,

завважуєш під ярком зозулине «ку-ку!»,

а далі до поля – жайворонка передзвін,

діловите дятликове «тук-тук!» на старій груші,

розкошуєш у солов’їних руладах

і втрапляєш з розгону в сорочачу сварку,

та й без горобчикового цвірінчання 

    ніде не обійдеться,

ближче до двору – свист ластівок

та зрідка вороняче «кра!», наче стверджує, 

що все йде за планом.

Голуби затишно вуркочуть, 

кури гребуться у поросі мовчки і діловито –

не до концертів!
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Ми грались у «конкістадора».*

Вигулькували «стадо» й «тора», 

та як раділи ми «сірокко», 

«торнадо», «норд», бо ненароком

нас наче обіймав вітрець

(в тіні було в той день за сорок!),

і ми б звелися нанівець,

якби не гра в «конкістадора».

*Гра, умовою котрої є початковий вибір слова з немалою кількістю 
різних літер, аби із них скласти нові слова. Виграє той, у кого слів 
буде більше й до того ж з більшою кількістю літер.
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Ти його заводиш – а він огризається.

Ти його заводиш – а він огризається.

А тоді як зірветься та як побіжить!

Весело і голосно.

На шляхах він знається

й не засумнівається ні на жодну мить!

Не вженеться голос – скажеш – відривається

й губиться позаду –

тільки вітру шум!

Драйв тобі тотальний і перетурбація –

всю себе, взвичаєну, та й перетрушу!

Та колись кінчаються всі стежки й дороги.

Навіть шлях життєвий має десь кінець.

І поки бажання та поки є змога,

то й летиш 

 у вічність, може, 

  навпростець?!
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Час ходить по-різному:

через одні годинники чітко, 

мов по команді в армії: тік-так, тік-так;

а то, мов безліч метеликів 

   шелестять крильцями, 

б’ються в скло:

шух-шим-шух-шим;

а то швидко-швидко, як серце в синички:

ич-и-ич-и-ич-и,

або наче краплі важкі з крану: кап-кап-кап-кап.

А якщо не з крану – із крапельниці?!

Егей, сестричко,

ходи-но сюди хутчіше!
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Кажу своє слово майже померши:

по-перше:

Хвала, як халва, недорога й солодка.

Її вподобав – вважай, що усе пропало!

Бо лізтиме, лізтиме в вічі липка позолота

і блиску знадливого буде все мало й мало.

Її вподобаєш – злипнуться пальці й губи. 

Бо слава й багатство такі ото два шакали,

що точно віднайдуть того, кого і шукали,

і доведуть-таки до цілковитої згуби!

А ще скажу, хоч не дуже і знаю, по-друге:

отож не виняньчуй горе своє недолуге

і винних не треба шукати своєї долі…

Поглянь, озирнися, дерева стоять схололі,

від рясноти снігів поламані вони й голі.

Тож утече й душа, не витримавши наруги…
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Мир вам!

Іноді він грає на баяні на цій вулиці.

Грає, не відриваючи погляду від неба.

Йому наче байдуже, 

чи хто що кине до сумки, 

розчахнутої на землі, 

а чи, може, візьме…

Він стоїть у півоберта до потоку перехожих

і грає, і дивиться в небо.

Наче боїться, що чийсь недбалий «дзвяк»

порушить зв’язок неба і музики.

Йому наче надсилу грати на цій вулиці.

Баян його розуміє.

Розуміє його і небо.

Тому він і стоїть у пів-оберта…

Щоб докинути йому щось у сумку,

треба зігнутись 

і ледь не торкнутись коліном землі,

так, як це робиш у храмі перед причастям.
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Коли я в лісі,

то почуваюся деревом,

сосною на краєчку галявини,

може, вільхою…

Коли у воді, то рибиною,

сомихою чи камбалою.

А от серед людей мені страшно,

бо було загубилась

і не знаю, чи коли віднайдусь,

і головне:

ким?
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Портрет

Ліва рука старіша за праву років на п’ять – 

не більше:

брижі зморшок благенькі,

але пігментні плямки є на обох руках,

які важким замком лежать на колінах.

Ліве око чемно, уважно дивиться прямо,

зате праве зовсім невиховане: 

то наче лізе під лоба, 

то косує аж потіпується, 

   наче йому приспічило.

Щоки точно не знали жодних ліфтингів –

ховрашки відсапуються 

   на подушечці підборіддя.

Брови були б навіть нічогенькими,

якби їх підщипати та підмалювати, а так…

А що хотіти?

Бабі сьогодні вісімдесят!

– Ба, налити чарочку?
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***

Читаємо швидко, по діагоналі

(щоб нічого не встигло зачепите за живе?)

або не читаємо й зовсім.

Та зривають вітриська наглі

по одному й жмутиками з дерев

листя-листочки й нам приносять –

читайте листи від Осені.
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Примітки до правил етикету

*Не застібайтесь на усі-усі ґудзики,

лишіть один розстебнутим.

Якщо буде зовсім кепсько на світському рауті,

зможете втекти.

**Не говоріть усього, що маєте сказати –

замовчте хоча б одне слівце,

в яке при нагоді зможете сховатись.

***Користуйтесь окулярами 

    з тонованим склом.

Коли надійде ваша година –

зніміть їх

і погляньте в самісіньке серце,

щоб стало ясно – 

про цей світ 

ви знаєте 

уже все!
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Рідна киця вмирала,

а ми пхали у неї ліки, 

намагалися влити воду,

робили клізьму,

потім купали, плакали і сушили,

гладили і цілували.

А вона так дивилась,

так хотіла сказати!..

Тепер розумію:

двонога мамо, двоногий братику,

нащо ви знущаєтеся наді мною?!

Ось і я прошу:

не пхайте в мене ліки,

не заливайте в мене воду,

не ставте клізьму!

А скупатися – вже сама скупалась.
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І жодної надії на спасіння!

Бо є лише на камені насіння.

І слово є лихе поміж людей,

ковзке, повзке, улесливо юдейське,

що за ідею по крові іде.

І на спасіння жодної надії!

Хоча з любов’ю щиро, щедро сіють.

Та я про це і думати не смію, 

бо у мені лукавий раб 

    талан

сховав десь так, що і не знайде сам.

Надії на спасіння, ні, нема…

Ось між юрби стою глуха, німа:

за перелюбство зараз скаменують!

Він все мовчить.



84

Безтямно хустку мну я…

Але щось сталось враз. І не дарма!

Розходяться, мов вівці, винувато –

розсипався ворожий, хижий натовп.

Якої ж сили дивної слова!

«Йди й не гріши». 

І я іду.

ЖИВА.
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