КАПАЄ ДОЩ НА МОЄ ПІДВІКОННЯ
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Я живу у чужому світі,
Де окремо і люди, й слова –
Не для того, щоб зрозуміти,
Що душа поруч тебе жива.
Де у мушлях ховаються зрання
Від тривоги, від злоби, від мсти.
Й світова павутина – останнє,
Що рятує від самоти.
Переплетені індивіди,
Випадковий із пазлів сюжет,
Час – німий і байдужий свідок
Усього, відбулось що, уже.
А я все ще із вами, браття,
Там, де тисячі «я» – це «ми»!
Там, де гріє сердець багаття,
Де весна – посеред зими,
Де у всіх до кожного діло,
Де за іншого – радість за край.
…Де ж ти, світе, мій світе білий,
Мій тяжкий і омріяний рай?!

Майдан.
На майдані коло церкви…
П. Тичина

На майдані, у столиці,
Революція іде.
Там отаманів – копиця.
Чабана ж ніхто не жде.
Люду – море колобродить.
Й кожен дума про своє.
Десь отут їх мрія ходить,
Десь отут їх слава є!
Так наївному здається,
В кого совість не згоря.
До престолу він не рветься –
Рвуться копії царя.
Із трибуни, як годиться,
Слово б’є, немов метал.
Від героїв бронзолицих
Віддзеркалює мета,
У якій – народу благо
І свобода – аж за край,
Й правда – аж під кожним стягом.
Яку хочеш – вибирай!
Недалеко тут і влада.
Справедлива.
Іще та!
Придивляється й принади
Розставляє на щитах,
Щоб черговому заброді
Щось сипнуть із рукава –
Обіцянку –
щоб народу
Нагадать його права.
Чом же сумно з того свята,
Що не раз уже було?
Порожніє наша хата,
Гинуть місто і село.
…Спить Хрещатик в барикадах.
Затухає гнів і клич.
Йде кіно там. А за кадром –
Вечір.
Ніч.

Думка
Капає дощ на моє підвіконня.
Лютий надворі… й пора весняна.
Днів і років схарапуджені коні
Невідповідність спивають до дна.
Хочеться ладу в душі і в природі:
Снігу й морозу, дощу і тепла,
Щастя й тривоги, і виру, і броду…
Вчасно,
відомо,
до міри й числа.
Так не буває. Природа і доля
Загадки ставлять нові і нові.
Нікому кинути прикре: «Доволі!
Треба інакше – ми люди живі!»
Може, той лад за межею чекає –
В раї, де гоже, у пеклі, де зло?
Може, отут ми, у вічності скраю,
Служим не тому, що буде й було?
Може. Не знаю. Чи й знати повинні?
Поміж собою спинить ворожбу
Треба самим, не шукаючи винних,
Не кленучи і природу, й судьбу.
Близько буває від щастя до болю.
Скільки ще зла, яке ти не зборов!
Доля така. Але вище за долю –
Совість і правда.
Добро і любов!
Капає дощ на моє підвіконня…
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Як усе продумано в природі:
Кожній квітці є своя пора,
Кожен колір сонцю й небу годить,
Проростає те, що завмира.
В сутінкових зимових задумах
Дозріває код або ескіз,
Щоб весною по зелених врунах
Їх читав, здивований до сліз.
Я читав, шукаючи у тому
Відповідь на загадку про те,
Що складне пізнається в простому
І чи є в природі щось просте.
Ні, нема. У кожнім рівні дива
Переходу від буття у дим,
Щось тебе затримує щасливим,
Щось ізнову робить молодим.
З чого почалося вічне коло?
Людство не виходить із-за парт.
В цій старій, як світ, одвічній школі,
Може, і учитися не варт?
Просто знати: все довкола ціле –
Від зірок далеких до трави.
Не марнуй свій час. Займися ділом:
Вір. Люби. Надійся.
І живи.

На відстані
На відстані я відчуваю,
Мені тепла не вистачає.
Не слова навіть, не уваги,
До справи звичної наснаги.
А просто, тут тебе нема.
І пустка горнеться німа.
Смутна погода, сіре небо –
В природі холодно без тебе.
А думка думку переймає,
І кожен раз тебе займає:
Ось порядкуєш коло хати,
Зібравшись сонце зустрічати.
Ось затишок на хвилі кави,
Ось очі – вдумливі, ласкаві…
І світ змалів, як до колиски…
І ти вже близько, рідна. Близько.

В реанімаціїї
Коли безсоння дошкуля
(Хоча при чому тут безсоння?),
Я чую, пташка розмовля
У мене, десь на підвіконні.
Про що вона раненько так
Світ сповіщає у розмові?
Гадаю, відповідь проста:
Пташа зізналося в любові.
У клопотах своїх щодня
Йому також бракує часу
На це єдине зізнання
Про почуття, до всіх незгасне.
Чому ж і нам так, після сну
В летючий час, в лиху годину
Не віднайти хоч мить одну
Й сказати: «Рідна ти людино,
Усе мине, і те, і се…
А кожна мить – життя обнова.
Воно безкрає, як усе,
Що народилося з любові».

*

*

*

Як добре мені із тобою
Про щось говорити й мовчати.
Це загадка вічності – двоє.
Чи можна її розгадати?
Задумано так у природі:
Все тягнеться спрагло до пари.
В її таємничому коді
Є щастя й нещастя покари.
Є щастя весни і цвітіння,
І сплетених стебел, і пальців,
І туга з нічого осіння
У душах, в цвітінні акацій,
В просторах то синіх, то сивих,
В надії чи розпачі. В слові.
У парі нема некрасивих,
Як пара зійшлася в любові.

Через все життя
Ти була така красива,
що здавалось – не моя.
Перехожі всі дивились
лиш на тебе, бачив я.
Променилася алея,
і світилася весна,
І звучала десь про неї
музика неголосна.
Про конвалії коханій
і про стукіт каблучків…
Я свої сердечні рани
гірко й солодко терпів.
Весна! Весна! В твоїх долонях щастя розцвіло…
Весна! Весна! Моєї долі і тривоги джерело…
Бери мене у свій омріяний полон,
Де ми удвох,
де білий сад,
де синій сон.
Ти й тепер така красива,
як здавалося колись.
Зачарований у диво,
я нітрохи не змінивсь,
Бо так само твої очі
щось ховають в глибині.
Довіряйся, я так хочу,
таємницею мені,
Щоб вона завжди ділилась
як судьба – на нас обох,
Щоб підносив нас на крилах
весняний зелений Бог.

Пошук істини
«…Слова, що продані – німі»
Г.Чубач

-1«Слова, що продані – німі».
Думки позичені – порожні.
Своє в собі знайти зумій
Із тороків із подорожніх.
Як час настане – поділись
Доречно,
скромно,
без погорди.
Воно відлуниться колись
Добром для цілого народу.
І чи твою згадає хто
Душею вистраждану раду,
Байдуже.
Ти задав цей тон –
На людях вивірену правду.
-2Навчились пишно хоронить,
Приплакувать, бува, лукаво,
На людях у потрібну мить
Вигукувать «Героям слава!».
Та як багато серед тих,
Хто присягається любов’ю
До України, є «святих»,
Заюшених людською кров’ю.
Хто хлопців виштовхав на згин,
Коли було достатньо слова,
А пригинався сам за тин,
Шапки підмінювать готовий.
І тих, хто через дальномір
Служив державі чи мамоні,
Хто є на будь-який позір
Жандармом в «самообороні».
І хто ганьбив усіх тому,

Щоб маскувать нікчемну душу,
До правди й совісті німу,
До горя інших незворушну.
…А мати падає на креп,
Одна – єдина у розпуці,
Не бачить цвинтарний вертеп,
Глуха й сліпа в нестерпній муці.
В її страждання увійдім,
Щоб справжність уявить у всьому:
І що вартує рідний дім,
І як нам жити слід у ньому.
- 3Суть істини лише у тому,
Коли його уже несуть
Із дому рідного… додому.
Все інше – натяки на суть.
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Як можна сказати правдиво
Про те, що із серця росте?
Ти жінка всього лиш. І диво
Велике. Єдине. Просте.
Коли я у темному вирі
Томився в недолі гіркій,
На погляд стривожений вигріб,
На помах твоєї руки.
Минає усе. Вже і фініш
Нагадує древній маяк.
Звучить із небес: «Не зустрінеш
Такої! В ній – милості знак»…
Сміюся з нових застережень,
Бо знаю і сам я давно:
Не можна те щастя обмежить,
Яке тобі з неба дано.
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Попросив філіжаночку кави,
А вона принесла мені чай.
Осміхнувся (про себе, лукаво)
Без претензій до неї, звичай’…
Скільки тут пацієнтів, не знаю.
Не в напої ж то справа. Бува,
Доброзичливість краще єднає
І, лікуючи, біль закрива.
Так міркую… І радий із того –
Обійшлось делікатно усе.
А вона від дверей: «Ради Бога…»
Пригадала. І каву несе.

Тече ріка
Життя мого в неспокої
Тече ріка широкая.
Ще й оберіг пливе у ній
Від берегів на відстані –
Вінок, із квітів плетений…
А в ньому доля зметана
Не ниточками білими –
Надіями несмілими.
Від серця і до серця в них
Любові перевесельце.
Тече ріка, наповнена
І радістю, і болями,
І щастям, що збувається,
Й сльозами, що ховаються.
Як пісня, в лад заведена,
Із роду в рід передана.
Тече ріка, не спиниться,
В ній цілий світ опиниться.
…У берегах замріяних,
Що звуться Україною.

Початок дня на TV
(не зовсім жарт)
Прокидайся! Часу мало,
А проснешся – жде біда,
Вже на першому каналі
Ректор сало доїда.
Рано-вранці, досвіт сонця
Спати думка не дає:
Що нового у сторонці?
Чи Майдан і влада є?
У сусіда мертві бджоли
Не гудуть. Іде війна.
За народним протоколом
Не працює вже Вона.
Ось назавжди хлопець пада.
Гине з хлопцем цілий світ!
А як тисячі – то влада
Статистичний править звіт.

Друзям
Пора уже збиратися частіш,
Хоча для того завжди є пора.
Що встигнемо іще – себе не тіш,
Не повернути те, що в себе вкрав.
Так-так – украв. Минає все, як час,
Він омиває кожного. І з ним
Ми іншими стаємо кожен раз,
Не завжди раді з тої новизни.
Не з чистого листа і день, і мить –
Там часточка минулого вже є.
І безперервно стрічкою біжить
У пам’яті усе життя моє.
А в ньому ми – одважні, юні, ті ж…
Попереду – безмежність і мета.
…Пора таки збиратися частіш,
Щоб з нашої дороги не звертать.

Сумніви
Здається, можна пояснить,
Як вибирати власну долю,
Не вірити у віщі сни,
У сили віщі…
Та ніколи!
Так – до пори. А в чім вона –
У чому сумнівів причина?
Чому затятість – однина,
А роздуми – суціль множини?
Чому високе вочевидь
Буденного набрало змісту?
Чому для вміння просто жить
Бракує розуму і хисту?

ДЕРЕВІЙ
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У птаха скрізь своя Вітчизна,
Хоч рідна там, де гнізда в’є.
У мене – там, де щастя й тризна,
Де розпочав життя своє.
Немає вибору. Буває,
Світ за очі пішов би. Та
Болить душа. Надію маю,
Не тільки в мене й неспроста.
Я бачив світ: голодний, ситий.
Я знаю він такий чому.
І ні просить, і ні простити
Не можна злочинів чуму.
Її не спинять ні молитва,
Ані кострища по містах.
І слово правди, ніби бритва,
Потрібне людям на вустах.
Щоб не лишалися нарізно,
Щоб знали, де в нас хата є.
…У птаха скрізь своя Вітчизна,
Хоч рідна там, де гнізда в’є.

Весна
Над простором озвався жайворон.
Непомітно зникає сніг.
Березневого сонця марево
Опадає з небес до ніг.
Це весна напливає хвилею,
Піднімає усе, що спить,
Обдаровує тою силою,
Щоби знову в надії жить.
То чому ж мені так бентежиться,
Чом тривога спливла зі дна?
Чому треба отут на стежечці
Пригадати, що ти одна?
Я у літ своїх срібнім неводі
Не гублю надій на добро.
Знов летять, летять білі лебеді.
Білі лебеді над Дніпром.

В кіно і поза ним
Нам так не вистачає простоти
Людської – не підробки для обману.
Тому її стараємось знайти
У кадрах із «Службового роману».
Аби хоч там, кіношний попри грим,
Побачити людей в житті такими,
Якими й ми тоді були без гри –
Однаково красивими й п р о с т и м и.
Кишені там не важили найбільш,
Були порядність, доброта і віра,
І совість, що важливіша, ніж гріш,
І скромність золота була, не сіра.
Не варто лакувати ті роки,
Бо й там і горя й сліз було не мало.
Але як зустрічались дві руки,
То вдвоє менше клопотів ставало.
Ми просто йшли, як в руслі течія,
Минаючи вождів, етапи, з’їзди…
Як рівні всі: і він, і ти, і я,
Без крові із екранів та в під’їздах.
Це ностальгії напад? Правда, ні.
Ми с п р а в ж н о с т і свій дефіцит відкрили.
Ми відповідь шукаєм в завданні,
Яке собі самі (самі!) створили.
Кіно – прикраса трішки для життя,
Де «у природы нет плохой погоды».
Та є чомусь погане відчуття:
Нема чого прикрашувать.
А шкода.

Березневий сніг
Узявся водою сніжок березневий…
Вона залишилась до 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.

Визнання
Сидить ворона. Біжить комашка.
Цвіте калина. Летить земля.
Що це є д и н е – збагнути важко,
Хоч сам у н ь о м у не звіддаля.
Чому вся правда в бджоли на жалі?
Хто павучкові накреслив сіть?
Чому гніздечко від шляху далі?
Хто підказав це (що? де?), скажіть.
Ми люди мудрі. Усе відоме.
Занесли в книги і те, і се.
Нам вічно жити в своєму домі,
Куди данину нам світ несе.
І тільки часом, бува, бентежить
Те, що природі від нас біда.
Здається, збоку за нами стежать
Мураха, птаха, трава й вода.
І ми не годні їм відповісти
За всі провини, за ту біду.
Ми – найлихіші. Не атеїсти –
Ми просто дурні в чужім ряду.
Нам у природи проситись треба
Погостювати хоча б на час,
Бо поборотись сама за себе
Вона зуміє.
Але без нас.

Відлуння
- Люблю тебе! – гукав і паленів.
- Не жди мене! – верталося луною.
Минуло стільки днів і стільки снів…
І стільки згадок вкрито сивиною.
Через її прозору пелену
Я пробираюсь до начал бентежних,
Де синє небо, запах полину,
Казкові замки при високих вежах.
Вони у небі знову піднялись –
Громаддя хмар як почуттям основа.
…Слова мої тобі не збереглись,
Бо та ж луна відгукується знову.

Деревій
Понад стежкою деревій цвіте
Так – від літечка і до грудня.
Непомітний геть. Та за ним простеж:
Ніби тихо щось каже людям.
Квіте мудрий мій, спогадом зігрій,
Ти в дитинстві був завжди поряд.
В дідовім дворі пахнув деревій,
Мов беріг родину від горя.
Як летять літа: літо – вмить зима…
Між людьми однак, як з тобою, Не отаман був, а коли нема:
Світ увесь забрав із собою.
Що було, що є – стежка по межі,
Красень деревій (хай не дуже)
Шепче восени: «Ти живи, як жив,
І до всього будь небайдужим».

День всепрощення
Хай 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 всепрощенства звертаюсь до тебе,
Відчувши у холоді подих весни:
Прости…
А тобі вибачатись не треба:
У тебе, я знаю, немає вини.

Диво
Саші Щербі

В час світової павутини
Й реклами, що спожити зве,
На шабаші одної днини,
Одної пристрасті в людини,
Помноженої на TV-е,
Так дивно бачити дитину
В її природній чистоті,
Що слова прикрого не кине,
Що бачить іншими очима
Те, що інакше бачиш ти.
І, виявляється, не вадить
Інформаційний дикий шал.
І не зіб’є її, не звабить
Рекламний дріб’язок. Не зрадить
Вона душі відкритий зал.
Пусте, привнесене відсіє,
Немов полову від зерна.
Достойне бачити зуміє
І світ застуджений зігріє
Вибачним усміхом вона.
Звідкіль оце н е д и в н е д и в о?
Недивне, справді.
Від основ,
Де значиться життя щасливим,
Де в серце вклалися правдиво
Ізмалку
Совість і Любов.

Діапазон гріха
-1Немає в грішника
святого
Ні вчинку, ані думки… Ні.
Бо світ увесь в боргах у нього,
Хоч того світу – у вікні.
Але ж вікно його велике,
Та ще ж тих вікон … тут і там.
І грішнику уже довіку
Не дати ради тим боргам.
Вони печуть його і душать,
Він заздрить іншим, хто в гріхах.
Він не Манілов в «Мертвих душах»,
Він – витвір нинішній.
Зачах
У нього зародок л ю д и н и,
Відтоді, як пізнав - у нас
Хто править - правий. Що віднині
Він найправіший.
Кожен раз
Йому громада те засвідчить
Волячим послухом. Мабуть,
Волам вже невідомий відчай:
Вони й голодні не ревуть.
Це все про грішників великих,
В котрих душа давно глуха.
Хоч мудра річ у чоловіка:
«Чи є хто в світі … без гріха?».

-2Я все ніяк не міг збагнути
(Зневірі аргумент простий),
Як Богу можна всіх почути,
Простежити, допомогти?
Що все він бачить, все він знає,
Не втаємничити гріхи.
Тому не всі їх і прощає
(Гріхів не штуки, а міхи).
А як же ми їх відчуваєм?
Себе ж не можна обдурить.
В собі, виходить, свідка маєм,
Котрий не стане говорить…
А може?... Думалось: розгадка
Там, де душі моєї дно.
Всевишній стежить за п о р я д к о м,
В якому з нами заодно.
До цього слід прийти самому,
Читати мало «Житіє …», Він скрізь – у кожному, у всьому.
…Якщо, звичайно, совість є.

*

*

*

Нахиляйтесь до криниці,
Із якої ви пили.
Повертайтесь наодинці
В час, де разом ви були.
Повертайтесь.
Проживіте
Знову мить хоча б одну.
Може, в тому на сім світі
Чути с п р а в ж н ь о г о луну?
Може, в тому.
Невблаганно
Нас чатує сивий час.
Придивляється. Та з нами
Є він.
І нема – без нас.

З політичних дискусій
Коли високе в закликах падлюки,
То краще б ворог ту високість кляв,
Бо люди знають: пес в господі злюка,
Якщо хазяїн крав – не заробляв.
Що ворогу вороже – цінне значить.
На те не шкода людського труда.
А ось в нікчемі суть його побачить
Не всім і не відразу випада.
І через те чим скорше світло правди
Прониже лицеміра, що рече,
Тим краще буде тій високій справі,
Котрій підставив ти своє плече.

*

*

*

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 лиш щасливі люди –
то життя моє.
Мить у долі невловима,
невловимая…
Ти у мене половина,
половина я.
Не лише нам сонце гріє,
тільки ж 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.

Прощальна
Ой, червона калинонька,
осінній туман.
Ой, лихая годинонька –
правда чи обман…
Усього не будеш знати,
та й нащо воно,
Як несем на плечах брата
ой, під знаменом.
Йому в очі жовто-синій
відсвіт не горить.
Він не встиг своїй дівчині
серденько відкрить.
Він до матері не схилить
голову свою,
Не побачить – стоїть сива
серед кураю,
У степу, що так далеко,
у диму боїв.
…А над ним летять лелеки
із його країв.
Пролітайте, чорно-білі…
пташечко, лети,
Щоб вас також не убили
названі брати.
Повертайтесь знову жити
до лугів – дібров
Над землею, де пролита
наша чиста кров.
Де зійдуть червоні маки,
і на всі віки
Ніби межі – віщі знаки
Україноньки.

