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NULLA НЕ Є
DIES  ДНЯ
SINE  БЕЗ 
LINEA  РЯДКА

Ю. Х.

Pretože báseň
tá sa žije
čas ti ju vpíše do kože
                       M. Rúfus
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стишкЫ - слїдЫ 

Тяжко одыйти
не зохабити
за собов в стишках слїды
Коли буряном
стежкы заросли
выполь рядок
най слово цвине
прочітать хтось ёго
і не загыне

   Jakou křivdu
   na nás srdce páše
   že nás nutí jásat bujaře

                       Jiří Dědeček
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НЕ тРЕБА слОВНикЫ

По чеськы штось знаю
хоць слова поплету
дорозумлю ся з тобов
І ты навчіла ся пару слов
што не біда выповісти
Цїлованя
Мілованя
І менї
Лібанї
Мілованї
При тім не треба словникы
поможуть і рукы

  Любов с хорошей
  песней схожа
  а песню нелегко сложить

                      С. Щипачев
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тїшУ сЯ

Тїшу ся із каждого рана
коли пташкы вылетять з гнїзда
вішають ноты на конарї
з їх співу
мелодій
ростоплять ся леды на душі
Тїшу ся із каждого дня
як ґазда коли запряже коня
і выйде до поля
І тїшу ся на ніч
коли крадом перейду плоты
до вашого двора
Яке щастя
незамкнута комора

  Месяц плыл лимоном у земли
  незабудки мы с тобой смяли
  чтобы в синем мире
  без печали
  на зеницах сына расцвели

                             П. Ґула
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дОтУлити сЯ?

Як місяця ся дотулити?
Може острый має серьп
порїже палцї
Як писати
а ты потім Юрку терп
І сонця ся не дотулю
лучі колячі іскрять
гірше як твої груди горять
На землицї посиджу
тебе єдиной ся дотулю
своёй ноблесы
і рукы двигну до небес
   
  Исчезли юные забавки 
  как сон
  как утренний туман
         А.С. Пушкин
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дОтУлити сЯ?

Як місяця ся дотулити?
Може острый має серьп
порїже палцї
Як писати
а ты потім Юрку терп
І сонця ся не дотулю
лучі колячі іскрять
гірше як твої груди горять
На землицї посиджу
тебе єдиной ся дотулю
своёй ноблесы
і рукы двигну до небес
   
  Исчезли юные забавки 
  как сон
  как утренний туман
         А.С. Пушкин

МОї ЗАБАВкЫ

Де же ся дїли
мої забавкы
прибиты бруслї на батёвках
лавка-гомбалка над ріков
выструганы коникы і псы
пукалкы сикалкы кусалкы 
із дочкы гуселькы
струны дротяны
Аж тяжко высловити
і дївкы-фраїркы
мої сны

   Не можеме тебе
   Стружніцё забыти
   покы холем єдна
   душа буде жыти
                    Анна Галґашова
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ЗАБЫти?

Розбігли ся думкы нашы
як вовчата голодны
Сердця головнями горять
як на біціґлю душы надуты
же прасне ряф
Не дає преграда спати
кривды непопореш
на стрямбы не порїжеш ножом
Забыти не можеш
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ЗАБЫти?

Розбігли ся думкы нашы
як вовчата голодны
Сердця головнями горять
як на біціґлю душы надуты
же прасне ряф
Не дає преграда спати
кривды непопореш
на стрямбы не порїжеш ножом
Забыти не можеш

сПІВАНкА

  Дає мі ангел
  до рук гуслї
  дає мі дябол
  до рук смык
  (Іван Петровцій)

Што ся стало
мало ся стати
не верне ся назад
Як добрї
же іщі гуселькы скриплять
Не завішу їх на стїну
на столї лежать
бринькну по них
не треба ани смык
на струнах пташата сидять
Їх спів
спів ангелів
аж дябол занїмів
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лАкОтиНкЫ

Бажить ся так менї
іщі раз
іщі велё
велё раз
выйти догоры
стрїтити тебе на Бескідї
де мы збирали яфоры
Чорный язык
чорный ротик
як чорне чортя была-сь ты
но солоденька
аж течуть слинкы
на такы лакотинкы
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лАкОтиНкЫ

Бажить ся так менї
іщі раз
іщі велё
велё раз
выйти догоры
стрїтити тебе на Бескідї
де мы збирали яфоры
Чорный язык
чорный ротик
як чорне чортя была-сь ты
но солоденька
аж течуть слинкы
на такы лакотинкы

МІЙ ХОтАРЬ

Вытріщую очі
Хто тя знищіти хоче?
Кыбы бучкы
березы
тополї
на попіль стлїли
пасїкы розрыли пасакы
вода высхла в корытї рікы
звезли ся берегы
І так
НАВІКЫ
ты вріс до моёй душы
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тРЕБА ПЕРЕтЕРПІти

Менї не чудно
Же і в любви
цофнути треба
То не мучарня
не катовня
Горить і згасне головня
Любов не ровінь
має свої зомклї
бережкы
Доправа
долїва
розыйдуть ся дорогы
Хто знає де нас занесуть ногы
но вертати ся прийде
до своїх порогів
Менї не чудно
Же і в любви
(не тверджу каждій)
часом перетерпіти треба жажду
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СТРОМ  РІКА
ПОТІЧКЫ КОНАРЇ
А ПЛОДЫ
СТУДЕНКЫ В ХОТАРИ
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дУМкЫ НЕ ЗАГОРОдЖУ

Броджу
думкы не загороджу
не звяжу ланцком
Дай руку
поводжу тя
нашым хотарём
З того бережка
видно небо синє
і таку ріку в долинї
Невинно
крутиш ся коло мене
як колесо на млинї
Доволь притулити ся
ласков загориш в тім колї
як николи
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Г У с л ї

Яку радість гуслї мали
я їм новы струны купив
і заграли
новту таку
мою
твою
може  іщі когось душу
Дякую
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дУМкЫ

Вшыткы думкы
не натолочу до рядків
є тілько їх
прекрасных про щастя
міленькых про добро
ласкавых про любов
Думкы тобі перетлумачу
як буду твоїм
а ты моёв
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ЯНІВкЫ

Ябка-янівкы
на Яна на колач
як місяць
до злата упеченый
Солодкый як ротик твій
мнягонькый як душа
покоштовати хочу
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Як В ЯРи

Штось дусить душу
толочіть
як восени нянько
до бочкы капусту
Выпали слова з рота
роскачали ся ноты
затерпкло сердце того дня
Як выгравати гуслям?
Підломены ногы
падам на колїна
на гладкых дорогах
выпрїла ласка
не цвине
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тОЧкА

Дївоче плече
як свіжа рана пече
Што ся дїє
твоє ани не грїє
Слова не находжу
За рядком нашой ласкы
ты дала точку



22

кАМІНЬ

Може віками
ту лежав камінь
видно слїды букв
Може граніця
была з Остружніцёв
Приложу ухо до нёго
чую таёмный звук
мохом зароснуты
як борода дїда
З нёго видно Ґаздорань
видно і Бескіды
Приложу рукы на нёго
Начас заставить ся час
і непокій згас
Такый камінь
не однесу на плечох
не двигну руками
Най ту лежыть як памятка
віками
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РОCПЕЩЕНА РІкА

Твій спів
скрипіня старых яворів
В найяснїшый день
гаснеш в піску носталґій
Твоє тїло має подобу голубів
і твої рукы грають
довкола єдну мелодію
Не скач до глядила воды
світло згасне за тобов
коли скончіть ся любов
Твій плач
сімфонія рікы
розпещеной рікы
до якой і я не скочу
Не плач
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штО тЫ ПРО МЕНЕ?

Ты про мене
новый світ
якый я не знаю
Заблуджу в нїм
як шыфы в океанї
і десь на днї морьскім
буду похованый
Я хочу жыти
писати
творити
Ты про мене
книжка заперта
не отворена
не прочітана
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штО ІЩІ тРЕБА?

Не ллїя
доджік
як мачік дрібный
цяпкать
Скоро перестане
тїшу ся як хлопчік малый
на рубань на малины
грибы і лїс
воздух і Бескід
Што іщі про щастя треба?
Під чістым небом
єдину тебе
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ОдПОЧІНОк

За білого дня
йду за голосом твоїм
лїтам
зберам на тобі
ябка дозрїтого лїта
Ласка подобна
тиху і вітрам
Твоє тїло  ̶  осика
рукы  ̶  трава
груди  ̶  огень
а ногы  ̶  свічкы
Кыбы тебе не было
на чім бы в ночі
моє тїло спочіло?

