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Про поетичну любов, 
щастя-долю Любові Долик

Люба. Долик. Звучить – як люба доля. Доля справжнього 
поета, як відомо, ніколи не буває простою, легкою. Навіть 
Муза, як написав класик, диктує поетові долю, а не вірші…

Доля Люби Долик привела її ще дитиною в село Білин 
Ковельського району на Волині, де жили її дідусь та бабуся 
по маминій лінії, де, зовсім поряд – село Колодяжне з героями 
Лесиної «Лісової пісні», самою Лесею Українкою…

В такій атмосфері важко не стати поетом, а ще важче ним 
стати і бути. І чим органічніший поет, тим дивно парадок-
сальніші зовнішні риси долі – біографія поета. Саме поета, 
а не поетки, чи поетеси, перша з яких радше – донька поета, 
а друга (поетеса) – його дружина.

Хіба ж не дивина, що за спеціальністю Люба – інженер-
математик, закінчила електрофізичний факультет Львівського 
політехнічного інституту. Що ж, вища математика для по-
ета – також поезія… Як хімія для Менделєєва чи, приміром, 
фізика для геніального Ейнштейна.

Вона ж – автор семи книг віршів, серед яких «Недозво-
лена розкіш», «Біла квітка. Чорне коло», «Перша заповідь 
трави», «І прирікаю тобі любов…», учасниця кількох по-
етичних антологій, збірки перекладів із угорської «У долі 
твоїй подряпина», активна учасниця поетичного життя-буття 
у романтично-містичних місцях не тільки міста Лева, а й 
інших міст України. Її вірші активно розміщені на відомому 
інтернет-сайті «Поетичні майстерні», де вона визначається 
улюбленим афоризмом: «Життя прекрасне своїми неспо-
діванками!!!», а про себе пише так: «Народжена у рік Змії 
під знаком Риб. Живу. Вчуся розуміти і прощати. Люблю … 
літати!» тощо…
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От за тим «тощо», над ним, під ним, поруч із ним… щастя 
Любові Долик, її «Щастя» (так просто!) – наступна, свіжа 
книга віршів поета, рукопис якої зараз переді мною і в якому 
саме слово «щастя» вжито майже три десятки разів.

Перше враження від «Щастя» – щоденникові інтимні за-
писи жіночої душі, з яких може вийти чудова пісня чи казка 
для предків чи нащадків. А може й нам, сучасникам, діста-
неться своє, нехай ще не відстояне в часі, дзвінке молоде вино 
цієї ритмізованої, римованої енергетики з її християнсько-
язичеськими та язичеськи-християнськими світоглядними 
інкрустаціями, адже щастя язичеське і щастя християнське, 
щастя загалом і щастя Жіноче – такі різні і такі подібні між 
собою на цій нашій колисковій самотній планеті у великому 
космосі душі і душі космосу.

Читаю рукопис – іскристий самобутній,  як ні в кого, 
калейдоскоп форм та змістів, тем і нарацій із назвами 
«Коханому», «Звичайне диво», «Весна-Вітуся», «Замовлян-
ня», «Акваріум», «Екологічне», «Чорниці», «Шпаківня», 
«Очерет», «Така не-осінь», «Коктебельське», «Відчай», 
«Соціальна проблема», розмаїтим словником, у якому є, 
як і передбачалося інтуїтивно із перших же рядків, строф, 
як слова-символи, слова-знаки, так і слова-терміни, ніби 
антипоетизми («Аграрний вірш про осінь»), які в образно-
стилістичній системі автора органічно опоетизовуються, 
як-от у вірші «Електрофізичне»:

А на виході – нуль.
І, ти знаєш, нема контакту.
А на виході – вихід,
то вже хоч туди проведи.

Кожен винен у тому,
що з нами нічого не трапилось.
Кожен просто не винен.
Та й добре, нема біди.

Коли Жінка розуміється на електрофізиці – це вже само 
собою зваблива поезія, як і коли жінка хвацько володіє мечем 
чи штурвалом вітрильника. І чує моя душа, що Люба Долик 
могла би…

У цій, не товстій за обсягом, її книзі – вірші-присвяти 
іншим поетам (Ганні Осадко, наприклад), донечці, присутні 

вірші з епіграфами від Дари Корній, Ліни Костенко, поезія 
у прозі (Люба ж пише і друкує коротку прозу), наприклад:

«Щоразу по-іншому сниться наша хата. Отоді, як мали її 
продавати, снилося мені, що у нашій хаті «кабачок» – отаке 
львівське ретро-кафе, у «парку» стоять столики під смугас-
тими величезними парасолями, світять ліхтарі старовинні 
– солодко-жовто так світять, і дами ходять у довгих сукнях, 
у капелюшках і з мереживними парасольками в руках – усе 
як і мало б бути у ретро-часі… » («Сон»).

Романтичні сни і навіть звичайну міщанську яв поетична 
свідомість і підсвідомість, досвідчене і чутливе поетичне 
медіумне серце Люби Долик поєднує – і пропонує читачеві 
катарсисне щастя не лише монологічного, але й діалогічного 
спілкування з часами та просторами на якихось ультразвуко-
вих діапазонах, на яких комунікуються «брати наші менші» 
і, здається, ду́хи.

Які ромашки тут –
ве-ли-ко-о-кі…
Отави –
мов жива зелена ртуть
переливаються… –

опоетизовує Долик, ніби закодовує у слові для вічності свою 
маленьку батьківщину – Старий Самбір, природно підтвер-
джуючи свою людську «нормальність»: писати-співати-роз-
повідати про три основні святі іпостасі для поета: батьків-
щину, кохання, космос… Іноді кожній цій іпостасі – окремий 
тематичний вірш, іноді – синтезовуючі слова, як-от у вірші 
«Зворотній бік світла»:

Загублені шукають порятунку,
врятовані – мети.
А ми – міняємо щоденно обладунки,
і щастя – в целофанові пакунки
згребти,
згребти!

Щастя в художній інтерпретації Люби Долик, як і бі-
лий колір, має спектрально-веселкову природу, для нього 
найперше, що потрібно, то усвідомлення: Ти щасливий. 
Попри все і вся, погоду і політику, очищальний сум і 
сумну радість, які, як відомо (за Олександром Олесем) 



обіймаються між собою, як вода і вогонь, сонце і вітер, 
інь і янь у східних філософіях.

Розкриваю навмання рукопис – і поза всіма «теоріями і 
практиками» читаю чудові, традиційні за формою і вічні за 
відчуттям, бо ж повні гармонії і зрозумілих почуттів, строфи:

І квітнеш, як дурнесенька примулка,
а мрій малесенькі жовтесенькі курчатка
стукочуть дзьобиками – тісно їм і мулько…
Боїшся? Та почни усе спочатку!

Афористична реальність ліричних віршів Люби Долик і 
закономірна ірреальність її біографії-долі створюють також 
парадоксальну метафізичну пару, яка, як плюс і мінус, воль-
това дуга за відомими законами фізики, не можуть творити 
нову єдність без боротьби протилежностей.

І творять. Адже етимологія слова «поезія» – (по-грецьки 
ποίησις) означає «творчість».

Творчість – із калейдоскопічно вільних і багатих кольорів, 
звуків, запахів у їх тонах і напів-, чверть- і далі… у мікро- та 
макрокосм тонах, які Любі, як жінці-доньці, жінці-коханій, 
жінці-мамі, професійному математику, людині й поету далися 
ще в ранньому, ангельському, дитинстві.