Патріотизм
Ні достойним прикладом, ні словом
Не навчити іншого любові.
Клятвами, очей шалених зблиском
Не сприйметься суть патріотизму.
Вірити не можна показному –
Доброту не прищепить на злому.
Скільки ми набачились такого Клятв і жестів, посилань на Бога…
Він мовчав, лукавить Бог не вміє,
Правдою один він володіє.
Є любов, як віра – без принуки,
В ній і щастя, і найтяжчі муки,
І сльоза, котру ніхто не бачить,
Коли розпач, коли серце плаче,
Припадає до землі, до краю
І людей – не совістить – благає:
Сестри і брати! Брати і сестри!
Не дозвольте чварами роздерти
Те, що є від роду, що – нетлінне,
Що в єдинім слові – У к р а ї н а.
Що в душі з народження – до тризни…
Тільки це і є патріотизмом.

Комплімент
Ну що мені до Вашої краси?
Красивих є доволі – придивися.
Ти й сам уранці вмийся, поголися
Й запитуй: «Скільки літ собі даси?»
Не зайве, звісно, ніжки і вуста,
Щоб чарувати вродою своєю.
Та істина з’явилась неспроста:
Людина гарна, перш за все, душею.

Уроки природи
Зігнулася під мокрим снігом туя,
Верхівкою уткнулася в намет.
А скромна сосна мовчки протестує,
Струнка, немов відкинутий багнет.
Природа так своїх дітей навчила
Уміти виживати в час тяжкий.
Бо це ж вона і землю снігом вкрила,
Й вділила сосні стовбур негнучкий.
І між людьми це правило природи.
Його не слід оцінювать, а знать, Є люди найстійкішої породи,
А є гнучкі, аж прикро помічать.
Тут висновки робити можна різні.
З уроку суть для себе ти влови:
Трапляється, у туї стовбур трісне,
А сосна все стоїть. Й без голови.

Молитва*
Живі, помолимось за тих,
Хто т а к знайшов туди дорогу,
Де біль безвинних ран притих,
Де справедливість є від Бога.
Живі, помолимось собі,
І дні свої переберемо:
Де все - по совісті й судьбі,
І… де життя пройшло даремно.
Святих немає поміж нас –
Стають святими через жертву.
Вони залишили нам час,
Живих живіші навіть мертві.
У сповіді свою вину
Признаємо – душевну стужу,
Щоб в нас не виграли війну
Лакейство наше і байдужість.

__________________________________
* за полеглих в українській трагедії 2014 року

Вишиванка *
Пам’яті Святослава Дмитріва
та всіх полеглих в боях за Україну

Не приймала хата біла
Разом стільки люду.
Аж оце гостей зустріла –
Люди звідусюди.
Стоїть гомін на дворищі…
- Чи везуть, чи ні ще?..
Сльози, зойки. Та все ближче,
Та все голосніше.
- Що з матір’ю?, - непокоївсь
Хтось поміж дядьками.
- Там лікарі із «Швидкої»
Приводять до тями.
Вийшла, ніби с хреста знята,
Та й спинилась скраю.
Силкувалася сказати:
- Сина зустрічаю.
Він же лише позавчора
Поїхав з відпустки,
Люди добрі! Яке горе,
Яка в серці пустка…
Чом його я не тримала,
Чом не впала в ноги?
Побратими його ждали,
Збирались в дорогу.
І – до труни. Розступились,
Підвели. Спинились.
Ще трималась. Не хрестилась.
Знов заговорила:
- Прости мене, мій синочку,
Не встигла сказати,
Що закінчила сорочку
Тобі вишивати.
____________________
* з розповіді очевидців

Чи я ж так оце гадала?
Кладу в узголів’я.
Як ти просив – готувала
На твоє весілля.
Буду легше пізнавати
Вже на тому боці.
Будеш мене зустрічати
В вишитій сорочці.
Захиталась. Підхопили.
А оркестру хвилі
Понад дворищем злетіли,
Тяжко в серце били.
…І зривалося пекуче,
Не до місця, наче,
Між людей щось неминуче
І лихе, й гаряче:
- Будьте прокляті навіки
Призвідці розбою!
З «нашим» пребрехливим ликом,
З вашим «гумконвоєм»!
З тими, хто на смерті вершить
Свої темні справи…
Щоб вдавились ви нарешті
Багатством кривавим!
…Пливе горе по вулиці.
Усіх не минає.
Стоять хати, похнюпились.
Нема… хати скраю.
11.02.15

НАВІЮВАННЯ ТРАВНЕМ

Листи
Нас поєднала «павутина»,
І ми забули про листи.
Знайди старі хоч на хвилину –
Побачиш, скільки ти не встиг.
Не встиг радіти дню новому,
Бузковим запахом хмеліть,
Пірнати в щастя й знову в ньому
Тебе безтямно полюбить.
Не встиг хвилини оцінити:
Здавалось, нескінчений вік.
Роки, в яких збирався жити,
Злилися у стрімкий потік.
Вони летять все далі й далі,
Подалі від старих листів.
Які сьогодні нагадали
Те, що забути я не смів,
Що є у всьому час і міра.
Нас так учили. Вчив і я.
І зрозумів лише допіру,
Щ о змила бистра течія...
Як часом хочеться спинитись,
Щоб переглянути листи,
Коли лише збирались жити,
І всіх згадати.
І простить.

До політичного некрофільства
Люди!
Не вірте ви клятим!
Так вже не раз було:
Той, хто руйнує
пам’ятник,
Здатен лише на зло.
Ниций, убогий яточник* Хутірський кругозір…
Той, хто руйнує
пам’ятник,
Гірший, ніж дикий звір.
Він – провокатор платний Й милостині не дасть.
Той, хто руйнує
пам’ятник,
Матір свою продасть.
Можна його запитати:
Де він і що
Зборов?
Той, хто руйнує
пам’ятник,
Холодно пустить кров.
Сам він
і його братчики
Брешуть, що ти їм брат.
Той, хто руйнує
пам’ятник,
Майже посутньо кат.
Де він ховає свастику?
В нього від неї хист.
Той, хто руйнує
пам’ятник,
Не патріот - фашист.
…Та, як хитнеться
маятник,
Й інші вчитимуть жить,
Той, хто руйнує
пам’ятник,
Першим перебіжить.
________________________________________
* Яточник – дрібний торгівець, власник ятки.

До Різдва
А все-таки, як добре розпочато:
Сповитий в яслах спочиває Син,
А поруч Мати, лагідні ягнята…
І Зірка Віфлеємська нам усим.
Й не треба зазирати в невідоме
До самого Початку, до Творця.
Лише повір: все просто, як солома,
Марія, Йосип, зірка і вівця…
Все звично. До людей в людській подобі
Посланець Того, що повсюдно є,
Із долею трагічною, в «оздобі»
Людського зла. Й любові навзаєм.
Це нам, як неукам, підказка чи порада, Живи свій строк, відведений тобі,
Бо наді злом все ж запанує правда,
Хоч й цвяхами пронизана в судьбі.
…Дві тисячі років уже минуло
Підказці і жертовній, і святій.
А ми її не чули чи забули? Продовжуєм з собою вічний бій.

Дятел
Вже у лісі зима хазяйнує.
Ще без снігу, то й пустка немов.
Лише зрідка тут бесіду вчуєш
На одній із поширених мов.
Це трудяга оживлює тишу,
Рівномірно нагадує всім:
- До роботи! Вагання залиште,
Ми нікуди не зникнем звідсіль.
Для одних - час тяжких перельотів,
А для нас – охорона зими,
Бо у щасті, негоді, скорботі
З рідним краєм лишаємось ми…
Мені вчулося так, не інакше,
Бо з природою хвиля одна
Для таких спілкувань, коли бачиш,
Що із нами єдина вона.
Поважаю настирливу птицю
Як взірець за життя в боротьбі,
Що ніколи в чужій годівниці
Не шукає рятунку собі.

Еліті
Бунт внутрішніх еміграцій – для чого, кому, кого?
Т.Севернюк

Де ви – знавці, оцінники і судді,
Коли сьогодні схиблений маршрут?
Хіба не видно чи не чуть посутній
Злодійський крен, зловісний скрегіт пут?
Ви все ждете, щоб з відстані вказати
Хто помилявся, в чім помилка є,
А заодно епітети роздати,
Самовдоволення потішити своє.
Я не ховався. Піднімався, падав.
Душа кривавить від образ і змов.
Але ні разу там – на барикадах
Я вас не бачив – вдатних до розмов.
З пророблених частково фоліантів
(Для звань, посад чи власних реноме)
Ви пізнавали світ іще від антів,
Сучасний світ для вас – кіно німе.
За частоколом злих стереотипів,
Де чорно-білі фарби і думки,
Ви боїтеся, щоби хтось не випав
Із сажі чи словесної муки.
Земля тим часом корчиться в пологах.
Країна – викидень, чи має право жить?
Ви де – в лакеях, у «геройських» блогах?
Хай мимо вас історія біжить?
Еліто! Відклади свої турботи,
Час істини сьогодні настає.
Себе зміни і піднімись на спротив.
…Якщо ти є.
І совість в тебе є!

Згадки
Г.В-Д

Сусідочко з дитинства, пожени
До річки гусенят своїх узбіччям.
Хай дивляться ізверху ясени,
Як час сплива з учора аж у вічність.
Пливе із ним малесеньке село…
Згадати – отже знову пережити.
Повернеться усе, що там було,
Прощення нам нема за що просити.
Тому і втіха. Добре так тому,
Бо ми ж таки (хоч і всього лиш) л ю д и.
І нас такими, віримо, приймуть
І згадуючи, пам’ятати будуть.
Хоч як і де – по-всякому бува.
Ми ж не святі, та чисті наші треби.
І совість наша від батьків – жива,
Ні перед ким ховать очей не треба.
Ми згадками єднаємося знов
Із рідними, з усим, що нас плекало.
Розповідай спочатку, від основ:
…Мале дівчатко гусеняток гнало.

Зимова прогулянка
-1Зима ж яка прийшла! Сніги… Морози…
Як у дитинстві – біла-біла ніч.
Йдемо по вже протоптаній дорозі.
І йде минуле – спогадом навстріч.
Не все підряд: то ковзанка у парку,
Де Кристалінська з платівки… прокат…,
То яр засніжений долає валка
Школяриків – дівчаток і хлоп’ят.
То санки від левади… мала куча…
Дитячий галас: крики, сльози, сміх.
То старший брат, завжди небалакучий,
Додому тягне санками усіх.
Чекай, але й тоді були відлиги,
Для кирзових недоносків – біда.
Та пам’ятаються сніги… співуча крига…
Хоч краще пам'ять береже вода.
Нічого в тому дивного немає, Позад – неопалима купина.
Життя щасливим в спогадах минає,
Хоч між купин була й трясовина.
Але на подив, з часом більше й більше
Минуле – ніби геть без трясовин.
Є щастя жить: відлиги… ждеш чи їдеш…
Йдемо удвох… Чи я іду один.

-2Хоч на кутку її не крайня хата,
Та мати крайньою в селі живе.
Її вікно засвічене пливе
Так одиноко… Сніг іде лапатий.
Що згадується їй о цій порі?
Що чується, коли мовчить і образ?
Розмови подруг, стомлених і добрих –
Дівчат, удів і сиріт, матерів?..
На вулиці, зарівненій з тинами,
Вузенька стежка – до криниці слід.
На цямрині в куточку взявся лід.
Тут воду набирає тільки мама.
Та і вона… Вже б снігу натопила,
Щоб курям їсти… прати рушники…
Та празники ж! Прийдуть колядники…
Вода джерельна пам'ять розбудила.
…І в тиші, потривоженій недаром,
Почула мати свій дівочий гурт,
Й святкову пісню, співану отут,
Де «…вечір добрий, пане господарю»…

Зелений дух весни
Вечірній тихий сквер… Весніє рідне місто…
Каштанових суцвіть узори молоді…
Зринає знову все далеке і пречисте
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: Весну і молодість, любов’ю оповиту,
Не опускайте із 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: Весну і молодість, любов’ю оповиту,
Не опускайте із своїх небес!
Ми там удвох. Там завжди буду жити
Я молодим,
Бо я люблю тебе!

Навіювання травнем
Пахне в кімнаті безом…
Пасіка… перелаз…
Запахів давній безум
Знов повертає враз
В двір, споришем укритий,
На дорогі стежки,
Там, де босоніж в літо
Манять і ясенки.
В берег, де верб затіння
Товпляться по межі,
Де від 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.**
Як все збувалось швидко!..
Час як тепер летить!..
Кличу з драбини:
- Мишко!
Дай мені золотий!..

_____________________
* - бузок
** - стеля в хаті з боку горища (діалект)

Нагадування
Я не скажу, що це мене
З якогось часу стурбувало.
Ні. Просто знаю: не мине
Те, що нікого не минало.
Звичайно, клопоту, шкода,
Близьким завдам в якусь годину.
Але ж і я, коли біда,
Сховатись не шукав причини.
На них надіюсь над усе,
Не на начальство й протоколи.
В Малу Вітчизну віднесе
Нехай мене мінлива доля.
Дощем село заплаче там,
А не казенний стольний Київ.
І так завершиться проста
Моя дорога.
Боже милий!
Нехай вже там я упаду,
До світу душу розпростерши.
Там хоч знайомі підійдуть.
Рідня далека.
…Та й дешевше.

Невідомому Сашкові
Як хлопчик гірко плакав в літаку!
Невтішно так від того, що… заплакав.
Не міг ніхто біду його таку
Розрадити, закрити, забалакать.
Батьки жаліли, знали, що мине,
Притихне, заспокоїться, відтане.
І справді, згодом личко осяйне
З-за крісла появилося неждано.
Мій крихітний супутнику, нехай
Ніхто не сварить за твою турботу.
У тебе вище право - вибирай
Чи плакать, чи сміятися достоту.

Осінні ночі
Як добре, що тепер не світлі ночі
На схилі року і мого життя.
Я приховаю помарнілі очі,
Хоч не сховать своє серцебиття.
Забулось те, що забувать не треба,
Я повертаюсь ніби до весни.
Опівночі заголубіє небо,
І уві сні лечу, летять зі мною сни.
А 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.
І добре як, що є у мене ти.

Спасівка
Пасіка пахне. Грушки на ослоні.
Мати плете із цибулі вінки.
Спасівка. Тепло. Серпневе осоння
Тихо пливе із віків у віки.
Скільки відтоді минулося Спасів!
Скільки всього заплелось у кільце В долю, напевно.
Але у запасі,
В пам’яті с п р а в ж н і м лишилося це.
Пасіка пахне…

Перший сніжок
Ой, упав сніжок…
(народна пісня з Черкащини)

Ой, 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, –
Там, де вдвох ішли, яблуні 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…

Закритій школі - з нагоди її 100-ліття
Де сліди по світу стежечками?
Де у вічності лишилися сліди?
Школо наша мила, спільна мамо,
Ти усіх до себе приведи.
В класах місця, мабуть, буде мало.
Ми посеред рідного двора
Станемо такими, як бувало, Як була щаслива в нас пора.
Тут усі однакові, бо – діти.
Тут всі різні, бо ми люди є.
Ти одна могла усіх зігріти,
Бо тепло однакове твоє.
Це тепло нас часто рятувало
В бурі, в заметілі снігові.
Ми тебе, як матір, пам’ятали,
Дві війни відбувши світові.
У трудах, у клопотах, у злеті,
В горі, що судилося сповна,
Ми екзамен склали по білетах,
Що писала їх не ти одна.
Все минає, що тобі сказати?
Бачимо біду твою, як є.
Коли діти залишають матір,
То й вона сирітства зазнає.
Щось недобре діється. Від того
Покоління школярів твоїх
Моляться за тебе. І до Бога,
Й совісті далеко не святих,
Щоб була ти в чистоті привітна.
Щоб нам легше святість берегти.
Щоб твої завжди світились вікна,
Як у наші душі світиш ти.

Повітряний змій
За селом, там, де луг, запускаємо зміїв…
Попід хмарами – там їхня доля легка,
Їм здається тепер, що збуваються мрії –
Відпустила б лиш нитку дитяча рука.
І вони полетять як осінні лелеки
Усе вище і вище, за обрій ясний.
…Я для змія ввижаюся зовсім маленьким,
А цей луг і село – світ для нього тісний.
Саморобний літун – чистий витвір забавки Не зривайся на вітрі: додолу впадеш.
Я тримаю тебе, і моя безрукавка
Ніби теж майорить понад світом без меж.
…Доки є поміж нас хоч би ниточка спільна,
Не зважай на омани далеких світів.
Почуття нас тримає – слабке і всесильне –
Це вже хто як відчув чи відчути хотів.
Летимо, ніби змій, проти чорної тучі.
В ній – загроза понищить і згадки покров.
Але є для польоту між тим неминуче –
Вітер,
нитка,
рука
і любов.

Признання
Я не часто на цвинтар приходжу,
Бо із вами немов наяву
Кожен день зустрічаюся. Отже,
Не в розлуці із вами живу.
Я нарешті почав розуміти
Те, що серцем вдавалось відчуть:
До батьків не вертаються діти,
Вони завжди із ними живуть.
І тепер, як печаль покриває
Шлях з порога до вас, за село,
Моє серце гостріше згадає,
Що при вас тільки щастя було.

Притча
Ченцю одному чи сон приснився,
Чи уявилося, як не спав, Маленький хлопчик до хвиль схилився,
Із моря воду відром черпав.
Та й ніс на берег. В пісочку ямка.
Її поглибив, втоптав на дні
Щоб, розпочавши роботу зранку,
Пізнати море на глибині.
Труди даремні - вода не спала.
Стомився хлопчик. Сів на пісок.
Чернець Антоній (його так звали)
З тієї яви дістав урок.
Він тайну світу хотів збагнути,
Щоб пояснити, як йшов Творець:
Від зір і неба до хліба й думки,
Що є - початок, а що – кінець.
Маленький хлопчик – вінець Природи
Ченця на роздум навів простий:
Не треба марно носити воду,
Слід світ любити і берегти.
І, безперечно, цінити миті,
Те, що з собою вони несуть.
Він встиг ще, кажуть, щось зрозуміти,
А що, не знаю. Не в тому суть.
А в тому, певно, що шанувати
Слід місце, котре нам відвели.
І обережно світ осягати,
Щоб в ньому зайве не осягли.

Провідуйте батьків
Спішили день за днем у юності на марші,
А згодом був їх лет 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), і з 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 непридуманої гра.
Короткі в естафет родинні «коридори»
З любові і добра.
З любові і добра.
Провідуйте батьків - просить не треба слізно.
Міцніє хай завжди сім’я, родина, рід.
Провідуйте батьків, поки іще не пізно,
Хоч би тому, що… слід.
Хоч би тому, що слід.
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.

*

*

*

Чом 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, чи я 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.

Барви життя
Життя не чорно-біле, не рябе,
Імпресія – в нім кольору основа.
Яке багатство! – бачити тебе,
Чи в дзеркалі – себе, чи простір знову.
Ми цінимо фрагменти, частки, дні…
Не відаючи часом – то відбиток
Усесвіту, взаємності.
Одні –
Ми і ніщо, і два світи відкриті.
Я чарувався видами Мане,
Не розумів спочатку Ренуара.
Їх вже нема. Наш світ також мине.
Коли? Дасть Бог, колись, не незабаром.