ТЯЖКО ЗАБЫТИ
НА ТВОЇ ОЧІ
СВІТЛА В ТМІ
НА ПОКІЙ
ЯК У СНЇ
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ПОЧЕкАЙ

Місиш ня як тїсто
і чекаш покы выкысну
На выпеченых колачах
попалиш палцї
як на своїй одвазї
Так пахне страх
коли догорює в пецу
Потім ся двигне білый дым
не одлеть з ним
Почекай
застынуть колачі
покоштуєш фалатча моя краско
Одыйдеш
застыне і ласка
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ЖАлЬ

Прошу тя
ОСУДЕ
што буде
коли я ту не буду?
Прошу тя
СУМЛЇНЯ
покы в душі
скаля
каміня
носити буду?
Просиш ся просиш
просити ся мусиш
ОДПОВІДЬ
покы на сердцю
жалїв ся не збудеш
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ПЕРЕсЕлЕНЕЦЬ В МІстї

Снили ся прекрасны сны
якых ту не має
ту і день стає потемрёв
як довго
не знає
Свіжы рана од росы
стерня не кололо
згадка на першу любов
Ой як барз болїло
Снина
штири стїны
жыє як в руїнах
Як одтисне з грудей камінь
голыми руками?
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сОстЕНУтО

Іщі послухам сверщків
підвечур на меджі
Люблю мелодії гуселёк їх
Потім тобі
заграю на своїх сонет
в темпі состенуто
і радість качать ся
як слыза по грудёх
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НА ЧОВНї

Не глядам гнїв
а любов
коли душу надії грїють
Не одтягну очі
од своёй дорогы
бо тягну до порога
під Бескід
Може і тїнь
не потягне ся за мнов
як слимак ці старый кінь
таке штось сонцю не по волї
і плавам як на човнї
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ОсУд ЗАРЯдитЬ

Протерать очі день
пробуджать ся
На покошеній луцї
розбиты валкы травы
уж сушить сонце
До холодку треба зайти
де в потічку загартую
плечі без сорочкы
Чую твої крокы
світить біла блузка
личка свербегузкы
Што іщі треба
про тїло і душу? 
Зарядить осуд
на вільху вішам
косу остру
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ОдХОдиш

Можеш одыйти
бігом
або кроком
світ барз шырокый
Ты ся не звыкла радити
рады не люблять ни дїти
як масло роcтопила ся ласка
поломінї її згасли
Плавать над нами сива хмара
До чого нас нуда догнала?
Твого сердця співанка уж стара
А нову ты не хотїла
Ці не знала?
Одходиш помалы
Не знаю із якой коляї
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ПІд тОПОлЁВ

Выдумкы нічого не варты
сперти ся на них не мож
так як вірити ворожкам
і серьбати без ложкы
А я тобі так вірив
злого слова не повів
Хто до рядків такой ласкы
насїяв тілько бурянів?
Я пополю
Під тополёв ты поволь
в рядках стишків дугов фарбы
зацвине любов
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ХтО тЫ ПРО МЕНЕ?

Про мене ты оаза
не пісок
і не Сагара
де скора тїла
горить
чорнїє
про мене ты ваза з водов
в нїй квітка
скоро не прїє
пахне як любов
Ты ангел про мене
хорониш ня
лїташ надо мнов
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ОсїННї дНї І

Татраньскы верьхы
мохом обросли
Здалека остры колы
колячі їжакы
на них цукрёва вата
снїгы
І сонїчко лучами коле
лиже їх од рана
як дїтина нанук
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кОлОтОЧ

Тече вода каламутна
баламута
розливать ся як наша любов
крутить ся
як в лунапарку колоточ
де я не ходив
ходити не хочу
на нїм вытрїщую вочі
аж лїзуть як з-під скоры хробач
А ты сидиш без слова
і з того тиха
крутить ся голова
колоточ
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штО тО ЗА сНЫ?

Дупот аж дунить
дябел з дябліцёв
танцює
Душно їм
і душають ся
же хтось дубовым колом
їх частує
З того аж дупком
волося стоїть
Не дуйте ся
не дурїйте
покы не збуджу ся із снів
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ОЧІ І сЕРдЦЕ

Коли в очах
єдина іскерка блищіть
сердце бє як молотком
по ковалинї коваль
Очі чують
сердце видить
очі гладять
сердце радить
Не май з того жаль
як моталь лїтай
на свою квіточку сїдай
місяць ласкы
м а й
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тОБІ

На руках тя поколышу
думай же колыска
і поношу
коло сердця близко
Не блискать ся
і не слизко
поклоню ся низко
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НЕ МАЙ стРАХ

Білый день
в лїсї густім
як в міху потемря
Конарї тулять ся до себе
не змокнеш
може падати і додж
Прийдий і вкроч
до такой ночі
Осїнь пискать на листках
ты коло мене
не май страх
лїс не пуджак
притулю тя
я не їжак
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ВОдА сПІд БЕскІдА

Чорный кавей
кофола
кокакола
на них я не привык
деревяный язык
Але так
горня воды
із потічка
студника
із під Бескіда
за співу пташства
в конарях
Співам і я
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тАкА ГРА

Будь лодьков на морю
я вітром што дує до плахт
ты клавесами на клавірї
я струнами
то факт
Де хочеш поплавай
што хочеш то грай
Сповню твої желаня
Буду вітром до плахт
буду струнов то факт
Сповниш моє желаня
будеш без лах?
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ЦїНА лЮБВи

Помірьме ся
Недовіра  ̶  мізерія веру
а мы  ̶  партнеры
в нашых сферах
Но все клинець
по голові трафиш
з красы не збогатнеш
Любов не хоче
того много
лем не любити убого
Потім її собі цїню
як на грудёх
скаля 
каміня



47

ПАМФлЕтІстЫ

Коли ся думка розлетить
часто слова в рядках поплету
Добрї знають о тім поеты
што пишуть байкы

сонеты
А што памфлеты

памфлетісты?
Їх высмів
часом нечістый
Горнуть на людей брыдоту
баґрісты
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лАВОЧкА ПІд ГРУшкОВ

Коли сонце не світить
любов нас може грїти
до нёй дорога нешырока
і ты недалеко
лем пару кроків
найдеме покій
за вашов хыжов у садї
Таке ся нам ани не снило
жебы лавочка під грушков
спорохнявіла
згнила
Коли сонїчко засвітить
і любов нас грїє
під грушков з тобов постою
завтра лавочку нову змайструю
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МІЙ кРАЙ

Я не златокоп
не жену ся на Клондайк
за богатством
І не худобный я
но душов богачом
Встаю скоро рано
коли іщі не співають когуты
Высоко хочу лїтати
не падати
заставити ся
як орел над селом
не кывнути крылом
відїти наш край

наш рай під Бескідом
там можу ріжовати злато
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стРїлЫ

Не розорваны
мої планы
стрїлы чісты
летять сміло
істо
може когось засягнуть
славы не досягну
то не клам
я не клавн
і не іпіґон
дбаю на бонтон
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ОсїННї дНї ІІ

Лїс не горить
фарбы на нїм
як на обрусї великоднім
цїлый такый і хотарь
як вінець дївчат
парадніць
єдна фарба влляла ся
до твоїх лиць 
То не сміх
бо сам не знаю
што за сила
што за міць
тягне ня до них
В осїннї днї
маю дяку на ябка твої
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тАк їХ ЧУЮ Я

Голосы птахів
інштрументы
гуслї  ̶  соловї
ластовкы  ̶  гарфы
герлічкы   ̶  флавты
бубны  ̶  жовны
басы  ̶  совы
кларінеты  ̶  вороблї
чінелы  ̶  орлы
Може я когось не спомянув
Жаль менї
Каждый своє соло грає
лем не выбрали
діріґента собі
Сиджу під стрїхов
перейду лїсом
лежу в траві
находжу насолоду в жытї
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кОли

Коли робота мене зморить
ногы  ̶  оловянкы
тяжкы
і рукы трясуть ся  ̶ 
осикы
беру ся до своїх рядків
То мої телефонны дроты
пташенята на них сидять
співы записую нотами
цїлу ніч
до рана бринять
Яку любозвучность чути
коли телефоны бринчать
од мелодій знотованых
ногы і рукы не болять
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Як тЯ НАЗВАти?

