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НА Д1ДИЗН1

йк сниться...
Знов Лду полями,

РХв.Звалений давно паркан.
Старого цвинтаря туман
Уже снув,повзе лугами.
Вертаю стомлений. В ногах
Вага солодка...! рушниця
Плечу тяжка.хоча до криц!,
До тягар!в í смерти ми -

Во!,ц!лим покол!нням, звикли.
Залхзо й ми— не в!дд 1 лить 1
Лиш раз була важкою мить,
Така»../що б смерть чи зброя!!/...
В!кна-

коли батьк!всько! хатини вздр!в!
Лягло i впало тягар!в
У мент отой...! ст!льки, ст!льки»
Як приступом,там клямку взяти
Буле менх в батьк!вськ1й хат!»
До матер! тод! вв!йти.

Все ницрщ, все зоювш,-сину
Життя... людей‘г-св!ти? 1

Посив!ла.Чи п!знаб?
Вже пес обгавкуе* Встав
Здивована сестра...та всуе!
3 плачем п!знали. обняли.
I тим,чего не мав,-загр!ли.
Чого не см!в багато мати...
I вчать,-не забивати,а кохати.

I дн! ясн!,незвикл!-йдуть
В мережу пром!н!в прядуть
На иншу путь цп - прядив злотних.
Та що мен!? Як! турботиг
Спочинеш трохи ! вхзьмуть,
Тебе покличуть,поведуть,
Чи й сам до бою злюоиш путь.

Щоб убивати не забув,-полюю.
1м. Сплю. Л!ниво байдикую.

А ц! поля,а ц! простори!...
Любовний спок!й цим полям...



- 4 -

Те7? piBHo дихаб земля,
Як людям - мудро! говорить.

PosiÖpaHo паркан давно,
Шцне роз лито скр1зь вино.
Садами,ланом...цвинтар нав!ть
I той врочисто!, живох-править.
Як служби,-П1сн1,що вона
У К0Л1 вик!нчен 1м ясно-
DpocTip i глибина
Плоду i прац! просте щастя.

Minne розлито cKpisb вино*..
Мабуть,тих покол 1 нь,що вже минули,
Та кинуть зерна не забули...
I ось,-8емлею,над грядками покол!нь,-
Погожих л!т тремтюча,злетна т!нь
I тепл! вечери для втоми.для спокою,
Що,ясн1 не присплять,а тхльки рани гоять.

Так дико розрослись шепшина i вишн!
Та й KBÌT1B ст1льки,що усе мен!
1мен не знати lx.He спамятати.
Мабуть сестру !х вчили мати знати.

1,люба й дальня,-ви.
Спершу мен! роспука!
Во кров!ю сво! залит!,хиж! руки
I хижу вл!сть-одно по перед себе н!с!
Вже ск!льки тому? Десять? Ш!сть?
Та що л!та? Вас дос!,як учора памятаю!
I нин!,нин! ще кохаю...
Во,у переставц! в!йни,
Що в т!й, чуж!й,

свою зродила,-
Пе ви,моя ви чиста сило
Дали п!8нать,що це-любов,
Т,що в життю,П-найвища кров!
Що эл!сть ! о!ль,-лише вона освятить.

Це ви мене вернули м!ж людей
В життя спок!ине ! немудре ,
Що знав працювать змагатися-
Спок!йно досягати ! кохать .

!х
Заросл!,в1Дразу не пхзнав могили,
Як теплим вечером похилим
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Ирийшов,щоб ви аустр1ли cmíxom^c
На цвинтар! глибоке тихо.
Тут свз.тла табмниця й элагода
Не раз чекчш „.прийшовши загодя , о.
Чекав там вас...Бас,що за obít ,
За цхлий не в!ддав бив„> Де там !
Bac fBipo,Bac,ino мужем i поетсм
Стать бути кликали...вона,
Ще й дос! мен! б!ль луна...
11 !мя,-як рад!сть щира ...
Хай в cbìtì вам на кожен крок,
На кожну думку рад!сть- Bipo

Бо,аж тепер я бачу.як той шмат
НаХвности та запалiв юначих
На людях i життю намарне залишив,
Що вас було мен! назвати дивом...
йк нин! б вас бер!г я ! любив!
БоjÄOBPOjBSBTb,шукав...
Аж по роках,неначе,
Таку як ви,злюбить соб! знайшсв...
Та...т!льки в пару день,,,
й гноить- той рота dioв !
А серце - заяче навп!л,навп!л-котяче»
оце найб!льший надбанок увесь!
Сплюндроване життя ! зглумленая честь!

А там тепер.-, .напевно все однаке !
Природа у чергу - сво!й пор!,.
Несхреп\ена судьба,не просний з!р собаки-
У прац! й щирости,як вимит ваш пор!г с

В горби к лугам зб!гають гори,
А там вже гасить леза Горинь..„
I в чистий,теплий плюск!т плес
Тече одв!чная з небес,
Шо квап ! гом!н в н!й к1нчае,
Св!т ще рухнувсь ! глибоко дихнув,
I тиша ,глиоина...Все опочивав ,

I mìcio aapolTb огн!...
й над ним,у дань старовин!-
Старий Острог у древнзх дзвонах-
Росте,росте смерку велеба ...
Та повхнь ||оч! п!дступа к горбам
I стеле дзв!н в полях.:..! двв!н холоне...
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Сине, сине небо...
Велебен i живий над нами
один,кого не бурить, храм
Вже визор1всь просторен i серцям.

А ми були...
Стулитися мовчати.

Ми.пристрасти шалена чистота .
Жаль нин! вже не так.
I я не так,i не ва тим д!вчата.
0 нщоти ровуму,-в1дразу в!д к1нця...
1 не в1дчуть,що це обрава,
Що 1й у слзд Оезплодн! холода...
ось,частною тепла,-от! года.

ДрХма каплиця.що у нХи,
Як tí, у серце глибин!
Неприспан! та гост pi мрП...
У ряд божниць дай даниною молитов i сил !
НадХю всю в1ддаи, а матимеш могилу 1
Пуста каплиця,не клячить душа-раба
Бо вс! вже там,вперед- де боротьба.
Довкола тепла тиш,за павутинь-свят!!»..
Любов жива над cbit 1 Над них святща мр!я]

Там спить каплиця,що у н!й
Свят! пишняться жупанами
Коведь ними...

В полях у далин!

ВечХрня гра хмарин понад горбами...

Каплиц! ломить вХкпа без...
й промХння не smíctmth вже...

через
По-через вХнця безу китиц!- дереться...
ВечХрня гра хмарин мережиться ,онуеться.
3 в!кна гратовал ого певно тим святим,
Як смерклося видать, бо у долин!
Вже поповзло туману павутиння.
Як мр!йний дим.

I час пахучий,час такий сумирний.
I мовчимо,серцями в!рн1.
Що того слова тХнь^оли нам кров одна?
Нам далеч!нь одна i жити глибина !
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I еаздрить янгол вартовии -
3 мечем стой- бадьорий ,юний
I нудота отут! Хоч згинь 1
ГИду ia ва^ш в obít J

о, луни}
Ви-пориву i сили хм!ль 1
Ви той,що родить щастя- б!ль.

I жаль такий знаттю,що вже не поверну,
Ген,ген- эбруднитися,-спливли далеко хвил!
1м береги i даль...Лиш джерелу лишилося
Кормити бхль оцей,ломати давнину.
I hhhí, люба, коли эрадив друг,
А люба жз.нка усе краще
Ганьбить без сорому,таке ледащо i
Болить bíh сп0мин,-рани пруг .

Снитеся ви,поля веч1рн11
I ЮН1 3yCTpÍ4Í,OTÍ В ПОЛЯХ KBÍTKM.
Ваш дотик-нажним гомз-нким,
Але бодьорим робить серце.,

Знаю I
Зробить як ви,зм!цн1ти вам- бажаю .
Св!дом i в!рен,горд оцим до вас вертаю,
Сказать,що все люблю незрадив.Здобуваа,

А що тих мук,порааки-я на ново
Стаю до боротьби на эгарищу вчорашнього

У смерклии-смутен час .
На запов!т я не забув на вас.

На незабудь.На доказ в!ри
Вам спомин гаслом щоб змагався,В1ро i

Бо рад!сть ви,хоча i не вернуть...
Хоч i не стрз.тися. И вас люблю одну .
Хоч дал! piK.To глибша т!нь.
Роки далек! i широк!..,
Роки:-глиб!нь та широч!нь .

ЧЕРВЕНЬ

Сонз!лля вс!х отих пахучих
Сухих червневих вечор!в...
от!,н!кому не доручен! ,
Манлив! натяки в1тр!в ...
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\/ Заглиблен! у тхнь зедуми,
Пахуче-ледет hí у снах
Летючих- дерева. А суму ,
А туг,що хм дала весна...

Потати б у дурман солодкий
Во щастя в грозах нам знаити,
ňк в1дпов!ддю одинокою
На все життя вже стала ти.

СонэХлля близькости твое!,
Що-ц1лповерхнею я гак
ц1,спрагл! гроз пянк! але!,
Дорхг лан1в смирне чекання,

Що лунко в серцю в!ддае. 0.

Моя грозо так!й любови
Усе життя To6i ! Мет! 1
Як вчора,-дощ отои panтовш
Бадьоро,шумно налетвв,

Затупотзв стрихом,на ганку...
Ue píh тебе,тебе коханку
Червневу н!ч в пахкий туман...
Bi f кликав вийти в св!т,як bít ер
I a bítx^om- обн!мав за стан.

ШББЧЕННО

I
Сир!тки мр!йного,п!дпаска-кр!пака,
Щодикий дяк йсго навчав читать-писати ,
Що з ласки пансько! п!шов козачкувати
Малюнку пристрастен j-аби його д1вкам
На портретиста був i церкву малювати..«,
Вкгагн! найчорн!щим виростав рокам
В непогамовен rHÍB,-y т!нь Зал!зняка,
Що над колискою niceHb ридала мати«

Напругии зов-зрости ! В довершен!сть в1кам!
До лютих помет мужик зве свого,-мужика1
Народовим в!кам-суддя-г 1:емить пророком!
Що ж плюсклий голос ваш,п!дробн 1 панич!!
Не л1зьте в с!ряка!

Льокайськ!й опанч!
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BiH 3H8l хЦну-
вогнбне з ноя! око]

г
На батька-куркуля,щоб спров^увати все
Скажи,сьогодн!-ти навчбн,-якого?
йкого,прим1тивного,Шевченкового-
Звичаю,|4ови,св1ту-нам несеш?
íŕlyKMK у владаря! Придумати такого!
Де т1лыш пяний сон-невтеси кр1пака!
Криниця cBÌTOBa й глибока нам така!
I ми-до мудрости вкаэз.вка i дорога,

В непогамовний плом!нь,в незгасимий
Зови! Sobh! Гартуй! Це виншцити с!мя!
За кривду поколз.нь,спод1.яне нам зло
Не в бунт .сл1пий! Суладно! одплати!.
1з першего твого-дай кроку-путь уэяти...
В страшу присягу-звожу я чоло е

КЮНКГСТДДоР

Стомивсь.Земл! Л^1р г солодко1 тайниц!
Вже не шукать, хиба?ось лаг!дна затока,
Що синява И,як мамин sip глибокий
Здадя благословля i мирним щастям сниться.
Ти,що энав бунт,п1дб!й...лиш в!рив правд!

криц!
У вправн!й ! метк!й руц!,слухнян!й ок^
Що било ворога уже здаля...Н!вроку
И скоритись голов!УВже смерть зближа-

левиця.
о,конк!стадоре! 0станн!м боем биться!
Хай ! вм!ранню,а покора сниться!

оселе вол! ц!й ! мисл! гордовит!й,
Що кам!нь межовий цементувала кровю,
fio мязами ! т!лом-зл!й любови
Ти зводив св!т,-даль в грозна винн! звиту!
18заду океан гремить непогамовний.
У руку меч.Заснув.Спить конк!стадор втомно.

В1СТЙ 3 ВоЛИН!

Докурено останню з цигарок.
Ст!й у в!кн!.Ковтай туман смерковий.
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На дальн!х думаючи .Mol люб1,що вам
Життя ri^Koro дасть нов,невыолииий крек.
Болота рз.дного п!дступцею-пророки
камуню! Не в помор небесн! високости!
I страху об1дять несит! xohí гостей,
Нк в око с1ль...Та i oboi н!вроку|

Що роздор1дйлами-по тих гнилих qdrypax
у popy руки одрива Христос
ujo поневолен ртдний брат,гол бос, ос
На братню,з братньо! аж лопаеться шкура.
Це край дурний.Подумати! Не эвикне bih вз.ка
На свого зрадника й чужого пястука.

Л1ТО

I
Задихана,розб1глась.Виклик,-ти цеУ
I соромом тремтить,аж пален1е ...
I соромом, тi, чорнокрилi в i 1 0 -
Вже вся слабаоУся вабна-ця птиця.
А по узла.соях,де полудень мл!е ,
Де солодко на сонцевх суницям,
Вужам i листю.« Л1оц1лунок сниться с ,.
Там обн!муо о .долать II к земл! я,

Беззахисно гаряча в шеп1т-любий.
Яко! згуби на мен! шукаеш?
Нхде н!кого,Т1льки Пан гукае,
Чи кров у скрон1,у победи! трубиг
j/}Г5адихалого щастя не доб1гли.
Вона у Cí'poMi.MeHi-нудоти стиглх.

Z
Пора! пора роскрить наготи жонам!
Смагляв1ти мужам у т!ла згук мосяэний
Зал1з ом, каменем дать cbítobí в закон!
Свого твару,вподоблення i назви.

А повень л!та,як медами сита.
Важна,у прохолодь смерку,немов у мяту.
Що в Н1 й,у пах ľl-неситий йдеш з!мяти
Коханки лоно в пов!нь л!т i л!та 0
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Чи то прапращур наш-в npocTiPt медвеж!й
шкур!