Як же тебе любити?
«Чого бідний?..» –
з української народної приказки

Як же тебе любити,
бідний... смутний народе?
Як тебе можна славить,
родом пишатися як?
Нащо тобі держава?
Нащо тобі свобода?
В закутку можна нидіти
і на чужий п’ятак.
Злодію годиш завше.
Приймеш брехню за правду.
Трон віддаєш негідним –
хай тобі пута плетуть.
Віру твою паплюжать.
Землю твою окрадуть.
Мову твою ґвалтують.
В душу твою плюють.
Тільки утрешся мовчки –
так, наче дощ... нізвідки.
Жаль тобі пана й пані,
бо поміж них гризня –
Як тебе ще обдерти?
Паперть – суцільні свідки.
Жаль, ти сліпий – охоче.
Жаль, бо глуха рідня.
З милостині щасливий –
ручку цілуєш ревно...
Як же людині жити
серед людей таких?
Ситим ізнов, напевно,
збудеш права джерельні...
Господи! Як збудити,
Гідність в рабів німих?!
Як же тебе любити,
рідний, однак, народе?..

РОЗДУМИ В ЛИСТОПАДІ

*

*

*

Лісу пишний жупан
Та й додолу упав…
І дерева стоять не прикриті:
Де - гіллячка суха,
Де - ховалась труха,
Як жилося, то те і нажито.
О такій би порі
Аби раз хоч на рік
І людину пізнати достоту:
Щоб душа без прикрас
Поставала хоч раз
Без одежі брехні й позолоти.

*

*

*

Як 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?

Спогад

Осіння темінь поступово вкрила
Моє давно покинуте село.
Мовчать кутки – села ослаблі крила,
Пливе печаль.
Не так воно було.
Не так як в дні сьогоднішні ведеться,
Коли немає спільного життя.
Бо як у згоді серце з серцем б’ється,
Тоді й селу немає забуття.
Тоді зове гармонія до клубу,
Попід левади лине перелив.
Його прості мелодії під груди
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 і багатих –
Багатих на свою просту любов
До цього краю, де у них коріння,
До цих хатів – хаток після війни.
Де в них попереду – пора цвітіння,
Де є батьки.
Де житимуть вони…

*

*

*

Як 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 наповнює душу,
Що осінь пливе сивиною,
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 осіннє моє.

________________
* Віра, надія, любов.

*

*

*
Пам’яті Д.Луценка

Коли тепер твою співають
пісню,
Вважаючи народними слова,
(А так було, і нині є, і прісно.)
Душа твоя воістину жива.
Твої ж слова ясні і легкокрилі,
Торкають струни серця золоті,
Щоб ми раділи, плакали, журились…
Щоб ми людьми лишались у житті.
Щоб ми не сміли черство забувати,
Що ми за все в одвіті. Ми – одні!
Що «Україна», «Батьківщина», «мати» –
Слова значущі тільки в однині.
Що є Любові незбагненна сила,
Котра єдина наш народ спасла.
… Щоб на Любов ми щиро помолились,
То Бог тебе із піснею послав.

*

*

*
Чорний вітер…
Т.Севернюк

Чорний вітер над землею
Котрий день гуляє.
Ніби свариться на неї,
Вихором кружляє.
Ніби хоче відшукати
Лихові причину…
Не шукай. Не можеш знати:
Лихо – то людина.
Зустрічав її ти часто
На благеньких межах
Там, де вибір поміж власним
Й тим, що всім належить.
Межі ті ідуть по людях,
А не поміж ними.
І тому далеко всюди
Людям до Л ю д и н и.
А межа – немов безодня,
Глибина темніє…
Через те й біда с ь о г о д н і,
І вітер чорніє…

Осіння пісня
Понад 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.
…Ой, чому ж це понад ставом
зажурилися явори.

Відгук

Т.Севернюк

Дасть Бог, не близько нам до тризни,
Ріка життєва нас несе.
Я б розібрав на афоризми
Тобою писане усе.
Бо в Тебе є багатство бачить,
Рядком створити полотно,
Де небайдужому – неначе
У світ відчинене вікно.
А там і простір, і стежина,
І всесвіт, і щемливе «я».
І все те – разом, все – єдине,
І в ньому доленька твоя.
Гірка… Щаслива… Хто те знає?
А судді хто? Й нащо вони?
Ледачий думать – не читає,
Йому всі винні без вини.
Та не для нього серце б’ється,
Душа за совісних болить.
То тільки здалеку здається,
Що легко слово народить.
Ти не сама – Господь з тобою.
Він обраних не забува.
Твоєю Він веде рукою,
Й тобі підказує слова
Про те, чим варто в світі жити,
Чому не варто «кров за кров»,
Життя таким, як є, любити,
Бо вища суть його – любов.

Поради природи

Берег річки. Ліс в задумі.
Сіре все, аж серце ссе.
І вода стоїть. І сумно –
Мов скінчилося усе.
Все, що мріялось, чекалось,
Що буяло навесні,
Що у пам’яті зосталось
І лишилось при мені,
Як латаття зеленіло,
Як конвалія цвіла,
Як на руку захмеліло
Сіла стомлена бджола.
(Крилець ніжні перламутри,
В ніжках – матова перга),
Як дивилась бджілка мудро,
Ніби тайну берегла.
Про важливість миті щастя.
Про щасливу кожну мить.
І про те, що повсякчасно
Треба щастям дорожить.
Щоб така природи правда
Осявала все завжди.
Щоб і ліс осінній радив:
Ти надійся, вір і жди.

Традиції

Ми звикли розумом чужим
Жить. Як службовці – по указу,
Знаходячи по сто причин
Для виправдань своїх щоразу.
То у варягів без гординь
Просив позичить князя Київ,
То при Московії з орди
Чекали ярликів Батия.
Ми із царем, і з королем,
І навіть з фюрером ладнали,
Як мовиться, не без проблем,
Все ж манкуртизм успадкували.
Чи нам за послух повсякчас
Якісь тривкі давали чари,
Бо не в Стамбулі, а у нас
Зросли сучасні яничари?
Їм рідну матір на торги
Вести – що продавать скотину,
Навісивши свої борги
На «рідну неньку» - Україну.
І славить вольності почин,
Приплакувать (на людях) трішки,
З народом разом ідучи
До храму … метрів з десять пішки.
Гірких традицій в’ється нить
Петлею для свого народу.
…Він ще не здатен розрізнить,
Де є поріддя, де – порода!

ВІДРЯДЖЕННЯ ДО ВІДНЯ

Балада про човен
Ніч… а човен як срібний птах!..
Є.Плужник

Учитель написав мені листа
Розумного, розважного, …сумного.
Я декілька разів його читав,
Бо в ньому вірші вчителя старого.
Хороші вірші. Чисті, як сльоза.
А врізався у пам'ять образ щемний:
«У річку човен, - він писав, - вмерза…»
Його. Рибальський. Кинутий, напевно.
Учителю я вдячно відповів
За вірші, добре слово і поради,
За те, що в час недобрий він зумів
Не озлобитися через неправду.
За тижнів три прийшов назад конверт
З казенною припискою до нього.
Я зрозумів: самотнім був поет
В останні дні життя свого земного.
Літа минули. Мчались все скоріш,
Немов би їх двигун скажений рухав.
Та все ж не забувається той вірш
І автор той, йому земля би пухом.
А днями ще раз образ обізвавсь
Підставою для доброї надії, На березі мій човен спочива,
Закиданий грудневим сніговієм.
Я вчасно його виволік з води,
Перевернув, поставив на колодки.
Тепер мене притягує туди
Найбільше, мабуть, спогадом солодким.
І тішусь тим, що човен не вмерза,
Й покинутим себе не відчуває.
Що зійде сніг, що весняна гроза
По-тютчевськи прийде «…в начале мая».

Порада рідним
Витягніть ялиночку зі схову,
Іграшки частково обновіть.
Хай минуле завітає знову
Із старими кульками на мить.
Зайчики посріблені й лисички,
Що із давніх років берегли
Відчуття казок малим сестричкам
Й настрій новорічний стерегли.
Хай не все збулося, як хотілось.
І таке буває. Не біда.
Просто наші іграшки уміли
Те, що зветься дивом, передать.
Ми й тепер творити маєм казку
Де і Коцький, і яйце-райце.
Де ялинка – нібито підказка.
Просто треба вірити у це.

*

*

*

Як тобі живеться на чужині,
Дівчинко з далекого села?
Сподіваюсь, рідний край донині
Ти в своєму серці зберегла.
Хай тебе ніколи не осудять,
Що така від дому далина,
Бо отак лихі вчинили люди:
Батьківщина - ніби чужина.
Ти колись повернешся, як доля
Шлях тобі простелить на порі,
У вишневий сад за крок до поля,
Де криниця в маминім дворі.
Там і досі у зимову стужу
Стежечка прокидана тобі.
Горлиця щодень улітку тужить,
Чом нема дитини на обід?
Пам’яттю хоч поки що прилинеш.
Докори, як є вони, відкинь,
Бо Вітчизна все одно єдина.
Так було і буде на віки.

*

*

*

З відстані, з сусідньої Європи
(Рахівська смерека – її центр)
Краще сам второпаєш, що скопом
Всі до нас, та тільки якось боком,
Ніби просим кинуть в руку цент.
Їй би «усусідитись» із нами…
Жебраків жаліють.Тільки як
(Хоч і поряд живемо віками)
Із душі байдужий зсунуть камінь,
І… не забруднитися ніяк?
Що робити? Кинутись в обійми?
Раховом потикати в лице?
Пригадати різні орди, війни,
І Альошу й Трептов-парк в Берліні?
Нині не спрацьовує все це.
Є в нас гордість. Є і чим гордиться.
Тільки хто ту гордість донесе?
Футболісти наші темнолиці?
Покоївки в західних столицях?
Ті, для котрих «євро» над усе?
Може мільярдери (їх тут знають),
Що скупили кращі береги
Темзи, Сени, Влтави та Дунаю?
Може, це і ціниться між нами,
Там – до честі шану зберегли.
Не чіпаймо європейські справи.
Нас тоді своїми назовуть,
Коли в себе власими руками,
Розумом і совістю, і правом
Європейську запровадим суть.
Буде так! І сестри, і братове,
Хоч душа принижена болить.
Не кидаймося високим словом,
Не позаздрим на чуже готове.
В Україні слід по-людськи жить!

Материнська мудрість
Матері у нас завжди мудріші,
Ті, що з нами, чи пішли раніш.
Їм життя відкрилося не з віршів,
Бо воно складніше, аніж вірш.
У просте до болю рідне слово
Мати стільки правди укладе,
Що здається, відповідь готова
На усе, що жде тебе й не жде.
І з того не треба дивуватись,
Бо до правди чистої дійшла
Серцем, справді всевидющим, мати.
До того вертайся джерела,
Тільки спраги все ж не утолити,
Бо не можна осягнуть святе.
З матір’ю найлегше в світі жити.
…Жаль, ми пізно згадуєм про те.

Подарунок
Трошки діла, але добре знаю,
Скільки щастя для дитини в нім.
Щось купи малим від Миколая,
То назавжди буде згадка їм.
Квапимося все кудись, нервуєм,
Ліктями штовхаємось в метро.
Ми вже встигли! Чуєш чи не чуєш?
Живемо як треба – на добро.
Для своїх найперше. Для дитини.
Дивлячись на тебе, і вона
Знатиме, що щастя у єдинім –
Іншим дарувать себе до дна.
Невловиме, бо воно – як миті.
Нескінчене, бо воно – завжди.
Ми щасливі тим, що можем жити
Й заступити інших від біди.
Хай добро взаємне не минає
Нам, тобі, дитині, людям - всім!
…Подаруй малим від Миколая,
І назавжди буде згадка їм.

З чистого листа
З чистого листа почати жити
Не вдавалось ще нікому. Ні.
Бо усе, що встигли ми зробити,
Все – при нас, а отже, й при мені.
І тому важливо в кожній справі
Бачити життя початий лист
Тим, чого ніяк не вдасться править,
Щоб змінить лукаво форму й зміст.
На своїм продовжую писати.
Чистого все менше. А проте,
Часом починаю жалкувати,
Що писав не так.
Не тим.
Не те.

До свята
Передсвяткові хвилювання –
Найкращі з кращих хвилювань.
Хоч не трапляються збігання
Грошей, можливостей, бажань.
То все дрібне. Хай буде свято!
Хай радість близьким принесе!
Хай буде їх у нас багато!
Пошліть вітання їм – і все!
І хоч не все у нас святково,
Бо точить клопіт, щось болить…
Вважайте, все це – випадкове.
Он свято радісно спішить!
…В його полоні я віднині.
Кому не хочеться тужить,
Здавайтесь! Це полон єдиний,
В якому хочеться пожить.

*

*

*

Не літаю в сні, а літається.
Білий світ мені чом хитається?
Чом співається, не голоситься,
А любов мені в серце проситься
До людей усіх. Хіба варто це?
Пада білий сніг, холодить лице.
Проти вітру йду. Може, досить так?
Хто в моїм ряду зробить добрий знак?
Як же так воно з нами сталося,
Що й думок водно не зосталося?
Кожен сам собі з горем, з танцями,
А чужинець вбіг вже на станцію,
Із своїм добром, тільки з краденим.
Вам на глум – кульки, ви і раді їм.
…Не літаю в сні, а літається.
Білий світ чому так хитається?

Останній окоп
Не я один, а нас таких багато,
Чудуємось, чому такі ми є?
Біда не вчить. Історія – не свято,
Вона ще гіршу правду подає.
Усобиці, мовляв, біду творили.
Це правда. Та пора вже зрозуміть:
Віки минули, братські скрізь могили,
Але ж по-братськи й жити треба вміть.
Ми рік за роком. (Власне, вік за віком.)
Несем важкого спільного хреста.
А придивімось: хто із чоловіків
Вдає хитренько, що уже пристав?
І – шасть за тин! Патріотичне хайло*
Ізвідти виставить, щоб гордістю цвіло.
Писав Шевченко (не Тарас – Михайло):
- Героїв доста, правди не було.
Самі своїх водили ми на страту.
Нас гірко вчили «кожному – своє».
В нас завжди вистачало Геростратів,
Та й нині скільки наволочі є!
В ненависті лютуємо, у злості…
В зростанні знов шалено відстаєм…
Відстаємо у розумі – не в рості,
А час розплати справді настає.
Попереджав же нас іще Дурило**
В час Симоненка – витязя. Та де!
Поета просто ми «заговорили»,
А казка –мудрий натяк для людей.
Погана змістом казка на сьогодні,
Бо, х т о б із владців що не говорив,
Все ж котиться країна у безодню.
Без курсу. Без надії. Без вітрил.
_______________
* хайло – (жаргон), лице, морда…
** персонаж із казки В.Симоненка.

Німує влада. І летим в глобальний
Та хитро сконструйований проран.
Безсилі навіть спротиви вербальні:
І Біблія, і Тора, і Коран.
Країна в путах долара пустого,
Розміняна заочно для «своїх» –
На інтерес «мільярда золотого»,
Й обранців декількох. Таки твоїх!
Твоїх – моїх. Не будемо ділитись.
Ти ж плазував, приплескувать умів,
Приплакувать… Хоча, як придивитись,
І на біді ти заробить хотів.
Пора забути молитовні страсті,
Собі признатися хоча б зумій:
Ханжі в нас обирають педерастів,
Цнотливі голосують за повій.
Затим в сльозах – «Не вмерла б Україна!»
А потім винні всі, помимо їх.
І в брехні вірять нібито дитинно,
Бо так простіше виправдать своїх.
Я говорив – ви вірили пройдохам.
Я закликав – ви м и м о пропливли.
Я клявся – ви під «ахи» та під «охи»
Собі на шиї петлі затягли.
І хочемо, щоби по-людськи жити?
Тоді згадаймо: перше – ми не скот.
І друге – землю треба боронити,
Бо то й не фронт – останній наш окоп.

Самотність
Самотність… - найгірший
вид страждання.
Януш Леон Вишневський

-1Не залишай у самоті
Мене, бо це – 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.
Як 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.
-2Не плачу. Хай ніхто сльози не бачить:
Ні друзі, ні байдужі, ні чужі.
По-різному вони мій біль означать,
Попросять ще:
- Що сталось? Розкажи…
А що сказать, 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.
А може, ти цього чекаєш слова?
Мій спокій – тільки зовні, для усіх.
Що винні вдвох – ти визнати готова?
Удвох воно й поплакати не гріх.
Я плачу рідко. З співчуття, буває.
У ньому – біль моєї самоти.
Сльоза, бува, біду перебиває.
Скоріш би вже межу цю перейти.
-3Не стримуйся, зі мною поділись,
Тим горем, що гризе тебе і душить.
Самотність – добре, як на мить. 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 сказати слово чарівне
Одне одному мусимо сьогодні.

Брати менші
- 1Мій кіт рудий – премудрий як філософ.
Мишей не ловить – рибу сподобав.
З човна іду – зустріне. Зирить косо,
Свого щоб не проґавить, Боже збав.
У нас угода: в хату він не лізе,
Вночі у будці, наче вірний пес.
(Тим паче, будка гарна - під залізом).
Для кицьок – донжуанський політес.
Сам по собі. У нього більша зона:
Є двір, квітник і ліс – неподалік.
Домашніх терпить. Вороння відгонить.
До рук не йде, хоч з нами кілька літ.
Не знаю, що він думає про мене.
Буває, гадка раптом промайне:
Він бачить світ то білим, то зеленим.
…Чи я такий, як бачить він мене?
-2–
Хитра вивірка маленька,
Всюдисущий милий звір.
І відвідує частенько
Наш у лісі тихий двір.
Все провірить, поцокоче,
Приведе, бува, й малят,
Ніби вивідати хоче
Щось смачненьке для більчат.
І хоч нам вона – потіха,
Для дітей – і поготів,
Та з волоського горіха
Ми не брали ще плодів.
Бо горіхи недозрілі
Забере за кілька днів.
І, напевно, підозріла,
Заховає у гнізді.

Де воно – дупло? Не знаю,
Хоч здогадуюся де.
Бо узимку там, буває,
Шишка з дуба упаде.
А затим – веселий цокіт:
Мов, тікай з мого двора!
Я ж засвоюю уроки –
Підгодовувать пора.
-3До балачок був дід наш неохочий.
Але, розповідаючи оце,
Ховав невміло від онуків очі,
Щоб строгість не покинула лице.
«У молодості в мене був собака.
Вівчарка. Сторож, та найперше – друг.
Не на цепку, на прив’язі він плакав.
А так – нікуди, навіть у пургу.
Тоді такі крутили заметілі –
Під стріху заміталося село.
Збирались хлопці, так сказать, артіллю.
Ще про колгоспи й мови не було.
Зимові ночі довгі, тож не спиться»
(Дід-гармоніст на всю округу ас,
Сьогодні «ас» – буденне, «вечорниці» –
Щось дивовижне, ніби не про нас).
«Собака у соломі десь заб’ється,
Бо довго ждати, знає наперед,
І час від часу мовчки обізветься –
У шибку гляне – й знов під ожеред.
А восени мене взяли до війська.
Японська починалася. Пішов.
Пункт призивний в Таращі. Це неблизько.
Верст двадцять з гаком, навпрошки якщо».
(Я знаю ці «прошки» – ліси і хутір).
«Построїли там нас, перевдягли.
Аж бачу: друг мій колами… так хутко…
На станцію нас строєм повели.