Паскудо
Брыдото
Як тя іщі назвати?
Без тебе жыти 

умерати
Як колячка 
лїпиш ся на ня
як клїщ до тїла
приссата
Лем што повість мати
Золото
Красото
Як заспить мати
крадом ты
выйдий за плоты
бо выйду я на псоту
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ПлАЧ ОРлІВ

Хтось зрїзав бучкы
під Бескідом
не плачуть люде
а орлы
Де їм новы гнїзда увити
малы орлята прихылити
як жы-ти
ж-ы-т-и?
Скриплять
румеґають і пилы
зубами грызуть цїлы днї
здалека видно
пнї і пнї
а над Бескідом
плач орлів
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ЗГАдкЫ

Далеко од мене
нашы валалы
звалили їх
згадкы на них
претяжкы клаты
давлять
не дають спати
Далеко од мене
наш Бескід
згадкы на нёго
легонька вата
Моя долина
про мене злато
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ПлАЧ

Плаче в корытї ріка
плачуть і пташкы в гнїздах
роcплаканый вечур до рана
плачливый і я
коли не віджу радість
в твоїх очах
Хтось чує мій голос
через заперты дверї
і не вірить
же тяжко найти ілустрацію
правды на світї
хоць ты повнолїтня
Люблю метаморфозы
часом зміниш ся і ты
зміню ся і я
коли допишу свої рядкы
В каждім слові
на каждім кроцї
тілько парадоксів
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х х х

Не зрадить ня
моя добра мати
моя вірна жена
коло мене будуть стояти
хоць я нахыленый до землї
як колоскы зерна
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сНЫ

Переполошаны нашы сны
як голубы з орлів
Сны
приповідкы
выдумкы
страшкы
У снї спить ся як в колысцї
колись будить нас
аж страх
Попробуй заспати коло мене
добрї раджу
на лїву руку лїгай
правов тя погладжу
Сны приповідков будуть
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ХтО лЮБитЬ  ̶  МУситЬ ВІРити

Хто любить
вірити мусить
же усмів в ямках на лицях
прозраджує вірно
несповнены тугы
шепот душы
же сердце спянїло
Але зморщкы на челї
згужвана тварь
гармоніка
мелодії не выдає
занїміє як вода в ріках
Смуток не грїє
холодить як мертве каміня
переходить пекелнов бранов
з порохом ганьбы в очах
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ПАМЯтЬ ЖЫЄ

Іщі жыє память на любов
а тілько было слов
Мій ґанок
не пісковый замок
я там на твої груди заблудив
Трапеза про мене поезія
то не протест
я іщі не поет
Папіря в книжцї
тулить ся до себе
буква до буквы
а мы так близко коло себе
покобарчены
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ЧОМ?

Чом твоя рука
трясе ся
коли менї подаєш?
Чом цїла
трясеш ся
коли піддаєш ся?
Продерам ся
до  твоёй душы
лабірінтом здає ся
Моє перо в нїй
не стратило ся
притулило ся
Ты усміхла ся
не заслызила
Менї той ночі
приснило ся
на руках дїтя



63

НЕ лЮБлЮ ІлУЗІї

Без ножів
колів
мечів
мож сердце пробити
проколоти
языком острым
словом брыдкым
Люблю мелодії
заграю а ты співай
Не люблю ілузії
не люблю клам
тогды собі заграю
заспівам сам
Кламаня каміня
терпіня
чортове насїня
в сердцю піскы

трїскы
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кОМПРОМІс

Як тя любити
як сердце дїлити
не маю слов
Болїв ся може бою
но правду знаю
яка без болїв любов
Інтуіція
компроміс
Выміниме сердця міджі собов
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НАГлОдАНА лАскА

Твоїй красї
поклонити ся треба
Солодкым устам
малиновым личкам
очкам тернёвым
якы мене будять
не дають спати
Чекам на хвілю што має прийти
бо зима вісить над нами
вовняна
вогняна
коле іглами
То не лїтня роса
же прибігнеш боса
Зима остра коса
Наглодана ласка
над пропастёв вісить
а я на грунику своїм посиджу
з якого поклоню ся тобі
хоць ласцї конець
А мы любили ся колись?
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НАшА лЮБОВ

Торзо ґарадічів ласкы віджу
кончіть ся епоха єдна
і меджа міджі нами
буряном заросла
Пригадує остров менї
ступляї твоїх ніг
як снїг
пісок прикрыв
Нашу любов
вітор роздув
Мучу ся
роздумую
чом світом
така неправость лїтать
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НЕЗАБУдкА

Незабудко моя
не забуду тя
Хоць мы далеко од себе
не дотулиме ся
То пекло
пережывати ніч
без твого дыху
Отварям уста і слухам
В морозивім епілоґу
чую в собі кусиско леду
Моя одвага
чекам покы роcтопить ся
Осуд не падать далеко од мене
він мій а я ёго
Сам на себе позерам криво
Справедливо
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ПОЧЕкАМ НА ЯРЬ

В голові тілько думок
як в улію пчіл
як зернят в головцї маку
в ріках рыб
і в потічках раків
На голові вінець тернёвый
а ты тулиш ся до мене
може тя коле
Почекам на ярь
на... вінчіку листкы наростуть
зацвине
без страху притулиш ся до мене
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ЖАлЬ

Жаль
рокы біжать
не вернуть ся назад
стрїчати дївчат
до очей їх позерати
відїти небо
і звіздочкы  на челї
Жаль
сїдать на плечі
І так маю щастя
жыти на тій планетї
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МЕдУЗА

Не махлюй
силов
красов
Волосём гадами обїмаш ня
страх наганяш
Про мене ты не муза
не морьска медуза
страшна Медуза
тернёвый на голові вінець
арджавый в сердцю клинець
Буджу ся із такых снів
бою ся
же буду порожнїм
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х х х

Роздумую над стишками
і дав бы-м їм свої рукы
згрїбати
доловати
найшумнїшы слова
Не бою ся я
же выгребуть черепя
де люблю босый ходити
Позгрїбати слова
треба їх гладити
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кРАдЕЖ

Я так давно
не быв за Млином
надыхати ся паху малин
покоштовати пару черешень
Я так давно не быв
в Долинї
не спав на подї
в мягкім сїнї
Раз ся выберу під Бескід
де быв мій рай
фаребный світ
дыхати
пахати
божественну красу
Дакус із нёй
за пазухы накраду
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НАстАс

Десь ся стратило сїдло
кантарь на коня
Як го осїдлати?
Вісїли на гаку...
Їмлю ся гривы
пішником кривым
помалым кроком
на дорогу дам ся
То моя спаса
відїти Настас
Як бы стишкы вызерали
без ёго романтікы
без ёго крас
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ХОЧУ

Сам себе
старам ся пересвідчіти
же співанка  ̶  поезія
поезія  ̶  співанка
моя потїха
Єдного дня хочу
жебы воскресли
в нашых очах
душах
устах
не жыли
в молгах
тмах
Прийде час
же будуть вічно
жыти в нас
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скОРО НІЧ

Штось ся зачінать
а штось кончіть
Не плач
плачуть доджі
З поза хмары
сонце вытрїщіть очі
ёго лучі
погладять твої плечі
так є в жытї
Ты стратила в жытї ключі
Скоро ніч
переспиме в сїнї пахнячім
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ЯкА Є НАдїЙ?

Запахла любов
Як роcплести рукы
коли прийде час
час розлукы?
Прикраде ся тихо
молотком непокій буде бити
Яка надїй?
Треба дале жыти
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дУМкЫ

Приємна думка
крок і скок
буде рядок
буде стишок
Грызуча думка
лїзе з головы
як хробачок
з дїркы
Думка летуча
єдина надїй
як быти радый
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клАт

Не найлїпше
сидить ся на клатї
но я на нёго привык
З хыжы выйду
верну ся з поля
посиджу на нїм
Така доля
тополю вывернула буря
Сиджу на клатї
як на тронї краль
Праснутый клат
поможе лем коваль
натягне як на бочку обруч
або на колесо ряф
І зась одпочіну
як верну ся із Снины
до своёй долины
а клат так скоро
не згниє лем так



80

(НЕ)ПОтїХА ІЗ слОВ

Такых слов
афера ганьба клебета грїх
намечу до міха
загачу нимa ріку
в такых словах
не найду потїху 
Личка любов цїлованя
такы слова
люблю під стрїхов
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кОМФОРт

Не люблю
конфронтації
конфлікты
збожнюю комфорты
не хоцьякы
З когутами встаю
за співу пташок
брехоту псів
першых сонячных лучів
Як ґазда розорює угор
боронить
сїє
І я
скоро рано
засївам слова до рядків
даю ся до писаня
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тАкЫЙ ПОкІЙ

Співанку послухай
шепот вітра
посидь коло рікы жрідла
на водопад звізд позерай
Такый покій
як дїтинї на руках мамы
як рукы без пут
як без ярьма шыя
Потїшиш ся
як стромы під тяжобов плодів
І ты будь така
відїти хочу руменець
і ямкы на твоїх лицях
Треба любити жытя
яке стишком буде
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тЫ І Я

Віджу тя
і ненавіджу
обявлюю
і кламлю
люблю і зраджу
зъявлюєш ся
і страчаш
А я?
встаю і падам



84

сУд

Страченый час
найти не можу
пропав
озвати ся не хоче
На поплах бубную
Од першых кроків
од першых рядків
на судї
сам себе жалую



85

ЗАРУЧЕНиНЫ

Веду тя за ручку
в кешени
два перстенї
обручкы
Довго на столї лежали
сорока їх
злодїйка украла
Люблю тя
моя медівочко
і без карічок
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х х х

Людьскым судьбам розумлю
коли на плечі сїдають
жовты листкы
Кажда туга
най буде силов
выкорїнити з думок плюгу
Не чекати
іщі єден крок
єден день
єден рік
Може їх буде
як на сорочцї од молїв дїрок
Кажда туга
жытя дорога
не все пряма 
по якій ходжу
А моя?
Інакшу не хочу
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МЕтАФОРА стРАЧЕНОГО ЧАсУ

