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ДО СЛОВА
Я не крала ні грошей, ні мужа,
Як кульбаба, здіймала асфальт,
У лабетах життєвої стужі
Віднаходила смисл і азарт.
Не тяглась до престольного граду
І збирала любов, як бджола,
Легкодухість прощала і зраду,
Бо інакше вчинить не могла.
На крилі епохального вітру
Не ганялась за блиском кар’єр,
Я здавала екзамен на витрим
І здаю його ще дотепер.
Я кохання пізнала — запізно,
Я повірила в те, що — залізна…
Під вагою душевного схову
Не зігнулась —
довірившись слову.
Наталія Горішна

ПЕРЕДВІСТЯ

РОЗДІЛ 1
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ПРАВО НА ВЕСНУ
Коли про тебе думаю щомиті,
То в спогадах, то в вигадках тону.
Ранкові сни сльозами перемиті:
Я — жінка, маю право на весну.
Коли тобою сповнюються вірші,
Умить скидаю маску захисну,
Бо дістаю із серця найсвятіше.
Я — жінка, маю право на весну.
Від почуттів, аби не знавісніти,
Вслухаючись в мелодію сумну.
Мені всміхнуться сині первоцвіти,
Я — жінка, маю право на весну.
Як душу пресом здавлює безвихідь,
Боюся, що — таке іще утну…
В думках моїх здіймається, як вихор:
Я — жінка, маю право на весну!
Я маю право власного страждання,
Я маю право мучити струну,
І серцем відродившись у коханні,
Я — жінка, маю право на весну!
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Це не весна,
це — розряд електричного струму,
Реанімована
прагну позбутися суму.
Ще підсвідомо,
ще майже на рівні рефлексів,
Шарпаю в долі
надій неоплачений вексель.

ПРАВО НА ВЕСНУ

***

Це не весна,
це — розряд електричного струму!
Спрагла душа
не боїться ні блуду, ні глуму.
Ще не пісні —
тільки віршів римовані тексти.
І відтаю, як земля,
на Святого Олекси.
Рвуть на куски
самоту весняні кіловольти.
Лиш не спіши
і ніколи мене не неволь ти.
Це не весна,
це нової любові причастя,
Передчуття
неминучості
пізнього щастя.
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ПОБАЧЕННЯ
Намоклі косички метляє вітрисько,
А дівчинка вперто стоїть під дощем.
І кривляться губи:
«Противний хлопчисько…», —
Й пульсує образи уїдливий щем.
А дощ — наче ляпас. Здається в сум’ятті,
Що чуються кроки крізь шум дощовий.
І хилить ялина гілляки лапаті,
Щоб застерегти: «Не губи голови».
…Ой, дівчинко, люба,
чого ж бо мовчиш ти? —
Вже дощ не один сльози відчаю стер.
Побачення перше зневажив хлопчисько,
Та серце мудрішим не є й дотепер.
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Двоє йшли весною оповиті,
Молоді, мов випали з гнізда, —
Хлопець, наче місяць повновидий,
Дівчина, як зіронька бліда.
Він зламав їй кетяжок зірчастий,
Що розцвів дочасно, нашвидку.
Двоє йшли.
Вони шукали щастя
У лілових квіточках бузку.

ПРАВО НА ВЕСНУ

ДВОЄ

ПЕРША РИМА
Як не дати собі замакітриться,
Напустивши на себе пиху,
Як невдовзі бузок свої китиці
Розчахне в запахущім гріху?
І допоки цвітіння буятиме,
Огортаючи щастям до п’ят,
Перша рима дівчиську кирпатому
Припаде до малих груденят.
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ПЕРЕДВІСТЯ
А земля, від зими скрижаніла,
Розмерзатися не поспіша,
Недовірлива і підозріла,
Як стражденна жіноча душа.
Та натомлений від непогоди
І від ґвалту хурделевих чвар,
Промінь сонячний із небозводу
Пробиває обтяженість хмар.
Гарячe заціловує землю,
Хоч на ній пелена снігова,
В одкровеннях шепоче таємних
Спокушань найсолодші слова.
Ранній промінь — зухвалецьнасмішник —
У землі материнство шукав.
І на світі з’явився підсніжник —
Перша крапелька молока.
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Ой, звалилась на мене напасть —
Серце в грудях дрібнесенько скаче,
Бо зненацька зустріла я Вас
Й так радію, що знову Вас бачу.
Під ногами похрустує наст,
Сонце лиже його цуценятком.
Та іще не настав його час,
Й льодова не поменшала цятка.

ПРАВО НА ВЕСНУ

СОНЯЧНИЙ СОНЕТ

Я не сонце — Вас їсти не стану.
Ви — не сонце, і я не розтану,
Але тенькнув небесний дзвінок.
Відкидаючи чемну розмову,
Пензлем радості крихітний гном
Вам лице розмальовує знову.
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***
Коли врівноважені ваги,
Коли розподілені ролі,
Враховані всі зауваги,
Поєднані далі і долі,
Як гуси з далекого Нілу
Вертають в дніпровські заплави,
Верталась я подаленіла,
Верталася я неласкава
До твого дзвінкого обійстя,
Де мовчки обдумують трави
Тайнопис опалого листя...
А там — асфальтований гравій.

***
Чом відгородивсь високим муром?
(Я і не догрюкаюсь ніяк).
Де немає місця авантюрам,
Там володарює переляк.
Шал весни не чує застороги,
Накриває, як дев’ятий вал.
Не біда почути серця стогін —
Вірші не вбивають наповал!
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Ранок мне сценарій сновидінь,
Прокидаюсь під котячий нявкіт.
Лоскітно, немов прозора мавка,
Зачіпає очі синя тінь.
Вже і Бог дослухався молінь —
Отупіння відігнав зимове,
І котячі голоси любові
Розбудили весняну цвітінь.

ПРАВО НА ВЕСНУ

ПРОБУДЖЕННЯ

***
Амурчики, жартуючи на небі,
Не стріли розкидають вже, а невід.
Веселі янголята задля втіхи
Нас заганяють у палку безвихідь,
Нашіптуючи на небесній мові
Слова, незрозумілі без любові.

АЛЕРГІЯ
Те, що коханням споконвіку зветься
Й примушує в хвилину сповідну
На люди вивертати власне серце, —
Це тільки алергія на весну.
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***
Розбуди його, веснокрасунечко!
Розбуди його, дівчинкоюночко!
Безрозсудного, недолугого —
Я сумую за ним, я люблю його.
Буду зраджена серцемтроянцем
У смазі романтичного глянцю...
Ти така молода. Не суди!
Біль — то частка душі. Розбуди!

СКАРГА
— Холодно, милий мій, холодно, любий.
Сонце всміхається, наче крізь зуби.
Небо змокріле, немов від хвороби,
Суне хмаринами квітню на лоба.
Віття шовковиці голе, як віник,
Щільно замружив повіки барвінок,
Квола бджола не знаходить осонь,
Щоб розпочати солодкий сезон.
Й досі довбання настирливе дятлове
Збільшує кількість зимових зарубин.
Скаржаться губи — м’які і податливі:
— Холодно, милий мій, холодно, любий.
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З якого дива ти сьогодні ніжний?
Зима позбулась білої фати,
Й тобі забаглось попустити віжки,
А чи джгути?
З якого дива ти згадав минуле,
Яке і в згадках вже не віднайти?
Не меду понаносимо у вулик,
А гіркоти.

ПРАВО НА ВЕСНУ

***

НАБЛИЖЕННЯ
У нас попереду весна.
Ти не зважай, що завірюха
Заставила сховати вуха —
У нас попереду весна.
Як набридає білизна.
Стоять сніги, немов стіна,
Печаль діймає, як свекруха.
Та посланцем Святого Духа
Синичка тінькає смішна:
— У нас попереду весна!
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КОРОТКОЗОРІСТЬ
Немов горобець, відчуваю весну
В проталині кожній, в травинці торішній.
Іще не пробуджену гілочку вишні
Собі до очей якнайближче пригну,
Аби роздивитись росинки прозорість...
А ти мені кажеш:
«Це — короткозорість».

***
Сіріло небо. Наближався вечір.
А, може, то захмарилось на дощ?
Мов білка, вітер дерся на вершечок,
І кидало черешеньку у дрож.
Опалий цвіт довкіл траву обляпав,
Чіплявсь до ніг і до пташиних лапок.
І зависав в повітрі, мов хуртеча...
Сіріло небо. Наближався вечір.
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Повітря несміливо прогрівається
Уже до плюсових температур.
І пір’ячко почистивши, пишається
Собою нашорошений снігур.
Зима в полегші закінчила тур.
Ось лиш прийме дощу весняний душ
Й розчиниться у дзеркальцях калюж.

ПРАВО НА ВЕСНУ

***

НА НАБЕРЕЖНІЙ
А зима ще не здалася в квітні,
Хоч триматися було й не варт.
Розповзавсь по набережній смiтник,
Знахабніло перся на асфальт.
Крутобокі чайки неголодні
Відбирали харч у вороння,
І неврівноважений добродій
Шибонув в них чимось навмання..

17

Наталія ГОРІШНА

ПОСУХА
(диптих)
1.
Не відцвіли півонії — зів’яли,
Не дочекавшись дощових цимбал.
Така стояла спека небувала —
Земля у травні, мов віджнивувала
І посіріла зморена й слаба.
Неначе з неї висмоктали крівцю —
Ні крапелини дощику до Трійці.

2.
Посуха, і маліють медозбори,
Коцюрбиться, не розпустившись, цвіт.
Та проступають роси в непокорі,
Немов згадавши жах голодоморів,
Стражденну землю кидає у піт.
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1.
Прокинулась налякана зі сну.
І що таке побачила у ньому,
Яку таку жахну страховину? —
Свою ж бо власну півстолітню втому.

ПРАВО НА ВЕСНУ

ВТОМА
(триптих)

Умиюся, вдягнуся — і по всьому,
Гарячу каву похапцем ковтну.
А осад сну, мов картку до альбому,
Якунайдальший закуток запхну.
...Приснилося з дощами восени —
Любов не дочекалася весни.

2. ВИХІДНІ
Наспатися би, виспатись на рік,
Хоча б на тиждень, хоч би на сьогодні.
Та зняти втому вихідні не годні,
Котру душа назбирувала вік.
Наспатися би, виспатись на рік...
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3.
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Від самоти тікаю в самоту,
Хоч спогадами серця не загою.
Мені так легко дишеться в сльоту,
Коли жура змивається сльозою,
Й сама стаю росою світовою…
О Господи! Земля уже в цвіту!

У волозі очей —
Божевілля ночей,
Не змогло воно нас поріднити.
А ці квіти, збагрянені зрадою квіти,
Мов загострена мідь,
Через морок століть
Лучать в серце й не сміють боліти.

ПРАВО НА ВЕСНУ

ДІЖДАТИСЯ ТРАВНЯ

Може, звичаї я не сприймаю тутешні,
І в країні цих квітів я болісна теж їм?
Може, їхні прожилля й мої сухожилля
Напинаються разом від люті й безсилля?
Моє серце здригнеться,
Нестримано охне,
А стебельце зігнеться
Й раптово усохне.
І листкові пластини — зів’ялі і м’ятні, —
Наче руки — з відчaю до діла не здатні.
Навесні, як розвіється попіл згорання,
Проросте моя квітка невсидлива, рання.
І в волозі очей —
Божевілля ночей...
Лиш діждатися спалаху травня.
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ГРОЗА
Моя рука в твоїй долоні,
А в небі хмари, як мазут.
І мимо нас промчали коні,
Наздоганяючи грозу.
Це справді так, а чи наснилось? —
Серця нестямні у сназі
У грудях так шалено бились,
Мов суперечили грозі.
…Рука моя в твоїй долоні.
Удвох, збиваючи росу,
Мчимо услід:
— Стривайте, коні!
Гуртом наздоженем грозу!
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Я сьогодні прощаю зимі
Все, що в мене із нею не склалося,
Що турботи буденні земні
І жалі мої не вгамувалися.
Легковажність її заметілей
І грипозне нездужання тіла,
Перепад настроєвого тиску
І обман новорічного блиску –
Я сьогодні прощаю зимі.

ПРАВО НА ВЕСНУ

ПРОЩЕННЯ

А весна, як повітряний змій,
Ще в несправжньому леті, на ниточці,
Ще не в квітах – в березовій китичці,
Сніговій її проблиск замів –
І за це я прощаю зимі.
Та дзумить засторога в умі:
Не уникну весняної єресі,
Що попереду витівки Еросу –
Комедійні, завзяті, сумні...
Що так легко прощають зимі
Тільки в березні.
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***
Сніг нестерпно блищав,
Сніг весні не прощав
Ранню смерть свого білого тіла.
Ще — останній ривок —
У найкращий танок.
Оціни!
А вона не схотіла.

БЕРЕЗЕНЬ
Ощедрить сонце нас весною,
Розкине стріл протуберанці,
І я, розкохана тобою,
Прошепочу: «Амуре, зглянься...»
Зима, сховавши білі кахлі,
Помре безболісно й природно.
Ти чуєш? — У повітрі пахне
Березами і Великоднем.
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`
ЗАПАХ
ПАСКАМИ
ПЕРШОТРАВЕНЬ

РОЗДІЛ 2
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ВЕЛИКОДНІЙ ЦИКЛ
1. ВЕРБНА НЕДІЛЯ
Небо таке завішане
Білимпребілим,
Наче розквітло вишнями. —
Вербна неділя.

2.
Земля, як тісто, визріла пахка,
Квітуча вишня — наче пишна паска,
Облита цукром весняної ласки.
Земля, як тісто, визріла пахка.
Ще й грицики, немов свячена сіль,
Обсіяли доокола ґаздівство.
І кожен сад — окреме королівство,
Ще й грицики, немов свячена сіль.
Стрижі шугають, наче скалки лез,
І осипають благодать небес.
Як христославить невгомонне птаство!
Земля, як тісто, визріла до Пасхи.
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Вербою пахне від ріки,
Трибанна церква любо вбрана.
Матуся будить вранцірано,
Йдемо освячувать паски.
У нас з сестричкою хустки
На головах, як у дорослих;
У неї — кіска, в мене — хвостик.
О пам’ять! Може, й навпаки.

ПРАВО НА ВЕСНУ

3. З ДИТИНСТВА

Порозбігалися хмарки,
А чи пішли до сонця в гості?
Поля заврунились колгоспні,
Вербою пахне від ріки...
Які смачнючі крашанки!
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4. ВЕЛИКОДНЄ ЯЙЦЕ
Прикотилася писанка
У ранкове село,
Понад хмарами високо
Розговілось тепло.
Безконечники, сонечка
На червонім яйці
І в дитячій долонечці,
І в старечій руці.
Прикотилася дряпанка,
Запахтіла ваніль —
Квітне саджанкаяблунька
У своїй первині.
Наче з давньої схованки,
На неділю дзвінку
Прикотилась мальованка
У зеленім вінку.
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Готуючи до свята крашанки,
Я слухала бабусині казки.
Оповідала ж — наче там була:
Чому така плеската риба камбала
(Бо вчувши про Христове воскресіння,
Підсмажена уже з одного боку,
Зіскочила з пательні в жабуриння
І попливла у океан глибокий).

ПРАВО НА ВЕСНУ

5. ХВ

Про ластівку, яка украла цвях,
Як прибивали до хреста Ісуса...
В маленьких грудях застигає жах,
Як чую про Іудину спокусу.
А бабця, обтираючи галунки,
Видряпує пасхальні візерунки
І на паски розкришує дюшес:
«Христос воскрес, — дитинко, —
Він воскрес!»
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6.
На вулиці чужа бабуся
Дає фарбоване яєчко.
Біжу до мами недалечко —
На вулиці чужа бабуся.
В дитинство спогадом вернуся,
До провінційного містечка...
На вулиці чужа бабуся
Дає фарбоване яєчко.
7.
Запaх пасками Першотравень,
У школі ленінський урок —
Червоний галстук, гасла, славень...
В траві — лушпайки крашанок.
8.
Малює квітень білим писачком
У великодні дні благословенні.
Мережані орнаменти зелені
Малює квітень білим писачком.
Шепоче цвіт до цвіту лагідком,
І вишенька, як писанка у нені.
Малює квітень білим писачком
У великодні дні благословенні.
30

Як цвіте напівзасохла вишня:
Гілочка — недавно, наче мрець, —
Надзусиллям білу хустку вишила,
Смерті і життя останній герць.
Великоднім цвітом — до Всевишнього,
В нім така смиренність і печаль...
Що благає чорнобіла вишня —
Чи життя їй, чи цвітіння жаль?

ПРАВО НА ВЕСНУ

9. НАПІВЗАСОХЛА ВИШНЯ

Бачила і весни, і Чорнобиль,
Бджоли щедрий мед пили на ній.
Майже у людській стоїть жалобі,
Що не всі дослухала пісні,
Що уже не дотягнутись вище,
Не зіп’є ніхто вишневий сік...
Невблаганно засихає вишня,
Бо минув її жіночий вік.
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10. ВЕСНА НА КЛАДОВИЩІ
Весна згребла на кладовищі
Торішньої трави настил.
Зазеленіли гробовища,
Ховаючи столітній пил.
Схиливши гілочки горішні,
Немов не вистачило сил,
Квапливо відцвітають вишні,
Лякаючись нових могил.

11. ГРОБКИ
Нагода випала сумна,
І я іду на кладовище,
Мов від землі здіймаюсь вище.
Нагода випала сумна.
Померлих друзів імена
Нагадують юнацькі вірші.
Нагода випала сумна,
І я іду на кладовище.
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Страсна п’ятниця —
Серед неба у хмарах
Розп’яте сонце.

13.
Відпочивають
У вишневому гіллі
Душі померлих.

ПРАВО НА ВЕСНУ

12.

14.
На довгих ніжках,
Мов запалені свічі, —
Сонця нарцисів.

