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Іменини душі
Олександра Матвєєва

ілька років тому майже всі причетні до
творення цієї збірки, – від самого Олександра
Матвєєва до поетів-перекладачів і виконавців
пісень, – зустрілися у Кременці, в будинку
творчості «Потік Ірва», заснованому відомим
українським поетом-бардом і культурологом
Олександром Смиком. Окрім гостинного господаря і його чарівної дружини мистецький
десант із Києва та інших міст України вітали
керівники міста, а також легендарний український виконавець Василь Жданкін з донькою
Анастасією. Цей вечір був воістину іменинами душі для кожного з нас, адже виконавці
були водночас глядачами і навпаки. Тут звучали вміщені в цій збірці переклади поезій
Олександра Матвєєва українською, а він у
свою чергу представив звучання творів своїх
українських друзів російською…Поряд з чарівливими бардівськими витворами Смика і
Жданкіна у сповненому неповторної аури будинку, де побували мало не всі знані виконавці України, лунав «Ліловий негр» Олександра
Вертинського українською, а твір нашої естрадної класики «Стожари» Павла Дворського – російською у виконанні самого видатного
співака. Звучали тут пісні й італійською, польською, оперні арії, а наші народні та заслужені
артисти імпровізували на різних інструментах – від фортепіано до гітари і бандури. Той
вечір був початком багатьох спільних проектів, які згодом втілилися в життя.
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Багато хто тоді нарікав, що не було там відеокамери, аби зафіксувати неповторне дійство.
Та пропонована збірка віршів Олександра
Матвєєва і привітання йому від друзів стане
спогадом про оте мистецьке багатоголосся на
малій батьківщині поета, у Долоччі, Куневі,
також сусідніх Кременці й Острозі. Більше
того, – з роками до й без того розмаїтої палітри Матвіївської поезії додалися нові твори, що
їх встигли перекласти друзі й навіть покласти
на музику, приміром, про Кременець, де «Ірва
в безсмертя зі скелі ступила», де «скелі Дівочі
омиті сльозами»; про стародавній Острог, де
«бджоли в лютому літають, торкаючись крильми небес»…Та найбільше у цій книжці освідчень невеличкому сільцю Долоччю, де поет
з’явився на світ і де його стараннями здійнявся у небо світлий храм пророка Луки. Сюди
він знову і знову повертається і особисто, і подумки, – «як в ромашковий купіль пахкий, як
в сон серед ночі…».
Найбільше випало попрацювати над перекладами знаній в Україні та за її межами
поетесі Наталці Поклад, яка тієї незабутньої
подорожі ближче познайомилася з Матвєєвим і його творами, що припали їй до душі.
Вони стали суголосними тематиці й настрою
поезії самої пані Наталі, яка з незмінним успіхом продовжує радувати читацьку аудиторію
(від дорослих до дітей) новими творами, отримуючи престижні літературні відзнаки. У
її доробку вже були переклади з російської і
польської. А переплавлена у її душі поезія
Олександра Матвєєва часом сягає рівня сучасних наших класиків Василя Симоненка,
Миколи Вінграновського і Ліни Костенко з
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їхніми несподіваними образами, із баченням у
звичайному, ніби приземленому, побутовому
неймовірно красивий і тремтливий поетичний світ. Тож і полонить нас «українських сіл
прикмета» – «білі хаточки у ряд», «біла білість»
яких «рве тенета», бо «торжествує дух весни».
Але водночас читач і сумує разом з авторами,
бо в цих милих серцю хатках «притихла старість, запечалилось село, вицвіли від літ ікони, порожнечі пах гіркий…». Світлою радістю
і водночас сумом постають найрідніші для
поета на цій планеті люди, – добра мама, яка
«вранці піч розтопить, хату виповнить тепло»;
дідусь, який змайстрував на березі годівницю
для синичок; бабуся, що «в ситцевій хустині
до церкви вранці поспіша»… А затим цей світ
патріархального села змінюють вишукано-салонні вірші то із освідченням прекрасній степовичці, на манливий клич любові і крові якої
ліричний герой готовий летіти на прудкій кобилиці; то із збентеженням від сліду помади
на серветці, що «наче рана кровоточить»…
Під час підготовки цієї книжки до друку,
занурившись у багатоголосся перекладів різних авторів (Лариси Петрової, яка має особливий стосунок до поезії Матвєєва, – свого
часу вийшла ціла збірка її перекладів «Повернення»; Влада Озимого, Світлани Потери та
інших), я дивувався тим, яким же різним постає тут поет Матвєєв. Якби доскіпливий літературознавець узявся навмання визначати
хто автор того чи іншого вірша, то навряд чи
в нього б це вийшло. Тут і ліричні вірші, і балади, і байки, і притчі, а про пісенний жанр –
окрема мова. Цілу низку поезій визначено як
«пісня» навіть із іменами композиторів. Це
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означає, що покладені на музику твори вже
звучать, або стануть прем’єрними під час презентації цієї книжки у різних аудиторіях. До
того ж представлено і пісенні тексти – різного
змісту й тональності. Від ліричних про кохання, «географічних», пейзажних, жартівливих
до написаних у народному стилі, як от перекладені незабутнім Віктором Крамаренком.
Недарма кажуть, що аби глибше пізнати
батьківщину, треба на певний час від неї віддалитися. Так було і з Матвєєвим: до поїздки
в Одесу, де навчався на моряка, власне, не знав
російської, але з роками вже на Далекому Сході оволодів нею настільки, що став знаним поетом, виявив себе у пісенному жанрі, в прозі.
І це, як сам не раз зізнавався, завдяки притягальній силі батьківщини, її добрих людей, її
мальовничих пейзажів. Саме вона надихала,
наснажувала, зігрівала у далеких світах:
Там в далеких заморських краях
Тільки й мріяв про цвіт на полях.
І витьохкував пісню свою
Соловейко мені у гаю.
Перекладений вірш чи проза – то вже,
згодьтеся, новий твір, хоча й написаний з
уваги на тематику, образний ряд і ритмомелодику оригіналу. Але часто не лише читачі, а й
фахівці порівнюють, що краще – оригінал чи
переклад? Однак це марна справа, адже кожен
твір слід розглядати у контексті літературної
традиції певної національної культури. Ось
недавно також з цього приводу у соціальних
мережах відбулася дискусія у дні 50-річчя
пам’яті Анни Ахматової (Горенко), яка блис6

куче переклала низку поезій Івана Франка.
Хтось казав, що «Ой ти, дівчино, з горіха зерня, Чом твоє серденько – колюче терня? Чом
твої устонька – тиха молитва, А твоє слово
остре, як бритва?», все ж, звучить шляхетніше, аніж «Стройная девушка, меньше орешка,
Что ж в твоем сердце злая насмешка? Что ж
твои губы – словно молитва, Что ж твои речи –
острая бритва?». А йому відповідали: «А ви
порівняйте ось цей переклад, – тут Ахматова
безумовно бере гору»:
Я понесу тебе в душі на дні,
Облиту чаром свіжості й любови,
Твою красу я переллю в пісні,
Огонь очей в дзвінкії хвилі мови,
Коралі уст у ритми голосні...
Тебя я в душу заключу мою,
За свежесть обаянья благодарный;
Твою красу я в песни перелью,
Огонь очей – в напев мой светозарный,
Кораллы уст – в гармонии струю.
І, напевно, такі безплідні дискусії могли б
виникати, якби ми в цій збірці подали поряд
з перекладами оригінальні вірші. До слова, материнське коріння Анни Ахматової (Горенко),
як і батьківщина Олександра Матвєєва – теж
саме Поділля, Хмельниччина, навіть райони
майже поряд – Деражнянський й Ізяславський.
Та й Матвєєв має чималий перекладацький
досвід не лише з української, а й болгарської, а
його переклади з англійської великого Вільяма
Блейка в Росії вважають найкращими з поміж
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усіх попередніх. Буду відвертим, – його переклад одного мого вірша вразив неймовірно,
адже якби перекладав сам, то, впевнений, використав би зовсім інші відповідники оригіналу, інші слова і образи. А втаємничений поет і
перекладач Олександр Матвєєв, готуючи цю
книжку, вдався до незвичного літературного
експерименту: подав українським колегам для
перекладу одні й ті самі вірші. Вірніше, вони
самі їх обрали із низки запропонованих. Тож
лише уважний читач цієї збірки здатен доторкнутися до таїн мистецтва перекладу, упізнавши в різних перекладачів один і той самий
вірш. І коли він порівняє те, що вийшло, зрозуміє, що кожен поет має свою архітектоніку
образного мислення, свій лексичний арсенал,
своє осягнення прочитаного в оригіналі… Я
хотів було назвати низку прикладів цих різнопрочитань, але хай це буде одним із завдань
для читачів, особливою «родзинкою» книжки.
А їх у ній, повірте, немало…
Олександр БАЛАБКО.
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І РОЗДІЛ
«Бо мрія кликала
до моря...»

Переклади
Наталки ПОКЛАД

***
Українських сіл прикмета –
Білі хаточки у ряд...
В білій білості планета,
Сяйва білого парад.
До Великодня все чистять,
Білять яблуні в садках,
І торішнє палять листя,
Будять світло у серцях.
Українських сіл прикмета –
Білі в небесах дими,
Пахнуть ранки, як ренета,
Витісняють царство тьми.
Білі хмари, сонце біле,
Білий колір – головний,
Радості пора наспіла,
Великодній день святий.
Українських сіл прикмета –
Безконечність білини,
Біла білість рве тенета,
Торжествує дух весни!
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***
У кольорах дитинство сниться:
Із журавлем гінким криниця,
Задумавшись про щось, мовчить,
Шугають ластівки привітні,
І марево над садом літнім
В грайливих відблисках тремтить.
Я жив колись в раю земному,
У серці – хлібний запах дому,
Вогонь в печі – розрада нам.
Зима, мороз, конячка, сани –
У пам’яті все без обману,
Лише образ немає там.
А в мріях – корабель на хвилі,
Штормів пісні висококрилі,
Незнаний світ мене манив…
Збулось усе, про що лиш мріяв.
Але чому сон знов навіяв
Те, що колись я загубив?
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Полин
Вітчизною пахтить полин!
Лежу у запахущих травах.
Немає в серці холодин,
За овид заховались хмари.
І там, в далекій вишині,
Знайомий світ до щему-болю,
І я між зір в земнім човні –
В своїм селі, вечірнім полі.
Полин миліш душі моїй
За всі квітки, разом узяті.
Вітчизни запах в нім щемкий
І почуття гіркої втрати.
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Весна Поділля
Час пролітає так невтримно
Назустріч юності моїй.
Весна з зеленими очима
Мене стрічає між гаїв.
Берізки розпустили коси –
Їх видно за багато верст.
На пригірку стоїть церковка,
І золотиться Божий хрест.
Я, весно, знов тебе стрічаю,
Вернувся в царство новизни.
Літають в небі птахів зграї –
Мов лагідні дитинства сни.
Моє Поділля, світлий раю,
Любов і біль твої – в мені.
Я тут зневіру забуваю
І воскресаю навесні.
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Пам’ять серця
(Елегія)
За мотивами вірша «Долоччя»
українського поета Влада Озимого

У дитинстві ромашкова купіль була,
Де з любов’ю прощавсь опівночі.
Пам’ять серця, як пісня, всі роки жила,
Знов до тебе спішу я, Долоччя.
Річка Вілія в пам’яті завжди жива,
Не забув берег давнє величчя.
Старий замок, як привид, над річкою став,
Парк, алеї і слово предвічне.
Та розтанув, як марево, давній Едем,
Рай отой показушний розтанув,
Ні палацу, ані палацових проблем,
Не цвітуть тут садки серед травня.
Та стоїть, як стояла, тут Пуща-гора,
І природа довкола прекрасна…
То чому ж не шумить у селі дітвора?
І чому за минуле образа?
І за тебе образа, Долоччя-село,
Моє щастя, мій біль, моя радість.
Вітрюганами стільки всього намело,
І негода в душі моїй править.
Світять чорними вікнами пустки-хати,
Вимирає село помаленьку.
Ось і мама недавно пішла – час іти, –
Та, забувши, знов кличу вас, ненько.
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За роки обпалилась душа в боротьбі,
Та борги віддаю – скільки маю.
Незабутнє Долоччя, вклоняюсь тобі,
Мою душу ти в небо здіймаєш.
У село, як в ромашковий купіль пахкий,
Повертаюсь, як в сон серед ночі.
Бо, забувши минуле, стаємо ми ким?
Я вернусь знов до тебе, Долоччя!

Місто Острог
Тут бджоли в лютому літають,
Торкаючись крильми небес.
Іконні лики оживають,
І я душею тут воскрес.
Попід горою – синь Горині,
А над горою – неба синь.
Я чую запахи полинні –
Лютневий зацвіта полин.
В душі моїй – весняні свічі.
І спокій. А у серці – Бог.
Земна любов тут – чиста й вічна.
Майбутнім дихає Острог.
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***
Білка руда, наче щіточка хвостик,
Поміж гілками мигне,
Он їжачок поспішає у гості –
Став, бо побачив мене.
Падає з дуба листочок іскристий –
Ледь-ледь гойднув тишину.
Сірий горобчик пір’ячко чистить –
Мов пробудився зі сну.
Бачу осіннього лісу картини –
Тануть від них в Антарктиді крижини.
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***
Пам’яті дідуся
Федора Фільковича Ліщенка