Я зжытый із селом
із хыжов нашов
лем стрїха постарїла
прикрыта бляхов
зарджавіла
Здалека як місяць вызерать
мідяня
Наставлюю уха
співанку трав
квіток послухам
Прекрасный день
недїля
сорочка біла
З приязнёв позерам
на Кычарку горбату
На таку вернісаж
одперти не можеш позваня
Скоро не увидиш таку метафору
страченого часу
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ЩАстЯ

Не знаю чом
з таков приязнёв позерам
до твоїх очей
Віджу тя
як в рамі
на полотнї маляря
Выберам місце на твоїм тїлї
де можу тя цїловати
Сентіменталны
може наївны мої очі
На перекрочіня одвагы
чую ся як боцан на стрїсї
в ледовых коцках цукрю
Зимованя не пережыє
І я
мушу мати чортівске щастя
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х х х

Ваджу ся
із властныма думками
Правду не знаю
бо і запалена свічка
свою тїнь має
Блуджу без цїля
бо маю цїль
найти десь папородь
і засадити на гробах близкых
што цвине без вины
Колись мої крокы без сумлїня
На властнім тїлї
роблять яругы
пішникы
Може раз найду на дорозї
про себе порозуміня
А коли я змореный
в думках одходжу
до своёй колыскы під Бескід
де ся не ваджу з думками
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кОРЯВЫ дНї

Перо і тинта
лінійкована тейка
Сїдам за стіл
прикрытый
обрусом вышываным
Лука квітчана
На машынцї клёпкам
як жовна
під скоров стромів
глядать хробачків
Я  ̶
буквы до рядків
Часом забуду на днї корявы
Од першых ласок
не можу думкы одорвати
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х х х

Природу не окламaш
Можеш ріку загатити
розрыти корыта новы
буряти
мінити світ
лїтати
присїсти
Природа была ту і буде
тісячі років законы такы
лем мы одходиме
в природї
мурянкы слабы
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дЕсЬ тАМ

Дакус высше
де стояли хыжы
церьков
цінтерь
крижы
Десь там
преграда
гать
на днї її
слызы  ̶  перлы лежать
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лУкА

Звукы
мелодії лукы
нас роcколышуть
де мож зачеряти
брыдь за красу
і на отолоченых квітках
відїти росу
Оддыхнути
в гнїздї грызучого сумлїня
В траві де дзвоникы дзвонять
в молитвах клякнути
покій найти
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ПАРУ РЯдкІВ

Невинне рано
О пятій годинї
будить ня спів когутів
Розбите спаня
засхнуте перо
трясе ся рука
Менї не йде до співу
не йде до писаня
В ночі о нашій любви
я пару рядків насмолив
В невинне рано
погужваный папірь згорїв
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х х х

Міджі нас
клины не бий
роcколе ся любов
Склянчіну
не сып під ногы
тяжко на такых дорогах
Найлїпше зробиш
лампу ласкы засвіть
увидиш прекрасный світ
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ГАВРАНЬ

За селом
берег Гаврань
над ним гавраны ґрявчать
люде
до воза грибы зберають
до міхів орїхы
до бочкы на вино малины
В згодї жыють з природов
Теперь лем в злобі
Коли вечур
сїдать на плечі
на волося осїнь
пережыты рокы в згодї
вкладую до рядків
Гаврань
тілько ран
не рань мене
не рань
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АПАтЫкА

Рану на сердцю
Не зашыєш іглов
Не залїпиш глинов
Не закуєш
молоток слабый
Не поможе зїля
слаба ворожыля
Єдиный лїк
жытя з тобов
єдина апатыка
л ю б о в
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ОкУлЯРї

На ніч собі
прикладую на ніс
фаребны окулярї
Дость было чорно-білых снів
Відїти хочу нашу долину
фаребну
палету маляря
І в тїнях вільх
на рїнёх твоє тїло
у фарбах осїннёго листя
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кНиЖкА  ̶  ПтАшкА

Вітор на дворї
отворив дверї
перегортать книжку на столї
Книжка  ̶  пташка
папіря  ̶  піря
їх крыла
Вітор книжку отворив
і десь в серединї
як із пуклины
чути слова

спів
Завтра з книжков
выйду під Бескід

СВОЁМУ СУМЛЇНЮ
КЛАДУ МАНТІНЕЛЫ
РОБЛЮ МЕДЖІ
В ЛЮБВИ
І В ГНЇВІ
ЯКЫ НЕ ПЕРЕКРОЧУ
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ПОслОВІЦЯ

За горяча куй желїзо
добрый молот
ковалина
не роcкуєш
як застыне
Любов застыла
тверда скала
не горить
пукне як брыла на огни
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лЮдE

Боже добротивый
кілько правд
мали в очах
Кілько кривд
несли на руках
Кілько ран
іщі буде в сердцях
Покы можу
рукы не зложу
не запру очі
Правду очіщу од кривд
до рядків натолочу
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ЗАГОРОдкА

Стишкы 
в загородцї грядкы
в грядках рядкы
в рядках ямкы
в ямках насїня
Насїня
слова предків
насїня
із поколїня на поколїня
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х х х

Пчолок рої
а на столї
медовина
Личка твої
аж ня млоїть
лакотина
бо обидві
медецина
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НЕ дАстЬ ПОкІЙ

Світ шырокый
чудеса
Де ня несе вітор дикый
до біса?
Маю іщі повно сил
хоць на душі повно брыл
хоць преграда повна воды
і хоць сердце повне злобы
Де ня несеш
зась над гать?
Твою мать! 
Не даш покій
тридцять років
А ты вітре  ̶  камарат?
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кАРтЫ

Роcкладую карты по столї
лем так з пасії
Парую їх
пасують як штримфлї на ногах
як колеса на возї
од сім до десять
од нижників по тузы
і фарбы пасують
зелень яри
червень лїта
жолудь осени
а куля зимы
Хочу выбрати єдну
не можу
злїпили ся як в мисцї пирогы
злїпили ся як мы





108

ІМЕлО

Я не вірив повірам
но выпробовав єдну
Вішам імело на стїну
на дверях вісїло
хотїв тебе я поцїловати
і в сїнёх
не помогло
Теперь в такім просторї цїлую без нёго
сміло
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АРтІстОВи І. л.

Опона
Затихли музикы тоны
Стоїть перед мікрофоном
Як тоны мін выбухы
сміхы
В каждый час
кілько раз
іскеркы Іґора
голосом фіґлярьскым
запалюють ся
горять у нас
Великый аплавз
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ГлЯдАНЯ

Перестаю вірити собі
Людяный день
а я похмурный
Колись і рано
час під пса
менї приємно
Вже пару років
позерам на себе
з каждого боку
не можу найти
до к-р-о-к-у рітм
І так я спокійный
коли находжу на любов рім
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ОсїНЬ І

Чую як дыхать осїнь
стелить під ногы листкы
а ріка зунована
несе їх на хребтї
Потік  ̶  битанґа
наложыв на себе
як сїна до плахт
За кривулёв
фаребный
в
 о
  д 
   о
    п
     а
      д
Чую як дыхать осїнь
вітор листкы
косить косить
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ПОЧЕкАМ

Мітолоґічне слово
хариткы
богынї радости
красы
чогось менї
по розумі ходять
Може і моє
в Ґреції корїня
Почекам на сны
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штОсЬ НЕЗНАМЕ

На чорно перемалюю стїны
нашы тїнї
не хочу відїти на них
Свічка розъяснить білы тїла
душа забринить
Найдеме штось незнаме
што не тлїє
до рана горить



114

кАЗАЙкА

Рыбарї роcтягли сїтї
і павукы выплели такы
на мухы
Ты не пряла
не сукала
ниткы на сїть
може вытчеш полотно
грубе
конопляне на памнятку
на мою казайку
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сВІдОк

Під тыма стрїхами
радість і пристрасть
покора і доброта
сторочами жыли в сердцях
Єдного дня
ґейзір трапіня
(хто го не мав?)
вітроламы в душах
(хто їх утишав?)
заморозкы на тїлї
(хто зогрївав?)
слызы як перлы
(хто утерав?)
Згорїли стрїхы
як із скіп
свідком нещастя
быв Бескід
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ЗГАдкА НА сЕлО

Скоро над раном
сонїчко очі протерать
Тїшу ся з ним
Романсы пташачі
розъяснюють день
без болїв і ран
сїдають на мій стіл
Позберам їх
то не молгасты непокої
і не отрава кобры
То мої
може і вашы
згадкы на село
приємны
добры
прекрасны акорды
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12. 12. 2012

Ходжу
людей стрїчам
Буде конець світа?
Світ крутить ся наспак
Правда в тых кламствах?
Выдуманы проґнозы
новы діаґнозы
аж гроза
Правда
сонце світить
буде світити і завтра
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ВЕликА сМОлА

Через дорогу
мачка перешла
Нещастя?
Велика смола
Я пришов
ты не пришла
як у співанцї
підвела
з розуму звела
Місяць зашов
сховав ся
сонїчко вышло
зберам ся домів пішо
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х х х