3-пз.д неба бляклого-в св!ти широк!-з бору,
Чи бож! лицар!,-Михайло або Юргй
В бизантську били м!дь-у зах!д-сонця пору,
ří струнк! чайки у синяву Босфору
Пишнотам п!вдня,-зл! п!вн! пожеж!,
Що нин! к свату голосно так кров моя

говорить-
Пцучись,як темена-будують ноч! веж!.

Ж1НЦ1 В ТАНКУ

Висока хвиля музики п!дхопить.
Ти збл!днеш в лицяхЛ1отемн!е з!р.
Уже бренять на зустр!ч зл!й гроз!
Вс! нерви й мязи.Бищий,той затопить,

Що горне-вал.П!дхопить,понесе
На зустр!ч болев!,що 1м солодко отерпло
Льсне серце-п!дкоряючись,на все
Вже згодне,в!ддане.Лиш зменшення не

стерпить.

Бо мук настояних наринули моря
Затерти береги,пустель п!ски спраготн!
Де бубнами обвал,глибинн! де фаготи,
Де пристрасти болючая Голгота,
Де флейт зл! струмен!,в скрипки,що ось

згорять.

I в!ддано в танок п!дгорнешся вся ти
розбещеним,пещот несито-спраглим т!лом,
Яке з музикою нещадного ступило
Страшного бою,! життям платить.

Насяк електрики,що крок п!длог,квадрат,
Де ст!льки пристрасти,безсиле збурить мури
Бб,захлинабться-закута в т!л! буря,
Що т!льки тиском жил-у мислях родить чад«

I я,пяний саксофон!ст,вже сам
Вчарований несамовиттям згук!в
1х кидаю,-жагу свою сторуку,
Тоб! на зустрхч безумом нестям
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Каскади 1скр на порцелян плечей,
Що bíh присмаглий-з внутрАшнього жару!
Бо нам ооом до в!ку неэатамувати т!л

пожару,
Як не згасить спраги благаючих очей.

КРИК 3 ПУСТЕЛ!

Страшна спрагою самота.
А чотки цих годин-не рвуться!
Лит десь далеко,тонко...там
П!ски в пустелХ-од!рвуться

I,pÍBHo э BÍTpoM f в лет.. .CKopini!
CKopim! напруженхш! самумом!
Цей спогад...PipmoroV Лют1ш?...
I як забуть? I як-не думать?

НЕМИНУЧХСТЬ

Напруженiсть,прихилiсть цього т!ла.
Ненаситима цих очей мольба.
Я ще глухийЛще уперта сила.
1ще тр!ва жорстока боротьба.

Вона { сво1 наг! уста на пломЛнь
I трюкаються, бл!днуть.. .Ну , бери!
I Moix рук нахабн!сть довхдома
Прокляття мук укохано! гри .

Вона ус!м еством-за право жити поб!ч
Mi# 1сти хл!б i б!ля мене спать.
А м!й прост!р-1й непотр!бна здобич,
Що ось про не!-1 не втолкувать?!

Ти 8розум!й,земне,солодке путо,
Poстл1нне,-височ!нь-обнижувать-тепло!
Цим дал! побутом: вдушитися,затхнутися!
Зав!що мука нам,-коли на р!зно бути?
I буть разом,-ус!х найтяжче зло?!
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В ДАНС1Ш У

I
Ьадихано у фокс, у тоскний tomíh танга...
й з стрункого келиха,-тр1йз1льний,жовтйй

хм1лЬ.
Десь,.какуть,нам таким: був,смерть приносив

янгол-
Здаеться,-Азpalл.

Та,що э цьогоj у пестощи }як в звичку.
Проста Л1 чба-як прагне т 1 ло,рот п. е
Нехай чека непогамовна т!чка
Тих викид!в сумл!ння i згризот.
У тоскний плюск!т танг-ось ось вЛн-жмут

оголений :
Сплетьння синд-х жил.. .подерт! нерви, Ымата-
Це серце,гратися-в маленькому квадратику
Для звялих рук,що кинемо на столик.

Життя,любов-ця гра.Немудра шах!вниця
Безглузда парт1я,без короля,На осл!п.
Як HÍ4 без пристрасти-безрадним тхлом

впиться-
Увесь тяжкий,ввесьнепотр1бний досв!д.

А пари в сал! проповзають,плазом,
Як в спазмах мук-злипаються т!ла...
Улесним плескотом, 1цо скарга i образа
Вивершень св!тляних мельод!я дайшла,
Що 1и з1рватися з висот-кудись,у круч!
Лиш ти,глуха,у люстро виглядайсь-
Бо хвиля яроклинать,чи заридать жагуче
Люстерко: свхтла змерзлии шмат,..

вдивляисЫ
Аби не знала,що таке одчай,
Несамовит!стю безсонн! зойком ноч!.

Там-корч! па.Тут,карколомн1 тяги.
Тут про гран! страшна., що без ц!ни i мет.
В скарбонку памяти,у серце саркофагу-
однаково,одно-н!чого нас не йме!

Лиш н!ч за в!кнами,що костенхть заулкам.
Напада за н!ч б!лий,б!лий сн!г...
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Судьб! i в1ков1,що блудить беа притулку
Злякатися себе,своб 1 tíhm. ..Вуликом
Нам н1ч,нам зоряна-не сяе дальне мет!
В проваллях злов1стю-цв1туть хвости комет.

£
Будь njjoклята,жоно,заклята в холод ситий.
Ненаситтю й непл1дн!стю страшна.
3 тобою мук уже несила жити
I дна нема...й байдужа вишина.

Цей веч1р нам,як син!й льодом глетчер
Чергованхсть напружень i безсиль.
Привиддя i TpÍBor-насичений цей веч!р!
Без nisHboi сльоэи,що и гостра с!ль
Роа1ла б цей полон...Та льодом веч1р-

глетчер.

VÍ ти над усе,-змальована як лялька,
Як лялька байдуже...несчепная,несеш
Знак св!ту,знак пуст ель,що все спраготна

т1льки.,,
Cbít“ знудивсь простору,також не хоче й меж.

В БАР1

Так голосно см!ються тут,
А кожне,невеселе око.
Тут св1т:збундючено,на показ
У гореч сп!знених отрут.

Уай палить горло алькоголь,
А слово загнивае ,душить.
-Тут кожна-зразу,все дозволить
За ycMixoM примушеним.

йк молода любов,крихка
одно-музики згуки чист! тут.
Та ще зворушлив! так!:
Ц!,-спереду коротш! сп!днички,
йк в иныих там,на 7-!м м!сяц!.

Моя Оксана поступ зна!
Ц!в!л!зац!ю» Европу!
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hkí марки вина ,
Що до...й не до,..потопне .

Моя Оксана любить бар)
Колись вони були,хрестини)
А тут: у корч стялося пар!
А тут: аахыелень чаровиння!

I в гом1н танга тоокна 1дь
У дзеньк пляшок,в см1шок; як лоскХт...
Той моторшний,по-8а плеч! сл!д
Bíä холоду...Жорстокий досв!д,

Що в масний мляск!т п1дошов,
У корч нестямлену фокстроту-
В И бл1д1|4, 81ВЯЛ1М рот!
Межу любови я анайшов.

перо

I
Перо.Поламане перо i аапудрована
Безжурна чи смутна,nianan ти,-Коломб!на.
Банально! весни убанальних серць незм1нна
однакова,як дощ,чи як буття-картина...
А ст!льки муки,ст!льки болю сховано.

А тут,в1три одлиг.Ступити за nopir
1 виру пестощи.Хвилюючий та свхжий
ЗемельfMopeft зов.Аромат.I сн1г,
Що почорнхв sa калька день одлиги...
I сонця гострий бляск-незвикло оч! piace.

В к1мнат1 1ще смерк. Зима. Покинутий Перо.
I чуть:хвилини-в скаи.З даха-в дзванке в!дро.

€ш

I збл!д.Так збл1д.Сказать не Mir.
У горл! бивсь клубок солений...
А оч1,що були сам!
Bcix промовист!щ!» холонуть,
як ц!,мов верхог!рря сн!г,
Ц!лован!1 -okí лькигрукиУ
Це холодно в!д них? Вони до муки
Змертв!ли.Верхог!рря сн!г.
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Ц1, що ni лункам*„. ру кк yui рання, ,
I ронить листя ос 1 нь рання.

3
Po вбит i небеса Дей непорядок cbítom.
ociння,переселения пора*
Це молодим пташам змужн1ла гра.
Хм вищих мет Дм вирихв глядхти,,,.
Це потpinae доля,, Хануьда*
А нам?. Ш ж i не тямили гн1зда,.,

Хог-.айсь,ховайсь за oq)iранками.
Пороки! та широк! небеса.
Страшна це чую нин1,коли сам,.,
идучи задимленим свiтанком,
шо в пригар витл!лих багать
ívíeni навогкло ,г!рко пахне*-
Кесмак,оскомина останку,

1ди ж у густу млу евгганку!
Нема Бже нам не буде свят ,
А десь,ключем у вир!й тягне
Дзвхнкоголосих гурт багаТс

4
Поломане перо.Лицем в подушку ехована
Ридае чи регоче Коломб1наг
ocíhhíä день в!н приемеркомд;дина
Була 1й путь.канила,пхжчарована.

Враз випили уста.Не смакували
1з молсду,Яка,-все не п1знала 0 ,
Чи редДсть,горе. Так соб1,така
Любов,Не знае.Збилася в смаках»

Комната смерковаЛ з серцем-кожен сам.
Бдать .Довго ждуть,&дуть марно 0До останку,
I e^D^o в!чн1стю-у туз! за коханкою,,.
Таломб!но,-це не нам»

I ос!нню порожньою:-луна,* *
ňca ! провесна.о.

I св!же щастя ранку.,.
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лист
íi чув, кохана, що знайшли bTi мужа'
I живете:пантофлi i халат,
Та свЛту шириого-бажаете не дуже.«,
Ее.лъ] Ви ж,як плащаниц! плат
Tìавали в!рному-тремтюче юне т!ло
кен!,життю,св 1там...
Моя струнка,смагляваj см!ливаJ
Скаж1ть,чи не бува вам сумно тамг

Шж нами дн!,це глибр!ають рови.
мен! високий тон-однако-рад!сть,гореч. с,
Вам:одм!хають крила»,Л енечулюетесь ви,,
Лягають будн!,ноч! немов гори.
Ви св!ту страчен!.Х!ба що
м!цух!в нових родити ! ховать...
I перепой минуть,весь !деал ! правда...
Нам KpaDie як cKopim на себе забувать
I кожному !ти в соб! в срок! взавтра.
Не кожному орлом.Не в кожн!м бунту дух.
Ну,! звичайно,що орел не ловить мух.
У кожного oboi мета i obít i п^вда,

Занадто ви багато рахували
А я любив ! спод!вавсь не так.
I стало вам: путя ! щастя мало
I покараскався назад ваш рак.
I як ви там покути одбували,
I в кого ви очей там позичали
Не знаю.Люде 6
1м краща смерть, н!ж так.

Та ви,кохана,могли й инша бути.
В!дкинув MOSKCM...сепцем-ще люблю.
Вам вех мот пут! чужх.. Лх не збагнути,
Нк ! мен! не вашу кол!ю.

А нин! я чомусь ! н!жний ! трквожний
На владу серця й спомину в!ддавсь.
Цое житло без вас холодке ! порожне!
Та щоб вояк у спомини вертавсьу
Hi це в часи,коли долав втома
I хочеш понад все ти н!жности и тепла*
I от у спогад в тайничок яко!сь там

знайомоľ



В ooiHHift смерклий час де сповитками мла.

А ще не раз,ще не раз так вертати
Питаючи шелесту дерев,в!тру у лист!..,
Ще не раз отак,задумано, у далеч дивлючися
Смеркання питати^
Де вона? Як вона? 3 ким...
I чи хороше 1 й оте м!сце.

Ще не раз вертатися до вечор!в по спомини,
До стежок за шелестом II крок!в,
До кам!ння,де сид!ли-по дотики,слова,

поцхлунки
Смуток стане,як вино,,..
Як ос!нь стане смуток
Мовчазний,прозорий,глибокий;
А в!тер !з далини пахощ таку знайому,

як трунку
Принесе- 1*!лого впохти,..
Принесе ! погладить
Гаряче чоло,спрагл! уста ! т!ло* с,
А вона далеко«,, е
Далек!,що не долинуть луни-
Простим словом: згор!ло,

I в серц! заквилить згублена рад!сть,
Бо ще не раз,ще не раз так вертати...
I хай ти нин! чужаЛ сто!и-т!нь ворожа
Десь !ззаду е ,.
Бо того,що було-не стерти ! не загладити..
I я так як треба щоб муж любив,
Так любив,що лиш раз у стол!ттю так можна

кохати ..

I за все що булоД за св!т,! за зло,! за
щастя дякую .

Ви до cBoro,cBuiM я прапором,*.горд! чола
лиш мати,та певн! руки ...

Все одно буде рад!сть ! мука
Доки кити-любить,
Чи мала.чи велика страта-однаково 0

в.д,
Дн! булк,3гадубте в
Ск!льки хочеш-пим вина !з чаш!.
По дитячому ми тод! кохалися.
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Молод! троявди,чи то гх^уди ваш!
Пахуче й ласкаво роскривалксяг.

Ст!льки л!т» Знаю! Ые чекаете.
У парку isHOB одцвлли каштани.
Певно тепер шумок не граете...
В ранц!: сам! ви погожий ранок
Дивитеся в далеку дорогу,
А в неба чистого п!сня,аж, млостю...
Хтось инший всм!хаетвся
Переступаючи пороги...

А вони:
На в!ки далек!-
Спод!ван! гост!.

СТЕЖКИ

Ще з темних лрад!д!в-одна
У гай-коханц!в,споконв!ка
Смерком-стежина мовчазна ...
Як даль,-глибока. Св!т-велика.

о!ллються т!ни по сл!дах...
-Ланцями л!т-ланц! коханц!в.
В!н знав м!ць улес,присяг...
Пона-самотне вороття у ранц!.
Його насичен!сть-глухань ця...
Жага II неспитих снаг.

