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У житті кожного не так багато
моментів, просвітлених високим почуттям.
Та якраз вони визначають зміст життя,
його
справжню
цінність.
Пам’ять
зберігає майже все, що в сукупності є
долею, але давнім і свіжим спогадом
спливає те, що робить тебе щасливим.
Поміж тим втрачає значення все суєтне і
зле. Так, дивлячись на давні знімки, ловиш
себе на думці, що там, на фото, ти і ті, хто
поруч, були щасливими. І навіть не
здогадувались про те, чекаючи прийдешніх
хороших перемін. Не підозрювали, що
здатність на таке очікування і є ознакою
щастя.
Щастя. Любов. Життя. У більшій чи
меншій мірі ці слова можна вважати
синонімами. Хоча кожне з них стоїть на
перетині
обставин,
переживань,
випробувань,
сумнівів,
розчарувань,

відчуттів... І майже зав-жди в калейдоскопі
подій
та
відчуттів
присутні
ВІН
і ВОНА. ВОНА і ВІН — так буде
правильніше.
Добираючи видані і не надруковані
раніше вірші, я подумав: усе, що за ними
стоїть, може стосуватись кожного. Тому,
довіряючи
Вам
частину
свого
вну-трішнього світу, надіюсь знайти у
Ваших душах відгук.
Олександр МОРОЗ
ЖІНЦІ
Вірю і хочу сказати Тобі:
Жінко, життя джерело і окраса,
Ти — на вершині у нашій судьбі,
Із п’єдесталу того не спускайся!
Кажуть: «з ребра», «у Едемськім саду»,
«Яблуко змія»...
Нехай так і буде.
Тільки я прикладу щось не знайду,
Щоби змінити хотіли те люди.
Терни в короні і мук без числа,
І співчуття до страждання і болю...
В кожній дитині ти Бога несла,
Кожному мужу означила долю.

Ми ще не здатні до Тебе зрости,
Щоби любов’ю майбутнє зігріти.
Віримо, знаємо, молимось: Ти
Будеш спасінням для цілого світу.
«...З ВЕЛИКИМИ
ВОЛОГИМИ ОЧИМА»
В історії України на перевалі двох тисячоліть
постать Олександра Мороза світитиметься
особливим світлом зав-жди, сяятиме й тоді, коли
вже не стане тих, кому це світло заважало
«натемно» робити своє життя на шкоду
Українській ідеї. Тому навіть у передмові до
книги його інтимної лірики я ще раз повторю:
Олександр Мороз — єдиний український
національний політик такого високого рівня. І ще
раз підкреслю, що ми — унікальна нація, яка
бачить пророка у своїй Вітчизні, але стати за
нього (навіть заради своєї ж долі, свого
майбутнього!)
не
може,
бо,
як
каже
Борис Олійник: «Наша нація не пройшла свого
інкубаційного періоду».
Тим часом легко можу пов’язати політичні
злети Олександра Мороза зі злетами почуттів,
станом його душі. Можу, бо точно знаю: все
найвище, найяскравіше починається з любові.
Воно
може
бути
осяйним,
високим,
паморочливим од тих висот. Може бути навіть
нещасливим. Але великим!
Велич його лірики — в надзвичайній

оголеності почуттів. Тут нема й тіні
недомовленості або плакатності: все справжнє,
знайоме, все з поривів, з осяйності, з болю —
з усього, що дає людині велика повелителька
душі
—
Любов.
Через те, пишучи це коротке вступне слово, я
можу не вишукувати, що процитувати, а так
просто розгорнути рукопис — і:
Мелодія струнка, як ти сама —
З великими вологими очима.
І, що б ти не сказала, — все
значиме,
І трепетом мене всього пройма.
Лише поет — справжній майстер інтимної
лірики
(а,
можливо,
по-справжньому
закоханий
чоловік?) може отак поруч поставити всього
кілька слів: «...з великими вологими очима», щоб
ти, читаючи, вмить відчув ... кохану жінку.
У Олександра Мороза лірика, особливо
інтимна, має свою особливу «біографію». Він
почав писати і друкуватися ще в шістдесятих
роках. До речі, майстри літературного цеху
визнавали його як одного з найперспективніших
поетів того призову. Отже — прямо в літературну
славу! Проте життя склалося дещо інакше. І його
особлива відповідальність у роботі, і кипуча, до
самопожертви, політична діяльність, знову-таки
через загострене почуття відповідальності за
долю народу, і низка інших чинників мовби
відсунули поезію на другий план. Олександр

Мороз, як ніхто інший, довго писав «у папку»,
для себе.
Тому й поезія його особлива, інтимна лірика
така
різна — як вік, як досвід, як життя суспільства і
як усе, що змінювалося в динаміці бага-тьох літ.
Ось як по-молодечому зухвало писав він про
чари березового соку:
Не сік даю,
А приворотне зілля.
...
І будеш ти летіть,
Летіть до мене
На поклик
І жагучий,
І палкий.
І ні при чому тут
Берези й клени, —
Тут лише я,
Сама побачиш...
Пий!
Мине небагато часу, але будуть написані
зов-сім інші рядки. Ось такі, наприклад:
Чи, може, дзвонили так ніжно берізок
сережки,
Чи ряст був таким недоторкано ніжним,
рясним,
Що й досі здається: була заворожена
стежка,
Для нас заворожена.
Тільки навіщо і ким?

Або такі:
Не говори про казку про бузкову
На схилах в ботанічному саду.
Я там завжди крізь запахи медові
Уявою до тебе, мила, йду.
Чи отакі:
Ловлю твій погляд, голосу струмок,
Політ руки, усмішки таємничість.
Звертаюся: «Володарко. Величність»,
Та й сам сміюсь з дитячих цих думок.
Ти просто — все! А всьому слів замало.
Бо що слова — лиш тінь оригіналу.
І тут хочеться мені сказати: отак-о, хлопці,
маємо її величність — Кохану Жінку такою, яку
ми її створили, яку вимріяли, отже, якої достойні
самі!
В інтимній ліриці Олександра Мороза високе,
граціозне і осяяне все: і героїня, і почуття, і
образні засоби. Але найголовніше, з чого струмує
те велике, осіянне — це стан душі автора. Душі
чистої, над якою владу має лише любов.
Я розумію, що це передмова до книжки
інтимної лірики. Але хочеться наголосити, що всі
ці ознаки характерні і для його творчості поетапісняра, автора багатьох пісень, чимало з яких
можна повторювати як молитву, і для поезії
пуб-ліцистичної, і філософської поезії. За такими
ж мірками він дібрав і переклав сотні поезій зі
світових літератур. І, закінчуючи це коротке
слово, я відчуваю не лише якесь особливе

просвітлення в душі, а ще й якусь пекучу зернину
в серці, зернину болю за те, що таким людям у
нас усе важче й важче. А без них — неможливо.
Михайло ШЕВЧЕНКО

Із книги
«КВІТИ З ТЕРНАМИ»

ЖУРБА
Триптих
1
Я завинив перед тобою,
Не зміг з тобою розділить
Те, що лишилося журбою...
Чому ж душа тепер болить?
Кого надія виглядає,
Боїться вісточки: «Не жди...»?
Немовби сонечко сідає,
Немов сідає назавжди.
Не вибачай, не треба, мила.
Не можна долю замінить.
Долонь твоїх маленькі крила
Хіба цілунками покрить

Й сльозою вдячною за диво —
У бурях лагідний причал
Від тебе, рідна. Будь щаслива,
Моя любов. Моя печаль...

2
М инає все, згоряє в полум’ї,
Але живе в мені, не забувається...
Здається, вперше очі зустрічаються,
Коли відчув, що у полоні їх.
Ми знаємо: ніщо не вернемо.
Стерня стоїть в росі, де поле скошене.
Сльоза блищить, бо очі запорошені.
Все добре. Просто — квіти з тернами.
Зринає десь «...гора високая».
Комусь душа болить, але співається.
В розмову нашу ніби заплітається:
— Моя любов...
— Мій сивий соколе...

3
П окинута хата не буде стояти.

Затужить, зів’яне. Їй сил не даси.
Щодня їй господарі будуть ввижатись,
Їх рідні, знайомі такі голоси.
Ось яблуко гупне, ось дощ задрібоче.
Ось вітер у вивід засвище вночі.
Вона все те чує. А слухати хоче,
Щоб дзенькнули десь на порозі ключі.
Дорога додому — до себе дорога...
Буває здригнеться:
— Ой, хто ж там іде?
Даремне. Здалося. Немає нікого.
...Я сам, ніби хата без рідних людей.

***
Я к довго я падав у трави і квіти,
У запахи рути, у мед чебрецю.
Здавалося, можна летіти й летіти,
Минаючи роки в хвилину оцю.
Летіла зі мною покинута хата —
Гніздечко на осінь.
Як в теплі краї,
Уже відлетіли і батько, і мати —
Усі, що робили гніздечком її.

Ще пісня так високо поруч звучала
Про те, як Василько за щастя просив.
Не так мене пісня
знайома тримала,
Як рідні, знайомі мені голоси.
І легко, так легко було мені з ними.
Душа поривалась у світ голубий.
Хотілося жити, і був я щасливим.
Щасливим від того, що я їх любив.

ЩАСТЯ — ЖИТИ
Н іщо не вернеться. Ніщо!
І не забудеться. Притому,
Велике здасться у простому,
Що у минуле відійшло.
Дрібничка кожна вирина
Ще й вибірково, щоб гостріше
Уразити. Тому й рідніша
Здається відтепер вона.
Почуй: дитячі голоси...
Побач: яскравий день, неділя...
Згадай: чому ми не раділи
За кожен день, за ті часи?
Ждемо ми завжди кращу мить,
Живем в очікуванні щастя,
Його минаючи всечасно,
Бо щастя — жити.

Просто — жить.

***
П ахнуть коси конюшиною
У коханої моєї.
Всі роки свої відкину я,
Поспішу на луг до неї.
Забіліє там косиночка.
Віддалік — ніби лелека.
Полетять хутчій хвилиночки,
А на серці стане легко.
Між зеленими покосами
Проведу її до стежки.
Пахне літо її косами,
Сонце щастя наше стежить.
Під квітучою калиною
Поцілую ніжно в губи
І скажу: «У тебе, люба,
Пахнуть коси конюшиною».

***

І Вербна неділя минула з дощами,
І сонце великодньо тішить блакить.
Скажи мені, мила, що діється з нами,
Від чого так серце весною болить?

***
К оли в саду барвінок зацвіте,
Посиплеться додолу цвіт бузковий,
Тоді тобі скажу обов’язково
Про те, що не скажу ніде. Про те...
Коли червневі заясніють дні,
Яскраво червонітимуть порічки,
Ми через сад вертатимем від річки,
І ти мені уже не скажеш «ні»...
Коли у позолоті стане сад,
І роси вранішні траву покриють біло,
Я вірю, що ми знову захотіли б
Все повторити й час вернуть назад.
Коли в снігах замріє далина
Й скрипітимуть під місяцем морози,
Ніде не упадуть слова і сльози.
Лиш спогадів мовчатиме луна.
Давай цінити все, де ми були,
Любов’ю де захмелені ходили,

І сад, який ми разом посадили...
І час, який ми разом прожили...

***
Н е поцілую так, як хочу,
Аби вуста відчути знов,
Коли у серці залоскоче
І грішна, і свята любов.
Не пригорну, не пригорнуся.
І навіть погляд відведу,
Щоб ненароком не забувся,
Чию примірюю біду.
Біду чи щастя? Хто пізнає,
Чому небес така блакить,
Коли душа твоя благає
В надії вірить і любить?

***
А кація цвіте!
Огляньтеся, дівчата:
Було так і торік,
І буде так повік.

Солодкий дух
Пливе
У літечка
На чатах,
Зриваючи сльозу
зрадливу
Із повік.
Не плачеться нам, ні.
Це — ностальгії напад
Від туги,
Бо життя минає.
А проте
Ми все такі ж.
Для нас — ця ніжна зваба.
Для нас, як і тоді,
акація цвіте.

***
О й, туманіє далина.
До серця горнеться тривога.
І ніби голос долина,
Хоч і нема ніде нікого.
То, мабуть, пісня у мені,
Що не доспівана весною
У рідній нашій стороні
З тобою, мила, із тобою.

Не довелося доспівать,
І скласти пару не вдалося.
Не варто з того сумувать:
Не всім вдається суголосся.
Хай «...не усі сади цвітуть».
То чом же серце стрепенулось?
Чи пісня, котру чую тут,
Й тобі так само відгукнулась?

***
Т и на добро віддячишся теплом
(Хоч би твоїм сестринським поцілунком),
Однак, повір, ніколи не було
На те у мене злого розрахунку.
Не знаю, чи осудить хто, чи ні.
(В життєвих долях мало значать плани.)
Поглянь: листочки два на бистрині
Зливаються в одну жовтаву пляму.
Бо вже на зиму душу повело
Прозорішим, холодним, тихим гаєм.
Твоє і грішне, і святе тепло —
Таємний скарб, що в серці залягає.

ЕТЮД З МОЛОДИКОМ
З аморозок.
Березень.
Місяць молодий.
Чом я так збентежений? Що мені за тим?
Чом так розтривожує відчуття весни?
Попрошу я: місяцю, знаєш — поясни.
Знаєш, бо давно колись саме так було:
Світло твоє променем в серце увійшло,
Як ішов додому я, не ішов — летів,
Світ увесь впокорений обійнять хотів.
Як горіли полум’ям проти тебе й зір
Губи заціловані, очі на сльозі —
Ніби не повернеться знову диво з див...
Заморозок.
Березень.
Місяць молодий.