Чого варті у цьому контексті, приміром, оці чудові строфи 
поета, яким безперечно віриш:

А мені так зелено і лагідно,
липово, вербово і вишнево.
Проростає травень теплим пагоном,
небо – розляглось блакитним левом…

Що ж, терпкий, терново-трояндовий вірус поезії із малої 
батьківщини Лесі Українки очевидно, направду потрапив у 
добре та ніжне серце Любові Долик. І їй, як і всім її щирим 
читачам, побажаємо стільки здоров’я, щоби пережити те 
Щастя, яке її (і читачів) чекає після виходу цієї книги тремт-
ливої і душелікувальної лірики.

Ігор Павлюк

Дихання
неба
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* * *
Щастя – миттєве,
неначе пушок у курчати.
Виростуть крила –
зухвалець попнеться в світи.
Щастя – мов спалах.
Як вибухнув –
маєш світати.
Або загаснеш.
Це те,
що вже вибереш
ти.

Щастя – як брунька:
вона розкриває долоні,
квітом заповнить
бджолино-блакитний світ.
Щастя – миттєве.
І щастя – таке бездонне!
Тільки
розкрийтеся,
в душу його
прийміть!

Три крапельки весни
Так це весна розгулює по вулицях,
у ринвах витанцьовує канкани?
Бешкетниця, то кішечкою мружиться,
то всипле снігу двірникам під ранок!

Синиці, гостродзьобі кулеметниці,
дзвінкими чергами – по залишках морозів.
А сонце взяло величезну мидницю
і холодильник неба розморожує…

Невже і я, невже і я відтанула?
Невже мені усенький світ сміється?
Весна зігріла – як долоня мамина.
І жити хоче брунька мого серця!
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Весна-Вітуся
І спить весна…
Так спить моя Вітуся
(після вчорашнього
«сидіння» в інтернеті
до темряви,
аж ген до третіх півнів,
яких давно
у Львові вже не чути…),
ще ловить сни,
м’які і легкотілі,
ще ніжиться,
всміхається дитина,
коли її
ранковим поцілунком
я намагаюся
тихенько розбудити…
«Моя мамусю,
доброго Вам ранку!»
І врешті –
починається
весна!

* * *
Сни весняні!
Хочу бути травою,
яку ви до сонця підіймаєте
у весь її зелений ріст.
Сни весняні!
Хочу брунькою бути,
що розкрила долоні –
і проростає лист.
Бути живим пагінцем,
бути дитям земним,
сили небесні,
дайте ж побути
краплиночкою
весни!
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Воскреслим львівським храмам
Замість годинників –
більма незрячих очниць.
Храм без хрестів –
як душа,
що покинула
Бога…
Сонце – хлопчисько,
у світ,
що лежить горілиць,
порскає свіжим промінням –
у долі й дороги.

З небом у змові
гасають над світом ясним
білі метелики хмар
і думок
вже весняних.
І … оживають
бруківка й очі людські.
У молитвˆах
воскресають
врятовані храми!

* * *
А для щастя –
тільки
короткий
весільний квітень.
Тому такі теплі,
такі золоті кульбаби,
як усміх
моєї баби,
нині уже
покійної…

Смілива абрикоса
закохалась:
посмішками,
ніжністю, щастям
дивиться у небо
і на людей,
на строгі шеренги будівель –
як же можна їм без цвіту?
І згідливо хитають головами
золоті кульбаби,
наче баба моя
дивиться на мене
з тамтого світу:
«Не журися,
дитино,
не бійся життя.
Випускай на волю
свої квіти!»
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Дивні сни
Сни мої –
невагомі і лагідні,
наче накидка з шиншили.
Я підгодовую їх
яблучками,
щоби вони залишили
нічку мені на пам'ять,
ніжну, наче твоя рука,
теплу, як сонце на призьбі,
як вірші покійного Римарука…
Сни мої,
навіть ті,
що стоять попід двері,
не зловиш, не покладеш до шафи,
залишать літери слід на папері
всі – красиві, дивні, ошатні –
невагомо – у минуле
сни мої –
люлі-люлі –
промайнули…

Візьміть мене із собою…

Нічки
дочекаюся,
у дивному сні
скупаюся…

Спляча красуня навпаки
Так, напевне, буде найкраще:
думати, що ти – тільки сон,
сон мій щасливий
на високій горі
під розкошланими зорями,
сон, у якому я тебе кохаю,
а ти сяєш очима мені назустріч,
сон, у якому ти – мій,
і не болиш,
як моя права рука,
що кожної ночі нагадує мені
слова при розставанні:
«Як буду без тебе, питаєш?
Так,
наче відрубали
руку праву…»
От тільки чому вона
щоночі болить,
відрубана…
Сон мій, сон мій,
у якому я нарешті щаслива…
Я буду тепер
сплячою красунею навпаки –
мені треба просто заснути,
аби бути з тобою,
аби поринути у щастя –
кохання…
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Замовляння
Дощику, дощику,
принеси мені трішки неба,
принеси мені вітру дотики
і сльозу великодню – блакитну.
Хто це тут, хто це тут
в горлі кігтиком гострим шкрябав?
Хто це тут, хто це тут
перелився струмочком літнім?
Ластиться листячком
ніжним-ніжним травнева зелень.
Ситцеве літечко
вже сідає на велосипеда.
Друже мій, дощику,
кажеш, все у житті перемелеться?
Вдосвіта, вдосвіта
стану дощиком – липовим медом…

* * *
Дощику,
хлопчику сіроокий,
підстрибом,
по калюжах
стриб-скоком
бався, хлюпочися
крізь вечір.
….заздрості
ще не знаєш,
малечо…

Екологічне
Жінка, котра чекає
(щомиті – віки чи години),
в неї очі – погляньте –
дві сріблясті рибини.
Чекають води живої
зустрічного погляду,
чекає свого чоловіка,
який – поруч буде:
і не просто сусідом,
і не просто –
щоби-йому-готувати-обіди,
і не ПРОСТО
зайдою-гостем…
Очі
катастрофічно
гаснуть, тьмяніють
від безводності,
від безповітряного простору –
порожнечі Торічеллієвої,
від твого холодного космосу,
від байдужої
паралельності.

Риба сріблястого погляду
помирає –
надто довго чекала жінка
любові,
якої у тебе
немає…
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Дощ усередині
Як же хочеться плакати…
Просто останнім часом не плачеш.
Просто нема сліз.
А отут у горлі шкребеться і тисне
якесь не вилуплене пташеня.
Так прикро. Так жаль.
Так безнадійно усе зрозуміло і відомо.
Нічого не буде. Нічого й нема.
Це – втома. Житейська – втома.
Ти змучилася.
Від життя розміреного і бурхливого,
від усвідомлення отого заоскомленого знаття:
кожного наступного кроку,
кожного слова, погоди, запахів, болю,
посмішок,
прихованих
і щиро заздрісних.
Від рятунків простих і оманливих –
чи у сповідях телефонних,
чи у краплях бурштинового напою,
чи у дотиках чужих рук,
чи тупому обійманні власної подушки.
…До неможливості хочеться усе це
кинути об землю, топтати – і витоптати.
Хочеться витріпати своє життя,
як килимок із коридору,
вимити його чистою водою,
прополоскати у річці гірській, прозорій –
ще може б і пожила.