Жалить – страшно вийти з хати –
Вітер з півночі колючий.
Як нам зиму цю здолати, щоб
Стерпіть мороз тріскучий?
Змайстрував дід годівницю
На березі якось рано.
Залітає вільно птиця
У хатинку дерев’яну.
Я синичок привітаю –
Хай літають легкокрилі.
Крихт щодня їм насипаю,
Божі птахи серцю милі.
Не страшний мороз для пташок –
Годівниця їх рятує.
І вітрисько не настрашив…
Тільки дідуся бракує.
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***
Що за чарівні узори?
Хто картини малював?
На вікні – високі гори,
Море, хвилі і причал.
Ось хлоп’ята сітку тягнуть,
Над селом пливуть дими…
З гірки мчать веселі сани:
Я, дитя, – серед зими.
Все, що в мріях уявлялось,
Все збулося й перейшло…
У хатках притихла старість,
Запечалилось село.
Вицвіли від літ ікони,
Порожнечі пах гіркий…
А на шибці на віконній –
Крига й відблиск давніх мрій.
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***
А на світанні раптом – соловейків зов,
І видалось життя прекрасним знов.
Розчулена душа ридає – гарно їй.
Та ранок надійшов, і вмить розтанув сон,
Світ струшувало каркання ворон,
І я звільнився від дурненьких мрій.
Здавалось, більш нема чим серця здивувати, –
Навчився я цей світ черствий приймати,
Та вчора… У мороз озвались солов’ї,
Й мені несила збутись мрій своїх,
Солодких мрій…
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Сільське літо
Війнув у душу пах дитинства,
І зайві всі мої слова.
Мовчу, тепер не треба дійства, –
Недавно скошена трава.
День літній сповнений дрімоти;
Ген птах завис у вишині.
Десь саме тут – коріння роду
В земній незримій глибині.
Шумує поряд, горне камінь
Ріка – юначих літ алмаз.
Дідусь-пастух із корівками
Бреде у проминулий час.
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Симфонія дощу
Прекрасною була та літня ніч:
Мигтіли зорі, звук найменший зник, –
Природа безтурботно спочивала;
У спокої душа перебувала,
І щастям сяяв місяць-молодик.
Здавалося, всесильний диригент
Свій дивний налаштовував оркестр,
Та в небі грізнім супилися хмари,
Літали блискавки – мов для покари,
Світився тихо православний хрест.
І в мить, коли на землю ринув дощ,
Я враз усі свої гріхи згадав,
Душа моя рятунку попросила,
Вона ридала, каялась, молилась
Й зрікалась слова, як вогню – вода.
Та в палахкій симфонії дощу
Я серцем цю стихію зрозумів:
І тихий плач бузку, й ревіння вітру,
Я чув, як тіні стукають у вікна,
І розказати все це захотів.
На ранок раптом припинився дощ,
Він змив з душі усі гріхи старі,
Нічні страхи вляглися й погубились,
Немовби лиш у маренні приснились,
І знову світлий вірш ліг на папір.
Летить над світом – не згаса! – любов,
Піснями будить-кличе соловій,
Зірки і місяць – люблячим набати,
Зірки і місяць – у думках крилатих,
І все це – у поезії моїй.
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***
Село лежало як село
В садками вквітчаній долині,
Поволеньки життя текло,
Раділи ми весняній днині.
Сільські, з рутиною, діла...
До нас ніхто – й ми ні до кого.
А недалеко від села –
Могили цвинтаря сумного.
Життя правічного лади:
Народження, весілля, тризна...
В душі хлоп’ячій назавжди
Лишилось – наче сонця бризки.
Бо мрія кликала в моря –
В шторми несли вітрила долю;
В думках я рвався із села, –
О, як манила невідомість!
Тепер я рвусь назад в село
Згадати все, що проминуло.
Вітрів багато пронеслось,
Багато доль перевернулось...
Вже інші люди, інший я,
Так само йде життя неспішно.
Лишився у штормах-морях
Хлопчак, що жив у світі грішнім.
«Співають дзвони із небес», –
Я бачу лиця, серцю милі.
Храм Божий край села воскрес –
Летить у небо птахом білим...
Той дзвонів клекіт – в унісон,
Іконостас і блиск ікон –
Мені в Москві – як сон щасливий.
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Пам’яті діда
(Пiсня. Музика Миколи Шершня)

Мама вранці піч розтопить,
хату виповнить тепло.
Перламутром затріпоче
в шибці вкрите льодом скло.
Мати вранці піч розтопить,
хату виповнить тепло.
Я подмухаю – й відтане
серед льоду озерце.
Край воріт побачу сани,
добре дідове лице.
Я подмухаю – й відтане
серед льоду озерце.
Ті дитячі роки змила
повінь часу назавжди.
В морі горя – щастя хвиля,
тільки ж вигасли сліди.
Ті дитячі роки змила
повінь часу назавжди.
Та у мріях знову їду
у загублене село,
щоб побачити там діда
через перемерзле скло.
Та у мріях знову їду
у загублене село...
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***
Озеро. Ранок – і туманець.
Пташка рахує літа.
Сонячний промінь ковзне по воді
І назавжди відліта.
Пташка рахунок раптом урве, –
Тишу ту як розповім?
Озеро, ранок і туманець
Вічно у серці моїм.
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***
Я чую в музиці слова
І бачу в небі птахів зграї.
Росою скупана трава,
А на росинці промінь грає.
Велично й праведно течуть,
Течуть неспішні води річки,
І мов назад пливуть, пливуть
Давно минулі роки й стрічі.
А море музики бурлить,
І спогади у нім не гаснуть,
Минає день – вогнем горить,
І подих в небесах гарячий.
Возносить музика мене,
На хвилі клекітній гойдає,
Обніме – й знову геть шпурне,
Й минуле в серці оживляє.
Там дикий барабанний грім
І плач дитячий – він рве душу;
В глухім безмов’ї отчий дім –
Зник з того дому хліб насущний…
Я чую в музиці слова
Любові, котру часом змито.
Живіш немає божества,
Ніж музика в душі відкритій.
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Cолод гіркоти
Полин, що у снігу заснув,
Тебе вколисують морози...
А пам’ятаєш сонця спів,
Любові живодайні грози?
Твій запах згадую щораз
І солод гіркоти на серці,
І юності сумний екстаз,
І щастя, що дитинством зветься.
Та я вернуся ще, як Грааль,
В край гіркоти, що краща меду,
Де світиться жива печаль
У чистій сині небозводу.
Полин, що у снігу заснув
Поміж пустельного безкраю,
Я в серці гіркоту несу –
І на пробудження чекаю.
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Перший капітан
Присвята всім капітанам
далекого плавання

Моряцька форма з галунами
І золотих нашивок блиск.
Летить наш барк під парусами,
Торкають щогли неба вись.
А ми на барку тім – курсанти,
І капітан – як Бог для нас.
Під вітром гнуться реї, ванти,
В душі – романтики екстаз.
В морській було усе це долі:
Моря, чужих портів дурман.
Ні разу не забув звідтоді
Тебе, мій перший капітан.
Морське звання – святе назавжди
І долю береже мою.
Я капітана, ніби брата,
Безпомилково впізнаю.
Нагрудний знак я свій дістану,
Де якір, і ланцюг, й секстант...
Уже якщо став капітаном,
То ти навіки – капітан.
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Та я люблю...
Смієшся й кажеш ти, що я глушман,
Черствий глушман, якому
Страждань сердечних не збагнуть.
А я люблю, без пам’яті люблю.
Ти кажеш жартома: «Мій капітан,
Візьми мене в свої моря!»
Душа виспівує без слів,
Тебе люблю, без пам’яті люблю.
Прощаючись, шепочеш ти: «Пока…»
Цілую щічку на ходу.
І забирає тебе ніч.
А я люблю, без пам’яті люблю.
Летить-хлюпоче літ стрімка ріка,
І ти давним-давно не та,
І обміліли всі моря,
Та я люблю, тебе одну люблю.
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***
Радість безконечна,
Море переливне,
Стримана, безпечна,
Бажана і мила.
В пестощах розкута,
Ніжна і ласкава,
Таїна забута,
Повінь величава.
І близька, і дальня,
Смирна та облесна,
Пісня величальна,
Зіронька небесна.
Дівчина Бурятії,
Серцю нагорода.
Ти моя симпатія,
Страх – і світлий подив.
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***
Вся ніч без сну –
Доль не збагну,
В глибінь минулого дивлюсь.
Вогні морів
І світло днів…
Боюсь – засну і не проснусь.
Залишусь там,
Де небесам
Так любо клич вітрил дзвенить.
І хай зима,
І хай – в штормах,
І хай від страху смерть тремтить.
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Клич крові
Л.Т.

Я чую клич – яких світів? –
Манливий клич любові й крові.
І магія гортанних слів
Приходить раптом з давніх снів,
Й життя моє навіки в слові.
І котить хвилі ковила,
А я лечу на кобилиці,
Попереду – холодна мла,
І не збагну, де сон, де яв,
Й не закохатись неможливо.
Ви стоїте біля вікна,
Й ведемо ми розмову світську.
Фужер неторкнутий вина,
Зі мною ви, і ви – одна,
І усміхаєтесь привітно.
Я уявляю іншу Вас –
На скакуні в степу безкраїм,
Удвох мчимо – сердець екстаз! –
На Захід, бо це долі час,
У світ незнаний – він гукає.
В очах розкосих – пристрасть-клич,
В очах такий вогонь таїться...
І я готовий, мов колись,
За Вами вслід – траво, не гнись! –
Летіти в степ на кобилиці.
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Чекання перемін
Пахтить повітря гостро, –
Весніюча блакить!
Як складно все і просто –
Лише тобою жить.
Що далі? Пригинає
Світ зрад. З морозом він!..
Та серце все чекає
Весняних перемін.
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Муза
Скаже перший: «Ти обуза…»
Скаже другий: «Ти герой!»
Та тепер зі мною Муза, –
Я не цей і я не той.
Прийде в спальню серед ночі
І чоло торкне моє,
З усміхом примружить очі –
Й римою розбещує.
Бо в очах її розкосих
Затаїлась пристрасть-смерть.
А коли розпустить коси,
Я стаю безвольним геть.
І тепер зі мною Муза,
Вершник я чи під конем...
Я нікому не обуза,
Але граюся з вогнем.
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Наслання
Струнка, усміхнена, пригожа,
В очах – тайфун: не обмину!
О, як же ти предивно схожа
На діву із чужого сну.
Метнеш свій погляд хтиво-томний,
А потім зникнеш, як туман.
А то безпомічно і скромно
Всміхнешся раптом. Все обман!
Тобі я нащо, диво-діво?
З тобою ми із різних снів.
Я йду направо, ти – наліво,
У край обманно-любих слів.
Та хочу, хочу я обману,
І сняться все ті самі сни.
Ти – як наслання із туману,
Примарна мрія з далини.
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***
Я не знаю, чого в тобі більше:
Гордих планів, лукавства, жаги?
Королевою стала б ти в Польщі –
Кров шляхетська б лилась навкруги.
Там, де Ніл несе води неспішно
Й піраміди царів стережуть,
Ти, цариця, зухвала і грішна,
Підсипала б коханцям отрут.
З ворогів твоїх ворог найперший
Побажав би тебе спити вщерть.
Ти знадлива й сяйна була б гейша,
І тебе уникала би смерть.
Знаю, тої немає у світі,
Хто б з тобою в коханні зрівнявсь.
Ти співала. Грав ангел на лірі,
Юний бог на колінах стояв.
Жінко, чуєш? Я справді не знаю,
Де ти навчена – в пеклі? в раю?
Та клянусь, я тебе заарканю
Й пиху царську із тебе зіб’ю.
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***
В садку побило градом квіти,
Відлуння грому чути в снах.
Не рань же поглядом сердитим, –
В нім болю більше, ніж в словах.
Стою у думці на колінах, –
Я знову винен без вини.
В садку стихає спів пташиний
Посеред ярої весни.
Прости! За що?! Я сам не знаю.
Хто у житті цім не грішить?
А я?.. А я тобі прощаю,
І хай… хай Бог тобі простить.
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Посвята жінці
До стіп твоїх лягти готові.
Любов – мов казка, мов окови.
Княжна, царівна і шахиня,
Краси земної ти богиня.
Любов ясна, ясна і мука, –
Ти – притягання, ти – розлука.
Твій світ – це Всесвіт самотою.
Та ти, моя земна, зі мною!
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Даная
Оголена жінка – мов сонцем налита,
Художник увічнив у кольорі мить.
Даная манить мене через століття,
Від грішних думок моє серце тремтить.
Проте я ніколи уже не дізнаюсь,
Горює за чим херувим золотий,
Де зваблює Зевс на картині Данаю,
І світло вгорта їхній гріх неземний.
Життя безконечне, і таїнство вічне,
І тайна до себе манить знов і знов,
У вир хтось кидається легко й безпечно,
Й так само в незвідане кличе любов.
Із захватом серця дивлюсь на Данаю
Й думками гріховними в небо злітаю.
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***
Не гнівіться, себе не карайте,
Хай сама обирає дорогу.
Відпускайте любов, відпускайте,
Відпускайте її, ради Бога.
Птах співучий загине в неволі.
Пісня глухне в темниці – їй тяжко.
Задихається серце від болю,
Дайте волю нудьгуючій пташці.
О, не сердьтесь, себе не карайте.
Долі дві – дві нерівні дороги.
Відпускайте її, відпускайте,
Відпускайте любов, ради Бога.
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***
Завтра на ранок ти зайдеш у дім, –
Щоки рум’яні і шубка в снігу…
Щось запитаєш (а правда ж не в тім),
Погляду квітку метнеш на ходу.
Знаю, все знаю – пізнав-бо не раз
Холод твоїх неподатливих губ.
Бідному серцю даремний наказ.
Цок-цок годинник: люб чи не люб?
Роки збивають серця невтрим,
Наша історія – ні, не нова.
Кину у грубку листів твоїх грим –
Хай попеліють всі ті слова!
Цок-цок годинник: люб чи не люб?
Так! Пам’ятаю жар твоїх губ…
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Білі птахи
У синім небі
На тлі високих чорних хмар,
Літає небиль
Серед забутих снів-примар.
Але у зграю
До болю білих голубів
Попали стріли –
Слова душею злих людців.
Не треба болю,
І чорні викиньте слова…
Любов – на волі,
Любов убита ще жива.
Літають птиці
На хмар високих білім тлі.
Любов вершиться
Й не знає ненависті слів.
Тут серце світла –
В любові є одвіт на все.
Поета віра
Те світло золоте спасе.
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***
О, як звабливо й гостро
Весною світ пахтить!
Як складно все і просто –
Лише тобою жить.
А далі що? Гнітючий
Морозяний світ зрад...
Однак чекає серце
Весняних змін парад.
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Забути
Де в полум’ї каміна
Згорілих слів сліди?
В засніженій долині
Блукаю знов один.
Чому я повертаюсь
У те, що не вернуть?
Ночами прокидаюсь
Й шепчу в нудьзі: «Забудь!»
Згоріло – не зліпилось,
То як же жити з цим?
Здаюсь на вашу милість,
Дозвольте зняти грим.
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Вона
У пам’яті – далекий гул вокзалу.
Він говорив щось, а вона мовчала,
І билась в серці тишина.
Як нерв душі, як згусток болю,
Як птах співучий у неволі, –
Розлуці пісня – зайвина.
Одна іде по вулиці пустинній,
Світ виповнила гіркота полинна,
Безодня рот розкрила свій.
Душа кричить в безмов’ї із надривом,
Несила ждати щастя над обривом, –
Так хочеться злетіти їй.
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Вільні вірші
1
Кажу я: «До нової стрічі»,
Ти кажеш: «Прощавай» –
І дивишся крізь мене
Вдалечінь.
Зіяє раною густо-червоний кетчуп
В гладкого чоловіка на серветці, –
Він так зайнявся шашликом,
Що не до нас йому.
Горобчики ручні
Хапають крихти зі столів.
У нас їм нічим поживитись, –
Нудьга довкола й на столі.
…Усе це в лютому було,
А видається – вчора.
Тебе нема,
Лиш слід помади на серветці,
Неначе рана, кровоточить
В страждаючій душі.
Хто зруйнував життя нам?
Чи не птахи?
Колишнього кохання кілька крихт
Склювали горобці.
О, не забуть те «Прощавай»
І лютий руйнівний.
2
Мені б згори сторчма скотитись,
Від снігу обтруситись,
Повітря свіжого ковтнути
І про вчорашнє геть забути.
Забути: вчора ти пішла…
Та сніг, наш перший сніг, розтанув,
І вже нічого не вернути.
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3
А вільні вірші – як
вибоїни та ями.
Що краще? Криво а чи прямо?
Асфальту сірого понурість
І пісня польових доріг –
Невловні почуття й відтінки
Поезії живої.
Та в світі, всупереч всьому,
Все ж вірші вільними живуть.
Ось всюдисущий наш чортополох,
А кропива – з ним поряд…
Троянді кропива не рівня?
Бо не царівна?
Бо жалить на усі боки?
В троянди теж є колючки.
Вільні вірші,
Кульгаві рядки
І життя рваний ритм…
Уже п’ять днів, як ти пішла,
І жалять спогади, мов кропива,
Терзають серце, душу рвуть.
Та знаєш? Раптом зацвіла
Троянда – вперше за багато років
Без тебе зацвіла.
4
…А на сусідньому даху
Гуляють тіні.
Танцюють, дражнять миші
Нерозторопного кота.
Бездушна зірка блискотить,
Як вчора блискотіла,
Нагадує про все мені.
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…Та враз присів край даху місяць –
І зникли тіні,
Пітьма зникла.
Умент розбіглись миші,
Кіт в сяйві місячнім розтав.
Зоря блищить
З небесного простору…
Тебе ж нема,
Нема зі мною поруч.
5
Вночі все небо заволокло
Непробивною сірою імлою.
І стали іншими дахи,
Будинки мовби потьмяніли.
Старими стали.
І плачуть вікна.
Ні, ні… То плаче небо.
Й ці сльози можуть литись днями.
Що сталося? Чия вина?
В живій природі все – як у людей:
Вона співає, мучиться, радіє
І буйствує вона,
Коли ми ображаємо.
Жахливий гнів її:
Дрижить земля,
Вогонь із пащі вивергаючи.
А то покотить вал води,
Все на шляху змітаючи.
Яким тоді буває грізним небо!
Гримлять громи,
Вогні помежи хмар літають,
І хтось немовби із відра
Непогамовно землю поливає.