Трава арджава
віщує осїнь
Білы березы без листка
білу зиму
Твоя тварь
квітучу ярь
Лїто
на твоїм тїлї прочітам
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сОлОдкЫЙ ХРЕст

Слова твої
кыпяток
ллїєш на ня
од головы по пяты
Добрї же іщі
вода під Бескідом
холодить ледом
а ты не будеш
нїґда медом

ДОКЛАДНО ПОСУДЖУЮ
КАЖДЫЙ СВІЙ ПОХЫБНЫЙ КРОК
ОДСУДЖУЮ СЯ
НА ДОЖЫВОТНЫЙ ТРЕСТ
АЖ ДО ГРОБУ НЕСТИ
СОЛОДКЫЙ
ПОЕТІЧНЫЙ ХРЕСТ
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ПеРеселеНеЦь
пЕрЕсЕлЕнЕць

Я не строскотанець
маю човны
плахты вітрів повны
весла
де хочу
занесуть ня
лем двигнути котвы
вырвати із дна
вплавати до валалу
до свого села
До мого
жаль 
лем в думках
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НАшА дОРОГА

Боже добротивый
укаж нам дорогу
по якій треба
по якій мусиме
по якій хочеме йти
Тратить ся добро
падать аж на дно
нашого сумлїня
Кривды
неправды
квас
хтось лїпить на нас
Подати руку
выходить з мовды
А добре слово?
Без вітра плахты на лодях
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БЕЗ ВІНЦЯ

Заплакана осїнь
слызы  ̶  листкы
стїкають по конарях
Падають на тебе
на голову
Дословно
я думав  ̶  ты кралёвна
Задує вітор
запискать темпо анімато
листкы однесе модерато
А ты моя
без вінця
на осїнь будеш споминати
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стРАЧЕНЫ ПІдкОВкЫ

До каждого з нас
ріка непокій внесла
в жылах булькотить
лава жерава
кыпить
як чир на вечерю
Кілько копыт
позначіло груди людём
страчены підковкы на них
про щастя єдну
прибю на стїну
най на нїй непокій вісить
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ІскЕРкА В дУшІ

Мої очі привыкли
під ногы позерати
Правда
і на ногы дївчат
як ходять
крутять ся в танцях
біжать
Сподївам ся
же і твої зайдуть
до нашого саду
і сядеме до кресла
што выплели павукы
Не знаю ці то буде правда
но якась іскерка
іщі в душі горить
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УсВІдОМлїНЯ

Усвідомлюю собі
по довгых роках
же дорога до тебе
довгочезнов калваріов была
Чітам твої
осолоджены думкы
Чім любов помалше дозрївать
може жыти довше
без жалїв
і нарїкань
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тАкЫ дУМкЫ

Каждый вечур
(а хоче ся спати)
прилїзуть думкы хробачны
грызуть як псы
кусають як комары
як кросна твердо бють
Встаю
до рядків їх токманю
і перестануть
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Як дїти МАлЫ

В ночі
і ласка світить
од сонця теплїша
потік голоснїшый
і ты мілїша
Як выйти з дому
в ночі
капура замкнута
Перескочіш?
Як дїти малы
зробиме дїру до плота
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х х х

ВАЛАЛИКУ МІЙ
НЕ ДОСЯГНУ РУКОВ
ТАК ДАЛЕКО  ̶  ДЕ ТЫ
МОЖУ ДУМКЫ РОCПУТАТИ
І БУДУ З ТОБОВ
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РОЗдУМУЮ

Жытя летить
горить
іскрить ся
і гасне
Мінить ся
на чорне тихо ночі
роздумую
коли до нёго вкрочу
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НАш клОНдАЙк

Колеса
клёп клёп клёп
клёпкають по шынах
Хто знає коли зась
затрубить влак машына
і верне ся із Снины?
Із Стащіна везе нас
попід Настас
послїднїй раз
Трубить влак
за нами в молзї
наш Клондайк
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стРїЧА РОдАкІВ

Выбігли людe на свій ґрунт
де хыжы їх стояли
затихли як гуслї без струн
Не в росї стояли без силы
на землю упали слызы сивы

День повный мелодій
співів
молитв
Ожыв Бескід
одогнав хмары
овець отары
білы баранкы
скубуть отаву
Божскый день

Упала ніч
із сердця каміня упало
жывы огникы зістали
Із такых стрїч
каждый рік
падать тяжоба із плеч
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тО НЕ лїтО

Догорює лїто
тїнї дотлїли
за хмару сонїчко ся скрыло
співы пташок занїміли
Місяць од злости
червенїє
не видить твоє біле тїло
осїннїй час 
а зорї сїє
То не лїто
коли листя світом лїтать
Єдным листком тебе прикрыю
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НЕПОкІЙ

Якысь непокій
слова непокойны
в рядках не можуть
собі місце найти
Ховають ся
перебігають ся
без римів парують ся
як мы
На час перо одложу
може злетять ся
як вороблї на двір
як рота
стануть коло плота
потім їх выберу
і вложу до рядків
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Ф. Х.

Роcконарена родина
а кілько высхло конарїв
кілько цвіту одпало
плодів не дозрїло
Такый день
про мене сивый
коли чую
дзень і дзень
Амінь
Свічка в руках
молга в очах
Чую ся як старый пень

РОСЛИ НЕЗАБУДКЫ
В ДУМКАХ
ВЫГНАТИ ЇХ З ГОЛОВЫ
НЕ БЫЛО СИЛЫ
ТЕПЕРЬ ЇМ ДОБРЇ В СТИШКАХ
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тАкА ПРиРОдА

Блескы  ̶  гады
остры колы златы
Де ся взяли над нами
так скоро рано?
Така природа
треба жыти з нёв
Колись така
і ласка наша
наша любов
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х х х

Де ся взяли
квіточкы такы
што на зомклї выросли?
Насїня з них
домів принесу
роcтрясу
Протекли рокы
як наша ріка
цвинуть
незабудкы синї
як очі дївочі
без вины
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лїтНЯ НІЧ

І в лїтї
ніч не слїпа
Місяць фарбить ріку і лїс
Ніч не глуха
лем послухай сову
і як сміє ся кувик
Пригорнути тя хочу
під доджаник сховати
завести на ґанок
де буде
слїпа ніч і глуха
Будеш рада і я радый
місяць не прозрадить
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штОсЬ сЯ тУ ЗлОМилО

В рітмі кроків
бє і сердце
лем слова
як камінь під водов
замулены
Студены
мокры
хмары над нами
Штось ся ту зломило
розорвало
роcплело
Не паліця
не мотуз
Не вода
не кров
Наша любов
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ЧЕкАНЯ

Квітка чекала
росисте рано
доджаный день
бо вяне
прїє
схне
А ты почекай
на сонячны лучі
на луцї квітчаній
почекай мене
роcцвинеш
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НОктУРНА НОЧІ

Біле зимове тихо
як твоє личко
перед цїлованём
Почервенїє
як місяць вечур
перед выганянём
звіздочкы на пашу
Выжень і ты
ледовы непокої з душы
покору дай на собі знати
послухати хочу і я
такы ноктурна
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тЕМА?

Раджу ся своїм
внутрїшнїм голосом грїшным
хочу найти алібі
на блуджіня душы
яка є як скала
невыкрішталізована
Колись мягка
ґумова
Думкы?
Часом быстры
мають іскру
летять стрїлов
летять сміло
хоць на плечох шістьдесятка
Тема?
Любов
Ласка
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БЕскІд І ҐАЗдОРАНЬ

Боже я їх любив
їх шепот
бісїды і спів
Теперь давлю ся плачом
не віджу небо
над Бескідом рано
Перед криком рікы
што валить ся до преграды
не чую Ґаздорань
Не рань мене
не рань
Хто може менї выяснити
чом не тече назад ріка
до свого жрідла
чом і я не можу вернути ся
до свого гнїзда
Я так тїшыв ся як колись
на стіл мамы
на свіжый хлїб
іщі теперь пахне її руками
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НОстАлҐIЯ

Над ріков
завішена лавка
наша колыска
гомбалка
Сїдам на свого
Пеґаса  ̶  коня
перейти хочу Карпаты
нашы бережкы горбаты
і як в приповідцї
найти свою
тринадцяту комнату
Над ріков лавка
сиджу на нїй
і як у снї зась
не гне ся з місця Пеґас
Послухам колысанкы

ЯК В КІНЇ ВІДЖУ
ЄДНОТЛИВЫ ЧАСТИ
МОЇХ НАПАСТЕЙ
ОД НАРОДЖІНЯ
ДО СТАРОСТИ
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РАЙскЕ ЖЫтЯ

Жыєш в природї
жыєш з природов
любиш природу
і природа любить тя
як мати дїтя
Вітор поколыше
сонце загрїє
попестять
лїсы
берегы
ріка
Райске жытя
Природї не роб раны
загыне
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кОРїНЯ

Глядати
не значіть найти
мої вандровкы
кривулї
роcпутя
научіли ня
выбрати ся
на такы місця
де чую під собов
своє корїня
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х х х