Ще може б і послужила світові цьому.
А поки що тільки річка тече у мені.
А поки що тільки дощ усередині
знову назбирується
гіркими хмарами.
І бубнявіють сині горизонти.
І тисне мені в горлі,
дряпається і шкребеться
оте не вилуплене пташенятко.

Я.
Воля моя.
Радість моя.

Хай би вже впав дощ.
Хочу дощу.
Хочу плакати.
Може разом із ним – вдасться?

Нерішучість
Це сіре небо, ці дощі сумні –
то всі, що ти не висловила «Ні»,
то всі, що ти не видихнула «Так»,
що гуснуть в горлі,
терпнуть на вустах, –
усе, що ти мовчанням
заглушила,
дощем спокутуєш,
оцим,
нестримно сивим…
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* * *
Безбарвні риби днів заговорили
теплим голосом
і набувають кольору неба,
кольору сонця, води –
квітень до мене сміється –
радісний, молодий!

Зимові риби днів –
безбарвні та незворушні –
сьогодні ожили,
заговорили теплим голосом,
і набувають
дихання неба,
пульсації сонця,
мелодій води –
квітень
прийшов по зелених вербах,
до мене сміється –
радісний, молодий!

Дивний вірш про Золоту Рибку
А насправді
достатньо паскудно
бути Рибкою Золотою.
Сумно, важко, а деколи
нудить
від бажань
отупілих героїв.

Он – дорвався мужик
до щастя,
аж трясеться
(бо люди – люди!),
упіймав!
А навіщо?
Придасться…

…ще ніхто не просив
веселку
або гойдалку – тут,
попід верби,

…ще ніхто не просив
для рибки
хоч калюжку
синього
неба…
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Акваріум
– Будь ласка, послухай…
Мені потрібен акваріум!
– У серці – посуха?
Чи ти вже приймаєш валіум?
– Та ні, не дражнися!
А тільки послухай уважно:
я думала – боляче,
я відчувала – страшно
поз-бу-ти-ся
спогадів-сліз-тамувань-серед-ночі…
Візьму – перекреслю –
отак – рубону!!!

Хлюпоче
стемнілою кров'ю
із ледве загоєних ран
твій усміх і дотик,
й до біса красивий
стан…

бо-вже-не-бо-лить…
бо-лину
із вен – в океан
крап-
ли-
на-
ми…

– Послухай,
я знаю :
змінитись-відбутися-жити…

Я хочу акваріум!

Риб золотистих впущу…
Мовчазно спливатимуть,
наче підводні квіти,
ті риби, як посмішки
твого далекого світла…

Я
ВСЕ
ПАМ’ЯТАТИМУ!!!

ВІЧНО.

А ти – почув?
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    Ганні Осадко
Зелене листя
 і синє небо –
  тотальне щастя!
А в очі рибам
 вода прозора
  пекти не буде,
бо риби – риби,
 не риби – люди.

А сонце – риба,
 небесна, звісно,
дощів і щастя
 твого провісник.
Злетіла цвіту
 шалена піна –
ти знову вільна,
 ні в чім не винна.

Зелене листя,
 гаряче літо,
трава розкішна,
 аж оксамитна!
І сонце сяє –
 тотальним щастям!
Ти зрозуміла?
 Скидай баласти!

Подоляночка
А мені так зелено і лагідно,
липово, вербово і вишнево.
Проростає травень теплим пагоном,
небо – розляглось блакитним левом

і пильнує світ: зелену райдугу,
радість і весну його вродливу.
З левом синім у землі –
зелена злагода…
Навіть я всміхнулася щасливо…

Вагітний червень
Це – літо. Червень розкошує.
Пора вагітності й суниць.
І не пояснюють фен-шуї
чому ці трави –
горілиць,
чому цей дощ –
такий ласкавий
і тихо пестить
пальці віт?

…вагітний світ!
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Надвечірня акварель
великий синій змій
ковтає хмару
рожеву
наче тіло молоде
у діви
у прегарної

намарно
щоб не пропало
палахтіння мрій
про милого
і долю
жити в парі

ковтнув

і сонце пригасилося крайнеба
засмучене фатальністю подій

Старий Самбір
Які ромашки тут –
ве-ли-ко-о-кі…
Отави –
мов жива зелена ртуть
переливаються…
А небо –
синій сокіл,
а люди –
квітами
по вулицях
пливуть…

Блакить – пульсує
золотистим серцем,
біжить ріка
аортою життя…
Все рідне,
все моє –
усенький всесвіт!
Я вдома тут!
Літаю!
Я тут –
я!
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Присвячено моїй нічній сорочці
І їде ведмедик
на велосипеді,
і бджілки медові
летять над ведмедем,
і літо солодке
тече жовтим медом…

і сонячний сонях…
і тˆепло в долонях…

Вдягаю сорочку,
і втомлена, сонна
пірнаю в дитинство,

де сонячний сонях
і тˆепло в долонях,

де їде ведмедик
на велосипеді,
і бджілки медові
летять
над ведмедем…

Ремарка
А хмари у небі –
то білі, як сміх, парасольки,
і сяють так чисто –
в них зорі щоденно сплять.
А хмари у небі –
то яськи – товстенькі квасольки…
А хмарки – то ми у дитинстві.
Ти і я.

Чорниці
Так, матриця уяви, мій господар,
породжує і погляди, і сміх,
і той, вчорашній, як чорниця, гріх…
А ягоди – в полумиску сьогодні.

І ти береш до кави смакоту,
у цукрі спогадів, по ложечці, неквапно,
бо їх – нема, а кава – ось, отут,
гіркого щастя вистраждана крапля.
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Осінній «фешн-вік»
Осінь – час, коли відчайдушно
перечитуєш давні листи,
найдорожчим, віддаленим друзям,
шлеш слова, і картинки – спасти
і себе, і їх…
Поміж стінами
погляд пнеться
угору, вгору,
де виставами дорогоцінними –
сонце зморене.
Де на людному вернісажі
в сукнях з фешну
хмари – серце польотами дражнять,
срібним звершенням…

«Де ж ти літечко,
диво-дівчинко,
відбула?
Осінь – лагідна,
тільки жадібна
до тепла…»

* * *
Я повертаюсь до рідного сірого неба.
В ніжних цілунках роззолотилося листя.
Яблука сяють – білі дівочі перса…
Танцем-арканом ряди кукурудзи сплелися.

Може хто знає,
як жовкне ця осінь?
Коли?
Ранок торкають
холодними пальцями крони.
В смутку туманів
цій осені так заболить
спогад про літо,
про щире й таке безборонне…

І проступають відбитки щасливих часів:
в листі – про сонце ув очі –
прокинеться пам'ять.
Знаю, і вірую, і відчуваю без слів –
осінь, як доля, всміхнеться.
Рідною стане.
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Пам'ятка
Я залишаю цю осінь
собі на пам'ять.
Ні, заховайте, будь ласка,
фотоапарат.
Запам'ятаю (сама!)
череп'яний уламок
сірого неба,
кукурудзиння ряд,
річку спустошену,
поля шорстку долоню,
церкву далеку на обрії,
клен-смолоскип…
Запам’ятаю цю осінь –
прозріння бездонне,
горло, що стерпло,
і цей найсолодший
схлип.