48

Сьогодні ж ізрання
Мені нестерпно сумно.
Відходить осінь, небо тихо плаче…
В природі все, як у людей, –
І все інакше.

Хмільний місяць
Нап’юсь – а що веселим нам?
Нічого. Море по коліно.
Всім ворогам борги віддам,
Знайду знов друзів неодмінно.
Життя почне виток новий.
На грудях я тільняшку рву
Й наспівую дурню собачу...
Адже я мрією живу,
Чому ж тоді так гірко плачу?
І місяць супиться хмільний...
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Відень
І музика в серці звучала...
Олександр Родін

Несли, ніби в небо, карету
Чудові розвихрені коні
По дзвінко співаючім бруку,
І музика в серці звучала...
Я бачив, я бачив, я бачив
Прекрасну в кареті тій даму.
Як сонце, тремтячи любов’ю,
Дивилась на світ незнайомка.
І в погляді тайна ховалась,
У захваті серце летіло
Кудись у небесні простори.
Ті миті, ті миті, ті миті –
Як мало й багато для щастя
Нам треба у сяючім світі...
О, я пам’ятатиму завжди,
Як музика в серці звучала...
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***
Палає свічка, віск сплива,
І в серці множиться печаль.
А ніч багата на дива,
І жаль життя, і ночі жаль.
Де ніч, де день, – кінця нема, –
Зник вогник свічки в мить одну.
Всепоглинаюча пітьма
Сховала ночі таїну.
І ніч, і день – як два крила, –
Що глибша тьма, то світло – грім…
А ночі жаль, – в ній ти була.
І жаль життя – без тебе в нім.
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***
Білий сніг, до болю білий...
Білим світ весь замело.
Чую в шибку стук несмілий –
Прокидається село.
Може, це мені ще сниться?
Хто там перший у цій грі?..
Дзьобом б’є у скло синиця,
Будить рано на зорі.
Одиноко, у печалі
Я живу між білих снів.
Шлях в кінці – як на початку,
Щось чекаю між снігів.
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***
Знов на деревах вранці – іній,
І погляд чийсь чогось чека,
Й холоне світло в неба сині,
Й дрімає втомлена ріка.
Знов листопад понурий бродить
Вздовж непривабних берегів.
Пожовкле листя сум наводить.
Ні друзів... і ні ворогів.
Немов життя наполовину, –
В душі ні літо, ні зима.
Тремтить промерзла горобина,
Цей листопад – немов дурман.
Та з неба промінь зблисне раптом –
Й засяє храму хрест святий,
І вернеться до мене благість,
І світло, й віра, й супокій.
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***
Потонуло сонце в морі,
Затопило душу горе.
Під святими небесами
Виповнилась ніч сльозами.
Радість-щастя відступає,
Горе серце розриває.
Але й горе – мозаїчне.
Не буває горе вічно.
Відгримлять шторми та бурі,
Обрій зникне у лазурі.
Море знов прозріє сонце,
Світлом виповнить віконце.
І поверне в душу радість –
Низпошле Всевишній благість.

54

Місячний квартет
Дві скрипки, альт і піаніно
Ведуть мелодію одну.
Я бачу місячну рівнину.
Я серцем чую тишину.
В душі то радощі, то муки
Й літ проминулих менует.
Ці звуки, о, ці диво-звуки! –
Чарівний світлості квартет.
А місяць стукає у шибку,
Благально в очі загляда.
Кричить, немовби птах підбитий,
Тремтить, як річкова вода.
В душі то радощі, то муки
Й відлуння років-естафет…
Ці звуки, о, ці диво-звуки,
Чарівний світлості квартет.
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Чекання чуда
Чекаю й знаю: чудо буде,
Ще казка оживе моя...
І знов, і знов приходить чудо,
І я – в раю, у пеклі – я.
Струмують фарби-веселухи,
Рожевий клекотить туман.
Злітають птахи-омелюхи,
Іде за штилем ураган.
І хай уже було усе це.
І світло, й свято в шалаші.
Хай сходило мільйон раз сонце,
Та знов – світанок у душі.
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***
Так невблаганно і жорстоко
Терзає море вічний берег.
Але життя непереборне,
Цвіте поміж каміння верес.
А десь позаду в митях – вічність,
І миті в завтра шлях проторять…
Життя тендітна безконечність –
У неповторності повторень.
Природа відверта обличчя
Від радощів людських і горя,
І в тій байдужості величчя –
Світобудови неповторність.
Так неповторно хвиля грає,
Й моя дорога неповторна.
Зоря моя летить й згорає, –
Смерть, як життя, непереборна.
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***
Пам’яті капітана далекого
плавання Михайла Свірського

Я не люблю брести по колу,
Наштовхуватись на повтори,
Судити, хто дурний чи кволий
В порожніх затяжних розмовах.
Сидіти не люблю в засаді
(дарма, то бійка, а чи справа),
Не можу вдарити іззаду,
Зло ненавиджу і безправ’я.
Сувора прямота дорожча
Мені, аніж хитке мовчання.
Збагнути хочу тих, що можуть
Простити зраду за страждання.
Я так давно ходжу по колу
І знаю радість, знаю горе.
У сні знов чую друга голос:
Ми вперше з ним йдемо у море.
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Усе було…
У ніч глуху був перший крик,
При світлі дня – був перший крок,
Усмішка сонячна була,
І відчуття: ти – сонця птах,
Коли пішов із серця страх, –
Усе було.
Й отруєна була стріла.
Як спалах – погляду змія,
І мрія в нім була моя,
Любові золота бджола.
І стежка в пекло (ще не та!),
Ума і серця сліпота, –
Усе було.
І тьма білісінька була.
Несмілий перший доторк губ,
І відчаю, і страху зруб,
Образа перша теж була,
Мольба й прохання: «Не ревнуй!»,
І ревнощів пекельний нурт –
Усе було.
Минуле вигасло дотла.
Сховав час, наче переліг,
Зітхання перше, перший сніг,
І сором, і душі йордань.
І пісня, що була для всіх,
Неторканості світло й гріх, –
Усе було.
Був щастя сміх і плач прощань.
І знову ніч, і ніжність фраз,
І знову все, як перший раз, –
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Любові неземний зачин,
В повтореннях – життя краса,
І розпростерті небеса, –
Усе було.
Та, як раніше, я один.

***
Укотре вже я помиляюсь:
Негідник обдурив ізнов!
На місці рівнім спотикаюсь,
Іду – лице розбите в кров.  
Мороз і вітер крають щоки,
Немовби ті ножі... Мені
Терпіти доки ще уроки
Обману, підлості, брехні?
Проте не можу я без віри,
Добро без віри погублю.
Мене дратує колір сірий,  
Живі я кольори люблю.
І хай укотре помиляюсь,
Обличчя хай розбите в кров, –
Ніколи друзів не зрікаюсь,
В добро я вірю як в любов.
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На березі ріки нічної
Так безтурботно і знайомо
Цвіркочуть цвіркуни-герої.
Привіт, мій краю! Знов я вдома,
На березі ріки нічної.
Все відійшло, все відзвучало,
Світ – мов з купелі молодої.
Почну сьогодні все спочатку
На березі ріки нічної.
Там, за рікою, сплеск зірниці,
Тут – зорі тчуть рушник любові.
І вогневі у небі птиці
Дурненьке серце ваблять знову.
У світі чистім, світі грізнім
Колишні цвіркуни – зі мною.
Й життя почати знов – не пізно
На березі ріки нічної.
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На дорогах Хмельниччини
Привітно верба гілочками махає
І вишні назустріч біжать в білих сукнях.
По-іншому все тут і все, як раніше,
Я чую слова дорогі і нечутні.
Що бажаний син я, хоча і син блудний, –
В морях мені завжди цих слів бракувало.
Додому вертаюсь, душею вертаюсь.
Як треба багато мені – і як мало!
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Слухаючи музику Моцарта
у Відні
Той Відень вечірній, і збурені ноти,
Співаюча скрипка, і блиск оченят,
Дзеркал благородство, колон позолота,
Срібляться ріжки й тихо люстри тремтять.
Такий шал шалений ховається в скрипці,
Що впину, здається, на нього нема, –
То плаче дитятком, забутим в колисці,
То душу кудись до небес підійма.
І флейта тендітна мене покорила,
В душі бунтівливій лишила свій слід, –
В ній ніжності строгість і слабкості сила,
І подиху легкість, і гордий політ.
Божественно царствує скрипка в оркестрі,
І в такт їй старається красень-рояль.
В душі почуття позабуті воскресли,
І радість миттєво змінила печаль.
Мелодії Моцарта тайну ховають, –
Але хіба зможу знайти її нить?
До часу печалі-напасті втихають,
І хочеться знову любить і любить.
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Бурштиновий слід
Тримаю бурштиновий камінь,
О, скільки він зберіг таїн!
Життя минулого органи –
Й реліктовий комар у нім.
Земне життя летить, мов річка,
Хто нас згада в глибинах літ?
А ось комар зумів навічно
Лишити бурштиновий слід.
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***
В дощах мокне осінь, і дике болото,
І сіють тумани над річкою сум.
На ріллях ґвалтують ворони голодні,
І я в цім болоті забув про красу.
Мов тисячі літ проминули відтоді,
А світло чекання – у серці на споді.
Весняна гроза, й сонце знову розлого,
Герань розцвітає в далекім вікні,
В долоні – окрайочок хліба тяжкого,
Голодного хлопчика бачу у сні.
Мов тисячі літ проминули відтоді,
А клич воскресіння – у серці на споді.
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Посвята
Світлій пам’яті моєї мами

Журавлів забутий клекіт
Раптом прийде у мій сон,
І беріз лякливий шепіт
Візьме серце у полон.
Давня оживе тривога,
Серце виповнить печаль, –
Мама стала край порога,
Дивиться в ранкову даль.
Знову вітерець гойдає
Ту берізку при вікні,
Серце рідний дім згадає,
Тихе світло вдалині.
Стала іншою планета,
Я не той, життя не те,
Та спішу в село – мов жде там
Серце мамине святе.
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***
Йду... Така вузенька стежка.
А веде вона куди?
Чую голос застережний:
«Любий, далі не ходи...»
Тертий долею, мов кремінь,
Не боюсь нічого я.
Не лякає душу темінь
І печалі течія.
А чому вона тут бродить?
Уночі чому не спить?
Щось нуртує у природі...
Хто зі мною гомонить?
Гори – справа, прірва – зліва,
Крок непевний – і пропав.
Бачу образ діви в білім,
Чую голос: «Там – біда...»
І видіння вітер гонить…
Сотворю рукою хрест.
Блимає у небі вогник.
Сам-один стою, мов перст.
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***
Як тяжко мило усміхатись
Злим ворогам впродовж років,
Над силу радість удавати,
Коли в душі не радість – гнів.
Збав, Боже, нас від цього болю –
Нести неправди каламуть...
Це пекло – жити в тьмі неволі,
Із вічним: «Бути чи не буть?»
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***
Іду туди, куди таки не всі дійшли.
Іду без страху і тривоги.
Одна для всіх зоря ячить з нічної мли,
Та різні в нас усіх дороги.
Вернувся хтось із півдороги – страх висоти! –
Чи задихнувся на вершині...
Не просто слово – слово точне віднайти,
Не згинути в слів баговинні.
Манливий вогник вдалині лишає слід,
Те світло через хмари бачу.
До Бога шлях крутий, такий далекий Схід,
І знаю – далі буде важче.
Та я іду вперед, невтомно-вперто йду,
Й високе світло рве тенета.
Можливо, я зорю далеку віднайду –
Вона не обмане поета.
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Лики жіночі
Знову я в Кременці, знову я вдома;
Те, що минуло, у пісні живе.
Серцю там любе усе i знайоме,
Річечка русло шукає нове.
Голос летить між віками на крилах,
Смертю неволю Батия поправ,
Ірва загинула, та не скорилась…
Річка несе вічну пісню життя.
А скелі дівочі омиті сльозами,
Птахи над ними нечутно ячать…
Душечки в небі літають над нами,
Птахи – то душі невинних дівчат.
Серцю відкриті висоти і далі,
Сонце хлюпоче в святих куполах,
Нашої радості й віри Почаїв,
Діва Марія і благість в серцях.
Край мій – частинка землі, Богом дана;
Лики жіночі, їх знає народ, –
Скільки було їх від Ірви до Анни! –
Небо співає пісні про жінок.
Стану і всі імена пригадаю,
Мама там з ними, я Бога молю….
«Знаю, матусю, я вірю і знаю,
З тими жінками ти стрілась в раю».
Гори святі. І нескорені храми,
Сили жіночої дух все зборов…
Лики жіночі й між ними – лик мами,
В серці навіки і біль, і любов.
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Таємниця безсмертя
(За мотивами епосу шумерів
«Сказання про Гільгамеша»)