А за н!ч: звугл!лих небес,
Що 1м було нестерпнонкару...
Обломаним галуззям без....
Пять пелюстк!в у син!х хрестиках
Шукали...й мало...

В1ДВАГА

оближаеться весна. I ,газардовий ,гх)ач
Я в даль,у шир яке оо-ти побач!
Я-газардовий грач| Мен! на боротьбу
Зб!раеться у рух,на св!т,не в плач!

Во хоч сн!жить !ще на мокр! тротуари



ё по bít pi вогкому уже см!ються пари,

Та.Як у•серцев1-тих рад!сних ваграв
Безрухий неба дзв1н уже роэколивав ,

Як noBÍHb-в струмен1-бе плюскотиться г1тер..
Р1шуче Иду очима в cbít роскритий
I серце вперте эавзятуще,
Ти все мовчиш,ти все в кутку ще?
А я щасливий,тебе кличу в день.
Тому гпо pih кага,не знать чого-тр1вога,
Що хочеться любить,що в далеч!нь дорогу
однако,будь що будь,нехай CKopim буде!
о^накова вХдвага жити й вмерти.
Бадвага: подолати,переперти1

А ти усе вагаешся? Н1чого не даси1
Бувай! Тримай в тку.Сама себе з!си!

ВЕСНИНЕ

Вимовн1ше та голосн!ш
Вже бють в!три широкогруд!
Як патетичная aq-iaa
одлунням небо буде.
Уже тор1шне листя в лет!
Нам зам!тае з!м сл!ди...
Як вихор страчених билет!в:
Коли/ jKPMyVоа щоi луди у

Геи í оав!тала,и!днайшлася
В!трам-не йржавий скрип гарби!
Hi! На вс!х мовах:впийся щастя:
рости ! пий1 Бери! Люби!
Та к серцю,що на щастя ласе-
Лункий блакит...Слова дзвенять
На свхт-бадьоре i голодне
У зграйний гарк!т-вороння.

ФРАНЩЯ

3 веранди винниц! на ц!лий виднокруг.
Пов!тря чисте ! дзв!нке,мов з!р дитини.
Чужинець,в котре эгадую наш луг-
Розг!н степ!в далеко! Вкра1ни.

-<• о-



К©хана taapioH! що спогад-все болиты
Бо завше темна-т1нь.. Л на seguii так бути.
Бував сниться }тисне болем нить
Так варто,варто.Треба щось забути.

Той спогад-серця kbítoií не спове-
Пахуча,що не знав рач1ш-*вервена!
Той спогад-любий ваш.чи лицар де Ipie,
ü^o впав на землю там,б!ля Вердену.

I\i ваш! винниц! й ycix труд!вНик 1 в
Я,мов cBoix, злюбив-Moö Д1вча прив!тне!' 1я ©ранц!я,моя! Lie.пчина б1дакхв,
Що в чбрв1нь барви-нин! землям св!тить*

Нам жити i любить! Геть спомин-горя т!ны
Глиб!нь цих п!ль крилата i висока.,.
У ваш!м погляд! назавше далеч!нь 5ПО
3 очей на спогадх-г!рка сльоза нхвроку,
й не раз згадати вас,як щирою баскбю
Ви Франц!я моя-в кущах вина юн-бёзум
Любить навчаючи-дурманили собою ...
Ви, @ранц!б труда,а не Манон Леско
он^ко мовчазного пер-ЛАиезу*

Ж1НЩ

Тр!йз!ль життя,що вони pyx i блиск,
Цо несить все,усе непогамовн1сть,..
I т!л ксханок...Воль пок!рний bíck-
Яка висока гра! Як мука-невимовна .
В неситий шал безумних цхлувань,
Ео т!ло любо! ти розпечеш у пломхнь,
Що марке i беэплодне,дане втом!
Хй рватя s позюр!в спраготливих жадань,.,

Жоно| Коханко! Ти,що стала мен! грань...
Занепад Bií^y! Трун^у зла й знев!ри
В!дчужен!стю мисл!»почувань-
Колективизмом не душ!,а шк!ри...

1 ЖИТЬ 8 тобою як?!
I ЯК ЛЮбиты;-



УРИВОК

финками жебрати любови
Вина и любови,ти,ВерленеУ
Париж отрубною кровю
Hiчною,дихае-шалений,

Зухвало за абсент эелений
Ciдд»Налитi кровю 04Í,
йк серце-нХжнхст». Про мене|
У мене-зломЛ т!льки хочу

CBiTak i богов! ceííi виклик
У твому именню,боротьбо|
Жду муками в Ц1М chì незвиклому:
Ввхйде Артюр ромбе,

Я ввесь ?як|уи,г 1 рка внев1ра
В 1деях,людях i богах.
Як ти,одного хочу щиро:
3 ганьби покори i зневаг-

,Ресь,в нетр! Африки глухо!
Вт1кти,..не бачити,не чуть,
Як гноем ситого опокою
Безрадних мук отруту ллютЫ

Де сон,життя, над!я-шкура!Ile краще,-вип;е по щаблх!
Як ти,не знать л!тератури
На пян 1к Бхтром корабли

Бо вне Ц1 на усього-шлунок,..
Так званая душа,Hi в цент.
Як гад,слinих кишей пакунок...
Душа i мозок],..Ну,й абсент-

Для тих,що з колil ,шален1
Ще пориваються у евхт...
Гляны Спина пяного Верлена
В запльолакп* кутку-в!д лiт,

Досягненняг Пересторога?
A tí слова,-is слинних уст!
В Сагару!-! така дорога,
То рцй нам,cni льний каке густ!



B cbít! Не ро&шукувать екзотик!
В шален!и Bipi-уповать!
4 иття,це ж не смердючий Гнотик!
й гн!йниц1: G4Í та слова.

Btíkth чи збурить п1дле куце!
Ix серце,заяць-все дола!
Ба! Нав1ть вихор революц!й
Впрягли,-робочого вола.

3.Б.

Ly каю XI слхдХв.
Вхдновлюю в пахчяти-ХХ sip.
A bít ер кличе-ходи-
I ранок роскрив npocTip.

Та все п^е-прикутий я
До дн!в,що минули, kí лькох.
Баккими кроками кутиш
1в болю,8магань,тр1вог

Суворим лицем своХм
Вдивлявться д1йсн1сть у Аалеч1нь...
А яУ...За роввхяний димУ
fi-sa далеку т1нь?

ПРОЩАНИЯ

Любити серцем я на поготов!-
Щаслжвого життя невтомний вартовий.
Прощай! Прощай! Давенять шляхи ранковх
I я в!д сонця сам не св!й.

Прощай! За довгу н1ч,сн!ги глух!,
як мука...

За перелитий черев верх одчай...
•Як вперше,ця весна. Поля,роскрит1 луки..

Щ-ощай!

3 ДР0Щ1

На по posi cbìtv
Граються codi дхти..-.



-й4-

А де ж roper Де сльозиг&урбу?
Де нелюбов под!ти?

Виходили,мов is темного бору.. с
Ска»1ть,люде добр!,
Де шлях на Святу Гору?
Приеднуйт вся, хоробра.!

Не до Ки1ва,не до Почаева-
Перед сам! оч! бож!
Ми прощу останню починаемо
За день-на вс!х гожий^

Хто вогонь ! крицю куе молотом,
Хто в життю-блискае leoсою, ,
сднак,любить землю ! сонця золото
Мите синьою,небесною росою.

Весела красуня,
В ! к- ст ат на молодиця...
I думка,як гн!всГрадобийниця суне-
А рад!сний ранок сниться.

I панам вже вес!льн! шати
Скростр!льна ц!вка тче,б!гае с
У оага.тих шатах комусь вакко лягати
В землюо..життям достигнувши«

Нам,чи кров,чи цв!т-все яскраво струмиты
Луками,горами шукаемо дороги*
Люде!Висока миты
Люде! Вогнем тр!вога!
Кожен частку горя в!днести в!8м!ть!
Частку життя ваккого.

ШТИЧИН1

Знов полином в!три з простор!в Укра1ни
I бе сп!вучий,рад!сний пот!к с
I серце-полумя знов палить думку-глину:
Сп!вуча дудочка той буде,болю крик.

А д!вчина-душа звела пригасле сонце,.,
В крик половецьких орд ! прад!д!в раб!в



ó ПуяивляДа ст^лльчастого в 1 конця
/Ьагью перемог-знов голос продзвен1в.

Плач полонянки-вспруги т!л робочих!
За бур ею-на тих! хуторм|
0 ,ск 1льки сл!в сп!вучих i пророчих!
Д1и в!трян!й доб !1 Небес-вемнхи sopi!

I всегзглушити б1ль,спруаати thíb,
образу

Старих bíkíb,-b ipai холопських душ!
Ви душу випили мою у , в i драву...
I що скаку? ropiTH хочу.*4ушу.
ПрагаЛ9з5.л^.Ь

Р13ДВ0

Pi sдв о ! Як мамою,що добра«
Ла скав ий, затшиний куточо к«
дитина-серце.Б!й хоробрий.
А песто^ так хоче.

Та нин! рано,щоб рад!ли!
Ще-недосякн! sopi.. .Чук! перли. ».
одна дитина народмлася,
А ск!льки нин! бздних вмерло?

ТАМ

Там,у с-нних,медяних тргшах
Тепла,рад!сна кол!я.
Там огорне така ласкана,
Така щира любов твоя.

Вудуть син! бевмекн! простори...
Валким золотом кут! в ahí.
Де розмов прислухатися зорям,
Де у noBÌHb и^астя-мен1.

МОВЧАННЙ

Хто 8po8yMÍ6 ,що не треба
Hi cxiB,Hi pyxÌB,Hi чекань?



Н1ме,холодне висить небо
I каламутним шкельцем-рань.

Хмари набрякл! та горбат!...
/Ще з но41-в почуттях-пустир/
А св!ту схидсм-кеч цербатий,
Та тмяний м!сяця пухир,

I лиш бездомний bít ер sie...
Що серцю не здолять,кричить.
о,хто s нав!ки зрозум1б,
Що наказала ти:-мовчи!

В1АГОМ1Н

Вже,як а дитинства голоо-агадуЛ,
Та BÍH мен! найб!льший,знаю.
йк ц!лий св!т-рушниця ззаду
3 саквами плеч! обтягав..

Гартуйся,серце! з криць-укрицю!
За волю вс!х! За рад!сть-^ити !
3 несчислена могил-шалена громовиця
Гарматний голос-

зешов!т забитих

ВЕЧ1Р

Ворожили в!кна,В!дчинялися двер!.
Чекали мати,-син прийде вечеряти!
А в далекого сина пут!,
Що ix каы!нь спершу роотерти,
Та,аам!сть радости,

Б!ди.

А в!н мат!р,св!к в!тер любить ,та сонце.
Вони сняться йому у прких безкраях ,
Смерк самота п!д BiKOHii,e n
Син шука. Ыати чекав.
Матер! ! синов!у однаку годину
Тиша,самота, е,Веч!р син!й 0.,
На оч!

пл!з пав утинь
спорзаб.

-Ü6-



СВЯТО ПЕРЕМОГИ

На землю Bcix bipoK з небес!
31рчасто-син1 земл1.г.Сн1г .
Це AoôjpHíí бог дитячих chìb
В čím д1тям : праз нику, чудесь !

Прин1с! npHHic! Ирин!cl
Р13дво-81зжайтесь-зв1^с1ль!
Саньми.та пеидкс, и;о е сил!
1з зазхмку,-» вГдразу в зелень
1скристим cHiroM путь постелена!

Бо нам-не християнським богом
Р1здво,-поганинова в1х>а!
НайголоснАше перемогу
Дитячим святом щир!сты

Гукае,гомонить у cbít,
Що свхтел,зелен1-д1тв1
Довкола ж вПн-зПрчастий cHir!
Доб^зобородии бог добГг!

Ховае в зелен! да^зунки
I ти несм!лива моя,
Що зо^,. пролив! сни роять-
У первпм поц!лунку.

СТШIВ OBАНЕ

Небо,як синя кв!тка з паперу.
Л1о-том-нагому.Ауравл! кличуть.
М!сяць:Пвро з-по-за хмари-порт!ери
Рококо.запудрованим гляне обличчам.

Лиоти коханок,-тл!б листя бульварами.
А в!тер дням:л!та згасл! парруми.
Б!ля фонтану-останн!й пар!
Скрипка з ка/ре...так сумно.

Сяду не в попад.Не до свого трамваю.
Листа до кохано! в скриньку не вкину «
Щось мен! нин!..,а щоУ-Не знаю,
дуже хм!льна ! терпка година.
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Ланаи полiття»далям в гул! лун
ВÍH:повноплодий,повновагий серпень.
I синява небес-остання ця,нестерпна-
останн!м:сяеву,теплу.
1з довгих та аадуманих смеркань
Вони,часи pompar невван!! приходять.
I»строгим,сттлькн влади i свободи,
I серця така цира дань.

I пряжа сонця золота
la л!том бабиним у нет|)!вку хай вяке
кережу мрхй-неад!йснених.Докаже все
Скхнчить у Mipy-струта салюта.

о,ц! часи,що болю bcím скорт!ти!
й так прапор весен зрадить боевий .
Чи мо»година ця-ск!нчити й спорядити
В життю-свхтам той прид!л TBim

Часи аах^уми-схмелень смутку шоть,
В роскриту далеч1нь,док1рлив!,минаЯс,
I знаеш ти,хоч дуришся,не знаю-
To6i док!^..,Що ти не большим тут!

Стölш...давать на тир,на висоту...
Не струтою жалю квилого...

Не одчаем.о
Питает сили-рвати пут-
Щоб гра i труд, 1м элитна путь рвучкая

Ти став,смутен.Не повен ти ще
У Mipy.jfi холодом аби не пройнялог
Р!дн1це,вибачлив1ш i теплше
Згадай стую,б!ль И пут!ще
Згадай кохане,що в гроз! гуло.

Во вечора ростутъ ! глохнуть ст!ни.
Н!чна проворюеться льодом випшна.
I стала понад все,життя в майбутнш

т!нню-
В н!ч,-смертний привид,

виросла вона .