Аграрний вірш про осінь
Уже засіває спокій у скошене, тихе поле,
уже нагортає смуток у небо, від хмар прополоте.
Довкола тривог насадила, прозорих, неначе тиша.
А нині – погляньте на диво –
присіла –
і пише вірші…

Вересневе листя
Рука ковзнула, лагідно пробігли
по тілу пальці – і тремтить душа
в передчуттях – які ж вони достиглі
передчуття оці…. не поспішай…

Неначе вітер – поцілуй, торкнися,
неначе вересень – в мою налийся плоть…
Я – тільки листя, вересневе листя,
а ти – мій вересень, ти нині – мій Господь…

Осіння пастель
Верба посивіла, поблідла, постаріла,
усохлі руки стелить до землі.
А небо виціловує зомлілу
долоню поля…
В синьому гіллі
гойдає клен
поснулі жовті зорі,
і павутинка тихої журби
летить за вітром
у небесні хори
над тілом
посивілої верби…
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* * *
Просто осінь, коханий, поставила жовті печаті
на листи і слова, на повітря блакитного слід.
Просто осінь, коханий, найкраще уміє літати –
до землі.

Ми зберемо в долоні схололі відбитки літа,
ми вдихнемо це небо і срібний крайобрій днів.
Ми згадали? – ми знали? –
уміли насправді любити? –
так чи ні?

Придивись – то не осінь – то очі мої і коси,
то у серці нуртує шалене бажання – будь!
Придивись – то не осінь –
то вітер
притулку просить
обпікаючись нашим нестримним
шаленством губ!

* * *
Не промини, не пропусти
красу в долонях світу,
роси прозорі блокпости
на вересневих вітах,
примерхлі відблиски трави
пригаслого ґатунку,
сумні, як посмішка вдови –
згадала смак цілунку…

Осінньому суфлеру
І знову час для золота і слив,
пір’їна неба легшає над світом.
Я відбиваю всі атаки слів,
що не дають цим вереснем пожити.

Тут – мій театр. У залі – я сама,
на авансцені – тиха-тиха осінь.
Суфлере, помовчи, усе – дарма,
твоїх підказок тут ніхто не просить.

Сьогодні час для музики – і я
торкаю небо спраглими губами.
Нарешті, врешті-решт (!) – печаль-змія
сховалася на зиму. Як до мами

схилюся осені у руки золоті,
затихну, як трава, суха і жовта,
як срібні риби в лагідній воді,
як сонце в небі – зчовгане, примовкле.

Прошу, суфлере, нині відпусти
від тексту погляд свій короткозорий.
Тут осінь пише п’єси і листи
про мене – трохи згірклу і прозору…
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У проваллі
Бо нема вже 
далекого рідного
у проваллі 
між «до» і «після».
Промовчить телефон, 
як мумія,
ти не скажеш мені «Ау!»
І, мов обрій,
згасає пісня,
і, 
відірвана, 
вирвана, 
стлумлена,
я 
без тебе –
слова без змісту.

У проваллі
життя
живу.

Ностальгія
«Дерева зустрічають холод голими…»

Василь Шкляр

Дерева зустрічають холод голими,
лише сосна стоїть в зеленій глиці.
І височінь спливе прозорим голосом,
і – стане піснею, яка тобі присниться.

І під сталевим небом ти прокинешся,
в листо-падово-від-горілім світі…
Тонкою прохолодою на вилицях
торкнеться спомин – губ,
вчорашніх, літніх…
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* * *
Перестудився нині листопад,
скорцюрбив плечі посинілий обрій,
і наїжачив брови чорний сад,
ще й кашляє, натужно і недобре…

Йому ця тиша – гола, голомоза,
затисла груди і судомить віти.
І сад туманом укриває сльози…
Все буде добре.
Дочекаймось літа!

* * *
А все у мене зараз – листопад,
і кличе ліс, здивовано прозорий.
Крізь нього місяць, наче з-поміж ґрат,
видобуває похололі зорі.

В пансіонаті неба – тихий час,
підстаркуваті хмари ледве сунуть.
І тільки вітер, впертий ловелас,
до вальсу запросив берізку юну.

А я сумна, немов опалий ліс,
самотня, наче буків тихий голос.
Мовчу – маленька брунька на гіллі.
Живу – крізь холод.

* * *
Лютують салюти
і гавкають – голосно-голосно.
Немає причини
для свята у цім листопаді.
Чого вибухають
цим штучним
задимленим
золотом
у відчаї радості
зорі –
смішні й безпорадні?

У темряві холоду
мерзнуть пошерхлі руки,
і очі сльозяться,
як сірі сумні небокраї.
Навіщо ти гавкаєш
зимним
нічним
салютом?

Ти просто скажи:
– Не сердься.
Люблю.
Ти ж знаєш!
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Поминальне (листя)
Ці риби золоті
на березі землі
такі ж німі –
і не почуєш крику.

Ікринка-брунька
втихла на гіллі,
а риби золоті…
ці риби золоті…
Їх, як людей на цвинтарі,
без ліку.

Осінь –
гарбузово-
картопляно-
бурякова,
довгоного-
тонкослізно-
дощова

і полинно-
(трохи зимно!)-
світанкова
від останніх
тепло-ніжних
цілувань…

Шпаківня
Нова жовтобока шпаківня
на старому дереві
світить у листопад
крізь чорне гілля,
схожа на величезне
здеформоване
яблуко –
застрягло,
витягнулось прямокутно,
добре і самотнє,
подивоване,
схожа на дитину
з хворобою Дауна –
он,
сусідські дітлахи
побігли до школи,
а це дитя
удома сидить,
покинули його,
бо –
не таке….
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Очерет
Крізь дивну осінь кольору какао
над озером, де смуток потонув,
гордився очерет (такий зухвалий!) –
він, красень, він чекає на весну!

Доводив: тільки він – володар світу
і має силу – зиму простоїть!
Та налетів зненацька зимний вітер
подер його на клапті…
Мимохідь –
погрався і пішов.
А над озерцем
насіннячко прозоре, невагоме
летить у світ з розірваного серця –
шукає шлях додому…

Така не-осінь
Це ще не осінь – просто
настрій, напевно, такий.
Це обступили сонце
зимні вітри-вітряки.
Холодно, аж морозить
небом оцим скляним…
Вчора – мов кулька магічна,
яблучком наливним
ще соковито тішило
всенький серпневий світ…
Змерзло в одненьку нічку.
Небо сьогодні – лід…

Тихо, сухо й тривожно,
згасли ключі журавлів.
Срібним відлунням порожнім
старець-вітер дзвенів…
Стишився, вигас простір.
Тиша одна-сама.
Дивна така не-осінь.
Мабуть, іде зима…
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Вітрило кленових крон
Біла панна Зима
поцілує розтерзане сонце,
угамується все:
феєрверки,
дощі,
туман.
Як гніздо захололе,
земля,
як покинуте серце.
І замовкнуть жалі
за усім,
що пішло,
нема…

Але поки ще осінь
фантазує,
тремтить, ворожить,
перескладує одяг,
шукає новий фасон,
ми попросимо в неба:
ДОЗВОЛь,
МИЛОСЕРДНИЙ БОЖЕ,
ВІДГОРІТИ В КОХАННІ
ВІТРИЛОМ
КЛЕНОВИХ
КРОН!