Я – шумер
І живу там, де Тигр і Євфрат
Води в вічність спокійно несуть…
При джерелах борні,
У пророчих оточенні снів
Я живу між всесильних богів.
Бог Енліль, –
Він надвоє розсік світ старий,
Він вселенську яву сотворив,
Приручив хаос він
І над мороком світло возвів.
Для шумера це – бог над богів.
Світлий лик
І знайомих очей пильний зирк,
Не впізнати не можна його.
То це ти, Гільгамеш?
Той з Урука відважний шумер,
Що богам свою душу простер?
Сад богів, –
Гільгамеш там безсмертя шукав,
Може, там і мені пощастить…
Я в пророчому сні
Уздовж річки по стежці іду
Й зустрічаю там тінь Енкіду.
О, Іштар, –
Сластолюбна богиня жаги,
Дочка дивного бога Ану!..
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Чую крик, чую клич:
– Ну, бери ж мене сміло! Чом ждеш?
Через пристрасть безсмертя знайдеш.
Вранці я
Сон пророчий згадав
Й захотів повернутись назад,
В світ забутих богів,
Де в Ніппурі арійцем я був
І між рівними бився та жив…
Та ніхто
Не потрапить у той Сад богів,
Не прозрить таємницю життя.
Що життя є? Й що смерть?
Я читаю таблички й молюсь –
Тайну неба пізнати боюсь.
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Аромат літа
Вітер похмуро дерева терзає,
Хмар клапті в небі, як риби, пливуть.
Осінь дочасну печаль навіває, –
Як перебути нудьгу-каламуть?
Я із криниці води вніс до хати
І чай запарив із лікарських трав.
Літо озвалось п’янким ароматом,
Зникла без сліду осіння хандра.
В пам’яті – запахи теплого літа,
В серці – веселий розкотистий грім,
Десь у минулому – ранків привіти,
Сонячним світлом наповнився дім.
Свято в алеях притихлого саду, –
Хмари розвіялись, небо ясне.
Літо свою повернуло принаду, –
Осені час ще чекає мене.
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Хмара біла
Небо лазурне. Пташкою білою
Час цей летить.
Дівчина в ситцевім платті по вулиці
Вранці спішить.
Біла хмарина у небі розтане, –
Видиво-міт.
Пташкою вільною юність літає
Тисячі літ.
Птах полетів і манить мене, кличе, –
Не дожену.
Плаття легеньке із білого ситцю, –
Ніби зі сну.
В чистій лазурі хмариночка біла
Тихо пливе.
Юності світлої щастя несміле
В серці живе.
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***
Розпанахане сонце зимове…
Як вібрує засніжений простір!
Я стою над простором безмовним, –
Стільки літ я не бачив цей острів!
Боже мій, як мені всі ці роки
Острівної землі бракувало:
Вітровіїв, дощів на всі боки,
Перекличок пташиних базарів.
Тут блукав по брусничних полянах
І рибалив, чув ранок і вечір,
Від тайги і від моря був п’яний,
Молодий був, міцний і безпечний.
У повітрі цім – півночі ніжність,
Хоч на серці – печаль та утома.
До щоки прикладу жменю снігу:
Я на острові знову, – я вдома.
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***
Плетениця безладдя і бід.
Рими дихають смутком-печаллю,
Та душа знов готова в політ,
Закриваюся віршем, як сталлю.
І рятує мене вірний щит,
Я в строфі свою душу спасаю.
Що боліло, уже не болить,
Та страждаю… Без болю страждаю.
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***
Я бачив світ, та був незрячим,
І чув світ, але був глухим.
Рибалив, полював, пиячив
І був гулякою метким.
Але ж нічого я не бачив
Й нічого чути я не міг.
Невір’ям сам себе партачив –
Невинність серця не зберіг.
Я думав: це і є мій жереб,
Грішив – і позбувавсь гріхів…
Та дав Господь почути небо
І вірші дав пізнати Він.
І враз життя земне змінилось,
Мій світ навіки іншим став.
Поетом бути – вища милість!
О, скільки ж я раніш втрачав!
Тепер душа веде і кличе –
Душа... вона до Бога ближче.
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Посвята тим, що відійшли
Пам’яті С.Т.Кожемякіна

Минають ночі й дні у згоді, –
О, скільки там, на небозводі
Зібралось дум моїх печальних
Між хмар летючих – сивих псів.
О, скільки, дивним часом гнаних,
Пропало в бездні голосів.		
І я за думами злітаю,
І в небесах земних витаю,
Й повітряний знов зводжу замок,
Й чекаю кликаних гостей…
Мені ж назустріч – траур рамок
І цілий ряд сліпих смертей…
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***
Села глухого сто маруд –
Немає сил на співчуття.
Понурий і злиденний люд –
За рубль здає своє життя.
І запустіння каламуть,
І лиць покірлива печаль…
Ось-ось і це життя проп’ють –
І пропивати їм не жаль.
Очиці полохких дітей,
Мов світлячки у тьмі горять.
І чергою сліпих смертей
Дочасні хрестики стоять.
І все слова, слова, слова –
Бездушно блискають вони.
А у життя – свої права.
Життя страшніш за всякі сни.
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Моє місто
Будинків скупчене громаддя,
Реклам бездумних мішура.
Машин ревучих рух безладний –
Чорніє простору діра.
Сусідів незнайомих лиця,
Рідких дерев хирлявий ряд.
Мак-Дональд, гамбургер і піцца
В душі крізь ту діру летять.
Сузір’їв золотих тяжіння –
В дірі захований магніт.
То вознесіння, то падіння
Нам зоряний вістить зеніт.
В ряду калашнім не дихнути, –
Не зразу вийшов я на пруг.
Комусь це місто – ворог лютий.
Мені ж – щонайлютіший друг .
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***
В душі замети намело,
І студить душу гамір міста.
У тихе утечу село –
Вдивлюся у озер намисто.
Трав росянистих накошу,
Росою вранішньою вмиюсь,
Образи недругам прощу,
Тоді, можливо, прийде милість.
В душі народиться тепло,
І серце переповнить радість.
Чи ще побачу те село?
Та є воно – і це вже благість.
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***
Буває зимно на душі,
Так некомфортно, непривітно,
Як у дірявім шалаші,
Коли надворі – дощ із вітром.
В душі, де суєти імла,
Слова – немов тяжкі окови…
І, як отруєна стріла,
Буває, тяжко ранить слово.
Та іноді в душі весна,
Пісні із кришталевим дзвоном;
Тепло своє віддасть сповна
Душа, натхненна віщим словом.
Слова, як птахи молоді,
Спурхнуть – і поміж нас літають,
І воскрешають іноді,
А іноді – і убивають…
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Знак долі
Вогник вдалині моргає,
Ніч земна летить в піке.
Тихо душу огортає
Свічки полум’я слабке.
Й неясна манить надія,
Клич невидимий труби,
Серце мре і холодіє,
Присуду чека судьби.
Що нам день цей обіцяє?
І чому в душі любов?
Хоч далекий – та гукає:
Голос чийсь я чую знов.
Вогник вдалині моргає,
Мов земний душі маяк.
Та душа іще не знає:
Доля вже послала знак.
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Світле
Вологість і мряка туманна
Дістали мене до кісток.
І душу обсіли примари,
Вчепились у неї, як в рок.
Та небо немовби світліє,
Світліє від думки чоло.
І радість висока вже зріє –
В житті моїм щастя було.
Дитинства діставсь мені спадок –
Дорога, лісок і ріка.
Згадаю – і втома враз тане,
Минає скорбота важка.
Дитинство моє босоноге
Мене виручало не раз.
І в серці моєму відтоді
І світло Великодня, й Спас.
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Сахалінськiй мотив
…Й щоразу – ніби перший раз –
Чекаю зустрічі із морем.
І ось той заповітний час, –
Душа святкує на просторі.
Знов – мов на протязі мені,
Знов – срібні вітру перегуки.
І клекіт моря вдалині,
І в стилі ретро – танго звуки.
Відносить небо хмар ряди,
Відносять ночі снів когорти.
Зі мною море назавжди
Й вітри його – і злі, і добрі.
Стою на березі один, –
Вітри гуляють на просторі.
Близький – далекий Сахалін, –
Відкрите, невмируще море.
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Бобер і Крокодил
(Байка)

І трапилась біда: у заводь – в світ бобровий –
Явився дехто і будинок звів дубовий.
– Розбій! Грабіж! – Бобер-скромняга заволав. –
Хто цим будинком сонечко закрив?
І хто за ніч тут гріб цей збудував?
Іще мій прадід в заводі сій жив.
І раптом звідкись перед ним з’явилась морда,
Бобер не бачив ще страшнішої потвори.
– Тут все моє! Й повітря я купив!
І бір цей, і цей вид, і всі дива натури!
Я олігарх м’ясний! Я – Крокодил!
Господар я! А ти – злодюга й дурень!
– Розсудить скоро нас зима, мороз і хуга, –
Пролепетав наляканий Бобер-скромняга.
– Я вашу зиму просто зневажаю!
Всесильний я! Подумаєш – зима!
Я буду жити так, як забажаю!
Нових будинків тут постане тьма!
Бобер достойний відійшов смирненько
І вдома у куточку помоливсь тихенько.
Дійшли слова молитви до Небес.
Прийшла зима. Бобер із нею у ладах.
Блаженствує покритий снігом ліс.
Замерзлий гріб покоїться в снігах.
Без честі, як без хліба, не прожити, –
Та честь, як хліб, за гроші не купити.
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Поетові
NN

Маєш нині кепський настрій?
Посади вершечком вниз
Деревце. А людям здасться,
Що напився ти до риз.
Крутоне при скроні пальцем
Нерозважливий дивак.
Не соромсь, підскакуй зайцем,
Ти – поет, не просто так.
А якщо вже хтось там, десь там
Посміється з новизни,
Знай: свиня не з’їсть поета,
Ти – посланець неземний.
Словом пристрасним і бравим
Пробивай дорогу в рай,
Розганяй строфою хмари
Й побратимів розганяй.
Хай біжать, куди завгодно,
Може, й до чужих планет...
І надалі благородно
Все чини, душа-поет.
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Летюче світло
Знов не кінчаються боріння, –
Безмежні Господа дари…
У пітьмі – блискавок прозріння, –
В душі хвилюються світи.
Зоря впаде, без сліду згине, –
Летюче світло зникне вмить.
Душа земну безмеж покине,
Та пам’ять довго ще болить.
Любов приходить і відходить, –
Світи хвилюються в мені.
Зоря горить на небозводі,
Та не згорить в своїм огні.
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І знов про поезію
На човнику я у безкраїм просторі, –
Фантазій дивацьких вигадливий плин.
У віршах покірні мені небо й море,
Торкаюсь рукою найвищих вершин.
Як птахи весною, злітаються рими,
У небі кружляють і просяться в стрій,
На лютнях дзвінких виграють серафими,
Поезія – мій провідник серед мрій.
Поет, поцілований ангелом в тім’я,
На крилах злітає до світлих небес,
Поету підвладні чесноти нетлінні, –
Він в слові останнім навіки воскрес.
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***
Пам’яті Максиміліана Волошина

Покраяне небо вершинами гір,
І часом розставлено знаки.
І зорі предвічні, і зоряна шир,
І в небі яріючі маки.
І друг передгір’я – хитка ковила,
І запах довкола полинний…
Тут правда і вигадка – мов два крила,
Тут бродять легенди понині.
Ось з бескиду профіль Поета постав.
А може, це неба знамення?
Змішалися мрії і марень анклав,
Змішались часи і щодення.
Тропа до могили Поета веде,
І море безгучне під нами,
І віриться: дух його світлий живе
Й блукає край моря ночами.
Хоч тіло згаса між смертей-холодин,
Життя на землі не згасає.
Інакше – про що так зітхає полин
І нащо цей мак так буяє?
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***
І птахи не птахи,
Забули літати.
Є люди – немовби
Родились крилаті.
Їх воля всесильна,
І розум – як бритва.
Їм небо доступне,
А сила – в молитві.
І перед Всевишнім –
Смирення й покора,
А в помислах чистих –
Ні краплі докору.
Їм як нагорода
Страждання великі.
Відходять на небо –
Святі їхні лики.
Пташки нещасливі
Забули літати.
З молитвою люди
Родились крилаті.
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***
Не скаржусь я на лихо і на біди –
Був моряком, жінок багато знав,
З пінгвінами стрічався в Антарктиді,
Під зорями у сіні ночував.
Але ніяк не можу вгомонитись,
Хоч сонечко моє іде на спад.
Мені земний спокій іще не сниться,
Натхненним серцем славлю зорепад.
Перед жіночою красою завмираю,
Задля жінок я весь би світ зігрів.
Вогонь жадання досі в серці маю,
В коханні не боюсь високих слів.
Знов я в дорозі, знову поспішаю
І знову миті радості ловлю.
Бо що є краще від земного раю?!
Життя це, ніби жінку, я люблю.
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Небесні голоси
Знов голоси любові чую.
Вони злітають – і святкують;
І падають зірки із неба, –
Любові більшого й не треба.
Світіння зоряне – магічне;
Неголосно озвалась флейта…
Ніч діамантова – для стрічей,
Коли серця звучать дуетом.
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Спогад про Сахалін
Чайки над морем прудкі і бідові, –
Море і вітер, і вічності сіль…
Зсунуто дати і стерто кордони.
Радість із сумом і стишений біль.
Давні шторми, незаглушена пісня.
Сонце похмуре і тихий туман.
Небо насуплене – як часу вісник.
Правда – не правда, брехня – не обман.
Дивний хлопчина, закоханий в море,
Дивиться – повен надії! – у даль.
Близько-далекий, солодко-солоний
Острів туманний і радість-печаль.
Зсунуто час і зітерто кордони.
Правда минулого – давній обман.
Чайки над морем прудкі і бідові, –
Сяюче сонце. Легенький туман.
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Відень у травні
Над Віднем чути грізні перекати;
Клубляться, вже йдучи в атаку, хмари.
Іще лиш трохи – й рине злива…
Та небо побурчало і затихло,
Й ріденький дощ покрапав півхвилини,
І сонце залило світ знову.
Промінчик в старовинній шибці зблиснув,
У двох дівчат в усмішках засвітився
Й, ковзнувши по дахах, десь канув.
А статуя жива (яка велична!)
Заворушилася неждано – і злякала
Та розсмішила перехожих.
Рятуючись від дощику, можливо,
Колись по вуличках цих, мощених камінням,
Неперевершений біг Моцарт.
Багато пам’ятає ця бруківка –
Синів і пасинків великої епохи…
І небо, звісно, пам’ятає.
Чи не тому то відгукнеться громом,
То дощиком поквапливим проллється
І, побурчавши, затихає?
А якщо Відень виявить прихильність,
То навіть, кажуть, пощастить почути
Звучання флейти з клавесином.
І не питай, де Моцарта могила,
А слухай звуки музики небесні,
І, може, удостоїшся прозрiння.
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***
Неждано впав столітній дуб –
У спеку й дощ для птахів люб,
І ось лежить гора гілля,
І став одразу іншим світ.
Пташки мені пісень не шлють
Й не вигодовують малят.
Дівча пломбір неспішно їсть,
На стовбур, що упав, усівшись.
І безтурботно ніжками гойдає.
Дідусь із смутком на чолі
Про щось своє гадає.
У небесах кудись хмарки
Пливуть, у білі збившись зграї…
Минуть роки, минуть віки,
І десь там, у захмарнім краї,
В тіні світил, незнаних зроду,
Своє земне життя згадаю:
Як дуб давав тінь-прохолоду,
Хмарки над хатою пливли,
Дівча згадаю безтурботне
І сивого старого смуток.
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***
І в світанковій тишині
Пташок дзвінкий почую щебет,
Себе побачу у човні,
Який пливе в блаженнім небі.
Зимовий день – мов пілігрим.
У небі – хмар важких покута…
Я не шкодую ні за чим:
Те, що не сталося, – забуте.
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Орел
Тут, посеред суворих гір,
Величних у покрові сніжнім,
Життя і смерть ведуть свій спір.
Безвинний хто в нім? І хто грішний?
Ось раптом падає орел
Униз – і біль повітря ріже…
Розтане страх. Життя завмре
В безмов’ї трепетнім і грізнім.
Я серед цих суворих гір,
Де спочивають хуртовини…
Дрібне згоріло, мов папір,
Нема ні винних, ні безвинних.
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Осіннє
1
Всі трави скошено, всі квіти зірвано,
Ходжу уражений помежи ряджених…
		
