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Остання мавка
Умирають лiси.
Не вмирає лиш вiтер... поети...
Мавка тiлом гнучким 
Менi душу свою розповiсть.

Вона зв’яже iз трав,
З того вiтру смарагдовий светр
І менi подарує, 
Хоч я в її лiсi лиш гiсть.

Мавка з кленом кохалась,
Допоки менi не зустрiлась.
Знала зiр голоси 
І корiння пiдводних рослин.
Синiй терен прорiс, 
Де мисливськi встромилися стрiли
Ще тодi, коли мавка 
Була однiєю з людин.

Тайну свiтлiсть отого, 
що зветься душею одвiку,
Не згубила вона – 
Як не згубить береза гнiздо.
Що ж змiнилося тут, 
Що менi вiддалась, чоловiку,
Який тiльки й умiє – 
Вiршi писать, як нiхто?

Її трепетна плоть
Журавлиним прощанням стогнала,
Мов хотiла порадувать Бога – 
Що файно створив.
Їй здавалось: 
Мене вона в цiлого свiту украла.
А менi не здавалось:
Я свято її любив.

...Пiсля того минуло уже 
Дев’ять рокiв i мiсяць.
Я давно був у лiсi.
Все бiльше в метро, в НЛО...

А як час перелiтний крiзь кров мою 
Гiрко пронiсся – 
Сумне вербенятко 
Над серцем моїм розцвiло.

Село ХХІ. Глибинка
Стареньке свiтло Мiсяця над ставом.
Ідилiя природи... не людей...
Два п’яницi... некошена отава.
Задрипанi дiтиська де-не-де. 

Моя печаль, як лiсова дорога,
Невидима iз неба до зими.

Дивлюсь на все...
Очам моїм волого.
І вiтер у печi, мов кров, шумить.

Нiчний туман на озеро лягає.
Глибинка засинає без пiсень.
Єдиний дiд, що знав iще Чапаєва,
У снах дрiмотних спогади пасе.

Всi вiльнi тут – як риби на асфальтi.
Нема нi клубу, нi веселих свят...
Лиш чорноротий пiп фальшивим альтом
Благословляє сивих немовлят.

А в церквi лiсу гнiзда i розп’яття,
І ветхi схрони з Другої вiйни.
Сидять у дуплах привиди хвостатi
І рохкають пiд дубом кабани.

А зверху зорi падають, як паски
Із вишитого хрестиком стола.

НОВОЧАСНА ЛІТЕРАТУРА

Ігор ПАВЛЮК

ПОЕЗІЇ
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...Оце вона i є – 
Остання казка
І перша правда
Мертвого села.

Осiннiй пейзаж
Вiтер осiннiй густий, як вода.
Яблука – конi...
Кров’ю столiть черепичний дах
Блискає, мов iкони.

Синя дорога моя у нiч
Диха, як окунь.
По золотiй, мов сльоза, струнi
Страшно високо.

Нiжно виводжу печаль, як жовч,
З пiснi про волю.

Я зостаюся, 
А ти як хоч,
В цiй ласцi болю...

* * *
Манять колючi дроти дорiг.
Хлiбом твердим, як ножик,
Краю життя своє – не на рiк,
А на усмiшки Божi.

Грубої в’язки печаль столiть
Свiтиться порохняво.
Голос дитячий iз-пiд землi...
Муза кличе «на каву».

Хмарки у рiчцi файнi таки –
Хоч на ялинку вiшай.
А на могилi бомж i пташки
Булку їдять i спiвають вiршем.

Сонце заходить в пiннi снiги.
Аж зашипiло – й тихо...
Пробує доля мене на згин.
Глибоко дихаю.

Гнiзда зимовi. 
Ночi безсонь.
Свiтло iз болю злого.
Шрамнi дороги шармних долонь –
Першi листи вiд Бога.

Щоденникове. 20 жовтня 2010 року
Золота i благенька печаль сором’язного ранку.
Ультрадзвонова тиша самотностi.
Хвойнi бунти.
Чорне писане слово й проспiване бiле –
Як ранка.
Буржуазний жирок на тремтливому тiлi води.

Але спиртом сухим вже валяється паморозь перша.
Переламаний голос вирiйного птаха з пiтьми.
А душа моя сива над рiчкою вiршить i вершить:
Їй же хочеться ритму, 
А не залишати томи...

Їй здається – нема окрiм неї нiкого у свiтi.
Запiтнiле вiкно.
А по ньому листочок пливе.
Ще зорiють пiд тином запiзно народженi квiти,
Засинає дорога –
Фатальне продовження вен.

У тайзi пiдсвiдомостi лиси гуляють i леви.
А сопiлка з орлиної кiстки спiває про рай.

Золотiють i сивiють всi, хто хоч трохи дерева.
Хто хоч трохи пташки,
Тим здається –
У вирiй пора...