Зимовий вірш
Мій Господи!
Шепни мені щось файне,
таке просте і гарне, наче сніг.
Учора впав – донині не розтанув
на чорних грудях втомлених доріг.

Проста й красива аксіома дива –
сліпучий сніг крізь темну теплу ніч,
як бабин усміх – тихо засвітилась,
розтанула водою коло віч

так чисто, прохолодно і прозоро…
Я думала, що зиму не люблю.
Та сніг покликав – втишилися хори
густих пекучих зародків жалю…

І білий Бог пребілими руками
в обіймах ніжно землю понесе
високим, наче небо, океаном
у всесвіти засніжених осель…
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Біле щастя
Тихий вечір у Криворівні.
Крізь морози іде йорданські
файна дівчина-чорнобрівна.
О, сміється, і як у танці –
руки вгору – неначе крила,
очі – ловлять сніжинок мить,
і вдихає – аж небо ціле!
Ще хвилиночка – і злетить!
Не впізнали? А я се нині…
Сніг до мене летів причастям –
де гуцули, у гори сині –
правда неба і біле щастя.

* * *
Бо в мене є ласкава змовниця –
оця зима!
Снігами чистими наповниться
вона сама.
Так гарно просто тишу слухати
про білий сніг.
І в серці сходить щастя повнею
у білі дні.

Два ангели
Бачиш, по цьому снігу рожевому
ходить ангел рожевий,
босими п'яточками залишає
рожеві слідочки
на білій щоці
стрімкого старого даху,
руцями в небо впирається,
регочеться,
хмари сумні колошкає,
смикає птаху – ворону розкошлану –
ходи-но сюди,
будемо гратися,
ну ж бо,
удвох веселіше!
Ангел рожевий
босими ніжками
ставив рожеві сліди….

А за ним прилетів блакитний ангел,
навіть колір його не блакитний,
а дивно-синій.
Бо сонце сховало усе своє золото
за стіною сірою, втомленою,
і довелося ангелові бути отаким – дивно-синім.
І зразу стало холодно
від смутного погляду ангела,
якому забракло – от щойно –
забракло сонячного тепла…
А може – Вашого?
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Радість
А радість моя потаємна
вечірнім видзвонює снігом,
крізь тишу, густу і темну,
мороз і вчорашню відлигу –

перехрумкотить під ногами
усім, що уже відійшло.
Моя потаємна радість –
таке величезне тепло!!!

Про що говорить
  сніг



50 51

* * *
Хаски – собаки з блакитним поглядом,
нащадки вовків і собак,
дикою силою неприборканою
тягнуть в упряжці нарти,
одне тільки – некеровані…

Доля моя – хаска 
з поглядом диким і неземним,
мудрим і по-вовчому справедливим,
тягне мене
крізь морози, сніги і кригу…

і бракне повітря,
і забиває крижаними колючками очі,
і терпнуть руки, ноги,
а душа стає вітром,
свистом у вухах,
небом,
яке сяє в очах у хаски…

Напевне,
саме за цим небом
послав мене Господь
на землю.

Про ангела
І коли тобі геть непереливки,
Бог пошле тобі ангела срібного:
чоловіка – чужого, не рідного,
або жінку – навіть не маму,
чи дитину – рум’яне яблучко,
що сміється до тебе, не знаючи,
що тобі уже геть непереливки…
Бог пошле тобі ангела!
Знаєш?

* * *
А я не здогадалася:
ти – ангел!
Я думала –
мене покинув…
Ні!
У цім коханні,
наче на війні,
поліг, як воїн,
на полі бою,
на полі
болю…

Став
ангелом моїм.
Тепер –
завжди зі мною.
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Про що говорить сніг
Знаєш що?
Ми не маємо права.
Сипле сніг на траву бажань.
Підморозило слід недавній
нерозлучності
інь та янь.

Знаєш,
краще мовчи.
Бо тихо.
Бо говорить
лиш білий сніг:
як в долоні мої
ти дихав,
як летіли
в стрімкому сні,
як твою
зігрівала руку
моїх пальців
бліда печаль.

Ми не маємо права.
Послухай
тихий шепіт
білих
мовчань.

Відчай
І не треба..
І не буду…
Розірвуться
сміхом (?)
груди…
Виллють
регіт (?) –
чорні хвилі …

Де ти, сонце?
Де ти, милий?

Соціальна проблема
… подати оголошення?… у неті?
«Потрібно диво! Дуже терміново!»
Чарівника потрібно для сюжету,
зірки солоні, сніг
і тихе слово,
таке ж, як сніг,
таке, як тихий дотик
долоні до збентежених плечей,
таке, як це німе питання
«хто ти?»

…сльоза чомусь напотемки тече.
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Недавнє
І хочеться забутись, напитись, відвернутись.
І хочеться – покадрово – назад – оце кіно:
крізь темряву зимову
(то грудень був чи лютий?)
ми – змовники,
втекли ми,
були ми – заодно.

З росинками-вогнями ялиночка (був грудень!)
(усе – світлодіоди, а я від щастя біла!)
Ти віз її для доні, а я втекла в нікуди,
о, ні – втекла у казку,
о,так, я все ж посміла!

І далі – тільки диво, і далі – світ інакший!
Лише твоя присутність – і я жива, жива!
Ти знаєш це? Ти знаєш? Ти вмів отак – неначе
для тебе дуже просто – творити скрізь дива.

Тепер у нашім небі хмарки і сонце – спільні,
хоч дотики – далекі, та рідний голос твій.
Та мить була – як диво, неждана і свавільна.
Життя таки триває, мій ангеле земний…

* * *
Океаном пролісків
і білих анемон,
хвилею
щастя
і піною цвіту
небо великоднє
нині зійшло
над світом…

Летюча електричка
Колись в електричці за Самбором
заляжу на довгій лавці,
а поїзд крутим поворотом
закрутиться, мов змія,
у вікнах побачу…
небо!
Цей поїзд уміє літати!

І тішуся щастям дитячим –
знову літаю я!
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Сон
Щоразу по-іншому сниться наша хата. Отоді, 

як мали її продавати, снилося мені, що у нашій хаті 
«кабачок» – отаке львівське ретро-кафе, у «парку» 
стоять столики під смугастими величезними парасо-
лями, світять ліхтарі старовинні – солодко-жовто так 
світять, і дами ходять у довгих сукнях, у капелюшках і 
з мереживними парасольками в руках – усе як і мало 
б бути у ретро-часі …І грає музика, а вікно – чомусь 
у стіні нашої комори є вікно, і з нього подаються стра-
ви на замовлення, а я біжу з кухні у свою кімнату – а 
все перероблено, тут готують їсти, тут миють посуд…

Іншого разу – а той раз був іще давніше, ще, 
мабуть, солодкої моєї підлітковості, так снилося мені, 
що вийшла я з хати, а ще отой просмолений піддашок 
із залізничних шпал стояв у сусідстві, де пожежники 
тримали свої вогнегасники – так от я стала попід ним, 
глянула на небо – а там ціла конференція апаратів 
космічних, і так їх багато, і такі вони усі дивні та різні, 
єдине – усі вони було отого ніжного сріблястого ко-
льору, яким буває місяць уповні листопадової ночі… І 
я знала, що звідти на мене дивляться (хто? які істоти? 
люди? інопланетяни?) Не було страху, просто була 
цікавість і відчуття – от, ти тепер це знаєш, тепер 
маєш розказати, передати…

Найбільший, найстрашніший біль прийшов, 
коли минув перший рік. Я зрідка навідувалася в 
рідне місто, але до хати підійти боялася. Одного 

Старосамбірське
У рідний край вернутись – як до церкви,
в якій ти сповідалася малою.
Тут річечка – весела і уперта,
тут гори – аж до неба головою.