ВПЕРШЕ
Л ипнева стежка польова.
Стерня під місяцем безмежна.
Уперше сказані слова.
Цілунки перші і бентежні.
Не пригадати жодних фраз.

Та і було їх небагато.
Її довірливість якраз
Гасила пристрасті багаття.
Лиш прагнуть вуст мої вуста.
Лиш дотик в серце — гострі груди.
Лиш божевільно ніжний стан.
Моя кохана! Все ще буде.

***
Я к часом я тебе ревную!
Здається, і нема причин,
Щось пригадаю, щось почую,
Дофантазую щось.
Один
Я не справляюсь з почуттями.
Допоможи мені, молю!
Візьми тендітними руками
Гарячу голову мою.
Скажи, що ревнощі даремні,
Що ми одні у світі, бо
Так нам судилося. А ревність
Є через те, що є любов.

БЕНТЕЖНІСТЬ

Я Ваші очі голубі
Десь зустрічав у дні минулі.
Але, здавалося, заснули
Всі почуття.
І я собі
Щось планував так:
день при дні
Буденне, прозове, прозоре,
І не для щастя й не для горя...
Але тримаючи на дні
Свойого серця миле щось,
До чого пам’яттю вертався
В самітній час.
Хоч не старався,
Щоби воно таки збулось.
Але прийшла пора, мабуть, —
Бентежать душу Ваші очі.
Я ніби щось згадати хочу,
Що краще все-таки забуть.
Не треба, ні. Так навесні,
Коли сніги ще голубіють,
На лозах «котики» ясніють
В чеканні.
Що ж чекать мені?

***
Ч ом так раптом війнуло холодом,
Ти не знаєш, напевно, й сама.
Під твоїм збайдужілим поглядом

Мені в душу заходить зима.
Там немає снігу під зорями,
Тільки чорна важка мерзлота.
Ми віддалені, хоч і поряд ми,
Як від грудня пора золота.
Знаєш, різне в житті трапляється:
Радість є і журба, як вогонь.
Тільки час... Він один не вертається.
Нащо ж марно палити його?
Може, доля отак намітила
На мою чи на нашу біду?
Повернись, якщо можеш, літеплом,
Бо від холоду я пропаду.

***
Ч и Господу, чи долі, чи собі
Не стану докоряти жодним словом
За те, що в подарованій судьбі
Було замало місця для любові.
Бо це не так. Страждати і любить
Відпущено мені сповна. Спасибі!
Я все, за щастя, знову повторив би.
...І щастя те зумів би оцінить.

ВІДЧУТТЯ
Я за тобою скучатиму...
Вічністю стане розлука.
В ній я тебе зустрічатиму
В спогадах, в образах, в звуках.
Заструменієш сопілкою,
Снігом впадеш невагомим.
Стомлено перепілкою
Десь відізвешся вдома.
В час, коли зорі падають,
В пору осінню...
Треба ж, —
Буду ізнову вгадувать,
Що повертає до тебе?
Так воно т а м вінклюється*.
Користі з того, що знатиму?
Жодних причин, а хвилююся.
...Я за тобою скучатиму.

* Програмується (галицький діалект). — Тут і далі
прим. автора.

***
Т ак сумно шелестять очерети,
Тамуючи за літечком зітхання...
Не пізно ще сказать тобі «прости»...
Та пізно зізнаватися в коханні.
А де межа між «пізно» і «пора»?
Коли огорне голову туманом,
Коли зізнання ллються з-під пера
Бентежним, несподіваним дурманом.
На все свій час. Це — правда, далебі,
Хоч винятки трапляються, здається.
Так віриться, що і в моїй судьбі
Надія з радістю іще зійдеться.

***
П ісля дощу димлять гори
На ясну погоду.
Задивилася дівчина
У воду — на вроду.
А потічок біжить швидко
З каменя на камінь,
Заважає дивитися,
Грає промінцями.

Ой, пролетять дні погожі,
Осені та зими,
Весни вкотре заквітчають
Її верховину.
Хай же доля усміхнеться
І тобі, і краю.
Нехай щастя гріє серце
(І щастя — безкрає),
Нехай мине твою долю
Бозна-яке горе.
Нехай тобі, дівчинонько,
Димлять сині гори.

ЗАБОРОНИ ТЕБЕ ЛЮБИТИ
(Жіночий романс)
Ц е, кажуть, треба пережити,
Мабуть, прийшла така пора.
Заборони тебе любити,
Нехай душа не завмира.
Як серце, розпачем розбите,
Пізнала я тепер сама.
Заборони тебе любити.
Немилий світ — тебе нема.
До кого тугу прихилити?
Кого молити: «Захисти!»?

Заборони тебе любити,
Дозволь від щастя відплисти.
Не допоможуть ворожбити:
Не руку — душу підставляй.
Заборони тебе любити
І згадувать не дозволяй.
Не знаю, як тебе просити,
Від помилок оборони.
Заборони тебе любити.
Як зможеш, жить заборони.

***
Н ічого кращого нема,
Коли ідуть закохані.
Їх світ, як рідних, обійма,
Але лише удвох вони.
Ідуть до берега ріки.
Вона тече, прощається.
Бо їй здається, всі роки
Тут пари зустрічаються.
Отак, було, і ми колись
Сприймали рай оманливий.
Чому ж так рано він покривсь

Димами чи туманами?
Ой, не стелися по воді,
Туманочку, приливами
На берег той, де молоді
Були ми вдвох щасливими.

НЕ ПОСПІШАЙ!
К оли відплачуть солов’ї
І цвіт осиплеться з калини,
Тоді лише слова твої
Мене повернуть у країну —
Країну щастя і добра,
Де все освітлене весною,
Де не скінчається пора
Твоєї юності зі мною.
Моя ти доле — зелен-май,
Пелюстко вічної любові,
Не поспішай! Не поспішай —
Дай хоч збагнуть тебе у слові!
Весну не можна зупинить.
Пори недоброї немає.
Та шкода, щастя — лише мить,
Як все життя — летить, минає...

ПЕРЕСПІВ
Р. Л.
«О й, упав сніжок
Та й на бережок...», —
Я співала так. Серце затужило.
Бо у долі є
Стільки стежечок,
Та одну вона чом наворожила?
А куди веде,
Де кохання жде?
Щоб любив мене той, кого любила.
Чи зоря моя
Уночі зійде,
Чи її густа хмаронька закрила?
Ненечко, як жить? —
Так душа болить!
Може, та зоря з милим поєднає.
Хмарко, відійди
Тіленьки на мить,
Бо тривожить щось, я сама не знаю.
«Ой, упав сніжок
Та й на бережок...»
Побіліло все, знову побіліло.
Та не довго це,
Бо жайворонок
Крильцями змете все, що наболіло.

ДІВОЧА ВІРА
О й, летіли дні за днями
І роки, як журавлі.
Чом це трапилось із нами,
Чом святково на землі?
У кого питать поради?
Хто не пустить поговір?
Не боюсь ні зла, ні зради,
Ти ж сказав: «Мені повір...»
Білий світ для нас єдиний...
Як струмочок, час біжить...
Ти мені — не половина,
Жить без тебе — то не жить.
Це й скажу, коли побачу:
Вірю, знаю, визнаю.
За твою любов гарячу
Долю й душу віддаю.

***

У парку понад річкою дві горлиці
Ведуть розмову весняну свою.
Як дві душі, одна до ‘дної горнуться —
Свою пізнаю, іншу пізнаю.
Сумна розмова у голубки дикої,
Про що б не говорила, все одно
Печалі не ділитиме великої,
Її ховає в серденько, на дно.
Так і мене порою солов’їною
Бентежить часто дивне відчуття.
Я не ділюся ним. Воно, як тінь моя:
Життя чарівне і ... нема життя.
Де ж та душа, що доброту не міряє,
Біду з якою разом відведем,
Крилом закриє, співчуттям, довірою?
Голубко, ти багато знаєш... Де?

***
І день і ніч про тебе всі думки,
А ти байдужа, ніби і не знаєш,
Що я б тобі із неба зняв зірки —
Воно й без них від тебе засіяє.
Я дочекаюсь. Справдиться ще сон:
Ударять дзвонів чисті перегуки,

Я буду пити із твоїх долонь
І цілувати ніжні твої руки.
Мій світе білий! Весняний розмай!
Моя ти доле, муко без причини!
Якщо не віриш, душу не займай —
Не проживу без тебе і хвилини!

ДОБРИЙ ВЕЧІР, МОЯ МИЛА...
Д обрий вечір, моя мила...
Із високої гори
Ніби сонце покотилось
За далекі явори.
Покотилось, заховалось,
Та не жаль, бо в цій порі,
Як стемніє, обіцяла
Вийти мила до воріт.
А з воріт стежок багато
За село у білий світ.
Але перша — то до хати,
Де живу я двадцять літ.
І мене, немов на крилах,
До коханої несе:
— Добрий вечір, моя мила...
Добрий вечір... Та й усе.

ДІВОЧА ПІСНЯ
О пустилось сонце за чорную хмару.
Дощик поспішає полем до села.
Як же мені бути, як немає пари?
А така ж хороша була.
Не боялись слави, зла і пересудів.
Чом тепер залишив ти мене саму?
Роблять щастя люди, і нещастя — люди,
Тільки б знать, коли і кому.
Може, наші долі в перевесло зв’яже
Спогад про кохання, щастя світлу мить.
Чом же серце рветься? Серцю не накажеш,
А воно болить і болить...

***
П опрощалися лелеки —
Молоді мої літа.
Ніби маревом далеким
Наше щастя проліта.
Не повернеться, я знаю,
Але там, у далині,
Воно й досі зігріває
Душу спогадом мені.

Уже осінь загортає
Сум у золото й туман.
Вона також пам’ятає
Незавершений роман,
Де рядочки, ніби сповідь,
Всі із чистого листа.
Їх відносить часу повінь,
Але пам’ять поверта...

ТЕПЛЕ ЛІТО
Й дем лугами заливними,
В травах ледве видно стежку.
Зграйки верб, а поміж ними —
Голуба Сули мережка.
Тож не збитися нівроку —
До Лубен подать рукою...
А минуло ж скільки років!
Спогад серце непокоїть.
Я отавами піду
В тепле літо над Сулою.
Може, молодість знайду
Чи згадаю хоч, було як.
Тепле літо через юнь,
Через все життя, як низка,
Як разок ясних відлунь,
Їх — далеких — бачу близько...

Надвечірнє небо світле.
Молодик вже появився,
Задивися на півсвіту —
В тепле літо задивився.
Ніби нас шукає в травах,
Ніби долю нам ворожить.
Вона швидко під отаву
Молоді літа положить.
Я отавами піду
В тепле літо над Сулою.
Може, молодість знайду,
Чи згадаю хоч, було як.
Тепле літо через юнь,
Через все життя, як низка,
Як разок ясних відлунь,
Їх — далеких — бачу близько...

РОМАНС
О. Ч.
В дихни повітря в ніжні груди
І душу в звуки перелий.
В них попливу, тонути буду,
Ти здогадаєшся — коли.
І білі руки із туману —
З твоєї слави, із небес

До мене кинуться. Я встану,
Хоч не відчую, що воскрес.
Світ розкривається без краю,
Весніє рідна сторона,
І соловейко завмирає,
І соловейко завмирає,
Як твій чарівний спів луна.
У забутті, немов до рани
Чар-зілля чи вода жива, —
Твоє зворушливе сопрано,
Твої зворушливі слова.
Пізнаю я у цю хвилину,
Як голос високо летить.
У чому щастя для людини?
У диві жити і любить.

***
Ч ом найчастіше видиво: осоння,
Старенька хата, двір у спориші?..
Усі ще тут. Тут сторожі безсонні —
Два ясени, мої товариші.
Вони найвищі, щоб глядіть довкола
Через город, леваду і ставки,
Чи я пасу, або іду зі школи
Із хлопцями по стежці навпрошки.
Чи з дідом на задвірку ріжу дрова
(Він щось мугиче, звісно, про своє)…

Пора добра — від Спаса до Покрови,
Що міру по заслугах воздає.
Що тяглістю з минулого в майбутнє
Тримає перевесло сподівань
Так, що й тепер моя душа присутня
Там, де життя мого займалась рань.
Нехай пливе у спогадах мінливо,
Хай повертає у тривожні сни
Джерельно чисте, бідне і щасливе —
Старенька хата, двір і ясени.

ВЕСНЯНИЙ ВАЛЬС
Пам’яті Д. Луценка
П очулось чи, може, привиділось нині,
Що лине мелодія світла нова.
Такої ясної весняної днини
Здається, що небо високе співа:
Приспів:
— Прилинь, моя мила, нехай заспокоять
Мене твої очі. Ти знаєш сама:
Я більше ніде не зустріну такої,
Бо іншої в світі такої нема.
Дивлюся на воду з високої кручі,

Аж легко хмеліє моя голова.
Дніпро піді мною, широкий, могучий,
Підказує добрі і ніжні слова.
Весна мене кличе, наповнює груди.
Знялись над Дніпром веселкові мости.
Ми тільки обоє щасливими будем,
Навіки обоє. Навік — я і ти.
Приспів:
— Прилинь, моя мила, нехай заспокоять
Мене твої очі. Ти знаєш сама:
Я більше ніде не зустріну такої,
Бо іншої в світі такої нема.