Лем в твоїм сердцю
можу душу сховати
Грїють ня фарбы
червеных маків
і мушкы святояньскы
світять як капкы росы
згадка на тебе
косы
осы
Чую дых землї
Одходжу як з квіток
сонячны лучі
Твій образ змыв доджік
з моїх очей
Цїлують ся квіткы
марґареткы
любиш не любиш...
А ты?
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х х х

До берегів
вытесане село
на цоклї хыж
было дость скаля
Де ся подїло?
Заросло бурїнём
лем назвы берегів
Звезлиско
Приклядь
Скала
на памнятку зістали
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 B сНАХ

Будьме тихо
і листя утихне над нами
Слухайме музику
продерать ся конарями
што выходить з нас
і не ранить
нашы желаня
Часто буджу ся в Карпатах
а сердце
як метроном бє
як година на стїнї
як в кузнї коваль по ковалинї
як гробарь клинцї до труны
як жовна дзёбком до стромів
як бердо на кроснах
Встаю
страх
не мож жыти лем у снах
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х х х

Одганяш того
хто тя любить
в мотанинї непорозуміня
як в павучінї
каждый заблудить
Чекам на човник надії
якый прижене вітор на рїни
Здалека видно
плахты крыла
Тїшу ся на котву
не зарджавіла
Хто любить
вірити мусить
же любов будить нас із снів
Хто любить вірити мусить
же любов спорохнявіє
коли до нёй зажере ся гнїв
Не люблю коли манїры
пахнуть невіров
і женуть ся бурї
Чую рапсодію
зломеных конарїв
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НАдїЙ стАлА сЯ ПРАВдОВ

Потемря была
ряснїла
над
під
перед
і за нами
Мы вірили
пропаде
молга
тма
на сонцю
і в місячнім світлї
раз ся роcплыне
Была надїй
стала ся правдов
наше слово
не загыне
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ВЫшЫВАНкА

Не бою ся
лем маю страх
коли в долонях мамы
схована тварь
Непокій душу дусить
може сниє ся менї
збудити ся мушу
Сны  ̶  пуджакы
блудны голубы
сїдають на груди
Вороблї на дворї
спустили крик
усміхнута мати
на крижикы
вышывать рушник
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МОЯ кОлиБА

Мандрую світом
но хоць раз до рока
люблю пережыти
в колибі під Бескідом
де видно звіздочкы
в ночі на небі
Може роcсвітить ся моя
Ясной як факля
дотулити ся хочу
і вірю  ̶  не попалить ня
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МОї стишкЫ

Колись мої стишкы
смутны як я
жалями повиты
Трясуть ся в них надії
як струны на гуслях
коли чую
циґаньскый жаль
перед колибов на рїнёх
Люблю языкы поломінїв
танець чорноволосой
босоногой
циґаночкы  ̶  герлічкы
в траві
Потім мої стишкы
розболочены
еротічны
ласков повиты
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ПОЕтІЧНА ОсїНЬ

В Руській Бурсї
в Новім Санчу
осїнь поетічна
Де ся ту взяли лелії
же аж пахнуть медом?
А то спів Юлії
што ростопить леды
Понад Лемковину
попід небеса
любов несе ся
краса
Яка серенча в Новім Санчу
яка можность
слухати можу
панї Дошну
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ЮлОВЫ дНї

На трїскы ня поколь
посїч як до омачкы коперь
як поперь помель
по дворї розмеч
і так не забуду
юловы ночі
хоць більмо затягне очі
на нашу стрїчу
покывай плечом
одлеть де хочеш
Посїченый на сїчку
бою ся же згорю
Не запалюй свічку
За тобов ухом іглы протягну ся
і ключовов дїрков
Хочу відїти
на стїнї
твого тїла тїнь
Такый образ
шыроко-далеко не мав
шырокоуглый
чорно-білый філм
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х х х

Молга
білый шлаєр
над ріков як із скла
розболокла
так як ты по свадьбі
невіста
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ЖЕНшЕНЬ

Не жень ся за богатством
ожень ся з таков
што сердце має
на справнім місцї
добре як хлїб
як доброта на мисцї
мамоны од себе одожень
заісто найдеш свій женшень



161

стЕЖкЫ дО сЕРдЕЦЬ

Коли маєш
здоровый розум
мысель чісту
позераш оком
ножом острым
то не выраз пыхы
то не безвольность
не безнадїйность
Через ніч будеме самы
з невинныма думками
Словом то не неміць
зробити стежкы до сердець
А люде?
Як пташкы співавы
Найдуть ся
вороны і гавраны
крикуны
будуть будити нас
Усний на час
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ПОслУХАЙМЕ кРОкЫ

Рокы страчены 
біжать за нами
здоганяють нас
Одпочінуть зморены
хоць на час
Мороз грызе як пес
Дочекати ся лїта
скоро не одлетить
побродиме мокринов
хоць під нами квас
Почекайме
послухайме крокы
хоць не рад
задзвонить нам нераз
і буде радости
парад
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ПАс дОктОРА лЕВІНА

На стары колїна
болять колїна
А што так пас
доктора Левіна?
Менї поможе
на дївочку згадка
із Снины
як маґнет притягує ня
під стрїху на сїно
і не болять колїна
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х х х

Лїто 
жычливостёв поля погостило
напоём  ̶  доджіком
Чом
моя ласка через палцї протекла
як через цїдило молоко
і некыпіло?
Може знаєте чом
не ховам ся перед доджіком
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МОЗАїкА

Розбиты згадкы
до мозаїкы складам
од дїтвачіх років
што памнятам
аж дотеперь
Колись солодкы цукерникы
находжу в них
і сіль
поперь
Про жытя
і таке штось треба
як день і ніч
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ЖАлЬ І МУХЫ

Аж десь на днї душы
пекелны мукы лежать
коли найгірше
выходять як павукы із спар
Прядуть беcсонны сїтї
клїткы плетуть без дверей
не можеш спати
з них ся дістати
Пекелный став
помине раз
На мукý змелеме мýкы
В павучінах
жаль менї і мухы
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ПАРУ слОВ

Не ворсь ся
не брыдь ся
не стопорч ся
покай ся
і сполокай ротик щіплявый
Сензаціям ухыль ся
і день
розъясненый
наґланцованый
чудесный буде
орхідеями зацвине
на якый довго не зaбудеш
Єдным дыхом выречу
пару слов
браво
бравісімо
л ю б о в



168

ПЕРНикОВА ХЫЖОЧкА

До моёй певности
не перегороджуй
не перегачуй річку
може ся гать урвати
заллїє хыжочку
не хоцьяку
медово-перникову
чоколадову мою
Через брод перейдий
сердця із стрїхы
покоштовати
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ЗАЗЕРАМ НА ФАВНУ

Самцї выберають
саміцї собі
і бють ся за них
на жывот і смерть
В природї силнїшый выграє
А я не чую ся
роcкошником
Фавном
зазерам на фавну
і на тебе файну
Не хочу бити ся
і зажыти травму

КЫБЫ СПІВЫ ПТАШСТВА
ЗАНИКЛИ
СМУТНЫМ СВІТ БУДЕ
І Я НЕ МОЖУ ОДЛЇПИТИ СЯ ОД НИХ
ЯК МУХА ОД МЕДУ
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НА кОГО ЧЕкАш тЫ?

Дых землї
чекать на ґазду
на плуг і бороны
на зерно
лем я не знаю
на кого ты
Вірю
же вірити тобі не можу
Знаю 
любити не знаєш
Хочу
не хочеш ты
Одходиш
стою
В твоїм сердцю
поклады не можу найти
Дых землї чекать
надыхам ся воздуху яри
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сАМОтА

Підламлюють ся ногы
не носять як колись
через калюгы не скачуть
болять
Може зато же перед тобов я
памяташ клячав
благав
на змілованя просив
верний ся
верний
Ты одышла
одлетїла
як пташкы восени
чекам ці вернеш ся з яри
Єдна
друга
не знаю яка ярь
Гнїздо порожнє
в нїм пережывам сам
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МІЙ МАЯк I.

З Бескіда видно
цїлу нашу долину
і ріку коло млина
Перед ним стоїть
не жебрак
дебрёв зароснутый
кривый
горбатый Шутак
Най ся не гнївать
жем-м го так назвав
він не дїтвак
і з нёго видно долину
про мене він маяк
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ПОтїшІНЯ

Роcкошны крокы твоїх ніг
Клёп-клёп
як до стромів жовны
сердце радости повне
Приємны і слова
як спів жаворонка
в холодку на лавочцї
потїшіня нашла
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кОНЦЕНтРОВАНЯ дУМОк

Вогко в очах
не плачу
скрегнуты палцї на руках
не зима
значіть
природа невинна
а мене десь несе
де можу
думкы сконцентровати
забыти на болї колячі
припомянути хотарїв красу
ріку
потічкы
берегы
де мої ногы вросли
жычу і вам
щастливу дорогу
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МІЙ МАЯк II.