Вже по війні - розказували наші» (Дід сиротою зріс, ще мав братів)
«Собака тричі бігав до Таращі
І вив. І їсти брати не хотів.
Востаннє повернувся, на порозі
Приліг. В бік хвіртки – груша там тепер.
Дід паузу робив при цій непрозі,
Сказати «здох» не смів –
Сказав:
«Помер».
Дід більш собак ніколи не заводив.
Казав: «Для чого? Й діти… в акурат…»
Я ж думаю: Брати… Царі природи…
А хто, скажіть мені, з нас менший брат?

*

*

*

Я почуваюсь, ніби винен,
Хоч вибачитися 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 безконечність.
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.
Прощаючись, назустріч йти.

До віри
-1Коли стоїш на грані,
А вибір за тобою,
Здається, я зарані
Готуюся до бою.
І знаю, що у зв’язці
Найслабша ланка зрадить.
Буває ж, як у казці,
Вона надійна справді.
То як же має бути? Шукай пряму дорогу.
Іди! А на розпутті
Проси поради в Бога.
-2Без помилки не вдасться прожити.
В нерішучих нема перемог.
Буть - не буть?.. – перестань ворожити,
Тут порадник – душа, а не Бог.
Але те, що здобуто на крові,
Ти у серці, як прапор, неси.
Те, що виборов, варте любові,
За яку і життя віддаси!
Покладайся на себе. А вірних
Підбереш, коли сам чогось варт.
Не бува перемог без офіри*, Перемог не буває без втрат.

_________________
* Офіра – жертва, жертовність.

Сніг у Відні
Відню сніг – новорічна оправа.
Засріблились газони, кущі.
Може, хтось і нерадий. Їй – право,
Відню сніг до лиця. До душі.
Він будинки окреслює біло.
Покриває грибки парасоль.
На світанку дві пташки несміло
Озивались в мінорі «мі – соль».
Передзвін від соборів глухіший.
Запах кави гостей дістає.
Мокрі лавки – новина невтішна
Для закоханих в місто своє.
Море квітів… гірлянди барвисті…
Ліхтарів понад Strase пробіг…
І сніжок опадає врочисто,
І тікає швиденько з доріг.
Все меланжеве, стишено дише…
Як пейзаж для сучасних Мане.
А Дунай свої хвилі колише.
Сніг летить…
Все мине…
Все мине.

Сон
Був 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 саме квіти лугові цвіли.
Здалось, вони голівки повертали
До нас, мов 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...

Притча про кінець світу

«Тим, хто «Апокаліпсис» чекає
І його бояїться, - новина:
Хай у Відень тихо приїжджає,
Бо це лихо Відень обмина».
Так австрійці радять жартівливо,
Та сприймайте жарт не жартома, Двадцять років наперед – сміливо
Бачить Австрія завжди сама.
І вперед іде. На жаль, не з нами.
Ми прилаштувались у хвості,
Бо навіщо приклади незнані
Галицько-донецькій красоті?!
Новину придумали євреї,
Щоби олігархів надурить.
Ми ж такої мудрості своєї
Можемо й австрійцям уділить,
Бо колись давно Шолом-Алейхем
В Переяслав жити закликав,
Кажуть, наче у московське «Эхо»*
Навіть оголошення послав.
Для багатих, звісно. Довголіття
Кожному із них гарантував,
І знайшлись в ХХ-му столітті (!)
Дурні чи наївні – хто там знав?
В Переяслав пан якийсь могутній
Ніби аж із Заходу припер.
– Тут, - сказав письменник (ще майбутній), Досі жоден мільйонер не вмер.
Тож і вам гарантія без страху
(Без страховки, себто. Він не знав,
Що скінчить страховка різна прахом
І для тих, хто крав, і хто не крав).
Трапилося так тепер, при сущих Світового уряду лакуз,
Що з людей зробили «неімущих»,
Хто роздер і хто «вернёт» Союз.
Люди добрі! Світова кончина –
Це помилка майя. Збавте тон.
Запізніло це для України:
В нас уже гуде Армагедон.
______________
*

газета.
Пам’яті А.Р. Лавріненка,

учителя математики, батька дружини.

Зізнання Відню
Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай
Тот цветущий и поющий яркий май…
Е.Долматовский

Ти, сподіваюсь, мав би пам’ятати
(Хоч стільки днів відтоді пролистав),
Як батько мій в далекім сорок п’ятім
За звільнення твоє медаль дістав.
Його, сільського вчителя, питали,
Як йдеться людям там, де воював.
- А-а!.. Добре там, де ми ще не бували, Він гірко (чи лукаво) жартував.
І пам’ятав… А жив – звичайно… бідно.
Пив «За Победу!», – звали за столи.
…І знов твої каштани зацвіли…
Ти виняток із жарту, милий Відню?
Не виняток.
Хоч ми тут і були.
24.04.12
Відень

Свій пай
Дурили селюків завжди і всюди.
Стократ – за незалежності роки.
«Щасливими» робили їх не люди,
А нелюди – при владі байстрюки.
Вони з того ж селянського коріння,
Та, взявши з нього соки й голоси,
Розкидали чужинського насіння
Поміж людей. Хоч хто про те просив?
І, облизавши руки по-лакейськи
Хазяїну, що їх за гріш купив,
З його подачі «істини» житейські
В село вселили. Грім би їх побив!
Чума із ними ніби походила
По селах українських. І нема
Святого суду владцям юродивим,
Хоча по них стужилася тюрма.
Щоправда, акти видали на руки.
Від шахраїв - шахрайський документ:
Пануй, мужиче, закінчились муки,
За пай без праці маєш дивіденд.
Коли захочеш – пай продати годен.
А не захочеш – дурно віддаси
Інвестору, господарю, заброді Еліті у теперішні часи.
Чи бачиш ти, окрадений мужиче,
Хто забирає нині урожай?
…На полі силуети чоловічі
В стерні шукають згорблено свій пай.

*

*

*

Білі лебеді на Дунаї…
Чисте небо, неспішний люд…
Я у Відні немов шукаю
Заспокоєння від облуд.
Від обридлого пустослів’я,
За котрим меркантильства дух,
Від дешевого легковір’я,
Популізму, що ріже слух.
Правди хочеться і простого
Діла кожному в цій порі.
Адже є і земля від Бога,
Й білі лебеді на Дніпрі.

Ода юності
Юносте, ти зоряна й висока,
Чиста, ніби дзеркало води!
Із джерел твоїх цілющим соком
Живиться душа моя завжди.
Юносте, бентежна і вразлива,
У тобі любові через край!
Ти мене підносила щасливим,
Ніби вітерець – пташиний грай.
Юносте! Ранковим розтуманом,
В травах - роси, у душі – розмай…
Все, що болем стало чи обманом,
Юності моєї не займай!
Юносте, моя правдива сповідь,
Дружби вірність на усі часи,
Ти мене і у часи бідові
Не здала невірі й не здаси.
Юносте, любові дужі крила,
Найсвятіше щемне почуття,
Ти мене таким, як є, зробила.
Я тому й юний все життя.

ВІДЛУННЯ ПСАЛМІВ

*

*

*
«Господи, что ся умножиша стужающии ми;
мнози востают на мя».
Псамлом 3

Уже не раз було: від стужі,
Що проникає до кісток,
Ти відчував себе недужим,
Нездатним зносити свій строк.
Від стужі, що на ймення – зрада
Із боку тих, хто йшов слідком,
Кому твоя стражденна правда
Була, здавалось, маяком.
Та тільки вітер кон’юнктури
Повіяв братчикам в лице,
Як на тобі – ворожа шкура,
(Їм знайдеться підстав на це.)
Та ще й позаочі огуди
На тебе жовчно нанесуть.
…Не переймайся, просто люди
Отак свою являють суть.
Прости їх, справді. Тільки й діла –
На серці стомленім рубці.
Глянь: вже найближчим захотілось
На мотузку шукать кінці.

*

*

*
«Сыновє чєловєчєстии, доколє
тяжкосєрдии? вскую любитє
суєту и ищєтє лжи?»
Псалом 4

Раби суєтності мирської,
Де верховодять гріш й лжа,
Гадаєте, що заспокоїть
Людей неправда?
Без ножа
Ви четвертуєте надію
На справедливість поміж них.
Дарма рахункам порадіє
Той, хто тепер «не із простих».
Він купить шмат якоїсь влади,
Із «тяжкосердними» утне
Вчергове партію-принаду
Для легковірних. І почне
На різних мітингах та шоу
«Страждати», блискати слізьми…
Лукавому не вірте слову,
Так завше робиться.
Візьміть
За приклад біль царя Давида,
Що, сином зраджений, моливсь,
Аби той жив.
(Дарма, не дивно…)
…І нині, як було колись.

*

*

*
«…Яко нєсть в смєрти поминаяй Тєбє:
во адє жє кто исповєстся Тєбє?»
Псалом 6

Роби добро, коли вчасно,
І не роби злого,
Бо не все на світі ясно,
Може, навіть Богу.
Роби совісно, по правді,
Як годиться людям,
Бо у пеклі – як потрапиш –
Сповіді не буде.
Сором ріже, наче бритва?
Умийся сльозою.
Це і є ота молитва,
Що буде з тобою.

*

*

*
«Господь испытаєт правєднаго и нєчєстиваго,
любяй жє нєправду, нєнавидит свою душу».
Псалом 10

Нічого тайного немає.
І все, що зроблено, і де –
Спливе, як правда всеблагая,
Й тебе роздягне для людей.
І не прикриєшся словами,
Бо що вони, як суть одна:
Ти грішник, праведник – між вами
Різниця – є? А що єдна?
Єднає те, що знати мусиш:
Неправду любиш, отже ти
Дияволу полишив душу,
Господь такого не простить.
Є слово й діло. Поміж ними
Немає проміжку для лжі.
Це правда і на кожну днину,
І для нещадної межі.

*

*

*
«С прєподобным прєподобєн
будєши,.. со строптивым развратишься».
Псалом 17

Ти ніколи і нікому
Не хвалися про своє
У роботі, в друзях, вдома…
Те, що в тебе, - те й твоє.
Хто тим болем перейметься,
Що тепер тебе пече,
І зарадить, і знайдеться,
Щоб підставити плече?
Навзаєм щось не попросить,
Як і ти у когось теж.
Він під чарку не розносить
Славу «дружби, що без меж».
Бо життя – не ґвалт кампаній
З децибелових напруг.
Там і Авель є і Каїн,
Є, хоч рідко, й справжній друг.
Він не заздрить і не гудить,
Не плете з вінків сильце.
Він, як варто, то засудить,
Як і ти його, - в лице.

*

*

*
«Даждь им, Господи,
по дєлом их…».
Псалом 27

Ми все, здається, поділили
(І злодію передали).
Уже і жданики поїли,
А раю ще не досягли.
Чи то Господь немилостивий,
Чи молитви в нас не такі,
Чи в проповідях пропустили
Слова пророцтва мастаки?
Слова Учителя про совість,
Про віру, правду і труди…
А те, що в нас – не випадковість,
Бо йти – то треба знать куди.
І Бог тому допомагає,
Хто власним розумом живе.
А той, у кого «хата скраю»,
Даремне Господа зове.

*

*

*
О.Кисельову

«Радуйтєся, правєднии, о Господє:
правым подобаєт похвала».
Псалом 32

Буває, хвалить… для годиться
На весь, як мовиться, загал.
Не поспішаймо прихилиться
До того, хто таке сказав.
То сипле бісером нікчема,
Чи заздрісник, чи лизоблюд…
На жаль, їх лава незліченна,
Окрім Пілатів та Іуд.
Зрівнятись хоче він з тобою
(Як він такий – такий і ти),
Або ж брехливою хулою
На тебе спертись, щоб «зрости».
Ти ставиш сам собі оцінку –
Скупу, тверезу, потайну.
Хвала й хула лунають дзвінко,
А правда любить глибину.
Хвалити інших – також право,
Життям заслужене твоїм,
Не задля оплесків і «браво!»,
Для прикладу передовсім.
Тож похвала із вуст лукавих –
Й тобі образа. А Йому?!
Його нам треба тільки славить.
В душі тримай хвалу німу!

*

*

*
«Уклонися от зла и сотвори
благо: взыщи мира…»
Псалом 33

Не годен словом оцінити
ЩО між братами – смертний гріх.
Не можна смерті повторити,
Вона – з добра у зло поріг.
Вона є істина. І міра:
Герою – почесті фінал.
І міра підлості у звіра,
Що братом звався на загал.
А лицедію на престолі
Із криводушності тавром
І свиті слинявій
ніколи
Зло не закінчиться добром.
Їх буде вічність проклинати,
Позбувшись лживого більма,
І, в горі сива, кожна мати,
Котрій розрадоньки нема.
А очі діток... А кохана…
Зазнає що в житті вона
І з волі злої, вже не хана –
З тупої волі пахана?
Коли ж прозріємо, братове?
На нашій совісті вина:
Продажний голос, лживе слово,
І хата… Крайня в нас вона.
Єднайсь – від степу до Говерли,
Щоб «брат» і хату не забрав.
За нас найкращі вже померли,
Померли, «смертю смерть поправ».

Анатомія зради
«Суди, Господи, обидящыя мя,
побори борющыя мя».
Псалом 34

Чужі не зрадять, бо - чужі.
Своїм довіритись не можна.
Вони не друзі, а … мужі,
Їм до лиця корона кожна.
Та ще й не кожна, - аби так,
Щоб обіпертися на тебе,
Гукнувши: «Люди! Я бідак!
А винен він! Карати треба!»
Чи хто заступиться? Не жди.
Тут ті, хто – «за!», ніколи – «проти».
Сам винен: вилізти з нужди
Їм допоміг, посіяв спротив.
Давно забулося, що ти
Ділився з друзями останнім,
Бо їм схотілося іти
Назустріч власним сподіванням
Повз тебе,
правду,
совість…
Страх…
Не переймайся цим, одначе.
Що їх дорога – суєта –
Вони самі колись побачать.
Роби своє. Життя – не гладь.
У ньому – труд, і біль, і знади.
Ти тільки сам себе не зрадь –
Тоді не страшно, як і зрадять.

*

*

*

«Нє рєвнуй спєющєму
в пути своєм чєловєку,
творящєму законопроєступлєниє».
Псалом 36

Не позаздри тому щастю –
Щастю грішників. Направду
Всім за зроблене воздасться,
Втіха з лиха безпорадна.
Не бажаю зла нікому,
Навіть злотворящим всюди.
Повернемося додому
Всі: і нелюди, і люди.
Вічний дім, де будуть душі,
Словоблуддям не окуті.
Лицемір себе ізсушить
Неможливістю спокути.
І, можливо, десь і нині
Він картається гріхами…
Хоч, скоріше, це наївно,
Не буває так між нами.
Так, не заздри, мстить не треба.
У собі шукай опору,
Бо для всіх єдине небо,
Суд для всіх наступить скорий.

*

*

*
«Скажи мнє, Господи,… число
днєй моих...».
Псалом 38

Якби ти знав, яке завдання
Найголовніше у житті,
Чи поспішав би ти щорання
До нього братися?
Щоб ті,
Хто дасть тобі оцінку згодом,
Занотувавши в формуляр,
А ти з оцінкою був згоден,
І тішився, немов школяр?
Не знаю. Може й, поспішав би:
Не дай бо головне мине,
Та в сумнівах своїх згорав би,
Щоб не минути головне.
Що ж найважливіше? Оглянься:
Плекать сім’ю, ростити сад,
Творить Закон (тим, хто зостався),
Найкращі вірші написать?
То безкінечний ряд. І в ньому
Любові слід, добро, печаль,
Постійна стежечка додому,
Де рідний край, і той причал,
З якого шлях почавсь до… себе,
До відчуття Вітчизни, до…
Кінця немає.
І не треба,
Своїм життям життя продовж.
Бо найважливіше – це жити,
Світ берегти. Собою буть.
Добро щодня, щодня (!) творити.
Це головне. Для всіх.
Мабуть.

Замість Заповіту
«…и разсуди прю мою: от языка
нєпрєподобна, от чєловєка нєправєдна
и льстива избави мя».
Псалом 42

Не знаю, хто заплаче при прощанні,
Та знаю, хто потішиться услід,
Тому супроти їхньому бажанню
Я поживу тим часом на землі.
Не для зловтіхи, зведення рахунків –
Я помилки простив усім й вину.
Але від мене просять порятунку
Поранені за правду у війну.
У ту війну, що не стихає й досі,
Що знівечила долі багатьох,
Що бруд і зло в бою добром підносить,
А чистими – запроданців, забрьох.
Не діждетеся, виродки погані!
Поранені піднімуться ізнов.
Моє із ними слово поряд стане,
І їм воздасться мірою любов.
А поки що прикуплені лакеї
Забродам оди пишуть чималі.
І це мине… Є правда. Ради неї
Я житиму ще довго на землі.

*

*

*
«Вскую боюся в дєнь лют?
Бєззакониє пяты моєя обыдєт мя».
Псалом 48

На долю скаржитись – пусте.
То – виправдання для лукавих.
Життя із відстані простеж, Де справедливий, де неправий.
На справи добрі не зважай.
Вони – не подвиг. Так годиться.
Помилку виправить встигай,
Щоб час залишивсь повиниться.
На зло чуже себе не трать,
Прости докучливу мороку.
Хай не радіє супостат,
Що так допік тебе нівроку.
…І хоч порада ця проста,
Собі знайти не можу ради:
Буває, за гріхи простять,
А звинувачують… за правду.
І душу рве ота біда.
І нікому сказати: «Годі!»
І не встигаю передать
У завтра те, що є с ь о г о д н і .
Гріха в думках не промину.
Минулого не повернути.
Так доста часу на вину.
Так мало часу на спокуту.

Час спокути
,,Ст.2.3. Услышитє сия, вси языци, внушитє,
вси живущии во всєлєннєй... сыновє
чєловєчєстии, вкупє богат и убог.
Ст.13. И человек в чєсти сый нє разумє,
приложися скотом нєсмыслєнным
и уподобися им”.
Псалом 48

- 1Без сумнівів і без вагань
Йде зло з відомої адреси.
Нема ніяких сподівань
На спільні людські інтереси.
Їх пояснити може всяк:
Гуманно, грамотно, правдиво.
Та праведного й за життя
Чомусь вважають юродивим.
Іздавна так – до наших днів
Є слів надміру щодо честі
Без віри в істинність судів,
В надії не застать пришестя.
Цей гріх, як мор по світу йде.
Даремно дзвони б’ють благально.
Створити пекло для людей
Самі ми здатні всезагально.
Не стане й часу визначать
Хто, де і саме в чому винен?
Одна при тому благодать –
У зла немає половини.
Украв, убив, збрехав, продав,
Прогнувся, виступив лукаво,
Чи протокол підтасував,
Чи пів - країни закривавив,
Чи із-за тину підтакнув,
На успіх ближнього позаздрив,
Щось «науково» натякнув,
Щоб «пояснити» негаразди…
Нема! Немає тут кінця Зло невичерпне, многолике.
Не вистачить снаги Творця, Його уроку, чуда, скрику:
- Та схаменіться врешті-решт!
Бо не спиню я катастрофу,
Бо кожен понесе свій хрест
На ним заслужену Голгофу!