ПЕРДДОДН!
Неспокхй довгих пе1)едодн1в.
Гарячка.кетуиня чекань
I враз:рсскриоться безоднею-
I враз,э н1чого,як сьогодн!:
оновлення? остання гранью

Цхй осени-страшна похожа!
1Доне покор) Що onipl Злом!
ile,в обрхй гаккнене,бе8иехжа
Пустими стерняки лягло,

ДОСВ1ТОК
I1ÌBCOH любовнощ1в.Пестлива дриюта »
1це cToiTb,•.Та,в св1тлян! п^лини
Все ширша небо.,,i струмками в1тер рине

Св1та г

День: праця.Н1ч: любов.Так радХсно живи!
Все повхнЫЩо там:стать i розглядати»
В ту1Х5оти,в запити нас кожен мент новий:
А ви за чим'гНового що<чувати?
Вже видно двер!,,.вийти у cbítm!
В cbíth широки оакип!ть...Чого журитися?
На струнну путь.де ланцюгом тво! оо1йми

не замкнуть...
Де розов1лося в!льно жити.

OCIHHI БУЛЬВАРИ

Над MÍCTOM ще блукае сонно ранок.
Дзвенить,пливе високими глиоинами десь ос!нь,
озера:оч 1 зраджених коханок...
Простори,роБгорнув;-нема!-порожн1 льоси.

Таке нам вбоге^мяне смертне золото.
Дитин! зрадженхй ляльки далекими безкраями.
Бульваром,в порожнечу,скл1нь,у холод
Бездомний ранок сонно nosixae.

Так.Серцев! прийшла,як цим бульварам,-ос!нь,
дошлатий каламут немитих сяйвом хмар...



£híb тос'кний сме]^к.Сухий, кр!вавий кашель
Стеблин! всохл!й,не ранков! роси!
Не червень.Н!! Доточить серце шашель.

МНДР1ВНЙШ
Рожевосин! плюскоти вабних заток далеких.
Незвикло-дивн! луни та слова,
о,моб серце! Радеете нова!
Нам-мандрувати.Серцю-яоно и легко.

Забути пристан! квапливии муравник,Нк визориоться небачен! сузхрря...
Т^кремязний наш пароплав вал вир!завши:
В1Д берегу...1До овидом., .Що зник..

Чим стронуть люде там?, покакуть береги?
Напружено гуди! Гуди,солонии
У щоглах, BÍTpe. Серце не схолоне!
Заводь на б!льше.Так,немов солона
Згор!ло все стареЛ,жаднии жити знов
На путь нову.Наново д!ю слово!
Хазанова даю i миель свою i кров!

Бий серце! Чуй! Вона-з yeix ослад!
В життю обрали ми наикращу: мандрувати!
ЯкИ жони Taí/í-гаряче обн!мати?
Яким pí4řu-/i до поту працювати?
Як! нас ждуть св!ти

нових турбот i внад>

В ДШ

Хмлою легкою сади вже сповивае,
Росте з високих трав...син!б тихий веч!р.
Читк! велик! зор! розсипае-
Колодну,ясную перлину до перлини.
I гуснуть випари./^ух медяний,пянючий,
Що аж найменш! шпари т!ла просяка в!н.
Та эадурманюе,як прист^асть-ноч! з давен...
J т!ло хоче злитися з простором,
Та ще не вгомонився,ще не змовк у т!л!

в!тер.

-Зо-
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I лir я на меж1 ,та bcím еством питаю:
Хто,земле,под!лив тебе-в свое шле любити'г
Коли життю одна,- любов одна,велика,
ЯкоХ не smícthb н1хто,н1де й н1коли,
Яко! одна крапля-й серцю досить стане,
Якою одну краплю серце i не зм!стить ,

За ланом лан,ось,в1ддихае i парув.
Ти чуеш запахи здорового,земного т!ла.
A BiTep пружить мязи i хвилюв кров,
А воздух цих простор^ зах^хеляв сили«.

Лir на меж1Л з болю,з неспокою*
Ще довго,земле,бу®ь To6i малою суетою
дитаюсягпокраенЛ* в ганьбу,лежать II покор!?
Болючий час на cпiльнe щастя i горе
Навчити прукного i в^ьного простору,Час жити i BMÍpaTb-безмежкам i споковм.

ШМАТОКЩАСТЯ

Бе таксаметр,як;шалене серце.
Асфальту дощ! j й н!би з чорних плес
MicTo каэкове росте,нове.
Гарно.Краще дивися.Не сердься!
Сердитися-воно i не гожр.
I безкорисно.Чи поможе?

Сердится.Гложе,що ти,немов пес,
Зб1гав,несамовитий ,Ц1 ноч1.
й нарешт! украв,наретт1 несеш
П,-твого щастя шматочок.
Та,поки здобув,то вона i не та.
Вжеинша,настирливо,кличе мета*
А ця,що була-чад i отрута.
Не знать,де под!тл цх пута.

Ах,боже! Яка покручена вдача»
Xotíb yciM i усе б тод! дав!
Та це на вчорашне.Сьогодн! ж-у взавтрао
II ти немов не бажав i не бачив.
Змагання ft борня це за иншим-було.
Дощ,м1СТо у лххтар! sanaiло.

Бе таксаметр,мов шалене серце.
Paдiв би!то ж ось вона,здобич тих снаг!
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Сукиц!? Пох^лункиУ Сплутав!
Яг1д,чи уст,чи перс >сА ви
У мак i ирисок Tiльки присмак!
Устами споминам Де ви

,
Як став блаки* небес полудою
Усе до не зТд вас,-облуда!
Як парить! Певно буря буде
Розлог^ липи..,Степ i небеса
В кущах,в хийщах cyaipb В ключах!
Небесна вся комора ясна!
bei сну Негаючися В щастя!
Ув есь ; захоплено,бо нам
Наш bi к це дива ?чудеса
А молодости,ласхй в ласощ
Ви! Кращим! Найвартнi г^им! Зчаста
^оцовнювали MipH
Аж сам coöi не йняв я aipn

Ex! всьоро xìto!
Блакить чи nocKiTť!: Пристрасть? Зливи?
üiлункой тало вам спаллти!
Пахке,присмагле,як олива
Прикинеться така ix«a!
Мовляв,до се^щя 1дь в^ьметься!
Такого! Хто о кого держав!
Держав це щастя! Не здаетьея вам,
djo cbít i завидющ i скуп,
що cbít без вас у гора ступить!
Злi та r^yxi кивуть назколо люде!
Хай краще Hi меж! ,нам,ani зрад не буде!

I ось .межа! Не зичить довголНтя!
Mìhks пору р1к 5Згодися по дoбpi!
Х»диу зажурну пустоту пол1ття



Нл piK у ocÍHb,MÍpb у МЖИЧКу!
Перегреыi ла, о i ла
Не л!тнього св!танку нин! мла

ВЕЧ1Р У ПРИСТAHI

Весела пристань,Хвилi пян!,
Вакк1,дебел! корабл!,
Що принесли з-за океану
дарунк!в иншо! ьемл!.

А ззаду,у кривих заулках
Вже гусне веч!р i горить
Лунка зоря,=.Та пристань вуликом
Склопотана,швидка-кипить«

I ст!льки ясного простору
Мен!,ус!м.Там св!т обнять,
£е ослики б!жать п!д гору
k] д!вчата весело вип^ать,

Л1Т0

В саду-л!нивии холодок,За парканом похилим
Р!в«Вийдеш.блисне в оч!
Степ широколанний,,.ков обрхем горби повзуть« осЯк т!льки око

вгляне
В!три по жит! пилом закурили,
I хвиля ворона,збиваючись,поохгла
Зеленим плюскотом злизати синю смуту,.,
I день на зах!д: слива сп!ла,стигла
Над обр!вм-вогонь,.,р!жнобаревн! смугл,
à з усього розмаху десь ген.дболеко креше
Гроза,щь гр1м ляга за Лисою горою,,.
Где гроза.. .Минае стороною. ..
А тут* прозорИ хмарки,
Тут соб! ясен день,мов стиглая черешня,
озера чистогозглибокого спокою.

Hi коней,н! людей.Е! голосу.Н!кого.
Стрекочуть цв!ркуни.Та знехотя,коли-

озветься жаба-. ,
Та,раптом задурить i ожлве дорога...
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I листям рад1сний,дитячий шум i лепете».
Та це,лиш bía крила, в!д грозового,трепет
.Ляга солодка,мр 1 яна знемога,,,

Лиш око всесв1ту,небесне,сине око
Глибоке,як життя.йк його серце-чисте.
Та,в р1дких вихорцях,у гроаов1й трхвоз!
Ще лячне,клоп!тне,ще дработливе листя,,,
Зшумить дитячий лепет» Засмхвться...
Тут BÌK отак.Прозоро.P ík за роком.
Пхд неба chhím i глибоким оком
CnoKiřiHo дихав земля,
Та у неясний гул,немов здаля...тх соки,,
йиття велике серце беться.

НА ПЕРдаРОЗЗЮ

Постар1ла погод блакить!
У тучу обрП спухають.
Кохана! Не переливки!
Не цяц! тут.Не в пелюшки
Як степ зове спрагою пить!
Гроз а, ударами лихая.
Не одмахнешся тут,-нехай вам]
На прик!р тут,-стерпиш!

На давнХшненапиться крас,
В тебе вернутлея,природе,
орать,косити.Гнуть ободдя.
Не впозу й жест.Не красти
Собi i людям щастя застити!
Чуття i мисл! мо1,-ось де.

Вдивляйся! Нароста гроза.
Як давиться,ти в злости,- спека.
Вдаля гроза на тих возах
Рипить,8ближаб-на розеохлих.
Аж поки-блискавкам-заохавШе
Мен! на ц!лую аптеку.
Щоб в!кна затуляти деками,
Та мокнути в твоХх сльозах.

Чи ж я не бачив,що за вдача^
Не бачив я? На триста л!т
Судись назад* bìh cbít to6ü
Ще затуляешея в!д всього
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Живого,Ця Toöi дорога
Тремт1ть,не реготати боротьб!.

I туча-обрИ згасила.
Ленивоситии /липень/тзлом
Без воздуху,-ковта,ковта...
Як спотикаючися по житах
Збрели,хтоТзв1дки?-квольнесм1Лив1-
Заспотишлись в1терц! житами,,.
А ти:трем?з.ти в кут-нестямою,
Тремти сЧудо во j -Буде й bhskítI-
Тод! не скажет,-як в колиску,-
У це погоже л!то с1ла.

Та вихор e блискавицею
Висе ко!-
ЯК СИЛ!-ЯК крИЛ ! - CKi'pTÌ Ло !

М1цний,-бере м!цну коханку,
Земля i в!тер.Моць страсна!
18попелить,ро8трошить блискавка-
ЗЗ-рве вбрання,-
Щоб сватом спеленав!
А тут,близька,«е ж!нка,- а туман як,

I опух лопа грозовий!-
1 злива,град!-Це:не дитяча вава!
У блискавках зчеркни,о,змий-
3 лиця земл! оцю слабу неславу1

У блискавках-зчеркни!-
У зливах змий!-
Щоби змогли i стали-
Почать з новою,наново,-вславити
Тебе i Б1тер!-Довг, «иттю вхддати-
о,буре,змий ганьбу!
Я^об в 04Í глянути мхцний i гордий

Mir-
На стр!чне д1й,людей,дор!г.

ЛИСТ

Лаг1дна ocíhb
у баревн!,в червош
Iзнову шати.
Та хиба убрання-





Сховае холод,байдуж!сть кровиу!
П1д цю пору,моя кохана,
Немов на ьмову-
Шо не BicTKa в!д вас: гниле слово
Що ви й доci глух! зовам.-
•Що ви й дос1-азаду життя холонете.

Так.- 5драстуйте!
Здрастуйте,в1ро CeprilBHoj
3 далини тисяч синхх к!льометр 1в
ЩироЦ дав i нко
-нВиаю вас.
Не йметься в!ри,що ви
A ai а м!сця i дос 1 ,що ви й äocí можете

жити
отвх,-8а сто ^ít ваад.-

Скаж!ть,поясн!ть,що то в вамигцо bohoV
Скажхть! Невже й дос! роковими ^аетонами
У вечери мр!йних менует 1 в;-
У панських покоях i дос! ще Да4 н!©и й Хло1,
I дос! скутий,неживий ваш час?!

Так нав!ть i у Boxíbíí‘,-í там-велик! зм!ни»-
HasiTb ropo64i,-i тi »цвiринчат ь новин у

noBiTpi!
Що це а вами? Ви глух!,сл!п 1 -у cboix'

перинах?
Ех,ви-хут!рська,немоторна л!нь УкраХно!!-
Йажете х дос!.Шне шумовинь час нехитрий. 3.
Кажете ааспокоХтися СоломоновоХ причти.-
-"Що було,-буде.Що е було й буде" ...
Бити вас за це,не гудити.Ех,ви,сонь

Вк]^а1но,все не пробудна
Слухайте,цим саму суть прикривать?-

кращим н!чим?!
Та а такого регочуться люде.
fix. 6pexHÍ,TaK бодай вже складн!шоХ1

Як ви можете й доci,-в задуci,
Старими трад!ц!ями,побутом CKyfi-
Марнувать молоде життя i рвучке сумл!ння ?1
Як ви можете ^[юртецю-хуTip‐
icoртецю панщини:-наш!й доб!,-нашому

ПОКОЛ1Н!Ш),
Як ви можете в!т!йних брехень отруХ-
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ВКСокЗ.Й i Г0ряч1й доб! , 11^0 НИНi Y-
Нарешт1,як ви см1ете-жити трутнем-
Смоктати s хутора село,-белькочучи щось

нахвно невинногоу

Це одверто в лице ваше кидаю я
Я,-ваш коханий колишн!й,-
Перд молод1стю,землею.-Перед вашим нехай

всевишнам I
Не з вершка виит-обрИв бачу ширших!-
Це в!д мене почуете инших сл 1 в та в!рш1в!
Засмалений пожежами,воен,та революидй-
Не з тихого завулку!-з метро опера-

а м1льонголово! юрби дзвтнко пнуться!
Що днХУК^жного менту напружена гра!-

I в несчислених багацтвах i голосах грае
Боротьба.В н!й эростае доба новая-
Ьо я знаю,мушу викарбувати це.Я за це

змагаюся!
ИН1НОГО-В1Тру й вогню по р!дних хуторах-
Зрушити все те is чого зростали!
Хату отару розвалить,бо задуха! Не стало-
Воздуху не вистача,а н! св!тла, a Hi 1д!
Усього,як по cbítí ,poзглянувся,-мало.
Знаш.Ц! слова,-вам обидою- так i
Бо-ви на xvTopi нижчi доби-життю 1дь,

посл!д!
Нижче вогню-ваше кохання.-
Barni завдання-життя»MHC^i та cnoÄiBaHHa-
Все злобним ворогом новох доби,-
А я-кажу: дерево з якого pic обрубай
Дух-дооий!