Нудьга-печаль;
Всі маски скинуто, борги всі віддано,
Вузли зав’язано – вузли розв’язано,
		
Себе не жаль.
Не жаль минулого, не жаль забутого,
Надії зрілості, вагання юності
		
Навік в імлі.
За силуетами, що в морок вкутані, –
Стовпи бетоннії, мости чавуннії –
		
І край землі.
2
Дрібненькі клопоти, скарби намріяні,
Страждання вигаслі, образи в’їдливі
		
Вітри змели.
Що головним було – тепер лиш дріб’язок, –
Геть почуття гіркі, думки несміливі, –
		
Нема хули.
Як все змінилося! Знов повний ніжності,
І серцю радісно, бо причувається
		
Дівочий сміх.
Іду стежиною, ледь-ледь осніжений,
В осіннім мареві світ весь гойдається –
		
Летючий сніг.
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Старий ставок
Жайворонок в небі
пісеньку веде,
чепурні хатинки
білими рядами
квапляться до річки
разом із хмарками, –
Мов дитинства літо
знов до мене йде.
На ставку он жаби
розкричались хором,
Сердяться чи, може,
шлють мені привіт?
На засохлій гілці
спить похмурий ворон.
Не змінився зовсім
при ставкові світ.
Та не стріну друзів,
і хати порожні.
Що з тобою сталось,
стороно моя?
Жаби он співають,
як раніше, хором.
Світ кругом той самий.
А змінився я.
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На день народження – собі
Між дикими звірами в лісі сховатись,
Ночами холодними мерзнути радо.
У зорянім небі знайти себе раптом –
І смерті майбутньої вже не боятись.
Про війни не чути, знайти слово віще,
Летіти, здіймаючись вище і вище…
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Вітчизна
(Фрагмент)

Вітчизна – що це? Дім, село, дорога,
Батьки, сусіди, вся моя рідня,
І звичаї від предків наших строгих,
Все інше – мов опісля жнив стерня.
Багато що із вітром пронесеться;
Та в головному я не відступлю:
Люблю село неголосно – всім серцем,
А отже, і Вітчизну я люблю.
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ІІ РОЗДІЛ

«Серце чує тебе,
Україно!»

Переклади
Лариси ПЕТРОВОЇ
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Долоччя
(Пiсня. Музика Миколи Шершня)

Слово є заповiтне – Долоччя,
В нiм душi неприхований трепiт.
Це – дитинства щасливий куточок,
Журавлiв вiдлiтаючий клекiт.
Що було, пам’ятаю донинi:
Пагорб Пуща, туман над ярами.
Он дiдусь мiй iде по стежинi,
Й молода усмiхається мама.
Нiби райдуга – мiст через рiчку,
I духмянi покошенi трави,
I запалена вечором свiчка
Та бабусi розмова ласкава.
I куди ж журавлям тим летiти,
У яку далечiнь променисту?
Побував я в Долоччi цим лiтом
Й нiби знову зустрiвся з дитинством.
Любе серцю моєму Доллочя,
Знов до тебе у споминах лину –
Найпривітнiший в свiтi куточок,
Найрiднiша для мене мiсцина.
Слово є заповiтне – Долоччя…
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Я жалію тебе і лелію
(Пiсня. Музика Вiталiя Кияниці)

Я жалію тебе і лелію,
А це більше, ніж просто люблю.
Я за тебе радію й болію,
Бога нашого щиро молю.
Спільним горем з тобою хворію,
Навпіл втіху і лихо ділю,
Щиро серцем тебе розумію
І душею всією люблю.
Як очима тебе проводжаю,
Все для мене тоді в стороні,
А як раптом коли ображаю,
До плачу сумно й гірко мені.
Я жалію тебе і лелію,
З твого серця любов струменить.
Я тобою живу і зорію
І довіку вже буду любить.
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Ілюзорне кохання
(Пiсня. Музика Вiталiя Кияниці)

Все, що світлим видавалось,
Що було для серця миле,
В невідому даль сховалось,
Райським птахом пролетіло.
Приспів:
Ніби й не було світанків,
Присягань і обіцяння,
А були то забаганки
Ілюзорного кохання.
Те кохання часом прийде
І наповнить щастям душу,
Ледь поманить і відійде,
Мов потоне у бездушші.
Раптом мовчки озирнеться,
Юним оком знову гляне,
Соловейком розіллється,
В тихім мареві розтане.
Приспів.
Що було для серця миле,
Лиш луною обізвалось,
Райським птахом полетіло,
В невідому даль сховалось
Приспів.
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Розгулялось літо
Розгулялось літо – літо золотисте,
Променіють мрії у зеніті дня.
Наді мною небо кришталево чисте
Я купаю в річці красеня коня.
Тішиться гривастий. Дивиться на мене.
Мружиться від сонця й вухами пряде.
Синім і червоним, жовтим і зеленим
Взимку намалюю літо молоде.
Кольорів бентежних маю я багато –
Розфарбую ними всю безбарвність дня.
І в уяві завжди буду малювати
Біля річки в лузі красеня коня.
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***
Птахи щебетливі збираються в зграї.
Життєвий міняється зміст.
Прощально на вістрі осіннім кружляє
Останній березовий лист.
І осінь за обрій втікає поспішно,
А небо мокріє від сліз…
Не жаль мені осені, жаль лиш безгрішних,
Оголених вітром беріз.
Птахи відлетять та повернуться, знаю,
Гніздечка новенькі зів’ють,
А рідних, яких все частіше втрачаю,
Ніколи уже не вернуть.
Прости мені, осене, тиху осмуту,
Що душу мою полонить.
Так хочеться матір свою пригорнути,
Яка під березами спить.
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Вечір випускників
А ти скажи, скажи мені,
Чи пам’ятаєш нашу школу?
І перший вальс у літні дні,
Коли кружляли ми по колу.
Вітрильник буйний вітер гнав
До заповітних мрій юначих.
І кожен вірний курс тримав,
Повіривши в свою удачу.
Яскравим світлом майорить
Наш перший вальс і вальс останній.
Щаслива неповторна мить
І чисті помисли криштальні.
Зібравшись нині, літній клас,
Шумить, як на перерві в школі.
І я запрошую на вальс
Смішну рудоволосу Олю.
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Актриса
Горностай накидки
На її плечах,
Та чомусь не видко
Радості в очах.
Боязко, чи сміло
Йде в далечину –
Казка прилетіла
Із чужого сну.
Усмішки, гримаси...
Мрії про гастролі,
Про нові романси
І яскраву роль.
Серця устремління
В глибину живу,
Віра в провидіння
Й славу вікову.
Встелено шипами
Шлях її сумний.
Довгими ночами
Сниться сон чужий.
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***
Що за дивні візерунки,
Хто малює їх на склі?
На морозяних малюнках –
Море, хвилі, кораблі.
Хлопчаки біжать до хати.
Над дахами сизий дим,
А мене везуть санчата
В далеч із дитячих зим.
Все, чого мені хотілось,
Все, здійснилось й відійшло.
Лиш у спогадах лишилось
Миле й радісне село.
Потьмянішали ікони,
Похмурнішав білий світ.
На холоднім склі віконнім –
Паморозь прожитих літ.
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Не зникай
Оберегом твоїм стану.
І моря підкорю й гори.
І без ліків зцілю рани.
Відведу і біду й горе.
Не зникай, не пропадай у далині…
І забери своє «прощай», прости мені.
Два крила у судьби, любий.
Зачекалось мене небо.
Однокриле життя – згуба,
Але якось летіть треба.
Не зникай, не пропадай у далині…
І забери своє «прощай», прости мені.
По щоках два струмки – плачу,
Та сльозами не змить горе.
Час галопом кудись скаче.
Наша зустріч уже скоро.
Не зникай, не пропадай у далині…
І забери своє «прощай», прости мені.
Поміж нас пролягли милі...
Хоч самотність мене крає,
Я любов бережу, милий.
І вона у душі сяє.
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Осіння пісня
Осінній дощ змива давно знайомий шлях,
А я іду сама і крок не стишую,
Під парасолею, в новеньких чобітках.
Віднині вільна вже, хоч і залишена.
Я не засмучуюсь, що вже не пара ми.
Невтішний наш роман – то аномалія.
Здіймаюсь подумки – лечу над хмарами,
Бо ненормально-ідеальна я.
Не знаю, що мені в цім світі суджено?..
Посеред осені лишаюся сама.
Не переймаюся, що не одружена.
Лиш трохи жаль, що вже тепла нема.
Осінній дощ шумить, минулі дні змива.
Тумани стеляться, а листя падає.
Я про образливі і болісні слова
Давним-давно уже й не згадую.
Іду по вулиці, душа не крається.
Даремно не журюсь і не проймає жаль.
Лиш тільки погляд твій мені ввижається,
А в нім ховається гірка печаль.
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Не тривожте...
Люди кажуть: безмірне кохання –
То всміхнеться тобі на світанні,
То заплаче, неначе дитина,
І печаллю до серця прилине.
Зачарує блакитним блаватом
І троянд запашним ароматом.
Прилетить, як пташина із Раю,
Й ніжну пісню тобі заспіває.
Як не втратить кохання крилате,
Як навчитись його шанувати,
Вберегти від облуди і шалу,
Не віддати брехні на поталу?
Як збагнуть, що кохання – це диво,
Почуттів не стихаюча злива?
Як його таїну розгадати,
Щоб не зраджено, вірно кохати?
Кажуть люди – кохання магічне,
Як непізнаний всесвіт величне.
Де воно – там свобода і воля
Та щаслива і радісна доля.
Якщо ж хіть вами править щоденно,
Не тривожте кохання даремно.
Не брудніть почуття це тендітне,
Хай воно не спокушене квітне.
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Як нам чинить?
Вже й травень йде, але нема і досі
Веселощів та радості в очах.
Хворіє світ й одужати не в змозі,
Гніздиться страх в пташиних голосах.
О Господи! Тускніє море синє
І зорі в небі не такі ясні.
Невже і їм, сріблистим, сумно нині,
Невтішно і скорботно, як мені.
Як нам чинить? І як нам далі жить?
Покаятися. Й Бога не гнівить.

116

В твоїй молитві
О. Ю.

В твоїй молитві – сили радість,
В твоїй молитві – щира святість
І милосердя, і любов.
В твоїй молитві – мить прозріння,
Надія, віра і спасіння
І захисту святий покров.
Тобі єдиній притаманне
Цілюще слово покаянне,
Що очищає від гріхів.
Я згадую тебе щоднини
І подумки до тебе лину
Крізь далеч простору й віків.
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Серце чує тебе, Україно!
(Пiсня. Музика Валентина Iванова)

Я вернувся, вернувсь в рiдний дiм –
Щастя й радiсть у серцi моїм.
Миє коси вербичка в ставу,
Я душею iз нею живу.
Там в далеких заморських краях
Тiльки й мрiяв про цвiт на полях,
I витьохкував пiсню свою
Соловейко менi у гаю.
Гори, рiки, лiси i долини –
Свiтлий образ моєї Вкраїни.
Знов iз серця тепло струменiє,
А душа моя квiтне й радiє.
Образ свiтлий моєї Вкраїни –
Гори, рiки, лiси i долини.
Розцвiли на каштанах свiчки,
І запахли лiловi бузки.
Нi на мить не склепляю повiк,
Бачу краю свого свiтлий лик.
Вiчним птахом лечу в вишинi,
Спiвом нiжним звучу в тишинi.
Щастя й радiсть у серцi моїм –
Я вернувcя, вернувсь в рiдний дiм.
Гори, рiки, лiси i долини –
Свiтлий образ моєї Вкраїни.
Знов iз серця тепло струменiє,
А душа моя квiтне й радiє.
Образ свiтлий моєї Вкраїни –
Гори, рiки, лiси i долини.
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ІІІ РОЗДІЛ
«Той дзвін в душі
моїй не згас…»

Переклади
Олександра БАЛАБКА

***
Горить і плавиться свіча,
А в серці нароста печаль.
Вже ранок квітнути почав,
І ночі жаль, і долі жаль.
Не розберу – це день чи ніч,
Загасло полум’я свічі.
І ти не йдеш мені навстріч
Як не благай, як не кричи…
І день, і ніч – як два крила
І ми між ними обома…
І ночі жаль, – в ній ти була,
І долі жаль, – тебе нема…
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***
Село було як села всі
У моїй рідній Україні:
Долина, скупана в росі,
І травень у вишневій піні…
А взимку – тільки сум і жаль
І прийшлий – випадковий лише,
І лиш навіює печаль
Хрестами вкрите кладовище.
Отак неквапом йшли роки –
Весілля, смерті та родини…
Та завжди вабили зірки,
Їх сяйво, що із неба лине.
А ще я знав: десь море є
І кораблі, й міцні вітрила!
І серце рвалось із грудей, –
Шляхи незвідані манили.
Тепер все в мене навпаки:
Село моє манить і кличе,
Через роки, через віки
Іду до нього поклонитись!
Лишився десь морський прибій
І хлопець, що так марив морем,
А у селі я завжди свій,
До мене – з радістю і горем!
Ось дзвін лунає із небес
І рідні бачу я обличчя:
Храм Божий з попелу воскрес,
Злетів у небо, наче птиця!
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Той дзвін в душі моїй не згас:
Іконостас під Божий глас
В Москві мені ночами сниться.