…Невже не бачимо фінал,
Невже самі себе хитріші?
Невже ледачі на загал
Подумати хоча би трішки?
В ім’я чого війна і кров?
Нащо Петру твої медалі?
Хто, склавши руки, поборов
Суперника (щоб красти далі)?
Огляньмось люди! Настає
Спокути час. Біда діймає.
Коли ми разом – к о ж е н є,
Коли окремно – нас немає.
27.10.14

- 2Ти не чекай, щоб обійшло
Тебе колишнє беззаконня,
Тобою вчинене.
Бо зло
Прощення не завжди достойне.
І не чекай тому Суда
(Там черга теж, мабуть, у «справах»),
Йди до людей, то їм біда
З твоїх безчинств лихих, лукавих.
Як на духу, їм повинись,
Зроби хоч раз це чесно, щиро,
Не посилайся на «колись» На часові орієнтири.
Бо чорний біль навік бере,
Немає іншої окраси
Тим, кому горе не старе,
Не виліковується часом.
Можливо в благість навзамін
Покути
діждешся.
Тримайся.
Як по тобі ударить дзвін,
Хоч без надії сподівайся.

*

*

*
«И возвєстят нєбєса правду Єго,
яко Бог Судья єсть».
Псалом 49

У кожного своя правда. Спільної немає.
Своїй правді злютованій чужа заважає.
Усяк свою захищає до крику, до крові,
Ще й клянеться, присягає світові в любові.
Клятви скрізь! Гріха на душу не беріть. Нівроку,
Ви на себе подивіться з відстані чи збоку:
У дрібноті своїй бідні, у жадобі ниці,
Розміняли спільну правду на такі дрібниці,
Що совісно виставлятись з ними перед
людом.
(Бо – де совість, гідність, сором? Не було й
не буде.)
За півціни напівправду придбавши в таких же,
З душі роблять не світлицю – пусте попелище.
Там гуляє сирий вітер, протягами виє,
Наче з правди вселюдської серце тоскно ниє.
Ніби вона, покинута, у Бога благає
Покарати чи простити людей…
Хто те знає?

Ціна слова
«Умножишася пачє влас главы
моєя нєнавидящиє мя тунє:
укрєпишася врази мои…».
Псалом 68

Коли неправда упаде
Раптово з чорного злослів’я,
Вона прихильників знайде
Там, де й подумати не міг я.
І, виявиться, ворогів
Більш, аніж сивого волосся
На безневинній голові –
Це пережити довелося.
І лише згодом відчуття
Несправедливості пригасне:
Це карб такий. Таке життя –
Таке щасливе і нещасне.
Не брав – віддай. Такий резон
У обивательського сонму.
Не терпить білих він ворон,
У нього сірі всі та чорні.
А Той, хто «смертю смерть поправ»,
Ненависті відчувши цвяхи,
Жалів людей. Хоч добре знав:
Не всі за правду йдуть на плаху.
Чи виправданий шлях Його?
Сказати ствердно не готовий,
Але… Взірець – це суть того,
Що означає правди слово.

*

*

*
«Доколє судитє неправду, и лица
грєшников приємлєтє».
Псалом 81

З часів Асафа і Давида
Однаковісінькі суди.
Бо «суд іде!» звучить завидно,
А правосуддя – ніби дим.
Воно багатим або владі –
Легкий серпаночок, габа.
А для голоти, для загалу –
Суцільний смог, біда, труба.
Ну, як не вірити пророку,
Що суд мирський від сатани,
Коли покара – суть і строки
Є похідними від ціни?
Тож після другого пришестя
Почне Верховний Судія
Із суддів, певно. Проти шерсті
Їх гладитиме, вірю я.
Чим вищий їхній сан, так мовить
Пророк у пісні – у псалмі,
Тим глибше падати…
До слова,
Те знати мусимо й самі.

*

*

*

«Правда прєд Ним прєдидєт, и
положит в путь стопы своя».
Псалом 84

До кого буду римувать?
Як мертві душі розбудити?
Рабів глуха, байдужа рать,
Такі ж – але біля корита.
Що їм до совісті? Вона
Уже давно забута втрата.
Полова там замість зерна.
Нащо їх марно турбувати?
Хіба що свічку запалить
З правдивого й гіркого слова.
…А може й, справді, в когось знову
Душа озветься:
Хай горить!

*

*

*
«Аз жє рєх во изступлєнии моєм:
всяк чєловєк ложь».
Псалом 115

Не в порівнянні з ідеалом –
Святих святіших в небесі,
Поміж людей, серед загалу,
Робились висновки усі.
Бо що зразок? Він так далеко
(Цю єресь хай Господь простить),
Щодня він ніби кане в лету
Для нас: простих і не простих.
Та й це відносне. Сіре також
Вершителя із себе пне,
Хоч і нікчемне – так… доважок,
Збрехать нагоди не мине.
А, все те бачачи, громада,
Ще вірить ницим чи вдає,
Бо легко їй. І тяжко правді.
І совість дихать не дає.
Ні, недарма вже стільки років
Читаємо гіркий урок.
В нім узагальнення широке,
Та… був – таки Давид пророк.

*

*

*
М.Шевченку

«Душа наша яко птица избавися
от сєти ловящих: сєть сокрушися
и мы избавлєни быхом».
Псалом 123

А слово не стане ніколи високим,
Як в ньому твоєї не буде душі.
А там, понад світом, воно, синьооке,
І душу врятує.
Ви сіті лишіть.
Ви, заздрісні змалку, таланту останки
На пастки міняли, тенета плели.
Та що вони значать, коли вишиванки
Із слів його в світ з рушниками пливли?
«Немає у світі, ні щастя, ні долі…» –
Бентежать до сліз оці думи твої.
Та є Україна. Встає (хоч поволі),
І коні (під сідла) летять в кураї.
І хлопці за неї готові вмирати…
І мучить тебе – чи оправдано все?
Хай правда твоя йде від хати до хати!
Хай славу Шевченка Шевченко несе!

*

*

*

«Сєющии слєзами, радостию пожнут…»
Псалом 125

Ой, не пожнуть, як плаче мати,
За рідним сином ідучи,
І до останку побиватись
Їй нароковано.
Вночі
Їй увижатиметься знову
Мале дитя… школяр… юнак…
Її, сердешної, любові
Не змалювати словом.
Так,
Вона на людях відгукнеться
На гасло про героїв. Та
У світі власному живеться
Самотньо так!
Вона, свята,
В своїй жертовності невдячній,
Сльозами сіятиме жаль
За цілим світом. Він, одначе,
До сина зводиться.
Пожать
Спокійну радість допоможе
Той, хто зведе їх в небесі.
Тому в молитві: «Милий Боже…»
Її слова правдиві всі.
Хай відізветься в наших душах
Біль матері. На мить одну!
І сльози співчуття хай здушать
За радість.
За таку ціну.

*

*

*
В.Черепкову

«Сє что добро, или что красно,
Но єжє жити братии вкупє».
Псалом 132

Ми з вами теж, мабуть, герої
Уже давно забутих саг.
З часів, раніших ще від Трої,
Наш розум зросту не досяг.
Хоч правил зібрано багато
Для побуту, моралі, війн…
Час – педагог і вихователь,
Екзаменатор також він.
Та якось так воно ведеться,
Що досвід інших – про запас,
Бо все спочатку – так, здається,
Міркує кожен поміж нас.
Мовляв, гріхи Адама знані,
Випробування Бог послав
І праведникам, і тиранам, Хто й що для себе вибирав.
Та ні. Життя йде колом, другим…
Віками. Й завше знаєш ти:
Одні страждають від наруги,
Печуться інші з доброти.
А як воно після Хірона,
ЩО випливе кому й куди,
Це – таємниця. Невідомо.
Й цікавить нас вряди-годи.
Одначе, ми життям сприймаєм
Оте, що тут – життя земне.
Чому ж ми часто забуваєм,
Що і воно також одне?
Що слід по-братськи жити, «вкупє»,
Без лжі, лукавства, ворожди.
…Й тоді не буде неокупним
Едемський гріх назавсіди?

*

*

*
Б.Олійнику

«…чєловєк суєтє уподобися:
дни єго яко сєнь прєходят».
Псалом 143

На чоловіка суєтою
Зваливсь новий, тривожний вік,
Поніс тайфуном із собою…
Став майже тінню чоловік.
А Ви беретеся до нього?
А в слові – більше ста дзеркал:
Дивися, бовдуре, є змога
Ще повернутись до начал.
Вони ж бо вічні: совість, мати,
Кохання…
Жито дозріва –
Прокиньтесь! Треба жнивувати –
Почуйте врешті ці слова.
Й ще не заснулому так само,
Згадавши совісті рубіж:
- Несем покуту за Адама,
Та все одно – трубить Трубіж!
Доволі в тінь ховати душу
І тикать пальцем на Едем,
Бо жить людиною ти мусиш
Перед народом і Творцем.
Випробування Він поставив
Для всіх та кожного отак!
Не просить Він від тебе слави,
Та хоче мати добрий знак
Про те, що ми усі єдині,
Що всі ми – вище суєти,
А в нагороду – Україна.
Лиш в ній із тіні вийдеш ти!

*

*

*
«Нє надєйся на князя, на
сыны чєловєчєскиє, в них жє нєсть
спасєния…»
Псалом 145

Не думай, що взірець твій слави гідний,
Ним будеш кликать інших до звитяг.
Народ сумирний, добрий…
Як потрібно,
Тобі «організують» забуття.
В намулі, що затягує по шию,
Із дріб’язку суєтного, на зло
Тобі що вгодно лагідно «пришиють»,
Чого і бути навіть не могло.
І справді так: «на князя не надійся»,
Бо й він, як всі ми, суть одна – «сыны».
…Одначе підуть прахом їхні війни
Із ними разом.
Ти ж своє ціни,
Твори добро без пози, без реєстру.
Так, як і завше ти його творив.
Не весь народ – твої брати і сестри,
Але він – твій, з яким живеш і жив.

ДУША БОЛИТ

На перекрестке
С трагичным поколением
Частичкою летишь,
С любовью, с возмущением.
Смеешься и кричишь.
И, кажется, доверчиво
Я принял, что д а н о.
И сединой отмечено
Оно уже давно.
Плывут загадки быстрые
Густою чередой,
Мгновенные, как выстрелы,
И ни одной пустой.
Я честным был ответчиком.
И путь понятен мой:
На перекрестках меченых
Дорогой шел прямой.
Но я устал от подлости,
От зла и от измен,
Упрёков не по совести
На доброту взамен.
Дала судьба-пророчица
На выбор простоту:
И умирать не хочется,
И жить невмоготу.
07.01.13

Л.В.
*

*

*

Не умной – разумной, а женщиной быть…
Так хочется счастья, как в холод согреться,
К плечу дорогому лицо прислонить
И бабой хоть раз на веку разреветься.
Не проклято время за боли обид,
Всё было, как было, и жизнью всё стало.
И, знать, не случайно так ярки на вид
Крупицы добра. Их, по-прежнему, мало.
Бывает, опасно пройти перевал.
Я мог бы влюбиться, но дружбы я пленник –
И, руки целуя, любимой не звал,
Хотя пред тобой преклоняю колени.
Не белых – седых нам коней оседлать…
Мы молча уходим, молясь и печалясь
О том, что нам нечего было прощать,
О том, что и это друг другу прощалось.

*

*

*

Не прерываюсь в фразе многоточьем.
После него – как поиски путей:
То ль нить судьбы, растрёпанная в клочья,
То ль ожиданье будущих потерь.
Не прерываюсь я в служеньи делу.
Оно хоть и возможно без меня,
Но быть таким, как мне того хотелось,
Оно не сможет, думаю, ни дня.
Мы все незаменимы в этой жизни,
Мы уникальны: он, она, оно…
Цени себя, цени далеких, близких,
Ведь каждый – в мир открытое окно.
С того окна видны ль мои старанья
В попытках мир улучшить и сберечь?
Каким воспринят буду с расстоянья,
Поверят ль мне во время новых встреч?
Я, к истине во слове приближаясь,
Уйти от многоточия стремлюсь.
И каждый раз я, душу обнажая,
И верю, и надеюсь, и люблю.

Лето
Отходит дикая ромашка,
Медовым запахом пьяня.
Июль зеленую рубашку
На палевую разменял.
Во всем заметнее истома:
Задумчивый, пустой причал –
Остаток местного Содома,
Где ныне царствует печаль.
Она взамен надежде, буйству,
Азарту в споре и в борьбе.
Над охладевшим пеплом чувства,
Как подчинение судьбе.

Коллеге-филологу
С.Р.

Милый коллега, здравствуйте!
Сколько не видел Вас!
Ямбом иль амфибрахием
Мне свой начать рассказ?
Все в нем – воспоминание
Давних, увы, уж лет.
С ними теперь свидания –
Пережитого след.
Что-то сейчас аукнется…
Что-то покрыл туман…
Утро… Сырая улица…
Тема: «Самообман» То, что в реке не дважды, а
Тысячи раз – все вновь,
В той же воде (что важно так):
Юность…
Глаза…
Любовь…
Каждый урок, как свечечка,
В сердце - ее нагар.
Кажется незамеченным
Первый больной удар.
…Я б не хотел, конечно же,
Штампами продолжать:
«Сеять разумное, вечное…» Важно, что после жать.
Важно: зажженные ль светятся?
Жизнь не напрасна, да?
С чем наше прошлое встретится?
Наши ль не зря года?
………………………….
Сами Вы по наитию
Выбрали путь, кажись.
…Образ и мой сочините
В повести нашей «Жизнь».

*

*

*
«Ты превращен в мое воспоминанье…»
А.Ахматова

Я почему-то помню
Жаркий общий вагон.
Вовсе не переполнен
Был до Донецка он.
Не шиковал в плацкартном
(Я о таком не знал),
Просто, выпала карта:
Письма…
Друзья…
Вокзал…
Письма твои с тревогой…
Свитер с тесьмой – взаймы…
Всю – через ночь – дорогу
Проговорили мы.
С воображаемой, ясно,
Я говорил, страдал
И убеждал с опаской.
В чем-то не убеждал.
Помню «железку», лето…
Словно смотрю кино.
Может, все было это
Кем-то предрешено?

Жизнь была не игра
Памяти Л.Быкова, В.Тихонова и др.

Ну зачем я смотрел эти фильмы тогда?
Молодые ребята. Ровесники даже…
Почему беспощадны, жестоки года
Были к ним?
И ко мне – это понял однажды.
И любовь, и война, и судьба, и страна…
Вместе с ними пришло ко мне чувство Отчизны.
Не стоял между нами свидетель – экран.
Жизнь была не игра. Шли мы вместе по жизни.
И теперь, осознав неизбежность всего,
Благодарен я им за науку и веру
В то, что важное в жизни – итог.
Все спрессуется в суть –
не длиннее двух серий.

Цените маленькие радости
Не в сытости тупой, не в праздности
Пусть время наше пролетит.
Цените маленькие радости –
В них больше счастья состоит.
Друг повстречается нечаянно
Сто лет не виделись, и вдруг…
- Закономерные случайности, С улыбкой скажет мудрый друг.
Раскрылись у дорожки лилии
Невероятной красоты…
От липы запахи нахлынули –
Пора срывать ее цветы.
Все и прекрасно, все и буднично.
Лишь задним вспомнится числом,
Что то, к чему стремимься будто бы,
Уже сбылось, уже прошло.
Судьбе, наверное, без разницы,
Как ценим жизнь, - она летит.
…Цените маленькие радости
В них наше счастье состоит.

«Быть иль не быть? Вот в чем вопрос.
Достойно ли
Душе терпеть удары и щелчки
Обидчицы судьбы, иль лучше встретить
В бореньи море бед…»
В.Шекспир

*
*
*
С эфира – разные дебаты.
На кухнях спор до хрипоты,
Где все немного депутаты,
И президенты, и … менты.
Читали, знаем… Всем не верим
(Хоть если к делу, то – молчок).
Украсть? Ну, разве если в меру.
Продаться? Предать? – Ну и что?
Народ в беде. Страна в разрухе.
Сплошной тоннель. Какой там свет?
Власть – как у Пушкина старуха:
Кроме корыта цели нет.
- И в чем причина? - слышим снова,
- Кто виноват?
Ответ таков:
Так много Гамлетов… во слове.
Так мало в деле мужиков.

*

*

*

Дебаты во страсти.
Пропишем рецепты
Народу и власти.
Не споры – концерты.
Рассудка пробелы
Прикроются шоу.
Чем дальше от дела,
Тем ближе до слова.
А время зажато
Для новых распадов.
Но наш обыватель
На зрелища падок.
Не знаем, поверьте,
Насколько мы близко
Бываем до истины,
Т.е. до смерти.

Опыт
По глупости поссориться…
Случайно полюбить…
Проклясть, простить, опомниться… Все в жизни может быть.
Она распоряжается,
Но будь настороже,
Нередко то случается,
Что пережил уже.
Так часто зря отмучимся…
Ошибки – на двоих.
И на чужих не учимся,
Не то что – на своих.

Мой Киев
Л.П.

Я вспоминаю город старый,
Как кадры доброго кино.
Сеанс окончен. Долго пары
Несут в себе его вино.
Наивный хмель простых сюжетов
Не размывает тишина…
Центральных улиц полусветы…
Околиц сказка спасена…
Лишь изредка, но звонко, споро
(- Я – обязательно б, - сказал.)
Бежал трамвайчик по Подолу
Через Артема на Вокзал.
Я пропустил в нем остановку,
Случайно вышел не на ту –
В сегодняшнюю обстановку
Попал. В чужую суету.
Мой город словно обезличен.
Поток машин – куда? Зачем?
Заторы. Нервы. Безразличье
Витает в воздухе ко всем.
Простор условностями сужен.
И рвусь я клеточкой любой
В тот город, что ему я нужен,
Где есть участье и любовь.
03.02.15

ПЕРЕКЛАДИ

З ЄВГЕНІЯ ЄВТУШЕНКА

Державо, будь людиною!
Мати предків моїх, Україно,
Ти – хрещена всьому, що є Русь,
не скотися ізнов до руїни!
Я за тебе боюсь і молюсь.
Невидимкою я на Майдані,
разом Пушкін, Брюллов – у вогні.
До народу притислися тайно,
до своєї одвіку рідні.
Це трагічна страшна епопея,
громадянської привид війни,
це не Київ – новітня Помпея,
де панує не «ми», а «вони».
Тут ідуть ніби стінка на стінку
брат на брата, йде син на вітця.
Ви, великий Кобзарю, і Ліно,
зупиніть їх усіх до кінця!
Звідки ненависть дише пожаром
з будь-якої, вважай, сторони!?
Стогін чути над Бабиним Яром:
не ведіть одне з одним війни!
Розів’єшся іще, Україно,
на привольній землі – квітником.
І, як рідних, обіймеш раввина
із муллою й священиком.
Будь людиною, новодержаво!
Примири їх усіх, та не мсти.
Над амбіціями, над правом
встань і всім, Юлі також, прости.
Ти – Європа. І нею успішно
будеш. Так в небесах постає.
Та задумайся, ти ж не безгрішна, слід кривавий в держави вже є.
В ніч на 19.02.14
Оклахома

Коли мене не буде
Коли мене не буде,
коли мене не буде,
народ мене забуде,
забуде назавжди,
але того не буде,
і голос мій розбудить
поснулих назавжди.
А що вони проспали?
Те, що вони пропали.
Все язиком плескали,
а кинулись – ганьба! –
поцупили країну.
й самі вони – руїна
й самі вони – руїна.
і знов хроплять в оба.
Коли нас всіх не буде,
коли нас всіх не буде,
народ себе забуде,
задумайтесь - біда!
Але того не буде,
коли нас всіх не буде,
і знову хтось розбудить
проспалих без стида.