Це,звичайнс» важко,Не в один день!
В1дразу,з одного маху-не BAiein!
Гидког Вддразливоу-Не мен1-вам,-Уся силао

Уся Haflifl.,
Закон життя.Не бабусь TepepeHi^
Викорчовувати старого й пень!
Що В1Н opamji мiшa >зaIт^epблюeплуга, лома

лемшла
оце мета.Сюди духом cnieMo.

I добити!.*„Я битися стою-
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Sobcím спок1йний себе в1ддаю.
Лише краще вдарити.обрахувати BipHim.
Сьогодн! доба bcím життям-на вище
Не шкода що,згадавши,хочеться вас поц!лувати
До грудей притиснути м1цно,близько,ближ-

Чи Н1!Де другорядне.Аж пот!м там.Байдуже
До цього було о.,.
Як Д 1Д i бабця..,Ц1лий bík нудять,тужать
Згор1ла сердя соломка...ох що нам буде«
Нещасне мовляв,нерозд1лене кохання
Хиба сьогодн! час йому в нудк! бажання?
Нин! з иншого матер!ялу зроблене серце.
йншим у ц!н! життям тужимо.
Н в!рю,що я вас запалив би,напружив.
Щирий до вас: так мае бути,так би було
Ви кращим !мям в людськх сни,-В!ро|
Киньте ви сонне,зашкарубле село!

Киньте в!трами зовуть простори!
Ви бачите,знаете вже,що 6 труд.
Невольний труд. „Л стерна доби вже беруть
Роскути кинути в широчхнь!
fl- вас кличу зовом: минуле-загшнь!
Bei жив! сучасного,там де б!й-нин!
На гордий звитяг у прост!р з пустин!!
Бються в!три.,.А ви з тими хиба.що в норахУ
Що по норах ховають-эаневодьне вчора?
Ви хот!ли ново!,в!льно! Украхни?
А за скуток 11 у труд! й бо! гинути?
Кличе на сполох доба! Здобувать!
Валити,покоряти,на вчорашне консервувать!
Чи ж вам за в!джите сумувати в гор!?
Це не наш! ваш!,не здивуйте,зор!
В мертв!й мелянхол!! хут!рських CTpixJ
Це минуле мисль ! сила хор!.«.
Ступити туди,як у лbox nopir.

Колись,так л!т з десять,
В них стол!ття мен! промайнули-
Ми в обох залюблено читали есен!на.
Ви читаете чую ! доci.Жаль.Сама ос!нь.
Хут!р ! село-я його забув.
Ви-живете ! дос!.
А нам,стол!ттю ! покол!нню инша мисль J
3obcím инше мр!ння!
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Нам не рогами 6сен1нсько1 корови
Впертися в браму 8ал1вно1 доби.
Здобути життя зал!зом i кровю,
Напруженням прац! i боротьби.
Викиньте з голови одур давнини.
Що hí крок наперед,того нута не пуститься
Ви подумайте! Справд! це жити?
Зрозумтйте ви п^о ганьба ваш xyTip,
Баша cKyTicTb i те що ви трутн!«
3 рент, аренд... а за плотом тортури ,
А за плотом жандарм,ситий кольонхст.
Байдуже вам .Вам затишно^б що 1сти.
I вони в!д Bcix бурь захистять.певн! мури
Чиряком ваш хут1р вкра1н1.Нов1и доб1.
Ви розумХвте.Розумом не слаб!.
А життя:цього не забути мен!.
Не обминуть цього Ш ваш! дн!.
Ще мен! ваш док!р
Що я зрадив наше святе минуле,
Зрадив народ,!стор!ю.. .Добре крутонули!
А себе запитали ви,як закляли,
Ваш! 1огди добрили славн! чумацьк! воли: 1
Ваш! куркулики?
*ie,cynpoTH вашего, европейсь ко го нав!ть,
е Галичину,де Волинь поставити?
ундючн! бунчуки! Гетманьськ! шати!

Булавний чад увесь...
$ркулик!в синки
1 то у стад!1 свав!льних юнак!в
Себе показувати у очах народн!х..,.
oi\e ! все суворост! сьогодня,
Хиба и;е 1й за зраДника я став?
1стор!я п!длот нечуваних в!ками!
Нечуваний в народах крам
Зрад,ясир!в»^,що инше видно тамг
Це мае бути знов наш храм?
де крови давнина? В стар! зразки*' Хзнову?
и хоч поп!л любовний мен! не дотл!в
оце й нас роэд!лить-глибокий р!в.
Сьогодн!,на вершку стол!ть,
Вивершенню войованого покол!ннями,в!ками
Не я! Вам,що тулитися ! гнить вогкими

норами
I темкими кутками.
Високий нам вогонь стоить
I дн! дзвенять-як сталь у кам!нь!

D

f
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Дз.вчино жлттям ледаг^а!
В найкращому-Андр1вва мат1р!
Так i готова в ясир.
Вкрахнкам-все однак! часи.
За ПОЮ.Ч ч1юсь-в!ддасть отаьан,..
I охоче п1де-солодкий дурман,
Що в продажцу кров не одно отру!в поколхння.
Вся вкра1нська слава,як вчора так hmhí.

МАЗШИНЦ1
I

Солона хдь тдступить важко к горлу...
Куди Basis, що вже й життя не тра»
Тут:т1нь погрозлива баш1,а там-Петра...
Старшинських правд послухалися,орлику J
Хиба Дунаю тХльки хвильна гра...
Поможе що? Блукай подовж ^унаю.
За те,що в темн! келИ все булави чекае-
Старий гетьман i мука з ним-джура.

Коаацтво лав.Марн! та пуст!
1дуть роки,що гореч пити,пити.
Лют1ш пекельного цього и не зд^шати

зпитна...
I просяться...отам весна,пуст1те*
Що obít один:в одно знаття й ц!ну...
однак невол! труд,чи в тих,чи в старшину.

lyin вигнанця роки,немов на шиюжорна.
Що мисль,як в х^ану-засягне руками...
Там коэаки...Чи потече вода п!д кам1нь?
Здихай тут сам,чи вже виводь нас,орли|у1
1э поспол!тими скревнялись бунчуками
Та наша правда,вона ваш1й-чорна.
Послухай,орлизу! Уже весна на оранку!
Так-розсудить життя: нам голос до нестями.

I старшина мовчить.1 орлик одверта.
Дв1 правди,що усе в cboI свгга,
Що c bít один-в одно знаття й цхну:
Неволя все одна, чи в тих,чи в старшину...
I другий хижий,немов ритий з koctí
Самотного гетьмана проф!ль гострий.
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3
Старий гетьман йде,самотек,к вечерн!.
На кр!посних валах-в переклич вартов!...
В якому глибшому,чорн1шому ров!,
За цеи,що ти,безраден в him ia чернюу
Як черв у падал i, гадлив i в голов!
1х точать мисл1-висл1дг I вотще-гн!в.
Усе част1ш по в!кнах бються темн!
Прокляття сл!поти в одв!к!й переав!.

Це ти»гетьман,1м р!дний край закляв!
Ти,що у кам!нь буд!вель !мя там карбував!
Ти,що степов!-його власну горд!сть
Достойну м!ж народи в шанобу!
Став ставить в боротьб!.о як страшне

забуть,
Що невитерплив м!й народ,не горд в!н!

4
Шалями:веч!р нездоланих страт.
Що м!ж народу,в!н на сов!сть ховськйй...
Що м!ж негордими...Не випростано.Повэько.
Не влади 1м бежать? Та собака брат]
Ген-зманюють^овуть^о повертеть назад
Просити ласки у царя московського...
Хто? 3 ким? Загинув Войнаровський.*.
I г!рша п!дступу-оця чередн!сть стратна.

А пролилося ст!льки болю ?крови!
Що воре пожару,моря як нхч-глибок!!
I...на той берхг...човен знов...!знову., 0
Льокайськ! душ!.Винн! оч!.Кроки.

ПРОЩАНИЯ

А соь,ростали вже й останн!
Слова,як дим той-на перон!.
Червон!! св!чки каштанхв...
Грайливе сонце.Чути: дзвонять
В далекому сел! за лугом...

Там д!вчина-весна задумана
1де,всм!хаючись.. Лй туга...
Чи,н!! См!ху 1й повна чаша.
А,мо» ! болю чаша повна?
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Слова ростання молитовн!
Повторюю для тебе ж Mir все...
I в сп1в дзв!нкий весну...

h стхльки...
Любови...Сил...Таких ласкавих.
Ти,вке далеко.Ти-не чуеш.
I не сказать,як не сказав я.

МОЛИТВА

Не дай льокаисьлого,покорого путя,
Не в1дбери в життю мою до бою звинн!сть,
Карай,лиш не жоною,в ci провини -
Своею кровю платитиму... життям!

Буденних шарпанин хвильку,премногу pi4,
Негордих conymiB не дай,як тих лихот дороги
Saíímh печать, що душам е убогим,
Щоб вищого не знать-високих-гри i cTpi4.

Не дай ти мо1м дням-не бить на nepecTpi4l
Це ripme все,як би не мать HÍ 4 oго»
Вогню i гордощхв далека щоб дорога!

Дощами маятна i мрока ос!нь н!ч
Нехай на серцю не живе,улога.
Не уд^пи його-вагайливого i тримкого...
I мисль хитву,витinну не мен!.

У сперечок баданну лихоманду
J пл!с!нь в!льготну-нечинности жадну
й достотного знания,чуття не одзовну:
На це: невсичен^ть-прохаю на ©станку!

Це: крови густо!,яскраво!.Дим даром
Цоб путь св!тив,як у Ho4i-no«apoM!

Я ж ÖyAHeBiH судьб!,в^о тяжча есть
вхд смерти-

Всю вбогу масноту
ia в!ку

маю
ст ерти!
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ДРУГobi

До сонця близко-крила спалиш.
I з1рвешся,конать на скелях.
Скажи,м1й брате,-хиба мало
Нам горя у життю веселомуV

В хмари Iкаром людському не мо&на
I де тих крил нам потукать,купитиY
Усе пут!:анев1рився б,знемокився б...
Хот!ти ненаситно.Люто жити.

BE4IFHH

I
Веч!рня,вична чистота.
Сп!в зорь у вишин!,
Ти?Все тукает по cBÍTaxY
ось,глибше...в далииi

В уэл!сся лине nicHi без...
Д!вочий? oopi-B cmìxY...
Серця сьогодн! ср!блом плес.
Похмуритися-rpix.

Ти й сам би став,та зaenisав.
Коло BopiT-хоч цих...
Путх тво!,висока гра...
А дн! твох-старц!.

Де в!кнам св1тло.. ей при столах
Родинного тепла
Дня noBÌHb плесами п1п1ла,
Вечеряти дала

Як ycMixy,-любови bcím!
До схочу!Добра мати тут:
Мандруеш...Тужиш.Де bih,-äímY
Веч1рня,тиха путь.

ЗновЛзнову зацв!ли каштани,
Як р1здвяна весела ялинка.
На передоднх-за дверима стану...
Заховавсь? П1дглядабш,синкуУ
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о,тих дарунк1в-синовим ночам!
Убрань,ляльок та цукерк1в!
Гю ц!лому cbítí розб!каться очИ
Такий щасливий теп арка!

Зоря! 3 чоколяди рушниця й хата.
Труна-коробочка.Боле! Дивлюся!
Стхльки дарунк1в! Та де вона, мати?
Мен! б зд!йняла! Сам- боюоя.

ВОЛМНСЬК! Д1ВЧАТА
1

На млосн!й д!вчина пор!.
Порогу-так ! не минають-гост!.
Як млок! ноч!,зорн! високости.,,
Заснути,ан!як! Усе в лице той х>!г!
отрутний м!сяць у д!вочу пост!ль
о-усюда загляда.Немов ! сам би л!г!
I п!дсм!хае д!д...лишив святих в!н книг...
Все розмовля при гр!х,мовляв,розмяти кости.
Що тьохнуть сех)цев1 ,що д!вувань к!нець,
Що на баск!м kohí-bih вже олизький-10Дець,
Що в сп!в дружок в плачем росплести коси...
Духмяна,млосна н!ч,аж в лон! жар пашить:
К узл!ссям кличе сп!в ! шепчуть комиш!:
Прийнять солодкого,що в!н найвищий-досв!д.

2
Аж чорна,синява запалася п!д оч!.
Ще в!н горяч,-б!ль-т!ла порцелян...
3 комори-у bikho.Hk молоко-туман
Густий ! теплий.о,спраго д!воча!
3 городу j з конопель що не заснуть-духмян
Все горне випар.Не позбуть-морочить
однакява,все та...ус!м,ус!х солодша
Мисль-т!лу полюбить...це млосний час омая,
Бо став сийним стовпом на варт! до порогу
Чист...ср!бноголос-м!сяць срхбнорогий.

3
До дссв!ту ц!лована,ти оч!
Ввесь день-з!мл!ла,млосна-не зведеш.
Так стидко й рад!сно.Щоб т!льки веч!р,ждеш.
Всю н!ч пещеная^..весн! й життю зохочена.
Хвильна хода,як мисль.1 теж вона-т!й ноч!
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Де tíji ом bcím шукав без перепои i меж
Bin щастя.*сМлосна вся-ну що ще в1зьмеш
Питала ти в!д сили парубочо!.