***
Присвячую бабусі
Марті Миколаївні Ліщенко

В дитинство, у тепло родинне
Так прагне знов моя душа.
Бабуся в ситцевій хустині
До церкви вранці поспіша…
В минуле пам’ять повертає:
Просвирки, празниковий стіл.
Колишня радість оживає
І додає снаги і сил.
Бабусечко, я так чекаю
Твого із храму вороття…
І у молитві виринає
Щаслива мить мого життя.
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Обрані
Птахи є безкрилі, –
Літати несила,
Є люди неначе
З крильми народились.
В них воля залізна,
В них думка, мов бритва,
Їм небо скорилось.
В них сила – в молитві.
Святе їхнє слово
Їм шлях осяває,
І праведна віра
У небо здіймає.
І перед Всевишнім
В покорі й терпінні,
Думки їхні чисті
Без сумніву тіні.
Їм як нагорода
І біль, і страждання,
До них посилаєм
Молитву останню.
Їм близько до Бога,
Душа в них – святая,
Ідуть поперед нас
Провісники раю.
Птахи є безкрилі, –
Літать перестали.
А люди крилаті
В молитві постали.
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Квітень
Я люблю погожої пори
У квітневий спів пташок вслухатись,
В шлюбний щебет ластівок вгорі,
Що співають гімн життю земному.
Звідусіль лунають голоси,
Такі різні, милі і знайомі.
Від цієї рідної краси
Я колись тікав, та повернувся...
Знову на сусідському даху
Бачу чорногузів дім просторий.
Перший грім у мене на слуху, –
Як люблю грози живильну силу!
Вдома я, у рідній стороні,
Хай поки що у весняних віршах...
Спів пташиний любий так мені,
Славить він прекрасний місяць квітень!
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Втіха
Сонце остудилось в морі,
Затопило душу горе,
Плачуть небеса німі,
Ніч наповнилась слізьми…
Відступає радість-щастя.
Горе подолать не вдасться?
Але й горе швидкоплинне,
Промине і зовсім згине,
Відгримлять шторми і грози,
Висохнуть назавжди сльози,
Сонце знов нагріє море,
Промінь вигляне з-під штори,
Радість вродить цвітом вишні,
Благодать пошле Всевишній.
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Серце не зрадить
Коли раптово сум нагряне
У непривітній чужині, –
Порадником лиш серце стане
Як врятуватися мені.
І серце, як завжди, підкаже
Те, що підвладне лиш йому:
«Хай у думках твій шлях проляже
В твого дитинства даль ясну».
І сонячне дитинство раннє
У спогадах я оживлю,
Обличчя рідних, біль, страждання,
Все, що любив і що люблю.
Знайому стежку відшукаю
Серед лісів, серед лугів,
Поклоном маму привітаю, –
І заспіва душа без слів!
Як хочеться дитинство миле
Хоча б на хвильку повернуть,
Де я любив, мене любили
І де почав життєву путь…
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Нездійсненне
Над батьківщиною сумною
Хай пролуна церковний дзвін,
І величальна хай луною
Захмарних досягне вершин.
Хай гряне грім і злива хлине,
Неправду змиє назавжди!
Земля моя горіть припинить,
Жахіття зітруться сліди.
Брехать не будуть можновладці,
Ховати совість аж на спід.
І люди житимуть по-братськи,
І стане праведним цей світ…
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***
Життя моє, чи ти мені наснилась?
Сергій Єсенін

Слово, одне лиш єдинеє слово
Замість облич і чужих, і байдужих!
Та падаю в прірву без віри й любові,
І круки кружляють навколо калюжі…
Сон цей страшний мене будить ночами…
Мамо, чому ти мені не наснишся?
Проте я щодня наближаюсь до мами,
Наче злітаю все вище і вище…
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Шляхами Хмельниччини
Яскравих квітів килими безкраї, –
Неначе море плеще край дороги!
А сонце веселиться на півнеба
І посилає благодать від Бога…
Верба мене як сестронька стрічає,
А вишні білі плаття одягнули.
Тут крізь роки я рідну мову чую,
Тут зміни поєдналися з минулим.
У ріднім краї я завжди жаданий,
Тепла цього в морях не вистачало.
Душею й серцем я додому лину, –
Багато хочу й хочу я так мало…
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***
Свіча горить… Та її доля
Скороминуща в світі цім…
Щасливий, хто ось так, поволі,
Дарує світло всім живим!
І не важливі тут подяки,
Ні повсякчасна похвала.
Світити всім окличним знаком! –
Життєва місія була…
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Суничний край
Присвячується Кунівській середній школі,
що на Хмельниччині

Смак забутий суниці у лісі
Світ дитинства мені нагада
І мотив журавлиної пісні,
Коли мама була молода…
Тут до болю все миле, знайоме, –
Школи рідної теплий поріг…
Мов століття не був я удома,
Шлях сюди через серце проліг...
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ІV РОЗДІЛ
«Весна мені
долю пророчить»

Переклади
Галини КАЛЮЖНОЇ,
Юрiя ТIТОВА,
Свiтлани ПОТЕРИ,
Надiї ВЕГЕРИ-ПРЕДЧЕНКО,
Влада ОЗИМОГО,
Вiктора КРАМАРЕНКА

Спогад
(Пiсня. Переклад Галини Калюжної,
музика Павла Дворського)

Я згадую потяг, вечiрнє купе,
Там наша любов починалась.
Там був разом з нами чарiвний Шопен
I музика в серцi звучала.
Та швидко минули i ночi, i днi,
I ми розiйшлись на вокзалi.
I ось той же потяг, купе, ми однi, –
Чому ж ви тепер у печалi?
Це знову любов за собою веде
I знову хвилює соната,
У мрiях зрадливих вся нiч пропаде
Хоча розлучатися завтра.
А там, за вiкном, привокзальнi вогнi –
Для когось надiйнi причали.
Та ваша печаль не пiдвладна менi,
Як музика, що вiдзвучала.
Я згадую потяг, вечiрнє купе,
Там наша любов починалась.
Там був разом з нами чарiвний Шопен
I музика в серцi звучала.
Я згадую потяг, вечiрнє купе,
Там наша любов починалась.
Там був разом з нами чарiвний Шопен,
I музика, i музика, i музика в серцi звучала.
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Любові голоси
(Пісня. П
 ереклад Юрiя Тітова,
музика Станiслави Лясоти)

Ці квіти слабкі і тендітні,
Як діти беззахисно милі,
Що грають на сонці в лугах,
Печалями в травах похилих
Горять у пісенних словах.
Я мрію, любове, я мрію,
Від цвіту не жду самоти
Я мрію, єдина, і вірю,
Що мрієш про мене і ти.
Приспів:
Кохання – це наша планета,
Що вічним прибуде життям.
Про літо у віршах поета
Ці квіти співатимуть нам.
Я тут, подивись, доторкнися,
Прилинь на планету, коханий,
Де ніжності сила для нас
У квітах буяє духмяно
І щастям горить кожен час.
Я мрію, мій любий, я мрію,
Живу в сподіваннях святих.
Я мрію, єдиний, і вірю,
Що мрієш про мене і ти.
Приспів.
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Я юним був…
(Пісня. Переклад Юрiя Тiтова,
музика Станiслави Лясоти)

Я знавав пісень чудесних,
Літав, як птах, у вишині.
Дививсь на землю з-під небесся,
Про щастя мріяв в тишині.
Приспів:
Я юним був, як вільна повінь,
Манила доля в чисту даль.
А нині в світі модерновім
Минулих літ до болю жаль.
Не ті пісні сьогодні в моді,
На древній матінці-землі.
А люди грішні та холодні
Сховали щастя у імлі.
Шукають очі нині й прісно
Палкого птаха в вишині.
А десь хлопчина, ніби в пісні,
У дивній мріє тишині.
Приспів:
Я юним був, як вільна повінь,
Манила доля в чисту даль.
А нині в світі модерновім
Минулих літ мені не жаль...
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***
(Переклад Світлани Потери)

Жили ми в одному місті,
Але у різних квартирах,
Жили ми в одній квартирі,
Проте у різних кімнатах.
Ми спали в одній кімнаті,
Але у різних ліжках.
На різних планетах жили ми,
Здавалось, окремо, все ж – разом.
І ось ми на спільній постелі,
У кращому в світі готелі.
Та поміж нас знову стіна:
І я знов один, і ти – одна…
Березовий сік п’є безпечно оса,
Мурахи повзуть на гілля…
Шарманщик старий погляда в небеса,
Співа про любов, що пройшла.
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Cила пісні
В альбом Олени Спас
(Переклад Світлани Потери)

Ти співаєш – я літаю:
І живу, і не живу;
Що було – знов проживаю,
Проживаю наяву.
Вслід за піснею нестримно
В край чужий, де весни є,
Полечу, щоб знову зримо
Почалось життя моє.
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Ти не щезай
(Пісня. П
 ереклад Свiтлани Потери,
музика Свiтлани Потери)

Оберегом твоїм
		
Стану,
Задля тебе скорю
		
Гори.
Поцілунком зцілю
		
Рани.
Відверну назавжди
		
Горе.
Приспів:
Ти не щезай, не пропадай, –
Почуй мене, почуй мене.
Візьми назад своє «прощай» , –
Прости мене, прости мене.
Два крила – долі дві,
		
Милий,
Не злечу я одна
		
Птицею.
Без любові нема
		
Миру,
І життя, ніби це,
		
Сниться нам.
Приспів.
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Поміж нас, любий мій,
		
Милі.
До кохання твого –
		
Кладка.
Повертайся скоріш,
		
Милий,
Щоб про зустріч лишить
		
Згадку.
Приспів.
Речитатив:
Прости мене… Адже ти знаєш,
Що немає нічого неможливого,
Коли ми разом, коли ти – поруч.
О, не щезай!..
Два струмки на щоках –
		
Плачу.
Проживем разом літ –
		
З двісті.
Я печаль утоплю –
		
Значить:
Заспіваєм ще вдвох
		
Пісню.
Приспів.
Прости мене, милий…
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Люб – не люб
(Пiсня. П
 ереклад Світлани Потери,
музика Свiтлана Потери)

Завтра уранці зайдеш у дім, –
Щоки рум’яні, шубка в снігу…
Щось запитавши, злукавиш, і тінь,
Мов промайне, бо це все – на бігу.
Приспів:
Знаю вже, знаю… Як же не знать
Холод твоїх неподатливих губ?
Серцю забути от як наказать?
Цока годинник: люб чи не люб?..
Швидко час гасить вогонь почуттів.
Наша історія – ні, не нова.
Кину я в грубку листи всі твої
І перетворяться в попіл слова.
Приспів.
Навстіж відкрито двері надвір,
Снігом колючим сліди замело.
Губи по-зрадницьки шепчуть: «Не вір»
Плаче у вікнах засмучене скло.
Приспів:
Знаю вже, знаю… Як же не знать
Холод твоїх неподатливих губ?
Серцю забути от як наказать?
Цока годинник: люб чи не люб?..
Люб…
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Жіночі лики
(Пісня. Переклад Надiї Вегери-Предченко,
музика Свiтлани Потери)

Знову я в Кременці, знову я вдома,
Голос з минулого пісню співа.
Серцю тут любе усе і знайоме,
Річечка води дзвінкі розлива.
Ірва в безсмертя зі скелі ступила
Смертю зневаживши ворога гніт.
Пісня про неї з віків долетіла,
Щоб понести цю легенду у світ.
Скелі Дівочі омиті сльозами,
Птахи тривожно над ними кричать.
І у тих птахах літають над нами
Душі незайманих гордих дівчат.
Серцю відкриті тут Вічності далі,
Сонце виблискує на куполах.
Віра і радість для нас ти, Почаїв,
Діво Маріє, храни нас від зла.
Край мій, Господня земля незрівнянна,
Де пам’ятає цей подвиг народ.
Скільки було їх від Ірви до Анни,
Славних, оспіваних небом, жінок.
В тиші спинюсь, імена пригадаю
Всі, а також і матусю свою.
«Мамо, зустрілась ти, вірю і знаю,
З тими святими жінками в раю».
Гори святі та у величі храми,
Стійкість жінок – це земель наших сіль.
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Лики святі і між ними лик мами
В серці несу як любов і як біль.
Серцю відкриті тут Вічності далі,
Сонце виблискує на куполах.
Віра і радість для нас ти, Почаїв,
Діво Маріє, храни нас від зла.
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В ім’я любові
(Пісня. Переклад Надії Вегери-Предченко,
музика Світлани Потери)

Бачу в мріях, що ми –
		
В парі.
Чую сміх твій у снах
		
Часто.
Летимо на коні
		
Карім,
Разом дихаємо
		
Щастям.
Приспів:
		
Піднімаєм удвох
				
Парус.
		
Все віддам за любов
				
Світлу.
		
Задля тебе прийму
				
Кару,
		
Упіймаю крило
				
Вітру.
Заспіва нам пісні
		
Море,
Берег лишимо цей
		
Сірий.
Нам осяють шляхи
		
Зорі.
Я безмежно тобі
		
Вірю.
Приспів.
Повернися прошу,
		
Я благаю.
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В порожнечі оцій
		
Помираю.
Вслід кричу тобі я:
		
«Озирнись!
Нащо жити мені? –
		
Повернись!»
Приспів.
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У час випробувань
(Пісня. Переклад Надії Вегери-Предченко,
музика Світлани Потери)

Холодна синь
І в серці щем,
Зміїний морок на стежках…
Весь світ – полин,
І лід з дощем –
Природа нині не така.
Приспів:
		
		
		
		
		
		

А я в човні
Між зір пливу,
Де світло є – там менша тьма.
В щасливім сні
Не сплю – живу,
Тут меж розсудливих нема.

