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БІЛА ДОРОГА

...у квіту потопі черешням
хіба знадобиться Ной?
Сміюсь над собою вчорашнім,
сьогоднішній вже не той.

Зазнавши і зваби, і згуби,
знайшовши для цього слівце,
усе ж був я кимось любий,
а, може, здалося це?

Та я не одрікся Бога,
а Він од мене – за гріх.
Знов світиться біла дорога
в зухвалих очах моїх.

Пристрасть
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Михайло Каменюк

...царевичем, укинутим до черні,
гукать од плуга: “Музико, дзвени!..”
В біблейському саду вогкого червня
збирати цвіт п’янкої бузини.

Жалю утрат не відати ніколи,
збіжать, як дощ у червні по ярках.
З підпаленої місяцем стодоли
нести тебе, як злодій, на руках.

Царевичу будеш в усьому рівна,
не повернуся в царствіє пусте.
Хай всохне в тузі там моя царівна
й поганками престол мій заросте.
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На вітрі долетів далекий вальс,
і я його сприйняв, як ласку Божу.
Я маю честь любити тільки Вас,
я розлюбити Вас уже не можу.

Весна мені гукає: “Оживи!”,
і знову я беру її з розбігу.
Знов квіти несподівано, як Ви,
з’явилися з-під крижаного снігу…
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Яка Ви гарна, Господи!
Чи є ще де така?
Під блискавками гострими
така бува ріка,
під зорями небесними
земля така бува,
під молодими веснами
життя так ожива...

Яка Ви чиста, Господи! –
як в лісі озерце,
як почуттями шостими
осяяне лице,
як бузиновим розквітом
затоплені рови...

Яка Ви вічна, Господи!
Яка безсонна Ви!...
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Пристрасть

ПОРТРЕТ НА СКЛІ

Ця жінка була бліда,
Бо думала саме про мене.
Ця жінка – моя біда,
Бо в мене життя шалене.

Я можу з ума звести,
Зійти і про все забути
Я – скорпіон, а ти?
Іншої зірки чому ти?

Чому, як западе мла,
Шепочуть мені орхідеї:
“Ця жінка була…була…
Ти саме думав про неї…”
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Михайло Каменюк

Подай надію золоту
не на любовні сіті –
поцілуватись на льоту
і щезнути у світі.

Зібрати в мить одну усе,
що довгі роки квітне –
і не страждання принесе
твоє тепло блакитне.

І будеш в пам'яті легка,
як лісова дорога,
і сяятимеш здалека,

як зірка вечорова.

Твоєї пам'яті герой
сприйму це світле горе,
як берег цей, як берег той,
коли заходиш в море.
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…я прийду, коли в домі вже темно,
Коли людству уже безнадійно –
Процілую тебе хризантемно,
Прошепчу тебе благоговійно,

Пропечу всі смарагди й агати,
Заблукавши у шепоті-спразі…
Як бентежно про тебе співати,
Вітрогнати слова у екстазі!...

Я сьогодні напився у Пана,
Напуваю ці яблука кров’ю.
Поділися зі мною, кохана,
Крикощастям і криколюбов’ю.
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АВТОПОРТРЕТ

О, цього літа небувалий мед!
Намова вод відьмарська і таємна…
Скупаймося! Заплиньмо в очерет,
Де знайдуть нас дідусь Адам та Єва.

Я боязко пускаю серце вглиб,
Шукаючи твоїх казкових ліній.
Зречімось тіл в п’янкім дрижанні риб
На кладовищі зелені і лілій.

Зречімось тих, кого уже нема.
Зречімось тих, кого уже й не буде.
Я – острів, і земля моя німа,
Хоч крешуть хвиль безцеремонні груди.

Я – острів, гострих скель могутня креш.
Прийди. Пройди. Не розкришись на скалки –
І вічна будеш, і уже не вмреш
У хижих пальцях п’яного рибалки.
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Пристрасть

Кохана, ти і вітер дуже схожі,
і в цьому, певне, винна ти сама.
Я з обома буваю насторожі,
я до кінця одвертий з обома.

То раптом щось трояндове промовиш,
то серця сколихнеш тихеньку віть.
Тебе, як вітер, голіруч не зловиш,
тебе, як вітер, треба чути вміть.

Не в'яззю слів, не символами літер,
не ниттю дум свою намітиш путь.
Кохана, дуже схожа ти на вітер,
а я скидаюсь на вітряк, мабуть.



16

Михайло Каменюк

Моє кохання, шаленій в мені,
коси мене, проси мене до муки,
ти будеш перекладене на звуки
в гармонії правічному вогні.

Береза з тебе сили надіп'є,
в словах застигнеш бурштиновим болем,
шукатиму я перекотиполем
тебе по світі, втрачене моє.

Невже і з тебе стане тільки порох?
Лише тому матерія – мій ворог.

Благословляю сміх твій, шепіт, рух!
Лише тому матерія – мій друг.
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Пристрасть

Мої вірші тобі – жменя ключів
від старого дому,

вибирай, наче пекло і рай.
Там – рояль, а у ньому –

гомерична гармонія грому.
Підійди і зіграй.

Кожна клавіша –
в небо тривожне щабелька,
пальчик злякано мацає край.
Кожна нота – Дюймовоччина шабелька,

прошу,
грай.

Із жовтневого листя оргій,
із багать

я тобі надарую гордій
безліч плать.

Мої вірші тобі – сад, де кожна галузка,
як струни пульсуюча пить.
Сниться музика,

кличе музика,
плаче музика.

і болить...



Очі мене не вмістять,
все в них побачу про нас.
Буде над нами місяць
з лицем Патріс’ї Каас.

Нас понесе вершинно
небо, яке тече.
Прошепочу: “Жоржино,
Ляж на моє плече...”

Михайло Каменюк
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Я люблю тебе за те,
що весною сад цвіте,
що приходить наше літо,
небувало золоте,
що замріяні дерева
у осіннім вар’єте,
що спада зима рожева,
я люблю тебе за те.

Я за те тебе люблю,
що, бува, ночей не сплю,
непокірна і безмірна,
я й за те тебе люблю.
Поринаю знов і знов,
як у море, у любов.
Помираю. Воскресаю.
І народжуюсь немов.

Слово в пісню переллю:
Я люблю тебе, люблю,
все відрину, все покину,
проміняю без жалю.
Я буду, як сад цвісти,
щоби посміхалась ти,
щоб по райдузі змогла ти
аж до сонечка пройти.

Пристрасть
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Льонок у літі і льонок в льодах.
Твоє життя, як молода легенда.
Тендітна квітка і небесний дах,
і ти, як промінь, поміж них легенька.

А час молов, такий його млинок –
перпетум мобіле зненависті й любові.
Минай його.
Мини його, льонок.
Забудь його.
Ці дні такі чудові.

Але ж за ними смуток ожива,
і прийде він не боячись прокльону,
і спалить все та хмара грозова –
і свічі мрій, і прохолоду льону.

Михайло Каменюк
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Дорогий, ніжночуйний,
як в Парижі, як в Ніцці,
мій солом’яний чубчик
на розумній голівці.

Нас дороги розвели,
та не щезне за даллю
цей твій сумновеселий,
нерозважний ідальго.

Світ для тебе – карета
в непорочне зачаття.
Обіймаєш поета –
обіймаєш багаття.

Пристрасть
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КРИНИЦЯ “ЛОРА”

Я подарую тобі криницю,
обтуливши її виноградом з усіх боків.
Немов корова, в ній диха вода –
свята корова віків.

Щось біля хати в нас оживе –
нерви глибин землі.
І будуть криничні зорі тобі
снитись великі й малі.
Криниця “Лора” – з камінь вода,
вода від Каменюка,
тулись губами – ти ще молода,
як “Лори» лоза струнка.

Криниця “Лора” –
найглибша з криниць,
пий її, як мене.
та всю не вип’єш,
та правда про нас
брехні всі обмине.

Я ранений був,
але не упав –
криницю для тебе копав.
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ВАЛЕНТИНКА

Помаранчева хустинка,
Гріх в очах сія –
Валентина, Валентинка,
Молодість моя!

Дорогого кличу свідка –
Клена, що в літах,
Щось взяла у тебе квітка,
Щось позичив тах.
Щось в тобі таке дитяче,
В затінкові вій.
Я шукав тебе терпляче
По планеті всій.

Очі, як волошки сині,
Милі, голосні –
І спадає тихо іній
На мої пісні.

Це ж які слова чудові
Знов наснить зима!..
Є дитинство у любові –
Старості нема.



УСІМ ПРО ТЕБЕ

Від неї я живу.
Із нею все приємлю.
Цю жінку я люблю,
як сонце любить землю.

Як мій щоденний хліб
й моє солодке горе,

яю жінку я люблю,
як вітер любить море.

Висока, як небес
нічна глибінь стозірна,
Тривожна, золота
і безконечно вірна.

Нехай вона мені
не стане лебедіти –
Цю жінку я люблю,
не можу не любити.

Нехай нелегко нам,
хай там і тут стіна –
Цю жінку я люблю.
Вона така одна.

Михайло Каменюк
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ЛИСТ ДРУЖИНІ

Всю силу житейську
і ясність мети
зберіг лиш тому я,
що в мене є ти.

І зорі вечірні,
і сонце моє
ще сяють для мене
тому, що ти є.

Сльоза не обпалить
безсонних повік
тому, що зі мою
ти будеш повік.

Як в спрагу ковток
рятівної води,
була ти, і є ти,
і будеш завжди.

І серце єдине,
і очі одні
умінням великим
прощати мені.

Пристрасть
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Прости за розлуки,
за пізні листи,
за ночі безсонні,
тривожні – прости!

Прости, що від мене
не завжди тепло.
Ніколи не скажу:
“Кохання було”.
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МАРІЯ

Ім’я є на світі єдине,
воно недосяжне, як мрія,
високе моє, лебедине –

Марія!...

Прадавнє, як Снивода, Либідь,
холодних з дороги зігріє,
утомлених серцем окрилить –

Маріє...

Із ним я високо витаю,
як злий, то відразу добрію,
як тільки всім серцем згадаю

Марію...

Ти мій рятівний талісмане,
прекрасним завдячу тобі я,
болюче, квітуче, духмяне –

Марія...