***
Н е ображаюсь на людей.
Печаль найбільша — то від тебе.
Її потік колись прийде
Гірким відлунням.
Та не треба
Шукати докори тоді,
Чи каятися,
чи журитись...
Хіба не може помилитись
Одна з омріяних надій?
Від того і моя печаль:
І жаль тебе,

І мрії жаль.
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***
Я к ми прощалися з тобою,
Мені здавалось — назавжди,
Із невисловлюваним болем
Ми йшли до нашої води.
Де пам’яталось кожне слово,
Де кожна квітка знала нас,
Де поверталось знову й знову
Те, що лишив нам добрий час.
І верби плакали над плесом.
І, без провини, каяття
Мов розпинало серце лезом:
Таке життя...
Таке життя...

***
Н е стримаюсь,
Зірвуся
І заплачу
Від ніжності,
Від болю,
Від жалю.
Я, як людина,
Щось у світі
Значу,
Коли не співчуваю,
А люблю...

ТУМАН ПЛИВЕ
Т уман пливе над річкою,
Вода стоїть як скло.
Чому ж у серці — свічкою? —
Нічого ж не було.
Туман пливе, стираючи
Від осені сліди.
Тому й душа, згораючи,
Підказує: не жди.
Не жди, бо не повернеться
Та казка у маю...

Туман пливе і стелиться
На долю на мою...

***
Я іду до тебе, рідна,
Крізь роки і крізь простори.
Жду з тривогою привітно,
Що про давнє заговориш.
Як стояли сиві верби
Понад тихою водою
І, здавалося, — не треба
Раю іншого з тобою.
Як, здавалося, всечасно
Не мине, не обміліє
Наша доля, наше щастя,
Наша юність, наша мрія.
Не затихне ніжна пісня,
Не зів’яне цвіт весняний.
Тільки стане в грудях тісно,
Коли радість сумом стане.
Зрине знову спогад чистий
В буйстві лип, калин і кленів...
Будь же завжди урочистим,

Будь той час благословенен,
Де стояли сиві верби
Понад тихою водою
І, здавалося, — не треба
Щастя більшого з тобою.

***
Ч ервень голубий,
Річки синь небесна.
Якщо ти любив,
То любов воскресне —
В зелені дібров,
В шалі солов’їнім.
Що таке любов?
Те, що ти — єдина.
Мов судьба — стрімка,
Мов краси трагічність,
Як оця ріка,
Що тримає вічність.

***
Б іля тебе квіти —
Не від мене.

Радості причина —
То не я.
За вікном
Давно вже незелена
Гілочка
Надламана.
Моя.
Деревина жовта
Стужавіла,
Заважала б —
Зрізати могли б.
Білим
В цьому
Світі
Відболіло.
Чорний біль
Забитий
В душу
Вглиб.

ДОЗВОЛЬ
Д озволь мені
Пригадати.
Дозволь тебе
Побачити.
Ще раз дозволь
Обійняти,
Дозволь...

Тоді зорі
Так падали
Притишено.
І танули.
А руки...
А руки спрагло
Лице твоє...
Стан твій...
Дозволь!
Здається,
Так мало
Щастя
Було...
А тепер
Назовсім...
На згадку —
Уста твої...
Ось вони,
Ось...
А ти така
Знічена,
Зламана.
Дівчино
Моя
Незаймана.
Ти мною
Не будеш
Зраджена,
Не будеш моєю...
«Дозволь», —
Не скажу,
Образишся.

А, може,
Не знаю
Правди я?
А, може,
Ти хочеш
Віддатися
На ласку
Моїх долонь?
Не знатиму того,
Не знатиму.
Дозволь
Хоч так
Пригадати.
Дозволь...

***
С ерце віку не питає,
Стрепенеться, защемить...
Та й не дивно — відчуває:
Вік усякий — тільки мить.
Вітер квітку загойдає
Та й по травах побіжить.
Хто те бачить — пригадає:
Вік усякий — лише мить.
Що усе навкруг єднає,
Що природою ріднить?
Здогадайтесь, хто не знає, —
Лиш любов. Любов — і мить.
Так, як слово — звуків, літер

Згусток,
Досвіду клубок,
Де і час, і простір злиті,
Бо любов — це мить для світу,
Мить прожита — це любов.

***
«Я знаю, будемо удвох...»
Ніщо так часто не звучало
На всіх перонах всіх вокзалів
Перед прощанням багатьох.
Але ж у світі ми одні,
А кожен раз переживаєм
Ті почуття, що серце крають
І дні і ночі, ночі й дні.
Один лиш раз таке бува,
Коли, здається, все зійшлося
До чарівного суголосся,
Де не потрібні і слова.
Де тільки дотик до руки,
Де тільки погляду криниця,
Де можна в щасті утопиться —
Щоб тільки разом, навіки.
Святої віри не займай,
Обману ніжного не визнай.
Бо ми не можемо нарізно.
Ти так і знай. Ти так і знай.
А може, є над нами Бог?

Хай поїзди, і час, і простір
Летять повз нас, бо все так просто:
«Я знаю, будемо удвох...»

***
Т ака сумна моя любов.
Чи не тому, що вже остання?
Їй не пасує геть «кохання»
І не пасує слово «знов».
Вона лиш раз прийшла і йде.
І не сама іде — зі мною,
І не якоюсь неземною, —
Такою ж, як у всіх людей.
Такою ж?..
Боже мій, та ні ж!
Моєю сповниться сльозою!
Осіннім листям,
Сивизною.
Вона — вся інша,
Ми всі — ті ж!

СОНЕТ ПРО СЛОВА
Н у що тобі дадуть мої слова?

Чи довго ти їх будеш пам’ятати?
Як пахне вечорами в лузі м’ята,
Та все ж вона — трава.
Лише трава.
Хай в інших слів гладенький оксамит,
Я промовчу, бо говорить не смію.
І не тому, що краще не зумію,
Бо що слова, коли я знаю мить.
Не раз її згадаю, і не два —
Одну лиш мить у погляді твоєму,
Зайдеться серце нерозумним щемом
І вихлюпнеться правди синій лемент.
...Й здадуться рідними мої слова.

СОНЕТ ПАУЗИ
Ч ому я менше шлю рядків тобі?
Пригасло почуття? Тамується образа?
Сказати б міг якусь чергову фразу,
Причини об’єктивні, далебі.
Це все закономірно. Так бува.
В природі споконвіку повелося:
Завмерло поле, не цвіте колосся,
Та йдуть за тим такі гучні жнива!

До берега як море приника, —
Чим більша пауза, тим хвиля вища.
А з холоду, коли мете і свище,
Теплішає мені твоя рука.
Чи ніжність, чи вогонь — а суть
завжди одна:
Аби була любов. Аби любов сповна.

***
З давалось, все: не вернеш — відгуло.
Не слід ні зустрічатися, ні думать.
Та перший день без тебе повен суму,
І знову пісня пробує крило.
Я знов лечу до тебе, друже мій,
Моя порадо, світла моя муко.
Подай мені свої прекрасні руки,
Розрадити, розважити зумій.
Болить мені за тебе, рідна. Там,
Де долі програмуються словами,
За натяк щастя, що бринів між нами,
Розплатишся безцінними сльозами.
...А я всього лише своїм життям.

***
Боже, яка ти красива!
Боже, красива яка!
М. Шевченко
Ц е ж треба,
щоб душа отак просила
У Господа надії на любов.
Щоб сивий біль на всю шалену силу
І серце й голову не ранив, а колов.
Хіба не знав: у світі — не в кімнаті —
Тебе не вкрити чарівним плащем,
Що мука буде колами кружляти
В хурделиці, під сонцем, під дощем.
Що це вогненне велетенське коло
Хіба розірве лиш твоя рука,
Чи погляд твій — як право на розмову,
Де все — зізнання в тім,
Що ти така.

***
С віт — ніби сув’язь аналогій
Все генетично пам’ята,
Що ти багата і убога,
Що ти і грішна, і свята.

Що в усмішці твоїй до мене
Усе довкола розцвіло.
Хоча і знаю достеменно,
Що це із кимось теж було.
То вічна для людей дорога.
Однак не можу сліпо йти.
До біса сув’язь аналогій,
Коли у самім центрі — ти.

***
Н е даруй мені віршів. Не треба.
Ти сама, як та пісня в маю,
Коли синє заклечане небо
Переповнює душу мою.
Коли хочеться птахом летіти
І любити, і в повені сліз,
Сліз щасливих,
з тобою зустрітись
В царстві ніжних, тендітних
беріз,
Щоб сказати: «Моя білокора...»,
Щоб вустами відкрити вуста.
«Мій промінчику сонячний,
зоре,
Ти — кохана,
єдина,
свята».

***
О біймаю тебе в уяві,
Знать не хочу, що це мине...
Яворини так прагне явір.
Манить прірва на край мене.
Будеш гордою — те й продовжиться.
Та до всіх однаковою, бо
Перемінишся — горе вродиться
Там, де сіялася любов.
Не наївний я,
і в літах таки,
Та й тобі не сімнадцять літ.
Ні стратегії тут, ні тактики,
Просто в долі такий є слід.
Просто
горе я знав і славу,
Тільки нащо мені все це?
Обіймаю тебе в уяві,
Бачу ніжне твоє лице...

ЗАМІСТЬ РОМАНСУ
Т и не ревнуй мене. Не треба.
Не варто це душевних ран.

Горить моя любов до тебе
Назло усім лихим вітрам.
Якби у церкві до ікони
Припасти з вірою я міг,
Я й там, на образі, знайомі
Знайшов би риси дорогі.
І я молився б, щоб в скорботі
Не замикалися вуста,
Бо ти — моя, як плоть від плоті,
Що із любові пророста.
Бо ти моя... Чи маю право
Сказати так і думать так?
Помилуй і подай ласкавий,
Обом нам зрозумілий знак.
Я запалю легенько свічку,
Під сумовитий благовіст,
Горить любов до тебе вічна,
Душа спливає, ніби віск.
Довкола нас усе під небом —
Для нас єдиний світлий храм.
...Ти не ревнуй мене. Не треба.
Не варто це душевних ран.

***
Н е говори про казку про бузкову
На схилах в ботанічному саду.
Я там завжди крізь запахи медові
Уявою до тебе, мила, йду.

Потік людей, травневе синє небо,
Здивовані дитячі голоси —
Це все немов мелодія про тебе
В долині дивовижної краси.
А вдалині пливе Дніпро в задумі.
І чайки понад ним, і голуби,
І корабель перезви кида з сумом:
«Лови цю мить! Люби її!
Люби!»
...Чи це мені наснилося, не знаю.
Чи так почуть хотілося мені
В цей час, коли зворушена до краю,
Душа розкрилась.
Й ми були одні
В усьому світі.
Сумнівів окови
Спадали цвітом в долі на виду.
...Не говори про казку про бузкову
На схилах в ботанічному саду.

ЕТЮД СПОГАДУ
З дається неждано у ряст нарядилася стежка.
Точніше: неждано іду у травневій порі
По пам’яті нашій, де долі яскрава мережка
Послала цю стежку і ряст, щоб обабіч горів.
Вже скільки спливло, скільки всього минає,

минає...
По обрію спогадів зблиски яскраві кругом.
А гай фіолетово-синій про нас пам’ятає.
Чи, може, забути самим нам несила його?
Яка ж ти була між берізок тендітна берізка,
Як ряст прохолодний до ніжок твоїх
припадав.
І як ми боялись, і як ми тримались нарізно,
Коли тобі руку несміло уперше подав.
Травневе багатство, убрання і запахи лісу.
І щебету сполохи, як у багатті бажань.
Від світу, від долі, що буде, — зелена завіса
Од ще невідомих причин
для добра і страждань.
Чи, може, дзвонили так ніжно
берізок сережки,
Чи ряст був таким недоторкано
чистим, рясним,
Що й досі, здається, була заворожена стежка,
Для нас заворожена.
Тільки навіщо і ким?

МІСЬКИЙ РОМАН
Т ак шаленіють солов’ї! П’янять акації медові.

Мов насміхаються вони з моєї пізньої любові.
В собі ховаю біль і сум. В сім’ї — і поруч,
і далеко.
І сповідаюсь, і прошу: «Як тяжко, Господи!»
Як легко...
Немов не думаю, та чую серцем я,
Воно болить від того часто.
Моя подруженько, моя супернице,
Не відбирай моє нещастя!
В маршрутці Києвом пливу.
Конвалії у переході.
Я і живу, і не живу, давно крізь мене
дні проходять.
Ось тут із ним були одні, дивились
райдугу Дніпрову.
Ось тут зізнався він мені... Ось тут...
І знов. І знов. І знову...
Немов не думаю, та чую серцем я,
Воно болить від того часто.
Моя подруженько, моя супернице,
Не зачіпай моє нещастя!
Я бачу очі і вуста. А слів не чую —
тільки звуки.
Я ніби знята із хреста, коли згадаю його руки.
Коли пече мені вогнем
(хоч я ніскільки не ревную),
Та бачу я лише одне: він пригортає, він цілує...

Немов не думаю, та чую серцем я,
Воно болить від того часто.
Моя подруженько, моя супернице,
Не убивай моє нещастя!