См1ешся сонцев1,як милому,пок!рна.
Торкае в1тер цей,як любого рука.
Братков! меншому эаобэщяего пхрника,
А то,бува,* 9об не сказав батькам!
о,ранки рад!сн!1 Без сну-йдете у днину!
Млость-на 6e33axHCHÌ,AÌB04iI кол!на.

4
1|У'6обий лист в п!дпал.оолотокутий серпень*
Багатий Спас-за п!т i спраги жнив.
Пахуч npocTip земкий..сI веч!р,що адобр!в., ,
1знов любить-насталс,аж не стерпиш.
Зове npocTip,що дальнем летом крил
Де стернями завалькуват!,сит! птахи...
Иого пружистим т!лом-в!тер пахне,
До покоритися-солодка,млосна сила.

ocíhhíä барвнии шовк.о,ранку прохолоди!
л.аданну гостя путь- нам на порir вверни!
Де межами,путями стигнуть глодом
Вроки щаслив!-стерплих chìb терни.

ВИ!

День:a 6ypi,3 бою-встанет.
Кудиу!/Задихано-не нам би/1
I знов^коханки та као^е...
Политика i продаж...Ймби.

Г ей,душ!! Н!ччу-пустир!1
Що ви,лунк!:-майда.н порожн!й...
...Такая втома вдосв!та-зор!...
I смерть,нарештi,-може?

РОСПУВА

Ровами м!сяць т!ни клав.
Лишила.Болю!Жалю!
А н!ч спок!йт-все текла
В!д жит до жит ! дал!.
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Г1ов1тря-медЛ дзв!н цимбал!
ftк бубон,серця весли.
Лишила! To6i мука,шал !
Сказала,байдуже-чудесно i

Не годится? Так будь!Прощай!
Ну так! Лише дурила в
Й спалахнув.

Дв1в молочай...
Примятий,0в1вся-за могилою.

За голову узявсь.Стогнав»
Meni niceHbi-Дечале!
A HÌ4 спок1йна-все текла
Вхд жит-до жит...

I далЛ...

МОЛОДХСТЬ

Що крок.с.а-не скЛнчитися-простЛр.-
опалить вЛтер.ДалЛ в лет-пЛдхопить.
I дЛвчини-весни блискучий sip
У винах н1жности-1ще бажати-втопить.

Я хочу щастя й простору.Це все!
Каку-непогамовно-впертий...Все цв!
1^ди ж,иалений: в пустир! и льохи
Так добре! Бути!..

Несу серце.

ЯША

I
Солона 1дь-тиснуть пхдступить к горлу,
Та,ба! ПовЛтря: зловиш у пястук.
I тЛльки серця невгомонний стукЛт
I клекЛт слЛв,мов пломЛнь гнЛвхв орлЛх.
I тЛльки серце,-лютий бЛг погонЛ,
Що мука ярм, шляхотськЛ канчуки!
На камЛнь-Л грудьми! Що сили Л розгону
В мур бЛд вам оитися,мо1 полЛшуки!

Не силою повут-вам сплачувать борги
За слЛпоту,що був мо1м,не нашим,
Що був-все в краю свЛт.Тепер гЛрко! чашЛ
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Б1да багато! i зично! черги.
Лягло з bíkíb ярмо на сонн1,мляв! плеч!.
По Жовтих 8одах:-Зборов,Берестечко.

с
Немилосерда i холодна правда,
Що кам!нь межовий,що кам!нь вартовий
В такому горев! й знов кокен сам по св!й,
А у краю,-росперезався заида.
Знесилою п^кут,за шмат гнилий-преславен.,.
Прирослого к земл!,сл!пого мов крота,
На все зосхбленого-до схочу ковтай
Г!рких трутизн киття,тво 1м шдлотам слави.

Бо не в чорвону плахту,що на оч! гн!в!
Не гордому,несм!ливому та заздренному
На брата чи сус!да.».не знамена
Таким.Не визвольн! палахкотять вогн!.
о,зраджена й зрадлива черне-черн!
Що славою д!д!в то б! мет т! щерблен!?

ВЕСНЯНКА

Чуття заливав,як бер!г бурун.
Ти пружний.М!цний.Спок!йнии.
Ввавтра-золотоносних врун,
В&автра-усм!х над!1.
Над чорт шпил! л!с!в верховики
В потоки-блакитЫСонце1-Ринугь.

Що визволений,встану я]
Як св!жий ранок-буду.
Роспучно!,захланно1-
Ну що тепер,-облуди?

То ж св!т ясн!тиме:ну ,ще!
Ну,дал!1 Глибше] Ближче!
Гей,буде день! На серце тще
Ще краппа, ще мил!ща
В долон! серце-покладе
I хм!ль у кров ударить.

Бо жити,брати-
я ладен!

Собою-
люблене-задарюватЫ
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В П0Л1

В зеленЛм пол!-проста i немудра,
Як наречена,яблуня цв!те.
П1деш у св1т.Прийме тебе,як лег!т
I пелюстками сл!д тв!й замете.

Ви глюба,з голубами на плечах
См1 втеся,-дитинство ми одснили.
I bíh повзький,чадний огонь в очах».«.
Шо скалуть вам от! що на плечах?
Що перса пристрасно ix закриваоть крипat

НИ ИНШЕ

Що серця,як вдовиний плач
Нам Ц1л! дн!-така тр!вога!
Що слово,доттик.о,м 1й грачу!
Нас тягне в св!т! У даль-дорогу!
Де-в сонцю й зеленях горби
А в!тер os у неба дзвони...
Де дн!: любови!бо^ютьби 1
Те,в млосний а^ар роскрите лоно.

ПРОВЕСНА
I

3 одлиги,-стерписька
Iржава борода.
Св!ти в!трами навстяж,
Як ворота.-
Пий.Повним ротом!
Щоб хвилювало.Нин!!Завше!
Тут.Десь дал!-там! Пий весни!
Пий св!ти! Ковтай.

На довшу сонце заверта.
Брудного неба в!кна вже полоще,
В турботи й клопоти нам в!тер заходивсь
Лопатою згортаи...Намр!бш всяких див.
одлига провесна*..Не мало?
Рвучкий.Схвильований.Так ясно жити стало.

1з сн!гу,рад!сний
3;и>!гаючись-вилазить рущ.
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lile весел!шу путь внайти.Таку
Щоб HasiTb i душ! Ik не ставало!

Не в зови предк!в.Сувв 1 рний
У ТМу МИНУЛИХ 3ÍM,CTopÍ4
Виходь у cbít нарешт! {чолов!че!
См!ття баз!кання-у £Bip„
В який воно?з цих nip-
Ти став,як стара баба, -
Вичитом?
Егей! Наволю,чолов!че!

с
Блищить бородою ср!бною Д1Д.
Ъ ус!м докучати-л1зе онук.
А лугом,що вглянути,крекче л!д.
1,з в!тру м!цного,пахощ:

весну!

Почула.На дв!р молодиця прийшла.
Малеча смика спхдницю.Затямило:
Дай цици! Циц! дай,мамо!
Стромля немовляти груди кудись.
Д дивиться в далеч.Дивися!
и чего я отак зажурилася?
Кортить,а чого...Сльозами умилася.
Bíh пестить.Болить i лоскоче
Т!ло,оч!,уста.
I свхтиться ycMixoM стаеним.
На зустр!ч BiTpoBÍ-пружиться т!ло.
Ex! жити воно-инакше скорт!ло.
Взять: 14уж.Так мало кохав.
I ловить думка на тому,що rpix.
Лоскоче.Пестить.Затаюе cmíx.

Вке стомлена риба плесами иде.
Натерлаоя до схочу.Наметавши
1кри...Де той х^ужгПропада co6i десь.
Тут порай сама.Докуча дурний тесть,
о,доле моя,що аж плачеш.
Навхть вески не бачу.
I думка пекуча серця взялась-
Гарячо! то! млости напасть.
Гуде,як гарматою,бахкае крига.



Згорбився слухав повен! д!д.
Бора ук1рати-вд.щуб цей л!д.
Та впорай унука! Гей,молодице!
1анову тобх вех^диться!

ПОЛУДЕНЬ

I стигне,не тече.вже стала голуб!нь.
Це,полудня важке i неодлунне волото.
Ilo-над могили в пряд!ль паву тикну
У спеку стелеться д^'мок л!нивий солод.

Не ворухне.Не ди/.а.В плес! ось
fi к зачарований^дбивс^не ворухнеться
Блакитноокий BiTep.Hi.Hé BÌH ta хтось-
Що молодим в1н }п[астям в cbìti зветься.

I порохом пухким,пахучим десь в полях
Давно згубився шлях.Г1рост!р,як ясна воля.
Хиба часом,що збудить лози птах,
Чи риба энехотгя в шир б!гти пустить кола.

Бездоннии день в жпти,овей,гречки...
Потав-у конюшин! соковит!*.
I спокхй. Солод мрхй...У сурми roMÍHiá
Брли ж позвеш> опалиш серце в!тре!

ода Н1Ч

Аж густа-ця чорна н!ч.
Десь...Десь-дзеленчить трамвай «
отак би...Тальки: в!ч-в-в!ч
Зустр!ти.Н! в!ри*Ан! одчаю.

Руки,мисл!,серця поколiнь.
Буд!вель i машин уперт! акорди...
I творча,в!чно несита горд!сть...
I порожнеча...I тл!нь.
Звитяжцем,коханко,чи переможеним?
Солон! п!встерпл! уста
До сво5:х,до жадних притулю я.
Вогню перемог! Хочу! Можу!
Я-жага по людях, свi tsjc ...
Хоч мовчатиме,-

в!дпов!ди ‘почую.
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ВОЛЙНЬ

I
Волинь-дхдизна скраяна кордоном!
Пявки панщи8ни-0ачиш,як впялясь!
Пе з Верестечка сеч! отруйна,що колись
Над смерть лицарства-познеслась законом.
I твань невольна,як дрз.мучий л!с.
I гнутися.Вам гнутися-до скону.
Що bikobí знаття ?що бить душ! ПОКЛОНИ
На брязк!т м!дяк 1 в,а не у гр!м sanie,

Що повен! покут в звитяжн!м блиску збро!
В1ддати боргу-не введуть чола.
Що в болота пол1ськ!-н1ч зайшла
Б1ль вовчому виттю ДОСТОЙНИЙ.
Без гордости чужу подерти хоругов
Живуть ц! без жаги розлить ворожу кров.

&
Глянь! Чорн! там цятки нов-ситих хуторхв,
A bít ер лютий-блиском сонця сипле.
Bíh вам-у мечний бляск.Та ви кутка прилипли
Де люта л!н1я на щерк 18рослих 6piBV
Вам т!льки у життя немиле-кволий ctopíh,
Що запитом у н1ч,що буде дал! з цього?
одн! лиш небеса невянуче бездоин!,
Поривчаст! в!три...А ви пок!рн! сонн!...

Поривчаст! в!три пахуч!! подивись!
Земля в напруженн!.Ну,аж дзвенить у гони.
Це вам на бурян!,вам на п!дб!й розгони!
Та випростайся гордий! Шдведись!
Гнила солома стpix.Розоран! могили-
Ц!,межов! знаки,рядами-эапов!т.
Та обр!й: болота.Бори-дорогу в св!т
Душ вашу сонь застали.Вашу схил!сть.
Ш.цне едине TyT,iflo владнии то обруч.
Кордон,що як бат!г-л!г т!лу-Горинь,Збруч.

МАРНА ЗУСТР1Ч

Пей ноч! маестат.Як океан,гойдае.
У зоряних дощах спок!йно легко спить.
Лише одно жадне,тр!вожне-дожидав
Несите серце все пита й безкраях

—So—
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В пустелищах любови все терпить.
блено недомовлене прожить!
блено-ось щогла рипить:
I ви 1шш що в кращу is назов би
Беэмовн! та бл1д! тут горечи допить
I кинуть MapHÍ,CnÍ3H9HÍ БОВИ.
Страшна рука,що не тремтить.Назвикла

холоду.
Hi щирости не повернуть,Hi aipa,a Hi

молодеть.
блено,-попелом усе життя лежить.

А широчинь CBÌTÌB-y BiTpHHHii напруг
Гремить, cniBa.MoryTHbol заводить
I слухати bìkh, як шириться свобода*
Bhcokííí rpi i MpiX-ÄOTepniTb*
Затявпш пястуки,затявши зуби-жить
А серце каменем,у спраготнХи пустел!,
блено [циро ви скажить
Чого оця нам зустpiч невесела
Де удавать байдужють...
Де в ckix г!ркии ,що пусткою дзвенить.

Хто винуватцем? Ви? Чи я? Спитали!
Та нам любов-сп!знйлася в!ками.
Нам путь-несм!ливими зраджена руками.. t
С ерцями нер!шучими...Дарма!
Вона едина нам-безлунна ноч! тьма!
Вона страшна,-невязаннХсть hì 4MM
остання!
блено!Серце!Ви моя кохана!

Любов сп1знилася.Подумати!-В1ками|
Пустельна н!ч над щоглами гуде
I знать, що не знайти притулку нам н!де
Жорстокими пройти-корстокими шляхами...
Закинути в П1ски,у спрагл!-серця кам!нь,
Життя,що не знайде веселу,пл!дну путь...
Ви просите ц1лунку...Нк не чу^ь
Проклаття цих бажань,що ix спрага г!рка

нам .
Ти на колina голову мою
В нечулости страшна,на шаг жебрацькии-

гнути...
У шепот!-щаслива знов ця мить!
He 4 '^icTra страшна! Навчитись де забути
Де взять путя-в пустелях не блудить?



oCTPir

i
ось тут г1ркий,покутн1й bíh прославсь
Шлях наших в1кових,шлях програних pocnopia.
Болотяна Волинь.Життя в борах-неспоре.
I стримнасть болев! отрутних наших слав.
Еайвш^а-! сщи зд!ймалася, булавна
В cipoMHHX бунт-козацькая пиха...
Та квол воронь...що спалахне,й стиха.
Похил! голови у люту мету росправи.