15.
Христосуємось.
Я обпалюю вуста
Об твої щоки.
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16. ВЕСНА86
(рондо)
— Страшно було?
— Співали пташки.
(Із розмови з ліквідатором)

Чорнобильська звізда
Її не переборе —
Ясна і молода
Весна долала горе.
І стронцій, і біда
Текли у Чорне море,
І на усіх просторах
Чорнобильська звізда.
А солов’ї в садах
Співали, як учора.
Але ревли мотори,
Сміялася потвора —
Чорнобильська звізда.
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Вербі, що зростає біля пам’ятного знаку
воїнамінтернаціоналістам у Черкасах.

Жовтувата верба
навесні, мов осіння.
Споконвічна журба
на Святе Воскресіння?

ПРАВО НА ВЕСНУ

17.

Божий храм звіддаля
промениться від свята,
Відговіла земля
одягається в шати.
— Вербо, марна печаль
за воскреслим Ісусом.
— Не за ним бо мій жаль,
а за хлопчиком русим.
В мене менше листків,
ніж свинцю в його грудях,
Понад двадцять років
його весни не будять.
...Жовтувата верба
навесні, мов осіння,
Споконвічна журба
на Святе Воскресіння.
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18. ВЕЛИКОДНЄ РОНДО
З Великоднем! Вже, кажуть, тепло буде,
Морози, холоднеча — відійшли.
Гарнішають, немов від похвали,
Ясне довкілля і поблідлі люди.
І груди позбуваються застуди,
І небо з крижаної кабали
Вивільнюється радісним «курли».
З Великоднем! Вже, кажуть, тепло буде.
Вродливець квітень вийшов на етюди,
Кульбаби сонцелюбні розцвіли,
Їх золото розбризкують повсюди
Веселі крильця ранньої бджоли...
З Великоднем! Вже, кажуть, тепло буде.

19.
Великдень — чисті вікна і серця.
Добра вам, люди, Божої неділі!
Щебече сад, ураз помолоділий:
Великдень — чисті вікна і серця.
На рушнику яєчка, як сонця,
Висока паска, запахи ванілі.
Великдень — чисті вікна і серця.
Добра вам, люди, Божої неділі!
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ВІДЧИНЕНЕ ВІКНО

РОЗДІЛ 3
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САНДРО БОТТІЧЕЛЛІ
«ПРИМАВЕРА» (Весна)
1478 — 1482
Галерея Уффіці, Флоренція

(диптих)
1.
Шість прекрасних і юних богинь —
Флора пестить губами стеблинку,
Наче щойно зачату дитинку,
І пірнає в прозору цвітінь
До граційного танцю другинь.
Розганяє Меркурій хмарки,
Що загрожують спокою саду,
А Весна розкидає принади
І троянди з легкої руки.
Примавера! Віват, королево!
Шлях, усипаний квітом, — легкий.
Блідне поряд всевладна Венера,
Бо Весна — не богиня, а ера,
Бо жінки й на Олімпі — жінки.
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О молодість! На фоні помаранч
В прозорих сукнях босі і натхненні
Танцюють юнки, наче наречені,
Яких не доторкнувсь ніякий ґандж.
Три Грації, Венера і Весна
Захоплені п’янким зеленим виром,
А Флора кокетує із Зефіром —
Стривожена, закохана, ясна.

ПРАВО НА ВЕСНУ

2.

Антична стрункість, тіла білизна —
Довершені, гнучкі, немов газелі.
Але на кожній, наче вищий знак,
Довірений лиш пензлю Боттічеллі:
Животики округлі, ледь помітні, —
Всі шість красунь, всі шість богинь
Вагітні.

39

Наталія ГОРІШНА

ОЛЕКСАНДР МУРАШКО
«БЛАГОВІЩЕННЯ»
1909
Національний художній музей України

ЗДИВУВАННЯ
Ні тіні, ні півтіні, ні чверть тіні —
Довкіл буяє радісне цвітіння.
Космічносинє й золотоземне
Проймає світло дійство потайне.
Зі сну в Марії розплелися кіски,
Рум’янець ще не змив ранкову млість.
А вітер грає краєм занавіски,
І на веранді об’явився гість.
Босоніж, із пагінчиком лілеї,
Легка хода несе його до неї.
«Ой, лишенько!» — тремтить в її очах
Цікавість, сором, здивування, страх.
«Ой, лишенько!»
«Возрадуйся, Маріє!»
На неї впала сонячна стихія,
І Благовіст брунькується квітнево —
Земля скінчилась,
Почалося небо.
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Ермітаж, СанктПетербург

Звела до неба очі Магдалина,
Чуттєвий рот замолює вину.
Гортає вітер книгу на колінах,
А поряд — листям дріботить маслина,
Чекаючи вологу рятівну.

ПРАВО НА ВЕСНУ

ТИЦІАН ВЕЧЕЛЛІО
«КАЯТТЯ МАРІЇ МАГДАЛИНИ»
1565

...Роки зітруть минуле, як ману,
І виберуть її, з жінок єдину,
Аби Євангелії Магдалини1
Довірити Господню таїну.

__________________________________________________________
1

До наших днів дійшли окремі уривки «Євангелії Магдалини».
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РАФАЕЛЬ САНТІ
(диптих)
1. «ЗАРУЧЕННЯ МАРІЇ»
1504
Міланський музей

А Йосип — молодий, красивий, дужий,
Не старець, як вважається чомусь.
Я людям цим далеким усміхнусь:
А Йосип — молодий, красивий, дужий.
Він вірить їй, бо любить її дуже.
Уяві Рафаелевій корюсь,
Що Йосип — молодий, красивий, дужий,
Не старець, як вважається чомусь.
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«СІКСТИНСЬКА МАДОННА»
1513 — 1514
Дрезденська картинна галерея

Граційна і знадлива Форнарина...
Палкий тридцятирічний Рафаель,
Закохуючись у свою модель,
Малює на замовлення картину.
Вона на ній несе маляткосина
Готова до усіх випробувань,
По хмарах випливає зза гардини,
Тріпоче вітер кутиками вбрань.

ПРАВО НА ВЕСНУ

2.

Вона така ясна, принадна, чиста,
В її міцних руках — саме життя.
Сумують очі у святого Сікста,
Варвара преклонилась з співчуттям.
І в янголяток — не дитячий погляд, —
Як на надгробку, звернений увись.
Знайшовся вже (і не один!) біограф,
Що пояснив написане колись:
Чому у Сікста — жолудь на тіарі,
Чому Варвара, а не інший хтось1...
Але спроможних пояснити чари
І силу впливу — досі не знайшлось.
_______________________________________________________
1
«Сікстинська Мадонна» мала висіти над місцем поховання папи
Юлія ІІ. Ось чому тіара, яку зняв перед Мадонною святий Сікст,
покровитель роду Юлія ІІ, увінчана жолудем — гербовим зна'
ком роду; ось чому Мадонна явилась зі святою Варварою, яка, за
повір’ям, полегшує муки вмираючих.
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МІКЕЛАНДЖЕЛО КАРАВАДЖО
(диптих)
1.

«РОЗП’ЯТТЯ АПОСТОЛА ПЕТРА»
1600 — 1601
Церква СантаМарія дель Пополо, Рим

Апостол Петро вважав за честь померти
на хресті, водночас відчувався не гідним
бути розіп’ятим саме так, як Христос,
і вибрав розп’яття вниз головою.

Петро цю страту вибрав добровільно —
Достойно помирати, як Ісус.
Перед хрестом роздягся і роззувсь,
Здригнувся, як під цвяхом вчувся хруст,
Бо дух іще від плоті невіддільний.
Молитву шепчуть губи богомільні,
Осьось — і очі (головою вниз)
Сльозами, болем, кров’ю налились…
Пихтять кати, хрест піднімають втрьох.
Невже і їм допомагає Бог?
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«СМЕРТЬ МАРІЇ»
1606
Лувр, Париж

Церква, на замовлення якої Караваджо
писав «Успіння Богоматері», відмовилася
від картини, оскільки на ній була зображена
не заснула Богородиця, а мертва земна жінка.

Мертва жінка розкинула руки,
Нахилилися стaрці в поклоні,
І дівчатко зі страху й розпуки
Заховало обличчя в долоні.
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2.

Хто дитя це? Не мала ж онуків,
Не діждала й невісточкидоні.
Мов до Сина, відчутого в лоні,
Мертва жінка розкинула руки.
На постелі останньої муки —
Царські шати яскравочервоні...
Мертва жінка розкинула руки
І — посіла на вічному троні.
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РЕМБРАНДТ ВАН РЕЙН
«ПОВЕРНЕННЯ БЛУДНОГО СИНА»
1668 — 1669
Ермітаж, СанктПетербург

Злидарем без гонору і честі
Блудний син приплівся до отця.
Кволий батько притуляє, пестить,
І побіг слуга по перстенця.
Він оце явився не за грішми?
А за чим? — Не можу співчуття
Видавити з себе. Не безгрішний
Блудний син приплівся до отця.
Старший брат усупереч легенді
Жде своєї черги обійнять.
Може, покартає, та легенько,
Бо ж росли вони, немов двійня.
...Навіває сумніви і тіні
Золотавий присмерк на картині.
Блудний син приплівся до отця,
Та не показав свого лиця.1
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___________________________________________
1
Центральна фігура зображена спиною до глядача.

Прадо, Мадрид

Неначе інших справ нема на світі —
І людство захлинається від хіті.
Ні орача ніде, ні пастуха,
Земне життя — апофеоз гріха.
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ІЄРОНІМ БОСХ
«САД ЗЕМНИХ НАСОЛОД»
1503 — 1504

Тіла — однаковісінькі і ниці.
Хто загнуздав дракона, а хто — птицю.
Хто із утроби лізе, хто — в утробу,
А хто злягатись моститься у колбу.
Затиснуті у мушляхдомовинах,
Той рибу їсть, а того — їсть рибина.
Велику сойку з ягодою в дзьобі
Пасуть очима голякинероби.
Гігантська квітка, схожа на тюльпан,
Засмоктує фігури з потрухами.
А з озера Розпусти б’є фонтан,
Наповнений нікчемними людцями.
...Так уявляв мистець конання світу.
Та за віки монстроподібні квіти
Не людство хтиве зіштовхнули в прірву,
А — заселили віртуальні ігри.
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ТЕОДОР ЖЕРІКО
«ПЛІТ «МЕДУЗИ»
1818 — 1819
Лувр, Париж

У липні 1816 р. фрегат королівського
флоту «Медуза» розбився на рифах
біля західного узбережжя Африки.
Вищий офіцерський склад пересів
на шлюпки, які мали буксирувати
пліт із 149 солдатами, матросами і
жінками до берега. Однак, злякавшись
шторму, буксирні канати відрубали.

Нічого не змінилося у світі.
Картина блякне через два століття,
Високі хвилі — чорні і жахні —
Донищують людей на полотні.
Лиш натяком, як привиди із пекла,
З’являються із мороку уперто
Повчіплювані в пліт криваві пальці
І дикі очі, як в неандертальців.
І сивий батько, наче Авраам,
Якому янгол не відкрився вчасно,
Над трупом сина застигає сам
Й, немов надія на спасіння, гасне.
Остання жінка давиться прокльоном,
Проковтувана океанським лоном...
А ті, зі шлюпок, — втішені, зігріті.
Нічого не змінилося у світі.
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Ермітаж, СанктПетербург

«Його молодість йшла у парі
з амбітністю».
Беллорі

О, скільки амбітності в обраній позі! —
Рука на уламку античних колон,
Яскрава фігура, приглушений фон.
О, скільки амбітності в обраній позі!

ПРАВО НА ВЕСНУ

АНТОНІС ВАН ДЕЙК
«АВТОПОРТРЕТ»
1622 — 1623

Доглянуті руки, немов у вельможі,
А не у мистця. Віртуозпортретист!
Завите волосся, найтонший батист...
(Насправді ж — вразливий, маленький на зріст
Й самотній, як кожний великий артист).
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САЛЬВАДОР ДАЛІ
«СТАЛІСТЬ ПАМ’ЯТІ»
1931
Музей сучасного мистецтва, НьюЙорк

«Я — цілком нормальний. А ненормальний
той, хто не розуміє мого живопису; той,
хто не любить Веласкеса; той, кому не цікаво,
котра година на моїх циферблатах, що течуть».
С. Далі

ВІЧНІСТЬ
Час шаликом обкутує горлянку,
Тріпочеться на вітрі, як фіранка,
Масним млинцем сповзає по стільниці,
Мов теплий віск, над формою глумиться.
Час вередує, час галюцинує,
Над пам’яттю людською владарює...
А віддалік — застигле скелля гір
Схилилось до води, як першозвір.
І часблазнюк там просто не існує.
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Прадо, Мадрид

«Я не живописець,
а слуга короля».
Д. Веласкес

ПРАВО НА ВЕСНУ

ДІЄГО ВЕЛАСКЕС
«ДОН СЕБАСТЬЯН ДЕЛЬ МОРРА»
(портрет королівського блазня)
1643 — 1644

Філіп четвертий, вся його родина,
Придворна знать і вишуканий світ.
І ця — карикатура на людину,
Блазнюккуцак невизначених літ.
Він гепнувсь на підлогу в чому був,
Простягши уперед калічні ніжки.
(Це, певно, мало б викликати смішки?) —
Він гепнувсь на підлогу в чому був.
Та поглядом ніщо не проминув —
Чіпким, хватким — сховавшись за гримаску.
В фаворі короля, в промінні ласки
Людське створіння — хитре і слабе...
Мені чомусь здається, що Веласкес
У тому блазні змалював себе.
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ВІНСЕНТ ВАН ГОГ
(диптих)
1. АВТОПОРТРЕТИ1
1853 — 1890
Музей Ван Гога, Амстердам

То з вухом, то без вуха2.
Скалки збочень
Шукаю у портретній худорбі.
А із полотен — зовсім різні очі:
Горіхові, зелені, голубі.
І губи теракотові напухлі,
Мов соняшники в глиняному кухлі.
І — міткою — блазенська рудизна,
Нестямно і розпачливо сумна.
Він і труївсь не чимось — маслом фарб.
Як на душі не гоїлись рубці,
Стискаючи свій найдорожчий скарб,
Він і стрілявсь — з мольбертом у руці.
Автопортрети... У очах Ван Гога —
Шал творчості, як в молодого Бога.
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_______________________________________________
1
Відомо 35 автопортретів Вінсента Ван Гога.
2
«Автопортрет з відрізаним вухом» (портрет покаяння).

(за Арсенієм Тарковським)

Прости мені, Вінсент, прости, Ван Гоже,
Що я тобі уже не допоможу.
Що не прослав трави тобі під ноги
На вигинах розбитої дороги.
Не розв’язав шнурівки черевиків
Твоїх — сільських, запилених, великих.
Що в спеку не подав тобі води
Й не відібрав пістоля від біди.

ПРАВО НА ВЕСНУ

2. «ЗОРЯНА НІЧ»
1889

Усім єством я чую, як навис,
Закручений, мов пломінь, кипарис.
Лимонний крон1 і темноголубе —
Без них би не пізнав я сам себе.
Зневажив звуки б дорогих імен,
Коли б тягар твій скинув із рамен.
...Як бісики вангогівських зіниць
Спалахують у відблисках зірниць,
Мені здається — янголи тісніш
Його мазки вплітають у мій вірш.

______________________________________________
1
Крон — фарба жовтих відтінків на основі солей свинцю.
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ПІТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС
«ТРИ ГРАЦІЇ»
1639
Прадо, Мадрид

КАНОНИ КРАСИ
Жоден із сучасників
не дорікав Рубенсу
за повнотілість його богинь.

Пишні, як білі лебідки,
Золотокосі Венери,
Мов випливають з етеру,
Скинувши одяг на вітку.
Янгола взявши у свідки,
Скроплені з рогу щедрот,
Три білотілі лебідки —
Гроно земних насолод.
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Галерея Тейт, Лондон

«Напевно, Ренуар є єдиним
великим художником,
котрий ніколи не писав
сумних картин».
Октав Мирбо

ПРАВО НА ВЕСНУ

ОГЮСТ РЕНУАР
«ПАРАСОЛЬКИ»
1881 — 1885

Мені здалось, ці люди ловлять дощ,
Здіймаючи угору парасолі.
І враз й собі забаглося також
В зеленосірі кольори прозорі.
І осінь за вікном вже не сумна,
І відбиває сріблом чорна хмара,
Немов могла потрапити й вона
Під життєствердний настрій Ренуара.
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ПОЛЬ ГОГЕН
(диптих)
1. «ТАЇТЯНСЬКІ ПАСТОРАЛІ»
1892
Ермітаж, СанктПетербург

Жахні багряні кольори,
Немов сире гниюче м’ясо, —
Полінезійські вечори,
Неначе зіткані з атласу.
Йому ледьледь за сорок три.
Жіночих стегон вихиляси,
Стрункі тіла чужої раси
Затягують в тенета гри.
Червоні лиця дітвори,
Богів здивовані гримаси
Обвикнуться, померхнуть з часом.
Лиш до останку, як дари, —
Жахні багряні кольори.
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Музей Орсе, Париж

ОСТАННЯ КАРТИНА ГОГЕНА
Стояла і тоді нестерпна спека,
Коли боровся з смертю врукопаш.
Примарилася Франція далека,
Напівзабутий сніговий пейзаж.

ПРАВО НА ВЕСНУ

2. «БРЕТОНСЬКЕ СЕЛО ПІД СНІГОМ»1
1903

Дотягувався ледве до мольберта,
І зпід його тремтячої руки
Сніг падав граціозно і уперто,
Утілюючись у густі мазки.
...По смерті (був обтяжений боргами)
Картину продавали вверх ногами,
Назвавши «Ніагарський водоспад».
Бо хто там на тропічному Таїті
Міг тямити, що є сніги на світі —
Такі високі, що не видно хат?!.