Нехай тобі сонце прогляне,
нехай надвечір’я зоріє,
і навіть як мене не стане,

Маріє...
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СПОВІДЬ

Я в житті наробив
Так багато дурниць,
Я про себе відкрив
Міліон таємниць,
Цим немало, як кажуть,
Ослабив себе,
Але правив
Волами життя:
Цоб-цабе!..

Я пригрів за життя
Так багато гадюк,
Що приборкати їх
Вже не вистачить рук,
Вговоряв я
Наївною вірою зло,
На собі взнав,
Що значить
Зміїне жало.

Мені ангел накреслив
Щасливий політ,
Але я повертався
До рідних боліт,
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Плуга перти за когось
Й за себе щодень,
Дослухатись, як інші
Співають пісень –
І каравсь, і метавсь
Поміж небом і цим,
Видавався за свого
Туманам сідим.

Я в своєму житті
Так довгущо чекав,
Ні від кого
В своєму житті не тікав,
Був я зрадженим,
Та не вдавався до зрад,
Так що мій супротивник
Із цього був рад.

Але я не гарчав,
Як служиве щеня,
Але я не просив
Копійчини щодня,
Але там, де любив,
Там любили мене,
Там до всіх посміхалося
Щастя земне.
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Та ще мав я одні
Незрадливі вуста
На лиці, що обвила
Хустинка проста,
Та ніколи не гнувсь
Мій махновський хребет,
І не скаже ніхто:
“безхребетний поет”.
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З ЮНИХ ЛІТ

Коли кизил свої сережки жовті
розвісить над селом
по всіх щовбах,
ах,
як із дому зваблює дорога!...
Що матері сказати,
що – сестрі,
як слів нема,
лиш музика у серці?
У дверці
неба визирає Бог –
уяв дитячих
Світлий Перебендя.
О, Господи!
Прости, що не лукавлю,
що зізнаюсь,
що йду,
що не боюсь…
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ПІСНЯ НІЖНОГО
ВОЛОЦЮГИ

Я хижий посвист чую від ріки
й збиратися мені не треба навіть.
Навіки прощавайте, кріпаки,
мені несе свободу кожна павіть.

Мене чекають досвіток і ніч,
і запахи зарошеної стежки,
усі жінки чекають, ясна річ,
гаптуючи жаркі свої мережки.

Мені назустріч ранок вируша,
дібров глибоких мова яструбина.
Зі мною лиш розхристана душа,
а при мені – сопілка і торбина.

Я згоден, що і це колись мине,
як догорить життя, мов шнур бікфордів.
Та викресліть із виборців мене
і не пильнуйте зі своїх біг-бордів.
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ЯКЩО ЗІ МНОЮ

…ось вам шампань в льодяному відерці,
випити б разом, у двох, а тоді
звити гніздечко у Вашому серці,
вибити око тупому судді.

Я Вам щасливе під ноги простелю
дім Ваш наповню трояндами вщерть.
Ось Вам дорога, що краща готелю,
довша за вічність, коротша за смерть.
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ОБАБІЧ ДОРІГ

…дивляться з вікон старі
із будинків, що зведені дітьми,
доки до них їх батьки
не виходять із пітьми.
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НАТЮРМОРТ
ГОТЕЛЬНИЙ

Он Мольєрів томик на столі –
в нім дідусь торкає днів щаблі.
Келих он іще...
склепить повіки...
від любовної недуги
ліки.

Та кривавий місяць над рікою –
серце ночі,
вирване рукою.
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ІРПІНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧКИ

Не доспав своєї нічки,
Та сміється ранку сонях,
Та ірпінські електрички
Заколисують в долонях.

Це – моє щоденне свято.
Ненавиджу лизоблюдство!
Нас багато, нас багато,
В електричках їде людство.

Словом я тебе зігрію,
Обцілую твоє личко,
На плечі твоїм помрію,
Чорноброва електричко!

Сосни збіглися до війська.
Міст дрімає, мов лелека.
Ти уся – така ірпінська,
Хоч прмичалася здалека.

Бюрократи кривлять писки,
Але я тут свій, я знаю, –
Без ірпінської прописки
І бозна з якого краю.
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ЗАЛА ЧЕКАННЯ

Зала чекання, зала чекання,
де оголошень монета чеканна,
пристань остання мого шукання –
зала чекання.

Зала чекання. Кого тут чекаю?
Кого шукав – я уже не шукаю,
здав я удачу свою тимчасову
в камеру схову.

В камеру схову не знаю вже коду,
в залі чекання чекаю Джоконду,
та поривають мене на всі боки
теплих вагонів підступні цок-цоки.

Знову укупі і знову чекають
в залі чекання Авель і Каїн.

Твого “люблю” я уже не злякаюсь,
в залі чекання за скоєне каюсь.
Але не скажеш уже про кохання –
протяги люті у залі чекання.
Зала чекання, зала чекання –
душ мимольотне чаїне черкання.
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Зала чекання – готель для заброди,
у межиріччях – надія на броди.
Межисезоння і міжурагання –
зала чекання, зала чекання.

Не в персональні пливуть екіпажі
зали чекання святі персонажі,
сірих життів уминання, черпання –
зала чекання, зала чекання.

Може, я справді чогось дочекаюсь,
може, допишуся чи дочитаюсь,
може, домучуся, може, доп’юся,
може, до берега свого приб’юся,

може, засну у нічному експресі,
може, прокинуся аж в піднебессі…
Зала чекання.
Хвилини суботні.
Тижби страшенної люди самотні.
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КНИГИ КАМ’ЯНИХ МОГИЛ
Односельчанину Миколі Кікешеву,
московському письменнику,
лідеру “Всеслов’янського собору”
з подякою за книгу “Метаісторія”

До Вавілону!
До мудрого Бераса
скіфські книги читати приїдь,
де Лота, коханка, зачинає від Зевса –
праматір сільських Артемід.

Арійський жезл одбери від фашиста –
не його ж бо!
Домчи шляхом аріїв до мого міста,
поверни нащадку Даждьбожовому.

Хочу, беручи історії гребінець,
не лиш голосить, що – нащадок!
Хочу знати не лиш, що настане кінець,
а й вірити: настане початок!

Хочу з Дарієм випити на брудершафт,
щоб назавтра питати: де я?
А ще із брахманами в лабіринтах шахт
ублажать священного скарабея.
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Хочу знаки небес на гранітах писать,
на гранітах, а не на ситці.
Гей, мій Дніпре, чом потонули і мовчать
всі твої Ненаситці?..

Хочу здатності, щоб Геракл остовпів,
й не куплятись чужими рунами.
Бийте, метеорити, в тамбурини степів,
може, знов обкладе нас морями юними.

Може, знову, наснивши далеч свою,
десь народимось: я і Троя.
Але цього разу, мабуть, інше місце собі заб’ю
і не сяду до Ноя.
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…чужий я між вас,
як пришелець з Китаю,
я вірш, мов цигарку у роті
катаю,
я легковажу до перших сивин,
неначе у Бога
такий я один,
що легковажить
між пеклом і раєм.
Тим стаємо – чим себе обираєм,
хоча життя, як на вітрі свіча,
гойдалка, що на жаливі меча.
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...пережити ще й цю операцію:
відлітають літа в еміграцію.
Тільки Господи не приведи,
щоб розказували – куди.
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КАМ’ЯНА РІКА
(уривок з поезосимфонії)

І.
Коли я скіфом був. Колись.
Вік був – гончарна глина.
Мені до серця заплелись
хміль дикий і ожина.

Не вгадуй: Україна.

Тоді вона ще не була.
Було село й долина.
Земля горіла і гула –
хміль дикий і ожина,
й непам’ять журавлина…

Не раз вже був я молодим –
піском розвіяв статки.
Ще й досі чую крик і дим
в мелодії колядки.

ІІ.
Я знову їду на Дунай,
у скіфські далі.
Той крові клич –
про це ти знай! –
мов клич печалі.



Що скіфами були, приснив,
вітрів достойні,
що я тебе був полонив
колись у войні.

Твого коханого знеміг
мечем гарячим.
Та зупинив шалений біг –
тебе побачив.

Пішов на очі, як сліпець,-
ти засліпила.
Але стріла прудкіш була –
тебе
скосила.

І я помер.
І плакав май,
мов наша доля...
Я знову їду на Дунай,
до того поля.

Михайло Каменюк
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...в сумі за тобою
був я всі ці дні –
вицвіли волошки
на моїм вікні.
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Десь у плавнях золота змія,
срібнеє жало.
Десь у світі дівчина моя,
що б то нас звело?

Я змію ту чарами візьму
за недовгий вік.
Чи ж докличусь дівчину мою
з-за далеких рік?

Стане з мене хвиля голуба
і морський пісок,

намалюють, а за тим зметуть
ніг її слідок.

Як перлину через много літ
винесе прибій,
хай не здогадаються тоді:
то – цілунок мій.

Втекти від гуркоту і сталі,
де божевільні солов'ї.
Ліс повен смутку і печалі,
як очі вранішні твої.
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Розчаруватися потому,
обнявши лиш берези стан,
опівночі прийти додому
і засинати знов самому,
й зітхнуть, цілуючи тюльпан.
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ВИГНАННЯ АДАМА З РАЮ

Білі мухи. Небачено білі
у повітрі летять де-не-де.
Цей надріз на жіночому тілі
до безумства мене доведе.

Вперше п’яний.
Уперше в похміллі.
Вперше муку пізнав я свою.
Цей надріз на жіночому тілі...
Я ж не бачив його у раю!...
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Я –
грішний.
В жіночих очах я шукав себе світлих
і вишень вустами торкався розквітлих

я,
грішний.

Не догми програмні,
як заповідь Крішни,
а ставлю любов там,
де камінь наріжний,

я,
грішний.

На гасла глухий
і душевно порожній,
уже лиш в цілунку буваю тривожний,

бо
грішний.