А Я ВАС НЕ ЗАБУВ...
Н авколо — сад в цвіту, і ми одні-єдині...
Ні, то не сад, а світ довкола нас буяв.
Я в очі Вам дививсь — я воскресав і гинув...
Признатися тоді не смів і промовчав.
І раптом дощ пішов — немов за нами стежив,
Накрила нас обох густа його вуаль,
А вітер листя рвав і нашу рвав одежу,
І білий цвіт зривав. І цвіту було жаль.
А я Вас не забув, порою весняною
Згадається той сад і дощ, що йде навкіс.
Здавалося, тоді пройде він стороною,
А він пішов на нас, а він тривогу ніс.
Нежданий дощ пройшов, і розцвіла веселка —
Між сонцем і дощем такий собі турнір.
А поруч по траві ішов смішний лелека.
— Цілуйтеся, — сказав, почулося мені.
Увесь я спаленів, цього Ви не відчули,

А день стояв такий — дарований для нас.
І ще далеко десь озвалася зозуля...
Ні, я Вас я не забув. Я не забуду Вас.
Я згадую тепер і хмари темно-сині,
І локон, що злітав із ніжного плеча,
І очі голубі, і пелюстки безвинні.
...Я більше у житті такого не стрічав.

***
П опід вікнами твоїми
Посаджу я кущ калини.
І черешню, і ліщину
Посаджу.
Хай ніколи не минає
Те, що спогадом єднає,
Те, що словом, добре знаю,
Не скажу.
Зацвіте черешня рання
Нареченої убранням,
Кожну весну, як востаннє,
Засія.
А ліщинові сережки
Заквітчають літню стежку,
Де колись ішли ми вперше —
Ти і я.

А калина в кожну пору
Цвітом, ягодою, гроном
Від лихого оборонить,
Захистить.
Попід вікнами твоїми
Ходить доля наша спільна.
...Задля цього неодмінно
Треба жить.

***
Щ ось невловиме в тому,
Як ти говориш
й де.
Знаєш, опісля грому
Тихо так
дощ іде.
Так і твоя розмова
В наші суєтні дні
Душу лікує словом.
...Шкода, що не мені.

***
У пала зірка. Слід лишила.

І буде довго у мені
Все те, що сталось,
що творилось
Довкола.
Ніби уві сні
Гойдався місяць на вервечках,
Щось шепотів ласкавий бриз,
Плив без кінця серпневий вечір.
...І зорі сипались униз.

***
Г олосієво.
Осінь.
Далина
Ніби дим.
Я іду,
Ще і досі
Я іду
Молодим.
Ніби це
Лише вчора:
В листі
Ліс
Потопав.
Обережно,
Не чорно
Листопад
Наступав.

Прохолода...
І вечір...
А весь світ —
Таїна.
Чом здригаються
Плечі?
Ти — єдина,
Одна.
Іще вік
Попереду,
Безмір ще
Сподівань.
Пригортаю
До себе,
Промовляю:
«Поглянь,
Бачиш:
Осінь...
Як тихо,
Ніби вічність
Оце...»
Понад часом
І лихом
Твоє рідне
Лице,
А на ньому
Впівсвіту
Тільки очі
Ясні.
А від них
Не подітись,

Не сховатись
Мені.
Доторкнися
Рукою —
Чуєш серце
Моє?
Зоставайся
Такою,
Як була ти
І є.
Як була ти
І будеш,
Будеш завжди
Мені.
Що нам час?
Що нам люди?
Ми в любові —
Одні.

***
З початку травня задощило.
Тепло ж насправді настає.
І соловей на повну силу
Витьохкує,
Витьохкує.
Бо теплий дощ — хіба негода?
Бо все попереду, як рай.
І до коханої нагода

Співать — лиш ноти вибирай.
Та обіцяй, що сонце встане
І на веселковий поміст
З своєю судженою глянеш —
На долі райдуговий зміст.
Тож не зважай, що задощило.
В цей час така потреба є.
...Глянь: соловей на повну силу
Витьохкує,
Витьохкує.

***
В ечірні вікна...
Спів Едіти...
Як це недавно
І давно...
А кожен —
Ніде правди діти —
В своє
Вдивляється
Вікно.
Студенти...
Юність...
Вік надії.
І я, стривожений,
Ловлю
Твоє вікно,

Що серце
Гріє,
І шлю йому
Своє «люблю».

***
Ш укаю слів, щоб пояснити те,
Що суть твою для мене
Виражає.
Сказати хочу: згадую тебе...
Так ні ж, бо я тебе
Не забуваю.
Уявний, безкінечний діалог,
Де не слова, а погляди
І жести.
Де слів нема, де мову відняло.
Надій — цитати,
Монологи текстів.

***
Я люблю тебе
Просто так.
І нічого не можу додати.
Чи сказати про те

Не мастак,
Чи не треба
Нічого казати?
Просто знаю:
Усесвіт —
Не «...днесь...
хліб насущний...»,
А частка
Розвою.
Він по вінця
Заселений весь,
Та у ньому —
Нас
двоє.

***
Н е сумнівайся,
Серденько моє,
Те, що вкипіло
В душу,
Не вмирає.
Нам ще зозуля
Знову закує,
В ранкових зорях
Нот навибирає.
Я росяними
Травами
Пройду,

Тебе усміхнену,
Впокорену
Побачу.
Радітиму
Про себе:
Не біду,
А спів зозулі
Довге щастя
Значить.

***
Н е забувай мене,
Не забувай.
Сплети собі
Зі спогадів
Віночок,
На чисту воду
Плавно
Опускай —
Нехай пливе,
Пливе,
Куди захоче.
Хай не потоне
З легкої
Руки,
Хай в пам’яті
Чіткіше
Виступає

На дзеркалі
Життєвої ріки
Маленьким
Кучерявим
Водограєм.
А як почне
Зливатися,
Світліть
На голубому
Голубіша
Пляма,
Здійметься пісні
Лагідний
Привіт
З моїми
Ніжними,
Ласкавими
Словами.
Про те, як я любив
(Як я тебе любив!),
Як за життя
Не вмів
Про це сказати.
І, може, тим
Найбільше
Завинив,
Й тому
Навчився
Піснею
Зринати.

А потім стихне...
Вихлюпнеться
В гай.
І тільки ледве чуть:
«Не забува-а-й!»

***
П росто я люблю тебе,
Хоч любити — це непросто.
Небо біло-голубе,
Та ледь-ледь смутніє простір.
Хмарка раптом набіжить,
Скропить дощиком стежину,
А вона собі лежить
І веде тебе невпинно
На левади, за село,
На край світу або й далі,
Де грозою загуло,
Де ще гніваються далі.
З блискавиці між дерев
Тінь небаченого зросту...
Просто я люблю тебе,
Хоч любити — це непросто.

***
У тролейбусі
Дівчина
Плакала.
За великими
Окулярами
Сльози
Ховала.
Та невтішно так,
Матінко!
Як розрадити
Тебе,
Дівчино?
Відчини свою душу,
Відчаю
Дай пролитися.
В тебе вік такий,
Просто
Вік такий.
А біда...
Вона перебіситься.
Іще хтозна, яке
Кому щастя
Мітиться.
Заспівай собі
«Ой, ти місяцю...»
Жаль, не знаєш ти,
Мабуть,
Пісню цю.
Жаль, не бачиш ти

Зараз просвітку.
Жаль,
Бо кожен живе
Власним
Досвідом.

***
Д авай-но пісню
Гарну
Про любов.
Вона якраз такою і буває,
З надривом ледь...
А я тим часом дров
До вогнища поближче
Наскладаю.
Коли вогонь чимдуж
Загоготить,
Гарячий дух
Твою підхопить пісню,
Вона до неба
Чайкою злетить,
До місяця.
А в пісні теж
Про місяць.
Пашітиме і жар,
І пісні шал,
Через сніги
Проступлять ряст

І ружі.
І краятиме ліс
Довічний жаль,
У пісню злитий
Людям небайдужим.
На згірклу душу
Упаде роса,
Віддасться в грудях
Потаємним болем.
...Над вогнищем
Засивіє коса,
Освітлена,
Як від ворожки,
Доля...

ЕПІЗОД З ВИСТАВИ
К оли я спішу до тебе,
Все місто як декорація,
В снігу чи цвіте акація,
Прозоре чи плаче небо ...
Бруківка — нейтрально-щира,
А люди — лише статисти.
Натомість усім таксистам
Ввижаюся пасажиром.
Їм долю вручаю охоче.
А сам уже поруч — поранений
Тобою.

І тону змалено
У руки твої,
Ув очі.

Із книги
«З ВІДСТАНІ»

КОЛЬОРОВІ СПОГАДИ
З собою спогадів несу
Букети, свіжі і присохлі.
Душа то знітиться, то охне,
Печаль відчувши чи красу.
А серед квітів, що я знав,
Чорняві братики про тебе
Не нагадають,
бо не треба,
Й без них тебе не забував.
Бо ти завжди в мені була —
Моя кончина й воскресіння,
Моя фіалочко осіння,
Моя надієчко мала...

***
Т акий великий
Світ.
Так мало
В ньому
Місця.
Так мало жити
Літ —
Лише злетіть ...
І сісти.
А можна
І не так,
А з висоти
Упасти,
Поламане життя
До ніг тобі
Покласти.
Та й скаже хтось:
— Дивак,
Хіба була
Потреба?
Літав би
Та й літав
Невисоко
У небі.
У небі,
Може,

Й ні,
А над кущами —
Вище,
Поближче
До рідні
Та до землі
Поближче...
Та вже любов
Сліпа
За хмари
Підіймає,
І падаю,
І па...
Упав.
Усе.
Немає.

МИТТЄВЕ
Т ече величний, стомлений
Дніпро,
Смішний буксир
Штовхає сонну баржу...
А я тобі — про труднощі
І про
Невдачу, сум,
Немов на долю

Скаржусь.
Даремно, правда?
Настрій віднесе,
Бо сонце, іволга
І травень, наче пісня...
Давай пробачим світові
За все.
А він і нам пробачить
...Вже опісля.

***
М аленька репродукція: вікно
У давній час, чомусь повитий сумом;
Ллє жінка обережно молоко
І думає свою буденну думу.
Без пози. Добрі руки. Повний стан —
Така собі проста майбутня мати.
Ну, як, скажи, жилося, рідна, там,
Чи встигла ти кохати і страждати?
Як поспішала вранці на базар
Краєчком мокрої, холодної бруківки,
Несла в собі священний світлий дар
Продовжити життя — найвище право жінки.

Ділила доброзичливість свою.
А як тобі? Бо, може, й заздрив дехто,
Що годувала батькову сім’ю,
Що зчарувала працею Ван Дельфта.
Робота ж твоя вічна. І сама
Вона в тобі, як загадка, відбилась.
Вже триста років, як тебе нема.
...А молоко у глечику лишилось.

***
В же надворі літо
Розпросталося,
Затепліло,
Задощило,
Загрозилося...
Прожилося більше,
Ніж лишилося.
Було щастя більше,
Ніж зосталося.
А не хочеться,
Не віриться,
Не мириться.
В серці хвиля,
Ніби пісня
Недоспівана.
Десь кує зозуля
Несподівано.

І рахуєш мимоволі, —
Чи помилиться...

***
Н е ображайся,
Доленько,
Не слід.
Що слів бракує —
Це мала
Із бід.
Хай ця біда
Тобі
Найбільша буде,
Нехай любов моя
Тебе розбудить,
Солодких ран
Залишить
В серці
Слід...

***
В се далі від зими,

Все ближче до тепла,
Березам вітер кучері
кошлатить.
Весна ні місяця
Не має,
Ні числа —
Вона з душі,
В душі її початок.
То незбагненний запах
Таловин,
То відголосок
Півня
Струменіє,
То відчуття жагуче
Без причин —
Тривоги
і чекання,
і надії.

***
Р еле спрацьовує на мить,
Мені б хотілося — на вічність.
Зімкнуться двері електричні,
За ними все, що десь летить.
Аеропорту течія,
Що день спиняє перед ніччю...
У тебе є квиток на вічність,

Допоки вічним буду я.

***
З а дверима дощ — не дощ
Капає.
І не літо, і не осінь —
Вересень.
Ніби мрію я, та схоже —
Згадую,
Заплелося роздумів
Перевесло.
Осочина там зелена
Працею.
А надією — стеблинка
Хліба нового,
А кохання — м’ятою
Нем’ятою
В перевеслі залишається
Основою...

РЯСТ ЦВІТЕ
Я к ряст цвіте!
Коли в своїй порі —
Не фіолетовим,

Не голубим,
Не синім...
Стоїть туманом
І знести несила
Мені це буйство
Дивних кольорів.
У мареві розніжених беріз
Пливеш уявна, світла, невагома
То Мавкою, де гілок
Тихий гомін...
То рухом рук...
То постаттю на зріст...
А ряст цвіте
Гарніш юнацьких снів!
І серце крає ніжності
Відплата.
Мій рясте,
Мій чаклуне головатий,
Прости за плин
Твоїх коротких
Днів...

***
Н емає часу, щоб зробить
Тебе щасливою з собою.
Немає часу, щоб прожить
Літа, відведені судьбою.

***
І шов собі левадою додому,
І щось бентежило, прозоро жебоніло.
Душа злетіти жадібно хотіла,
І жайвора струмок летів додолу...
Я здогадавсь: від Тебе це було,
Бо іншої не бачилось причини.
Була весна.
Виднілося село.
Тепло стояло.
Зацвіла ліщина...

***
П рониже ніжність солодко-болюче,
Сопілка захлинеться від жалю,
Тебе слова мої нестримані замучать:
— А я тебе люблю.
— А я тебе люблю!
Бо ти їх будеш чути в шумі лісу,
У лепеті дитячому...
Бува,
Отак прив’яжеться колись почута пісня.
Але ж не так
Звучать мої слова?

