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*  *  *  
горiхова земля.

точнiше – глина.
горiхова потрiскана рука.
i сонце що сiдає на колiна
i я сиджу тепер менi така

професiя на лавочцi сидiти
кришити бублик осiнь як бджолу
вiдгонити… сусiдськi афродiти
що – бачить око зуб не йме –

хвалу

складати їм абощо або просто
дивитись на транснiстрiю свою
i на днiстер де синя риба з хвОстом
живе в китайських сiтях як в раю

чекати щось увечерi покаже
тарiлка що у космос зазира
про руку хижу або око враже
або все бiльше про et cetera

проїде скутер скочить в гречку заєць
затихне пил i рiч в нiчнiй травi
i зiрка пролетить й нiхто не знає
що зараз в мене з нею

в головi

*  *  *  
i друг похований у львовi
й старi баби – колишнi кльовi
дiвчата

курять кемелИ
у «жоржi» братику у «жоржi»
i дим заплутується в зморшках
чи в жовтих пальцях 

як коли

триває брате житiє
померлий друг у тебе є

еспресо дякувати Богу
iще гаряче i гiрке
i згадане життя яке
тобi накульгує на ногу

у течцi – вiршiв отако
про старiсть хлiб i молоко
нудна римована гидота
iти ще можна а дiйти
не можна Господи прости
нiяк така смiшна робота

пересипАти раз чи два
якiсь хореї i слова
з долонь на аркуша нiчного
вуглинки наче золотi
й нiчого бiльше у життi
а бiльше i нема нiчого

*  *  *  
як пахне кров’ю!

ранок  листопад
наскрiзнi рани чорнi i червонi
i леонiди що летiли наугад
тепер лежать в районi оболонi

бляшанкою старою торохтить
шелепає плакатом «юлi – волю»
i гурт собак i тихий шепiт «цить»
i стиснуте в клiтинку вакуолю

усе тепло i сплески ясенiв
i виблиски води днiпра абощо
як пахне кров’ю! свiт як потьмянiв!
яка велика порожнеча йде на площу!

i раннiй снiг летить туди-сюди
з живих – лиш целофани i графiтi…
i цвинтарнi хрести немов слiди
птахiв якi якщо були на свiтi

Тарас ФЕДЮК

Поезiї з майбутньої збiрки «Халва»

НОВОЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

Тарас ФЕДЮК народився 6 жовтня 1954 р. у м. Ананьєвi Одеської обл.
Закiнчив українське вiддiлення фiлологiчного факультету Одеського унiвер-
ситету. Лауреат Нацiональної премiї України iм. Т.Шевченка (2007).
У 1992–2000 рр. – вiце-президент, а з 2000 р. – президент Асоцiацiї україн-
ських письменникiв, координатор конкурсу «Коронацiя слова». Автор пое-
тичних збiрок «Досвiтнi журавлi» (1975), «Полiт осiнньої бджоли» (1988),
«Чорним по бiлому» (1990), «Золото iнкiв» (2001), «Обличчя пустелi»
(2005), «Транснiстрiя» (2007), «Горище» (2009), «Ху<а» (2011).



– 79 –

7–8’2013

*  *  *
ще риба ловиться ще – синiй очерет
ще в церквi ще живий отець порфирiй
ще в небо кинеш камiнь – вiн у вирiй
не полетить. вiн знає наперед:
що риба ловиться що – синiй очерет

що камiнь краще – десь бiля рiки
що в небi краще – янгол або птиця
ще осенi нема ще тiльки глиця
жовтiє де вишняк свої гiлки
сплiтає краще десь бiля рiки

мiй давнiй друже! вмер – то снись менi.
ще осенi нема. ще можна снитись.
ще конюшини темно-синiй ситець
i рана – наче муха в бурштинi
у грудях що помер i снись менi

немає осенi а хай собi була б
хай б дощ зi стежки змив вiдсутнiсть слiду
собачого людського iнших лап
i каменю що в небi до обiду
лiтав не знаючи що осiнь хай була б

не знаючи що довго на землi
нiчого не лiтає взагалi

*  *  *  
а кораблик пливе уздовж берега бiлий як пiна
наче пiна вздовж берега й хвилi 

неначе пливе
i минає життя i молитись стає на колiна
i востаннє вивозить крива на останнє криве

i кривавляться в березi камiнь кривавлячи  ружi
скло пiдзорне блищить у очу в безпритульнiй руцi
все життя як молитву хрипiв: «пiдведися хорунжий
батьку нас буде двоє ми будемо добрi стрiльцi!»