* * *
Слово – не яблуко...
Слово – останнiй листок.
Мовою жестiв спiлкуюся з лiсом осiннiм.
Димом вiтчизни я пройнятий весь – до кiсток.
Кров’ю лiричною досi я голонасiнний.

Як i розп’ять, не люблю я нутро торгашiв
І релiгiйних фанатiв зневажливi очi,
Чорних полiтикiв на моїх вухах «лапшi»...
Але люблю я дощ серед ночi.

Ще менi милi скуйовдженi запахи хвиль,
Ангельська скрипка, що плаче невидимим смiхом,
Свiтлий i добрий зап’янений дядько Василь,
Що на Полiссi збирає горiхи.

Хочеться пiсню таку написати – як свiт –
Той, що до мене, i той, що уже пiсля мене.
Потiм – заснути: як в шкурах вовкiв, – у травi,
До воскресiння щоб танцювали гени...

* * *
Люблю повiльно – як пiсок вода.
Розводжу, як багаття над водою.
І надпочата звiробога даль
Над горизонтом дiлиться надвоє.

Прозорий лiд iскриться i пливе
Кудись туди, куди лише лiтає
По струнах вен, дзвiнких солоних вен,
Людська душа i журавлина зграя.

Глибока осiнь. 
Хочеться вина.
Так тихо… 
Чути – як зоря вмирає.
Не спиться.
І тривожно.
І вина…
Якась вина – неначе вовча зграя,
Гнiздиться у кровi моїй давно
І тiло мiсить, мовби хлiб гарячий.

Десь ти – як в чорно-бiлому кiно, –
А чи у снi, який багато значить.

Медово-полиновий любим грiх.
Крилатим серцем думаєм про вiчнiсть.
І час iде так швидко, що вгорi
Лиш нашi руки i вуста дотичнi.

Нехай собi iдуть – i час, i все.
Ми з часом квити.
Вiн менi до пупа.
А простiр весь – 
Париж… Ханой… Брюссель – 
Я би продав. 
Але ж нiхто не купить.

Отож, сиджу. 
На горизонт дивлюсь.
Люблю тебе повiльно… 
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Боже, Боже…
Як я тебе безсовiсно люблю! –
Як ти мене… 
Як ти мене лиш можеш…

Диптих
1.

Там, де кiнчається Днiпро, –
Лише Початок.
Моїх дiдiв свячена кров
Почне кричати.

Аж доки я не загорюсь 
І не почую
Ту пiсню зiр, серед яких
Душа кочує.

А потiм проситься назад –
У грiшне тiло, –
Чи ти чернець, чи ти солдат,
Чи так, без дiла.

Пасу Пегаса серед муз,
Прощаю друга.
Правду меча на шлях вiзьму
І правду плуга.

Мої ж бо предки – 
То вода, вогонь i вiтер.
Це їх земля, це їхня даль,
Крилатi дiти.

І я також до них вернусь,
Пройшовши коло.
Там, де закiнчується Русь,
Холодно й голо.

Де починається Днiпро –
Там серце б’ється.

Чи то сльоза, чи то зоря…
Чи кров смiється… 

2.
Я так нiкого не любив –
Тебе i пiсню.
Іще не жив, а вже прожив –
Нервово, пiсно.

Бо сенс шукав, забувши смак
Життя земного.
Заради того, що нема
Нi тут, нi в Бога.

Неначе саночки тягнув
На бiлу гору.
За найдзвiнкiшу, за струну,
В лютневу пору.

Тепер лежу собi на них…
Навколо червень.
Сумним терпким вином вини
Лiкую нерви.

Сльоза всмiхається менi
З обличчя твого.

І почалася на струнi 
Нова дорога,
Де я нiчого не любив – 
Тебе i пiсню.

Іще не жив – а вже прожив
Нервово, пiсно.

* * *
Туманиться червона ртуть зiрок
У небi, незахищенiм – мов крила.
Все заросло снiгами… i Днiпро…
Днiпро зарiс… колиска i могила.

Нема дорiг i запахiв. 
Лиш десь
Інтимний шепiт, а чи кулi посвист.
І хтось мене до вирiю веде,
І хтось менi, далекий, стелить постiль.

За горизонтом, де цвiтуть сади,
Мов пiняться вогненно вогкi вина,
Душа танцює… дiд ще молодий…

* * *
Холодно. Нiжно. Порожньо.
Вечiр iде, як вовк.
Ми iз тобою порiзно.
Ми iз тобою вдвох.

Птахоподiбнi келихи.
П’яна, як дим, трава
Помiж серцями стелиться,
Наче танцює вальс.

Музика чорновинова
Клято розлита в нас.
Отже, якщо й загинемо, –
То не останнiй раз.

А як полюбим проклято –
То вже – як у пiснях...
Де поза злом i клопотом
Свiтить Чумацький Шлях.

Холодно. 
Нiжно. 
Порожньо.
Вечiр iде, як вовк.