__________________________________________________
1
Збереглося декілька картин П. Гогена з такою назвою, але
різних за роком написання.
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ЕДВАРД МУНК
(диптих)
1. «КРИК»
1893
Національна галерея, Осло

Свої жахи перед життям
автор втілив у п’ятдесяти
версіях цієї картини.

СВІТОСПРИЙНЯТТЯ
Мов не Земля — червоний астероїд,
Кричить яйцеголовий гуманоїд.
Зсудомлене лице під пресом жаху
Розчавлене, як немічна комаха.
В істоті невиразній — пучка духу,
Слабенькі руки затискають вуха,
А крик переростає у волання,
У лемент, репет, зойкіт, верещання.
Той крик зриває з суші шкаралущу,
Твердиню й небо змелює у гущу...
А туттаки, на цій самій картині,
Він і вона — відверті і дитинні.
Заходить сонце.
Романтичний вечір.
Страхів’я світу — поза їхні плечі.
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Музей Мунка, Осло

На картині закохані злилися
не лише вустами, а й головами.

ПОВІНЬ
Ці двоє знемагають від жаги,
Нестримне їх єднання — це вже фатум.
Як стугонить всередині набатом!
Нічого не існує навкруги.
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2. «ПОЦІЛУНОК»
1897

Шалена повінь зносить береги,
Дали себе коханню зруйнувати…
Звідкіль в картині скандинава Мунка
Південна пристрасть наших поцілунків?

59

Наталія ГОРІШНА

ІВАН АЙВАЗОВСЬКИЙ
«СЕРЕД ХВИЛЬ»
1898
Картинна галерея, Феодосія

РОНДЕЛЬ
Морська стихія падає на мене,
Оббризкує снага прозорих хвиль.
Злижу із губ відчутну раптом сіль —
Морська стихія падає на мене.
А море виє голосом сирени,
Немов в глибинах відчуває біль.
Розгонисто, нестримно і шалено
Здіймає бешкет на багато миль.
Екскурсовод розказує про стиль,
Про відгуки експертів і світил,
А я заклякла дивом полонена —
Оббризкує снага прозорих хвиль,
Морська стихія падає на мене.
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САД МОНЕ
Клод Моне у віці 86 років
заповів Парижу
«Декоративні панно з лататтям»,
вважаючи це своїм внеском
в перемогу у війні 1914–1918 р.р.
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КЛОД МОНЕ
«ЛАТАТТЯ»
1916 — 1926

Рожеві, білі, золоті німфеї —
Як вогники у буйних кольорах.
Японський мостик, мов казковий птах,
Вмочив у воду крила златопері.
І небо, умиваючись в ставу,
Зронило в нього відблиски світила —
Підводні стебла, верби і траву
Наповнює непереможна сила.
…Коли Європа дерлася на шмаття,
Старий художник малював латаття.
Був певен, зазираючи в труну,
Що квітами перемогти війну.
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МИХАЙЛО ВРУБЕЛЬ
ВІДЧИНЕНЕ ВІКНО
(диптих)
1.
Остаточно втративши зір,
художник Михайло Врубель
свідомо убив себе,
навстіж відчинивши вікно
у сильний мороз.

Ніякої надії не було…
Дружині скажуть: «Напад божевілля».
Віконниці нарозтвір — заметіллю
Його, як неживого, занесло.
Чи, може, янгол розпростер крило
І упокоїв душу одержиму,
Коли перед осліплими очима
Ніякої надії не було?
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В січні 2007 року представники Київського
музею російського мистецтва і ювелірного
будинку «Лабортас і Карпова» презенту
вали унікальну брошку «Подвійна підкова»,
створену ними за ескізом М. Врубеля.

Він малював ескізи для камінів,
Для балалайок, блюдець і шпалер.
Зневажені в архівах дотепер,
І раптом диво це на бархатині,
Що втілення чекало сотню літ, —
Підківки, переплетені навзаєм…

ПРАВО НА ВЕСНУ

2.

Дивлюся — і немовби прочиняю
Собі вікно у невідомий світ.
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ВИГНАНЕЦЬ РАЮ
(за демоніаною М.О. Врубеля1)
(диптих)
1. «ДЕМОН (сидячий)»
1890
Третьяковська галерея, Москва

У кристалічнозоряній красі
Вигнанець раю, що запрагнув слави,
З губами, спаленілими в жазі,
Як у вогні розпеченої лави,
З висот космічних споглядає світ —
Усі скорботи людства, взяті разом.
Сльоза неогранованим алмазом
Мовчазно виринає зпід повік.
Могутні руки впали на коліна,
Пригнічені побаченим видінням.
І він увесь — колючий, як троянда,
Знеславлений і грішний —
Але янгол.
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1
Спочатку цикл картин задумувався як ілюстрація
до поеми М.Ю. Лермонтова «Демон».

Третьяковська галерея, Москва

Він — надлюдина, напівбог,
Духбунтівник, вигнанець раю —
На крилах демонських тривог
Куди летить — чи сам він знає?
Під ним Кавказ простер вершини,
І Терек злий, немов левиця,
Реве, біснує та яскриться
На тлі зеленої долини.
І раптом — синя тінь людини.

ПРАВО НА ВЕСНУ

2. «ДЕМОН, ЩО ЛЕТИТЬ» 1899,
«ПОВЕРГНУТИЙ ДЕМОН» 1902

Попри усе космічне лихо
Натхненно, пристрасно, шалено
Танцює батькові на втіху
Щаслива юна наречена.
О демонічна сила неба,
О зла безвихідь самоти,
Земною малістю погребуй,
Лети у зоряні світи!
Не спокушай і не примушуй,
І не губи невинну душу!
...Тамара, вжалена у серце, —
Немов у кігтях яструбця.
Кінь нареченого несеться,
Але приносить їй — мерця.
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Щоночі в батьківському домі
Й у келії монастиря
Шепоче голос невідомий
Палке зізнання: «Ти — моя!»
І зустріч перша і остання
(Приставилась, збулася бід,
Зітліла, як росинка рання
Від спеки на світанку літ)
Його, вершителя інтриг,
Котрого й Бог збороть не міг,
Повергла, вбитого коханням.

1.
Вона робила пензлики сама,
Обскубуючи задля цього кішку.
Терпіла і докори, і насмішки —
Вона робила пензлики сама.

ПРАВО НА ВЕСНУ

КАТЕРИНА БІЛОКУР
(триптих)

В селянській хаті — хоч б і зима —
Квітують мальви на цупкеньких ніжках.
Вона робила пензлики сама,
Обскубуючи задля цього кішку.

2. «КВІТИ ЗА ТИНОМ».
1935
Національний художній музей України

Це літнє буйство ледь не зломить тин.
О, як квітують: мальва гордовита,
Півонія і луговий люпин
І поруч них — жаринка горицвіту!
Міцні жоржини випрямляють стан,
Лілейник щось нашіптує звабливо
Тигровій лілії, а золотий тюльпан
Від тих принад спалахує цнотливо.
Ромашкам й волоточкам пирію,
Як і трояндам, місце є під сонцем.
67

Наталія ГОРІШНА

Дзвіночок хилить голову свою,
Підтримуваний лагідним майорцем.
Ведмеже вушко, кручений панич,
Рожева флокса, грицики, гвоздика
І півник — фіолетовий, як ніч, —
Вже кинув оком на повійку дику.
Біланметелик на красолю сів,
Мов рій маленький, — запашний горошок,
Стокротка в невибагливій красі
Розкрила бджілкам медоносний кошик…
Яскравий килим з листя і квіток,
І кожна з них мені до сліз знайома.
…Травиночка, пелюсточка, листок…
Здалося, наче побувала вдома.
3.
Кожен паросток, ще слабкуватий,
Пробивається через ґрунти.
Люди знають, як в землю лягати,
Квіти знають, як з неї зрости.
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КВІТИ ПАХНУТЬ
ДЛЯ БДЖІЛ

РОЗДІЛ 4
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***
І цупкий деревій на межі,
І левкой, не примітний удень, —
Не для наших пісень,
Не для наших натхнень.
Квіти пахнуть для бджіл.

***
...Зависає над лісом туман,
Обіцяє грибні урожаї.
Стиснув крильця метеликбілан,
Мов від вогкості барви ховає.
В ароматах суничних полян
Зависає над лісом туман...
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1.
Розплющилися,
Як сині очі травня,
Квіти барвінку.
2.

ПРАВО НА ВЕСНУ

У ВСЕСВІТІ ТРАВ
(хоку)

Зонтики примул —
Зв’язки золотих ключів
Від дверей літа.
3.
Коріння дуба
Товстими мацаками
Випнулось з трави.
4.
Хвилі дурману
Накочують зусібіч
Низки конвалій.
5.
Кожна кульбабка —
Немов срібна туманність
У всесвіті трав.
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6.
Вітерпеченіг
Відтинає голови
Сивим кульбабам.
7.
Наче чашечки,
Переповнені кров’ю, –
Ранні тюльпани.
8.
Мов вслухаючись
В бриніння бджолиних крил,
Завмерла липа.
9.
Запах акацій
Залив чашу долини
По самі вінця.

10.
Вітри напнули
Парус білої вишні
В морі зелені.
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Літній травостій —
Як барвиста вишивка,
Серед ковили.
12.
Грають на сонці,
Мов золоті брошечки,
Суцвіття цмину.
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11.

13.
«Дідові воші»
Називають череду
За плодигачки.
14.
Запульсували
І випнулися жили
В подорожника.
15.
Вітер у лісі —
Чи не душа Лукаша
Гукає Мавку?..
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СТВОРІННЯ ІЗ КАРТИН БОСХА
1.
Лежу у траві.
Підповзають створіння
Із картин Босха.
2.
Божа корівка
На вершечку стеблини —
Наче квіточка.
3.
По рудій корі
Повз до свого кольору
Зелений жучок.
4.
Повис незрушно
У часовій нірвані
Сталистий шершень.
5.
Намацує джміль
На квітках конюшини
Бузкові тіні.
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Павук спускався —
Немовби спецназівець
У чорній масці.
7.
Жовтий метелик
Літав у повечір’ї,
Мов пасмо світла.

ПРАВО НА ВЕСНУ

6.

8.
Блакитна бабка
Принишкла на гілочці,
Роздумуючи.
9.
У малиннику,
Наче крихітна пташва,
Носились бджоли.
10.
Засинаючи,
Метелик загорнувся
У власні крильця.
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ІЛЮМІНАЦІЯ ВЕСНИ
(танка)
1.
Квіти медунки —
Мов ілюмінація
На святі весни:
Пурпурові, рожеві,
Фіолетові, сині.
2.
Хитрують джмелі —
Прокушують хоботком
Шпорці у рясту,
Бо ж не дістатися їм
До смачного нектару.
3.
Схожі на ягнят
Сірі сережки верби
Із першим теплом
Усіюються пилком
Й стають золотим руном.
4.
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У яснобілій
З рожевою каймою
Квітці нарциса
Бджола почувалася
Господинею в хаті.

Срібні антени
Тчуть ночами павуки
Із краплин роси,
Аби перед світанням
Розмовляти з космосом.
6.

ПРАВО НА ВЕСНУ

5.

Раптом здалося —
Розширились легені,
Щоб увібрати
Духмяні аромати
Білої акації.
7.
Полум’яніють
Суцвіття іванчаю.
Рожевий відблиск
Лягає на стовбури
Навколишніх берізок.
8. ЦИКОРІЙ
Хто повирізав
Ці зірчасті оздоби
З синього шовку
І розвішав на стеблі,
Аби не було голим?
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НЕЗБАГНЕННЕ ЛІТО
(триптих танка)
1.
А форма листя! —
Сердечкова, ланцетна,
Мечикувата,
Гофрована, зубчаста,
Лопатиста, пір’їста.
2.
А барви квітів! —
Білявенькі зонтики,
Сині келихи,
Жовтогарячі зірки,
Малинові кетяги.
3.
А джміль кружляє,
Злітає мухоловка,
Пурхає бабка,
І плутається в стеблах
Смарагдовочорний жук.
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ЖОВТОБІЛІ СНИ
тріолети

РОЗДІЛ 5
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1.
Ромашки бачать біложовті сни,
Їх будить сонце тепле і червоне.
І хоч вони зросли на полігоні,
Ромашки бачать біложовті сни.
...Розчахнута німотність далини,
Здіймаються від гуркоту ворони.
Ромашки бачать біложовті сни —
Їх будить сонце тепле і червоне.

2.
Боже, яка краса! —
В лузі цвіте різнотрав’я.
Запахи пізнього травня —
Боже, яка краса!
Жовтогаряча яса
Вкрила смарагдове вбрaння.
Боже, яка краса —
В лузі цвіте різнотрав’я!
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Все. Відпочиваю від зими,
Запустивши руки в теплу землю,
Лагідну, розсипчасту і темну.
Все. Відпочиваю від зими.
Латка грядки, а за ворітьми
Світ асфальту — збурений, проблемний...
Все. Відпочиваю від зими,
Запустивши руки в теплу землю.
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3.

4. БЛАГАННЯ
Земля благала: «Підкори!»
Беру лопату — і копаю.
А від ступні до виднокраю
Земля благала: «Підкори!»
Як тільки весняні вітри
Її звільнили від опали,
Земля благала: «Підкори!..»
Беру лопату — і копаю.
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5.
О земле! Породілля і могила,
Людська юдоль й божественний Парнас!
Була ти до і будеш після нас,
О земле! Породілля і могила!
Беру у тебе пригорщами силу,
Віддам тобі ж, коли прийде мій час...
О земле! Породілля і могила,
Людська юдоль й божественний Парнас!

6. МАКІВКИ
Лисі маківки на стеблах,
Наче голови на палях.
Суховії землю палять —
Лисі маківки на стеблах.
Бовваніють серед степу
(Чи не в часі заблукалі?)
Лисі маківки на стеблах,
Наче голови на палях.
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Теплі бджоли гудуть
У солодкій спокусі.
У медвяній задусі
Теплі бджоли гудуть.
Впали липі на грудь
Бурштинами, як буси,
Теплі бджоли. Гудуть
У солодкій спокусі.
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7.

8.
Руки скучили за сапою.
Начувайтесь, бур’янці, —
Лобода і мокреці —
Руки скучили за сапою.
З чистотілу сік накрапує
На скуйовджені в’юнці.
Руки скучили за сапою.
Начувайтесь, бур’янці!
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9.
Узбіч доріг біліє деревій,
Хмарками відбиваючись у небі.
В задушливій спекоті полудневій
Узбіч доріг біліє деревій.
Путівець розгортає свій сувій,
І мариться спітнілому коневі:
Узбіч доріг біліє деревій,
Хмарками відбиваючись у небі.

10.
Ховалася в пшеничнім колоску
Від сонця полудневого росина,
Мов захистку безпомічно просила, —
Ховалася в пшеничнім колоску.
А сонце у вогненному вінку
Жагу свою вологою гасило.
Мов кінь, губами зшерхлими пругку
Злизало перламутрову перлину.
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Не згледілась, як привіталось літо.
Дощі ідуть веселі, не сумні.
Їх перестук нагадує мені:
Не згледілась, як привіталось літо.
Жада кохання, мов весна, відквітла.
Земних турбот — неначе у пташні...
Не згледілась, як привіталось літо.
Дощі ідуть веселі, не сумні.
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11.

12.
Половину червня плаче літо,
Бавляться циклони нетутешні.
Від вологи тріскають черешні —
Половину червня плаче літо.
Без бджоли дзвіночки чашкоцвіті
Зовсім зажурилися, сердешні...
Половину червня плаче літо,
Бавляться циклони нетутешні.
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13.
Звідки така німота?
Звідки у пору цвітіння
Це крижане збайдужіння?
Звідки така німота?
Міцно затиснув уста
Усміх гіркий і осінній.
Звідки така німота,
Звідки — у пору цвітіння?

14.
Вірші, наче розсаду,
Насаджу по дощу.
В росянисту парчу —
Вірші, наче розсаду.
Вовчі ягоди знади
Я для тебе зрощу.
Вірші, наче розсаду,
Насаджу по дощу.
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І знову вірш, як витинка зі сну,
Голублю ним і пестую словами.
Коли кохати прагну до нестями, —
Ізнову вірш, як витинка зі сну.
Себе, немов лозину, перегну,
Аби не вкорінитись почуттями...
І знову вірш, як витинка зі сну.
Голублю ним і пестую словами.
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15.

16.
А ти сказав мені: «Немає слів».
Немає слів у вишні, а квітує,
Немає слів у птаха — не німує,
А ти сказав мені: «Немає слів»...
Про все зрадливий погляд оповів,
Його проміння розум не вчатує!
А ти сказав мені: «Немає слів».
Немає слів у вишні, а квітує.
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17.
Пересохла земля без дощу,
Як в мені пересохло кохання.
З саду цвіт опадає останній —
Пересохла земля без дощу.
Росисльози — усе поливання,
Навіть віршем уже не кричу.
Як в мені пересохло кохання —
Пересохла й земля без дощу.

18.
Я зіскоблю усі зарубки болю.
О, скільки їх наставило життя!
Та я — не глина у руках Творця,
І зіскоблю усі зарубки болю.
Весна міняє світосприйняття —
Не гратиму у визначеній ролі,
А зіскоблю усі зарубки болю.
І скільки б їх не ставило життя!..
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Мовчу до тебе, зорями мовчу,
Як в сутіні спалахують надії
І гасяться у крижаній завії, —
Мовчу до тебе, зорями мовчу.
Коли джмелі кохають аличу,
Й коли вона плодами землю всіє,
Мовчу до тебе, зорями мовчу.
Як в сутіні спалахують надії!..
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19.

20. РЕЛАКСАЦІЯ
Полeжати б, погратися в слова
І написати щось таке прозоре —
Як місячна доріжка понад морем.
Полежати б, погратися в слова.
Щоб не тяжіла болем голова...
Як хочеться в оцю студену пору
Полежати, погратися в слова
І написати щось таке прозоре.