Неакцептую твої авіза
абсурдны
атакованя чутя
не іншпірація
безвладя твого я
Одплата
жертва за любов
за мій маяк
якый тебе нераз навів
через моря непокоїв
до приставу
на човнї дїравім
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ЕНЕРҐІЯ

Запалюють ся червены зорї
На скору стромів
прикладую рукы
енерґію набрати
Земля дых затаїла
коли буря натрафила
і громы налетїли
на грушку нашу
Роcкололи ї
Де енерґію набрати
може на тїлї твоїм?
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ГРУдА І ГРУди

На груду в полю
Не забуду
і на твої груди
З груды обжыва
з грудей твоїх

потїха
Я не спанщів
не брыджу ся
чепіг
плугів
Люблю стеранку
 дынянку
ходжу босый
по стернянцї
Коло твоїх засплю грудей
чую колысанку
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ВЕРтАМ сЯ ІЩІ РАЗ

Каждому дорогоцїнне жытя
менї
тобі
і вам
ёго і лїс має
ріка
поля
мала і церьковка свята
Лїс зрїзали
загатили ріку
поля буряном заросли
церьковка на цінтери лежыть
звалена
Така наша долина
Сердце болить
і жовч кыпить
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НЕЗАБУдкЫ ПРиПОМЯНУтЬ

Писати буду
Не забуду на стишкы
як про пташкы будкы
змайстровати мушу
В лїтї не змокнуть
не замерзнуть в зимі
Дбати за них
припомянуть незабудкы менї
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ГОлА

Я залюбеный
до бережків твого тїла
Ногы дорогы
заведуть ня на місця
де і в ночі засвітять очі
аж сховать ся місяць
Там нераз
мы зажыли шпас
борода колола як їжак
а ты бігала
Гола
без лах
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х х х

Коли мы як клат
роcколоты
сердцю доволю
на любов забыти
Твій погар
терпкого вина
выпю до дна
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НEНABиCTЬ

Тілько черепя
в твоїх очах
проколеш ня
Высхнуте жрідло
твоїх уст
не напю ся
Тїло
повне леду
заобыйду ся
без меду
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ВЫшЫВАНЫЙ ОБРУс

Ігла
нитка
біле конопляне полотно
на нїм до рана
выросли квіткы
Біла лука
фарба квіток
фарба дугы
фарба сердця
І пише ся
і родить ся
на обрусї стишок

ХОЧЕШ ЗАЖЫТИ ЛЮБОВ?
ДВЕРЦЇ ДО СЕРДЦЯ ОТВОРЬ
З ОЧЕЙ МОЛГУ ОДОЖЕНЬ
СВЯТОМ БУДЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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слУХАМ тВІЙ дЫХ

Розбрехане
роcкусане
пысками псисків тихо
Сиджу тихо
з таков пыхов
слухам твій дых
Псиска над раном
може перестануть
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ПОЕЗІЯ

Може я важный
може нерозважный
і так добрї
же сам собі розумлю
Поезія
мій лїк
рецепт пише не доктор
а каждоденне жытя
Поезія
хлїб і сіль
вода і кров
Зато приступлюю до нёй
з повагов 
ласков
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слОВА І слОВА

Ганебность
ганити когось
всувати ёму
не ёго
чуджі слова
якы будять
не дають спати в ночі
Приємность
хвалити когось
дати за правду ёго словам
якы потїшать сприємнять днї
присниють ся тобі
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ПРитАкУЮ тОБІ

Валькы зробиш і без глины
На парканї біла ворона
Без цайґрів час указує година
Моя вина
притакую тобі і на конины
Твердиш
так быти мусить
бісїда з тобов
огень на стрїсї
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х х х

На моїх руках
твій пах
Може страх
ты якась несміла
я лем кропаї стер
із твого тїла
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„Ж“

Нежычливе жытя
кажда жылка в нїм жываньска
остра жілетка
Я жытель того жытла
не жыворю
жыю як жыю
бо натура моя жылава
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тЫ ЗАБЫлА

Близко потічка
з дїравым сердцём сиджу
може на розлучку
до нёго вода натекла
Неодыйду
неодлечу
ты забыла мої крыла мотылячїi
розвязати
бють
трепочуть
Рано є злодїiём ночі
так чую в душі
так відять мої очі
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дїРАВА ПАМЯтЬ

Мы ту жыли
де ногы до землї вросли
де в очах дугы світили
де пукали зернятка в орїхах
хотїли рости
де каждый хотїв пробудити
материньскы слова
де в своїм корытї
співала ріка
На кривды
наша память
чом дїрава така?
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лїтО

Завіджу лїту
зарошены рана
люблю босый
травов перейти
В душі покій танцює
в ночі родять ся новы сны
Ці сповнять ся
Бог знає
Потїшу ся і коли сядуть на плечі
першы жовты листкы
вложу їх до своїх рядків
В словах
хочу одвагу найти
обернути ся
і відїти слїды
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ОсїНЬ ІI

Підперам ся
павзами в думках
што змірнюють самоту
Шпекулую
над силов ласкы
над нитками
якыма звязана
 над крылами
што її носять
і чекам коли прилетиш
Люблю
щавнаты ябка
без хробаків
і твої уста без грїхів
В часї нашой розлукы
перестають дзеленькати
дзвоникы на луках
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МОЯ сПІВАЧкА
Ю. В.

Я так любив ваш спів
в колисцї
на дворї іщі маленькым
хоць словам не розумів
Як птахы
мелодії крылаты
несли ся над полями
понад хаты
На свадьбах
хрестинах
і... над гробами помершых колись
Заморозкы ходять по тїлї
Вас спів
чую доднесь
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х х х

Ношу в собі
материньскый язык
ношу
традіції
звыкы
Жыю з нима
і буду жыти навікы
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Як?

В твоїй красї
ненавись дримала
переспавала
Ты часто вставала
надута як пуляк
Прошу як
ты могла її в собі носити
колысати
кормити нёв пригорщами мене?
Може і я
затїненый быв
вытканов плахтов
твоёй неохоты
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НА кОНАРи сидЖУ
(Юркови Я.)

Сиджу під бучком
добрї і менї
так як Юркови на конари
Менї ангелик приснив ся
крылце подає
Подь за мнов
такый сон
застыла кров
Крічати не можу
мушу дописати
пару стишків
Теперь сиджу на луцї
віджу свою Стружніцю
добрї і менї
так як Юркови на конари
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ГЕРЦЁВи тАд В ПРЯшОВІ
І. л.

Не можеш ня прибити
як на плїт лату
Ты Ігор Латта
прибиваш ня на криж
якый про мене
солодкый
не тяжкый
Про мене помадов
твої порады
же жыють мої стишкы
Природа силнїша
мудріша як мы
Но ты про мене
корытом рікы
в якій плавати можу
На цїле горло крічу
ПИШУ!
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тАкЫЙ сВІт

Прекрасный світ
наш Бескід
Бучкы
тополї
а кілько вільх
над ріков верьб
білых берез кучерявых
Такы парадніцї
росли в Остружніцї
Там ріс і я
теперь там ходжу
лем у думках
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дОМІНО

Коли тихо
глухы уха
не чути ани слїды розжалены
зато по рїнёх броджу
брылкы зберам
радість маю
на лавочцї під хыжов
з тобов доміно заграю
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кВІтНА НЕдїлЯ

Матери на стіл
принести хочу
хоцьбы квіточку єдну
Не можу занедбати
традіцію таку
Не зробити радість
то бы-м не міг
бо грїх не снїг
лежав бы довго
у сердцю моїм

ШТО ПРО СЛЇПОГО
ПАЛІЧКА БІЛА
ШТО ПРО ПТАШКА КРЫЛА
ТО ПРО МЕНЕ
ТЕЙКЫ
ПЕРА
МАТЕРИНЬСКЫ СЛОВА
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стОРІНкЫ ЖЫтЯ

Перегортам сторінкы жытя
Покобарчены
треба рівнати
Забруднены
вычістити дочіста
Гірковаты поцукрити
Нерозважны
не мож забыти
мушу з нима
в сімбіозї жыти
Перегортам
там і назад
не спалю їх
не одшмарю гет
До рядків вложу
може буду поет
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Як дОБРї

Люде одышли
ани свій покій не взяли
Як добрї
з очей не выпало
образча села
не занїміли дзвонів сердця
пах не стратило
сїно
трава
Як добрї
же жыє співанка
материньске слово
молитва свята
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МАскА клАВНА

Тоны 
півтоны
мелодія
Якы бонтоны
коли смуток лїгать на ня
Маску клавна натягну
Сміх
пародія
не видно же плачу
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БОЮЮ

З буряном
куколём
і смітём боюю в рядках
Не бою ся
не здаю ся
не маю страх
як ты перед глядилом
Тебе грызе краса
яка ся не вдала
Не каждый день буде недїлёв
Мене грызе сумлїня
коли не найду до віршика слова
якы грають ся
спокійно під небом
не крічать
не верещать
і тулять ся до себе
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стАРиНЬскА дОлиНА

Покусаный
погрыженый властным сумлїнём
перед крижом
тройраменным
за мою долину
солодку малину
падам на колїна
помолити ся
Отче наш
Ой зрада
зрада
зраду зробила преграда
Не мале гадя
великого гада
ношу на грудях
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ЧОВНик  ̶  МІст

З моста
до рікы позерам
як човник  ̶  міст
по водї летить
Не треба котву
голову двигну
і стоїть
Завтра посиджу на нїм
поплавам
не до Чорного моря
горї
під Бескід
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ПРиЙдЕ ХВІлЯ

Не знаю чом
люде з таков приязнёв
позерають до моїх очей
Зато же граю?
Приложу смык
гуселькам на струны
робить раны
Де ся гну
в каждім кутї
чую смуток
Бубен куплю
заглушу го
Прийде хвіля
і як в глядилї
з приязнёв 
як приятель
в твоїх очах
в любовных грах
забуду на жаль
покоштую тя
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ХтО?