Де гроші,
трапляється, що і безгрішний,
обманутий часто,
то й легкоутішний

я,
грішний.
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Я – грішний.
Мене охрестила пора солов’їна,
така лиш в кіно є.
На вітрі космічнім
життя, як пір’їна, –
вузеньким каное.
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“Мій смутку ніжний...” – знов загублю фразу
в палкім бажанні вічності й гріха,
й в обіймах знову й знов, як того разу,
кохане сонце тіла затиха;

й здається: не в минулому – сьогодні,
як з вітром ліс, з тобою гомоню,
цілуючи долоньки, що холодні
бувають від сердечного вогню;

й здається, що такого вже не буде,
що так уже не пощастить мені –
щоб ліс прийняв уважніше, ніж люди,
ховав нас в небувалій глибині,

й на пелюстках шипшинової крові
росли шептання – тихо, як гриби,
й коли ми прокидались для любові,
на нас дивились дикі голуби.
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ШЕПІТ

Вогню не злякати,
як з полум’я вийти.
– Яка ти!...Яка ти!...
– Який ти!..Який ти!

Циганські дукати
на плаття наший ти.
– Яка ти...яка ти...
– Який ти...який ти...

Що з того зіткати,
що станем шукати?...
– ...який ти...
– ...яка ти...
– ...який ти...
– ...яка ти...
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З ПОБАЧЕННЯ

Як вертався, то місяць чіплявсь
за ліщиновий зруб

По-дитинному тепло.
Пахнув тілом твоїм, мов калиною

щеплений дуб,
Пахнув терпко.

І питався у Бога, і чув щось таке угорі,
Що не чули ще люди.
І світили усе наді мною дві маленькі зорі.
Мов ціловані груди
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...і страшно,
і соромно,
й це каяття,
і дихати щось не дає...

Не більше, ніж форма,
не менш, ніж життя –

тіло
твоє.
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Струмок простий твої озолотили ноги.
Форелі наших тіл – я так цього боюсь!..
Прийду колись сюди з далекої дороги,

Нап’юсь…

Нап’юсь твого тепла, нап’юсь до божевілля,
Зберу і не зберу ці маки п’яних губ.
В невідворотну ніч, в смарагдове весілля

Я – душогуб?...

Хоробра й боязка, і трепетна, і мила
По моїм серцю в мандри вируша.
О ні, не помились, не одрікайся тіла,

Без нього що – душа?...
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Як в бурю кораблі,
розбитими дощенту,
Куди це несемось
з життя домашніх круч?
Дай цілувати ще –
до безуму, до щему!
Тремти і боронись,
не згоджуйся і муч.

Хто випестив оці
божествені долоні?
Чи ж провидіння знак
привів мене сюди?
Тремти і боронись,
та щастя в обороні
Ніколи не знайди,
ніколи не знайди.
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ПОРТРЕТ ЙОГО КОХАНКИ

I
Маєш якісь права
в тому, де ти єси.
Тихо росте трава.
Тихо ростуть ліси.

В вас не буде дітей.
Ти – живиця жива.
Ждеш од Бога вістей.
Тихо ростуть слова.

Тче безвиході нить
біль святого вірша.
Тихо серце гримить.
Тихо горить душа.

ІІ
Щоб бути його коханкою,
треба самотність любити,
треба терпінням повнитись,
як соком трава ущерть,
треба себе побачити
і дзеркало не розбити,
і дочекатись тріумфу,
який неминучий, мов смерть
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“Оле! Оле!” – співають шведи п’яні,
спиваючи хокей, як наркоту.
Оле!...Оле!... Озорені олені.
Шепни Олені, Ользі на льоту.

Яка ти часом, доле, безголова,
як нищиш все без винятку з плеча!...
Оле...оле... – півімені, півслова,
але мені й такого вистача.

Як заєць в полі, істина тікає.
Кохання – смерч, ну що йому уми?
А серце що?...Воно лиш натякає.
Прислухайся, горшками не грими.
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Мовчить трава, посолена росою.
У верболозах бродять тумани.
Будь ти трава, неторкана косою,
будь ти трава і так мене мани.

У тобі кожна ожива іскринка
натхненно, а не за дешевий гріш.
Стоїш, моя нем'ята материнка,
впаду грудьми – сховай мене скоріш.
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...ах, листопаде!
Мій самотній саде,
з якого облітає дивний щем...
Присядь – і хтось такий, як я, присяде
і ніжно тебе вкутає плащем.

Засвітишся, немов калина, вільна,
він поцілує очі крадькома –
і вас помчить тачанка божевільна,
й вас обстріляє краплями зима.
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В дитинстві далекім я вміти хотів
приручення звірів, ловитви птахів.
Усе я побачив, усе я провчив —
себе лиш, себе лиш я не приручив.

Од світлого слова устами тремти,
та не приручайся, будь вільною ти.
Хай мариться нам серед сивих снігів
приручення звірів, ловитва птахів.
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ХУТІР ДІВОЧИН
(спроба картини. Уривок)

І
Догорає на сонці акація.
Щось до місяця спів затягло.
Колорадських жуків окупація –
лиш про неї балака село.

У хліві серед сонного шепоту
в пальцях лагідно мнуться дійки.
На майдані ні жарту, ні щебету –
по містах парубки і дівки.

Знов касетником тугу забомкаю,
причащусь самогонних рідин.
Знов чудується дядько секс-бомбою
у програмі “1+1”.

“Треба ж бути такою заразою,
щоб стійкіш колорадських жуків!” –
він цією крилатою фразою
увійде на скрижалі віків.

Наркота самосаду. Ідилія.
Он за вигоном – всесвіту край.
Й відпливає хатин цих флотилія
по Чумацьковім Шляхові в рай.
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ІІ.
Сюжет у індійськім кіно украсти
хотів, а він ось – ожива:
під білою яблунею чорношкірий Тарасик
українські лепече слова.

Баба Наталя зсохлася вся,
ховається од сусідів.
“А щоб ти, дочко, сказилася!
Світ би таких не видів!”.

В країні, де “зять”, кажуть, гарем,
ну, хіба не кіно?
Рішили з дідом: краще помрем,
а внука не віддамо.

Навишивали йому одеж,
надбали цяцьок-прикрас.
“В кацапів Пушкін чорнявий теж”, –
втішає кум Опанас.

Так де ж та грань між добром і злом,
коли життя отако?...
І ходить місяць над тим селом,
біліший за молоко.
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Може, справді вона незаконна –
ця невчасна, палюча, іконна,

ця болюча, пекуча, спокутня,
не сьогоднішня і не майбутня.

З “до запитання” рідко листами,
з винуватими рідно вустами,

утішаюча довго й невтішно,
поспішаюча вижити грішно.

Як черешня, що квітнула всує.
“Не вкради”, – її совість тортує.

“Ти чужа! – різоне її тиша. –
Його жде і дорожча, і рідніша”.

Може, справді живе вона темно,
обнімаюча гірко, таємно,

виглядаюча мужньо, недремно...
Може, спрвді усе це – даремно?

Може, справді – тяжка це провина.
Може, справді – і перша, й остання

Ворухнеться під серцем дитина,
чи на осуд, чи на оправдання.
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ЩОСЬ КАЗАВ МЕНІ АНГЕЛ

Не одірвусь очима од променів чистих твоїх.
Не втаю ні від кого, скажу при усьому народі:
“Ти прости мені, Боже, ніде ще не прощений гріх,
у свободі ми вільні, та вільні ми ще й в несвободі.
Не помітно комусь, як хтось важить

безсмертним життям,
як цілунок один одбирає всі мрії крилаті.
Ти прости мені все. Вона була для мене дитям.
Щось казав мені Ангел. Можливо, забув я слова ті”.



...тебе ще ця дорога не стомила –
від раю до страшної глибини?..
Не бійся, я візьму тебе на крила,
я – птах безодні, де ночують сни.

Стань птахом, стань, тополею не гнися –
і ти побачиш далі голубі.
Нестерпно буде – ти мені приснися.
Нестерпно буде – я приснюсь тобі.

Михайло Каменюк
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В ДЕНЬ МОГО НАРОДЖЕННЯ

Минуле я сприймаю без образ,
моє майбутнє – втіха для поета.
Я народився, значить, все гаразд:
гора тепер прийде до Магомета.

Я не шукав корони й булави,
тому, мабуть, зберіг донині сили.
Уміти жити – це не те, що ви
колись собі самому говорили.

Я ворогові й другові був рад,
через обох не раз ковтав серцеве.
Завжди, коли приходить листопад,
цвіте спориш, чи знаєте про це ви?

Грiх
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Я – мічений.
Я – мічений.
Я вами не засмічений.
Я – стріляний і січений,
яскравий,
непомічений.

Я – мічений, не змучений,
я – в партіях не зсучений,
князьками не приручений,
як в лісі граб, покручений.

Я з кожною заручений
і кожному доручений.

Ніколи не розлючений,
ні з ким я не розлучений,
жаданий, та засмучений,
вітрами я озвучений,
а вами перекручений.

Я – мічений,
не месником,
а диво-перелесником,

якому спершу батьком став,
а далі – вже ровесником.

Михайло Каменюк
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Хто знав мене – посвідчите,
що не впадав у відчаї
й устами анемічними
ніякою я не мічений.

Грiх
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ТАК САМО...

...перебрести цю осоружну повість
цих “врєменних” пустобрехливих “лєт”.
А далі що отримати натомість?
Не скаже ні філософ, ні поет.
І знову іскри фейєрверків чешуть
в непогамовне серденько моє,
і знову “на щити лисиці брешуть,
і знов так само сонце устає.



73

Грiх

…іноді в серці поболює
мука даремних хвилин.
Меч і троянда – два полюси,
колір шукають один.

Нас просіває на ситечку
сили веління святе.
В пам’ять троянди – обсиплеться! –
червоно меч зацвіте.

Будеш, наляканий пусткою,
ніжних шукати долонь,
доки дріма під пелюсткою
дикий, жахливий вогонь.



РЕФРЕНИ

…є щастя полону і рабства краса,
коли одверзуться тобі небеса

…є розпач прокльону і розпач меча,
що виб’є суперник ударом з плеча

…є щастя оселі (вельможних опріч),
де кізочка дрімле і дивиться піч –

ота, достославна, з мільйоном жарин,
хіба сюди зайде жура із журин?

…багатства журба є, любові жура,
є солод утрати й гіркота добра

…є спрага нового, чого б не допраг,
скількох розлучила ця спрага зі спраг!...

…є правда пера, але й правда списа,
якби ж то у них було те, що спаса!...

…є ницість висот й недосяжність долин.

Якби ж перед всім цим не був я один!...