***
Д умки рояться,
Мов ласкавий сніг,
Такого ж доброго
І бажаного змісту.
Складаю їх, як сніг,
Тобі до ніг.
...А сніг летить
Над нашим рідним містом.

ОСІННІЙ ВАЛЬС
В елика зала — людний Київ,
Немов ріка повз нас тече,
Коли у вальсі ніжно гріє
Твоя рука моє плече.
У золотої заметілі
Ані початку, ні кінця,
Та не додати: «Захмелілі
У такт забилися серця...»

Бо не судилось, не збулося
Усе, що навіває вальс,
Бо нас не так єднає осінь,
Як тихий сум єднає нас
За тим, що стримано, неспішно
Вбирає Київ листопад.
І жаль несказаного більше,
Ніж сказаного невпопад.
Чом у заклечаному місті
Ми не зустрілися колись?
Чом літа бабиного вісті
В моє волосся заплелись?
Життя проходить непомітно,
Та без образ на долю, бо —
Осінній вальс, осінні квіти,
Осіння світиться любов.

***
В се, що було, мене не полишає.
І буде так, допоки буду я.
Як і раніш, я високо літаю
На крилах пісні,
в котрій ти — моя.

***
В ід солов’їв здригає неба синь,
А місто спить, загорнуте в тумани.
Я повернусь, ти лише попроси
Очима, чи руками, чи словами.
Я повернусь і зачаруюсь знов,
А ти заплачеш тихо, без причини.
Життя минає, та живе любов
З твоїми неповторними очима.
Пливуть, пливуть травневі голоси,
Гойдають світ, заклечаний над нами.
...Від солов’їв здригає неба синь,
А місто спить, загорнуте в тумани.

***
Я повен радості і смутку.
Я повен ніжності і сліз.
І розцвітають незабудки

Поміж засніжених беріз.
Твоїм коханням незрадливим
Проміняться щасливі дні.
Була б сама ти нещаслива,
Нещастя роблячи мені...

***
К атрусю...
І забракло слів.
І закінчилася розмова
Бо скільки є у цьому слові
Історії,
Життя
І снів!
І тихий шепіт в осоці,
Й вишневий цвіт
В відрі з водою,
Де щастя міниться
Бідою,
Як від циганки
На руці.
Ти не зважай,
Що слів нема.
Не можу я словами грати.
Хай скаже той,
Кому сказати
Ти б захотіла

Їх
Сама.

***
Я блуками пахне у твоїй кімнаті.
Липень в моє серце лагідне пливе.
Буду жити ясно, буду завше знати,
Де моє кохання сонячне живе.
Оточили хату темні чорнобривці,
Їй же кожна квітка ніби до лиця.
Буду жити довго, думать наодинці,
Що далека осінь... Літо — без кінця...

***
В ідірви листочок
Легкою рукою.
Може, про кохання
Ніжно
Напишу.
Полетить на спомин
Лагідний рядочок,
Та запам’ятати
Я не попрошу.

Бо не в слові справа,
Бо не в пісні сила,
А у тому, як це
Поміж нас було:
Як листок зривала,
Як ти говорила,
Як навколо літо
Радісно цвіло.

***
Ж иття моє у відблиску краси,
Освітлене, окреслене тобою,
Злітає піснею хорошою такою
На добрий лад, на тихі голоси.
Веди свою мелодію, веди,
Заквітчану веселки перевеслом.
Пливу у ній, не вибираю весла
З цілющої прозорої води.
Мелодію ту в серце увібрав,
Від неї зачаровуюсь, німію.
Прошу для тебе в долі, як умію,
І ніжності.
І щастя.
І добра.

***
Н е забувай мене, як зможеш,
Глянь у відчинене вікно
На тихий ліс, в цю пору схожий
На недописане панно.
Ще в ньому фарби нерозтерті,
Ще неяскраві кольори,
Ще ходять з пензлями в беретах
Весняні молоді вітри.
Із лісу я дивлюсь на тебе
Очима синіми озер
І відчуваю: крикнуть треба
Через гілля людських химер.
В них на устах уривки-фрази:
«Люблю... Любитиму... Любив!»
Я ще нікому
І ні разу
Цих дивних слів не говорив.

***
С кажи мені,
Чому отак бува,
Коли нас так
Багато поєднало,

Я перші
Все пригадую
Слова
І ті місця,
Де ми тоді
Бували.
Осінній подих
І кленовий лист,
І навкруги
Така дзвінка
Прозорість!
Що і тепер
Сказав би
«Стережись!»
Супроти зла
І заздрощів,
І горя.
Я вигук цей
Через літа
Несу,
Чатуючи в тобі
Незмінну
Юнку.
О, невблаганність
Долі
І часу!
О, безкінечність
Першого
Цілунку!

***
В даль, де хиляться тополі,
Наче сестри, за селом,
Щось таємне нас поволі
В синій вечір повело.
Заплело ласкаво руки,
Не просило зайвих слів.
І гойдали серце звуки
Незвичайних солов’їв.
А трава, неначе пута...
Розпустилася коса...
Стало тихо так, що чути,
Як зривається роса.

***
Т уман осінній — символ тиші —
Задумався.
І в мить таку
Сторінку щастя ніби пише,
Прожиту нами на віку.
Сторінку щастя з книжки муки
В прийдешні дні собі візьми:
Як був туман...

Завмерли звуки...
Туман і ми.
Туман і ми...

***
А дощ іде...
Печаль така...
В тумані схована ріка...
І міста шум...
І, як на глум,
Звучить
Весела
Музика.
Прийди ж!
Свари як хоч мене,
Скажи, що туга
Промине,
Що дощ пройде...
Напевне, десь
Вже радість
Лине
Променем.

ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА
Я знаю, що ти не сама.
І треба сказати байдуже:
— Робота...
Звичайно...
Дарма...
Під вечір стомилася дуже...
До скроні твій голос тулю,
В тумані гарячому тану
І так розумію:
— Люблю...
Надіюсь...
Чекаю...
Коханий...

ПРО СЛОВА
1
Я так боюсь банальності в словах,
З нагоди ці слова чи не з нагоди.
Звучання первозданної природи
Шукаю в них, щоб передать в рядках.
Щоб передать в рядках і звук струмка,
І запах трав, і колір першоцвіту.
І щоб лунала ніжністю, привітом

З тих слів тобі мелодія струнка.
Мелодія струнка, як ти сама —
З великими вологими очима.
І, що б ти не сказала, — все значиме,
І трепетом мене всього пройма.
Багато важить так не сутність слів,
Як хто, кому й для чого говорив.

2
Ш укаю слів і образів, і фраз —
Ні з чим тебе не можу порівняти.
Не просто виняток, а взагалі одна ти,
Усе в тобі для мене в перший раз.
Здаються сірими усі мої слова,
Буденними та бідними за змістом.
В думках пливу до тебе понад містом,
Малюю казки сонячні дива.
Ловлю твій погляд, голосу струмок,
Політ руки, усмішки таємничість.
Звертаюся: «Володарко. Величність»,
Та й сам сміюсь з дитячих цих думок.
Ти — просто все! А всьому слів замало.
Бо що слова — лиш тінь оригіналу.

БЕРЕЗОВИЙ СІК
Н е сік даю,
А приворотне зілля,
Настояне весною
І вогнем,
Щоб ти мене чекала
В надвечір’ї,
Щоб мучилась без мене
День за днем.
Засвітиш світло
Та й опустиш руки,
Бо чи захочеш ти того,
Чи ні,
Підеш в думках
Зі мною
В сині луки,
Як я ходжу з тобою
Уві сні.
І будеш ти летіть,
Летіть до мене
На поклик
І жагучий,
І палкий.
І ні при чому тут
Берези й клени, —
Тут лише я,
Сама побачиш...

Пий!

***
Г ойднеться спогад в серці,
Як крило.
Вагон здригнеться —
У майбутнє рушить.
А у мені, що буде і було,
З’єднається,
Схвилюється,
Зворушить.
Нема з цієї казки
Вороття.
Пливе вагон у безвість
Проти ночі.
А над усім
Реальністю життя —
Твої великі
І печальні
Очі.

***

Я кби ти знала
В ці весняні дні,
Як боляче,
Як боляче мені,
То ти б
Предивні руки
Підняла
І доторкнулася б
Гарячого чола,
Жадані б мовила
Нечувані слова...
І я б повірив,
Що любов —
Жива.
Допоможи!
Я так тебе прошу!
Скажи неправду —
Я тобі прощу.

***
Ж иви, моя хороша
І ласкава,
В намисті рос,
Калиною в гаю,
Щоб там тобі
Зозуля накувала
Багато років
На любов мою.

Квітуй, лелій
Свої зелені шати,
Лови проміння перше
І його
Цілуй...
Аби мені лиш знати,
Що проростаєш
З серця
Із мого.

***
Я все до тебе дістаюсь
Думками.
Перш за все думками.
А як виліплюю руками, —
Про те і думати
Боюсь.
Ось очі, руки
І коса,
Ось відчайдушний дотик
Персів.
І я німію,
Наче вперше
В моїх руках
Така краса.
Тамую знов
Серцебиття,
Минаю персів

Стиглі грона,
Малюють руки
Ніжне лоно,
Де квітне
Таїнство
Життя.

БІЛЯ СОФІЇ
Г ортає жовтень
Листя
На алеї.
Баби камінні
Вічність
Стережуть.
(Та що їм вічність,
Що вони — до неї?
Вони її
в собі
самі
несуть).
Чи це було?
Скажи,
Чийого щастя
На плитах цих
Відлуннює
Хода?
Чия спливає

Найдрібніша
Частка
По колу,
Ніби
Левова вода?
Та й він заснув
На осінь
І на зиму
Зажурено,
В задумі
Про своє.
Каштани
Хочуть
Міддю
Мідну спину
Йому прикрити —
Вітер
Не дає.
Чому хвилює,
І чому
Так з н а ч и т ь
Тут кожен
Порух,
Силует і шерх?
І тішить —
Бо пригадую
І плачу.
Печалить —

Бо пригадую
Лише.
Як мудро:
Не повернеться
Минуле.
Як важко:
Все пливе
Без вороття...
Але ж
Ти є
У Києві
Заснулім,
Заповнюючи
Все
Моє
Життя,
Прояснюючи світ
(Бува похмурий)
Хоч відблиском
Від спогадів-зірниць,
Пояснюючи,
Що глибока
Мудрість —
Уважним бути
До твоїх
Дрібниць.
Я тихо промовляю:
— Повернися.

Нехай ніщо
Тебе
Не зупиня.
Я тут,
На площі.
В заметілі
Листя,
Богданові
Притримую
Коня.

***
«Л юблю тебе,
Напевне, до останку», —
З віків слова ці
Пам’ять
Принесла.
На їх вогні
Горіли бранці
Й бранки.
Тепер і наша черга
Підійшла.
Багаття гоготить,
Хватає
П’яти,
А я свічусь
Крізь сльози

І терплю.
Терплю,
Коханням
До стовпа прип’ятий,
Тебе шукаю
І кричу:
«Люблю!»

***
П олюби мене знов, полюби.
Дай душі посмутнілій розраду.
Як надія на щастя, на радість,
Глянь: над містом знялись голуби.
Що тримає їх: крилець розмах
Чи проміння грудневого ранку,
Що як роздуми фортепіано
У Рахманінова руках?
Зараз скрипки підхоплять — лети!
В серці полум’я здійметься... згасне...
Зараз стане красиве прекрасним,
А прекрасне — чарівним.
А ти!..

***
К оли урартського царя,
Дочасно вмерлого,
Ховали,
Над ним приречені
Стояли,
І десь стояв
Майбутній я.
Блищали сльози.
Тихий плач
(Чи за царем,
чи за собою).
Красунь небачених
Покоєм
Ставав
Підземний вже
Палац.
На всіх напоїв вистача.
Прощально арфи
Тануть струни...
Арфістку теж
Чекає трунок
І лезо
Гострого
Меча.
...Заціпив жах
Від скронь
До ніг,
Коли дівчата
Вже сиділи,

А кров стікала
З обважнілих
Обшитих золотом
Тунік.
Бо ти...
(Це ж ти отам була!)
Твоя все тихше
Плаче
Арфа,
І вже на перса
Цілить спрагло
Свій погляд
Проклятий булат.
А груди ходять рівно,
В такт...
Це ж їх любив я
Цілувати,
Коли довірливо
Кохати
Вони просили.
Як же так?!
Не смій!!!
Від крику я затнувсь.
Через простори і епохи
Я пролетів,
І меч потроху
Від серця від мого
Зігнувсь.
Вже горло воїна
Мої
Холодні пальці

Не стискали,
Як арфа знову зазвучала
На всі часи, на всі краї.
І та
Кохання дивна гра
Тисячоліття
Лине й лине
З Месопотамської
Долини
До круч
Вже сивого
Дніпра...

ВАЛЕНТИНІ
Ц ілую руки струджені твої,
Що тисячі робіт переробили,
Що на звичайнім білім полотні
Створили казку. Ні, життя створили.
На ньому ружа дивна розцвіла.
І не зів’яне квітка та віднині.
Вона про тебе більш розповіла б,
Красуючись у доньки на кофтині:
Про те, що знаєш колір, міри суть,
Що маєш серце, на добро відкрите...
Якою ж треба людяною буть,
Щоб через муки
Так добро
Творити?!