Тут я жива… Тут сонце в синім морі
сплітає промені в пшеничну теплу косу…
Травичка, камінь, кущ – усі говорять…
В душі моїй – ясне многоголосся.

У рідний край вернутись, як до церкви….
Тут річечка весела і уперта…
Тут я жива…
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А нижче, так, що дитина дістане рукою, також 
вилущені з-під штукатурки блоки, а на одному з 
них – напис польською (цеглою, звичайною рудою 
цеглою виведений, як то діти люблять цеглою по 
стінах писати). А напис … було там слово «кедь» – 
«kedy» – оце пам’ятаю… і ще якісь написи…

І мама там, у хаті, весела, молода… І хата висо-
ка, і колір у неї такий теплий, такий сонячно жовтий, 
радісний. І будинок наш – колишній палац, як ото 
усі середньовічні львівські палаци – тільки ніхто того 
не знає, досі не знає, бо тільки мені це відкрилося 
уві сні…

Навіщо усе це написала? Мабуть, щоб крикну-
ти – не продавайте рідного! Це я аж тепер зрозуміла.

Іду дзвонити до мами. Недаремно ж мені при-
снився нині цей сон..

разу все-таки не втерпіла – і прийшла до неї. Хата 
стояла сиротою і мовчки плакала сірими запиленими 
вікнами. На вікні у кухні залишилися ще наші ситцеві 
фіраночки із зелененькими дрібними квіточками, а у 
вікні кімнати побачила зісохлий вазонок, якого мама 
залишила новим господарям… Хата дивилася за-
слоненими фіранками, як стара бабця сльозливими 
очима – просто очі старі, не можуть уже і відкритися 
добре, сльозяться… Коло хвіртки виросла кропива, а 
біля сараїв – трава, височенна, у півметра ростом… 
Старий дерев’яний паркан коло городчику похилився, 
місцями поперекошувався і намагався не впасти, як 
останній п’яничка…

Як мені тоді боліло і плакалося… І вночі мені 
приснилася хата знову – величезними широкими під-
валами, мурованими сходами-переходами підземними, 
які вели до дивних і давніх скарбів… А ще я видерлася 
на свій улюблений стрих, а там серпень, теп лий і вже 
трішки посивілий, трава вижовкла на краю даху росте, 
а за ринвою – новий мур починається: виявляється, 
тут є ще декілька кімнат, і ці люди, що купили буди-
нок, не знають про це, треба їм сказати…

А ото нещодавно мені сказали, що почалася 
будова у нашому будинку, піднесли йому стіни вище 
та накрили металочерепицею дах, красивий будинок 
дивиться на моє рідне місто.

І сьогодні мені вкотре приснилася наша хата.
Стала уже тепер вищою – стіни вже мали висо-

ту, певно, метрів зо п’ять, а на тій стіні, яка дивиться 
у наш «парк», на лівому верхньому кутку – кілька 
барельєфів левів, так, наче той кут складено не з 
цегли, а з великих метрових блоків, і в кожному 
блоку – оте зображення лева, їх певно з десяток, 
усі вони різні.
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Правдива історія
Іду з роботи пізньої години,
сердита на усенький білий світ –
конячка загнана, не схожа на людину,
від втоми помарнів у мене вид.

Похнюплено тягну асфальтом погляд,
аж раптом бачу – лізе справжній хрущ,
тут, під ногами, справжній хрущик, Бог мій!
Його врятую! В руку заберу,

вже недалеко, віднесу додому
і сонного здивую чоловіка
А хрущ – шкребеться, вперто і невтомно,
а хрущик – сильний, хоч і невеликий.

І я його тоді пустила в мандри
на першому ж дерˆевці – ти прибув!
І на душі чомусь так стало гарно:
маленький хрущ мені – мене вернув!

* * *
І кожен день – малесенькі спектаклі,
невдатні ролі, злети, помилки.
І кожен день – з шухлядки виймеш краплі,
бо в серці стукіт тихо-не-такий.

Смієшся-дзвониш-бігаєш по сходах,
телефонуєш-хочеш-кави-п'єш,
питаєшся у мудрої погоди –
це все мені? тепло оце? егеж?

І квітнеш, як дурнесенька примулка,
а мрій малесенькі жовтесенькі курчатка
стукочуть дзьобиками – тісно їм і мулько…
Боїшся? Та почни усе спочатку!



62 63

Тільки одна у світі людина
повертає тебˆе в тˆебе,
і тріпоче золотими
прозорими крильцями
лагідність твоя медова,
любові твоєї нерозхлюпане море –
маленький внук … Максимко.

Тоді починається максимкотерапія:
і ось ти щаслива і молода,
і знаєш, що усе не було марно,
бо сяють блакитні очі Максимкові,
бо агукає і дригає ніжками,
бо тягнеться до тебе рученятами,
бо всміхається до тебе крихітним ротиком –
ми вже великі, маємо одного зуба!

Усе на світі віддала би за цю посмішку,
що більша за ціле велике сонце…

Отакі два сонечка –
два Максимка –
зігрівають серця рідних моїх –
дорослої моєї, закоханої моєї донечки
і сестрички, що стала щасливою бабусею!

Максимкотерапія
… моїй донечці

дві буквочки «ко»
за плечима імені красивого
обійняли його долоньками
додали йому сонця і дзвінкості
і ти притулила до серденька
ім'я оце радісне
…а серденько твоє співає
… і налив Господь у нього стільки сонця
… і засяяла у ньому Любов

… і моїй сестричці

Живеш
посеред вуликів людських,
посеред гулу гнізд осиних,
невтомна бджола,
дбайлива і працьовита,
де так часто негаразди
гострими жалами
нівечать твою лагідність –
і вигорблюється
роздратованість,
знервованість,
і стаєш подеколи як оса –
метка, жалка і гостра.
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Прощальне
У розпал сонячного літа – ця тиха смерть.
Стікав розпеченим блакитом не дощ, а смерч…
І плаче, плаче пташенятко – нема гнізда.
І сяє з неба рідний татко.
А нам – біда…

* * *
Торкнутись теплої руки
дозволь ще, Господи,
черпнути з щедрої ріки,
просити прощення…

Молитва в небо полетить,
слізьми обпечена.
Торкнутись теплої руки –
прошу
приречено…

* * *
…бо одного разу і сонце згасне
від інсульту
чи інфаркту,
як згасло серце мого тата.