Моя д!ди&но| MiÄ старик Острог!
СторЛч минулого-ваккая твоя клямка
Кому-BopiT у ст enVPo с крил ася-путям яка-
Твоя пок!рн 1 сть,мука лхт-невольникбш дорога
о,зв!стце проклятий-стол!ттями облуд-
За княжу п!длоту -сьогодн! проклат будь!

4*»

Присадкуват ий. гриб старого,княжа замку-
йа болота й бори-мости..Л мощен шлях.
Тут,на меж!-той не один поляг
I вал,i лицар-тим i нам у тямку.
У коло обр!ю замкнулися бори.
Пок!рний,в постолах,що горю все настолюеш
Скажи,скажи!-Що слав облуд збер!г...
nopir-на зах!д? Сх!д?-Волинський княжий

столе?

Як рхг горб!в-сперезаний в дв! рхчки
Мр1йливо кришталевих,сонних вод-
Чивю волею ти вр!зався-п!дводити
Дей сивий кам!нь буд!вель...

Стор!чча
На волю камяну,зал!зну-марно кличуть
3 чужого слова й крови-твхй народ.

Н1ЧНА

Вкоронувати землю хтось xotìb.
I не спром!гсь.Лиш перли зорь розсипав.
I В1н,незд!йсненим,у nicHi терпне жаль
У душах,що цв!туть,як липа.

Cnisa десь пташка.,.й спить.
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Cníb as, спит ь... Cn i-
Ви нагадали смерть г
Та лЛто-нам дурман тепер!
СпТвае пташка й спить...
I тиша-любляче...в беакра!...
HÍ4 водоспадом nicHi заливав
I спрагам 8орями,на не сумуй колите.
3iллвися.Змиршпся,Потанешс
Cbít i тиша.
Зарубится у зоряних дощах,
Потанеш в теменах,у ароматах.
Тальки тихше!
СпТвав пташка.Спить.

Cni-
Ланами л1т~ва»к1 лани...
Сни.
Спить чи пить...
СтолЛттями ц! сни
Cnisae пташка...Спить.
Далеко,сонно...3 далини.

3

Ciреками зридав короткий день
Кхнець.-
Ciренами,брудними пламе нами
У зах1д синцевх
Ген-дня холоне мрець.
Нач.-Непохитна,-владаре 21 над нами!
А що масного св!тла плями»-
Вони не Hami.Ti,не нам.

В болотяного повеч^ря пору,
Погрозливих,зодчавних cipen
У зойк.ось мовчки,стомлено,мов хоpi—
Вертають з прац^як що AHfl,po6iTHHKH...
3 людських племен
Дослщшкам доби
lipoBÌAHMKaM, пророкам-
Мало знаке племя!
оте,що з прац1-у нукду-
1з полону в ПОЛОН
Роб1тники iflyTb..."Сувор життю закон!"
Болотяного neBe4ippfl
1м cipa путь.-Де хитьова 1м путь
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Хай ähí трудом збагачуютьЛх Mipa...
I cipa,B смерк ця путь-
Комусь таки...

I йдуть.
Вертають стомлен1,з1вял! з прац!.-Знов
Немов пхсля поразки!-
У закамарки,по льохах згубитися
В брудному передм!стю...
Покхрно дати себе хоти там...
Там люто горем Хстися...
Вернули знов,-поразкою-,
Невольна праця.Сила св1ту,тупо!
A cbítom: св!тла i пов!тря скупо.

Впокорена:будню в полон
Синьоблуза арм!я перейшла.
Ще баггщтва прибуло cbxtobí!
3 рук lx,is працх,-
Iзнов-надаремне.
Мо*,горе,нужду-в прокльони?
Зарадиш циму- оборонится?
Як »e дал1,о муко,жити?
Вийдеш,видихнути,пхжтьма,смерк усе-

свхтом.
Душам i безтак-темне...
Ьолотняного повеч!рх)Я
Холодна хмла...-
ЗхвялоЛмла на плеч!:доземно.
Ще над!я чи путь була би!
Та знущаеться доля,мабуть.
Господар,багат!ший кокен,
Кожен пригонич-!з отих...Лют кожен, .
"’о в твоХх руках наявилися cbítgbí-

блиск глумливиЙ,-всь,що ТОГО 6-
тво! д1ти)

Будов,що став ив...
И1кла'Св1тла,що лив-
Глум-р!чей-

f

Ген,отими, 1цо поминули
Б!д ст!нню,-чужх.Не в свою забрели бо

вулицю,-
Волочуть,жебраки.-К мурам туляться.
Це в ,над веч!р:-збрудили вулицю-
Променади панськх,-що в бляск
1х вхтрини, реклам* ,»Ц 1ки. Не для вас у i
Жебраки,-во на-пан!вна,
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Ця широка багата вулиця-
Ви чогоУ эа чим в променад! шукатиУ-

Тече,в^наг-черв у черев! падал!.
Нахабнонастирлива,-прост!тутчин торг...
Тут,в упертомувисновку,може мо’ще б

ви й эагадували-
Св!тов!,дол! к торгу
Нар!канням болю отогоJ-Дорого|
Дорого платитимеш золотника в!трино-|
I пан!йко,як в!трино .з ласощэ.ми,й тоб!-
За цю квапливу панування годину
В!дважено буде боротьб!.-
Звитяжников! собою не ляжет платить
Во в!н,що -нещадний,неодворотно наближа-
Дадлом не лас...Не ц!нуе.Не бажа.
I ви,-отсрок!,чиновники,
1нтел!генти!
Що з цих св!тсмеркань
Св!дом!,на грал!-
Дохапуете слод!йкуват!-менти1
Знаете що йде ! усе ж-свого.
Вам не буде-ах пан.А новий...! його...
Пана иншого послугувати будемо.
Знаемо життя,шануемо,що люде...
Вас кожен потр!буеу Лиш не взавтр!й год.
Довздовж майдану,
Як величного катафалку в!ку
Добре роаблискуйте
Тисячсв!чкових лямпок!
В чорному»святом-муж!,
Б!ло балев!-жони,
И вони в тем!н!: по над м!сто звисли
Б неба,як на бурю,-а неба у заграв!,-
3 небо у в!тер цегдяиочервоний
Данахиди cbítobí-
Ос!нн!й смерк.ГайворониУКостел!в дзвониУ
Шибками студених в!кон-
Шибками наших в!кон-
Др!бно ! лячно в!н-одлиским пожар

що гряде,
В!тер- Панахида в!ку...
Смеркання похорони! дзвони.

На передм!стю брудному-там-
Рве ст!н,простору,заулк!в-
Бо вже не зм!стяться в!три,шириають в

удар останн!й
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Дв1 доби,два св1ти,
Два життя стялося...
Вам-шинками i данс!нгами-
Чи не видаеться-каяттям
ровбео^ених скорбот-
Заходяться а^зики?!
Швидким,задиханим,-це не пристрасть!

Звичкою!
Читк1р^е Tedili.. .Гул росте, еерце охляло}

Темпу!
Хаплив1,квапте-
Посщшайте,як на гвалт,-
Дожити.Кваптеся...Буде взавтра пхзно.
В безладну колотнечу серць-
Бзавтра,вручить не в над1ю.Взавтра,

згучить-к1нець.
Дожити посп1шайте с1нкопами,скерцо...
додрипуеться фокстротами сват старий!
Могилу,оцю HÍ4 розрийте!
Розвявили роти вогких темнот!-
Аж лячно по заулках притьмих...
-Хто там-ходе як зловасне хто там?!
Н1чоро,тут CBol.yce в порядку.
Апаш i прост!тутка...йд1ть.Ск1нч!ть

фокстроти!
Знесуть безсилля чорн! трупи в лякованхм

авто«.
У лихоманкевi bophì шинkí в.-
-Хто тут блука i слуха дальний гулу

Хто BÍH такийУ
Реклами згасли.Топленики.Потопельники
Is гаслихДв глибин в!тринних перехожих

TÍHH-
о,н1ч м!йська.Пустине!-
Зб1гаеться г1ен,шакал1в-трупо!дна звХрина!
Зрегочеться,загомонить i тишина.
Чорна глибина
Наступлене будов кам1ння...
Хто зласний ходе-висне танню-
Пе безробатних т!ни-
Над пяне голос!ння курв у они панам.

Спить передм1стя.
Тупо спить.
На передм1стю:-застиглим оком сови
3-за дахав-стародавн!й масяць.
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Tví ще видно його...Як сто л!т-усе висить.
Не nocTapiB.
Не вмер..,
1Идглядати,-як ввик-
Тиця сонно тупим лицеи
В каламутн! шиби,плачем хиба mhtí...
Темнота,за брудом н!чого не видко.
Неохайна бхднють-
I св!тла мало-
Хоч би в1кна от! помила,-
1Цо:-гнот!-
Тут,чи хорий вмТ^э-щччу св!тять-
Чи родяться-
Все «иття To6i в одну ноту-
Cipa голою!
Гей! Мудре,совине око
Чорнокншшик1в!
Вони тобою й проглядГлр життя!
-Там-заулками,ц!кавТш!-
Чуеш?-Р 1жутЫ-
Гвалтуюты Це вже не крик!
Це виття.
НТчого 1цкавого.зн£ 1не каяття.
“A6o,djo з пяницею неп^асна.
Чи ъ байстрюком ра^и не зна...
Чи просто,нав!ть т!лом,не продасться!-

Ти не ласий.Ти знаеш.
A softк одчаяний
Над багниша /а в!д цього шелепи стинаються/!
Над багно-високо-у тем!нь
Зойки ростуть,-
Н1чн1,глух1 заулки-
Згублена,болотяна путь.

Нин! ти,Антоне,в!д самого рання,
Якийсь,особливо,розчулений,-
Химерився ц!лий день,а не працював.-
Як годину свою домяв-
Вийшов,на першому posi став.
Западав сонця,як що дня.-
Вчора.Ваавтра.-Н1чого ц!кавого.
Сонце сядало помалу
В спухлину»синювато! хмари,-
У роззяви обрИв зеленувато гнил!...-
С1ренили авто.Люде переходили.
Трамва! тягло гули.-
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Н1 .Сонце,як заходило,-б^ло:
Розпечене величевне жерло-
До болю розпечено! гармати»
са допроводу злов1сно1 мовчанки
Не спроста,-/лише день поховати/,-
Це судний вигонь ще в одну н!ч заховати-
Узялась ч!ясь рука...
I згадалося»шемтли:
^урилися в^ни смерком,-
Мати,-
-3 дня у день нам б!дно ихна киття,-
I н!нця не видати.-
А дорога така важка!

Ще,под!бне,смеркання згадав »
Смерк,що став першим кроком
На цьому,/топчет hhhí/, -шляху«
Гол! поля.Над румовищем ледь вже дим...
Кров i трупи.
Тремт ÍB тод!,мелодий,-
Бачиш нин! гол! поля от!.
Шанц^дроти. .-обр!ем:-далеко й високо;-
Л!с В1йни.-Д!лий л!с !з хрест!в...-

Гей,см!ху!-
Ти на роз! сто1ш,химернику!-
Променади тече рхка.-
Панахида в!ку.-В!йна.Передм!стя.-
Несуладн! Mpil.-He к м!сцю.-Дивися!
оберта...-Зб!гаються...
-Гей,см!ху!
I чим думало мотовило!- Дивилося!-
Вл!з п!д наше авто)-ледво,задушили б!
I чого ix пускають сюди?-жебрак!в цих?-
-Мент формальност!в !з пол!щбю.
Задушили б.Могли сп!зниться...
Хдьте з нами!-
Чудовий атракц!он.-
Ти чубш,це лвде Н1би гов^рять,Антоне!

...Стрибонув,стрибонув же в!н! от,-дернило!
I його бачиж у зб!говиську...
Схудле.змарноване т!ло.
Того т!ла,лиця,що лискуч! вилиц!!
Та набрезкл!,тремк! гудзуват! жили.
В!н отямився.Винувата постать ! з!р.
Знов до свого.-Турбот! цупкий:-
Гей,с!рники.С!рники.С!рники!
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Бiдарю! зневагою затоптаний!
Хоч би лють,-не так-вин^ватцем.-Ну,щоб то
Вогники,що продаеш,-
оц1,с!рчан1
1скри,хоч одно!,-отако!!-
ВогнюП В глиб очей.Аж на серце! Глибоко!
Вартувати л:стсю,як голод-ibiíi спок!й.
Раз в!зьметься отой вогонь,-в!н цупкий,
Вже не лишить hí коли!-Дочасу носи.
Носи.-Розд^юй.ВДцдаси,-

Антоне! й hhhí ,-безтямно блукаеш!
За голосом чихм? Стрхти яку путь?!
-Й вийшов свое
18 СВ1ТОВИМ з’мкнути!
Вийшов я-не дати думкам i чуттям
у середню дорогу лягти.В звиклу,тяжку ! .
Ут1к,не надибав би
Буденний спок1й.

Я хожу,вдивляюоя,зб1раю
Ti,041 до очейо12укаю вогню.
Св1дком хожу,приглядаючися-
Спод1ванням оц1нюючи,хороню.
Бо,злитнo-iз cbítíb i з передм1стя,
Споминами в!йни i тою,що вьд матер!
Б болючо! луни
В ОДНО Mip 1 BÌpH.••ЛюбовЮ,3KÍCTfô
В добу панахи^ну болотяною порою,
Смерклим у ociHb роком прикмет söipa-
Кличе збурити вогнем niflöipa
На cbít новий cnofliBaHa пора.

ПРОКЯЬОНИ

I
у rpo 30 BÍH,y темщй перезв!
BÍKH Í ДО би- HaiEÌ , Я К Í T3MHÍ-
Ртають серцями-давHi,як тестамент
ili pBV4Ki та pauicHi-HOBi
Ви,старчого ЛИГД1,той, вижовклий пергамен
1,стх;ухл1 ви-застати наш п1дб!йУ
Ми кожен 6ypi:-cnoneflH й posBin
/•ÌM,6e3 жалю засуджений вхками!