Роcколяєны нашы дорогы
ці зыйдуть ся
знає лем Бог
Розбиты сердця на порох
Хто злїпить їх?
Розпороты душы
дїравы
Хто їх зашыє?
Не знаю я
не знаёш ты
Помольме ся моя панно
загоять ся раны
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ПОРОЖНиНА

Люблю людей
коло себе
старам ся пересвідчити тебе
же твої слова навколо мене
часто молга
тма
заморожена слыза в очах
высхне і тинта
порожнё в стишках
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МІЙ ГРїХ

Трясеш ся
і збераш ся гет
выгас шпаргет
Як приємно
тулити ся довєдна
Під перинов рогатов
зажыєме параду
Грїх буде мій
хоць до пекла впаду
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дОстЬ слЫЗ

Нацалком Чортеж здичавів
заросла Шырока лука
дїдо Бескід посивів
в буряниску стоїть криж
Пережывам і їх мукы
нарїканя часто слухам
Ці не было вже дость слыз?
Што так выбрати гуселькы
розметати жалї -- брылкы
і над Цірохов -- ріков
коло огня посидїти
заспівати за любов
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НЕПОВНОлїтНЯ

Рукы твої
прискоро залюбены
прискоро очі заслїпены
прискоро голова
двигнута до неба
над тобов дуга
пити хочеш і ты
Бурлива ласкы ріка
а ты неповнолїтня
Прискоро
прискоро
любов розцвила
а іщі зима
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стАРЫЙ БІс

Право маю
тихо быти
лем перун
перфектно знає
робити крик
Голосом громів
заглушить лїс
роcколе стромы
старый біс
Не вірю ёго ехам
сховай ся і ты під стрїху
Маєш право
тихо быти
лем я перфектно знаю
тебе прикрыти
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лЮБлЮ кОли лїсЫ сПІВАЮтЬ

Як вітор лїсы роcколыше
тормосить з нима
рве листя
тогды не пишу
Перо не ножика вістря
Сива хмара
чорный птах
робить калюгы
забруднить рядкы у стишках
Люблю коли лїсы співають
пташкы не затихнуть
покы не сядуть до гнїзда
Роблю простор
душі рости
мечу пересхнуты жалї до огня
Люблю ходити коло воды
коли роcспівать ся ріка
Без журів
змякне і жула
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силA

З крылатов душов
чую ся молодым
сердце не тлїє
сердце горить
Згадка на тебе в ночі
до рядків любовны слова
толочіть
Слова стишкам
дають силу
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лЕЧУ З ОРлАМи

Роcплакану хмару
скоро сонїчко проколе
як з приповідкы день
і менї доволить
летїти
аж під Бескід
де яфоры ростуть
Повны пригощі
назберам мамі
назад полечу з орлами
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ПАНїЧкА

Парують ся
парібкы з дївками
менї панїчка зістала
як вымалёвана
Бою ся стерти фарбу
з личок її
Хмара в ночі
закрыє місяць
і звіздочок тісяч
Зблїдне панїчка
згасне як свічка
Як їй домів зайти
не заблудити?
Знаю
іщі пару швабликів маю
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ПРистАВ

Хмурю ся
коли свій пристав
не можу найти
Хтось вырыв до мапяти
меланхолічны зморщкы
Заставлюю ся
перед цїлём нещастя
а думкы незрахованы
смутнїшыма стають ся
Сиджу і пишу
до пізнёй ночі
недозрїты цітаты
Тїшу ся на одлив
хочу свій пристав найти
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ОБсЯГ

Стишкы – слїды....................................
Не треба словникы..............................
Тїшу ся....................................................
Дотулити ся...........................................
Мої забавкы...........................................
Забыти?..................................................
Співанка..................................................
Лакотинкы..............................................
Мій хотарь..............................................
Треба перетерпіти................................
Думкы не загороджу............................
Гуслї.........................................................
Думкы......................................................
Янівкы.....................................................
Камінь......................................................
Поспещена ріка.....................................
Што ты про мене?.................................
Што іщі треба?.......................................
Одпочінок...............................................
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Почекай...................................................
Жаль.......................................................
Переселенець в містї..........................
Состенуто...............................................
На човнї..................................................
Осуд зарядить.......................................
Одходиш.................................................
Під тополёв............................................
Хто ты про мене?..................................
Осїннї днї I. ...........................................
Колоточ...................................................
Што то за сны?......................................
Очі і сердце............................................
Тобі..........................................................
Не май страх.........................................
Вода спід Бескіда.................................
Така гра..................................................
Цїна любви.............................................
Памфлетісты.........................................
Лавочка під грушков............................
Мій край..................................................
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Стрїлы.....................................................
Осїннї днї II. ..........................................
Так їх чую я............................................
Коли.........................................................
Як тя назвати?.......................................
Плач орлів..............................................
Згадкы.....................................................
Плач........................................................
Сны..........................................................
Хто любить – мусить вірити...............
Память жыє...........................................
Чом?........................................................
Не люблю ілузії.....................................
Компроміс...............................................
Наглодана ласка..................................
Наша любов...........................................
Незабудка...............................................
Почекам на ярь.....................................
Жаль.......................................................
Медуза....................................................
Крадеж....................................................
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Настас.....................................................
Хочу.........................................................
Скоро ніч................................................
Яка є надїй?...........................................
Думкы......................................................
Клат.........................................................
(Не)потїха із слов.................................
Комфорт..................................................
Такый покій.............................................
Ты і я........................................................
Суд..........................................................
Зарученины...........................................
Метафора страченого часу................
Щастя......................................................
Корявы днї.............................................
Десь там.................................................
Лука.........................................................
Пару рядків............................................
Гаврань...................................................
Апатыка..................................................
Окулярї....................................................
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Книжка – пташка...................................
Пословіця...............................................
Люде........................................................
Загородка...............................................
Не дасть покій.......................................
Карты.......................................................
Імело........................................................
Арістови І. Л. ........................................
Гляданя...................................................
Осїнь I. ...................................................
Почекам..................................................
Штось незнаме......................................
Казайка...................................................
Свідок......................................................
Згадка на село......................................
12. 12. 2012............................................
Велика смола........................................
Солодкый хрест....................................
Переселенець.......................................
Наша дорога..........................................
Без вінця.................................................
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Страчены підковы................................
Іскерка в душі........................................
Усвідомлїня............................................
Такы думкы............................................
Як дїти малы.........................................
Роздумую...............................................
Наш Клондайк.......................................
Стрїча родаків.......................................
То не лїто................................................
Непокій....................................................
Ф. Х. ........................................................
Така природа.........................................
Лїтня ніч..................................................
Штось ся ту зломило...........................
Чеканя.....................................................
Ноктурна ночі........................................
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Бескід і Ґаздорань................................
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Райске жытя..........................................
Корїня......................................................
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В снах......................................................
Надїй стала ся правдов......................
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Мої стишкы.............................................
Поетічна осїнь.......................................
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На кого чекаш ты?................................
Самота....................................................
Мій маяк І. ..............................................
Потїшіня..................................................
Концертованя думок............................
Мій маяк ІІ. .............................................
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Енерґія....................................................
Груда і груди...........................................
Вератм ся іщі раз..................................
Незабудкы припомянуть.....................
Гола..........................................................
Ненависть..............................................
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Слухам твій дых....................................
Поезія......................................................
Слова і слова.........................................
Притакую тобі........................................
„Ж“............................................................
Ты забыла...............................................
Дїрава память........................................
Лїто...........................................................
Осїнь II. ..................................................
Моя співачка Ю. В. ..............................
Як?............................................................
На конарю сиджу (Юркови Я.)...........
Герцёви ТАД у Пряшові І. Л. ..............
Такый світ................................................
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Доміно.....................................................
Квітна недїля.........................................
Сторінкы жытя......................................
Як добрї..................................................
Маска клавна........................................
Боюю.......................................................
Стариньска долина..............................
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Хто?.........................................................
Порожнина.............................................
Мій грїх...................................................
Дость слыз.............................................
Неповнолїтня........................................
Старый біс.............................................
Люблю коли лїсы співають................
Сила........................................................
Лечу з орлами.......................................
Панїчка...................................................
Пристав..................................................