Михайло Каменюк
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ДІВЧИНІ, ЯКА ЧИТАЄ ПОЕЗІЮ

Ти – рідкісна з’ява,а, отже, даремно,
побачивши тебе, кричати “ура”.
Ти вийшл із ретро й повернешся в ретро,
хоч зроблена, певне, із мого ребра.

Естампів старих пасторальна овечка –
вся юнь Ренесансу немов ти, а я...
Тулися щокою до мого словечка,
всміхаючись тайні, яка лиш твоя.

Читай, моя мріє! Це все – не сканворди,
це – погуки давнього царства з-під вод.
На очі-липучки похабної морди
небесних своїх не підводь, не підводь.

Заходь в ці слова, як дитя до Китаю,
як смертний заходив би в пекло і в рай.
Як хочеш – засни, я тобі дочитаю.
Прокинешся – голос і слово згадай.

Грiх
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РОЗВАГА ДЛЯ ВИБРАНИХ

Шахтар народивсь для забою,
сидіти самому в норі.
Поезія – гра із собою,
коли всі впились картярі.

На кон не поставиш гріш дрібен –
ти ж сам пред собою, атож
нікому ти тут не потрібен
і там не потрібен також.

З любові зроби статуетку,
нехай не візьме її цвіль.
Це гра у російську рулетку –
нікуди не дінеться ціль.
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БЕРЕЗЕНЬ. АКВАРЕЛЬ

...ах,весело ж
падають краплі зі стріхи,
як в землю весняну граблі!...

Як живляться цими струмками всі ріки
й до щастя пливуть кораблі!...

Як зирить у шибу,
неначе крізь грати,
неголений інвалід –
“Як весело, – думає, –
снігу вмирати
і поринати під лід!...”

А юний бігун,
аж зарошений бігом,
всміхнувсь мимольотом усім:
“Як весело бути
і льодом,
і снігом,
і дядьком зажуреним цим!...”
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ЦВІТЕ ЦИКОРІЙ

Центуріон чи монгол-кипчак
нагаєм жене ясноблакитних кобил –
славний ясир
на виду у могил!..

Любо мені у твоєму саду –
тиша могильна,
бо пісня в меду.
Запахом ходять у сад пироги.
Свататись треба.
Цвітуть батоги.

Цар смітників
й бузинових цариць,
жодна гроза не зігне тебе ниць.
Згуба жіноча
в утробі царя
так, як в жіночій утробі –
зоря.
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БУЗИНОВИЙ ЯР

Як ти світло цвітеш!..
Так і колись цвів без пуття
по вітчизні моїй,
де нема, як відомо, пророка,
бузино смітників –
лакувальнице ревна життя,
лікувальнице ока.

Відкричали давно співаки
різношерстних пісень,
бачить в тілі твоєму сопілку
заброда-Ярило.
Перекине на небо вечірнє
знесилений день
бузинове чорнило.

Бузино, бузино,
чарівнице моя – бузино!..
Як стомилась душа
від пера, від числа, від лінійки!..
По кущів ліхтарях
утікає в твоє казино
по отруту повійки.



Нині греблю прорвало
заборонено-зболених тем.
Не відштовхуй мене,
погуби мене ніжно руками.
Поцвітімо удвох
поцвітімо хоч трохи, а там –
замете смітниками.

Михайло Каменюк
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…мушля морська –
вушко милої
в безумному волоссі
зеленого кохання
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…вона бентежна, ніжно-білосніжна,
спадаюча, як сонце з-поза хмар.
Люблю царицю я.
Любов ця дивовижна,
Про неї не здогадується цар.
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...в смутку дощів світлим сонцем на мене проглянь-но,
дітям дітей все, що було між нас, розповім.
Краплями крові відповість на обійми троянда –
краплями крові на обійми її відповім.

Крапле моя, найдорожча в безмежному світі!
Наші сонця котить хвиль попідканівська ртуть.
Будем з тобою навік ми трояндою тою обвиті.
Спи, моя, спи – хай троянди із тебе цвітуть.
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ДВА РУБАЇ
ПРО ЛЮБОВ

I
Є на світі великий закон:
для любові нема перепон,
і хоч в мене побілено скроні,
ти так само тривожиш мій сон.
Я з тобою, як злодій в законі.

II
В світі інших законів нема:
без любові життя – то пітьма.
Не дивуйся із видом незнайки.
Всі думки ходять колом старим,
як ті гуси: рятуючи Рим,
повертаються лиш до хазяйки.
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ВАРІАЦІЇ З ЛЕСІ

І
ЛУКАШ
Скресає ліс раніше, ніж ріка,
і яр димить, немов глибока рана.
Тут заблукавши, не сахнись, кохана,
берізка це, а не моя рука.

Стидання говорити не зборов,
в слова вдягать, що сталося між нами.
Як лист отой, що впав на дно дібров,
Я – під снігами, тільки під снігами.

Мені чоло закув холодний лід,
і повні очі синього туману,
і, наче присоливши давню рану,
іскринками життя жаріє глід.

ІІ
Мавко,
сльозою ласкавою плаче за шибкою клен.
Гаряче вірю,
що сміхом твоїм пахне при місяці м'ята.
Втіха єдина –
напитися найлюбішого із імен,
потім в світу прощення просити
за малу крапелиночку свята.
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Мила...
Пісня чужа розбудила з-за стін кам'яних,
право слухати горем стає,
та іду на ту пісню осліпло.
Лийся, музико муки,
таким не буває ціни.
Чую в темряві днів
твоїх рук
торжествуюче світло.
Нащо жив я, скажи,
в вишині, де блукають орли,
що не міг од чужих зазіхань,
поцілунків тебе боронити?
Мила, як це так сталось,
що заміж тебе оддали
у надії сліпій
серце й очі твої
полонити?

Мавко,
стань нареченою...
Папороть квітне моя.
Йду у темні бори,
поспішаю
крізь нетрі, яруги —
і шепочуть ялини мені
звідусіль прохолодне ім'я,
і нема порятунку —
хіба
народитися вдруге.
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ПОСВЯТА ГУРТУ “ВВ”

Ми усі – рушники у скрині,
вишивальниця в нас одна.
Люди носять дерева на спині –
весна...весна...весна...

Знаю: вимиє цноту рути
всю із тебе міцна ріка.
Знаю: хочу саджанцем бути
у гарячих твоїх руках.

Знаю: прийдеш сюди,
може, народиш маля.
Засади, засади, засади
мною свої поля...
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З тобою усе б ми могли понівечити,
й сніжиноньки ти б не несла на брові.
А так усю ніч мене мучили кречети,
кричали прохально в пекучій крові.

Устами мені наповідано спражними
про щастя за кожним вечірнім вікном.
Дивилась й дивилась очима уважними,
була уві сні і стояла над сном.

Уже не схотіла звичайною жінкою
уносити в тіло і пекло, й грозу,
а вибрала бути в той вечір сніжинкою,
влетіти у душу,
втекти у сльозу.



91

Розсуд

Читала ти замурзаний роман,
зітхала над п’янкими сторінками,
і над тобою нахилявся Пан,
у пазуху забратись хтів руками.

Читала те, що я тобі приніс,
зітхала так, як нива непожата –
і визирали з-під соломи кіс
твоїх грудей невинні небожата.
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ЕСМЕРАЛЬДА

Будьмо одверті в безмовній грі
очей, що чорніші слив.
Знай: у соборі Нотрдам-де-Парі
я тебе поселив.

Чом в тебе жилка на скроні б’є?
Ну ж, не ховай сивин.
Тисячі файних гвардійців є,
лиш Квазімодо один.

Тисячу літ пролетить навскач
в вічності по прямій.
Не за потворність мені пробач,
а за любов при ній.
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НОВЕЛА

Задрімала без тебе душа,
Задрімала,
Наче зіроньку ніч у коша
Упіймала,
Наче в зимоньку озимина
Загорнулась,
Наче пісню украла луна
Й не вернулась.

Задрімала душа моя так
Безшелесно,
Що й тебе не впізнає ніяк,
Нова весно.
Вдар під серце хоча б іще раз
Солов’ями
Та розвій цю дрімоту мою
Між гаями.

Впала пітьма на біле лоша,
Цілувала…
Задрімала без тебе душа.
Задрімала…
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СКРІЗЬ І ЗАВЖДИ

…тче павутину павук
задля чийогось загину.
Проситься тіло до рук,
як в павутину.

В юний свій, радісний сміх
ловиш поета,
він по стежках твоїх всіх –
срібні тенета.

Але для радості й мук,
щастя і лиха
тче павутину павук.
А павучиха?...
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КАЗАНОВА

І
Треба знати жінку
не на половинку.

Треба знати жінку
так, як знають жінку:

до ясного сміху,
до гіркого болю…

Треба знати жінку
так, як смерть і волю.

Треба знати жінку:
книгу – не сторінку.

Треба знати жінку –
миша зна шпаринку.

Є така одвертість
між чоловіками:

“Треба знати жінку –
ми були жінками”.
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ІІ
...натішимося до упаду –
тісно членам
в бронежилетній корі.
Як багато жіночого шоколаду
у вицвілих сарафан-сафарі!

Черкни по губах
піхвою німфи,
як по заходу хвостом
корова ряба –
я тобі полакую нігтик
плазуванням раба.
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ЕЛЕГІЯ ОСЕНІ

Осінній дощ січе мої діла,
а це не просто зустрічі із кимось.
Із мосту я у дивну річку кинусь –
ще одне тіло між усі тіла.

Осінній дощ – як музика судьби,
як давній друг, приходить знов і знову.
Так хочеться із Вами на розмову,
і ця розмова б відбулась, якби...

Якби не дощ, як сиза ковила,
що умовля дитиною заснути,
якби не страх – зустріти і забути
ще одне тіло, як усі тіла...
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Якої в мене просиш ти поради,
якщо не повернуся я сюди?
Не осуди ні вірності, ні зради —
байдужості терпіння осуди.

Ти осуди докорів мову мертву,
де птахи сліз палахкотять крильми.
Усе, що хочеш, принесу я в жертву,
з байдужістю терпіння не прийми.

Я відлечу на вітрові попутнім,
не втямивши, що сталось, до пуття.
Не осуди минулим, а майбутнім

не проклинай, воно ж іще - дитя.
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...і цього сонця помаранч
із неба тайстри.
Останні порухи люблю
землі і тіла.
Останні айстри восени,
останні айстри,
остання пташка,
що чомусь не відлетіла.