Вогонь морів
Руйнує лід,
Земля іде з-під ніг обох.
Отрута слів,
Мінливий світ –
Випробування шле нам Бог.
Приспів.
Пітьма густа,
В очах туман,
Ми говірливі та глухі.
Живем не так,
Раби бажань,
Лиш накопичуєм гріхи.
Приспів.
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Серце, яке не введе в оману
(Переклад Влада Озимого)

Коли журба мене застане
В чужiм краю, у скрути мить,
Я знаю: не введе в оману,
Пiдкаже серце знов, як жить.
Чутливе, ніби ті вітрила,
Воно віднайде свій причал,
Зміцнить напевно долi крила,
Бо в нiй начало всiх начал.
І лiт дитячих сновидiння,
У котрий раз я оживлю,
Свiт сподівань, жадань горiння,
Все, що любив i що люблю.
Вернусь з далекої дороги
Пiд теплим сонячним дощем
I поклонюся мамi в ноги,
Душi солодкий вип’ю щем.
Ступлю в дитинство явно, зримо,
У запахи стерні, отав,
Де я любив, мене любили,
I де зажури я не знав.
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Перше побачення
(Пiсня. Переклад Влада Озимого,
музика Станiслави Лясоти)

Весна мені долю пророчить бузком
		
у віконному склі,
Пророчить закохані ночі
		
у місячній грішній імлі.
Учора з тобою зустрілись –
		
розтанула в щасті жура.
Нам зорі вгорі шелестіли:
		
«Кохайтесь, настала пора».
Приспів:
Весною, весною, весною
			
чарівні і ночі і дні,
А може цю зустріч весною
			
побачиш і ти уві сні.
Весною, весною, весною
			
чарівні і ночі і дні,
А може кохання весною
		
бузком усміхнеться мені.
То перша несмілива стріча,
		
цілунок і місячний сміх,
І погляд зігрітий у вічі,
		
весною любитись не гріх.
Збулося пророче чекання,
		
збулись давні мрії мої,
Яке ж ти солодке, кохання,
		
у місячній грішній імлі.
Приспів.
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Ніжність
(Переклад Віктора Крамаренка)

Ти – промінь сонця на воді,
Ти – птах співучий у гнізді,
Ти ягід присмак на вустах,
Ти – зірка в небі золота.
Тебе я ніжною назву,
Твоєю ніжністю живу.
В тобі надій незримий слід,
Який шукав я безліч літ.
Жіночу ніжність я спізнав.
Тебе навіки покохав.
Тепер я знаю, де ти є,
Де б’ється серденько твоє.
Ти – ранку свіжого роса,
Ти – моря світлого краса.
Ти – голос ніжності моєї,
Я – голос ніжності твоєї.
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Дiвчинонька
(Переклад Віктора Крамаренка)

Тонка, як гілочка,
Тиха, як ніченька,
Моя дівчинонька –
Прозора річенька.
До тебе місячна
Доріжка тягнеться.
Моє коханнячко
Тобі дістанеться.
Неначе вишивка,
Неначе стрічечка,
Моя дівчинонька
Срібляста річечка.
Вода хлюпочеться
І радість світиться,
А ми прощаємось,
Щоб знов зустрітися.
І не знаходжу враз
Без неї місця я.
Біжу до річеньки,
Чекаю місяця,
Щоб по доріженьці,
Що в далеч тягнеться,
Дійти до милої
І там зостатися.
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Річенька
(Пiсня. П
 ереклад Віктора Крамаренка,
музика Станіслави Лясоти)

Кохана дівчина, як тиха ніченька,
Квітуча гілочка, глибока річенька.
До неї місяця доріжка тягнеться,
На тій доріженьці тепер зостанешся.
Приспів:
Вона – як писанка,
Вона – як стрічечка,
Кохана дівчина – солодка річечка.
Води напитися, любові чистої,
Іди під місяцем, неси намисто їй.
Вода гойдається і радість світиться,
Любов прощається, щоб знов зустрітися.
Ти по доріженьці, що в небо тягнеться,
Підеш до річеньки і там зостанешся.
Приспів.
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V РОЗДІЛ
«Рясним дощем
з небесного
амвону»

Вірші-присвяти від друзів

Галина КАЛЮЖНА, поeтеса:

Блаженство
З нагоди початку зведення церкви апостола Луки
в селi Долоччі 30 жовтня 2009 р.

Яке блаженство – сотворяти Храм,
Красу лiпити з космосу i глини
I знати, що у свiтi – не єдиний
Ти молишся вознесеним богам!
Яке блаженство – йти пiд образи,
Ввiходить у високе, мов купелю,
I знати, що пiд чашею мiстерiй
Ти справдi i очистився, й прозрiв!
Яке блаженство – голову схилить
Й преклонить колiна i долонi
I знать, що в сокровенному полонi
Ти можеш бути вiчним вiчну мить!
Яке блаженство – музику вiдчуть
Рясним дощем з небесного амвону
I знати, що з небес стосилi дзвони
Потомками могутнiми течуть!
Яке блажество – вiрити в Христа
I довiряти голосу Любовi,
I знати, що в євангельскому Cловi
Твоє Призначення, i Щастя, i Мета!
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Лариса ПЕТРОВА,
поет, композитор:

Мій капітан

Капітану далекого плавання з Хмельниччини
Олександру Івановичу Матвєєву

(Пісня. Композитор Лариса Петрова)

У краях, де синє море
І небесна благодать,
На розкрилених просторах
Буду я тебе чекать.
Буду я тебе чекать.
Приспів:
Капітане, капітане,
Де згубивсь вітрильник твій?
Капітане, капітане,
Капітане давніх мрій.
Капітане, капітане,
Капітане мій.
Чом так довго забарився
У далекій стороні?
Може ти із курсу збився
І сидиш на мілині.
І сидиш на мілині.
Приспів.
Чи гуляєш з Посейдоном
На бенкетах штормових,
Чи не вирвешся з полону
Від корсарок молодих?
Від корсарок молодих.
Приспів.
156

Мой капитан

В тех краях, где плещет море
Где земная благодать,
На безоблачном просторе
Буду о тебе мечтать.
Буду о тебе мечтать.
Припев:
Капитан мой, капитан мой,
Где твой парусник, скажи?
Капитан мой, капитан мой,
Капитан моей души.
Капитан мой, капитан мой,
Где же ты, скажи?
Может просто куролесишь
В экзотической дали?
Или о глубинах грезишь,
Оказавшись на мели.
Оказавшись на мели.
Припев.
Где разлука – там измена.
Плен корсарок молодых,
А любовь – морская пена
На банкетах штормовых.
На банкетах штормовых.
Припев.
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Олександр БАЛАБКО,
прозаїк, поет-пiсняр:
Олександровi Матвєєву,
капiтану морякiв i поетiв

Десь далеко дуже вiд села Долоччя
Сахалiн i сопки, i тайфун.
Океан тут небо нахилите хоче
Пiд передзвiн хвиль, неначе струн.
Йому так пасує форма капiтана
I вогнi на палубi, й штурвал.
«Не хвилюйся, нене, моя мила мамо,
Не страшний менi дев’ятий вал».
Та зустрiне музу десь на Шикотанi,
Або у Шанхаї чи Перу,
І думки у словi довiряти стане
Клаптику паперу i перу.
І пiсням, і прозi – безхмарного лету,
Хай дороговказом – Божий перст!
Капiтане любий, у строю поетiв
Раді вам завжди вiддати честь!

Влад ОЗИМИЙ, поет:
…Любові й туги не дано відняти,
Чи осквернити братства світлий храм, –
Волжанин батько й українка мати
Поета серце ділять пополам.
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VI РОЗДІЛ

Благовіст
над Долоччям

Н

а мальовничій межі Малого Полісся та
Поділля дрімає в зеленому обрамленні горбистих лісів і заплавних луків колись дзвінке
піснями село Долоччя. У долині, немов у долонях, – звідси й назва. Це північний край
Хмельницької області, витягнутої на південь,
до Буковини. Із заходу межує Тернопільщина,
а з півночі – Рівненська область. Виїхавши із
стародавнього Острога асфальтованою трасою, що йде повз Долоччя в бік Кременця-Почаєва-Львова, можна протягом півгодини побувати в трьох областях! Віднедавна туристи
стали пригальмовувати біля Доллоччя, щоб
сфотографувати чудове архітектурне доповнення до ландшафту: внизу на старому цвинтарі, за яким відразу – село, зметнулася в небо
золотою маківкою струнка церква. Промені
сонця, граючи і переливаючись в її високому
хресті, куполі і зовнішніх квітчастих ризах,
неначе піднімають храм над землею, і він, царюючи над довкіллям, видніється на багато кілометрів. Церква носить ім’я святого апостола
і євангеліста Луки, якого православні християни і греко-католики вшановують 31 жовтня.
Здавалося б, таке мальовниче роздолля
ні-ні, та й має зі своїх людських надр «видавати на гора» світлих творчих особистостей,
які залишають знаковий слід у літературі і
мистецтві. Але ж ні, – минуле століття нічим
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особливим з цього приводу не порадувало.
І все ж, як відомо, святе місце порожнім не буває. Та й то сказати: рано ще судити, кого і що
підготувало ХХ століття своєму наступному
побратимові.
Нині ж мова піде про людину цікавої долі,
що хоч і народилася в минулому столітті, але
тільки в першому десятилітті нового з дивовижними темпами перетворюється на сучасного відомого поета. Це мій земляк-одноліток
з Долоччя Сашко Матвєєв. На малій батьківщині ми так і не встигли стати друзями (він
трохи молодший), а по закінченні в різний час
середньої школи життя надовго розкидало нас
у різні кінці країни, звело ж майже через півстоліття з однаковими симптомами «захворювання» – література. Колишній багаторічний
капітан далекого плавання увірвався (в хорошому розумінні цього слова) в поезію просто
з капітанського містка уже в зрілому віці. Ось
вирішив, – і приїхав колишній моряк по завершенні своїх одіссей з далекого Сахалінського
пароплавства до Москви на постійне місце
проживання, – і все тут! За стислий період зумів переконати літературних побратимів, а з
ними – композиторів, музикантів (не кажучи
вже про читацькі симпатії) – в своїй привабливості як тонкого поета-ліріка, поета-пісняра, а
згодом оригінального прозаїка. Насправді, –
як з корабля на бал…
Життя сповнене таких несподіванок, що
часом диву даєшся. Вже перша поетична
збірка «Російські капітани» (2003 р.) зі вступним словом маститого поета-редактора Льва
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Котюкова засвідчила прихід у сучасну російську літературу без «випробувального терміну» суворого реаліста в дивовижному поєднанні з тонким до пронизливості поетичним
світовідчуттям, значним арсеналом поетичних засобів, приправлених доброю співучою
мовою, яка відразу стала на слуху в композиторів, бо стрімко, легко і витончено лягає під
ноти. Не може не дивувати, що цей бувалий
морський вовк зберіг в собі тремтливо-піднесене, непідробне, галантне, що виблискує
чистотою і радістю, ставлення до жінки, без
якого, як відомо, немислима інтимна лірика.
Як гідно подиву і те, що юнакові з української
глибинки, який до вісімнадцяти років (час
від’їзду до Одеської морехідки) користувався
тільки українською мовою, з плином, сказати б, неблизького до літератури часу вдалося
опанувати глибинами російської мови аж до
особливих квітчастих «родзинок» у ній.
Інтимна лірика, як відомо, давня поетична
нива, і після сонму ратаїв на ній важко прокласти саме свою борозну, яка відрізнялася
б свіжістю вологого блиску і життєдайним
запахом родючості. Олександру Матвєєву
це вдається з лихвою. Замість рясного цитування з його книжок тут доречно дещо заінтригувати читача цих нотаток, повідомивши
щось несподіване, що, можливо, підштовхне
його до особистого знайомства з творчістю
поета-лірика. Адже впродовж останніх років,
крім «Російських капітанів», в московських і
київських видавництвах побачили світ збірки
віршів «Вічний моряк», «Повернення», «Бере163

ги любові», «Покотились небилиці», «Буйний
вітер парус гонить», книжка оповідань і новел
«Люди із нізвідки», прозові збірки «Така нещадна любов», «Поливайлове», «Дочка з минулого», книжка перекладів з англійської «Вільям
Блейк. Пісні невинності і досвіду», переклади
Матвіївської поезії українською, болгарською
мовами... Уже готова до видання нова об’ємна
(як і всі попередні) збірка прози «Диваки на
Кіпрі». Як кажуть про подібний творчий поступ у нас в Україні – мішок розв’язався!
І, насмілюсь стверджувати, – рівень майстерності поета і прозаїка зростає з кожним
наступним виданням. Прийшли стрункість і
гранична виразність форми, філософічність,
різноманітність тематики, розширилася її «географія», інтимну лірику доповнили глибокі
роздуми про життєві цінності. Приміром, у
збірці «Береги любові» в розділі «Європейський
час» лише назви говорять самі за себе: «Тіні великих», «Слухаючи музику Моцарта у Відні»,
«Генерал Моро», «Альбрехт Дюрер і його час»,
«Світ фарб Ватто», «Статуя Свободи»… І все це
гранично простою мовою, у вишуканому стилі, що вражає чарівливістю. Тож мимоволі стаєш ретроградом, відкидаєш сучасні вимучені
асоціативні опуси, якими рясніє літературна
періодика. Одне слово, з поетичних сторінок
постає такий собі Громадянин світу, якому до
всього людського на Землі є діло, а любов, як
стрижневий напрямок творчості, виходить далеко за межі інтиму і набуває всеохоплюючого
християнського сенсу, щось протиставити якому не дано нікому.
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До слова, до кожного ліричного томику
поет обов’язково включає свої переклади з інших мов і, що особливо пікантно, вірші-пісні,
вже покладені на музику відомими композиторами. Таких текстів набирається до сотні. Не
може не дивувати, що людині за побутовими
мірками не особливо музичній вдається так
тонко відчувати словесну поліфонію і викликати музичні асоціації навіть в недосвідченого
читача. А які захоплюючі мелодії створюють
на Матвіївські тексти композитори! Пісенна
мелодика віршів і записані в останні роки кілька компакт-дисків з голосами відомих в Росії і
Україні майстрів вокалу можуть безсумнівно
стати окремою темою для творчої характеристики поета-пісняра. Наприклад, романси,
які виконує відомий російський бас Володимир Тверській, без перебільшення, нагадують
кращі зразки класики цього пісенного жанру і
таких його майстрів як Борис Штоколов або
Борис Гмиря, які свого часу демонстрували
неповторне і хвилююче єднання слова і музики. А пісні на слова Матвєєва українською,
російською, навіть італійською мовами у виконанні легенди української естради, народного
артиста Павла Дворського просто зачаровують!
Як на окрему увагу, думається, заслуговує
і перша книжка прози Олександра «Люди із
нізвідки». Нагадаю лише про одну її художню
чесноту. В основі більшості оповідань і новел –
справжні факти і події з життя. Багато з них
мені, земляку і одноліткові Матвєєва, відомі
тому, що це відбувалося в нашому рідному
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Долоччі. Але з яким же літературним смаком
і тактом це інтерпретовано! Несподівано постає перед очима не тільки посилена життєва,
але вища мистецька правда, і мимоволі дивуєшся: ось як може засяяти, власне, буденна
сільська текучка, варто лише їй пройти через
творче горнило творця-мислителя. І знову (без
тіні будь-якого докору авторові) напрошуються асоціації з прочитаними майстрами, –
особливо Паустовським, а з післявоєнних,
більш пізніх – Солоухіним, Шукшиним, з
українських, котрі писали про сільську глибинку, – шістдесятниками Тютюнником, Гуцалом. Але всі вони спочатку набували відомий
досвід. Олександр Матвєєв же «вривається» в
літературу зухвало, з ходу, зі своїми, ще мало
випробуваними, але тим не менш вражаючими акцентами і манерою письма. Його проза –
ніби природне продовження поезії.
Цікаву і точну думку про творчість поета висловив в короткому вступі до однієї зі
збірок віршів народний артист Росії, легендарний диктор радянського телебачення, незабутній Віктор Балашов: «Мені здається, що
автор пише вірші часом інтуїтивно, а інтуїція,
як говорили древні, це дар богів. Інтуїція – це
підказка Ангела Охоронця». Справді, – читаючи Матвєєва, запитуєш себе: чи можуть бути
його імпровізації підсумком якихось попередніх напрацювань, планомірних задумів, а
тим більше – записів? І відповідаєш негативно, бо (як сам він каже, і це видно на власні очі)
йому досить спалаху думки, навіть штриха до
якогось образу, позитивного або несимпатич166