I нам майбутнб,вам-смеркань туман,
Бо жити нам болить i спрагли бою,ран,
Бо в ноя! mích4HÍ,iho белена й дурман
Сцвд.тають веснами т!ла д1воч! мил!...
и niзнать закон життя,зломать гадючий стан
Нам впитися землею,як тим т!лом!

id..
В hì4hì# пол!,як в злод1йськ1й холяв!
В т!лесному тепл!-! зичний,! загр!тий-
о,п!длий ще живе ваш жируватий р!д
Вся п!дступна ! зла,продажна слава.
Пяницею,пов!бю в!д давен
Запрошуете:хто м!цний,-бер!ть!
Жона твоя,на д!ти матхр-давана
Який плодитиме,щоб гордий зв!вся,р!д?

Коли,сам муж-ведеш до не! в пост!ль
Прохожих би,багатих ласун!в..»
I пян! сплодять,в блювотинню гости
Плохих ! безхребетницьких син!в,
Щоб сонцем ! багацтвом переважклий лан
Не в мечний бляск пром!нь ,а брявкотом

кайдан.

ПОРА

Пора.В!дводять жон улесн! голоси
]В!д щастя ! тепла у телефонних автоме.тах*
1х прибувае: напиватися.вслухатися*..
Як вогким воздухом,на mi сто веч!р сс!всь*
I зглушено вс! згуки.Наносить...
На з!му б!льше приховати щастя.
Ну,ось вони,хоч натяком-хай дасть ця
На спомин сон 1т,я-вт!шно 1 кра^и.

Лиш ласт!вки на дротах,хвешькуват!-
Про подор!ж за сонцем-на моря...
Та в!кна хоробливо вже горять...
М!ж голих в!т сльозою лихтаря
Смеркаеться.•.1 дощ...

Нудота-накрапати.

ЗАКОХАНЮТЬ

Ц!-тих! визнання любови.,.
Шовки ходи-i шелест трав.
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Безумством кров неперемовна.
одного думав би,бажав.

Дн1-ситих i яскравих барв.
ìx гладке злото^адь i зови*
Ср1бноголос1 Mpii сховища,
Усе,що 1й BiflqyBjnisHaB,-

I CBÍTOBÍ-у в!ддих ясний*
Нарешт! знаю мову п^астя!
Бр,пяний б!лий цв ít садхв!
й. не вслз дкував-життям уся ти.
Веси! не захот1в,не вм!в-
Солодк1й CTpyTi-одолати.

JIITHI Н0Ч1

HÍ4 духмяна,липнева-хоч ти стрелы
Чарована глибхнь.озореная темхнь,
Перепелиний скрип i деркала на релях...
Шв-танучи- все бБлыпае.росте. •

Бадуха лип.Настоян л!та хмель.
До мят д!вочих т!л юнацький гхн невситний.
У млость ?.‘Всолод благословляйся.л!то
Р1внинних,степових,задр1маних земель.

i

Спухають вз.льг1,тепл! тумани
отрубн1,важк1-не дать спокою сни.
Не дать спокою-дик! дурмани!
Сочитися^ости.поширитись. любити!

Й тремтять на небеса,на ц1л1-зоряниц1
Що,нице серце^ихнучи.-бо^ться...
о,громе! Виоуху-в небесшй,син!й криц!!
Коли ж у переповнен! степи-
В криницю зачаровану-пролиться?

HI КРОКУ?

На-так соб!,ждемо ще звхстки?
3 якого приводу?Чому?
Не розумХю.В тям не йму...
Це д!йсн1сть все,чи чар -любисток?



Це час наАвищий! Напролом!
с чуттям,як1 ще там...ось тяжко
Ця пристрасть увяла берло,
А биться з серцем,воно важко.

Сант1ментальн1сть >влюби!сть? 31сть
Ця ripma в!д I ржи-нам в!льг!ты
оця сл!вна,оеБсила вл!сть,
Бевволля i покори пильга.

Та стан стрункий,мов сталь лева!
Меткий i чистий будь,як плом!нь!
Не в!дступ| Ан! вгод сльова!
Хитке поскреслюй-дивхдоме*

Не жди,на руба! На карби!
Будь муж-життев! владар пильний*
Або вдобути,чи добить,-
Любов,могутню серця 8в1льн!сть.

КОХАННЯ

Що бояака-в вачумлен! сади
1шла i мр!яла.БоЯлася й хот!ла е
Покусан! уста.По т!л!-т! сл!ди.
Вогнен! дотики-по н ц!л!м т!л!з

Тоб! в широкий св!т непевн! це сл!ди-
Мо! уста-на ц!л!м тво1м т!л!
А мороком весна устелюе сади,
Де в!ддана руками.Зов очима.
В!д моря бють в!три.Все мусить

гоном ринути ...
Несм!лива,жадна-ти все ж,прийшла сюди.

I ще сьогодн! я тебе в!вьму
Бо ти гаряча,вся ти бевве^исна,
Бо ти прийшла в вачумлен! сади,
Що вмилування пристрасти не внають.
Як спалене ц!лунк!в сл!д ховаеш-
По т!л! рад!сн! в св!ти,у цв!т-сл!ди.

192б.Чернотице
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БАБИНЕ Л1Т0

I син!,ясн1-дняы енайшлися сторонки.
В от1й,серцям поваг1й bíkom-khhsí*
I вир1ям-одльот.Ключ1 до брам дэв1нк1,
Та, в бабиного лд.та гаптунки
У золото й кров мережани ризи.

Ця широч1нь! Вири! Провор! та бевдоннх!
é.Л син! ясн! дням внайпглися стор!нки...
Мов зойками татарськоХ погон!
Хиба ще к!лька дн!в,! свист в!тр!в рвучкий,
I смуток висл!д!в: з!йшлися,глянь,в!ки•г•
Запалося життя...Н! меж а н! путл,! в!н

так!й
Неторкан!й земл! спраглив,щоб в неба

склон!-
Де тих суз!рь були б незнан! ще знаки!
Де б серце Ì мисль д!стали кращ! брон!!
дей надвеч!р пол!тть-небесних сайв корон!-
Висока тоном,чиста лунь дзвенить;

Що по новому»ясному сьогодня стане жить...
Дн!*..день по одн!м-в грозна,у разки,
В намиста у важк!-повнол!тт!-роки...
Роки пол!тть в небесну,у безодню.

I син!,ясн!-дням-знайтплися стор!нки...
Знайшлись роскрилися безмежжами сьогодн!.

ГАРйЧКА

Носити т!ло тяжко*
До моря.Конче треба .
весела-сонцев! мерекить бер!г п!на
Баревно сита ! яскрява стяжка
В мягкому оксамит! нёба.

Вс! мр!1 там.Це зовс!м по ж!ночому.
У мжичку св!ту.В сут!нок к!мнати.
Дитиною навзявся: моря xo^yi
Щось иншого-не намовляты На знати!

Та марне! Не порадять*Не послухають.
Ридав панахид-цей в!тер листопаду.
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I HÍ4 вамкнула в ксpoк i аадухус.«
с,лорадая-шепоче-будеш паддю!

Що ж для роаваги хоч: про свое щастя марити»
Бува:омана покатае жити.
А цих оман було! I все у очх в!тер...
Столочене киття,як градовою жито...
Було життя нам завше,як sa хмарою.

Мовчання.Смерк неясна.
Химерне мигот!ння.
Повманно...й цей погасне
Голенький день.Загинеш;
Як пес у ярмарку, -у cbítí
Ти бее сл!ду.
^ для цього отак трудно жити?
3 останк1в,спружено,що рвет вся жил сплетшая.

Ц1 pÍ4i,flK ворож!
Бартк1.Чого чекають?
Ви! Наша доля схожа!
уовчуть та приминають
и мене у cbítí гож ому.

До речи,мо 1 pini
Нб1йкраще:бути bíxbhhm
I найдороще-сила
На всяк! npoTHpi44a.

У сутшку KÍMHaTH,
Як захисту шукати...
Btíkth.B них ааховатися...
Прийм1ть,BÍтайте^ рхчи!
В мовчання- до cbi танку!
Неблагий чoлoвiчe
Твого життя останок?

ВЁНЁЦ1ЯНСЬКБ ЛЮСТРО!
У НШ-НЕ ХЛЮПНУБШ, -ПОТАТИ
Дно.Замки э пepлiв.Oни дитяч!.
Прийти.ЦаршЦ запитати

На Kpan^i ropo скопи,
Або палке кохання...
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13 Н0Ч1

В жменю срхбло мХсяця розлите по сл!дах...
Ц1лим т!лом у лжскучу ì духмяну вовну

Чорна fпарка*•.тр1вожн& вода...
Як вчарованш^пливе у казду човен.

Десь луна лига у сонну даль,в поля.
Вся вона-жага,що не зноситм,мучить.

Hin плюскХт.Зор! обсипаються на шлях..«.
I жарина nicHi: взяв за б!лу рученьку...

ЗАПИТ

А 0}О,ЯК бИ ОДНОГО дня
Bei р!чи люстром стали
CboIx творц!в?

Так для нанят
одн! пустелища осталися?

Пустир приссавсь до серця вам.
I це близьке.Уже здалека-грози
Скресають вони люстра дням...
Когось,-морозить.

BITEP

Бджать бере.8И,верби
Жита.корч! i трави...
Це в1тер.В1тер! Буйний!
Мое життя ласкаве.

Струмить у неб! хмарка.
Течуть,течуть глибини**.
I серце,оч1 смокче
Далекий обрАй син1й.

Бляск сонця! Bít ер синАй! НинА
В ранкових,у загравах
ростав безмежжам бАль останнАй-
Життя моб ласкаве.
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MATEPI

Година чорна,зла.Так само.Все так само*
о,мамо змучена,це як мен! кричать?
Коли ця клята кров,в життя нам,як печать
Найг!рша,проклята..Л т!льки рабська

память..
У лан^югов! покол!нь Iржава т!льки сл!д
Чи Txip ,чи зрадник,чи,в сбое,-кат...
Так л!плений з стол!ть хохлаченко наш

сват..
I т!льки зайди-панувати-в гост!...

Bei tboí зморшки,мамо-перехрестя
Життям,гусиллями виснажливих рок!в
о,як мен! припасти до руки
Прийти...

Сьогодн!: знебаашестя!
Насправду-нин!*В!рь! Не заведе-у перше!
о,мамо! Побороть, бо. так не сила,вмерши
В невольний труд-носить покор в!ки.

ВЕЧОРНИЩ

Небесний,божий голубник.
Хмарини-на крайсв!тн!х луках.
I от,причепливою мукою
Склав CBÍT- 1й до д!вочих н!в.

Вечеря нашвидку...! полиши часник
Аби не чуть було .Вона не под!дувi
Рви.Доспхшай! Мов горлиця,воркуб
До тайних мр!й-отой,внадний д!вник.

А вона жде...о синього ока kbítko
Пересуду ховайся за пов!ткою...

1з нетерплячкою,у озерц!,аби не

Ми- не свят!,але п!дгляне т!тка
То стане св!ту

в кожушину
8 д!дька!

Десь рушник!в шукай,та висилай сват!в.
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СМЬРК

А ось-у*е i смерк!
BÍH гасне,день сп!вучий.
Ctíhod HÍ4 1де...
Крилом,як т1нь В1Д туч!...

I, стародавн!й п^ит,
Той,8 п1сн1,ср1бнорогий...
Та падають хрущ!
0 каштан!в на дорогу
1 стала тиша.Тюсше!
Сплять дерева,де стали.
Пестлива! Ти вколиш!
Моя жато) Все мало]

Вже я ,немаль боюсь*
Тобою ненаситний.
Так аромати густо.
I квiтон нижче в!ття

Як я-уста.Тих уст
Беамежно...ц!лувати)
В тебе,як св!т,ввсну...
У св!т,як в хату.

В ПРИСТAHI

Какаду i малпи продажем-в клатках.
Дивними кв!тками на гал18них в!тах
дихтар! у пристан!...Усе пр^грать.

Пропити.
А було земель,було р!чей в руках!
А було суа1рь-в1трам i бурям свхтлих!
Щоб не схла осядь i важка й г!рка
По чад них шинках вже дика нам любов
Нестямою роскватла 4
На брудних i куплених ж!нках.
Какаду 8 малпами у незнану мову.
Може тужать нашу,в инш!м-чужину*..
Як господар!,що все 1м не збагнуть*..
Все у мандри...3а чужим-8 чужого.
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ПРИСВЯТА.

3 богом,прощай! Час,як туман-1спл*1в.
Я був усе поплутав.Зблудив.

Каламутиться н!ч i заснути-Hi в чего.
Хрипко трет! niBHi сп!вають.
Я не спав .3 богом.Прощай! Св1тав.

Не спитаю хоч би й вустр1в.
Не скажу,хоча би побачив.
Я прэжив,оджив за тебе й за себе!
Путь не може буть инша п!д ocíhhím небом.
Путь не може инакша.6 глух!*6 i арячх*
Я гор!нню.В напруг.Я эмаганню,до муки
ти,э гр!шит и.Згрхшивши-по каятис ь плач еш.

1з любови,з велико!,не бува,воно,завше н!чого*
Не соромся.Я винен,що поковзнувся,небого.

Звикла ти,що жона пещот! завше раба.
I як личить,живеш-брехлива,слаба.
Це н!чого вКожний д!стане.Кожен мае свою

дорогу*
Досв!ток берегами обр!ю виткав-
У холодний в!тер-н!жно,тремтючу кв!тду.
П^!тку збарвлену в кров.Я не спав,
Я не сплю.
Мен! дн! роэвидняються.В!чно.1знов.

Щоб украсти й тоб! того щастя:
Тям.Там^когось^ теплом-пошукай,
В найласкав!щ! хмена йоге назив£ 1й.
I шануй.Мо

eargiemcH
трохи там.

Зненависна-серць перезва,
як була-е!

Що в любов,чи в б!ль-
НАЗЙВАеМО.

X
X

x
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