Останні порухи люблю
земної прози,
неначе Рубенса мазки
не на мольберті.
Ти посміхаєшся мені,
хоча морози,
хоча природа поспіша
на свято смерті.

Тебе востаннє я згадав
в такій потребі:
мене востаннє запроси
на Свято Жінки –
і, може, справді пощастить
зустрітись в небі
і повернутися назад,
як дві сніжинки...

...і повернутися назад,
як дві сльозинки...
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ТРИ ЛЮБОВІ
(з Юрія Кузнецова)

І
Серед пилу, в розсохлому домі
він самотність свою допива.
Дратівливо скрипить там підлога,
лиш одна в ній дощечка співа.

Чи то громом розверзнеться небо,
чи то миша проскочить, бува.
Дратівливо скрипить там підлога,
лиш одна в ній дощечка співа.

Та коли на руках, мов те сяйво,
ніс подругу в гарячу пітьму,
по одній лиш пройшов він дощечці –
всю дорогу співала йому.

ІІ
На кого ждеш? В вікні глибока ніч.
Любов для жінки – випадковість стріч.
Ти першому, хто зайде нині в дім,
віддатись зважилась і поклялася в тім.
І сто ночей тобі прийшлось чекати,
відкрив лиш вітер двері до кімнати.
Так, жінка ти і не спіши з образою,
то вітер волі, що йому жалі?
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Твоє волосся гладив він, а разом з тим
топив далеко в морі кораблі.

ІІІ
Нащо ти полюбила поета,
золоті його славні слова?
Він, як місяць високий, зове так,
захмеліла твоя голова.

Ти позбулась землі і опори,
хоч злітай в небеса голубі,
і які ж то відкрило простори
твоє тіло у нім і в собі!..

Свою душу розвіював сам він,
забуття, що зове-пристає,
і помірять зумів небесами
свій політ і падіння твоє.

Він одважний і в рухах, і в мові,
той, що кинув на плечі твої
від прощального слова любові
тільки блискіток цілі рої.

Чи вогонь то, чи буря проб’ється,
забур’янено ваші путі.
Ти заплачеш, а він одзоветься
на свої лиш слова золоті.
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ТЕРЕН ЦВІТЕ

Наче жалива, травневою ходиш порою,
пісне моя, як світліють обличчя жінок.
Терен цвіте, терен цвіте під горою.
Моя любов – з терня вінок.

Скрипці моїй заболіло забутою грою.
Чом тільки снишся і дивишся сумно з-під вій?
Терен цвіте, терен цвіте під горою,
холодно їй – скрипці моїй.

Спогади ті жодним зіллям уже не загою.
Тим, що забула, не знищиш того, що була.
Терен цвіте, терен цвіте під горою,
гілля сухе дивом пала.

Музика втішить, та тільки назветься сестрою,
пісня зарадить – до інших відлине за мить.
Терен цвіте, терен цвіте під горою.
Серце горить.
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...а буде так:
кімната сіра
та гроно сліз – плоди гризот,
шматочки страченого ока;
та тінь стоятиме висока
твоя,
як скрипка, повна нот.
В мовчанні музики –
вина,
що не відбулося нічого.
Ти обніми мене
нічного,
як гриф – обірвана струна.
...я обніму тебе,
нічного,
як гриф – обірвана струна.



КОНТРА ЕТ ПРО
“ПРО ЕТ КОНТРА”

Фрідріх Ніцше

Крокви спинаю. Б’ю лати.
Без палацу живу – не бідую.
Я запрошую Вас сіяти
над хатою, котру будую.

Я біг пошуканцем свята,
колобком – від баби і діда.
Будьте ж мені – зоря та,
наприклад, Аделаїда!..

Якби мав іншу натуру
й німів, як усі німіли,
то взяв би я бандуру
та й заграв би, чого ви не вміли.

А так забиваю цвяхи
за піввесни до епохи,
і світлого цього недахи
не шкода мені нітрохи.

Михайло Каменюк
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ПРОВІНЦІАЛ У СТОЛИЦІ

Наче тещі нелюбої зять –
всі сусіди із мене регочуть.
Тісно на призьбі слави:
сидять
й посуватись не хочуть

Розсуд
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КОНЦЕРТ
В ПАЛАЦІ КУЛЬТУРИ “УКРАЇНА”

Вже не селюк у домашньому скарбі,
вже переплюнув природу й себе.
Знову у серце піснею-барбі
миша шкребе.

Сцена естрадиться банкою кільки,
стогне й сама у стервозній імлі.
Я ще учора не думав, що стільки
є в нас таких сраченят на землі.
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КАЗКА ПРО
ІВАСИКА-ТЕЛЕСИКА

Казкові гуси.
Вигин срібних ший.
В очах дитячих мрія спочиває.
Пісюнчик внука – ключик золотий,
о, скільки змій на тебе вже чигає!..
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ФІЛЬМ ПРО ПОПЕЛЮШКУ

Літа минають – зостається принцип,
із тих, за ким не кожен ще устиг.
І знов повчає Попелюшка Принца,
що треба квітів, музики і книг.

Сучасність пише словеса в адресі,
а правда пише неодмінний звіт...
І прилітає Принц на „мерседесіі”,
і в нього лоб твердіший за граніт.
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ДО ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ МУЗИ

Роздягаю тебе щодня,
п’ю із тебе солодкий яд.
Народи мені вовченя,
не роди мені кошенят.

Народи й мене,
народи.
Так –абищо -
не городи.
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ДЕФОРМАЦІЇ
СОЦРЕАЛІСТИЧНОГО

МИНУЛОГО

...мені здавалось, що я – млин,
усе насущне мелю
і духом пресвятих хлібин
у кожну йду оселю.

...а потім я – старий млинар,
ним ставши без принуки,
що борошно текуче хмар
бере в свої лиш руки.

...а потім я – швидка вода,
що лине на лотоки,
це лиш по ній сплива біда
й спада на дно глибоке.

...а потім я – із глини гать,
якій на темні груди
з усіх-усюд річки біжать
повстать проти запруди,

й тисячоокий шелест верб
у неї ось, при боці,
і місяць – цей селянський серп –
блищить у кожнім оці.
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ДЕВОРА
Ветхий Заповіт
Книга Суддів (16)

Читаю Біблію.
Читаю
слова шорсткі, як пелюстки
далекого від мене краю,
де тільки камінь та кістки.

Могуть вивчаючи недвижну,
ще невідому на ім’я,
я бачу душу дивовижну
і не здогадуюсь – моя!

Читаю Біблію в бажанні
всім іншим переповісти
шлях у спасенному вигнанні
й не можу, Господи, прости!

І не тому лиш, що не вмію,
бо сплутало лихе язик,
і не тому лиш, що німію
од слів, що сам до них не звик.

Не можу, бо моє “учора”
не подає мені руки,



бо насміхається Двора,
де розгубились вояки.

Та розсува молитва хмари –
і на сторінці рішенець:
“Пощо усівсь ти між кошари?
Щоб слухать блеяння овець?...”

Михайло Каменюк
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Я не думав, що це здожене.
Через роки.
Далеко.
Абсурд!
Що знайде – навіжене моє,
вогняне:
“Тиші,
настояної на тюльпанах,
сонця, що котиться по твоєму плечу,
хочеться до плачу...”

Простоти...
Простоти...
Простоти –
як мистецтва, як вроди! –
простоти!
Просто ти –
таємнича усмішка весла.
Я буянив, як міг.
Я орав божевільні городи.
Ти прийшла.
Ти її принесла.
Приросла.
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Я казав: “Не прощай ні собі, ні мені...
Таємнице моя! Обережна моя, безбережна...”
Ти, як діва Марія, понесла тоді сина, тоді...
Від букетика пролісків –
я надіслав,
коли весна розквітла належна.

Як це гірко було!
Все казкове, і срібне, і п’яне
заманило, голубило, гріло
і мучило так!
Знов беру і цілую
ці руки –
тумани, обмани...
Знов світанок палає, як той, –

кров
і

мак.

Сад освідчився нам.
Зір не наших нема.
Треба поля синам,
що твоє переповнюють тіло.
Неповторна,
єдина,
за розлукою,
там,
розкажу, як всю ніч
мене серце сьогодні боліло.
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МІЙ ДРУГ – АКТОР

Він грав Ромео. Бачили б цю пару!
Зал плакав. Він страждав і помирав.
А в вихідний цибулю ніс з базару,
підлогу мив, в кімнатах прибирав.

Казав про сцену: “Місце диво-злетів,
бува, орлами стануть горобці...” -
й мовчав про те, що снилася Джульєтта,
коли дружина спала на руні.
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Відколи крутиться земля,
ми знаєм цю звичайну справу:
кріпак, що грає короля,

король, що дивиться виставу.

Кричить майдан: “Віват, король!...”
Не втримаюся і я, їй-Богу.
Де правда тут, а де лиш роль –
тут мимохіть зламаєш ногу.

Та в серці є таке «узі»,
яке спрацює в ніч травневу:
навпомацки, лиш по нозі,
але впізнаєш королеву.
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КАМАСУТРА

...як вливання вина в горло бутля
граційно вузьке,

як впускання вогню в сутність дерева,
коли робиш сопілку,

як спинання вітрила на щоглі
в умілих руках,

як жалива ножа, що пекуче
проходить у м’язи,

як бажання бджоли осліпити
істоту чужу,

як тремтіння ченця, кому видиво
щасне з’явилось,

як гойдання світів, що їх чує
безумний плавець –

в безконечну змію
вигинаєшся ти,
камасутра...
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СПОГЛЯДАННЯ РУБЕНСА

Як Ви роздягаєтесь,
бачити б дуже хотів я –
як диво сліпуче
виходить з буденних одеж.
Та сам собі склав я
стоїчне похмуре прислів’я:
“Побачене – втратиш,
а сховане – все збережеш”.

І ось я не бачу!
Не бачу! Не бачу! Не бачу!
І ось відвертаюсь
щокою на ліве плече,
задмухую свічку,
немов блискавиця, гарячу –
і віск з неї крапле,
і пальці тремтячі пече.
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РОМАНС ДЛЯ ВАС

Краденим кохання не буває,
просто це – пересудів луна.
Є кохання, котре проминає,
є кохання, котре не мина.