89

Наталія ГОРІШНА

21.
Затисну слово кутиками губ,
Як на світанку заволають рими.
Старенька муза наступу не стрима —
Затисну слово кутиками губ.
Не потонути б в шумовинні журб —
Не докохали, не договорили...
Затисну слово кутиками губ,
Як на світанку заволають рими.

22.
Ковточок вранішнього сну
Солодкий, наче поцілунок.
Твоєї ніжності відлунок —
Ковточок вранішнього сну.
Іще під ковдру упірну,
Та день вихоплює — грабунок! —
Ковточок вранішнього сну,
Солодкий, наче поцілунок.
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ЧАСИ БДЖОЛИНИХ
ПЕРЕГУДІВ
ронделі, рондо

РОЗДІЛ 6
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1. ЯК ВАРЕННЯ
Черешні пахли, як варення,
В часи бджолиних перегудів.
Весна носила твоє ймення,
Любов’ю сповнюючи груди.
І не шукаючи спасення
(Куди тут дінешся? Нікуди!),
Вбирали аромати груди —
Черешні пахли, як варення.
І посолодшало щодення,
Повірилось: усе ще буде!
А звідусюдизвідусюди
В часи бджолиних перегудів
Черешні пахли, як варення.
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Двадцять хвилин до весни,
Двадцять хвилин до побачення.
Квітню мій, в юності втрачений,
Душу мені поверни.
Не зберегла я завбачливо
Навіть листів з давнини. —
Двадцять хвилин до побачення,
Двадцять хвилин до весни.
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2. ДВАДЦЯТЬ ХВИЛИН
ДО ВЕСНИ

Ранок сьогодні хмурний,
Але чеканням освячений
У пелені таїни...
Кров не пульсуй, припини —
Двадцять хвилин до весни!..
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3. ЗНАЮ ПРАВДУ
Знаю правду: ти мене кохаєш!
Знаєш правду: ти для мене — Бог!
Та добробут свій не занехаєш,
Дослухався завжди засторог.
Чи зумів прожити без тривог?
Чи знайшов свої ворота раю?
Серденько! За що мене караєш?
Знаю правду: ти для мене — Бог!
Молодість генген за виднокраєм,
Не наздоженемо і удвох.
Що життя минуло — не жахає.
Знаю правду: ти мене кохаєш!
Знаєш правду: ти для мене — Бог!
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Голуб мене самотністю своєю,
Зігрій мене надіями весни.
Чи ще люблю? Та Боже борони!
Голуб мене самотністю своєю.
У прохолоді ранків мерзнуть сни.
Лише у них і не кривлю душею.
Коли життя спливе за течією,
Зігрій мене надіями весни.
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4. ГОЛУБ МЕНЕ!

Нехай огорнуть чари таїни,
Як Попелюшку на балу у феї.
На мить одну кохання поверни,
Якoсь іще прилинь із далини —
Голуб мене самотністю своєю.
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5. ЧЕКАЮЧИ ДОНИНІ
Люблю тебе, чекаючи донині,
Бо не поклала квіти на твій гріб,
Коли тебе у чорній домовині
Від цього світу «запечатав» піп.
Пішов, як той далекий парубчина,
Що знехтував мій затишок, мій хліб.
Чолом діткнуся до холодних шиб —
Люблю тебе, чекаючи донині.
Ізнов цвітуть на нашій полонині
Ромашки, смолки, здичавілий кріп.
І кожен мак, неначе смолоскип
Осяє давні спогади полинні...
Люблю тебе, чекаючи донині.
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Скарав мене відсутністю своєю,
Скарав себе відсутністю мене.
На кладовищі серце спом’яне:
Скарав мене відсутністю своєю.
Замулений, як залишки Помпеї,
Колишній біль мене наздожене,
Так глибоко прихований душею:
Скарав себе відсутністю мене.
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6. ПОМИНАННЯ

Серед могилок, вишитих землею
Барвінками, неначе муліне,
Щемить мені незбуле, сповідне:
Скарав мене відсутністю своєю.
Скарав себе відсутністю мене.
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7. БЕЗ ТЕБЕ
Та що без тебе ця весна? —
Лиш декорація. Для мене
Чи то безлисте, чи зелене,
Чи сніг, чи цвіт — не первина.
Озимина... Яровина...
Земля повік благословенна,
Оновлення у неї в генах.
Та що без тебе ця весна?
І білопінна пелена
Садів квітучих, як знамена
Капітуляції. У венах,
У скронях, в грудях, як луна:
Та що без тебе ця весна?
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Мені здавила серце жалість.
Як розібратися в собі? —
Бо шквал чуттів, як градобій,
Пошматував душевну сталість.
Чужа душа, неначе праліс,
Крізь хащі дертись — зайвий біль,
Але здригаюся в тужбі:
Мені здавила серце жалість.
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8. ЯК РОЗІБРАТИСЯ В СОБІ?

Гнітить своя недосконалість —
Гіркавий усміх на губі…
Мені здавила серце жалість,
Мене замучила зухвалість.
Як розібратися в собі?
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9. ВІЧНІСТЬ
Так, ніби вічність в тебе за плечима,
Так, ніби поміж нас усе було —
Проковзуєш байдужими очима
І дивишся повз погляд, на чоло.
...В тобі жерло вулканове гуло,
Здавалося, що все тобі здійснимо.
В самої долі видирав весло
Так, ніби вічність в тебе за плечима...
Змирилася — схололо, відцвіло,
Позбав лише цієї пантоміми.
Не муч, бо я собі й тобі назло
Замулене розчищу джерело —
Так, ніби вічність в тебе за плечима.
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Вбережу тебе від песимізму,
Що життя пройшло, мов не було.
Нагадаю молодості присмак,
Обігрію душу і житло.
Далебі, життя не одновісне.
Скільки б не обпалювало злом —
Вбережу тебе від песимізму,
Розпачі позв’язую вузлом.
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10. ЗАХИСТ

Ще зарано відмічати тризну,
Розфарбую цвітом сіре тло.
Вбережу тебе від песимізму,
Нагадаю молодості присмак,
Навіть, як насправді відцвіло.
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11. ЖОРСТОКИЙ РОМАНС
Навіщо ти прийшов, о Боже, нащо,
Як стали сіллю сльози по тобі,
Коли піднявся чорним вороняччям
І відлетів у невідомість біль?!
Розсіялась жага твоїх обійм,
Покинута колись напризволяще.
(Ті пристрасні були, а ці — слабі).
Навіщо ти прийшов, о Боже, нащо?!
Не впізнаю, не віриться, хіба що
Лиш очі ті ж — болючі, голубі.
А раптом — це привиддя, дивний збіг?..
Злітає з губ жорстоке й немудряще:
«Навіщо ти прийшов, о Боже, нащо?!»
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З твоєї теплої руки
Повільно вивільняю руку,
Дереться серце на частки,
Тамуючи душевну муку.
Якби ж то сміла — залюбки
Під безугавний серця стукіт
Стирала б сльози від розлуки
З твоєї теплої руки.
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12. СЛЬОЗИ ВІД РОЗЛУКИ

Отак завмерти б на віки,
Щоб очі в очі і ні звуку.
Хай — грози, смерчі, каменюки...
З твоєї теплої руки
Повільно вивільняю руку.
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13. ОБІЙМИ
Так щільно припасовані грудьми,
Що слів уже ніяких і не треба.
З твоїх очей на мене впало небо,
Травневе небо посеред зими.
І терпнуть губи, наче від хурми,
І серце виривається із ребер,
Спроможне перескочити у тебе —
Так щільно припасовані грудьми.
Я не берусь приборкувать шторми,
Всевладдю миті віддаюсь огребом.
Підносить пристрасть на найвищий гребінь:
Не ти, не я, а неподільне — ми,
Так щільно припасовані грудьми.
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Не назавжди іду,
я натхненням до тебе вернуся,
Як напровесні в серце,
постука веселий капіж.
Доторкнися губами
до родимки в лівому вусі,
І волосся моє
у ласкавих долонях поніж.

ПРАВО НА ВЕСНУ

14. НЕ НАЗАВЖДИ ІДУ

Я не вмію без тебе,
та я неодмінно навчуся
І дорогу свою
віднайду на вітрах роздоріж.
Ти сумуєш, мій рідний?
Не треба, хороший, облиш —
Не назавжди іду,
я натхненням до тебе вернуся.
З цеї миті ми стали
на ціле кохання мудріш,
Тільки голос навіщось
зрадливо і сумно здригнувся,
Тільки погляд зробився
за терен осінній терпкіш...
Не назавжди іду,
я натхненням до тебе вернуся,
Як напровесні в серце,
постука веселий капіж.
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15.

ПЕРШОКВІТНЕВИЙ ЖАРТ

Не забувайте знехтувану Вами,
Згадайте, як першоквітневий жарт. —
Запраглося весняної нестями,
Коли теплінь нарощувала гарт.
І прочинили душі ржаві брами,
І вибухнули сотнями петард.
(Сахатись згадок, певно що, не варт).
Не забувайте знехтувану Вами.
О пані доле! Вередлива дама
Сплела докупи мій і Ваш орнамент
(Як осудити творчості азарт?).
Не забувайте знехтувану Вами,
Згадайте, як першоквітневий жарт.
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ПРАВО НА ВЕСНУ

ЗВИНУВАЧЕНА
В ПОЧУТТЯХ

РОЗДІЛ 7
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***
Ізнов любов, як чорноока ланя
Дереться до виснаги крізь корчі.
Не для страждань дається нам кохання,
А певно — для поглиблення душі.

***
Ми самі себе засудили,
Звинувачені в почуттях.
Я той вирок в душі носила
Половину свого життя.
Мала час міркувати вволю,
Все частіше в думках шкребе:
Неможливо дурити долю,
Можна тільки самих себе.
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Зустрілися (Боже мій правий!),
Хотіла, як завжди, втекти...
Тепер за порушення правил,
Душе моя, болем плати.
А біль той, як місяць у повні
В оточенні срібних орбіт,
Нанизує вірші гріховні
В намисто буденних робіт.
Не мне і не давить, як камінь.
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***

Й допоки не згущена кров,
Я, жінка, борюся з роками.
А болем — звітує любов.

***
Цей чоловік — тавро моєї долі,
Цей чоловік — на вірш мене прирік.
Ні крихти щастя, тільки спазми болю —
Цей чоловік.
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***
Як відчувати радість від любові,
Як відчувати радість, а не біль?
Ще сумовиті очі не готові,
Ще вірші заримовані в журбі.
Ще сподівання, ніби змерзлі губи,
Які вже не чекають на дива,
Бо стільки раз написано «мій любий» —
Ні разу не промовлені слова.
Перед тобою зовсім безборонна,
Як сльози виноградної лози.
Заплодоносить соковиті грона,
Як дочекає справжньої грози.
І почуттю, народженому в слові,
Розширяться, розвидняться світи,
Щоб відчувати радість від любові,
Щоб жменьку щастя серцю принести.
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У світі нахолодженому, злому,
Де навіть серце в радості скупе,
І вірю тільки погляду, не слову, –
Я маю честь любити лиш тебе.
Шукала щастя невловиму птицю,
На грішну землю падала з небес.
Не думала, не відала, що – ти це,
І маю честь любити лиш тебе.

ПРАВО НА ВЕСНУ

Я МАЮ ЧЕСТЬ
ЛЮБИТИ ЛИШ ТЕБЕ

Які долати ще мені висоти,
Щоб осягнуть незнане дотепер? –
Довіку відкриватиму я: хто ти...
Та маю честь любити лиш тебе.
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***
Ти схопив би мене в оберемок
(Не погасли б від цього зірки).
Мить з тобою — за вічність окремо,
Невелика ціна на роки.
Я—
волосся зім’ятого промені
заплету в почуттів буревій.
Ти —
зіниці, чеканням наповнені,
не сховаєш за ґратами вій.
Захлинувшись шаленими зливами,
До запаморочень — в забуття...
Не посмієм не бути щасливими
Поза часом і поза буттям.

***
Натхненно і спрагло
Джерел твоїх прагла.
Дісталась, а там...Там —
Розпечена магма.
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З перезбудженою душею
Я несу якусь ахінею,
Ледь прикушуючи губу, —
Табу.
І здається, що чую докір
За кохання твоє високе:
«Тільки спробуй її люби!» —
З юрби.
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***

Наше щастя, як птах в польоті —
Скільки неба, а скільки плоті...
Віддзеркалене почуття:
Я — твоє, ти — моє
Життя.

***
Не зі слів я складаюсь —
з палкої жіночої плоті.
Доторкнувшись до тебе,
німію від щастя слабка.
Обриваю себе,
щоб не марити з першої ноти...
Тільки губи мовчать,
але пише зрадлива рука.
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***
Так радісно всміхалися мені
Янтарні очі.
Тонула у відьомській жовтизні,
Як від зурочень.
У них така таїлась непроглядь,
Таке безмір’я...
Душа зметнулась, тільки ж — не дістать
Твої сузір’я.

***
Чому така гірка вона,
Свята вода зіниць?..
Очима блиснеш карими —
Мов спалах блискавиць.
Так бути безборонною
Не схочеться мені,
Що зроняться іронії
Жарини вогняні.
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Зачекай, не йди назад у сни,
Я іще не встигла запитати:
Нащо наздогнав серед весни
І покинув, наче птах підтятий?
Так — до мене — всім єством шарпнувсь,
Так — від мене — в сторону поквапно...
Я зумію, я колись збагну,
Задля чого ця болюча крапка.
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***

Тільки згодом (можна не тепер?),
Коли лад в душі своїй навівши,
Постараюсь відділить тебе
Від тобою надихнутих віршів.

***
Зі своїм безпомічним коханням
Так намордувалася, а втім —
Як вівця, що й знала б про заклання,
Йшла би за господарем своїм.
Щось собі втлумачувати — марно
(Скільки вже було отих потуг!).
Прудконога бистроока сарна
Зопалу забігла до вівчарні
Від вовків, та упіймав — пастух.
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***
Глянув з туману колишнього,
З гущі років.
Мовби розквітлими вишнями
Світ затремтів.
І призабуті, вминулені
Давні «чому б?»,
Наче пелюстки розчулено
Липнуть до губ.

***
А що тепер? Мабуть, Господь не встежив,
І в серці розгорілася пожежа.
Як зайнялось вже впоперек і вздовж,
Тоді на мене — збайдужіння дощ...
Все буде так, як бути і належить:
Затухне — не душа, а лиш одежа.
І не роби здивованим лице,
Ти сам хотів, щоб сталось саме це.
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Тепер уже не хочу бути ближче —
Так сильно раниш. Боляче мені
Пригадувать на втомленім обличчі
Байдужі очі, наче крижані.
Але й без тебе — світові не вірю,
Душа мовчить, як зціплені вуста.
І в серці не пісні, а, наче гиря,
Важка і непідйомна німота.
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***

Як жити так — з тобою і без тебе,
Як втамувать непрошені жалі? —
Щоб вірити: для вищої потреби
Судилося зустрітись на землі.

***
Щось таки із серцем негаразд —
Чом його роки не схолодили?
В ту ж ріку заходити ще раз? —
Все одно не бути молодими.
Вже й настала золота пора,
Молодості коні на припоні,
А люблю ж — як більше нікотра,
І цілую посивілі скроні.
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***
Прокинулася з віршем на вустах,
І не писати — вже не маю волі.
Рядки на аркуш струшую поволі,
Їх скльовує печаль, неначе птах.
Як боляче. Чомусь сердечко стогне,
Не учинивши жодної з дурниць.
Згадала, як безжально небо тоне
В безоднях чорних дір твоїх зіниць.
А за вікном уже буяє літо,
І лементує горобиний рід.
Як серцю пояснить, що взагаліто —
Тебе нема, а значить, все, як слід?

***
В спраглім серці, як по пустелі,
Караваном роки бредуть.
Ми з тобою — дві паралелі,
У безмежжі вони зійдуть.
А до часу — не перетнуться,
І сльози не зведе алмаз.
Наближаючись, відсахнуться —
Вже доведено, і не раз.
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Такий на серці нестерпучий щем —
Зостатися би сам на сам з дощем,
Відплакати за себе і за всіх,
Спокутувати незачатий гріх.
Синичка запитає: «Що таке?» —
Створіннячко сіреньке і легке.
Стрибає біля ніг, не залиша,
Немов чиясь довірлива душа.
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***

Мені б її маленький оптимізм,
Знайти в словах — прихований в них — зміст.
Щоб серця не торкнулося лихе,
Мені б самій дізнатись: «Що таке?»

ЖІНОЧА СУТЬ
А хочеш, поясню жіночу суть? —
Коли мої, до всього здатні, руки
Ночами, як не пишуть, то перуть,
Позбавивши в утомі від розпуки,
Буває ненароком уявлю,
Що не його сорочку, а — твою.
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***
Літо бавиться, літо барвиться,
Ще м’які колючки в шипшин.
В ніч таку про кохання мариться.
Шепочи ж мені. Шепочи...
Тихотихо, а краще — мовчки;
Непотрібні слова для щасть,
Бо вони, стрибунцігоробчики,
Від найменшого вітру — шасть.
А без слів — не почуєм зайве,
І нема за що червоніть.
...Поміж нас — щиросердне сяйво
Як єдина сполучна нить.