люди добрі,
від своєї маленької злоби
побережіть серця
чужі
і власні…

Татів портрет
…погляд –
блакиті подих
арками
середньовічності
увінчаний

…і випливає
в блакитномолочне
море
срібний човник
зіниці –
краплинкою
вічності

…слухайте, діти,
давайте про щось серйозне
поговоримо
тато старий просить

…тільки
жартують далі
діти дорослі

…а татові
попід очима
сльоза іскриться,
там, де життя
прооране
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Відвідини
Чому, коли дощі,
мерці приходять
у сни мої –
родина дорога…
І, потривожена
відвідинами роду,
гублю свій погляд
в сірих берегах
посеред хмар…

Напевно,
спитаюся у них:
чому
мерці приходять
в сни –
перед дощем,

а потім тануть –

у срібних водах,

у струменях ясних…

Спомин сливово-синього кольору
На цьому
темно-синьому папері
я напишу слова,
сумні,
як двері покинутої хати…
що риплять,
ночами попід зорями не сплять.

Лиш вітер у завісах залоскоче
і темна ніч в порожні гляне очі,
які усе чекають і не сплять…
отих дверей
порожні очі…
і сумні…

а може хтось прийде…
чи ні?..
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Зворотній бік світла
Загублені шукають порятунку,
врятовані – мети.

Дара Корній

Загублені шукають порятунку,
врятовані – мети.
А ми міняємо щоденно обладунки,
і щастя – в целофанові пакунки
згребти,
згребти!

А білий – птах,
а вільне – синє небо,
жива – ріка.
А ми ламаємо свої мости і греблі,
І знов будуємо…а всього тільки треба –
твоя рука…

Рідній душі
Г. Осадко

Біль неминучості
і біль безповоротності.
Молитвою рятуються вуста.
А очі повні неба:
він – десь там,
його смертельна блідість
і ота
усмішка тепла
над осіннім полем –
отут ми зоремо, посадимо, прополемо…
А потім в очі заглядає день
і вітер відчаю сльозами прохлюпоче –
бо того цвіту радісних вишень
його не дочекались очі…
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Випадкове знайомство
1

Динозаврик – смішний,
веселий і добрий,
високого зеленого зросту,
на потилиці в нього – зморшки
попід їжачком волосся заховані,
щоб ніхто не помічав,
як йому, насправді, непросто
посміхатися
з висоти свого веселого
зеленого зросту.

2
А вночі до тебе прийде його посмішка
на всі вставні дванадцять зубів
і на всі решта свої,
і сяятимуть блакитними камінцями
його маленькі очі,
і наїжачиться
його коротенько стрижена чуприна,
і ти побачиш, які хмари ходять
за його сліпучою,
його звабною,
радісною посмішкою…
І ти попросиш – не посміхайся.
Бо отакий ти – справжній,
добрий смішний динозаврику…
Я вже знаю,
як боляче тобі.

* * *
А листя, як слова, на землю впало,
на зелен-трави, на мої сліди.
З тобою ми ще стільки не сказали –
іди сюди, поглянь, поглянь сюди.

Тут – зорі, золоті і п’ятипалі,
сухі долоньки змучених дерев.
З тобою ми ще стільки не сказали,
а докір в горлі, наче дим, дере…

В потоках слів земля шукає броду,
тримається крайобрію ледь-ледь.
«Нема поганої погоди у природи?»
Життю, як листю, не пасує смерть.
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Спочатку
«І я ще, як малесеньке дівчатко,
щоранку починаюся спочатку…»

Ліна Костенко

І все з початку –
знову і з початку:
з пір'їночки,
з маленького дитятка,
і світла білого,
і білої любові,
і рибка плаває –
срібляста рибка болю.
Іще не знаю –
лиш напруга серця,
і струменять
бажання
в диких герцях!
Що кажеш?
герци?
електромагнітні?
…
я знову
біла,
вільна,
знову –
квітну!

Електрофізичне
А на виході –
нуль.
І,
ти знаєш,
нема контакту.
А на виході – вихід,
то вже хоч туди
проведи.
Кожен винен у тому,
що з нами нічого
не трапилось.
Кожен просто
не винен.
Та й добре,
нема біди.

Ти поважно пристойний,
а вперта моя нестримність
пробиває асфальт
сірочемних спокійних фраз.
Тут на виході – нуль,
а можливо –
і повний мінус.
Я об нього порізалась.
Він і розсудить
нас.
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Старі фільми
Скажи, тобі легше?
Не зводиш уже
докупи
оті мільйони обставин:
щоб син без дзвінка не приїхав,
щоб друзі тобі зоставили
припильнувати хату,

спокійно,
безумна і хвора,
вела себе мати…

Та раптом
у той в момент,
коли Я ПРИЇДУ,
припхався упертий клієнт
(вступився б ти, діду,
бо дрантя
твоє ще латати
до рання,
як не до обіду)
і мусиш йому
доробити діряву машину…

І вмитись
не встигнеш толком,
зголити
колючу щетину…

…було нам тоді архіскладно
своє здобувати щастя,
та щастя тоді
приходило,
бо вірили –
вдасться!

….тепер –
як у старому кінотеатрі:
і крісла спустілі,
і кіноекрану більма,
і світла
занадто багато,
і – порвані стрічки фільмів…

тих фільмів,
де ми ще такі
беззастережно
щирі…

А час уже виростив
нове покоління – DIGITAL.
Змінився – формат і вимір…

Уперто питаю – як вперше:
чи ти щасливіший?
Чи стало нарешті
легше?

Бо я пишу вірші.
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Дурні питання
«Яка дурепа – ткала і порола»

Ганна Осадко

Яка ж дурепа (так казала Аня)!
Навіщо, ну навіщо це питання:
«А справи як
на фронті
особистім?»

Втонула гордість у жовтневім листі,
і виплила крижинками у слові.

…У тебе сяють очі, щастям повні!
Ти…
дурень…
так жорстоко
нетактовний!

Навіщо – правду?
Ну, скажи – навіщо?
«Все добре,
я .. до неї,
я – проїздом…»

І тиша
захлинулась від зізнання.
Яка ж дурепа
я…
Казала ж Аня…

Каламуть
І не дано – ні сповіді, ні слова.
І не збагну, чому шляхи ведуть
крізь вересень – у небеса медові,
а в серці не спадає каламуть…

Гіркі світанки, кава до сніданку,
колючих слів зісохлі реп'яхи
жінкам – закоханим, коханим і …коханкам,
бо в кожної із них – свої гріхи?

Гріхи солодкі чи гірке причастя?
Прадавніх райських яблук дивна суть…
А люди завжди прагнуть щастя! Щастя…
Чому ж тоді на серці каламуть?
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Гонихмарнику
Ти – роздираєш хмари, греблі рвеш,
і вітру вже добряче скубнув чуба…
Ох, ненормальний! Ти – отак живеш?
А потім кажеш, що тобі я – люба?
А потім тихо просиш: не мовчи,
не бий мене жорстокими словами…
Ти небо роздирав з яких причин?
Тебе штовхало щось?
Поглянь – між нами
товсті, як стіни, криги-холоди,
а я пливу так глибоко під льодом…
Ти не кричи над колами води…
Бо не твоя.
Ну й що, як ти не згоден…

* * *
…так стійко,
так беззахисно вмирають,
коли дається лиш любов єдина,
солдати 
олов’яної 
моралі...

і сонцем 
хлюпотить 
травнева днина!