***
П роведу обережно очима,
Бо не зможу подати руки.
Все на світі між нами значиме:
І секунди, і дні, і роки.
І слова, що не сказані досі,
І навслід рикошетом — плітки,
І печаллю забарвлений досвід,
Що в миттєвості зводить віки.
Там, де мріялось, ми не ходили,
Де ходили, трава поросла.
Хай же стане спасенної сили
На твої многотрудні діла.
Хай же стане, бо тільки
й причини,
Що не смію підтримати сам.
...Проведу обережно очима —
Хоч би ніжність свою передам.

Із книги
«КУЮТЬ ЗОЗУЛІ»

***
Н е заболить душа даремно,
Без хмари дощик не пройде.
Чому ж я так пильную ревно,
Із ким говориш, як і де?
Чому життя — одна гонитва,
Коли давно вже ти — моя?
Чому слова мої — молитва?
Не знаю я.
Не знаю я.

***
У світі не змінилося нічого:
Так само сонце байдуже кружля,
І клопотів лише твоя облога,
І терпить все зажурена земля.
І то неправда, що летить невпинно
Та невблаганно, ніби вирок, час.
То ми на вічну вісь його незмінну
Кладемо те, що змінюється в нас:
Чи лоскіт трав попід дитячі ніжки,
Чи мрії юності благенької, як дим,

Чи досвід наш, що, дивно, зайвий іншим,
Чи сподівання здатись молодим.
А ще як доказ сталості такого —
Моя за тебе, за любов
тривога.

***
Т ам, де ми були з тобою, згадую,
Збереглося, кажуть, все, як є.
Зірка та не впала — тільки падає,
І зозуля вдосвіта кує.
Там сади цвітуть, не осипаються,
І доріжка срібна на воді.
Солов’ї так само сперечаються,
Чи зійдуться долі молоді.
Кажуть, нас там бачили, як ходимо
В теплім літі. І рука в руці.
Щось недоговорене говоримо,
А сльоза щаслива на щоці.
Там трава росою умивається,
Та ж стежина за собою зве.
Все, як є, бо це — не забувається.
Все, як є, бо ще любов живе.

УРОК МАЛЮВАННЯ
Я к тобі сказати, що хвилюється
Серце
від твоїх раптових сліз?
Може, та картина домалюється,
Котрій готували ми ескіз?
Фарби і зелені, і коричневі
Нанесе природа і без нас,
Бо учитель для обох досвідчений —
Невблаганний, справедливий час.
З погляду твого, то ніби далі я,
І на душу — каменем — слова.
А тим часом відцвіла конвалія —
В спогади щасливі відплива.
Відпливає все, не повертається,
І ніхто нам руки не зведе.
Водноруч коса не заплітається.
— Де, — кричу, — ти?!..
Відголоском: «Де-е?..»
Ти себе послухай, коли згадуєш
Дещо із написаного нам.
Щастя не змалюєш чорним — зрадою.
Я тебе нікому не віддам.

***
С ивію з любові, а може, сивію від болю
За тим, що у вирій частіше злітають думки.
І ближче до серця знайоме «...така її доля»,
І довше в долоні тепло від твоєї руки.
Зійшлися дороги, а потім розходяться
клином.
Кому не судилось... А може, судилося так.
Даремно, напевне, щоразу шукати причину:
У всьому є віщий, тривожний
і праведний знак.
Зі мною і небо високе тобі прихилилось,
І голуб, що справа, на гілку вишневу сіда.
Нас, вірних, так мало, нас, ніжних,
так мало лишилось.
І хтозна: це щастя,
Це щастя твоє чи біда...

***
К оли далеко я від тебе,
То іншим бачиться добро.
Синішим — українське небо,

І повноводнішим — Дніпро.
І стежка та, де ми ходили,
Й тремтіння рук,
жадання мук.
...Нехай усе це уявилось.
Нехай.
Та знаєш ти,
чому.

8 БЕРЕЗНЯ
Б есcарабка рясна, як циганське убрання...
Горбоносі й вусаті кавказькі брати
Відпускали товар.
Я в кишені старанно
Відраховував гроші, аби підійти
Та без здачі узяти жовтаву мімозу,
Щоб до свята зізнатися рідній — одній.
А Хрещатик на мене дивився крізь сльози,
Може, заздрив на щастя.
А може, і ні.
Бо навіщо?
Пливли там щасливих потоки.
Під каштанами мокрими нітився сніг.
Голубіла земля від небес яснооких,
І співала душа березневі пісні.
Так наївно і щиро кохати,
напевне,
Може серце, віддавшись у ніжний полон.

Відчуваю: пороблено наче для мене
Щось тобою.
Донині триває той сон.
...Принесу оберемок троянд із базару...
Візитівку затим приладнаю «Мороз».
Як годиться...
А я обміняв би їх зараз
На одну лише гілочку давніх мімоз!

***
З има вертається у квітні,
Коли в душі нема ладу.
Ти усміхнись мені привітно,
До тебе цвітом упаду.
Біліють яблуні і груші,
А вітер кличе до дощу.
Ти усміхнись. Відкрию душу,
Ввійти у неї попрошу.
Не бійся в квітні зимніх буднів,
У відчай раптом не впадай.
Ти усміхнись — тепло прибуде,
Все буде добре, так і знай.

***
Д о середини літа співав соловей,
Бо холодна весна і не склалась година.
А буває, що серце людину зове...
— А не можна, — їй скажуть.
— Чому?
— Бо — людина.
Ну, звичайно, всі знають: на сніг і на цвіт
Є свій час, як і час на той спів солов’їний.
То чому ж восени позолочений слід
Ніби в парі веде і печаль, і надію?
Хай співає собі соловей, бо життя
Відвело йому голосу й щастя для того.
А коли полонило тебе почуття,
То люби
й не гніви ні людей,
ані Бога.

***
Выткался над озером алый свет зари.
С. Есенин
П риворожила, причарувала

Та ще й сміється, мов, «біс в ребро».
На сивий чуб мій пелюстка впала,
І я подумав: це — на добро.
Мій вік — не вада, для тебе натяк
На те, чом серце мовчить.
Воно
Ніяк не скаже:
«Панове-браття,
Піднімем чару з хмільним вином».
Та й більш нічого. Які там рани?
Які там думи об цій порі?
А що робити, коли до ранку
Так само плачуть ще глухарі?
Душа співає, а більше — тужить.
Над світом синьо печаль пливе.
А серце любить, мій милий друже,
Болить, бентежить...
Тому й живе.

***
О й, не родить калинонька у тіні густій.
Ой, не любить дівчинонька —
хоч падай, хоч стій.
Щоб калиноньці зарадить — то пересади,
А дівча захочеш звабить — то накрий сліди
На тій стежечці-доріжці, де ішла вона.

Дасть тобі листочків ніжних калина одна.

***
Немає у світі ні правди, ні волі...
М. Шевченко
Л юбов щаслива не буває,
Бо щастя кожне — лише мить.
І той, хто жде його, страждає,
А, проминувши, знов горить
В надії, що цвістиме рясно
Лише для двох одна весна.
І сподівання це — прекрасне,
Як пісні тінь неголосна
Про те, що ти — одна-єдина,
Про те, що ти — лише один,
І що щаслива та година —
Неопалима із купин.
Таке життя — стоїш на чатах
Того, що є всьому вінець:
Де щастя кожного початок,
Там щастю кожному кінець.
Так є і буде. Та воскресне

Із небуття щаслива мить.
Нема нічого, тільки серце
Бентежить душу і болить...

***
Д івчинонько, мій проліску ясний!
Такого у природі не буває,
Щоб розквітали квіти до весни.
А ти цвітеш.
Тепер я диво знаю.
Таке воно тремтливе, як сльоза.
Коштовніше усіх на світі перлів.
Боюсь за нього. Тільки не щезай!
Усе, мов зачароване,
завмерло...

***
З а снігами, снігами білими
Світ увесь забілів.
Ніби вчора лише зустрілись ми
На краєчку землі.
І так само тоді сніги були.

Скільки ними я снив!
І, здається, від них долинули
Передзвони весни.

***
Р. С.
Я не боюся, що банальним
Сюжет цей видасться комусь.
Ми сидимо у ресторані.
Вино, розмови,
жарти,
блюз.
Напевно, в музиці причина —
Жан Моріа і Джо Дассен —
У давню
трепетну годину,
Де можна все,
вона несе.
То ми на ковзанці у парі,
То перший
мій студентський бал.
Я там у захваті щось марив
Крізь почуттів гарячий шал.
Тоді були простори сині,
Як я сказав не «Вам» — «тобі»,
Як цілував свою єдину —
Долоні, очі голубі.

Усесвіт змалився до тебе,
Точніше: ти закрила світ,
Моя голубко, зірко в небі...
І сніг перетворився в цвіт,
І зупинявся час, і мимо
Він плив для інших,
не для нас.
І так триває
аж донині.
Я відчуваю.
...Грає джаз.
Я крадькома на Вас погляну,
А слів нема — ні пари з вуст,
І без вина, здається, п’яний,
Хоч видатись смішним боюсь.
Спасибі Вам за казку дивну,
За спогад той, де Ви — не Ви,
За цю малесеньку годину,
З якої час іде новий.

***
Я день тебе не бачу — і сумую.
А вік тебе не знаю — і живу!
Хто наші долі в небесах тасує?
На кого ангел тягне тятиву?
Не може бути, щоби випадково
Траплялися не зустрічі — дива,

Коли, здається, справдилось:
підкова
Таки принесла щастя.
І слова
Самі складаються
у ніжний лемент,
Де слів не треба: очі є, вуста.
І ти так само мовиш щось до мене,
І стежка поміж нас не зароста.
Можливо, і судилось нам нарізно,
І все це не із нами відбулось?
І ти про те попросиш Бога слізно...
А я не буду, бо життя вдалось.
Бо день тебе не бачу — і сумую...

ЛЕЛЕКИ
Т. С.
З биралися лелеки в дорогу далеку,
Бо серпень до осені в гості іде.
І поміж собою повиту журбою
Там сивий лелека розмову веде:
— Прощатись з щастям не спіши,
Я переллю до тебе в слові
Частину ніжної душі,
Великої і чистої любові.

Подруженько вірна, нам знову летіти
Над рідним гніздом, над селом, над Дніпром.
Тримаймося пари — це більше, ніж жити, —
Хай навіть болить попід лівим крилом.
Знялися лелеки. Віддалений клекіт,
А в ньому про волю, про вічне, про нас:
Летіти й вертатись, любити й страждати,
Сміятись і плакати — всьому є час.

ЖІНОЧИЙ МОНОЛОГ
Я к дивно, я тебе ревную...
Та нащо це мені в житті?
Ти щось мені сказать хотів,
А я не чую. Я не чую.
Мені однаково самій,
Чи хтось тебе (і як) хвилює.
Нехай царівна зацілує,
Про мене, ти — чужий, не мій.
Я під високі небеса
Злітаю піснею про долю.
Душі, що в пісні тане болем,
Переливається краса.
Я горда! Гордою ходою

(Чи знаєш ти мене таку?)
Заходжу в долю, як в ріку,
Пускаю косу за водою.
Їй віддаюсь — нехай несе.
А ти не знатимеш, їй-богу,
Як мені байдуже від того,
Що ти не знаєш...
Та й усе.

***
Я хвилююся,
знаю зарані,
Як ім’я десь почую: Світлана.
І здається, чи юна, чи сива,
Як Світлана, то значить — красива.
Що ж за сила в нім?
Щире зізнання:
Це придумане перше кохання.
...Не живеш ти в сімнадцять, а любиш,
В думці — очі, і коси, і губи...
То надія, то відчай... Не зрада,
Не могло її бути, це правда,
Бо ми бачились, може, хвилину.
Ну, а потім — листи безупинно,
Де душею розкрився у слові,
Не зізнавшись ні разу в любові.
Скільки літ!

А ще ятриться рана —
Слово юне і світле: Світлана.

***
У вечір у синій вернусь на хвилину.
Дівчата заводять пісні про своє.
Про те, що у лузі червона калина,
А там на калині зозуля кує.
І пісня летить за село, на долину.
Високо, як сокіл, що голуба б’є.
І бачиться дівчині кожній калина,
І кожній дівчині зозуля кує.
Накуй же на щастя, бо молодість лине,
Хай кожна пташина гніздечко зів’є...
Давно це минуло. І де та калина?
І де, і кому та зозуля кує?

***
О бійми,
і прости,
і пробач...
Не впади лиш затим
На коліна.

Є межа,
Її серцем познач,
Бо до неї
Для всіх ти — людина.
Як прийдеться,
За гідність свою
Не шкодуй
Ні добра,
Ані крові.
Я за неї
Життя віддаю.
...Не віддам лиш
Своєї любові.

СУМНА ПІСНЯ
О й, така була пора чи здавалося?
Як була між нас жура, то й зосталася.
Через доли, через час ходять весноньки.
Що ж роз’єднувало нас, моя сестронько?
Я люблю тебе таку, як зустрілася.
Ти боялась: на віку не судилося.
Ми гадали, буде так, як хотілося.
Виявляється, удвох помилилися.
Піднялась моя любов поза хмарою.
Може, там зустріну знов — будем парою.
Гуси-лебеді ячать за дружиною.
Нахилилася печаль тополиною.

***
Я кби ти мене любила,
А я тебе не любив,
Чи виросли б в мене
крила,
Чи ними б,
мов лебідь, бив?
А як же воно
виходить?
Лебідка пливе сама.
Не кожному доля годить:
Любити щоб, —
Крил нема.