Дві дівчинки стоять на краю даху
Дві дівчинки на дах зійшли з горища.
Краєчок даху. Дишуть тихше… тихше,
і знають – їх ніхто не жде повище,
а може, і надіються, що жде,
та лід внизу, і на даху він теж.
Ледь ворухнуться – вниз летять крижинки.
Як близько край дитячої стежинки…
Останнього тепла свого крупинки
з долоньок одна в одної бере.
До них бояться підлітать і птиці,
бо кожна криком їх штовхнуть боїться,
й двірник теж голови не задере.
За звичкою, чекають всі чогось:
щось трапиться, щось буде ось-ось-ось.
Та ми до самогубств потроху звикли.
І байкер там внизу, на мотоциклі,
помітивши фігурки, не замре.
Але ще гірш цікавість збайдужілих,
зловтішних чи з підпитку очманілих:
- Коли вже вони стрибнуть? – злість бере.
Одна із них вписала (рідна,– нащо!)
«Можливо, світ без мене буде кращим», в свій твіттер – де душа ридма реве.
Не буде кращим, мила, а поганшим,
бо море буде, а в калюжу нашу
ніяк кораблик, зледенілим ставши,
в червоних парусах не запливе.
Беззахисно, але і непідлизно
стоять дві сироти капіталізму,
покинуті давно соціалізмом
до їх народження – при катаклізмі,
якого суть – вкради, розбий, візьми...
Там на даху дівчатка Настя, Ліза,
як докір нам, на жаль, почутий пізно
за все, що із Вітчизною й людьми.
Бо самогубства не однопричинні.
За ними є особи і личини,
що наближають всім нам судний час.
Дівчатка любі, поруч – плач і пісня,
не буде щастя всім, як не притисне
до серця щемко Батьківщина вас.

Бабин Яр
Є Бабин Яр, а пам’ятників – ні.
Крутий обрив, немовби він – надгробок.
І страшно,
бо вже стільки літ мені,
як древньому єврейському народу.
Я нібито наразі –
іудей.
Ось я бреду по Древньому Єгипту.
А ось я, на хресті розп’ятий, гину,
й сліди гвіздків відкриті для людей.
Мені здається, Дрейфус –
також я.
Міщанство –
мій донощик і суддя.
Мене – за грати.
Я попав в кільце.
Зацькований,
обпльований,
оббреханий.
І дамочки з брюссельськими манжетами
зонтами з виском штурхають в лице.
Ввижається –
я хлопчик в Білостоці.
В калюжах крові, на підлозі, там
безчинствують вожді
трактирних «точок»,
й тхнуть спиртом з цибулинням пополам.
Я, чоботом відкинутий, безсильний.
Даремно я погромників молю.
Під гелгіт:
«Бий жидів, спасай Росію!» ґвалтує крамар матінку мою.
Російський мій народе!
Знаю,
ти
по суті інтернаціональний.
Та часто рук нечистих хазяї
твоїм пречистим іменем брязчали.
Твоєї знаю доброту землі.
Як підло,
що паскудників порода –

антисеміти пишно нарекли
себе «Союзом русского народа»!
Мені здається,
я – це Анна Франк,
прозора,
ніби гілочка у квітні.
І я люблю.
Мені не треба фраз,
а щоб взаємно ми були привітні.
Як мало можна бачити,
відчуть!
Не треба листя
і не треба неба.
Та можна так багато –
просто треба
одне одного ніжно пригорнуть.
Сюди ідуть?
Не бійся – чути гули
весни самої –
це її прихід.
Іди до мене.
Дай скоріше губи.
Ламають двері?
Ні – це льодохід…
У Бабинім Яру, де шелест диких трав,
суддівський погляд
у дерев довкола.
Все німо тут кричить,
я шапку зняв
і відчуваю сивію поволі.
І сам я,
як німий суцільний крик,
над тисячами тисяч безневинних.
Я–
кожен тут розстріляний старик.
Я–
кожна тут розстріляна дитина.
Ніщо в мені
про це вже не забуде!
«Інтернаціонал»
хай просурмить,
коли навік до цвинтаря відбуде
останній на землі антисеміт.
Як мовиться, російських я «кровей».

Та ненависний в злобі важко, грузько,
я всім антисемітам,
як єврей,
і через те –
воістину я руський!
1961

*

*

*

Міняю славу на безславність,
ну, а в президії – стілець
на тепле місце у канаві,
де сон – суєтності кінець.
Отам би вивернув я душу,
нудьгу я вилив би гірку
вам, лопухи у сиві уші,
допоки влігся б на боку.
І я прокинувся б, небритий,
у комашні, і в хвильку цю
настільки б став незнаменитий –
ну хоч «Циганочу» танцюй.
Хай десь далеко у начальство
хтось рвався б, хтось за пост тримавсь,
мені б з канави не упасти,
і нащо тих посад напасть?
А так, в обнімку з псом лишайним
в пилу дрібному, як в золі,
я все лежав би і лежав би
на вищім рівні – на землі.
Безгрішні поряд би ступали
дівочі ніжки в кураї,
вози повз мене йшли недбало
під скрипи вдумливі свої.
…Шпурне курець з-під диму шлейфу
зім’яту пачку під горбок,
й мені куточком губ з наклейки
печально посміхнеться Блок.
1966

Тринадцять
(уривки з поеми)
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це відбувалось.
Не забудьте місяць,
рік.
Як забули бидлом стали,
а як ні –
то є нарід.
Чом листочок
вже іржавий,
разом з жерстю в ржі дахів
у Москві
і у державі
так лякливо затремтів?
Облетіло стільки істин –
(чи то істина була?)
і республіки,
як листя,
облетіли зі ствола.
Лиця знані опадають,
опадають ордени,
й одночасно пропадають
і країна, і вони.
Де ж ти,
світу частка шоста?
Гімн, що більш не виграє,
видумка невже – і доста
про величчя, про твоє?
Виявляється,
свобода
для хапання лиш вона,
а з радянського народу
залишились племена.
Виявляється –
фантастик,
що мастив генсеку кий,
Євтушенка шанувальник –
тракторист ставропольський.
Чи про ниву не в печалі
цей,
що зміг змінити вік,

слава Богу,
не пропалий,
а опалий чоловік.
А чого в деревах трепет?
Від передчуття чого?
Ніби Дев’яносто Третій
В нас зі сторінок Гюго.
Відстань в два віки, як дальня
не вважається, мабуть,
а тим більш, протистояння –
це людська, постійна суть.
Стяг триколірної масті
люди тягнуть по куску,
і дві влади,
дві напасті
розпанахали Москву.
Люди грязь ногами місять,
хочуть кров місити тут.
Веремії любить місяць
жовтень – так його зовуть.
Кров’ю він іще не хлюпав,
стрибнувши колись під рев
через три-чотири трупи
юних хлопців – юнкерів.
Над жіночим батальйоном
гелгіт п’яний матросні
був жовтневим ембріоном
многолітньої різні.
Для політзнавців – підмога,
нова тема для трудів:
переможців перемога
обернула в ворогів.
Можна владою вдавиться.
Та, не боячись ціни,
в президенти хоче віце,
президент же – у царі.
А чого Росія хоче?
Не мовчи…
шепни в одвіт…
Та страшні вдовині очі
нехотінням щось хотіть.
І глядить вона убито,
усіма забута,
край розбитого корита
в дзеркало розбите.
Признавайтеся відкрито,

щ о позначило біду:
чи то тріщини в кориті,
чи то зморшки на виду…
…Хто ж це там?
Та наш Христос!
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Так, той самий –
із тринадцяти
роботяг,
а над ликом розвівається
білий –
найсміливіший –
стяг.
Десь за сімома засовами
церковнії чини,
смокчуть за переговорами
ліптоновські чаї.
Ну, а білий стяг,
як парус,
видно танкам на мосту.
Ну й Вітчизнонька попалась
росіянину Христу!
В нього, страдника – спасіння нам,
ціляться з-за рогу ті,
кому зайвий Бог як істина
і, тим паче, во Христі.
Кажуть,
що прийняв дві кулі
і у спину
й в груди він,
двоє снайперів шмальнули
з двох воюючих сторін.
Білий стяг на землю випав.
Мертво зімкнуті вуста.
Твій, Росія,
кращий вибір –
коли вибереш
Христа.

Прощання з червоним стягом
Прощай, червоний стяг…
З Кремля ти сповз не так,
як піднімався ти –
пробито,
гордо,
ловко
під наше «так-розтак»
на тліючий рейхстаг,
хоча і там якась
із древком йшла мухльовка.
Прощай, червоний стяг…
Ти ворог був і брат.
Ти був дружком в окопі,
надією Європі,
але і прикриттям –
загородив ГУЛАГ,
і стільки бідолаг
в тюремній драній робі.
Прощай, червоний стяг…
Ти відпочинь,
приляж.
Пом’янемо усіх,
хто із могил не встане.
Обманутих ти вів
на бойню,
на розсів,
пом’януть і тебе,
бо й ти зазнав обману.
Прощай, червоний стяг…
ти не приніс нам благ.
Ти з кров’ю, і тебе
ми з кров’ю віддираєм.
За безмір злих ночей
не вибрать сліз з очей –
по зору люто ти
шмагнув червоним краєм.

Прощай, червоний стяг…
клич волі – у серцях,
до неї перший крок
зробили ми по стягу
і по самих собі,
затятих в боротьбі.
Не розтоптати б знов
очкарика «Живагу».
Прощай червоний стяг…
Сам розімкни кулак,
що стискує тебе
й лякає самовбивством,
як в древко учипивсь
причаєний шахрай
а чи голодний люд,
затурканий вітійством.
Прощай, червоний стяг…
Дивися, трикольор,
щоб шахраї знамен
ізнов не мухлюнули.
Щоб не зазнать ганьби
та вироку розор,
щоб знов не вижер шовк
свої й чужинські кулі.
Прощай, червоний стяг…
Дитячих літ туман…
В «червоних» грались ми
і «білих» дуже били.
З країни родом ми,
якої вже нема,
та в Атлантиді тій
були ми,
ми любили.
Лежить червоний стяг
в Ізмайлово «врастяг».*
За долари його
Збувають на удачу.
Зимового не брав,
не штурмував рейхстаг я – не із комуняк.
Та гладжу стяг і плачу…
_________
* рос.

1992

Станція Зима
З роками ми відвертіші помітно
і вдячні ми за це своїй судьбі,
й збігаються життєві переміни
зі змінами великими в собі.
Коли людей інакше стали бачить,
аніж раніше бачили, і в них
ми відкриваєм щось нове,
то, значить,
воно відкрилось перше в нас самих.
Звичайно, я прожив не так багато,
та в двадцять знову став переглядать –
що я сказав,
але не мав сказати,
що не сказав,
а мусив би сказать.
Побачив, що не жив я без оглядки,
що мало думав, мало відчував,
що у житті, яке складалось гладко,
благих поривів більше, аніж справ.
Та засіб є один в подібну пору
нових набратись замислів і сил знайти ще раз собі в землі опору
там, де збивав іще босоніж пил.
Мені ця думка всюди помагала,
простішої, здається, і нема,
що нас чекає десь біля Байкалу
з тобою зустріч, станція Зима.
Хотілось знов до рідних сосон, правда,
в них пам'ять свідків, мов далекий дзвін,
коли в Сибір за бунт селянський прадід
був висланий з такими ж, як і він.
Сюди
крізь твань і дощ
з такої далі
у край запавутинених лісів

з губернії Житомирської гнали
із сім’ями покараних хохлів.
Вони брели, з трудом забуть хотілось
про те, чим кожен свято дорожив.
Конвойники із острахом косились,
на руки їхні, затяжкі від жил.
Бив унтер чирву при кострі хрестами,
а прадід мій, у думах день при дню,
брав пальцями, як можуть лиш селяни,
жаринки для прикурки із вогню.
Про що він думав?
Як їм буде в приймах?
Як стріне їх нерідна сторона?
Чи прийме, а чи, може, і не прийме –
бог відає, яка там є вона!
Не вірив він одразу (по-селянськи)
У баєчки, почуті від заброд,
мов, там простий народ живе по-панськи.
(Де і коли по-панськи жив народ?)
Не довіряв і помислам тривожним,
які раптово брались звідкілясь, –
адже орати й сіяти там можна,
яка не є, а все-таки земля.
Що попереду?
Йди!
Там буде видно.
Туди іще брести – не добрести.
А де вона,
Украйна, мати рідна?
Зворотньої дороги не знайти.
Нема до солов’я путі,
щоб душу ним потішити.
Довкруж місця, де не пройти
ні кінному, ні пішому,
ні кінному, ні пішому,
ні дідькові, ні збіглому.
Селяни, мимоволі новосели,
чужу їм землю
в дальній стороні

сприйняти як недолю невеселу,
напевне, мусили в тривожні дні.
Здавалось би, немов неласку божу,
сприйнять її вони повинні так,
бо мачуха, і з добрим серцем, може, усе-таки не мати, знає всяк.
Селяни землю в пальцях розминали…
Вона дітей поїла з ручая…
На неї любувались,
признавали!
Відчули,
що і рідна,
і своя…
А потім по-селянському, сумирно
в хомут залізли, у гіркі труди.
Хіба, що в стінку лізе,
цвях повинний?
Вбивається обухом він туди.
Світанки їх не півнями будили –
той півень в кожнім у нутрі сидів.
Та, як не гнули спини, а на ділі:
не їли хліб вони, а хліб їх їв.
В жнивах, в косінні,
в догляді за хлівом,
у полі на току, в дворі своїм,
що досить правди там, де доста хліба,
буде їм сповна,
здавалось їм.
У хліб, як в бога, віруючий прадід,
що знав неурожаї без числа,
напевне, мріяв про таку ось правду,
а не про ту, що їй взамін прийшла.
Тій правді – прадідівської замало.
Ознаки в ній були нові, свої.
У дев’ять літ, дитиною ще, мама
зустріла в дев’ятнадцятім її.
Раз восени, в стрільбі, немовби птахом,
кіннотник раптом виник молодий,
припав до холки,
чуб із-під папахи
світив, як зірка, вогником рудим.
За ним, промчавшись в лютому розгоні

по вкляклому старенькому мосту
на станцію вимахували коні,
і шаблі мерехтіли на льоту.
Було просте щось в тому і добротне,
чого, здається, край давно чекав,
і в тім, що припинив блатні нальоти
прибулий комісар із губчека,
і що в паркому клубі комік ротний
змальовував обличчя ворогів,
і в тім, що постоялець –
той кіннотник –
шалено чистив
чоботи свої.
Влюбився він в учительку місцеву,
для нього ніби сон був наяву,
і говорив із нею про усе він,
але найбільш –
про «гідру світову».
Теорія йому, як портупея
(знавець, на думку ескадрона – факт),
він заявляв: була б лише ідея,
без хліба
ми обійдемось і так.
Цитатою, бувало, розтолкує
чи кулаком (як вийде вже на те),
що тільки б в океан зіпхнуть буржуя,
а інше все –
нікчемне і пусте.
А далі жити –
не тужити, любо:
в шеренги стать,
знамена розгорнуть,
«Інтернаціонал»
і сонце – в труби,
і в квітах вся –
пряма в Комуну путь.
І ось кіннотник, безоглядно правий
(з вівсом, набитим туго в тороках),
сів на коня,
й сказав занадто браво
учительці:
«Побачимось… Пока».

Зиркнув,
в стременах звівсь високо,
туди,
де вітер порохом пропах,
й поніс його на схід,
неначе сокіл,
кінь з гривою в стрічках і реп’яхах…
Я виростав,
і, граючись у жмурки,
ми, невловимі, як не карауль,
дивилися з сараю, мов у рурки
крізь отвори від каппелівських куль.
В час пустощів і сухарів жили ми,
Коли із танка жадібно і зле
Гудеріан в бінокль з’їдав очима
Москву з Большим театром* і Кремлем.
Про двійки забуваючи безпечно,
дарма, що це з уроків була втеча,
ми бігли полем в берег – до Оки,
стару розбивши схованку-скарбничку,
шукать ходили коників в травичку,
й наживлювали куплені гачки.
Рибалив,
змія клеїв із паперу,
і часто, кепку знявши з голови,
я сам бродив,
обсмоктував люцерну,
в сандалях, що блищали від трави.
Йшов вздовж ріллі,
в квітках з бджолиним гулом,
тамуючи захоплення свої,
а хмари ледь просвітлені тонули
за горизонт, в незвідані краї.
Минав узлісся, літній стан поближче,
іржання і хропіння коней чув,
і засинав
спокійно, примостившись,
у скиртах, потемнілих від дощу.
______________
* - рос.

До мене безтурботно озивалось
життя, й без перешкод собі текло,
а нескладним воно тому здавалось,
що все складне
без мене відбулось.
Я знав, на все є відповіді сталі:
на «як?» і «що?», й «чому?»,
але затим
раптово вийшло так – пора настала
самому ці одвіти віднайти.
Продовжу з того, з чого розпочато,
бо складність появилася сама,
з тривогою від неї, як в лещатах,
поїхав я на станцію Зима.
Я в рідну ту, у хвойну ту тайговість,
на вулиці протоптані оті,
віз всю свою сучасну загадковість
в оглядини минулій простоті.
Стараючись взаємно придивитись,
в нерівній обопільності образ
супроти стали
Юність і Дитинство,
чекаючи оба
зустрічних фраз.
Дитинство обізвалося:
«Ну, здрастуй.
Наледве взнало.
Винна ти, мабуть.
Колись, як мріялось про тебе часто,
я думало: ти інша маєш буть.
Скажу відверто, ти мене тривожиш,
ти в мене у великому боргу».
Спитала Юність:
«Ти мені поможеш?»
Й дитинство посміхнулося:
«Угу».
Розстались. Обережно, скільки можна,
оглянувшись на стрічних крадькома,
я крокував щасливо і тривожно
по так важливій станції
З и м а.

Я розсудив на випадок, завчасно,
гадаючи, у неї як діла,
що вже коли вона тепер не краща,
то й гіршою не стала, ніж була.
Тут все дрібнішим видавалось врешті:
заготзерно, аптека, парк і сад.
Як буцімто все стало раптом меншим,
аніж було це дев’ять літ назад.
Новим, між іншим, перейнявся фактом,
коли думок носилися рої:
не вулиці коротші стали раптом,
а просто кроки ширшими мої.
Раніш тут жив я, як в своїй квартирі,
в якій, якщо і світло не вмикать,
знаходив за секунди три-чотири,
де має ліжко або стіл стоять.
Чи може обстановка помінялась,
чи я не був тут безліч-безліч днів,
та якось оком мимохіть чіплялось
все, що раніше обминати вмів.
Тут кидалося в очі незвичайно:
горожа, напису негарний зміст,
і п’яний, що валявся там, де чайна,
і черги до раймага довгий хвіст.
Ну добре, хай би десь я з цим зіткнувся,
а тут дитинства рідне джерело,
до нього ж я за силою звернувся,
за мужністю, за правдою й теплом.
Кляв їздовий на чому світ міськраду,
півні під регіт билися лихі,
а у пилюці слухали тиради,
і вухом не здригнувши, лопухи.
Не це я ждав, до іншого тягнувся, щоб остудило свіжістю лице,
коли до хвіртки рідної торкнувся
і повернув від защіпки кільце.
Щоправда, зразу, з вигуків гарячих:
«Приїхав! – Женька! –
Дай тебе обнять!»
Із поцілунків, сліз, а ще з накачок:
«А телеграму ти не міг послать?»,
з погрози:
«Зараз самовар роздуєм!»,
з перебирань –
а скільки літ пройшло! –
як і чекав, розвіялась задума,

розчарувань немовби й не було.
І тітка Ліза, сповнена тривоги,
свій рішенець виносила твердий:
«Тобі помитись треба із дороги,
а то я знаю ці вагони. Йди!»
Було святково, й метушні багато,
і стіл уже витягувався в двір,
між стрілочок цибулі сизуватих,
наспівуючи, я по воду брів.
Я нахилявся, піснею про Стеньку
криницю, з рідним запахом, будив,
а із криниці, стукалась по стінках
і шло цебро студеної води…
Невдовзі я, московський гість, врочисто
посеред тостів, слів і біготні,
із вогким чубом, у сорочці чистій
сидів у колі сяючім рідні.
Ослаб я для сибірських страв урочих,
де пригощання щедре і просте.
А тітка ще:
«Візьми ось огірочок.
І що ви там, в Москві своїй, їсте?
Чом не їси! Це ж наше, не фабричне…
Візьми пельмені… Хочеш кабачка?»
А дядько:
«Що, привикнув до «Столичной»*?
А нумо, вип’єм нашого «сучка»!
Давай, давай…
А все-таки, сказав би,
негарно якось із твоїх-то літ!
І хто вас учить?
Ось дивись, щоб залпом!
Дай боже, не останню щоб!
Привіт!».
Пили, вели розмови невгомонно,
сміялись,
та коли сестра нараз
спитала: «Був ти в березні в Колоннім?»,
усі тут посерйознішали враз.
Заговорили про діла насущні,
___________________
* - назва горілки.