Що ми знаєм і чого не знаєм
про круті житейські береги
і коли цілуємо навзаєм,
і коли благаєм: “Збережи”?..

Хто осудить нас чи оправдає?
Стане хто із серцем нарівні?
Знов гітара щось мені ридає –
цигану на краденім коні.
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ПЕРШИЙ СНІГ

Потоне у асфальтовій руці,
у ринви закують його будинки.
В ярах, на галявах скупаються зайці
смарагдів є для кожної ворсинки.

Десантом – на присілки, на міста
летить, фарбує все старе святково.
Цілуючи калину у вуста,
ялині шепче легковажне слово.

Я так люблю ці неповторні дні,
хоча нічим уже себе не тішу.
Колись і ти так вірила мені.
Колись і я вмів фарбувати тишу.
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Не прогортай мене, як сніг
шорстка лопата прогортає,
а пригортай – як той моріг
ласкаву хвилю пригортає.

Не одбирай прості дива,
коли ти пахнеш, наче глиця, –
але вбирай мої слова
так, як зірки вбира криниця.

Не відвертай своє лице,
хай з нього не зника довіра –
а привертай, як у сільце
мисливець привертає звіра.
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Я – буря твоя і грім,
Ти ж – деревце молоде.
Тільки летім, летім,
Сісти нема ніде.

Я – сміх твій, і жаль, і сум,
Ти ж – тільки моя краса.
Це вище за розсуд і глум,
Хоч нижче за небеса.
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Поїхала ти і зажура вступила до хати,
і якось раптово усе лиховісне збулось…
Забута троянда ніяк не хотіла всихати –
цвіла і цвіла, наче докір комусь і за щось.

То, може, боліло, що зустріч остання добігла
й уже не всміхнешся мені, пригубивши вина…
То, може, болить, що вона не червона, а біла,
що дуже висока, що дуже самотня вона…
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Засушена квітка привиділася у тумані.
Навіщо? Навіщо?…
Я стомлений стишую крок.
Засушена квітко – минулого радісна пані,
весела школярко, яка пропустила урок.

Знеможений вітер торкає Вас нині так рідко.
Циганського срібла ще місяць шукає на дні.
Це хто Вас гукає далеко, засушена квітко?
Це хто Вами тужить і сіє тужливі пісні?…

Засушена квітко, цей квіт, що буяє між нами,
безсмертно яскравий, з чужого кохання й весни.
До Вас, моя квітко, мовчазно торкаюсь губами
і прошу прощення, не маючи зовсім вини.

Утрачена зірко, тебе я не кликав за свідка.
Призахіднє сонце, я знаю: тебе не спиню.
Та випала з книги забута засушена квітка,
та в серце вколола жаринка із того вогню.
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Мовчать деревам, гомоніти кручам,
усе змішав якийсь раптовий плин.
В безсонний ліс над гомінливим Збручем
запущено весни зелений млин.

Ще гроз нема, далекі їх погрози,
ще лід крихкий торкає темну гать.
Мусянжові й червоні верболози
на сонячному вітрові тремтять.

Вже лебедів у висі лебедіння,
вже гніздяться зозулі і шпаки...
І відчуваю я твоє тремтіння
крізь відстані і стіни,
крізь роки.
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А почувався птахою у леті,
чому ж дожив до слів таких тепер:
“Я – не Монтеккі, ти – не Капулетті,
і ця любов – химера із химер…”?..

Чи ж в тому річ, що туга некваплива
рвонулася на горлі пояском –
і з того найпекучішого дива
у очі лиш повіяло піском?..

Була ж моя ти – завтрашня й минула –
і я казав: “На все тобі права…” –
і ось те право: ти мене забула,
й про це шумлять весняні дерева.

І я сказав: “Забув тебе гіркую…
Будь на землі далекому краю…” –
і ось, як з кимось про любов міркую,
не впізнаю себе, не впізнаю.

Сказав: “Росте там зіллячко зелене,
де поховав я горенько своє…” –
і ось, як друг мій дивиться на мене,
не впізнає мене, не впізнає.
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Не впізнає…Зі мною – днина сіра
та думка, як сполохане лоша,
що поруч, ось: у томику Шекспіра –
засохла квітка – страчена душа.
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Настане день, коли в люстро моє подивиться
лише порожнеча.

Може, саме в цей день люстро
випаде в тебе із рук.

Від кредиторів любові й життя буде вдалою
моя втеча,

якщо від стріл і куль в небо вирветься
чорний крук.

Ти подумаєш, може: де ж це тепер мій
нещасний П’єро?..

І, може, холодом доторкне, наче нагла вість,
як побачиш – звідкіль це воно? –

крука чорне перо
на постелі зім’ятій, де ще спить

твій улюблений гість…
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Я тебе від себе відпускаю,
наче пташку з клітки випускаю,
із собою, кого хоч, візьми,
не засни сама серед зими.

Я тебе від себе відриваю,
наче серцю очі закриваю –
нехай чує лиш глибоку тиш,
хай не бачить, з ким ти полетиш
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На цій землі нема для нас притулку,
хоч пояси замінюй часові.
Замкни слова ці в золоту шкатулку
і ключ закинь у нетрі лісові.

На цій землі нема для нас надії.
Торуючи свою жіночу путь,
не обпали сльозами рідні вії.
Забудь мене – любові не забудь.

На цій землі нема для нас пощади.
Шануй своє – одне з маленьких щасть.
Любити, не уміючи прощати,
напевне, можна, але що це дасть?

Шануй свій дім у тихому провулку,
газони в квітах, а не у траві.
Замкни цю правду в золоту шкатулку
і ключ закинь у нетрі лісові.
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…це неправда, що любов минає, –
просто часом виходу немає.
Просто, коли день стає за вік,
утрачає берег чоловік.

Це неправда, що любов минає, –
просто вас Велике обминає,
просто щось під себе підминає,
чому навіть імені нема…

Він самотній і вона сама,
а чому – ніхто того не знає.
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ДВОЄ

Не склалася, бач, родина,
та й скластися мала як?..
Вона – домашня тварина,
я – лісовий хижак.

Чує, що я не чую,
в домашності у своїй.
Я ж люблю і ночую
в папороті молодій.

Там, де зорі пророчі,
ми обоє – німі.
Зате мої хижі очі
світяться у пітьмі.
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ТАТУЮВАННЯ КОНЯ

...і я схотів приборкати бажання,
аби лукавий у крові зачах.
Дрижав мій кінь, дрижав, і те дрижання
дрижало у жень-шеньових очах.

...і я спинився в тузі і тривозі,
згадав, аж доторкнувся до чола,
що я спіткнувся вранці на порозі,
що мила до воріт не провела.

Так ось воно: не раз я зрадив вірі,
забув не раз, що всьому є ціна...
Дрижав мій кінь, і по шовковій шкірі
писав я покаянні письмена.

Розпріг коня: гуляй собі на волі,
а я – у прах, такий простенький план...
Зустрінеш, може, його в чистім полі –
Не встрель його і заховай аркан.

Колись і я журився небайдуже,
що мало віку так, як мало дня,
і бунтувалось серденько недуже:
“Коня! Коня! Півцарства за коня!...”
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Помпея осіннього саду
Мені нагадала ізнов,
Що я не навів іще ладу
В мільйонах буденних розмов.

Що я іще досі, ще й досі
До краю жадань не дійшов –
Чекаю на вдалішу осінь,
Як дехто – на кращу любов.

Й нічого у тому чеканні
Ніхто уже не одбере.
Останні, останні, останні
Листи із червоних дерев.
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НЕЗНАЙОМКА

…як золотий ласкавий водоспад,
волосся освітило весь автобус,
чомусь думки розбіглися невлад -
затисщи в кулаці квиток у старість,
я й сам не знаю, чим оце я рад.
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ТАМ-ТУДИ

Там-туди, де вітер грає музику,
де гримить, де райдуга струмить,
там, де небо на одному гудзику:
розстебни - посиплеться блакить;
там-туди, де нікуди подітися,
вечорові бачучи вогні;
там-туди, де боязко ти світишся
в сороміцьких любощах мені;
там-туди, де котиться долиною
пісня мого чистого села,
де тужу за серця половиною
на вуглі святкового стола;
стежкою одною, тою самою,
там-туди ще хочеться пройти,
там-туди, де літо пахне мамою
навіть для старого сироти.
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СОН-ТРАВА

Старезний яр при нашій – скраю – хаті,
там кожна скеля – мудра голова.
Коли сніги щезали ніздрюваті,
з-під них спинались квіти волохаті,
їх називали сестри: сон-трава.

Й так легко тоді вірилось малому,
як в бабчин шепіт молитов святих,
що ці таємні квіти – символ дому,
що ще ніхто не бачив квітів тих.

Ті квіти...Не зривав я їх, звичайно,
між скель спинався їх блакитний дим.
Нікому я про них не звідав тайну,
мабуть, уперше будучи скупим.

...Над яром цим кого мені жаліти,
над яром цим, де спочиває шях?...
Де ви тепер, мої таємні квіти? –
я бачив вас в засніжених полях,

я бачив вас у штормовому морі,
у горах на захмарній висоті,
крізь сльози бачив вас у лютім горі.
Я бачив вас. Та ви були не ті.



140

Михайло Каменюк

Де ви тепер? Хто вам підрізав силу?
Які морози і які вітри?
Я б вас поніс на татову могилу
і на могилу старшої сестри.

Я б вас проніс крізь це життя бетонне,
щоб людям не боліла голова,
я б вас тулив до серця – хай не стогне,
хай ще триває, хай іще співа!

Я б з вами бачив маму ще живою...
Але хіба таке в житті бува?
Уже минуле стало сон-травою,
а, може, і життя, як сон-трава.
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САМОТНІЙ
Володимиру Кузьменку

Не подушки мої думки – мечі,
їх не присплять ніякі ворожбити.
Вовки приходять у село вночі,
удень для них там нічого робити.

Їх не спиня ні гребля, ні посів,
прибульців з пущ, з далеких чорних бродів.
Вовки ідуть. Вмирають брехні псів –
номенклатури буди і городів.

З них кожен – легінь, кожен – басаврюк,
у них свої скажені біоритми.
Вовки ідуть, й тремтіння юних сук
спалахує під кожними ворітьми.