***
К оли тривалий час і відстань
Між нами стали пролягать,
Тоді здалось, а, може, звістки
Тобі не варто віршувать?
Ти їх не бачиш і не чуєш
У телефонній мережі,
Де з іншими вони кочують,
Як у пустелі міражі.
А їм і віриш, і не віриш:

Чи то оазис, чи піски.
Хоч є надія, —
є у віршах
Моїх
для тебе лиш
рядки.

КАРТИНКА
Н а Святого Миколая
В православний храм
Ти зайшла.
Тепер палає
Свічка тихо там.
Що тут дивного?
Та важить
Те, що знаєш день,
І що ти це.
І що кажеш.
І чому.
І де.
Може, мовчки це робила —
Ані пари з вуст.
Бо рука твоя тремтіла.
За сорокоуст —
Пам’ятала —
Попросила
(Все ж таки — з села).
...А на паперті косинку

З голови зняла.

ПОБАЖАННЯ
Б лагословенний край
(і час урочий),
Де ти на світ з’явилася.
І він
Дивився сам в твої предивні очі
І дивувався.
І зелений дзвін
Будив усю округу величаво,
Віщуючи в дорогу
добрий знак,
Хоч знав, напевно,
що ледь-ледь лукавить,
Бо все і так судилося,
й не так.
Тому частіше
повертай додому,
Хоч думкою,
хоч спогадом,
хоч сном.
Люби життя,
люби себе у ньому
Так, як дитина
в мами під крилом.

***
Ч им рідше разом —
більше я ревную.
Хоч і немає нібито причин.
Допоможи,
якщо мене почуєш,
І троє слів
на втіху хоч придумай,
Бо з лихом цим не справлюсь я один.
Така дрібна почата тема мною.
Он горе у людей. Таке — хоч вовком вий.
Там світ горить, диявол лихо коїть...
Але ж болить, постійно непокоїть
Найменша рана, поки ти живий.
З малого болю виросте великий.
В малому щасті ввібрано усе,
Бо щастя не буває ні столиким,
Ані вселенським.
Он, сльозою вмите,
Воно твоє ім’я в собі несе.
Зніми мій біль, я хочу просто знати,
Що десь ти є, що, може, і тобі
Не хочеться, як і мені, страждати,
Не хочеться тривогу колисати,
Ще й безпричинну,
зрощену в журбі.
...А за вікном пташиний чути клекіт.

Все просто так, бо ти тепер — далеко.

***
Я к добре, що ти не кажеш
Про те, що мене ти любиш,
Бо слово багато важить,
А ми усього лиш — люди.
Любов — це таке багатство,
Розкидане скрізь та зрідка,
Що можна ураз пропасти,
Зустрівши його, як квітку.
Оту, що лиш на Купала —
У папороті, у диві.
І хтозна, що з тим попалось:
Щаслива ти — нещаслива?
Любов — це не значить щастя,
Котре знаменом полощеться.
Це горе буває часом.
Це мука,
якої хочеться!

***
Я не скажу, що не бентежать
Мене уста твої і стан,

Хоч подумки лише я стежу,
Яка царівна підроста.
А подумки — це також в часі,
Бо ще з студентських юних літ,
Де я не був ні хват, ні красень,
Мене сліпили навідліт
Твій погляд, усмішок корали
В огранці губ (чомусь мені
Ще нецілованих, здавалось,
Принаймні думалося).
Ні,
Я острах той і віру в святість
Ще й дотепер не розгубив,
Хоч і учило помилятись
Життя не раз.
Хоч я любив,
Хоч ревнощі мене труїли...
Та ще й тепер, у сивині,
Бентежить гармонійність тіла.
...Як знов сімнадцять літ мені.

ПРО НАС
1
Н е віддаляйся так, не треба.
Хтось хитру видумав мораль,
Де слово й зміст — земля і небо,
А часу — жаль.

Переконався. Все — суєтне.
Одне, що важить, — час і Бог,
Все інше — просто безпредметне,
Та — не Любов!
Її із заголовних літер
Завжди писав би, бо моє
Переконання: в цілім світі
То Бог і є.

2
У тебе є час у запасі,
А в мене, повіриш, нема.
Хоч справа, напевно, не в часі,
А в тому, що стала зима.
І хтозна, чи всім і надійно
Чекати хмеління весни.
Тривожне є щось, як видіння,
Що раптом приходить у сни.
Де все видається звичайним:
Левада, йдемо за селом.
І радісно так, і печально...
Ми ніби розділені склом.

***
Я так чекав, аж до смеркання.
І зрозумів: усе... біда.
У Посейдона на фонтані
Заіржавіла борода.
Біжать тролейбуси...
Бруківка
Волого зблискує, коли
Вони спішать на Куренівку.
Буденність, проза... аж болить.
Болить мені — нема й не буде...
В осіннім протязі живе
Тривожне щось, що душу студить
І, ніби в розпачі,
зове,
І проклинає, і голубить,
І, посивілому, мені
Не важко визнати — не любить.
...Печаль на серці.
Аж на дні.

***
І з вершин свого віку і досвіду,
Із глибин мого часу дивлюсь,
Щоб сказати, що знову я вдосвіта
Потаємно до тебе молюсь.
І хоч знаю, тобі в це не віриться

(Також досвіду — трохи, та є),
Та навіщо у швидкості мірятись?
Хіба юність від літ відстає?
Як душа молода, то й кохається.
Як весна надійшла, то цвіте.
...За одним лиш печалюсь і каюся:
Чом раніш не казав тобі те?

***
Я тебе цілую обережно,
Щоб не налякалася того,
Що забув я зрозумілі межі
Віку, виду і життя мого.
Все у світі — лише безкінечність.
Все відносне. І від того жаль,
Чом ти забарилась? Щоби плечі
Загорнув я у свою печаль?
І повів тебе під небесами
В диво світле, рівне для обох,
Де органно, низькими басами
Відтіняє скрипки соло Бог.
Бог мелодій, також Бог кохання
(Він один, бо там і там — то шал),
Бо любов і пісня — як останнє,
Як мета,
як суть,

як ідеал.
З відстані далекої простежу,
Як ведеш своєї долі нить.
Я тебе цілую обережно,
Щоб... необережно не згоріть.

***
Я уже не прийду, щоб сказати, яка ти красива,
Що тебе я люблю, що в полоні травневих ночей
Я пливу і пливу.
Незбагненна, чарівна їх сила
Залишила в мені відчуття неповторних очей.
Як би хто не казав, скільки справ є важливих
у світі
І врочистих доріг, щоби ними іти та іти,
Я ніде не шукав, не надіявся кращу зустріти,
Бо здавалось: донині чекаєш на відповідь ти.
Пригадалося ясно: боялися, люди осудять,
А туман наступав, на півсвіту туман голубів.
Так не буде довік. Так ніколи, кохана, не буде.
Я уже не прийду,
як не раз обіцяв, а ходив...

ЗЕЛЕНЕ СВЯТО

З аклечана хата. В любистку криниця.
У відрах студена вода виграє.
Чи справді я бачу, чи це мені сниться,
Що мати говорить, а не пізнає?
Там горлиця тужить на вишні з любові,
І ластівка двором в турботах снує.
Немов би із матір’ю в лагідній змові,
Що бачити — бачить, а не пізнає.
Це — Свято Зелене. Чебрець на долівці...
У кожного щастя і горе своє:
Як тепла рука на дитячій голівці,
Як дивиться мати, а не пізнає.

***
Н е тільки юність — то щаслива мить.
У кожнім віці є своя принада.
А спогад у минуле все біжить,
Вертає все, нанизує, громадить.
Так восени на яблунях плоди
Обтяжують гілля з брунатним листям.
Ночами, коли світить молодик,
Їм сниться цвіт травневий, урочистий,
І солов’ї вертають їм пісні,
Зізнання у коханні їх бентежать.
Почута таємниця їм належить,
Доповнюючи змістом ночі й дні.

Щасливий той, хто дякує весні
За радість й від чужого щастя.
Правда,
Щасливі ми, коли ми не одні,
Щасливим
щастя інших не завадить.

ОДУЖАННЯ
Б агата вродою зайшла
Слов’янка-лікар. Ніби вдома.
І по-російськи почала
Питати: не бере судома
Після тяжких анестезій?
А ще, чи справдилась надія,
Бо лікарі тут — супер...
Sie
веsuchen sie?*
Чому ж радію?
— Яке ж воно життя просте:
Тут роблять лікарі без браку, —
Кажу, а думаю не те...
Так, значить, діло —
На поправку.

*...Вас відвідують? (нім.)

ЩАСТЯ
М иє мати голівоньку маленькій дитині,
Усміхнена, бо радіє щасливій годині.
І цілує, і щебече, тісно пеленає,
І годує. Я те бачив. Кращого не знаю
Дива майже.
Хоч насправді — яке воно диво?
Де здорова дитинонька, там мати щаслива.
Вона з нею вертається на круги на свої
І якісь душевні рани тим часом загоїть.
Отак весна зеленіє, надію гойдає,
Потім літо квітується,
потім все минає.
То навіщо ж тоді жити? У якому слові
Знайдеш відповідь?
Я знаю, в одному — в любові...

***
А ти десь пливеш по місту

На хвилях своєї втоми.
Й не знаєш, якого змісту
Несеш ти її додому.
Вона назбиралась зранку,
А чи за роки осіла,
Й тепер ти у неї —
бранка,
Та тільки
признать
несила?
Бо все, чим живеш ти, жінко, —
Один безкінечний клопіт,
А кожен твій день — сторінка
В загальний життєвий зошит.
І тільки десь там, на споді, —
Любові сторінки згаслі
Приховані, як на сповідь.
Вони тебе гріють
щастям.

***
А Ганнуся плаче, бо пора...
М. Рильський
П ідростають дівчатка так скоро.
Ніби вчора — малята. Та де ж!
Як берізки, гінкі, білокорі,
В візерунках летючих одеж.

А у поглядах стільки надії
І дорослої мудрості гра,
І у кожної доля радіє,
Бо щаслива, мабуть.
Бо пора.
Бо пора ця — затримана вічність,
Джерело, полонез, пастораль.
Жаль, згоряє вона, ніби свічка,
І від того, напевне, печаль.

ШІСТДЕСЯТІ.
ПАСТОРАЛЬ
М істечко, Богом не забуте,
У небо зоряне пливе.
А над усім «Червона рута»,
Що в серці юному живе.
Гримить у клубі радіола —
Не вір в Софіїну печаль.
«Бродвей» місцевий...
Перша школа...
Каштанів вишита вуаль...
Ми не йдемо — ми теж пливемо,
Тамуючи серцебиття.
І безкінечне все, як тема
Про сенс життя.

***
Н ебо незахмарене,
А тривога горнеться.
За зеленим маревом
В лісі плаче горлиця.
Час іде до вечора.
Час іде до осені,
Листячком заклечаний,
А дерева — босими.
А мене веде-веде
Ниточкою-спогадом
В посивілі де-не-де
Недалекі овиди.

***
В же зрідка зеленіє луговина,
Берези по коліна у воді.
І небо голубіє безневинно,
А ми такі, як завше, молоді.
Весь простір струменіє не чеканням,
А прагненням раптових перемін.
Так у душі тамоване страждання
На щастя схожу відбиває тінь.
Єднаймося з природою такою,
Як є вона, була і буде днесь...

Оновлюймось, лишаючись собою,
І світ обновиться із нами весь.

***
З агадай мені долю на останній межі.
Загадай мені долю, та мені не кажи,
Бо засніжене поле, тільки снить далина.
А дорога — єдина і для мене — одна.
Вибирати не треба, треба просто іти.
І прихилиться небо, щоб зернятку зрости,
Що у землю лягало, як мене не було,
І мене дочекалось, щоби поле цвіло.
Загойдаються хвилі, жайвір знов заспіва,
Будем разом на силі на багаті жнива.
А якщо десь у стернях мій загубиться слід,
То проклюнеться зерня, збереже родовід,
Заплететься узором у барвисте шиття,
В безкінечну дорогу, в безкінечне життя.
Все нові горизонти постають без межі.
...Загадай мені долю, та мені не кажи.

ПРОВІДУЙТЕ БАТЬКІВ
С пішили день за днем у юності на марші,
А згодом був їх літ у повені років.
Я пізно зрозумів, чому казали старші:
— Провідуйте батьків.
Провідуйте батьків.
Сьогодні я і сам в зажурі від розлуки
З собою (тим, що був), із рідними, що є.
Тепло приносять в дім і діти і онуки,
І свято настає.
І свято настає.
Далечина без меж. І осяйні простори.
Життя — мов долі не придуманої гра.
Короткі в естафет родинні «коридори»
З любові і добра.
З любові і добра.
Провідуйте і там, де тиша промовляє.
Де втрати глибина просвітлена до дна.
Не так важливо їм, що ми їх пам’ятаєм,
Як це потрібно нам.
Як це потрібно нам.
Провідуйте батьків, — просить не треба слізно.
Міцніє хай завжди сім’я, родина, рід.
Провідуйте батьків, допоки ще не пізно.
Хоч би тому, що... слід.
Хоч би тому, що слід.

***
К ують зозулі вранці за Дніпром
На довгий вік усім на Україні.
Дитина спить.
Чи більше є добро?
Чи казку цю де-небудь ще зустрінеш?
Цвітуть сади у рідному краю,
Назустріч сонцю простягають віти.
Стою у чарах в долі на краю
І крила розправляю, щоб злетіти
Понад твої простори вікові —
Простори безкінечні,
Україно!
Ми рідні із тобою по крові,
Це нам кують зозулі безупинно...