***
Іще гнучке, іще звабливе тіло
До тебе потягнулося несміло.
Ще губи, неціловані роками,
Тобі всміхнулись щедрими медами.
Тебе побачить — і не треба раю,
В натхненні, наче в полум’ї, палаю.
І вже душа не скута страхом смерті,
І вірші, як обійми розпростерті.
...І не в гріхи — у святощі любові —
Зову тебе у тиші вечоровій.
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Вже ніхто не розлучить
мене із тобою,
Називай це, як хочеш, —
натхненням, любов’ю.
Ти в мені! І весь світ,
уся силасиленна
Звуків, барв, почуттів —
небайдужі до мене.
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***

Ти в мені! —
Відкриваються чакри закриті.
Ти в мені! —
І життєві напружились ритми.
Серце рветься з грудей —
гуркотіти громами,
А я брязкаю віршем,
немов ланцюгами.
А я так необачно
вдивляюся в очі,
Та поглиблені рани
мені ще дорожчі.
Перед цим невигойним
своїм почуттям
Відчуваюсь малим
безпорадним дитям.

121

Наталія ГОРІШНА

***
І в кожному рядку тепер пояснюю,
Що схожі ви — лише очимаeясними.
Той, що в мені, — жаданий, обцілований;
А той, що зовні, — віршем неримованим
Незрозумілий, бо з чужого світу,
Планета із далекої орбіти.
З одним із вас — така ласкава й тиха,
А з іншим — темпераментна на лихо.
Один мене — безжально протверезив,
А інший — закружляв у полонезах.
Ще спогад дошкуляє незатертий:
Кому із вас всміхалась так відверто?
Коли сади буяли білопінні,
Кому у серці знадобився іній?..
Я знаю, за законом вірогідності
Дарма шукать між вами відповідності.
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О, скільки літ відгомоніло дзвінко,
Відколи віршем ти мені наснивсь.
Вже навіть руки в тебе у сивинках, —
Щоб стільки снігу пізньої весни?..
І я — в сніги, не боячись застуди;
Не холоду — а сили від вітрів.
Мого кохання наступає грудень,
Кінцевий місяць на календарі.
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***

***
Що мені календарні весни?
Наче в оранку лемеші,
Увійду в тебе,
І воскреснеш
Благодатним теплом душі!
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***
Мене ласкавим поглядом поніж,
Ще встигнеш нагадати — де тут пекло.
Тепла твого очікую уперто,
А ти встромляєш в серце словоніж.
На крилах сум лелеченьки несуть,
Потрохи ронять на осінній настрій.
Невже чекать подальших інкарнацій,
Аби цілком свою збагнути суть?
Хоч спробуєм проткнутись з шкаралуп.
А раптом, наче в винограднім гронці,
Засвітяться такі плоди на сонці —
Що лиш до губ.

***
Можливо, знов вчиняю щось невлад:
Зпроміж різноманітності принад
(Сховавши сплески пристрасті під вії) —
Дарю тобі віршовий зорепад.
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Чогось таки, мабуть, не розумію,
Чогось, мабуть, не розумієш ти —
Про тебе недоречноблизько мрію,
Творю тебе з своєї самоти,
Творю тебе з кусків чийогось щастя,
З обривків доль, з емоцій нестійких.
Одне тебе прошу — не захищайся,
Я знаю, що ти бачив й не таких...
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***

Хай створює ілюзію щоденне
Моє натхнення світлим міражем.
Творю тебе із себе. Як про мене —
Не може бути безпричинним щем.

***
Я не стану робити висновки
З того, що так нестерпно ссе.
Обпечуся об карі блискавки
І забуду про все, про все.
...Обсипається, мов шовковиця,
Чорна й щедра липнева ніч.
Все одно — те, що має, скоїться...
А мені б — тільки вічнавіч.
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***
Згадаю я ілюзії душевні
І мимохідь колись почуті фрази.
Виймаю, як з дитячої кишені, —
Все разом.
Я так тебе здивовано вивчаю.
Бо хто ти був? — Моя нічна мана.
Вмивалася сльозами і печаллю,
А поміж нас росла, росла стіна
Моєї розшифрованої муки,
Твоїх нерозшифрованих хитань...
Це, мабуть, зветься «взяти себе в руки».
Задиркуватим: «Зможеш, то дістань!» —
Навчилися світитись мої очі.
Навчилися... стемнілі від мовчань.
І тільки вірш, до сповіді охочий,
Гірким лишився, наче молочай.
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Щоб не відчув ти тугу мою вовчу,
Щоб зміг повз мене з легкістю пройти,
Помовчу словом, поглядом промовчу,
Не напишу листа із гіркоти.
Не озирайся. Йди. І без зупинки.
Лиш спогадом, а краще не тривож...
Не видно вже. А я — стаю навшпиньки.
Іще тягнусь.
Уже кажу: «Ну що ж...»
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***

***
Іду від тебе, наче гнана свистом,
Затискуючи скалками зубів
Оту межу між святістю і свинством,
Котру не сміла визначить собі.
А голова гаряча, наче сонях,
В ній тільки віршів розпачі старі;
Але вони так відчайдушно дзвонять,
Що співчувають очі ліхтарів.
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***
Кому поскаржусь: як мені погано...
Блукає доля десь по манівцях.
Душа вночі одплачеться органно
Вся у рубцях.
Хотіла би втлумачити: «Це осінь,
Безсоння гріх — то їй не первина».
Та я іще заплуталась не зовсім —
Цвіте весна.
Я не шукаю, хто у всьому винен,
Сама собі прощаю і велю.
Нас тільки час (лиш він) розполовинив,
А я люблю.

***
Забула я, що я тебе люблю,
Не сум, а сміх вривається в оселю.
Дарую серце щире скрипалю
І вроду молоду свою веселу.
Співучу скрипку до грудей тулю,
Аж проступа дівчаче ластовиння...
Забула я, що я тебе люблю,
Бо не в біді, а вперше в щасті винна.
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Пригорни, а як буду проти,
То пручаюсь про людське око.
Я втомилася думать: хто ти? —
Твоя ласка в мені висока.
Пригорни. Я забуду схлипи
І жіночої туги стогони.
Запитаю в старої липи:
— Один одному хто ж ми? Хто ж бо ми?
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***

Скільки буду себе картати
За пекучу цю насолоду,
Що не може не калатати
І шукать моє серце броду?
Відвела свої очі доля,
Поламала співучу скрипку,
І німе запитання: хто я? —
Б’ється в душу твою, як в шибку.
Хай не сон, не моя уява, —
Пригорни у житті холоднім.
Все, що досі між нас стояло,
Ми розплавимо один в однім.
...Не віщуй самоту навмання.
Обцілуй серед білого дня.
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ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ
Не сховаю своє збентеження
Ні у погляді, ні у слові:
Я відкрила закон збереження —
Мрії, пам’яті і любові.
Пощастило нам знову стрітися,
Як не дивно — на цьому світі.
Вірші райдугою епітяться
В безсоромну відвертість злиті.
І які уже тут обмеження —
У буденності, як в фортеці,
Я відкрила закон збереження
Твого світла в моєму серці.

***
Ти не стій, ти попрощайся зразу,
Бо сказати, друже, не дано
Більше, аніж малозначну фразу,
Навіть захотівши, — все одно.
Із твоєї чаші пригубила,
Пить чуже — не стане сил. Якби...
Все життя тоді б тебе любила,
Знаю, що і ти б мене любив.
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І не питав, не звав, не дорікав,
Ішла — ніхто не смикав за рукав.
А дві любові, наче два злодії,
Принишкли десь в незатишку, в завії,
Змагаючись одна супроти одної —
Котра котру в гордині перепре.
У приймах ночі, темряви холодної,
Я знаю, що одна із них помре.
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***

***
...І лащились, лащились пальці,
Гріховні німі блукальці.
Твою приміряла сорочку,
Сміялась: «Ого, ніврочку!..»
Вже потім я йшла очужіло,
Боліли душа і тіло.
І місяць дививсь спідлоба —
Наївний і жовтодзьобий.
Здавалося, зараз свисне...
Дражнила його навмисне:
Накликати б долю й лад.
Пошли мені зорепад.
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КУПАННЯ
...А самота тоді здавалась раєм...
В Дніпрі охолодилися тіла.
Боюсь, тепер уже й не пригадаєм,
Якою ніч та зоряна була.
І кожен бачив дзеркальце свободи
Таким, яким придумати зумів.
Як тепло каламутилися води,
Змиваючи із нас тягар гріхів.
Важка роса, блискуча сумовита
Струмочками збігала між грудьми...
Давно у нас нема отого літа,
Лиш хвилі — неприкаяні, як ми.
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Ні до чого тут зорі чи люди,
Та кохати тебе більш не буду.
Не тому, що ти добрий чи злий —
Ти для мого кохання малий!
Щось міняти — запізно, даремно,
Заспіваю любові погребну.
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***

Хоч напевне спіткнусь об печаль,
Як весною розквітне мигдаль.

***
Не вимолю у Господа пробачення,
Що стало більше смутку на землі...
Лиш тим втішаюсь, що вже не побачу я,
Як твої очі можуть бути злі.
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***
Ой душе ти моя, ледащо,
Недоспівана пісня — краща.
Той, що поруч, мовчить від втоми,
Той, що поруч, — не в пісні — вдома,
Не замріяний — заклопотаний,
Не з трояндами, а з роботами.
Ой душе ти моя, ледащо,
Бо кохати свойого — важче,
Як сльоза упаде скляна,
Що на серці, ніхто не зна.
Що на серці і хто у серці...
Ой, не варт ворушити все це.
Ой душе ти моя, ледащо,
Недоспівана пісня — краща!
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Про яке там ще кохання?
Тільки вигадки і хіть...
Я сама собі до рання
Вуха хочу затулить.
Бо, мабуть, таки втопилась
У криницях синіх віч.
Вірші мріями умились,
Проросли в самітну ніч.
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***

...Ой, же очі волошкові,
Ой, в тумані кущ бузку...
Зупиняю на півслові
Свою пісню пломінку.
Песимізм геть слабосилий —
Тільки душу молодить.
Серце проситься: помилуй!
І — в безумство,
Хоч на мить.
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***
Твій шанобливий поцілунок в руку —
А я уже не сплю, сентиментальна.
І ожива моя колишня тайна,
І юна ніч, і вірші не для друку.
Рецензувати їх — то марна справа,
Не повмирали, ой же, — лиш поснули.
І бісики рядочків сипонули,
А я й не половила їх, роззява.
Але тепер я — звабна і лукава,
Немов то не мене палила спека,
І та, душею висохла, — далека...
Озвалось лиш: «Як довго, як нехутко», —
Миттєвим, теплим, мов цілунок, смутком.
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Невже і я така жорстока? —
Адже його беруть в полон
Мій тихий погляд чорноокий,
Тепло незвіданих долонь.
А я хилюсь до тебе, іншого,
Не вириваючись з тенет.
А я — нелюблена, невінчана,
І ти — мій відчайдушний злет.
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***

Не переможниця — острожниця,
Яких ще спробувати дій?..
А як йому живетьсяможеться,
У безпросвітності надій?
Я не словами, тільки віями,
Неусвідомлене скажу...
І тихе «здрастуй» деревіями
Переростає за межу.
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***
Дощик, дощику, тихо мене окропи,
Змий мій сум, що давно поселився на віях.
Так заплуталась в пряжі своєї журби,
Що, здається, її і розплутати ніяк.
Я звертаюсь до тебе лицем догори:
— Дощик, дощику, як сподіватись на краще?
Розкуйовджена доля летить в тартари,
І зупинять її тільки вірші хіба що.
Але ця перепона — болюча, хистка,
Кожне слово з душі витинається лезом.
Дощик, дощику, де та надійна рука,
Що врятує мене і від болю поезій?

***
Не бачитись? — Що боронити сонцю
Розпалювать вогонь червоних руж.
Як нам не посковзнутися на кромці
Ледьледь відкритих спілкуванням душ?
Де віднайти святого оберега,
Щоб таїна не полишала двох?
Нехай би верховодила бентега,
Лише б не виріс плісеневий мох.
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1.
Люби мене відлунком почуттів,
Які сама тобі до рук уклала,
Я вистраждала їх, а не украла.
Люби мене відлунком почуттів.

ПРАВО НА ВЕСНУ

ЛЮБИ МЕНЕ
(диптих)

То не важливо — хто чого хотів,
Коли між нас нічого не боліло.
Як люблять зиму лиш за те, що біла, —
Люби мене відлунком почуттів.

2.
Люби мене — жагучу, ніжну, сонну.
Люби мене — впокорену чи злу,
Сором’язливу і безцеремонну,
Кусючу й роботящу, мов бджолу.
Люби мене у літі тихозвоннім,
В зимовому мигтінні кришталю,
У палахкої осені в полоні —
Люби мене, бо я тебе люблю.
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***
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Нарешті заспокоїлась — ти є!
Ніхто тебе у мене не відійме.
Я півжиття ждала твої обійми,
Нарешті заспокоїлась — ти є!
Та ріже, наче грудка монпансьє,
Солодкий біль. Ніні, та і озветься.
Цілуй мене! Цілуй мене у серце!
Нарешті заспокоїлась — ти є!

ПРАВО НА ВЕСНУ

ОСТАННЄ ЦВІТІННЯ

РОЗДІЛ 8
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1.
Твоє лице — красиве і журне —
Мене торкне немолодою тінню.
Не холодом, а лагіддютеплінню
Від сивих скронь на серденько плесне.
І швидкоплинна думка промайне:
Завдячую судьбі і провидінню,
Що в цім житті не обминув мене,
Так щедро вбрав у золото осіннє.
Вже не підвладне марноті і тлінню
Моє натхнення — грішне, бо земне.
Сам Бог за ці гріхи не прокляне,
А перевтілить душу у терпіння
В часи мого останнього цвітіння.
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Ти тільки посміхнувсь своїй Наталі —
Жаду кохання в серці розбудив.
(Роки скували пам’ять, мов льоди,
І так раптово — в погляді — розтали).
Колишні і теперішні печалі
У мить якусь поділися куди.
О серце! Їх позбудься назавжди,
Нехай ідуть, і якомога далі.

ПРАВО НА ВЕСНУ

2.

Хоч жарти долі не доконче вдалі,
Я знаю, як уникнути біди:
Ти тільки посміхайсь своїй Наталі,
Дозволь пісні низати, мов коралі,
І за натхнення строго не суди.
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3.
Любовлюбове, не на тому корені
Ростеш в моєму серці мовчкома.
І я живу коханим непідкорена,
Як провесінню зраджена зима.
Коли згасають сподіванки зоряні,
Коли вже й спина не така пряма,
Звучить в мені роками не поборена
Нестямної поезії сурма.
Ні осуду людського, ні клейма
Не відають рядки мої оголені,
Коханням від потали заговорені.
Щоб в душу не всмокталася пітьма,
Чіпляюся за вірші обома.
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Я вплету своє серце в поезію ночі,
Кісниками такими весь дім устелю.
Ти прийдеш, і залишиться сум на обочі,
І для тебе кохання у чаші наллю.
Я змащу твої руки, цупкі і робочі,
Я утому твою і неласку стерплю.
І в осінньому небі, у сірому клоччі,
Зорепадом ясним кольори оживлю.

ПРАВО НА ВЕСНУ

4.

Поцілунком медовим тебе обліплю,
І притишена ніжність в душі затріпоче.
Бачу, слово із уст твоїх вирватись хоче,
Я долоню гарячу до них притулю —
Помовчи, не знецінюй жадане «люблю».

145

Наталія ГОРІШНА

5.
Вже доля наближається до жнив.
Збагнуть, кого усе життя любила,
Від кого так і не почула: «Мила», —
Та не позбулась, наче від мани.
На все погоджусь: хочеш — обмани,
Щоб крапелину трунку твого спила,
Щоб не пощезли звуки у струни,
Щоб від душі відсунулася брила.
А я б тобі — розчісувала крила,
На себе переймала б стусани...
Назад у мрії тільки не жени.
За те, що не любив мене, простила.
Та не простила жодної весни.
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О Господи, у грудях як пече!
(Щоб від кохання так палахкотіло?)
Яке, скажи, мені до того діло,
Що завдана ця рана не мечем?
Не юнню й поготів — не дукачем,
Чим запалив, щоб все в мені горіло?
Безсоння, сум, натхнення — чорне тріо —
Висмоктує надію із очей.

ПРАВО НА ВЕСНУ

6.

Втішаюся то віршем, то плачем
(Чи ж я цього від зустрічі хотіла?)
Жаринку загасити не зуміла —
Ріка вогню тепер в душі тече...
О Господи, у грудях як пече!
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7. ЦІ СИНІ ОЧІ
Комп’ютер долі щось таки «наглючив»:
Вони були натхненням для пісень,
Зробилися маленькі і колючі
Ці сині очі — не на кожен день.
Щодня — блакитним полум’ям — замучать,
Щодня — і серця влучена мішень.
Чому вони такі до мене злючі? —
Ці сині очі — не на кожен день.
Від ласки їх я загубила ключик.
Чи спогляданням втішуся лишень?
Такі жадані і такі болючі
Ці сині очі — не на кожен день.
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Так довго не звірялася тобі,
Немов тягар носила на плечах.
Здавалося, що й погляд мій зачах,
Стемнілий у непоказній журбі.
Гримаса, а не усміх на вустах,
Б’ють по чолу одні і ті ж граблі.
Понуре серце, мов опійний мак,
Дурманилось в задавненій мольбі.

ПРАВО НА ВЕСНУ

8.