про рік і чим для них примітний він,
і про його події, й неминучі
від того міркування щодо змін.
Відставив чарку дядько мій Володя:
«Тепер усі філософи. Та все ж,
це час такий,
що думають в народі,
де, що і як – не зразу розбереш.
Виходить, лікарі невинуваті?
За що ж тоді образили людей?
Скандал який! Його не заховати.
Теж – Берія, напевно. Правда де?».
Він говорив
так, як умів, простіше,
про те, що чулось в кожному кутку:
«Ось ти москвич.
Вам там, в Москві, видніше.
Мені все по порядку розтолкуй!»
Як мовиться, узяв мене за грудки,
до істини приперши на краю,
він скручував повільно самокрутку,
чекаючи на відповідь мою.
Та думаю, їй-богу, недаремно,
я не морочив казна-чим рідню.
Я, буцім знаючи все достеменно,
сказав спокійно:
«Потім поясню».
На сіннику стелили,
як бувало.
Я слухав ніч. І думалось між тим.
Гармошка грала.
Чулось – танцювали.
Й мені ніхто не міг допомогти.
Свіжіло.
Без матраца спати колько,
похрускував сінник з пахучих трав,
а тут іще найменший братик Колька
заснуть мені невтомно не давав.
Він піднімав назрілих масу тем:
що ананас – це фрукт, чи, може, овоч,
знайомий чи мені голкіпер Хомич,
і бачив я чи ні гелікоптер…

А ранком я, зі сну долавши млявість,
сів на мішку із запахом сінця.
Зоря,
йдучи зі сходу,
зоставалась
на півнячих червоних гребінцях.
Туман досвітній піднімався рівно,
і випливали з нього віддалік
хати
й шестами довгими шпаківень
відштовхувались важко від землі.
До череди пішла сумна корова.
Старик-пастух поляскав батогом.
Було міцним все, ловким і здоровим,
і не хотілось згадувать того.
Не снідавши і щоб не чути докір,
окраєць хліба у кишеню взяв
і так, як я колись тікав з уроків,
до річки підтюпцем чимчикував.
Ногами в’яз у теплуватім мулі,
і під гіллям, що до води тягнулось,
ліг на пісок, у тінь верби проник.
Ока шуміла рівно і несильно.
По ній колоди рухались повільно,
зіштовхувались інколи вони.
Гудків далеких долітали звуки.
Дзвеніли комарі.
А поряд ще
стояв колійник сивочолий, вудив
із каменя, прогрітого уже.
На мене він сердито хмурив брови,
старався видом не подати гнів:
«Чого він тут?
Ну, добре, сам не ловить,
але ж ловити не дає мені…»
В обличчя потім придививсь гарненько,
і підійшов.
«Невже?
Ну, підожди!
Не син ти часом Зіни Євтушенко?
Забув мене, я думаю,
гляди…
Ну, бог з тобою!
Із Москви? На літо?»
І поруч сам навпочіпки присів.

Газету простелив.
«Жаль, без півлітра…» дістав цілушку, помідори, сіль.
Стомився я – екзамен без білетів.
Бо він хотів дізнатись заодно:
стипендія яка? Хто вчить поетів?
Коли відкриють Виставку ізнов?
Настирливий старик був і колючий,
Ущипливий, здалось, під час розмов
про те, що молодь не така, що скучним
занадто став сучасний комсомол.
«Згадаю твою маму в літ сімнадцять:
услід ходили хлопці косяком,
але й боялись –
спробуй позмагаться
із гострим, ніби бритва, язиком.
В шинельках, що по росту перешиті,
такі ж,
я пам’ятаю,
як вона,
що коси – буржуазний пережиток,
на мітингах кричали дотемна.
Про щось шуміли грізно і нервозно,
не байдужі до будь-яких ідей,
скажімо, розглядалися серйозно,
питання «усуспільнення» дітей!..
Звичайно, вистачало і смішного,
й шкідливого, напевне, в той же час,
та я скажу:
бере мене тривога:
нема завзяття їхнього у вас.
І головне, нехай мене осудять, думок у вас не бачу молодих.
А у людей завжди, дружок, по суті,
такий же вік, як у думок, що в них.
Є молодь, але молодості мало…
Племінник мій, далеко нащо йти?
І двадцять п’ять іще не відзначали,
а не даси вже менше тридцяти.
Що вийшло з ним?
Був хлопець він як хлопець,

і, розумієш, вибрали в райком.
Зелений, але в спорі хто, є клопіт, вже керівним махає кулаком.
Ходу змінив.
Метал в очах – від влади.
В промовах він уже серед «майстрів»,
що не слова немовби діла ради,
а діло те існує ради слів.
Все гладко в тих промовах й очевидно.
Який він молодий?
Коли ним був?
Оскільки це немовби несолідно –
футбол залишив, і дівчат забув.
Ну, став поважним він, і все, й не більше?
Де пошуки,
де спорів прямота?
Ні, молодь вже не та, як то раніше,
і риба також
(він зітхнув)
не та…
Ну ось потроху ми перехватили,
давай закинем, брат, на черв’ячка…»
І, цмокнувши, знімав через хвилину
він карася чудового з гачка.
«Ну, вгодувався! Ось такі й ловив би!» радів дитинно тому карасю.
«Але ж не та, Ви говорили, риба…»
Старий схитрив:
«Так я ж і не про всю…»
І, посміхнувшись, пригрозився пальцем,
як ніби попередив:
«Май в виду:
карась-то, брат, на вудочку попався,
а я на неї – ні, не попаду…»
За тітчиними жирними супами
в розмовах став я в’ялим, наче скнів.
І що мені старик той ліз у пам'ять?
Чи мало є на світі стариків!
Бурчала тітка:
«Я тобі не теща,
чому смутний, як восени курай?
Та кинь це, хлопче! Жити треба легше.
Поїдемо по ягоди, давай».
Три жінки і дівчиноньки дві куці,

та я…
Летів набитий сіном кузов
серед широких, в мареві, полів.
І, на мигтіння дивлячись невпинно
коней
і стебел,
кепок
і косинок,
ми діставали булки із корзинок,
і молоко уранішнє пили.
Із-під коліс зривались перепілки,
тріщали, заглушали перетинки.
Мінявся світ, галасував, в’юнивсь.
А я – я слухав, слухав і дививсь.
В ручай хлоп’ята запускали гальку,
і сонце розійшлося – запекло.
А хмари накопичували каплі,
росли, темніли, змінюючи тло.
Усе ставало млисте, мовчазливе,
уже в стіжки народ колгоспний ліз,
і без оглядки ми влетіли в зливу,
і разом з нею, з блискавками – в ліс!
В машині з толком все підготували,
під сіно лізли в кузові – до дна
і там ховались…
Тільки не ховалась
літ сорока попутниця одна.
Вона утомлено спостерігала
зрання за нами, їй не йшла їда,
і раптом підвелася, потім встала,
і стала раптом зовсім молода.
Вона хустину білу розв’язала,
відважно якось скинула печаль,
і повела плечима, й заспівала,
весела, мокра, юна, як дівча:
«Густым лесом босоногая
девчоночка идет.
Мелку ягоду не трогает,
крупну ягоду берет».
Із гордою стояла головою,
відкинувши косу свою
назад,
а по щоках її
шмагання хвої,

в очах, на віях –
сльози і гроза.
«Ти що там?
Ще простудишся, здуріла…» –
її тягнула тітка за рукав.
Та жінка всю себе дощу дарила,
і дощ за це себе їй дарував.
На вітрі вився кучерявий локон,
дивилась в далину,
немовби там,
співаючи,
щось бачила високе,
таке, що не дано побачить нам.
Мені здалось:
нема нічого в світі, лиш в кузові усі його дива,
нічого –
тільки б’є назустріч вітер
і злива ллє,
і жінка, що співа.
Ми на ніч зупинилися в амбарі.
Я в ньому був колись давним-давно.
В нім пахне духотою і грибами,
овчиною, брусницею, зерном.
Зітхали листям віники над нами.
У смужках світла серед темноти
великими, страшними кажанами
під стелею чорніли хомути.
Мені не спалось.
Ледь біліли лиця,
й жіночий шепіт чувся ув імлі.
Я вслухався у нього:
«Ліза, Ліза,
якби ти знала, жити як мені!
Ну, фікуси у нас, ну піч-голландка,
ну, дах під цинком, щоби аж блищав,
все вичищено,
вискоблено,
гладко,
є діти, чоловік,
та є душа!
А в ній якийсь-то холод, лютий холод…
Он мати радить так:
«Муж в тебе є?

Петро не б’є,
на сторону не ходить,
звичайно, п’є,
а хто тепер не п’є?»
Ах, Ліза!
Ось прийшов він п’яний з ночі,
гарчить, немов я в чомусь неправа,
і грубо повернув,
і – мовчки, мовчки,
мов зовсім не людина я жива.
Спочатку я ще плакала безсонно,
тепер уже умію засинать.
Яка я стала…
Всі дають за сорок,
мені ж то, Ліза,
лише тридцять п’ять!
Як далі буду?
Більш не маю сили…
Ах, Ліза, та мені коханий би,
а я, я так би вже за ним ходила,
нехай би бив, аби лише любив!
Із дому я не думала би вийти,
підтримувала б дома красоту.
Я б ноги рідному готова мити,
і після нього пити воду ту…»
Та це ж вона, вона крізь дощ і вітер –
летіла зовсім-зовсім молода,
ія–
я заздрив їй,
я вірив,
що виправдана, щира сповідь та.
Знов стихло.
Десь
донісся скрип криниці –
і плавно вмовк.
Все уляглось в селі,
і тільки сито чавкали
по шпиці
колеса в придорожнім киселі…
Нас розбудив хлопчина раннім ранком –
на маєчку накинутий піджак.
Був ніс його облуплений – до ранок,
і чайник мідний він в руках держав.
Зневажливо мене оглянув,
тьотю,
усіх, хто спав чи очі сонно тер:

«По ягоди-то, люди, йти – не проти?
Чого ж тоді і досі
ви спите?»
За стадом йшла, відстаючи, корова.
Колола боса жінка мокрі дрова.
Провів нас півень
криком за село.
Від коників покоси очманіли.
Возів голоблі підняті стриміли,
і синьо-синьо навкруги було!
Спочатку йшли поля,
затим підлісок
в холоднім блиску вранішніх підвісок,
в пташиній неспокійній суєті.
Уже і костяниця нас манила,
і димчаста приваблива малина
в кущі червоно кликала зайти.
Лягти лохина сиза звала в хвою,
брусничники в підошви запекли,
та йшли ми за клубничкою лісною,
за головною ягодою йшли.
Неждано хтось передній крикнув нагло:
«Та ось вона! А ось іще одна!..»
О, радість брати, буть простим і спраглим!
О, ягід дзвін, з відра глуха луна!
Та юний верховода кликав: «Нумо!»
(йому не підкорятись не могли):
«Ех, люди, просто з вами чистий гумор!
До ягід ми іще і не дійшли…»
І раптом ліс галявина пробила,
вся в плямах сонця, в ягодах, в квітках.
У нас в очах від того аж рябіло.
Було це ніби видихнуте «ах!»
Клубничка запахом манила, мліла.
Ми віддали себе в її полон,
спішили, падали,
дурманились,
і цілу
губами брали з стебел і долонь.
Димилися узвишшя в ранню пору,
ліс мошкарою й соснами гудів.
А я…
Забув про ягоди я скоро.
І знову я на жінку ту глядів.

У рухах радість радістю мінялась.
Хустинка біла з’їхала до брів.
Вона клубничку брала і сміялась,
сміялася,
а я не вірив їй.
Та не забув віднині і навіки,
як крізь тайгу летів наш грузовик,
розбризкуючи грязь,
зрізавши віття,
весь в зблисках від ударів грозових.
Співала жінка
і струмки
збігали,
і косо розмережували скло…
І хочу я,
щоб так мені співалось,
як тяжко б мені жить не довелось.
Із піднятою щоби головою
я йшов по світу,
хто б що не казав –
вперед!
Нехай - лише шмагання хвої
і хай на віях –
сльози і гроза.
Роздумував розгублено і смутно,
і, вставши із зім’ятої трави,
я пересипав ягоди комусь-то
й покрокував із лісу за рови.
Із пам’яті нічого не віддавши,
я все, було що в пам’яті, зібрав.
З лункого бору в поле я подався,
замружився і у пшеницю впав.
Дивився в небо.
Там кружляли птиці.
На пласт сухий, стеблистий я присів.
Торкав колосся.
І питав пшеницю,
зробити як, щоб щастя доста всім.
«Пшенице, як?
Пшенице, ти мудріша…
Соромлюсь, бо безпомічний. Прости…

Не вдатний я до цього. Навіть гірше, напевне, я поганий і пустий».
І пшениця говорила:
«Побиватись підожди.
Ні поганий, ні хороший,
просто, ти ще молодий.
Я питання це приймаю,
та пробач за німоту,
наче й відповідь я знаю,
слів для неї не знайду!..»
Йшов доріжкою я, стежинкою
мимо дьогтем пропахлих возів,
і з лукавою хорошинкою
чоловіка собі зустрів.
У запиленому піджачику,
невеличкий курносий ніс,
на березовому рогачику
черевики він бережно ніс.
Він запально казав про неробство,
мов, жнива, але хліб стоїть,
що в колгоспі одні неподобства
голова – Панкратов творить.
Говорив:
«Мені гнутись не гоже,
я піду,
я правду знайду.
Як начальство в Зимі не поможе,
до іркутського я дійду…»
Раптом звідкись машина виросла,
в ній з портфелем –
символом справ –
чоловік парусиновий
в «віллісі»,
як в президії
засідав.
«Захотілось, щоб мати поплакала?
Спорядився,
герой,
в Зиму?
Ти згадаєш іще Панкратова,
зрозумієш, що і чому…»
І помчався.
Та сили тверезої

я не бачив якраз у нім,
бо вона у хлопчині перезвою
з почуттям перетнулась моїм.
Попрощались.
Зникав він начебто,
свою правду відкривши мені,
лиш гайдалися на рогачику
черевики його одні…
Днів через два ми вранці від’їжджали.
Попутний «газик»…
Стомлені сідали.
Гостей господар дому проводжав.
Ми тепло з ним прощались,
руки жали.
Він говорив,
щоб знову приїжджали,
і ми йому –
щоб також приїжджав.
Хазяїн був старик надійний, вірний.
Сибірський самий справжній лісовик.
Він марлею пов’язувані відра
передавав неспішно в грузовик.
Зірки на небі вранішні пригасли,
у синяву хитку ховався ліс,
в дорогу знову вирушив наш «газик»,
з прилиплою травою
до коліс…
Махав старик.
Він тайн беріг – ого!
Тайгу він знав боками і зубами,
та те, що я почув в його амбарі,
для нього тайна, - він не чув того.
Розводитись про те й мені не варто.
Я краще –
як вернулись –
мов до варти
вставав,
пив молоко або узвар,
і… зеленіла степова мережка,
оточена тайгою, повна чар,
коли бродив я
легко, обережно
по тінях від рухливих білих хмар.

Бувало, йшов у ліс
і брав двостволку.
Звичайно, в тому мало було толку,
та мав я для думок опору в ній.
Сідав у тінь і тихо гладив дуло.
Про різне думав,
і про вас я думав,
мої дядьки,
Володя і Андрій.
Обох люблю їх.
Ось Андрій –
він старший…
Люблю, як спить,
з утоми
ледь живий,
як миється,
удосвіта піднявшись,
на руки як бере дітей чужих.
Місцевої начальник автобази,
в мазуті вічно,
вічно за кермом,
літає він, пригнувшись, злий, лобастий,
в машині, що зовуть її «козлом».
А то, з ким-небудь посварившись дома,
в районі десь намотує круги,
і знов – додому,
вимучений,
добрий,
у запахах бензину і тайги.
Він любить людям руки жать до болю,
боровшись, двох легенько повалить.
Він все уміє весело доволі:
рубати дрова
й чорний хліб солить.
А дядько мій Володя…
Ну, не чудо –
в його руках рубанок чародій,
коли він стружки струшує із чуба,
по щиколотки в піні золотій!
Який він столяр!
Ах, який він столяр!
А в розповідях –
ах, який мастак!
Не раз я чув, біля сараю стоячи
або присівши скраю на верстак,

як страчений був повар за нечесність,
як йшли бійці поселенням одним
і жінка там по імені Франческа
із «Пітера» співала пісню їм…
Дядьки мої –
мої найближчі люди!
Яке мені там діло до того,
про що сусідка говорила:
«Крутить
Андрій з жоною дядька одного.
Поговорив би з тіткою відкрито.
Навіщо? Й так дізнається сама.
Ну, а Володя –
столяр знаменитий,
але ж запійний –
знає вся Зима».
Сусідка все довбала, ніби дятел,
щоб інтерес до дядька проявляв.
А я не проявляв.
Та менший дядько
раптово таємниче десь пропав.
Тим часом люди залишали просьби –
то іграшку відладить, то диван.
Їм говорили коротко і просто:
«Поїхав він на тиждень.
По ділах».
І тут сусідка крикнула, раденька,
просунувши у хвіртку гострий ніс:
«Та їм перед тобою стидно, Женька!
Лежить твій дядько,
взяв би його біс!
Учись, студентик, вчись – життя усяке.
Ану, ходімо!»
Радісна і зла,
так ніби тут вона була хазяйка,
мене в кладовку нашу повела.
А там розкидав столяр руки ватні,
сивухою несло – не молоком,
мій дядько брався «Яблучко» співати,
але чомусь з мотивом «Суліко».
Побачив нас. Підвівся похмурнілий,
розгублений. Шептав щось:
«Я зроблю…
Ах, Женька, розумієш ти, мій милий,
як я тебе шаную і люблю?»