Неопубліковане
Із циклу
«НАВІЮВАННЯ ТРАВНЕМ»

ОСІННІ НОЧІ
(Романс)
Я к добре, що тепер не світлі ночі
На схилі року і мого життя.
Не бачиш, як мої змарніли очі,
Та чуєш серця збуджене биття.
Забулось те, що забувать не треба,
Я повертаюсь ніби до весни.
Мені опівночі синіє небо,
У сні лечу й летять зі мною сни.
І світ увесь просвітлений, прозорий,
І чиста неозора далина.
В росі іскряться сонячні узори
Та пісня, як молитва, долина.
Слова забуті пригадати хочу,
Щоб легше голос той перенести.
...Як добре, що тепер не світлі ночі.
Як добре те, що є у мене ти.

СНІЖОК БЕРЕЗНЕВИЙ
У зявся водою сніжок березневий...
Вона збереглася для мене сніжком —
Нетанучим, чистим, холодним. Із нею
Я сам побілію, розтану тайком.
Спливаю в печалі сльозою, душею,
У землю весняну сховаю свій щем,
Щоб проліском ніжним побачитись з нею —
З тобою, кохана, із ким же іще?
Не треба нічого — ні клятв, ні запевнень,
Ні в спогаді щастя обом повертать.
...Чекає усе перемін березневих,
Любові тепло увесь світ огорта.

ВЕСНА
Н ад простором озвався жайворон.
Непомітно зникає сніг.
Березневого сонця марево
Опадає з небес до ніг.
Це весна наступає хвилею,
Піднімає усе, що спить,
Обдаровує тою силою,
Щоби жити, кохана! Жить.

То чому ж мені так бентежиться,
Чом тривога спливла зі дна?
Чому треба отут на стежечці
Нагадати, що ти одна?
Я у літ своїх — срібнім неводі —
Не гублю надій на добро.
Знов летять-летять білі лебеді.
Білі лебеді над Дніпром.

ВІДЛУННЯ
— Л юблю тебе! — гукав і паленів.
— Не жди мене! — верталося луною.
Минуло стільки днів і стільки снів...
І стільки всього вкрито сивизною.
Через її прозору пелену
Я пробираюсь до начал бентежних,
Де синє небо, запах полину,
Й казкові замки при високих вежах.
Вони у небі знову піднялись —
Громаддя хмар, як почуттів основа.
...Слова мої тобі не збереглись,
Бо та ж луна відгукується знову.

ДЕНЬ ВСЕПРОЩЕННЯ
Х ай сиплеться сніг на остиглі надії...
В його мерехтінні якийсь перехід.
Від чого й до чого?
Та серце радіє,
Несміло ступивши на спогадів лід.
Від часом спресованих буднів зневіри,
Від докорів долі.
А більше — собі
До того, що виникло ніби допіру
Із снігом —
як згадка про давній обіт.
У дні всепрощення звертаюсь до тебе,
Відчувши у холоді подих весни:
— Прости...
А тобі вибачатись не треба:
Ні в чому у тебе немає вини.

НАВІЮВАННЯ ТРАВНЕМ
П ахне в кімнаті безом...
Пасіка... перелаз...
Запахів давній безум
Знов повертає враз

В двір, споришем укритий,
На дорогі стежки,
Щоби босоніж в літо
Бігти повз ясенки.
В берег, де вербів тіні
Товпляться по межі,
Де цвіт калини — піна —
Мліє під гулом бджіл.
Взяти ряски відерце —
Холодом по нозі...
Копаночки озерце
Зблискує в рогозі...
Треба спішити: «Мамо!
Зуба нема — глядіть!»
— Ну, то зроби так само,
Викинь його на діл*.

* Діл — горище.
Як все збувалось швидко!..
Час як тепер летить!..
Кличу з драбини: «Мишко!
Дай мені золотий!..»

ЗЕЛЕНИЙ ДУХ ВЕСНИ
В ечірній тихий сквер... Весніє рідне місто...
Каштанових суцвіть узори молоді...
Зринає знову все зворушливого змісту
У пам’яті моїй, мов кола по воді.
Біжать вони, біжать, здіймаючи на видне
То дивних рук політ, то губ жаданих рух.
Але не розпізнать, що сказано привітно,
Лиш відгуком — тремтить весни зелений дух.
Приспів: Весна і молодість, любов’ю оповита,
Не опускайте зі своїх небес!
Ми там удвох. Там завжди буду жити
Я молодим,
Бо я люблю тебе!
О, стишена печаль осінньої розплати
За спалені мости неспалених надій…
Чом довго ти мене не хочеш відпускати
На простір самоти, на сил нових розвій?
Хай вернеться ізнов бентежність осягання,
Що ти єдина в нім, ти — цілий світ немов.
Нехай минає все, лише одне кохання
Хай не минає, ні. Бо вічна є любов.
Приспів: Весна і молодість, любов’ю оповита,
Не опускайте зі своїх небес!
Ми там удвох. Там завжди буду жити

Я молодим,
Бо я люблю тебе!

ПЕРШИЙ СНІЖОК
Ой, упав сніжок...
Народна пісня з Черкащини
О й, упав сніжок та й на моріжок
При кінці годочка.
О такій порі у твоїм дворі
Жодного слідочка.
Чом ніхто не йде, стежку не веде,
Чом не розпитає?
Все, що тут було, сумом поросло,
Снігом покриває.
У далекий край вісточку подай,
Місяченьку-брате.
Може, там, де йшли, як сади цвіли,
Снігу небагато.
Світе білий мій, стежечки зумій
Зберегти, як долю,
Щоб розтанув сніг — замести не зміг
Стежечку ніколи.
Ой, упав сніжок та й на моріжок
При кінці годочка.
О такій порі у твоїм дворі

Залишу слідочки...
Із циклу
«ВІДРЯДЖЕННЯ
ДО ВІДНЯ»

РОМАНС РОЗЛУКИ
Н е говори. Не треба слів.
Не зачіпай забуту рану.
Мій біль від неї перетлів.
В житті давно уже не ранок.
Минуле словом не вернуть.
Воно у серці збереглося,
Щоб у мелодії відчуть
Таке знайоме суголосся.
Але й вона, неголосна,
Звучить в мені і тихо тане,
Мов та віддалена весна,
Мов парус білий в океані.
Не говори. І це мине
Так, як минає все на світі.

...Ти згадуй інколи мене,
Як душу схочеться зігріти.

САМОТНІСТЬ
Самотність... — найгірший
вид страждання.
Януш Леон Вишневський
1
Н е залишай у самоті.
Самотність — то найбільша мука.
Все залишилось, навіть звуки,
А в них єдина згадка — ти.
Не залишай у самоті.
Куди не йду, кого не бачу —
Ми тільки вдвох... Я не заплачу —
Цього не бачитимеш ти.
Не залишай у самоті.
Я не люблю — не можу жити.
Не хочу навіть говорити —
Цього не слухатимеш ти.
Не залишай у самоті.

Не збожеволіти б від стуку.
Відкриті двері... Ніжні руки...
Ні, ти не можеш не прийти.

2
Н е плачу. Хай ніхто сльози не бачить:
Ні друзі, ні байдужі, ні чужі.
По-різному вони мій біль означать,
Попросять ще:
— Що сталось? Розкажи...
А скажеш що, коли у грудях камінь,
Розпечений самотністю? Коли
Живе усе, що склалось поміж нами,
І не вмирає. І болить... Болить.
Причини не бувають однобічні,
З нікчемного до розпачу — лиш крок.
Як повернутись, щоб сказать у вічі:
— Пробач мені.
Це для обох урок.
І, може, ти цього чекаєш слова.
Мій спокій — тільки зовні, для усіх.
Що двоє винні, визнати готові?
Взаємно і поплакати не гріх.
Я плачу рідко. З співчуття, буває.
У ньому — розуміння самоти.

Сльоза, бува, біду перебиває.
Скоріше би межу цю перейти.
3
Н е стримуйся, зі мною поділись
Тим горем, що гризе тебе і душить.
Самотність — добре, як на час. Колись
Я пережив це. Знаю. Знати мушу.
Ми різні неймовірно, як світи,
Розділені природою чи Богом,
Та, хоч здаля, хоч трішечки світи,
Щоб наша не затьмарилась дорога.
Галактик скільки... В різності — одне
Суцільне диво, що пізнати годі.
Тому слова чи слово чарівне
Сказати, знаю, мусимо сьогодні.
Прості слова «не плач»...
«тримайсь»... «повір»...
Довірся. Я це слухати готовий.
Довіришся — і ще якась із зір
Засвітиться.
Покінчить з с а м о т о ю.

***

Я люблю, як засинаєш
на моїй руці.
Я усе на світі знаю
у хвилини ці, —
Що було і все що буде...
Але те, що є, —
Знають те щасливі люди —
то життя моє.
Мить у долі невловима,
невловимая...
Ти у мене — половина,
половина — я.
Не лише нам сонце гріє.
Тільки правда в тім,
Що збулися мої мрії
в диханні твоїм.
Як це мало! Так вважати
право є у тих,
Хто не здатен віддавати
серце для усіх.
«Все проходить, все минає», —
кажуть мудреці.
Ні, не все, як засинаєш
на моїй руці.

***
Я почуваюсь, ніби винен,
Хоч вибачатися не слід.

В моєму серці половина —
Твоя. І це для тебе звіт.
А все, що видумав, — розвага.
(І за провину теж.) А так,
Щоб привернуть твою увагу,
Щоб натякнуть, подати знак.
Ми так поринули в буденність,
Що наші справи — вище нас.
А світ пливе собі в безмежність,
У безкінечність.
Кожен раз
Задумуюсь про нас: а нащо
На все дивитись звисока?
Трава, пожовкла і пропаща,
Так само світові близька.
Близька, як ми. Близька й далека.
І треба місце в нім знайти,
Щоб жити і вмирати легко,
В прощанні щоб назустріч йти.

СОН
Б ув сон такої світлої любові,
Такої ніжності, такої чистоти,
Що я прокинувся від мовленого слова
І десь, мабуть, прокинулася ти.
Ми йшли до річки, біля плеса стали,

А квіти лугові якраз цвіли.
Вони, здалось, голівки повертали
До нас, як сонце ми для них були.
І жайвір срібні опускав вервечки...
А ми на них гойдалися удвох...
І юність обнімала нас за плечі...
Сміявся світ, і плакав з нами Бог.
Що далі буде — ми іще не знали.
Ми дочекались нашої весни.
Зозулі все кували і кували,
А ми пливли до щастя — в наші сни...

Із циклу
«РОЗДУМИ
В ЛИСТОПАДІ»

***
Я к пада дощ, так і впаде,

Коли мене уже не стане.
Ніщо не зміниться.
Лиш ранок
Нову надію приведе.
Хіба ніщо? А хто ж тоді
Побачить дні золотокосі?
Хто слід лишатиме по росах,
Камінчик кине по воді?
Хто засміється з відчуття,
Що світ увесь — в одній краплині,
Яку тримаєш в цю хвилину
В долоні, як вінець життя?
Хто не задумається знов,
Що доторкаємось до дива,
Коли дарують шлях щасливий
Надія, Віра і Любов?
І дощ на землю упаде...
А я все буду. Буду! Буду!
Мене л ю б о в твоя розбудить.
В ній — Бог! Йому ж де бути? Де?!

***
Я к добре, що ти в мене є,
Кохання останнє моє.
То літеплом пізно зігрієш,
То бабиним літом на вії...

Хіба я соромитись мушу
За те, що заповнює душу,
Що осінь пливе сивизною,
А серцю здається весною?
Що птиці знялися у вирій,
Із тріо* залишилась ... «віра»
По праву — найперша, я знаю,
Бо з нею «надія» зринає,
З’єднавшись у серці, у слові,
У загадці, в диві — в «любові».
Яка незбагненна, мов небо,
На неї молитися треба.
...Як добре, що ти в мене є,
Кохання останнє моє.

* Віра, надія, любов.

ОСІННЯ ПІСНЯ
П онад яром, понад ставом
зажурились явори...
Зустрічатись перестали
ми весняної пори.
А тепер — глибока осінь.
Непривітна. Із дощем.
Чом до тебе серце просить

повернутися іще?
Хто порадить, хто відчує,
як німує далина?
А луна, що десь кочує,
лиш до мене долина.
В ній слова твої бентежні
про єдине почуття,
Що лише мені належать
і кохання, і життя.
Це не сон і не уява —
голос падає згори.
...Понад яром, понад ставом
зажурилися явори.

СПОГАД
О сіння темінь поступово вкрила
Моє давно покинуте село.
Мовчать кутки — села ослаблі крила,
Пливе печаль.
— Не так воно було.
Не так, як день сьогоднішній ведеться,
Коли немає спільного життя.
Бо як у згоді серце з серцем б’ється, —
Тоді й селу немає забуття.
Тоді ізнов гармоній чути звуки,

Попід левади лине перелив.
Його прості мелодії під руки
Мене взяли і в давнє повели,
Туди, де знов мене усе бентежить:
Сміх на току, гудіння двигуна,
Дівочий голос чистий і безмежний,
Як доля в пісні — гарна і сумна.
Вже діти сплять натомлено по хатах.
Бадьорий ранок їх підніме знов,
Відвертих у розмовах, небагатих,
Але багатих на свою любов
До цього краю, де у них коріння,
До цих хатів-хаток після війни.
Де попереду — їх пора цвітіння,
Де є батьки.
Де житимуть вони...
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