прорвемося до тих хто прорвався за берег дунаю
«пiдведiться полки!» 

у могили кричатимем їм
а кораблик пливе i у небi веселикiв зграю
проводжає у вирiй останнiй як ми

караїм

я живу iмена розгортаючи щоб на колiнi
i минає життя i за ним наступає нове
а кораблик пливе як говорить покiйний фелiнi
в тому фiльмi де тоне кораблик тому що кораблик 

пливе

*  *  *  
там де вiтер гне осоки
долу в рештки мiстики
там де вовк червоноокий
воду злизує з рiки –

бiлi зуби наче зграйка
гострих рибок у водi
в очеретi сива чайка
грiє крила а тодi

край гнiзда своєї хати
ряску розгорта рясну
i нечистий  пелехатий
наче жменя тютюну

i вудки тремтять з лiщини
i цокочуть поплавки…
…страшно вранцi з україни
закидать вудки

*  *  *  
якщо тобi не треба – ну й нема.
руїни музики якщо її ввiмкнути
новини де потопи i капути
чернетка заповiту крадькома
з перелiком чого навiк забути
i ще куди спалити все добро
та як назвати станцiю метро

чи мо’ який неназваний узвiз
у секторi приватному за мiстом
де домики пiдходять бiлим тiстом
i у садочках палять сiрий хмиз
i де ампiр сiдає на карниз
i потiм довго дивиться униз

туди де i не треба i нема
нiчого крiм живопису i кави
от тiльки б трохи тишi iз варшави
iз нашими в варшавi багатьма
а так усе спокiйно бачить Бог – 
нiхто не зачiпає нас обох

отак i треба – синiй виноград
трава i листя жовте i червоне
та й навiть бур’яни сухi чого не?
i в прохолоднiм небi апарат
мiж хмарами протягуючи нить
тобi нiхто не треба а летить
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*  *  *  
вiтер осiннiй вiяв я не вiрив тобi
листям яке летiло i горiло яке
пахло у нашому мiстi

i на твоїй губi
крапля дощу свiтилася

ну словом отаке

крапля дощу стiкала шиєю i взагалi
крапля дощу робила що хотiла i де
в наших руках ноти а в небесах журавлi
бiльше як сорок рокiв цей дощ iде

наша музична школа як i журАвликИ
зникла – хай буде у вирiй хай буде в тишинi –
все що ми на пiанiно грали в чотири руки
все ще звучить не знаю ти ще жива чи нi

школи нема там  аптека. i того мiста нема.
не залишилось нiчого майже хоч вовком вий
твiй будинок там само з вiкнами кiлькома
це менi розказали

якщо я ще живий

дощик iде. тойота. пугало постове.
в магнiтофонi кружляють вогники голубi.
вiтер осiннiй вiє в ньому нiхто не живе
нi хорошо нi погано нi так собi…

*  *  *  
вiтер стiкає з вiконного скла
де ти кохана так довго була
i яка сила носила
сукнi помади твої дзеркала
вiршi перстеники жменьку тепла…
мила

де ти я ледве дожив до зими
чорний як фолкнеровi томи –
п’ятий i шостий
рейси твої касували менi
диктори i снiгопади дурнi
ось ти

ось ти нарештi навiщо прийшла
вечiр i вiхола мов ковила
дiвчинко брате

птиця велика сидить на вiкнi
мабуть печiнку i очi менi
брати

як же невчасно нарештi тепер
ти – не спiзнилася я – не помер
так чи проїздом?
янголи колядувати прийшли
срiбнi перстеники i постоли
звiзди

краще б цi стiни не знали тебе
жити – це наче кружляти з небес
снiгом неначе
протягом дверi вiдчинить на мить
хлопчик за янголами стоїть
плаче

*  *  *  
ось дивися: зараз лютий
вiн короткий вiн мине
i цей холод головне
вже лежить в ярах минутий

потiм березень небесний
верби сивi розпряже
що? розпрiг уже? невже?
не помiтив якщо чесно

потiм квiтень бiлий цвiт
на господнiх черевиках
мов чаїнки птичi крики
мiж скляних кружляти вiт

будуть
i тодi веснi

йти межи потокiв срiбних
йти вона тобi потрiбна
значно бiльше нiж менi

далi – ти сама.
мине

все на свiтi – смiх i лихо…
я тебе залишу тихо
ось дивись:
нема мене
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