Опісля сезону дощів
Нарешті – час для крапочок над «і».
І по дощах вже висохли калюжі.
Витьохкуються з серця солов’ї…
Ти хочеш чистоти
і волі – дуже?
Он чорний крук усівся на гіллі.
Видзьобує з-під ніг вологий смуток.
Нарешті – час для крапочок над «і»:
прозріти, зрозуміти …і забути.
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Бо…
свідомість роздерта,
як учорашня газета,
сумнівами
нерівно, навскоси…

А
на тому березі
обірваного анекдота
твій голос
затих у траві подивовано,
наче яблуко,
що вітер його струсив…

Ні,
це не я – редактор!
Просто писалося нині.
І у моїй статті на завтра
про тебе слово було –
«єдиний»!
І ще слід 
від солоної краплі
розмив трохи букви…

А твій голос
на тому березі
не збагнув –
а що ж таки трапилось?
І чому я замовкла?
Чому – ані звуку?

Воскове
серце – гніздо спорожніле
спогад – оплавлений віск
холодно
вітер насвистує
свічка –
душа зомліла

падає
тиск
літери –
твіст
танцюють
невміло

ніч за вікном
плавиться
воском білим
і до судом
серце –
гніздо спорожніле
болить
чого…
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Молитва
А я принесу до церкви
(скільки зможу!)
гіркуваті весняні тюльпани.
Покладу їх до
Матінки Божої
(кажуть туристи – Мадонни).
Та тільки нестиму, як свічі,
як сльози найсолоніші,
тому що не просто квіти
кладу до підніжжя
ікони…
То слова мої проросли
жовтими пелюстками
благання:
«Помолися за грішну
рабу Божу,
за Любов помолися,
Царице Небесна!
Матінко Божа!
МАМО!»

Незворотні зміни
В житті відбулись незворотні зміни.
Ріка пішла – а берег ще стрімкий.
Моє ім’я для тебе – безгоміння?
Чи сон про дотик теплої руки?

О, ти – чужий! Іди. Або не йди.
Плануй, будуй. Чи заростай травою…
Я – крапелька прозорої води.
Не скаламутиш вдруге.
Не дозволю!

На вершині Кара-Дагу
Зрозумієш важливість «до»
і фатальність «після»,
і щоб в серці не гаснув Бог,
щоб тремтіла пісня.
Небо й море в твоїх очах,
горді гори…
Серце –
високо в небі птах –
вгору, вгору…
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Коктебельське

Ці хмари – як риби.
Їх небо собі відкупило
(неначе Шевченка –
зманили в міланський клуб).
Ці гори – як берег:
їм золота стільки намило
і літо гаряче,
і дотик сердець і рук.

Отави пошерхлі
мовчать у рудому заклятті.
А гори – вартують
(неначе поснулі коти:
лише подражни їх,
вони – зворухнуться, збіжаться
побавитись бантиком сонця,
таким золотим…)

І вірити – віриш,
і бачиш, як серце плине,
вечірнім туманом
розчинене в теплий сон.
Це – твій Коктебель,
Кіммерія – суха і полинна,
це кримська рапсодія,
мрія, яку – знайшов!

Море
Я тут така самотня між людьми.
Волію бути з морем наодинці.
На самоті.
А люди пруть, як німці.
Як татарва.
Як правнуки ординців –
зросійщені, смагляво-золоті.
Я потонула в натовпі густім…
І море,
переповнене по вінця
багатоформними
наповненнями тіл,
прошурхотіло,
що також самотнє
в людському
ненаситному
звіринці…

Вітер
Тут добре, тут вітер!
Що кажеш – повітря?
Тут небо примружило
сонні повіки,
вкладається спати,
втомилось летіти…
А я відчуваю –
тут добре,
тут вітер!
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Звичайне диво
Теплого червневого дня,
коли грози
перегуляли буйне весілля
і готуються на поправини,
коли сонце проривається
крізь густий натовп хмар –
і день таки наливається
теплом і красою,
коли день називається –
Зелені Свята,
і коли неділя –
просто стояти на мосту
і відчувати,
як лагідно хуліганить вітер.

Цей зухвалець
заліз тобі під футболку
і легким трепетом дотикає тіло,
лоскоче ніжними дотиками,
грайливим перетіканням
м’якої тканини –
і розумієш, що такі відчуття
мають птахи,
коли летять проти вітру –
він грається їхніми пір’їнками,
як зараз – твоєю футболкою,
він так само лагідно торкається
їхнього тіла,
як зараз – твого,

і ти розумієш,
чому і птахи
і люди так прагнуть –
літати…

І…
Починаєш розуміти –
живе усередині
лагідне пташеня.
Тепле і беззахисне.
Крила ще слабкі.
І ніжки тремтять.

Але воно живе,
і тепле,
і вірить.
І позирає здивовано
у душу твою –
а чому ж вона
досі мовчить?

Агов, душенько,
хочеш співати?

…Бо усередині
з’явилося воно –
тепле і беззахисне
пташеня.

Твоє кохання.
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Береги
Береги не зійдуться ніколи.
Всохне річка
глибоким шрамом –
тільки
стрімко
і високочоло
далі бути їм
берегами…

Їхня єдність –
як сонце в небі
ходить з місяцем
понад світом.
Їх самотність
розірве греблі,
вирве землю,
каміння…

Літом
будуть верби
тягнути руки
і сплітати
для втечі коси…
Береги –
то листи з розлуки,
що забути
не можу
досі…

Телефонно-телевізорно-дощове
І 23:24.
А в телефоні – «Іти до»…
Сімка зелена
з телеекрану.
Бродить
бездомний дощ.
Б’ється об мене
мокрий метелик,
бурхає пульс.
Спиш?
Може, в цифрах
своїх невеселих
знову загруз?
А в телефоні
світить підказка:
«Іти до»…
Дощ завіконний.
Темно і жаско.

А поза хмарами
іншу вже казку
ладнає на ранок
Бог…
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Коханому
Тримаюсь
єдиною
силою –
словом.

Єдиною силою слова – тримаюсь.
А потім, вже там: небеса кольорові,
чекання і пам’ять, і страх – сірий страус.

А потім пливуть кораблі-каравели,
і парки осінні, і клаптики сині,
і люди пожовклі й веселі не вельми,
і вечір, як гріх, і погорблені спини…

І так метушаться екрани й вагони,
машини, касири, старенькі трамваї.
Задимлене сонце женуть вітрогони…

Лиш слово,
як диво,
між нами
палає!

* * *
Що за щастя –
не знати нічого,
що за диво –
німіють думки.
Ми удвох –
у молитві до Бога –
просто щирі, смішні дітваки,
що уперше торкнулись руки
у промінні
кохання
земного…

Зірка для тебе
Ну от і сталося.
Ця зірка увійшла.
І ти не встигла
добре зрозуміти,
чому згоріли –
начисто, дотла –
твого жалю і болю
всохлі квіти.
Ця зірка – у тобі.
І ти збагни,
що наче сонце,
сяєш, променишся!
Довірся пломеню –
отому, з глибини.
І стане сон цей – віщим!
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Відповідь
Буду я морем твоїм
з припливами
і відпливами.
Буду я горем твоїм,
ніжністю
неможливою.

Буду зорею тобі,
буду далеким полюсом.
Птахою – у журбі,
сповіді тихим голосом…

Буду – лише твоєю –
дивною,
недосяжною
смерекою – отією,
що блискавицею
вражена…

Тільки одне збагнути
прошу тебе –
не забудь :
щоби могла я
бути –
ти
в цьому світі –
будь!
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