Самого неба відчувала брак —
З твоїх очей у нього голубінь...
...Вернулася ця пара голубів —
І я живу! Кохаю! Зносить дах!
І покидаю армію невдах.
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9. НАВРОЧЕННЯ
Мій дикий леве! Серце чоловіка
Жіночим не збагнути — далебі.
Тобі б — красуню з кам’яного віку
З перлиною в розтерзаній губі.
Тобі б таку хижачку, як шуліка,
З якою б ти не обібрався бід.
Порозумілися б і без’язико
В сплетіннях тіл, у пестощах, в грізьбі.
Таку, з якою не зімкнеш повіки,
Таку, з якою океан — по лікоть,
І буде мало часу у добі...
Мій дикий леве з серцем чоловіка!
Як бачиш — я наврочена тобі.
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ВЗАЄМНІСТЬ
хоку

РОЗДІЛ 9
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1. ОБІЦЯНКА
Ранок був сірим,
Неначе обіцянка
Звичайного дня.
2. ВЕСНЯНЕ
Скресає крига.
Чую, як розмерзає
Сік у деревах.
3. ПРИКМЕТА
Прикмета весни —
На подвір’ї з’явився
Бабусин стільчик.
4. МАТЕМАТИКА
Коли я ставлю
Тебе за одиницю,
То стаю дробом.
5. ВЗАЄМНІСТЬ
Юнак і юнка
Пересадили серця
Один одному.
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Химерні меблі
Минулого століття —
Мов з картин Далі.
7. ХЛІБ
Окраєць неба
Здавався присоленим
Щіпкою зірок.

ПРАВО НА ВЕСНУ

6. МЕБЛІ

8. НАДОКУЧАННЯ
Ходять за мною,
Як чорт за Вакулою,
Докучні думки.
9. НА ВОКЗАЛІ
Подали поїзд —
Почула, як зітхає
Старе залізо.
10. ПОКІС
Потяг рванувся —
І зелені вагони
Лягли у покіс.
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11. ВДОМА
Косять газони,
Запахло свіжим сіном,
Тепер я вдома.
12. ЦІЛІСНІСТЬ СВІТУ
Серпневого дня
Ловлю залишки тепла,
Наче рослина.
13. ПЕРЕГРІВ
Плавиться мозок
З надміру переживань.
Кажуть — кохання.
14. МАЛЕ
Веселий песик,
Як солома на вітрі,
Котився до ніг.
15.

СПЕКА

Липнева спека.
Тепер заснути зможу
Лиш на підлозі.
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Всього кілька нот —
А могутня і горда,
Як рельєфи гір.
17. КРИЛО
Рожева хмарка
Дивно нагадувала
Крило янгола.
18.

ПРАВО НА ВЕСНУ

16. ТРЕМБІТА

ЗАПАХ ЖИТТЯ

Після лікарні
Тягну усе до носа —
Нюхаю життя.
19. МЕДАЛІ
Старезна верба —
В наростах, як в медалях
За довголіття.
20. ФАКІР
Брязкальцями снів,
Як факір осколками,
Вмивається день.
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21. НА ПРИРОДІ
Тут залишаюсь
З мені невідомими
Прапращурами.
22. СТРІЧКА
На чолі землі
Траурною стрічкою
Чорнів путівець.
23. ЕКСПОНАТ
Гуска стояла
Незрушно, як експонат
Зоомузею.
24. ЖАБИ
Жаби подерли
Відображену в ставку
Зоряну хустку.
25. КНИГА
Болить голова.
Я кладу її на стіл,
Неначе книгу.
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Ти так тихенько,
Як випадкова гілка,
Стукаєш в шибку.
27. МЕТЕОРИТИ
Дощові краплі,
Наче метеорити,
Черкали по склу.
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26. ГІЛКА

28. ТУНЕЛЬ
Падаю в тунель
Із місяців і зірок —
Від поцілунку.
29. МУЛЬТИКИ
Мов диснеївські
Кольорові мультики —
Сни у дитинстві.
30. ПАВУТИНА
Музика танцю
Миттєво зв’язала нас,
Мов павутина.
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31. КАЗКА
Вже не скинути
Жаб’ячу шкуру років
Душіцарівні.
32. ВТРАТА
Я загубила
Почуття минулого —
Все теперішнє.
33. СПРОТИВ
Твоя долоня
Зачиняє кватирку
Мого спротиву.
34. КРИК
Була впевнена,
Слухаючи ворону, —
Так кричать відьми.
35.

ФРУКТОВИЙ ЛІС

Старий густий сад
Давно перетворився
На фруктовий ліс.
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З темної шиби,
Наче із задзеркалля,
Виглядав місяць.
37. АЛХІМІЯ
Не виводиться,
Наче ртуть з організму,
Перше кохання.

ПРАВО НА ВЕСНУ

36. ЗАДЗЕРКАЛЛЯ

38. ПОПЕЛЮШКА
Важко згубити
Кришталеву туфельку,
Як взута в капці.
39. В ПАРКУ
Сіли на лаву.
Ховаємось за слова,
Як за газету.
40. ПОЦІЛУНОК
Це було давно —
Ще була поцілунком
Наша дитина.
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41. ЗАЧАРУВАННЯ
Втупила погляд
В тихе зачарування
Вогню в каміні.
42. ПОЛЮВАННЯ
Руде кошеня
Ловило метеликів
У тіні дерев.
43. ГІСТЬ
Зайшов у серце,
Як заходять у гості, —
І залишився.
44. ЛАДКОМ
Жили так дружно,
Що одне на одного
І не скривились.
45. ЩІЛЬНІСТЬ
В крихітнім хоку
Не знаходиться місця
Для пустослів’я.
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ІЗ ПЛУТАНИНИ СПОГАДІВ
танка
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1. ПЛУТАНИНА
Як вирізнити
З плутанини спогадів,
Що пережите,
А що лише почуте
З чиїхось зустрічних уст?
2. СЕСТРИ
Останній дзвінок.
Школярки і яблуні
Схожі, як сестри, —
На головах бантики,
На ногах білі гольфи.
3. У ШКОЛІ
Благоговійно
Ходжу коридорами
Старої школи.
Дитинство біжить устріч,
Збиваючи мене з ніг.
4. МОРЕ
Великий ставок,
Обсаджений вербами
Та березами,
У дитинстві здавався
Найсправжнісіньким морем.
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З ледь нахиленим
Величезним кактусом
Вазон скидався
На запилений глобус
З шкільного кабінету.
6. ВІКНА
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5. ВАЗОН

Відчинилися
Сині вікнини неба.
Барвисте сонце
Скотилось на виднокруг —
Юне, мов великоднє.
7. БИСТРИНА
Під бистриною
Товклись дрібні камінці.
І дивно — вони
Не спливали донизу,
А тузились на місці.
8. ЗОЛОТІ КРАПКИ
Зорі блищали,
Наче золоті крапки
У кінці речень,
Написаних вічністю
На папірусі неба.
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9. ІГРАШКИ
Вітер ганяє
Жовте воскове листя,
Яке деренчить,
Неначе викинуті
Поламані іграшки.
10. ДОЛОНІ
На сході сонця
Золотисте латаття
Зринає з води,
Дружньо розпластуючи
Прохолодні долоні.
11. РУБІНИ
Ворушу теплі
Трійчасті листки суниць.
Осипаються
В підставлену долоню
Ароматні рубіни.
12. БОЄЦЬ
Знічев’я дую
На малесеньку мушку.
Напружується,
Розчепіривши крильця —
Опирається долі.
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Тримають тепло
Зібрані абрикоси.
Гріють коліна
Їх золоті м’ячики,
Насипані в пелену.
14. КАРКАННЯ
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13. АБРИКОСИ

Зграї вороння,
Хмарою заступивши
Небо й рештки дня,
Каркали і каркали,
Наче дзьобали душу.
15. БЛИСКАВКИ
По темній сині
Періщили блискавки,
Неначе гнали
Лютими батогами
Череди грозових хмар.
16. В СЕРПНІ
Розітнув небо
Жертовний серп місяця,
Зросивши його
Мигтючими бризками
Червонуватих зірок.
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17. СКАРБИ
На дні шухляди
Поміж купи паперу
Поблискували
Скляні очі забутих,
Дешевеньких каблучок.
18. ПАРАБОЛА
На лікарняних
Зафарбованих дверях
Параболою
Вигиналася на склі
Бездоганна тріщина.
19. ВЕСНОЮ
Скільки парочок —
Гарних, молодесеньких!
Наче весною
У розквітлому місті
І людей нема, крім них.
20. ВІДТОРГНЕННЯ
Не реагую
На гарячкове «люблю».
Не реагую
На гнівне «ненавиджу» —
Ти більше не існуєш.
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Ті самі очі...
Трепет власного серця
Говорив мені,
Що я впізнаю його
Навіть через сто років.
22. СПОВІДЬ
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21. ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ

В чужому місті,
Повна вражень і смутку,
Щоразу рвуся
Сповідуватись тобі
Уявними листами.
23. ЧОРНІ ОЧІ
Я промовчала,
Що саме через тебе
Потемнішали
Раніше карі очі.
Вони стали чорними.
24. РОДИМКИ
Були темними
Наші з тобою ночі.
І від них з тих пір
На мені залишилось
Кілька чорних родимок.
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25. ОБНАДІЯНІСТЬ
Мерзло за вікном
Чорне гнучке галуззя
Не обігріте,
А ледь обнадієне
Березневим сонечком.
26. ТОВСТУХА
З гордістю несла
Своє огрядне тіло.
Погойдувався,
Мов крила метелика,
Кожен її кілограм.
27. ЦНОТА
В колодязний зруб,
Поцілувавши воду,
Упало відро,
Розбиваючи цноту
Глибинного холоду.
28. НА МІЛКОВОДДІ
Морські коники
Учепились за пальці,
Заважаючи
Бавитись камінцями
В теплому мілководді.
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Боровик стирчав
Посеред галявини,
Опираючись
На товсту, ніби бочка,
Жовтавобілу ногу.
30. СРІБНИЙ ГРЕБІНЬ
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29. БОРОВИК

Падав на камінь,
Дроблячись на струмені,
Лісовий струмок.
Він нагадував мені
Великий срібний гребінь.
31. МАСКУВАННЯ
Стало жаль його,
Наче того котика —
Злизав сметану,
Але так маскується,
Що і побити шкода.
32. СПИРТНЕ
Він тільки згодом
Зрозумів, що щасливий.
Неначе спиртне, —
Це почало діяти
По перебігу часу.
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33. КІВШ
Ясною ніччю
Велика Ведмедиця
Зливає з ковша
Вигріту сонцем за день
Теплу зоряну воду.
34. ДУХМЯНІСТЬ
Город духмянів
Спілими соняхами
Й цвітом пасинків,
Що їх атакували
Горобці і синиці.
35. ЗГАДКИ
Згадки розмились,
Неначе візерунок
На бруску мила,
Що неодноразово
Ним користувалися.
36. БЕЗСОННЯ
Весна. Не спиться.
Нестерпно заважають
Гострі лопатки.
Відчуваю в них крила —
Хочеться полетіти.
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1.
Сонцекохання, коханнятуман —
Є в цьому слові така загадковість…
Певно, записане нам у спадковість
Сонцекохання, коханнятуман.
Як бо не знати — чарівний обман,
Але життя супроводить, як совість,
Сонцекохання, коханнятуман —
Певно, записане нам у спадковість.

2.
Перлина не росте на пустоті,
А потребує крихітну піщину.
Зрони у мене радості краплину —
Перлина не росте на пустоті.
Таксяк без перлів можна у житті,
Але здригнусь, коли лихе насниться:
Що не душа — безплідна перлівниця.
Перлина не росте на пустоті!
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А я живу, лякаючись весни,
Бо серце не бажає оживати.
Багато їх, та не рахую втрати.
А я живу, лякаючись весни.
Нарешті ти покинув мої сни,
Ні попелу, ні згарища від ватри...
А я живу, лякаючись весни,
Бо серце не бажає оживати.
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3.

4.
Я так майстерно удаю щасливу,
Що вірять мені всі, і віриш ти.
«Улюбленку фортунену» — прости:
Я так майстерно удаю щасливу.
Чужим очам чиїсь шторми і зливи
Іздалечку сприймаються за штиль...
Я так майстерно удаю щасливу,
Що вірять мені всі, і віриш ти.
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5.
Коли собі зізналась: не люблю,
Аж здивувалась, досі ж бо — любила.
Здригнулась, наче влучена навиліт,
Коли собі зізналась: не люблю.
Я думала, тобою заселю
В душі своїй найглибші закапелки,
Я думала, що ти — крило веселки…
Коли ж — собі зізналась: не люблю.

6. ОГОЛОШЕННЯ
Віддам до добрих рук твою любов,
Вона мене зашарпала, замучила
Відтоді, як у саме серце влучила. —
Віддам до добрих рук твою любов.
Але готуйтесь до подряпин в кров.
Хто може, підласкавлюйте — приручите.
Віддам до добрих рук твою любов,
Вона мене зашарпала, замучила.
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Твоя розгуба геть зачарувала:
Посміла (як?) перечити (тобі?).
Всміхнулася в душі сама собі —
Твоя розгуба геть зачарувала.
От не чекав, що можу дати драла,
Що сіті твоїх любощів слабі.
Твоя розгуба геть зачарувала:
Посміла як перечити тобі?
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7.

8.
Мені стала мала твоя тінь —
Я крізь неї побачила сонце.
Мов затиснутій у ополонці,
Мені стала мала твоя тінь.
Я — княгиня твоїх володінь,
Поза ними — збентежене: хто це?
Мені стала мала твоя тінь —
Я крізь неї побачила сонце.
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9.
Стулю докупи всі твої слова,
Збагну серцебиття твоєї мови.
Не склеїлись ні долі, ні розмови —
Стулю докупи всі твої слова.
Моя печаль жіноча, світова,
Твій поспіх упереджений, нервовий...
Стулю докупи всі твої слова —
Збагну серцебиття твоєї мови.

10.
Не повертай назад моє минуле,
Не спокушай пробудженням душі.
Усе, як є, коханий, залиши —
Не повертай назад моє минуле.
Не інших, а себе ми обманули,
Заплутавшись у павутинні лжі.
Не повертай назад моє минуле,
Не спокушай пробудженням душі.
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Гриміло, блискотіло — й ані руш!
Суха гроза не пролилась сльозами.
Немов любов, що проросла між нами, —
Гриміло, блискотіло — й ані руш!
Коханий мій — і чийсь буденний муж,
І як воно: поміж явою й снами?
Гриміло, блискотіло — й ані руш,
Суха гроза не пролилась сльозами.

ПРАВО НА ВЕСНУ

11.

12.
Як справжня жінка закохаюсь в стерво,
Щоб мучити і мучитись самій.
І знаючи — чужий, ніяк не мій, —
Як справжня жінка закохаюсь в стерво.
Блазнючкапам’ять легковажно стерла
Зарубки болю й дражниться: «Зумій,
Як справжня жінка закохатись в стерво,
Щоб мучити і мучитись самій!»
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13.
В’яжи мене обіймами,
Катуй полоном чар.
Жорстокий яничар!
В’яжи мене обіймами.
Вполонена, упіймана —
Без слів, без тлумача
В’яжи мене обіймами,
Катуй полоном чар!

14.
Я — нагая Даная,
Ти пролився дощем
І засіяв плачем.
Я — нагая Даная.
Та не сум зберігаю:
Б’є натхнення ключем.
Я — нагая Даная,
Ти пролився дощем.
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Розбилося наше минуле
Достиглим каштаном об брук.
Підставили четверо рук —
Розбилося наше минуле.
А ми й дотепер не збагнули
У сивих снігах завірюх:
Розбилося наше минуле
Достиглим каштаном об брук.
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15.

16. БЛИЗНЮКИ
Ми з тобою раптом — розсміялись
З натяку, як пара близнюків.
Стомлені печалями років,
Ми з тобою раптом розсміялись.
Відчайдушно, наче на вокзалі —
Вже далекі, але ще близькі —
Ми з тобою раптом розсміялись
З натяку, як пара близнюків.
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17.
Небо важке й недосяжне,
Наче кохання твоє.
Смутку мені додає
Небо важке й недосяжне.
Синява, начебто дражнить, —
Зблисне і вмить розтає.
Небо важке й недосяжне,
Наче кохання твоє.

18.
Тобі я зрадила вві сні,
Я цілувала незнайомця.
Кричить єство моє: «Соромся!» —
Тобі я зрадила вві сні.
Ті поцілунки навісні
Жагучі, наче доторк сонця…
Тобі я зрадила вві сні —
Я цілувала незнайомця.
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Перемогла в тій чортовій борні,
Коли за тебе більше не боролась.
На вухо шепчеш лестощі впівголос —
Перемогла в тій чортовій борні.
Але навіщо ти такий мені,
Із серцем наче вилущений колос?
Перемогла в тій чортовій борні,
Коли за тебе більше не боролась.
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19.

20.
При зустрічі у щічку мене — чмок.
Які ж бо ми тепер благопристойні!
Гамуючи душі таємний стогін,
При зустрічі у щічку мене — чмок.
Та дивишся, немов голодний вовк,
Зализуючи рани незагойні...
При зустрічі у щічку мене — чмок.
Які ж бо ми тепер благопристойні!
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21.
Дивуйся мені — так, як вмієш лиш ти.
Дивуйся, і я ще тебе подивую,
А я ще такого тобі навіршую!
Дивуйся мені — так, як вмієш лиш ти.
Мине непогода, минуться пости,
Зітруться із пам’яті смутки зимові.
З самою весною у зговорізмові
Дивуйся мені — так, як вмієш лиш ти.

22.
«О, весна без конца и без краю…»
А. Блок

У кожного є право на весну.
І скільки би не виповнилось років:
«О, весно!» — я вигукую за Блоком.
У кожного є право на весну.
Із плином часу глибше осягну:
Яка б не підточила червотока,
У кожного є право на весну.
І скільки би не виповнилось років!
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ВЕЧІРНІЙ ЧАС
переклади

РОЗДІЛ 12
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АННА АХМАТОВА
(Горенко Ганна Андріївна)
1889 — 1966
***
Вечірній час. Схилилась над столом,
А чистий аркуш — непоправно білий.
Мімоза пахне Ніццою, теплом,
Нічна сова крильми пролопотіла.
Тугенько коси на ніч заплела,
Немов потрібні завтра будуть коси.
І у вікно дивлюся спроквола —
На море і на піскові укоси.
Вже не тужу. Але цей чоловік
Яку ж бо владу наді мною має,
Що погляд не підводжу зпід повік,
Коли моє ім’я він промовляє.
1913
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Я посміхатись перестала,
Морозний вітер губи студить,
Бо на надію менше стало,
Зате на пісню більше буде.
І пісню цю я мимоволі
Віддам на сміх і зневажання,
Бо серце замордує болем,
Якщо мовчати про кохання.