Не міг його такого бачить довго.
Він знову мою душу троюдив,
і, щось перехотівши
їсти вдома,
у чайну я відправився один.
В зимівській чайній жарко дише літо.
В дворі до кухні ріжуть поросят.
Блищать підноси, лиця…
Все примітне,
найперше, мухи, це вже знає всяк.
В меню учитель шарить близоруко,
на суп рідкий колгоспниця бурчить,
ручище загоріле лісоруба
ножем в стакан заклично стукотить.
В зимівській чайній гамір незвичайний,
летючих подавальниць біготня…
Зненацька за розмовою, за чаєм,
по-щирому розговорився я
з очкастим чоловіком жирнолицим,
інтелігентом, думалось йому.
Назвався він московським журналістом,
котрий прибув за нарисом в Зиму.
Пилася нами клюквова наливка,
він пригощав, потроху вбік димив,
відповідав:
«Ех, молодість наївна,
таким і я колись був молодим!
Хотів дізнатись, звідки що береться.
Усе тоді здавалося – пустяк.
Боротись прагнув, а коли прийдеться,
і час змінити, ніби знав і як.
Я також був задира, жив на совість,
дочасно не хотів, не вмів тужить.
А потім –
друком не пустили повість,
а там –
сім’я, і треба якось жить.
Тепер газетчик з іменем, напевно.
Став випивать, дивуються, чому.
Ну, не пишу…
А хто тепер письменник?
Він не володар –
охоронець дум.
Так, переміни. Так.
Та за словами
якась туманна, відчуваю, гра.

Твердим про те, що вчора ще мовчали,
мовчим про те, про що сказать пора…»
Та в тім, як поглядом сусідів міряв,
як на поганім товкся знов і знов,
я бачив в ньому жовчність і безвір’я,
не віру, ні, бо віра є любов.
«Ах, чорт візьми, забув я геть про нарис!
Піду на лісопильний. Вже пора.
Готують препогано тут…
Хоч марно
чогось чекать! Така вже тут діра…»
Серветкою втирався: «Ну, бувайте…»
й, піймавши погляд мій важкий, «злиняв»:
«Ах, я забув, ви звідси, вибачайте!
Тут народились тут… Словом, винен я».
За роздуми платилося з лихвою,
бродив тайгою я, вслухався в хвою,
мені Андрій:
«Знайти б тобі рецепт,
щоб лікувать тебе.
Це ж, хлопче, глупо!
Давай-но з нами в клуб.
Сьогодні в клубі
з Іркутська, з філармонії концерт.
Всі підемо. Є на усіх білети.
Штани погладь. Нащо тобі нудьга?»
І скоро я, сумирний, у штиблетах,
в сорочці, теплій після утюга,
до клубу йшов і чинно, і утішно,
а поруч десь на відстані руки
одеколоном й перегаром трішки
духмяніли підтягнуті дядьки.
Був «гвоздь програми» – загоріла туша
Антон Безп’ятих – руський богатир.
Він все робив!
Картинно дещо туживсь
і піднімав зубами зв’язки гир.
Стрибав він поміж гострими мечами,
майстерно вальс на скрипці витинав,
і жонглював пляшками та м’ячами,
й додолу елегантно їх роняв.
Хустинки сипав, ніби сцену міряв,
зв’язав в одне їх, розгорнув – ого!
Бо із хустинки раптом – голуб миру –
Злетів, як на довершення всього.

Дядьки раділи: «Ти поглянь, як легко!
Ну, і мастак! Нема йому ціни!»
І я…
І я також в долоні плескав,
інакше би образились вони.
Безп’ятих кланявся, показуючи м’язи…
Із клубу вийшли ми в нічну пітьму.
«Ну, як концерт? Дивитись краще разом…»
Мені ж побуть хотілось одному.
«Я погуляю…»
«Ти нас ображаєш.
І так усі дивуються в сім’ї:
ти дома майже зовсім не буваєш,
чи не завів якийсь роман в Зимі?»
Пішов один я, хоч не був упертим.
Про землю думав. Ні, я не витав.
Ну, що концерт! – бог з ним, із тим концертом!
Чи мало я такого повидав!
Стареньких трюків бачить вистачало,
з оформленням новим і дорогим,
я скільки, на подібній цій, виставах
не дуже, та підплескував між тим.
Я стільки бачив розписів на ложках,
коли нема нічого для меню,
і думав я, що так робить не можна,
й про перехід правдивого в брехню.
Давайте думать…
Всі ми винуваті
у прикрощах, з якими живемо,
в порожніх віршах, у пустих цитатах,
в стандартних гаслах при кінці промов.
А думалось про різне.
Є два види
любові.
В ній одні є лестуни,
хто б їх як гірко й жорстоко не зобидив,
сповна і бездумно все простять вони.
Он після тимчасової досади
ми скільки нахлебтались, не дай Бог!
Сліпа любов – Росії в ній завада,
їй треба пильну, з розумом любов!
Ми думать про мале й велике станем,
жить глибоко – життя своє відчуть.
Не зведемо велике до обману,

хоч люди його можуть обмануть.
Не хочу виправдовувать безсилля.
Не можу тих я за людей прийнять,
котрі прозріння віщі від Росії
на підлість пліток хочуть розмінять.
Хай буде суєта – дрібноти справа,
так легше – відхрестившись від вини,
не слабкості,
а справ великих, славних
Росія жде він мене. В чім вони?
Чого я хочу?
Битись хочу вправно,
але в усьому щоб, за що я б’юсь,
одна-однісінька горіла правда,
якою я ніде не поступлюсь.
Щоб, де не йшов я:
в степових роменах,
в пісках –
шляхом поразок і звитяг,
над головою
маяли знамена,
в руках –
тривожне древка відчуття.
Я знаю –
є роздумливість зневіри.
Ми ж роздуми з любов’ю зберегли.
Заради правди в нас прозріння щирі –
для тих, що задля неї полягли.
Ми жить не хочем так,
як вітер дуне.
Розберемось ми в наших «що?» й «чому?».
Велике кличе.
Тож давайте думать.
Давайте, будем рівними йому.
Так я бродив маршрутом дивним, довгим
дощатий тротуар стеливсь під ноги.
Віконниці скрипіли крадькома.
Дівчата з шумом поспішали мимо.
«Та любить же…
І що робити, Римма?»
«А ти його?»
«Я що, зійшла з ума?»
Я йшов все далі.
Мла довкруж лежала.
І, глибоко захована у ній,

відкрилася безсонною держава
локомотивів, рейок і вогнів.
Мигтіли горбики – з металу стружки.
Великотрубні і смішні «кукушки»
то засопуть, то з виском проповзуть.
Гриміли молотки.
У хлопців хвацьких
круті ходили м’язи на лопатках
сліпили зуби білим крізь мазут.
Та войовниче з-під коліс і різко
з шипінням виривалися хмарки,
і колії поблискували слизько
та чорні паровозові боки.
Дружку цигарку роблячи фарсову,
свій прапорець під пахву старший взяв:
«Запізнюється із Іркутська знову.
А Васька розлучається, чував?»
І раптом я завмер, бо не чекалось:
в брудному від мазуту піджаці,
назустріч йшов, ступаючи по шпалах,
знайомий з чемоданчиком в руці.
Не може бути! Вовка… Вовка Дробін!
Я думав, він поїхав із Зими.
Я підійшов і голосом загробним:
«Мені здається, бачилися ми!»
Пізнав. Сміялись. Він все той же Вовка,
лише нема за поясом Дефо.
«Не розжирів ти, Жень… Худий, як вобла.
Все в риму пишеш? Йшов би ти в депо…»
«А пам’ятаєш, як ми надавали
Синельникову за його діла?!»
«А в госпіталі як бійцям співали?»
«А в тебе наречена як була?»
Мені хотілось говорить з ним довго,
розповісти все,
щоб не нашвидку:
«Ти ж натомився, ти ж з роботи, Вовка…»
«Та кинь про це, ходімо на Оку!»
Тяглась стежина крізь нічні півтіні
в слідах від босих ніг, чобіт, підків,
серед високих зонтичних в цвітінні
й потужних олов’яних лопухів.
Розповідав я вільно (друг же врешті)
про все, що думав,
що комусь корив.

Мій однокласник слухав обережно,
та навзаєм ніщо не говорив.
Так йшли стежиною вузькою двоє,
вже сирістю тягнуло з вербняка,
піском вологим, рибою, корою,
димком рибальським…
Ближчала Ока.
Чорніло плесо мовчазне, широке.
«А, нумо, – крикнув він, – наздоганяй!»
І я забув про дещо ненароком.
І дещо ненароком пригадав.
На березі при місяці із другом
Оку ми ніби бачили нову.
А недалеко десь туманним лугом
бродили коні, форкали в траву.
Я думав, хвилі взором супроводив.
Картався. Піднімався. Знову сів.
«Ти що, один такий? –
промовив Вовка, сьогодні, брат, у роздумах усі.
Чого ти так сидиш? Піджак помнеться…
Ось ти який, усе тобі скажи!
На все свій час. Узнаєм,
доведеться
тут довго думать. Краще не спіши».
А ніч гудками дальніми гуділа,
піднявся мій товариш із землі.
«Усе це так,
робити ж треба діло.
Пора додому,
бо мені з восьми…»
Світало…
Все кругом помолоділо,
повільно ніч спливала у яри,
й чомусь відразу ледь похолодніло,
і обриси вбирались в кольори.
Збирався дощ, але лише покрапав.
Ми з другом йшли неподалік купав,
а десь-то їздив все іще Панкратов
у «віллісі» пихатому як пан.
І зверхньо поучав він односельців,
та по росі, по вранішній землі
з березовим рогачиком веселим
йшов хлопець впертий
і за правду – злий.

Був день як день,
Серпневий, світлий, гожий,
а в небі, ніби хмарки – голуби.
І я якийсь, ну, дуже був хороший,
якийсь… ну, дуже-дуже молодий.
Я від’їжджав…
Було так сумно, чисто,
а сумно, я так думаю, тому
що я чомусь в житті усе ж навчився,
хоч усвідомить ще не міг –
чому.
З близькими випив чарку я за близьких.
Востаннє ще пройшовся по Зимі.
Був день як день…
В листків строкатих зблисках
дерева зеленіли на землі.
Хлоп’ята в «стінку» копійками грали,
грузовиків тяглася череда,
на продаж виставлялись на базарі
сир, молоко, брусничка, черемша.
Привільно йшов і сумно, бо прощався,
і ось, останній здоланий квартал,
на пригірок я сонячний піднявся
і довго звідти місто розглядав.
Я бачив зверху контури вокзалу,
сараї, сінники, двори, доми.
І станція Зима мені сказала.
Ось що почув тоді я від Зими:
«Живу я скромно, лускаю горіхи,
тихенько паровозами димлю,
та теж багато думаю про віхи
оцього віку, що терплю й люблю.
Ти не один тепер такий на світі
у пошуках, в задумі, в боротьбі.
Ти не горюй, синок, що не зумів ти
знайти рецепт на сумніви в собі.
Ти потерпи, вдивляйся, слухай старших,
шукай, шукай.
Весь білий світ сприймай.
Так, правда – добре,
тільки щастя – краще,
але ж його без правди і нема.
Йди світом, тільки будь самим собою,
щоб все – вперед,
не оглядайсь назад,
а по лицю –

щоб лиш шмагання хвої,
в очах, на віях –
сльози і гроза.
Люби людей,
і в людях розбирайся.
І пам’ятай:
ти в мене на виду.
А трудно буде,
знову повертайся…
Іди!»
І я пішов.
І я іду.

З ВОЛОДИМИРА КАЛІНІЧЕНКА

Завуч
Частіше в серці пам’ятні уколи.
Пройшло уже багато літ і зим,
та ясно бачу завуча зі школи:
Людмилу Олексіївну Кизим.
Була сувора, звали ми «старуха»,
і скупувата на оцінку «п’ять».
Коли вела урок, то навіть муха
між партами боялась пролітать.
І якось раз безжально, сухо, владно
сказала завуч в мертвій тишині:
«Калініченко, не забудь, будь ласка,
після занять потрібен ти мені».
Я перебрав свій тиждень по хвилині:
ні з ким не бився, в школі не курив.
Та викликає завуч, отже, винен,
карайся, думай, що ти натворив.
…Старенька, сива і малого зросту
(усе це зрозумілося пізніш).
«Сідай, поїж, - сказала завуч просто
і вийшла. В скроні гупало… «поїж».
«Не хочу їсти…», - хто тоді це відав?
Із голоду, бувало, ледве йдем.
А завуч віддала окраєць хліба –
Півпайки, що по картці мала в день…

Іван – чай
У тайгових розпадках, лежнівках*, в глуші
тут і там, невпопад зазвичай,
ніби світло чиєїсь ясної душі
ліловіє в траві іван-чай.
В світі кращих доволі, щоб гарно цвісти.
Та в колимськім краю, примічай:
там, де мали б стоять на могилах хрести –
поминальні свічки – іван-чай.
Поклонитися б праху близькому, та як?
Всіх ріднить тут із бляхи печать –
стовп з консервною кришкою…
Зірки мов знак
в узголів’ях стоїть іван-чай…
Рік за роком – мільйонний там сходить посів.
По стеблу, по свічі на раба…
Й зрозуміла усім без пронизливих слів
вся Вітчизни моєї судьба.

________________________
* зрізаний і невивезений ліс.

Хліб
Коли фашист ізнов п’янів,
Йому кортіло розважаться.
Ми за наказом йшли за ним –
укотре вже! – по аппельплацу.
Він так обожнював цю гру:
зганяв із кожного бараку
худющих хлопчиків у круг
і кидав хліб між нас – затравку,
щоб били в давкотні лоби
поляк французу, руський чеху…
Качались по землі раби,
до сліз сміялось суперменшу.
Ішов він пити коньяки
з портретом фюрера на пару,
а ми ховали синяки,
пірнаючи під темні нари,
давились слиною, й вини
не відчували, терли спини:
«Перестарались, пацани.
Та чорт із ним! Діли, Калина!»
З’їдали хліб. Затим без слів –
кому дісталось «на орехи» ми витирали кров з носів.
Поляк – французу, руський – чеху.

Собака
У коменданта було захоплення – доги.
І був екземпляр – на голову вище всіх.
Навіть есесівці боялись собачого бога.
От саме цей звір пішов величаво на сніг,
і вивели жертву. В хлопчини судомило ноги –
куди тут побігти? Давно він ослаб.
Комендант нахилився, подав команду догу –
і той в два стрибки свою відстань здолав.
Обнюхав жертву. Пройшовся спокійно поряд.
Він був бездоганним в розмашистім й легкім ходу!
І до коменданта вернувся, і чесний собачий погляд
сказав до хазяїна: «Дитина ж… не треба – ату!»
Лагфюрер знизав плечима – різниці нема атлету.
Розкрив кобуру над пряжкою з написом «З нами Бог»,
та зблиснула ледь воронована сталь пістолета –
як блискавка, вп’явся у горло фашистові дог!
Пристрелили дога тут же. Есесівець став калікою…
Навряд чи знайду тепер в Санкт-Пельтені свій барак…
Але цю собаку я згадую як чоловіка.
Єдину людину серед фашистських собак.

Автобіографічне
Жив, як жилось… Не наряджався в тогу
ревнителя сімейного вогню,
бузив, грішив і не молився Богу,
не слухався нікого день при дню,
на власних я помилках не учився
на ті ж граблі і тричі наступав…
І визнав мідний присмак давніх чисел,
і шелест днів, як пізній листопад.
Все справедливо. Все в ціні направду.
Честь не придбаєш за могоричі,
не вірять в вірність, не відчувши зради,
як без дурниць до мудрості ключі
не підібрать. Мені чим вища планка,
тоді стаєш як люта тятива!
Поезія тоді лиш сіль таланту,
як долею оплачені слова.

Грузинські афоризми
(Із Шота Руставелі. «Витязь в тигровій шкурі»)

* * *
Недостойно для любові
виставлять свою любов.
* * *
Зло добром змінить хто зможе,
повторивши круг життя?
* * *
Слово зле життя важнішим
лише злодій визнає.
* * *
Як же солодко, кохана,
споглядать твоє сіяння!
* * *
Як про друга довго думать,
серцю зла не принесеш.
* * *
Без шипів у цьому світі
не зривались лиш троянди.
* * *
Не здригнеться юний витязь

під ударами меча.
* * *
Сотня тисячу здолає,
кращих засобів надбавши.
* * *
Зло здолавши, в світі цьому
лиш добро безмежним стане.
* * *
Хто в житті уник напастей,
передбачених судьбою?
* * *
Непорушне провидіння:
що не дане – не прийде.
* * *
Діаманти теж гранують
не твердим, завваж, свинцем.
* * *
І солодка мова може
із нори піднять змію.
* * *
Любий мудрому учитель,
дурням він – одна біда.

* * *
Оповідь збагнути швидко –
ось шаїрі в чім ціна.
* * *
Власним горем поділитись –
для страждальника утіха.
* * *
І дрімучий ліс понищить
в іскрі тліючий вогонь.
* * *
Опаде безплідно квітка,
котру промінь не торкнувсь.
* * *
Той, хто друзів не шукає,
ворог він і сам собі.
* * *
То скупий, то надто щедрий
віроломний біг життя.
* * *
Іноді в словах рятунок,
іноді і слово – гріх.

* * *
Якщо Бог для нас відрада,
то й печаль прийняти мусиш.
* * *
Якщо розум твій з тобою,
з горем ти не одинокий.
* * *
Як знайде ворона ружу,
то вона вже – соловей.
* * *
Треба щастю дивуватись,
бо яке в нещасті диво?
* * *
Краще в справі спритність, меткість,
аніж байдиків нудьга.
* * *
Те, що вмістом є у глеку,
те із нього і наллєш.
* * *
Левенята однакові,
чи то самка чи самець.

* * *
Якщо горе ми не стерпим,
чим же щастя нестерпиме!?
* * *
Як того підніме лікар,
хто не скаже що болить?
* * *
Бо відомо, що досада –
мати багатьох досад.
* * *
Не страшний відкритий ворог,
а страшний в личині друга.
* * *
Так і ворог не нашкодить,
як собі завадиш сам.
* * *
Як близький тобі потрібен
в дні нещастя і незгод!
* * *
І краса принаду втратить,
якщо буде всім дана.

* * *
Що сховаєш, те пропало,
що віддав ти, те твоє.
* * *
Що ж є цінного у світі,
коли він хоч трохи хмурий?
* * *
І небажане сприймай ти,
і на пристрасть не ведися.
* * *
Що небажане для Бога,
не здійсниться те вовік.
* * *
Вслід за плоттю тлінний духом
і двуликий, і брехун.
* * *
Інший лиш в чужих стражданнях
здатний до благих порад.
* * *
Мені подвиги героя
покажи, як воїн, сміло.

* * *
Багатств здобутих краще
дбання про добру славу.
* * *
Краще смерть, але зі славою,
ніж у житті ганебно скніть.
* * *
Без слуги куди спокійніш,
ніж з ображеним слугою.
* * *
Швидкоплинність та безплідність
доля аморальних справ.
* * *
Правдою сухому древу
можна повернуть життя.
* * *
Не ножем зціляти рани,
він лиш біль наносить їм.
* * *
Скель твердіш триматись треба,
хоч страждань ще буде тьма.

Летіти!*
Прощаю, відриваюсь і лечу…
Нести не хочу від знущань окови.
Здираю грубі пута аж до крові.
– Летіти! Волі! Чуєте?! - кричу.
Даровані ці крила в небесах,
Я скинув там свій панцир черепаший
І обміняв на марний день вчорашній
На право жити у нових світах.
Я дорого плачу за свій політ.
Велика віра жертви вимагає
Відмови від образ, гордині… Знаю,
Інакше й підніматися не слід.
Перерваний політ – це смерть і жах.
З небес омріяних болюче падать
Та ще й до плазунів, в обійми гадів…
Такої смерті не достоїн птах.
Я полечу в країноньку небес.
Коли ж осиплеться годинник мій пісочний,
Я не впаду, на крилах я проскочу
Межу – до перетворення чудес.
Напевне, легше повзать, ніж літать.
Безпечніше, стабільніше, ситніше.
Я так не можу. В мене вибір інший –
Життя в польоті треба обривать.

_____________
* з російської, автор невідомий.