Як їхні лапи люблять пух-сніжок! -
хоча по нім ідуть за ними ловчі.
Казкових начитавшися книжок,
всі виробили звички антивовчі.

Вони в ясній купаються траві,
вони – свої, а не чужі – татари.
Ви, півзотлілі, начебто живі,
так, це по вас – ці чорні санітари!
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Від них не ждіть утішливих вістей,
вони носи не совають у нори.
Віддайте своїх немічних дітей,
нехай вовчихи ставлять їх на ноги.

Я в цім хліві усе в собі потовк
в капкані від всесвітнього потопу.
Брати, я тут! – старий самотній вовк.
Я вже не маю сили для підкопу.
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Ніхто тобі не облаштує свята,
коли коптиш, як пітьмава свіча,
безрадісного в світі так багато,
що радості й малої вистача.

Вона – у краплях золото відлите
(хтось дума, очевидячки, про нас).
А що ж – про тих, хто здатен поділити
її на всіх, мов ту хлібину Спас?
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ШПАЛИ
(маленька поема настрою)

І
…у потязі нічнім,
на протягах зими
в очах гойдати сум замерзлої калини,
і коренем, що не пробивсь до глини,
відчути біль безмежності світів.

Ще день погас.
Ще раз погасло сонце,
що мене «сонцем» нащось називало.
Це так багато, що сказати – як?...
І як це мало!...

ІІ
…червоний віхоть світла на снігу,
з дороги збоку – оберемок крику,
проблиснули дівча і полустанок,
а наостанок: ніч – моя сестра,
іскра циганська, привид, потороча…

ІІІ
…коли гукає провідник: «Козятин!» -
то я в’їжджаю під твої вже хмари,
як правило, під хмари надвечірні,
під схлип дощу чи учорашній сніг,
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який торкав ціловані вуста,
де золоті горіхи ліхтарів
несли кришталь замерзлого вогню
у вибухи шампанського Любові…

IV
…безумство руху
і безумство дій:
позаду – бій,
і попереду – бій!...
коли вже не зосталося надій.
Несло життя то радощі, то муки,
і ось уперше – радощів нема.
Один, як перст, зі снами сімома,
що в серці звились,
як в кублі – гадюки.
І вчаться тихі помисли мої
ходити вперше стежкою змії.

V
…мобільник спокушає – от, зараза! -
ну, набери: п’ять-два-шість-два-нуль-три –
і перша ж, з піднебесся впала фраза,
ніч к чорту зірве й всі надме вітри,
й знов розчахне усе ота весна,
як породіллю – болісне дрижання.
Якби лише одне оце бажання!..
…так дме з вікна…



146

Михайло Каменюк

VI
…спи у порожнім купе
з тим, у що жадібно вірив,
скоро – останній КП,
без командирів.
Сонно тремти від думок,
сонна й гітара твоя…
“Поезд, оставив дымок,
в дальние скрылся края…”

(Київ-Чернівці)



147

Розсуд

Ідуть сніги.
Сніги ідуть.
Ідуть.
Червонощокість з ними йде калин.
Із голубих застелених долин
пухнаста путь.

Ідуть сніги.
Сніги ідуть.
Сніги.
Куделі срібні носить вітрогон.
На крижані іскристі береги
спадає сон.
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УЧАСТЬ

Із неба спуститься драбина,
та в райські кущі не піду –
мій край тремтить, як горобина,
як та пташина на льоду.

Хоч я і скептик, і ледащо,
й не патріот, що “в люди” мчить,
та на твоє питання “нащо?”
моє “не знаю” прозвучить.

Забули. Кинула любима.
Знеславили усе в роду.
Мій край тремтить, як горобина,
як та пташина на льоду.
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НАЧЕРК ПІСНІ

Вже над Збручем надвечір догора,
а по лісах розлита ніжна туга,
і журиться об тім одна гора,
а в небо місяць піднімає друга.

Кого благати: “За усе прости,
не дай згоріти серцю від любові”?..
Та замість мене вірші і листи
по небу пишуть котики вербові.
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ОСІНЬ-2004

Я вирізав ці квіти до ноги.
Лишив лише уперті чорнобривці.
Поезія – це механізм нудьги.
Поезія – це оправдання вбивці.

Усе зборов. Себе я не зборов.
Лиш спогади, неначе в снах півп’яних.
Яка гірка трави зелена кров!..
Яка солодка лють очей коханих!..
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ЦВІТЕ СПОРИШ
“Спориш цвіте до снігу”

(з власних спостережень)

Цвіте спориш, як сивина на скронях.
Літа мої, куди це ви, літа?
Лишень зацвів любові пізній сонях,
а вже із граба листя обліта.

Цвіте спориш. Вбирає так завзято
життя непоказна його краса.
Тепла нам залишилось небагато –
морози ранні та їдка роса.

Траво цілюща, тішишся в обнові,
нащо тобі сумні мої слова?
О, не питай одважної любові,
як тяжко межи людьми їй бува!...

Такій ось – неприховано хорошій,
такій ось – ув очах її ношу –
ступаючи по голосній пороші,
я принесу букетик споришу.
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ЯКОГОСЬ ДНЯ

Мене не взято у вітрильник Ноя,
мене накрила в березні зима.
Не звинувачуй – страчений давно я,
утрачений тобою і всіма

Я морем був для тебе, та не вміли
себе ми рятувати од біди:
було живе, тепер – закам'яніле,
несло тебе – тепер по нім ходи...

А бризки сліз... їх висушить вітрами,
що скупані в черемсі і бузку.
Все, що було хорошого між нами,
вітри напишуть вітром на піску.
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Цей біоритм смерек.
Це світлих тіней гроно.
Оці зітхання їх – сто років тому чув.
Врятуй мою любов од самоти, природо,
врятуй мою любов, доки я не минув.
Кохання прибува, йому нема відстрочки,
усе зі мною тут, де нишкне буднів грім:
я стежка сторожка,
гіллячок цих торочки
і той останній лист – жаринки слів у нім.
До цього ще листа не знав: ти там щаслива.
Торкало в серце щось таке, як тятива.
"Врятуй мою любов..." –
в простім благанні дива
для кого ці слова?
навіщо ці слова?..



156

Михайло Каменюк

Уже в садках обтрушуються глеки,
яких давно ніхто не стереже.
Зовеш мене, як вогнище далеке,
таке знайоме і таке чуже.

Чужим серцям, чужій сирітській долі
віддав я все, нічого не беріг.
Тепер цвіте в моїм осіннім полі
петрів батіг, петрів батіг, батіг...

Ти можеш лист хустинкою зібгати,
таким листам конверти замалі.
Та тільки знай: усе, чим я багатий,
– це невидимі корені землі.

Хай землю глеки б'ють солодким боєм
й горить далеке вогнище живе...
Засяймо ще, засяймо ще обоє,
інакше сяйво серце розірве.
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Ти вибрала міліонера,
залишила нудьгу мені,
і живеться тобі відтепер
легко й весело.
Я ж вожу в голові
непотрібний мільйон,
ще й в дірявім човні,
загубивши зопалу весла.

Ти вибрала світлу мить
у океані дощу
замість мого в зорях плаща,
циганського і нічного.
Хіба прощають таке?
І я тобі не прощу.
Бо прощати нічого.

Ти вибрала те, що треба,
й надалі так вибирай.
Таким вродливим, як ти,
завжди вибору повно.
Можливо, всіх вас гуртом я
перевезу у рай,
і безкоштовно.
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Скучаю фізично, скучаю духовно,
без тебе не вміючи жити гріховно.

Скучаю духовно, скучаю фізично,
як було з тобою у світі музично!

Без тебе і сни розбрелися юрбою,
насіяні в душу ретельно тобою.

Здасться, не бачились ми вже віками,
що й наші цілунки зробились квітками.

Сьогодні я їх малював на палітрі –
завмерли на вітрі, завмерли на вітрі.

Сьогодні шептав я, неначе уперше:
“Кохаю, кохаю”, – на вітрі завмерши.
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...розстанемося коли ми,
згоряючи у вогні,
печальні вуста калини
нас не оббрешуть, ні.

Піду на далекі села,
як опівнічний гість.

Усмішка твоя весела
про все мені розповість.

Та перестріне стежка,
якою ходили ми,
циганська твоя сережка
зблисне серед зими,

та ще насняться грати,
як льодяна кора. ...
Я не хотів вмирати –
просто прийшла пора.
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ПІСНЯ ПІСЕНЬ

Не ниви Господні,
Не втіхи в постелі,
Любов – це безодні,
Любов – це пустелі,

Міраж,
Гетсимані небачений сад…
Горбатим верблюдом
вертаюсь назад.
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Люблю печаль осінніх вечорів –
коштовну одіж, скинуту вельможно.
Я, як вони, іще не догорів,
хоча дими під серце б’ють тривожно.

У що я вірю і за що молюсь?
Чому іду дорогою не тою?
Здається, що люблю-не налюблюсь,
а бідне серце згризло самотою.
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...прийде потяг
без машиніста,
хтось підштовхне:
сідай!
Юна,
смертна,
пречиста,
щезнеш за виднокрай.
Дні будуть
гострі й щасливі,
не опишеш й пером...
Якби не ця
неможливість
знов бачити
той перон.
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Неначе рибалка з уловом,
стою, моя втома ясна.
Я знаю осяння словом,
осяяння тілом я знав.

Приліг я, мов заєць у скибі,
й кудись мене вічність несе.
Життя моє, щире спасибі –
за щастя, за горе, за все!...

За те, що тримало в напрузі
мене, та дурного не плів,
за вічно розхристаних друзів
і вишуканих ворогів.

За гори, за ріки чудові,
пустелі, сади навкруги,
за подих бентежний любові
й мої перед нею борги.

За Музу, яка мені сваха,
болото, що босий місив,
за того бентежного птаха,
якого у серці носив.

За те, що не сіяв я злого,
що знав і не знав до пуття,
за раннє осяяння словом,
за пізнє, але каяття.
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“...о, Ваша фальшивосте!” –
прочитав я в Святому Письмі
і зрозумів деякі пригоди
мого нерозумного серця
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РІШЕНЕЦЬ

Забиваю сокиру в колоду,
не бажаю ні цвіту, ні плоду,
бо з дитинства ненавиджу це:
безпросвітну утробну породу
срачкома серед свого городу,
це іконне, покірне лице,
це волання його про свободу,
ця щоденна молитва про сало,
про картоплю, якої все мало…

Це для мене – у горло свинець!
Це з дитинства мене прибивало,
це любов мою в мене украло
й повело під фальшивий вінець.
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ГОРОСКОПІЧНА ДУМА
“Ой, дубе ж мій, дубе,
Кучерявий дубе,
Що на тобі, дубе,
Два голуби гуде…”
(з пісень Явдохи Зуїхи).