ПРАВО НА ВЕСНУ

***

1915

***
Послужу тобі віддану службу —
Ти не бійся, що гірко люблю!
Я за цю необтяжливу дружбу
Всіх святителів нині молю.
Первородство за тебе віддам я —
Й нічогісінько не попрошу.
Через те і сирітське це рам’я,
Наче шлюбну кирею, ношу.
1921
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***
Був він ревнивим, бентежним і ніжним,
Як сонце Господнє, мене любив.
А птиця моя про минуле невтішно
Співала. І він її, білу, убив.
А як сутеніло, зайшов до світлиці:
«Кохай, пиши вірші і смійся», — сказав.
І я попід вільхою біля криниці
Дзвінку свою птицю ховала між трав.
Сказала, що плакати зовсім не буду,
Та біль поселився у серці моїм.
Здається мені, що завжди і повсюди
Почую солодкий я голос її.
1914
***
Тече ріка повільно по долині,
Дім вікнами всміхається немов.
А ми живемо, як при Катерині:
Молебні правимо, врожай ждемо.
Через два дні, ледь винісши розлуку,
Спішить наш гість повз ниви, повз жита.
Бабусю він цілує ґречно в руку,
Мене пізніш на сходах — у вуста.
Літо 1917
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Стисла руки свої під вуаллю...
«Ти змарніла сьогодні. Чому?»
Через те, що терпкою печаллю
Переповнила серце йому.
Як забуду? Він знічений вийшов,
І розпука торкнулася вуст...
Я по сходинках збігла у тиші,
І здавалось, що втратила глузд.

ПРАВО НА ВЕСНУ

***

Задихаючись, крикнула: «Жарти,
Що було. Постривай! Зрозумій!»
Посміхнувся і кинув: «Не варто».
І додав: «Ти на вітрі не стій».
1911
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***
Квітневий холодок з ріки,
Жовтаве місячне свічадо.
Ти запізнився на роки,
Однак, тобі я завжди рада.
Сідай ось, неподалеку,
Дивися, що в руках тримаю —
У синьому записнику
Дитячі вірші зберігаю.
Прости, жила без засторог
І сонцю я раділа мало.
Прости, прости, що багатьох
За тебе часто визнавала.
1915
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Хай голоси органу знову грянуть,
Неначе злива перша весняна.
Ізза твоєї судженої гляне
Моїх очей на тебе німина.
Прощай, прощай, щасливим будь,
мій друже,
Віднині ми — дві різні течії.
Обітницю вертаю, та не дуже
Розповідай про марення мої.
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***

Отрутою пронижуть без пощади
Ваш милостивий, радісний союз...
А я іду владарювати садом,
Де шурхіт трав і поцілунки муз.
1921
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БУНІН ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
1870 — 1953
КАМІННА БАБА
Від спеки степ посивів віковий,
Безмежний він, та даль синіє слабо.
То череп кінський посеред трави,
То трапиться Камінна Баба.
А торс який — і грубий, і товстий,
Первіснонеобтесане це тіло!
Та я стою, боюсь тебе… А ти
Всміхаєшся мені несміло.
О дикий виплодку з прадавнини, із тьми!
А чи не ти колись був громовержцем?
Ні, не боги створили нас, а ми
Богів творили рабським серцем.
<1903 — 1906>
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Брат в порохнявих чоботиськах
Жбурнув буркун на підвіконня.
І квітку пару зовсім зблизька
Я розглядаю у долонях.
Від книги встав й услід душі
Побрів — де поле в позолоті,
Де звідусіль краплини бджіл
Пливуть у клопіткій роботі.
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БУРКУН

Шафранне світло, мошкара
Над полем сіткою ширяє,
А, отже, завтра знов жара,
І хліб в посусі достигає.
Так, достигає. І нужда
Чи не накличе моровицю?
Та вітер буркуни гойда,
І я не можу надивиться.
<1903 — 1906>
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БАЛЬМОНТ КОСТЯНТИН ДМИТРОВИЧ
1867 — 1942
ПОМІЖ ПІДВОДНИХ СТЕБЕЛ
Бліде світло проймає глибінь,
Любо як поміж стебел на дні.
Кораблів помічаєм лиш тінь,
Хвилі нас не торкають сумні.
Безшелесні стеблини ростуть
В безбережжі — куди не поглянь.
Безшелесні стеблини цвітуть
В супокої зелених убрань.
У мовчазність заглибилось дно,
І німує підводна трава.
Ми кохали — було це давно,
Ми земні вже забули слова.
Самоцвітне каміння навкруг,
Тіні риб прослизають по дну.
І ні щастя тобі, ні наруг...
Добре, що я у морі втонув.
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ВИБІР
Будівничий зірветься із вежі,
Не політ — а падіння жахне.
Поринаючи в чорне безмежжя,
Він безумство своє прокляне.
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ГУМІЛЬОВ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ
1886 — 1921

Руйнівник під уламками брили,
Під камінням важким, пропаде
І про муку свою він щосили
Заволає до Бога й людей.
Хто пішов у далекі печери
Чи до заводі річки вночі,
Той зустріне зіниці пантери,
Що ціляють у нього з корчів.
Не відпустить вже доля кривава,
Що земним нам призначила твердь.
Та мовчи: кожен з нас має право
Невід’ємне — на обрану смерть.
1907
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Я І ВИ
Так, я знаю, що ми не пара,
Я — з чужої вам сторони.
І вподобав я не гітару,
А дикунський мотив зурни.
Не у залах, не у салонах
Темним сукням і піджакам —
Вірші я прочитав драконам,
Водоспадам, легким хмаркам.
Я люблю, як араб в пустелі, —
До води припадає й п’є,
Не як рицар на акварелі,
Що під зорями жде своє.
І помру я не на постелі
Із священиком при свічі,
А денебудь на дикій скелі,
Потонулій в густім плющі,
Щоб ввійти не в для всіх відкритий
Протестантський прибраний рай,
А туди, де розбійник, митар
І блудниця гукнуть: «Вставай!»
1918
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Застогнав, закусивши губи.
Встав зі сну, а в думках шкребе:
Снилось, що ти іншого любиш,
І що він образив тебе.
Від постелі біг одуріло,
Ніби плаху я там уздрів.
Хижі очі услід блистіли,
А були то — лиш ліхтарі.
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СОН

Ой, напевно, так безпритульно
Не блукав ні один чоловік —
Брів провулками нерозумно,
Як по річищах всохлих рік.
Ось стою я перед дверима,
За котрими мешкаєш ти,
Хоч і знаю, що нездійснимо
До дверей цих мені ввійти.
Він образив тебе, я знаю,
Хоч було це всього лиш сном.
Та я всетаки помираю
Під закритим твоїм вікном.
1918
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І БУЛО ЦЕ НЕ РАЗ
І було це не раз, і ще буде не раз —
Наша битва глуха, неймовірна:
Ти від мене, як завжди, тепер відреклась,
Завтра, знаю, вернешся покірна.
Ти навіки мені ворогуючий друг,
Не дивуйся, сповита любов’ю,
Якщо стогін кохання — це стогін наруг,
Поцілунки — забарвлені кров’ю.
1910

ВОСЬМИВІРШ
Ні маминих пісень стужілих,
Ні шереху, дивлюсь назад —
Ніколи ми не розуміли
Того, що розуміти варт.
Як стугін гір непогамовний,
Як Божа ласка розпростерта, —
Яка висока недомовність
Тобі дарується, поете!
1916
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Не прожив я, а протомився
Половину відпущених днів,
І ось, Господе, Ти явився,
Наче мрія з дитячих снів.
Бачиться на горі Фаворі
Світло. О, як сумую я,
Що люблю так і сушу, й море,
Непроглядність цього буття;
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***

Що моя молодецька сила
Не скорилась Тобі, хоч гріх;
Що так боляче в серце била
Врода юних дочок Твоїх.
Та любов — не червона квітка,
Щоби жити їй тільки мить.
Та любов — не вогонь, щоб вітер
Легко міг її загасить.
Із такою своєю думою
Це життя дотягну нудне.
Про майбутнє Ти вже подумай,
Я і так змарнував одне.
1916
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ЛОХВИЦЬКА МІРРА (МАРІЯ) ОЛЕКСАНДРІВНА
1869 — 1905
***
Як темно у височині,
Туманні небеса зірчасті.
Про щастя не кажи мені —
Для мене ти дорожчий щастя.
Страждати мовчки — що ж, нехай,
Та не збороти протиріччя:
В мовчання як не утікай —
Душа страждатиме довічно!
1902

***
Немає щастя — ні в багатстві,
Ні в снах посеред марноти,
Ні в насолоді самовладства,
Ніде — як не зі мною ти.
Натхнення втомлене дрімає,
Нудні дороги без мети.
Що забуття, коли немає
Життя, як не зі мною ти?
1904
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***
Шагане ти моя, Шагане!
Родом я із північного краю.
Там, де поле квітує в розмаї,
Вітер хвилі по житу жене,
Шагане ти моя, Шагане.
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ЄСЕНІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
1895 — 1925

Родом я із північного краю.
Стократ місяць ясніший у нас.
Хоч який мальовничий Шираз,
Та рязанських роздоль він не знає.
Родом я із північного краю.
Там, де поле квітує в розмаї,
Наділили волоссям жита.
Хоч на палець його намотай,
Я ніскілечки не відчуваю.
Там, де поле квітує в розмаї.
Вітер хвилі по житу жене.
Як? — Із кучерів ти здогадайся.
Люба, хочеш — жартуй, усміхайся,
Не нагадуй лише про одне —
Вітер хвилі по житу жене.
Шагане ти моя, Шагане!
Там, на півночі, дівчина гожа,
Чим, не знаю, на тебе — та схожа,
Може, згадує зараз мене...
Шагане ти моя, Шагане.
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МАНДЕЛЬШТАМ ОСИП ЕМІЛЬОВИЧ
1891 — 1938
***
Умивався якось уночі,
Грубі зорі стигли наді мною.
Відбивалась їхня далечінь
В бочці, вщерть наповненій водою.
Бовваніє брама на замку,
І земля, як полотно сурове.
Малювати правду — на віку
Кращої не знайдеться основи.
Тануть в бочці, наче сіль, зірки,
І вода студеніша, чорніша,
Смерть чистіша, жаль ще більш гіркий
І земля правдивіша й страшніша.
1921
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Я до губ притуляю цю зелень —
Клятву цих глеюватих листків,
Цю присягопорушницюземлю,
Матір пролісків, кленів, дубків.
Подивись, як міцнію і сліпну,
Проростаючи у корінцях;
Чи не надто неправдоподібно
Від гримучої пари в очах?
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***

Жаб, немов крапелиночки ртуті,
Стрекотання єднає смерком,
Наливається соками пруття
І парує земля молоком.
30 квітня 1937
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НАРБУТ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
1888 — 1938
ВІД ЗАУТРЕНІ
Ясніють і душа, і очі
В старому рубленому храмі.
А дзвін натхненно і урочо
Гудегуде під куполами.
Про новину оповіщає:
— Воскрес, Розіпнутий Пілатом!
Нічну імлистість розганяє
У вікнах ранок синюватий.
Мов розлютована і дика
Іде від нас безглузда злоба,
Неначе смерть біжить від Лику
Христа, повсталого із гробу.
Здається, ангельські хорали
На честь Святого Воскресіння
Всепереможно зазвучали
Із піднебесного склепіння.
І з пасочкою у хустинці
Спішити радісно додому.
Узбічні верби навздогінці
Кивають, як старі знайомі.
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Миттєво висохла покрівля.
Де буря? Сонце припекло!
На бані церкви, на верхів’ї,
Повибивало градом скло.
Немов на шибі хтось майстерно
Шпилясту вирізьбив звізду,
Метаючи льодисті зерна,
Прицілюючись на льоту.
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ПО ГРОЗІ

Овес покляк, як від жалоби,
Пшениця долу полягла.
Тут перетнуті всі суглоби,
Колінця кожного стебла.
Ісусе! Знаю, Ти із храму
Дивитись будеш на Іллю:
Як він посмів розбити раму,
Торкнути скинію Твою!
Не виправдовуюсь ніскільки:
Я богохульник, я блюзнір. —
Твоя розтрощена гомілка
Повсюдно бачиться мені.
1920
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ХОДАСЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ФЕЛІЦІАНОВИЧ
1886 — 1939
ЛЕДІ МАКБЕТ
Леді довго руки мила,
Бо у леді руки чорні,
Бо забути їй несила
Закривавленого горла.
Леді, леді! Блідолиця
Від безсоння, хоч і м’яко.
Триста років вам не спиться —
І мені шість років також.
1923

***
Переступи, перескочи,
Перелети, пере що хочеш —
Та вирвись: каменем з пращі,
Зорею, згаслою вночі...
Сам загубив десь, спішучи...
Бог знає, що собі бурмочеш,
В пітьмі шукаючи ключі.
1922
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***
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Прониже думка, мов жало:
Моє старіюче вже тіло,
Котре буяло і цвіло,
Тепер набрякло і дозріло.
І кров поволеньки біжить,
Звисають руки. О, так само
Осіння яблуня стоїть,
Уся обтяжена плодами.
І не збагнути взагалі
Вам, юним, — чом, в печалі світлі,
Торкнутись рідної землі
Так нездоланно прагнуть віти.
1923
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ЦВЄТАЄВА МАРИНА ІВАНІВНА
1892 — 1941
***
Моїм рядкам, написаним так рано,
Що і не знала я, що я — поет,
Що хлюпнули, як бризки із фонтану,
Як пломінь із ракет,
Що увірвались, наче чортенята,
В святилище, де сон і фіміам,
Моїм рядкам про юність і про втрати
— Нечитаним рядкам! —
Розкиданим в крамницях по вітринах
(Де їх ніхто і не бере, й не брав!),
Моїм рядкам, як найціннішим винам,
Прийде своя пора.
Травень 1913
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В першої бабки — чотири сина,
Чотири сина — одна лучина,
Кожух та пряжі цілі мішки,
Чотири сина — та дві руки!
Що не навалиш у миску — чисто!
Не паненята — семінаристи!
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***

В другої — вже по іншому фрахту!
Тужить у неї в ногах вся шляхта.
І ось — сміється край коминка:
«Сто богомольців — одна рука!»
І зацілованими руками
Дивачить клавішами, шовками...
Обом бабуням я вийшла внучка:
І чорноробці, і білоручці!
Січень 1920
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***
Легковажносте! — Милий гріх,
Мій супутнику, ворог милий!
В мої очі уприснув сміх
І мазурку уприснув в жили.
Вчив обручку не берегти,
Не тягти у майбутнє згадки!
Із кінця до початку йти
І кінчати ще до початку.
Як стебло бути і як сталь
У житті, де так мало можемо...
Лікувать шоколадом жаль,
І сміятись до перехожого.
3 березня 1915
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Супернице, до тебе я з’явлюсь
Колись вночі, як жаби завивають
Так, що серця жіночі від жалю
Про все у божевіллі забувають.
Розчулюся биттям повік твоїх
І задивлюсь на вії неслухняні,
Скажу, що сном прийшла до тебе спіх,
І що цей сон уже осьось розтане.
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***

І ще скажу:
— Розрадь мене, розрадь,
Мені хтось цвяхи в серце забиває!
О, як вітри, — скажу я, — холодять,
Зоря вогнем над головою сяє.
8 вересня 1916

***
Розітнула жили: невдержимо,
Невідновно хлюпає життя.
Підставляйте миски і тарілки!
Та боюся, буде надто мілко.
Невмолимо, через вінця — й мимо —
В землю, напоїти щоб хутчіш
Кожну стебелину. Невдержимо
Б’є ключем непогамовний вірш.
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***
О, звідки взялась ця ніжність?
Ці кучері не найперші
Розгладжую й знала губи
Темніші, ніж ці — твої.
Вставали й згасали зорі
(О, звідки взялась ця ніжність?),
Вставали й згасали очі
Побіля моїх очей.
І пісню я чула кращу
В обіймах хмільної ночі
(О, звідки взялась ця ніжність?) —
На грудях палких співця.
О, звідки взялась ця ніжність?
Щo з нею робити, хлопче,
Захожий співцю? А вії —
Вже довших від них нема.
18 лютого 1916
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На руку лагідно лягло
Крилатки золоте крило.
— Про те, що справді я крилата,
Ти зрозумів, але тобі,
О мій супутнику в біді,
Трикляту ніжність не здолати!
Та дякуючи за тепло,
Цілуєш це тонке крило.
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***

І гасить вітер беручкий
Вогні й розшарпує палатки,
Здуває в безвість із руки
Легеньке крилечко крилатки…
Шепоче: душу не губи!
Жінок крилатих не люби!
21 вересня 1916
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***
В згубному фоліанті
Зваби немає для
Жінки. І — Ars Amandi1
Жінці — уся земля.
Серце — зела жмуточки,
Зілля — певніше всіх.
Жінка від сповиточку
Чийсь найтяжкіший гріх.
Високо неба смута!
Губи — близькі в імлі...
— Боже, прости! Не був ти
Жінкою на землі!
29 вересня 1915
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____________________________________________________________
1
Ars Amandi – так М. Цвєтаєва називає «не читану нею» поему
римського поета Овідія (43 р. до н. е. – 17 р. н. е.).
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ВІДЧУТТЯ СЛОВА