ного, як відразу вступає в дію потужний інтуїтивний потенціал, що випливає із досвіду,
життєвого кредо, і ця деталь відразу ж обростає художньою тканиною, ведучи за собою
стрункість і завершеність форми. Що це, як
не вдача справжнього поета?
Для мене є безсумнівним, що майбутній
дослідник поезії Олександра Матвєєва чималу
увагу приділить його перекладацькому хисту.
Вільям Блейк – знакова постать у класичній
англійській літературі кінця XVIII-початку
XIX століття. Мелодика і енергетика його вірша досить складні, щоб їх міг задовольнити
повністю іншомовний переклад. За цю невдячну справу бралися і російські поети, зокрема
С. Маршак, В. Топоров, В. Мікушевич, А. Сергєєв та ін. Але, як свідчить автор вступного
слова до збірки перекладів «Вільям Блейк. Пісні невинності і досвіду» відомий письменник і
редактор Олександр Торопцев, поет Матвєєв
впевнено лідирує в цьому тривалому творчому турнірі. Ця перекладацька удача прийшла
не з наскоку, а в результаті тривалої роботи з
метою якомога ближче підійти до ідеалу, тобто до використовуваних англійцем поетичних
засобів. На завершальному етапі не обійшлося
і без тактичного прийому – використовувати
«трикутник», щоб показати лабораторію цієї
ґрунтовного праці: англійський текст – ритмізований підрядковий переклад – вірш у сучасному розумінні, класичний. Важливу роль
відіграло і вільне володіння англійською, щоб
мати доступ до довідкової літератури та легко спілкуватися із зацікавленими англійцями.
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Багато нового і цікавого випливає з перекладів поета на російську з інших мов, зокрема і з
рідної української.
Вимогливому читачеві цих заміток, можливо, здивованому, чому цей пієтет не супроводжується рясними цитатами з Матвіївських
текстів (мовляв, без цього він втрачає свою
переконливість) скажу, що не ставив перед
собою такої мети, бо це літературний нарис,
а не рецензія, і завдання автора дещо інше. Та
й висловлене мною, – думки не літературного
критика, а, повторюся, зацікавленого і досвідченого читача, прихильність якого замішана
на естетичному задоволенні й гордості за поета-земляка з одного боку і твердій впевненості у своїх висновках – з іншого. Що стосується можливостей самореалізації сучасного
письменника, то, на жаль, в Росії, як і в нас в
Україні, держава, делікатно висловлюючись,
повернулася спиною до творця слова, і літературний процес, з точки зору уваги і підтримки його з боку можновладців, відкинуто назад, до ХIХ століття, з тією лише відмінністю,
що залишилися, все таки, в минулому «високі»
наглядацькі функції. Тобто, поете, викручуйся сам, якщо вистачить духу та наполегливості в пошуках можливостей видатися і «дійти»
до людей. Ось і «крутиться» гучний і багатообіцяючий поет, лауреат кількох престижних
літературних премій, загальноросійських і
міжнародних, Олександр Матвєєв. І, здається,
круговерті цієї вже не зупинити, тим більше,
що обертається вона завжди несподіваним і
благодатним чином для людей, – передовсім
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стомленого попсою читача, затим – численних
побратимів по мистецтву, і, не в останню чергу, земляків-селян.
А тепер – про іншу, людську, вразливу, душевну і духовну іпостась російського поета з
української глибинки. Про його життєдайний
зв’язок з місцями, де народився і виріс, де поховав матір (батько, виходець із Поволжя Іван
Матвєєв, служив на прикордонній заставі в
Долоччі, загинув 1942 року на фронті). Тут
чергової творчої зустрічі з «Лізиним Сашком»
(Єлизавета Федорівна – мати Олександра) очікує не тільки рідне село, а й районний стародавній Ізяслав, а неподалік – майже ровесник
другого тисячоліття, тепер уже академічний
Острог (від 1584 року відродилася перша на
слов’янському Сході вища школа – Острозька
академія, що нині лідирує серед українських
вишів). У вщерть заповнених залах для глядачів місцевих будинків культури вже не раз
проходили вечори за участю відомих українських артистів. Ці вечори були гранично насичені пісенної музикою...
Століття тому на сільському сході царедворець Георг Рейн, який мав тут землі, запитав
людей, що їм побудувати в Долоччі: церкву
чи школу? І став чекати відповіді, оскільки
старійшини села відійшли вбік і почали радитися. Нарешті, один з найбільш кмітливих
і спритних у розмові з начальством старий
бадьоро виступив наперед і, знявши картуза,
вимовив:
– Ми хочемо школу, високоповажний пане.
Посудіть самі: церкви є в сусідніх селах Вілії,
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Ляховому, скоро освятять храм у Куневі. Туди –
рукою подати, і ми завжди пішки дійдемо і помолимося. А яке нашим діткам, та ще в заметільні зими, – куди податися? Тож ... просимо
школу.
Рейн відповів прихильно:
– Буде вам школа, а при ній будиночок, в
якому оселиться присланий мною вчитель.
Так воно і сталося. Грамотним і тямущим
виявився новий поселенець Іван Харитонович Рижко. Багатьох навчив він ума-розуму, –
діток, також дорослих у вечірньому «лікнепі».
Люди похилого віку пам’ятають його по сей
день. Розстріляли учителя в 1937-му, пригадавши йому старі симпатії до УНР і її президента Михайла Грушевського, одного з фундаторів української державності. Так і жило село
без церкви, а в атеїстичні радянські часи про
неї й мови бути не могло. Престольне свято
на святого Луки масово, як у інших селах, у
Долоччі не відзначалося, бо на те воно і престольне, аби починатися з літургії, присвяченої до дня освячення Божого храму. А немає
церкви – немає і свята…
І ось через сто років після зведення в центрі
села дерев’яного будинку початкової школи
виросла на старому цвинтарному пагорбі церква святого Луки. І побудував її не царедворець, не самовдоволений меценат, який переслідував не тільки і не стільки богоугодні цілі,
а моряк-капітан, що об’їздив усі світові води,
заробив певні кошти для безбідного життя і
після довгих років плавання зійшов на берег
та став визнаним російським поетом. Ніхто
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з нині живих не був на тому пам’ятному для
села сході на початку ХХ століття, і про що
там ішла мова з покоління в покоління передає
лише вдячний людський поголос. А ось кілька років тому сонячної багряної осені селяни
примовкли, вслухаючись у слова земляка-поета, який, приїхавши разом з письменниками
та артистами з Києва, став біля вкопаного в
землю на місці закладки майбутнього храму
високого хреста і схвильовано вимовив після
перших слів вітання :
– Те, що я зараз скажу, любі мої, вважайте моєю обітницею як перед покійними, – он
скільки їх перед нами, – так і перед вами, живими. Ніяка сила не владна над зв’язком поколінь,
тим більше – споріднених душ. Непоправна
частка кожного з нас знаходиться тут, у цій священній землі. Он неподалік, майже поряд, покояться ті, кому я зобов’язаний своїм приходом
в грішний світ – дід Федір, бабуся Марта, не
так давно сюди прийшла мама Єлизавета Федорівна. Тут лежить і вітчим Зіновій Матвійович. Смерть мами прискорила моє рішення, до
якого йшов багато років. В ім’я рідних, та й усіх
покійних односельців, а також для вас, живих,
тут буде церква святого Луки. Повірте, це мій
хрест, який я маю зняти з душі і поставити на
належне йому місце. З якими труднощами не
довелося б зіткнутися – обіцяю…
Ось і замкнулося довжиною в століття
незвичайне коло перевіреного життям сільського укладу школа-церква. І замкнути його
судилося людині, просвітленій духовністю, –
Олександр прийшов до неї після тривалих
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життєвих випробувань і роздумів. Довго і наполегливо наближав він той час, щоб заспівала
душа, самовіддано заспівала голосом чистим,
пророчим, який лікує чужі душевні недуги,
невтомно кличе до осягнення непорушних і
вічних духовних істин. І тут уже не обійтися
без посилання на поезію, яку мені довелося
після цього перечитати заново, щоб відкрити
для себе ще одне творче джерело «вічного моряка»-поета.
Духовним апофеозом розкутої від впливу темних сил людини, наділеної глибокої
віри в доброту помислів Творця звучать на
компакт-диску «Небесні дзвони». Це звучання підсилює хвилююча музика Володимира
Тверського, він же виконує цей романс:
Когда звенят колокола
Над храмом в час богослуженья,
Все от велика до мала
Внимают звону со смиреньем.
Возносят Господу хвалу
За мир и доброту творенья.
И слез сдержать я не могу –
Молюсь душой, прошу прощенья.
Я в церковь в детстве не ходил –
Мое такое поколенье.
Меня никто не научил
Молиться Богу с умиленьем.
Но и тогда, случись пожар,
Испуганно, со всем смиреньем
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Крестился всяк – и млад и стар,
Прося у Господа прощенья.
О, Господи, тебя молю:
Прости все наши прегрешенья!
Не за себя – за Русь мою
Прошу я слов благословенья…
Когда бессильны все слова,
Звенят с небес колокола…
Чи не це – рельєфно висвітлене духовне
кредо поета і громадянина, і чи не звідси – народження спочатку неясного бажання з переходом у впевнене рішення залишити по собі
високий і світлий слід на землі! Матвіївська
духовна поезія сповнена невичерпного оптимізму і віри у високе призначення людини, але
з неодмінною умовою: вона, людина, має постійно сподіватися і порівнювати свої вчинки
з волею Вищого Космічного Розуму. По-своєму називають цей Розум люди різного кольору
шкіри і різних вір. Але сутність його одна –
Бог-творець. Давно відомо, що не існує вищої,
але і найважчої перемоги, аніж перемога над
самим собою, над власною гординею, яка вустами лукавого постійно нашіптує про непокору Божим заповідям:
Прости, о, Боже, грешника!
Спасаюсь я молитвою.
Коснусь губами крестика,
Как перед вечной битвою.
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Не терпят силы темные
Крестового знамения,
Молитвы неуклонные
Даруют нам спасение.
Но все ж лукавый крутится,
Но все ж не унимается.
Авось да что получится?
Но зря, подлец, старается!
І все ж страшний період богоборства, кризи духовності, обезголовлювання храмових
нефів не змогли до кінця витравити початкове, людське:
Мне с детства наследство досталось:
Лесок, за дорогой река.
Как вспомню, уходит усталость,
Уходят печаль и тоска.
Мое босоногое детство
Меня выручало не раз,
И в сердце моем с малолетства
И светлая Пасха , и Спас
Подібних духовних одкровень у Олександра Матвєєва чимало, але навіть наведені рядки переконують читача в чистоті й високості
помислів його ліричного героя, які не існують
на сторінках книжок відокремлено, а відображаються в усьому поетичному масиві творчості поета, в тому числі й інтимній ліриці.
У сучасному світі набридливої попси і суттєвого зниження вартості моральних і етичних
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цінностей вірші та пісні на його слова уявляються свіжим подихом ласкавого морського
бризу, таким собі глибоким колодязем з високим «журавлем», який несподівано зустрівся
на довгій і спекотній степовій дорозі і який
піднімає з глибин у дерев’яному, кованому залізом відрі смачну холодну цілющу воду (вона
і дотепер, як у давнину, в нашій сільській глибинці називається «запридух»). Почастувавшись таким питтям, втомлений подорожній
відчуває приплив нових сил, – кудись зникає
рутина повсякденності, і хочеться йти далі,
хочеться жити і творити добрі справи.
Коли думаєш про незвичайну долю цієї
людини і шукаєш пояснення її багатьом несподіваним поворотам, то начебто вичерпна
відповідь лежить на поверхні: вроджена обдарованість плюс виховані суворим життям
завидна воля і цілеспрямованість. І все ж вичерпного пояснення ця відповідь не дає…
Тоді на думку спадає згадана сентенція глибоко віруючої людини, – знаменитого народного
артиста, – про супроводжувальне крило Ангела Охоронця. І, дійсно, чи не Божий промисел опікується тим корінням, від яких стрімко
тягнеться до сонця, обіцяючи могутнє дерево,
міцний паросток Матвіївського слова? А воно,
в свою чергу, своїми витоками сягає української мальовничої глибинки, Долоччя, далі
йде Світовий океан, що зростив і дав йому
потужні крила для польоту. І, нарешті, Росія –
друга мати, невичерпне джерело творчого натхнення і неповторного звучання поетичного
слова. Таким триєдиним висновком хотілося
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б завершити свої роздуми про феномен тепер
уже знаного друга-поета-земляка, зірка якого сходить під девізом древніх: veni, vidi, vici
(прийшов, побачив, переміг). У своїй присвяті
Олександру Матвєєву я написав:
…Любові й туги не дано відняти,
Чи осквернити братства світлий храм, –
Волжанин батько й українка мати
Поета серце ділять пополам.
... Вигадливо-сріблясті, закличні звуки разом з говірким гомоном весняного оновлення
знову летять над зеленою ріллею, підносяться
над Пущею-горою, проникають в хати притихлого Долоччя, яке давно їх не чуло. І на
цей дзвін тягнуться вервечки селян до цвинтаря на недільну літургію в церкві святого
Луки. Благовіст над Долоччям ... Блага звістка
як дзвінка луна і вічний поклик співучої рідної землі, що ввібрала в себе велике і гаряче
серце українського росіянина-поета, в якому
продовжує жити, не вичерпуючись, первісне,
сокровенне:
Возвращаюсь в село, как в ромашки купель,
Словно в сон, оживающий ночью…
Ведь без памяти прошлого кто мы теперь?..
Я вернусь к тебе снова, Долочье!
Влад ОЗИМИЙ,
літератор, журналіст,
м.Острог
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Олександр МАТВЄЄВ – поет, прозаїк, перекладач. Велика частина його життя пов’язана з морем, він – капітан далекого плавання.
По закінченні Одеської «морехідки» почав ходити в море на Далекому Сході, а потім зборознив усі світові моря і океани. Морська романтика, а також виявлена в дитинстві любов
до літератури, до всього прекрасного надихнули капітана на створення поезій. Матвєєв –
автор віршів, які стали піснями і звучать у виконанні відомих українських артистів – Павла
Дворського, Олександра Василенка, Олега
Дзюби, Світлани Мирводи, Леоніда Нечипорука, Миколи Шершня, Ірини Персанової,
Ксенії Никольської, Світлани Потери, Станіслави Лясоти та ін.
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