Ой, січню мій, січню,
запали мні свічу.
З синього морозу
прядива насмичу.

З синього морозу,
з сизого туману,
у якім згубив я
молоду кохану.

Ой, лютеньку-лютню,
вітре-перепутню,
дай мені забути
любов незабутню.

Дай її відплакать
чистими сльозами,
зупини мні памнять
своми морозами.
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Березоньку-бродню,
відчиняй безодню,
нехай зрозумію
воленьку Господню.

Доленьку ж я маю,
їй гілки ламаю,
ніц не розумію,
бо й себе не знаю.

Квітню-легіночку,
квітко в сповиточку,
я вберу для тебе
вишиту сорочку.

Білу, як світання,
вишиту у хрестик.
Десь моє кохання,
мов той перелесник.

Травничку-травино,
сонячна дитино,
для кого стараєш
кучеряве віно?

Над зелену кладку –
кучеряві брості.
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Дай мені вернутись
до дитинства в гості.

Червінчику-червню,
не води по терню
босоноге щастя
крізь діброву темну.

Вимріяв я його
ясними очами,
вицілував його
темними ночами.

Косить дощ у липні
кучеряві схлипні.
Соняхи у серпні,
як птахи на серці.

По зеленім жовтим,
босим по ожині:
не зустрівся з жодним
звіром на стежині.

Вересоньку винний,
розчинись льохами,
дай покозакую,
сівши за столами.



169

Жаль

Дай забуду лихо,
як у пісню гримну,
накуплю туманів
на останню гривну.

В жовтні серця межі –
золоті пожежі.
Носять наші душі
вогняні одежі.

Вже палають печі,
у заплаві – крига.
Храми на колінах
в день Архістратига.

Ночі листопадні
вітряні і темні,
листопадні думи
білохризантемні.

Опущу я в річку
на долоні свічку –
подивитись маму
в крижанім потічку:

сповива у грудні
мене в роки трудні,
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сповива-співає
думоньки напутні.

Залетять у серце –
стрепенусь од болю
і, неначе вперше,
помолюся Богу…

Ой, січню мій, січню,
запали мні свічу…
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100 ЛЕБЕДІВ

…життя, мов сад, – по колу та по колу,
Вже і мої засипав білий сніг
стежки дитинства, спогади про школу…
сто бід моїх…сто радощів моїх.

Були б і ми такі, та не посміли,
а, може, так накреслено вгорі.
Ці лебеді чому не відлетіли?
Спитайся їх.
Спитайся у зорі.
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ЗИМНО

І
Розвісив сніг свої блакитні шати.
пружинистий, ніщо його не мне.
Стомилося життя мене втішати –
стомилося кохання ждать мене.

Весь край заснув в коштовному морозі.
В вікно бурулька наставляє кріс.
Давно ніхто не стукав на порозі,
і я, мов дідух, тишею обріс.

Такий я сам-самісінький…
Гортаю
сніги, як ті листки календаря.
Причому знаю: дістає до раю
цей дим стрункий із мого димаря.

ІІ
Хай занесе мене снігом
Аж до димаря,

Хай я пізнаю істину
Знову із букваря.

Я так тяжко сумую
Серед цієї зими…

Може, перезимую.
Господи, обійми!…
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ІНТЕРНЕТ-БІОГРАФІЯ

Вже поминуло із тисячу років:
гнав із грозою скажені бики,
ринув із градом у ринви потоків,
землю штовхав у вологі боки.

Зваби бентежної першопричини:
верби цвітуть і багаття горить,
кігтик пташиний гірської шипшини
небо трима, що на вітрі тремтить.

Березень хвацько футболить м’ячами,
перше кохання бунтує цвісти.
Вже Богородиця ходить ночами,
де у повійках від церкви – кістки.

Її побачила тітка Ликера,
що все життя проходила в дівках.
Втім, це була заборонена сфера,
і Богоматір сіяла в думках.

Сапи циганські. Єврейські безмени.
Дивних базарів дрантиві боки.
Вже у моїй Григорівці без мене
скіфські корони несуть будяки.
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Мати діждеться студентських вакацій,
сина зустріне, над снами – сльоза.
Місячна ніч між кістлявих акацій
пнеться у гори, як біла коза.

Знов колядує у нашій долині
днів різдвяних голубе помело…
Все це читаю й дивуюся нині:
що це? навіщо? і з ким це було?
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ЕСКІЗ ЖИТТЯ

…що це було?
Як на спирту махорка.
Неначе у хворобі довго снив.
Повстання плоті я уже приборкав –
пожежу серця ще не догасив.
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Озимий хліб...
А в мене – вік озимий
і дум про тебе плетиво сумне.
А поруч десь суперник мій незримий,
той, що, мабуть, соромиться мене.

Озимий час...
Це – музика в природі.
Озимий вік – непрошена лічба,
коли не скажеш:
“Я не хочу! Годі!...”, –
коли мовчиш, надіючись хіба.

Озимий круг...
Ми ходимо кругами.
Озимий крик розіб’ється об лід.
Ти озирнись на те, що є між нами.
Ти озирнись на те, що є між нами.
Ти озовись – не замело ще слід.

Мої слова твого шукають слова.
Моя журба нехай тебе мине.
Я так чекав.
На світі вже Покрова.
Я так чекав.
Ти не ждала мене.
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СТІКС

…я не помилився,
я лиш помолився,
щоб роман цей дивний капці сплів.
Не брехать у тебе я навчився,
а мовчати на правдивість слів.
І тепер стою, як після битви,
нюхаючи запахи весни.
Грішні ми, і грішні ці молитви!..
Господи!
Непам’ять сохрани!...
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Смутку річки осінньої,
не жури, не жури.
Пісні золото-синьої
хтось насипав згори.

Сохне квітка по гомоні,
по далеких пташках.
Ой, чого це, чого мені
ноша серця тяжка?

Що не зв'яжу до вузлика
швидкоплинних хвилин,
що зів’яла вже музика
небувалих картин,

що ще вчора, замолоду,
ти у серці була,
що далеко до холоду,
а немає тепла.
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Чому ця скрипка крає без жалю?
Чому той жаль негода не покрила?
Чому, чому я так тебе люблю?
Чому мене ти ще не розлюбила?

Чому немає втіхи в забутті,
Немов безодня зразу за ворітьми?
Чому, чому ті іскри золоті
Не прозирають крізь осінні пітьми?

Чому це серце з мене поспіша?
Чому твоє обличчя все незнаніш?
Скажи, чому так світиться душа,
Коли життя вже повертає наніч?

Чому ця скрипка крає без жалю,
Адже у неї лебедині крила?
Скажи, чому я так тебе люблю?
Це ж так болить.
Невже ти не любила?
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БУРШТИНОВЕ НАМИСТО

О, чом за цими буднями проклятими
Все постає, як кажуть, без прикрас!..
Ніхто так не хотітиме, як я тебе,
І ти про це зітхнеш іще не раз.

Ніхто вогню так хижо не черпатиме
З оцих очей, в яких жура і сміх.
Колись ти затулялася Карпатами –
Й я відкидав, немов серпанок, їх.

Була мого натхнення ти пір’їною,
Я бавився тобою на льоту.
Ніхто не назове вже Україною
Тебе одну – і грішну, і святу.

Не раз ще в пісні захлинуся болем я,
В нім і тепер тону й не потону.
Ніхто, ніхто не зрозуміє полум’я,
Яке застигло в краплі бурштину.
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А ти приходиш і чужою. Доки
мене пектиме усмішка бліда?
Як тільки ішла скаже щось у докір,
він відмива забуте, як вода.

Боятися – це правило чи звичка
життя в чеканні нездійсненних мрій?
Конверт, мов та казкова рукавичка,
минуле поселилося у ній.

Чого іще, душе моя уперта?
В тебе і так вітри усі вплелись.
Шукав я слів: а випало з конверта
забуте фото, вислане колись.
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ЕКСЛІБРИС

Минуть літа своїм пташиним летом,
від хвиль часу при березі – іржа.
Ти прийдеш на побачення з поетом,
йому і незнайома, і чужа.

Ти прийдеш вся осяяна в коханні,
яке як смерть – не легковажна гра,
у його щасті і в його стражданні
почуєш серце, те – що не вмира.

І своїм серцем поруч станеш биться,
і давніх мрій приміряєш вінок,
і викраде тебе бентежна птиця
на хвилях небувалих сторінок.

Я вас люблю, мої майбутні люди,
як ті, що відбули уже, – мене.
Так само з книги вітер б’є у груди,
той, що підносить, а не той, що мне.

Це по мені вітрила б’ють блакитні,
я – хлопчик Кай, де Гердина зима...
І сміхаюсь, наче сонце в квітні,
і сльози витираю крадькома.
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ІНТЕРНЕТ-ЛЮБОВ

Все гаразд, мій любисточку...
А з екрана спливає: “ол райт!”
Як безсонний літак,
я чекаю твоїх вогнів.
Пам’ять моя –
1 млн.коханомегабайт.
Пристрасть моя –
2 млн. любимоднів.
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ОБВІД

Розкричалася в серці весна –
начувайся, зухвалий небого,
бо до тебе приходить одна
і тебе поцілує одного.

Втрапиш згодом у море без дна,
де крім неба не буде нічого –
і прилине до тебе одна
і тебе порятує одного.

Відквітує твоя сивина –
прощавай, незабутня дорого!...
Знову прийде до тебе одна
і тебе поцілує одного.
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Я торкав пучками тихе листя,
я благав на протягах весни:
“Дівчино в блакитному, прокинься!
Дівчино у чорному, засни...”

Це тепер – історія колишня:
розквітав любов’ю навіть брук,
сипала на плечі цвітом вишня,
мов тремтінням тих жаданих рук.

Чом тепер чуже це передмістя?
Вже ж я збудував затишний дім.
...дівчино в блакитному, прокинься...
...дівчино у чорному, ходім...
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