про поезію
Наталії Горішної
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В.І. ПАХАРЕНКО, письменник, літературознавець
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Є таке складне і делікатне явище як визрівання таланту. У кожно
го митця на це відводиться свій час. Далеко не завжди скороспілки,
навіть з барвистим цвітом, потім дають достойний овоч. Наталії Горіш
ній судилося понад два десятиліття виношувати у собі поета.
Ці роки не минули марно, а стали кипучою, невсипущою майстер
нею таланту. Радістю й болем вибілювалась душа, мудрішало серце,
вигранювався хист. І коли торік потрапили мені до рук товстелезні
рукописи пані Наталі, одразу зрозумів, що приходить у світ новий,
самобутній, обдарований щедро поет. Очевидно, серце, як чернець
самітник відчуло, що надбало вже духовний посаг, з яким не сором
прийти до людей. Що цей посаг таки годящий, переконливо засвідчу
ють обидві книги — «Бджола на асфальті» і «Розп’яття осені».
Готуючи ці книги, авторка виявила рису, вкрай необхідну для твор
чого зростання й довголіття, — уміння вдумливо, самокритично, впер
то працювати зі своїми текстами, дбайливо визбирувати зерна знахі
док і безжально відсівати полову вторинностей.
Гортаючи і перше, і друге видання, переконуєшся, що це не просто
поетичні збірки, тобто скидані насипом стоси віршів, а таки цілісні
книги — прошиті наскрізним задумом, композицією, взаємодоповню
ваною логікою розділів та мотивів.
Її поезія — це абсолютно сучасний світовий рівень. Наталія Горішна
виробила цікавий, оригінальний стиль — переплетення, а іноді й злиття
неокласицистичної манери з трепетноліричним, суто жіночим письмом.
У віршах поетки навдивовижу органічно поєднується яскраво грома
дянська, філософська, інтимна мелодії. Скажімо, у «Розп’ятті осені» вдум
ливо розробляється біблійна тематика (поема «Голгофа»), звідси пере
кидається логічний місток до трагедії Голодомору (цикл «Народомор»),
героїчної самопожертви В. Стуса, чорнобильського горя. Мотиви, як ба
чите, вкрай небезпечні для митця, бо штовхають до банальних деклара
цій. Одначе, авторка зуміла знайти свій, неповторний кут зору на ці і ба
гато інших проблем, та ще й крізь виразно художню призму. Прикладом,
жах Голодомору бачимо очима «роздягненого» вікна — бо з віконниць
мама доні зробила труну. Глибинні підвалини спалаху «звізди Полин»
розкриваються через етимологію слова «Прип’ять»:
Тут в лісах, в давнину,
як хрестилася Русь,
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Непокірних волхвів
до дерев припинали.
І притоку Дніпра
люди Прип’ять назвали,
Тут і досі рунвіра
живе між галузь...
Збірки Наталії Горішної вражають також жанровострофічним роз
маїттям. Поетка демонструє вправне володіння тріолетом, секстиною,
ронделем, рондо, шекспірівським сонетом, гайку, рубаї, акровіршем,
прозопоезією. Попри суворі рамця канону, тексти, написані цими стро
фами, звучать природно, легко, розкуто.
…Літератори поділяються на дві категорії: є люди, які пишуть вірші,
і є поети. Яка між ними різниця? Поет — це людина, яка творить свій
власний художній неповторний світ. Наталія Горішна — поет. Її по
езію не поясниш. Поезія або є, або її нема.
Ця людина відчуває слово. Вона має талант і силу волі справжньої
української жінки. Коли я читаю вірші пані Наталі, я бачу за словами,
між словами, під словами справжню поезію, тобто щось незбагненне,
якусь таємницю, яка на долю секунди відкривається і тобі. У її віршах
є все: природа, кохання і жіноча душа, абсолютно неповторна, щира,
ніжна, іноді примхлива, — глибока жіноча душа.
Щойно побачила світ поважна, на 264 сторінки, друга збірка авторки.
А вже, наскільки мені відомо, вона працює над третьою. І можна бути
певним — це лише початок тривалого, урожайного творчого шляху.
І.В. ЗАБУДСЬКИЙ, письменник
Близько двадцяти років я знайомий із творчістю Наталії Горішної.
Мені поталанило бути редактором двох її поетичних книг: «Бджола
на асфальті» та «Розп’ятті осені».
Наталя — справжня чаклунка поетичного слова. Її лірика — жіночна і філо
софічна, бо ґрунтується на глибокій ерудиції і нестримній емоційності.
Диво від Наталії Горішної в тому, що у її пристрасті немає меж, як
немає меж у соснових чи дніпрових хвиль, і саме так, як вічні ці при
родні явища, хвилі її жіночої енергії такі ж самодостатні — з усіма здо
бутками і вадами, такими життєво зрозумілими.
Діапазон її творчості надзвичайно широкий як за часом (від біб
лійних часів до пташиного грипу), так і за географією (рідний край,
Туреччина, Єгипет).
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Вона розуміється в природі — рослин, чуттів, загальнолюдських
цінностей, інстинктів, турбулентних звихрень і збочень темної сторо
ни природи людини.
Часто буває так, що одні дають поради, хоча навряд хтось їх чекає, а
інші нехтують ними, намагаючись жити власним життям. Наталя ж не дає
нікому ніяких порад ні в житті, ні в поезії, а сама зараджує собі, як може.
Наталія Горішна — потужна поетеса і навдивовижу працьовита, вона
виконує свій «Сизифів труд», не чекаючи ніяких винагород, а просто тому,
що повинні бути диваки на світі, які мають свою «серпневу надію», що «...жи
вуча, як дичка, — не просить опіки. Полола її — залишалось насіння... »
Буває, що приходить час і ти розумієш, що майбуття залишається
все менше і менше. Але читаєш Наталині вірші і суперечиш собі: «Брех
ня! Часу — безмір!»
Я гортаю сторінки книг Наталії Горішної і ловлю себе на зупин
кахпаузах, посмішці, нових мріях. Мені тут все цікаво. Тут прірва жи
вого. Тут безліч майбутнього.
«Бджола на асфальті» — це насамперед душа авторки, що берегинею
природи живе на бетоні та асфальті міста Черкаси, виживає, тужить, ви
рощує квіти, живе і кохає, шукає свій сенс буття і натхненно пише свої
поетичні книги. А «Розп’яття осені» — це розп’яття її власної душі.
Наталія Горішна як творча особистість не хоче витрачати сил на
озирання. І це мужній вибір. Краще щось робити, аніж сумніватися. А
ще краще — творити багато і змістовно.
І вона на шляху «із літа в осінь...» пише, відвідує бібліотеки, пра
цює зі словниками та енциклопедіями. Спектр її творчості стає все
багатовимірнішим. Часом здається — вона зображує світ, як майстри
детективу: таким, яким він є насправді, без прикрас і замовчувань, тіль
ки гостріше.
Я дивлюся на Наталку і думаю: «Звідки в цій тендітній жінці стіль
ки відваги?!» Чим більше зараз віддаляєшся від звичайного, сьогочас
ного світу, тим краще починаєш його розуміти. Вона ж зуміла напра
цювати в собі досить рідкісне уміння жити одразу в кількох вимірах і
часах. «Переживши вік Христа» і «вступаючи у літа Марії», Наталя
пропускає хаос вражень через себе, щоб долучити його до гармонії
співчуття і міркувань про людяність і любов:
Розмотую століть сувій —
Читаю оповіді Біблії,
І натикаюся на біль її,

Наталія Горішна — це справжній салют емоцій, повна самовіддача до
крайнощів. «Я від захвату вищала, коли небо заквітчали. Коли небо зазо
ріло, я від захвату завила» (вірш «Салют»). Віриться, що зараз очі її, як у
орлиці, бачать далеко і до дрібниць. Усамітнившись у царстві природи,
вона пише: «Тут залишаюсь з мені невідомими прапращурами».
Вона це — філософія думки: «Коли я усвідомила, що пишу вірш, —
повернулась сама до себе» (вірш «Повернення»).
В її чудових перекладах рідною мовою ожили: А. Ахматова, І. Бунін,
М. Волошин, М. Гумільов, О. Мандельштам, Б. Пастернак, М. Цвєтаєва,
В. Нарбут, В. Набоков — всього двадцять п’ять поетів «срібного віку».
Процитую із Набокова:
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МаріїМатері...
І свій.
(поема «Голгофа»)

Життя — не бозна вже яка загадка!
Роса в долині сяє, мов зірки.
Ми — гусінь янголів; і неоглядки
Вгризаємося у листки.
Взагалі ж, хоч заздрість — це крадіжка подумки, я заздрю Наталі.
У неї ще стільки попереду, як і у всіх, хто вірить.
Дуже хотілося сказати про творчість Наталії Горішної і про її кни
ги якомога більше, але... Поет за себе говорить сам.
Г.П. БІЛОУС, письменник, голова Черкаської організації НСПУ
Коли я взяв до рук книгу Наталії Горішної «Бджола на асфальті», то
почувався не головою Черкаської організації НСПУ, а джмелем, який
літав і пасся на оцих її шедевральних речах, особливо — про природу.
У цього автора є відвага додати до великого сонмища книжок щось
своє неповторне і таким чином збагатити нашу — й давайте говорити
сміливіше — і світову літературу.
В запашистій поезії Наталії Горішної є досить багато результатив
них пошуків — від класичного вірша аж до хоку.
Її досконалі переклади часом кращі за оригінали. А це свідчить про
те, що у Наталки є можливості стати на рівень тих авторів, яких вона
перекладає (російські поети «срібного віку»).
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М.Т. НЕГОДА, письменник
Хто прочитав першу книгу Наталії Горішної «Бджола на асфальті»,
той не зможе обійти своєю увагою і другу — «Розп’яття осені», бо ав
торка заявила про себе як високоталановита поетеса.
Процитую декілька рядків:
*
Сутність любові:
Хоче квітнева брунька
Яблуком стати.
Або
*
Вечір малює
Тополькоюпензликом
Зорі на небі.
Чорнобривці, побачені в Туреччині, здаються їй полонянками, що
вимушено віддають свою молоду вроду.
В «Розп’ятті осені» поширшала тематика. Тут очікує нас зустріч із
художниками Гогеном, Рафаелем, Рембрандтом, Тиціаном, Айвазов
ським. І образ Мазепи, пропущений через власну душу:
Для когось ти — дід,
А для мене — коханий.
Хочу висловити своє враження від «Золотих пелюстинок». Це — про
зопоезія, яка, безперечно, має бути для Наталії кроком до прози. Авторка
уміє одним реченням написати цілу оповідку. Ось, наприклад, «Радість»:
«Цуценя підбігло з таким радим виразом, наче збиралося розпові
дати мені добрі новини».
...Мені дуже приємно, що до когорти українських поетів приєдна
лася ще одна талановита поетеса. Після прочитання цих книг хочеть
ся поставити їх на почесне місце на книжковій полиці, аби ще неодно
разово перечитати.
Л.В. ТАРАНЕНКО, письменниця
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Поезія Н. Горішної — яскрава, самобутня і талановита.
У книзі «Розп’ятті осені» я хочу відмітити чорнобильський цикл

М.П. СТРЕЛЬБИЦЬКИЙ, письменник
У поезіях Наталії Горішної лірична стихія зустрічається з неабиякою
жанровою розмаїтістю. У книзі «Бджола на асфальті» навіть рідкісний інте
лектуальний робайят різновиду мурабба (синтагми якого складають іден
тичні горизонтальні та вертикальні рядки чотиривірша) і навіть унікальна
колисковареквієм для зачатої, але ненародженої доні знайшли собі місце.
Що прикметно: стихія при цьому дисциплінується, жанровий ка
нон — животвориться.
Стилістика авторки — витончена, почуття гуманні й гуманістичні;
українськість не декларативна, а сутнісна.
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«Звізда полин». Мало хто уміє побачити за буденним фактом не тіль
ки трагедію, а й поезію.
Чи не всі із нас читали у газетах, що в день аварії «прип’ятці гуляли
сім весіль», і тільки одна Наталя взяла цей факт за основу для віршу
реквієму.

В.Ф. КУЗЬМЕНКОВОЛОШИНА, письменниця, художниця
Знаю, вітаю і шаную творчість Наталії Горішної з 1987 р., з перших
публікацій у рубриці «Соло» обласної молодіжної газети «Молодь
Черкащини».
90ті роки «переорали» долі сотень творчих людей. Багатьох письмен
ників «зламали», але більшості додали мужності лишатись в строю, високо
несучи смолоскип рідного слова. До них приєдналась і Наталія Горішна.
2006 року з’явилася перша книга Н. Горішної «Бджола на асфальті»
(БрамаУкраїна), яка була тепло зустрінута творчим колективом Чер
каської письменницької організації, молоддю, поціновувачами поетич
ного шедевру.
Її поезія — справжній взірець чистого, незасміченого слова. Я не
прочитала, а пережила вірші Наталі. Великі душі жертвують словом.
У її рядках я бачу цю жертву. Поет складається із таємниці, яка лише
ледьледь прочиняється у книзі.
Поезії Наталі — це зойк зраненого птаха, голос Душі, переповненої
любов’ю, симфонія краси Життя і Долання.
2007 року народжується друга книга «Розп’яття осені». Голос ав
тора мужніє, набирає емоційнофілософського колориту, досліджую
чи радість буття в усіх його проявах і нюансах.
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Поезія Н. Горішної крокує власною стежкою. Вона, як крапля
води, — вміщує у собі всі барви світу.
С.М. РУДНЄВ, поет
«Бджола на асфальті», «Розп’яття осені»...
Як би не намагалася Наталія Горішна приземлити читача до асфаль
ту — чи то поглядом, чи то зітханням, чи то назвами збірок, — схов її по
чуттів у високостях зоряного пилу і звабливості небесної блакиті.
І крізь розп’яття осіннього неба доводиться шукати оправдання
тому, що випадає куди частіше дивитися під ноги, аніж розчинятися у
висхідних потоках почуттів — царині Наталії.
Часом шукаємо, де той далекий птах, а він поруч і обіймає нас усіх.
У Наталиних віршах — той шепіт, який сконцентровує увагу. У неї
своя стихія, яка набагато ширша і за Дніпро, і за океан. Вона знайшла
себе у цій стихії і допомагає нам зорієнтуватися в цьому світі.
О.К. ЛИЩЕНКО, письменник
Поезії Наталії Горішної ллються вільно і розкуто. Її мислення ме
тафоричне і незаангажоване, поетичний голос — чарівний. Тут немає
«барабанного бою», якого вдосталь наслухалося в свій час старше по
коління. Ненав’язлива, некриклива лірика, пожіночому тиха, втаєм
ничена, навіть дещо журлива, щемка. Та вона проникає читачеві в душу,
розвиває його уяву, допомагає поіншому глянути довкола себе, на речі
й події, як їх бачить поетеса.
І притуляється колядка
Кирпатим носом до вікна.
(«Святвечір»)
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Таких знахідок у книзі багато...
Книга засвідчила також уміле володіння авторкою різноманітни
ми поетичними формами (рондо, ронделі, тріолети, сонети, рубаї, ак
ровірші...), а також те, що вона здібний перекладач. У книзі цілий роз
діл перекладів творів всесвітньовідомих майстрів слова.
Її поезія не стоїть осторонь і від проблем сьогодення.
Книга «Бджола на асфальті» Н. Горішної — вагомий внесок автора
в українську літературу.

*
Квітнуть проліски
У весняному лісі.
Бачу два неба:
Одне над головою,
А інше — під ногами.
І коли Наталія Горішна це бачить, то хто відважиться сумнівати
ся, що перед нами — поет?
*
...Так і не приголубив,
І не торкнулись губи.
Звідки ж ця повінь ласки
І — відчуття поразки?
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О.Ю. ЖОВНА, прозаїк, кінодраматург

Цілковите свідчення поетичної чуттєвості Наталії Горішної.
*
Поверну на путівець з шосе я,
Де міська метушня за межею,
Хай в духмяній сільській пилюзі
Голова розбереться з душею.
І це підтвердження того, що роздуми серця Наталії Горішної не
позбавлені інтелектуальної форми.
*
І де вони, улюблені сокирки,
Казкових гномів темносині кирки?
Від гербіцидів стравлено болить
У ниви — серце, у людини — нирки.
І ти чуєш мудро засмучений гумор Наталії Горішної.
І кілька рядків без коментарів поетеси Наталії Горішної:
*
Відпочивають
У вишневому гіллі
Душі померлих.
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*
У перламутровім роїнні
Зима, немов бджолина матка.
Переливаються крильцятка
У перламутровім роїнні.
До чого ці цитати? Грибоєдов написав «Горе от ума», і цього стало
достатньо, щоб вважати його за літератора. Щоб вважати Наталію Го
рішну поетесою, досить було б лише цих цитат. Однак, на сьогодні
вона наповнила справжньою поезією вже кілька книжок за двісті сто
рінок кожна.
О.М. ТРЕТЯКОВ, видавець
Наталія Горішна «в словах купається, немов бджола у квітах, римує
пелюстково кохання первоцвіти, оспівує життя...» Авторка вдало прив
несла в назву книги «Бджола на асфальті» образ бджоли, адже він є уні
версальним символом поетичного слова. До того ж бджола була ембле
мою Афродити, грецької богині вроди і кохання. Саме ця комаха кілька
тисячоліть є однією з найбільших загадок природи, як і жінка.
«Бджола на асфальті» відкриває пелюсткову завісу творчості На
талії Горішної. Читаючи, ми переймаємося професійною творчістю,
дивуємося витонченості образів, майстерності форм... І все ж залиша
ється загадка — як вона все це бачить і відчуває?
У «Розп’ятті осені» — лірично, образно, стильно — відбулося пере
втілення «бджоли на асфальті» у «жінку в опалому листі». Цілком
очевидно, що «Розп’яття осені» письменниці походить від розп’яття
її власної душі, яке поетеса не приховує від свого читача.
Книги цього автора варто мати у власній бібліотеці, насолоджува
тись поетичним словом самому та не без гордості мовити друзям:
«У мене є висока поезія Наталії Горішної».
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