Ми iз тобою порiзно.
Ми iз тобою вдвох.

* * *
Я не люблю, когда мне врут,
Но от правды я тоже устал.

Вiктор Цой
Щоб пiдлим не стати –
Я п’ю i злюсь
До певних, ще людських, меж.
Коли менi брешуть – я не люблю.
Вiд правди втомився теж...

Циганською голкою шитий шрам
Уже не болить, але
Душа, що заважила 9 грам,
Кулi повторить лет.

Поправку на вiтер зробити лиш
Дозволить стрiльцю мiй друг,
З яким ми в корчмарськiм бою були,
Минувши афганський круг.

Травмованi щастям приходу в свiт,
Ми будемо ждати знов,
Коли ж повертаємось в той живiт,
Де сонячна бродить кров.

По вовчих слiдах побредем у даль,
Де казка, де пiсня, де
Нiхто за любов не дає медаль,
Є глиб, та немає стель.
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Де кров’ю малює сльозу дивак,
Де падає плiд в гнiздо.
І вiчно крiзь костi кричить трава
В очiкуваннi Годо...

Розбирання ялинки
Розбираєм ялинку...
І сумно вiд того обом –
Як буває лиш сумно,
Коли усмiхаються зорi.
На ялинцi сирiтськи
Зосталася iграшка-Гном –
Як останнiй мiсток,
До казкового серця прозорий.

А зайчатка i бiлочка
Знову у вату лягли.
Дiд Мороз i Снiгуронька –
Поряд, в мiшок целофанний.
Бiля тої ялинки
Ми щастя торiшнє пили,
Що надрубане й свiже –
Мов пiна старенької ванни.

Про любов i розлуку,
Тюрму i суму говорив
По новенькому «тєлiку»
Наш президент празниковий.
Та померла ялинка,
Але не виходить iз гри.
Золотiє й мовчить,
Роздягнувшись, –
Колюча, як слово.

Безпритульнi хвоїнки
Невидимий час замете.
Штучнi квiти запахнуть снiгами –
Мов крик динозавра.
Ми хороним у вату прикраси –
Як рiдних дiтей.
Воскресiння чекаючи,
Згадуєм завтра.

* * *
Крик пораненого вогню – 
Бiлi птахи над лiсом. 
Осiнь.
Я себе лиш, себе виню
У зимовiм Твоїм волоссi.

Я метався, як дикий звiр,
По країнi моїй убогiй.
Не мiняв нi iдей, нi вiр, – 
Черевики лише й дороги.

І по свiту також блукав:
Вiд Америки до Байкалу.
Видно, доля вдалась така,
Видно, предки мене гукали.

А нащадкам аби наш чад...
І горiлка («ще та...») пiтнiла.
Бо вперед – це також назад,
Бо душа – це всевишнє тiло.

...Крик пораненого вогню.
В небi моря хрести пташинi.

Я себе лиш, себе виню
В грiшнiм присмерку батькiвщини...

* * *
Задушлива периферiйна воля.
І жити нецiкаво. 
І нiяк.
Пишу пiснi. 
Сильнiшаю вiд болю.
Човен роблю. 
Дивлюсь на Зодiак.

На Сходi – келих риб’ячої кровi,
На Заходi – глибокий синiй дзвiн.
А тут домашньо, тепло, вечорово,
І вишитi пташки на рукавi.

Здалека чути дивний голос моря,
Довгобородих старцiв шварготню.
Нi тих, що тут, нi тих, що в поїзд скорий...
Я не виню.

Лелечi гнiзда. 
Церква-торт синенька
В моїх краях, де рай i кураї,
Де журавель криничний низько дзенька,
Перуна iдол за хрестом стоїть.

На бiлих корах написи червонi.
Зарослi вiтром скелi, скрип сосни.
І спогади, неначе сивi конi,
Пасуться вздовж бандурної струни.

Рiка велика. 
Плакати не вмiє.
Тече й тече. 
Кипить сльоза зорi.

Задушливо.
Космiчний вiтер вiє,
Зелений лист зрива з календарiв.

Із циклу «Україна в диму»
Бiдна, рiдна, проклята країно,
У якiй нема чого втрачать,
Нi тебе змiнити, нi покинуть,
Стерши кров’ю в паспортi печать.

Тут чекаю бунту, наче щастя,
Тут iду у храм високий – лiс.
Тут менi спиртяка за причастя,
За ракету – дядькiвський обрiз.

Тут мої мангали i могили,
Ще непроговорена печаль…
Намолили предки, намутили…
Хто провiтрить – вогнище чи сталь?

Кров моя тут долю вибирає,
Не найкращу, може, та й незгiрш...
А коли була вiтчизна раєм
Тим, хто творить пiсню не за грiш? 

Бiдна, рiдна... Верби i розруха...
Пiд зорею фейєрверк i степ.
Упаду – i буду вiчно слухать
Небо її грiшне аж святе.


