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[6] Олег СОЛОВЕЙ

                       * * *
перерізане горло епохи
перелякано й гірко дивиться
постояв на протязі трохи –
вже кров’ю замазані вилиці

так життя випадає в осад
і на воску не вилити цей переляк
ти нарешті сказав собі: досить
озирнувся – один андрусяк

то нічо’ що на спині рани
а із горла пісень – ніяк
і все ’дно що напишуть поети ґани
головне: що хоча б андрусяк...

18 червня 2008 р.

[7]Час убивць

                        * * *
і зітерши всі коми з обличчя
і лишивши до часу крапки
відчуваю – стаю ніби вищим
і говóрю з тобою на ти

я говóрю з тобою... говóрю
ніби з каменем геть твердим
випускаючи риб і птахів на волю
ще чекаючи з неба грім

як чекають пророків та їх синів
що не йдуть уже років сто
так чекаючи вже не один зомлів
накладаючи фарби на бите скло...

15 лютого 2007 р.



[8] Олег СОЛОВЕЙ

                                  * * *
закляк твій день – не вислизнув змією
спізнився і запінивсь жовто на вустах
немовби упокорений або і хворий птах
здивований пригодою і прикрістю цією
най буде день і сніг сувоями сумними
лягаючи під ноги й вислизаючи з-під ніг
аби лише не той що без покути гріх
най будуть дні і ми побудемо між ними

5 грудня 2008 р.

[9]Час убивць

                                      * * *
так стишено-приречено мені минають дні
і ночі тлумлять – уночі так добре вже
працюється – так дихається вільно в самоті
немов приходить Бог сідає поруч й стереже
мої по суті зайві й неквапливі роздуми і тіні
що вже не скаржаться – хіба ото на втому
утім їм скаржитись на що немає більше нині
не певен ще але можливо час уже й додому

5 грудня 2008 р.



[10] Олег СОЛОВЕЙ

                      * * *
мовчати й слухати як ніч
ляга виповнюючи груди
продершись товщею сторіч
крізь часу повінь трудну
мовчати й слухати очима
лишивши спогади на час
і голоси і кроки за дверима
і згадувати зрідка мабуть вас

6 жовтня 2007 р.

[11]Час убивць

                                 * * *                   

                                          Іванові Андрусяку
як складно Господи чекати ще чогось
крізь чорноту й спустошеність липневу
блаженні ті що ближчі до землі –
сліпий пацюк і бомж із метрополітену

а тут візьмеш у руки білу книгу
і завмираєш і годинами мовчиш
кипить вода і лють моя ламає кригу
і відступає гниль – пихатий нувориш

отак минають дні але на жаль не туга
надщерблений і вражений стоїш
і мислиш так собі товариша і друга
у грудні сніг – в снігу хитається комиш

6 липня 2008 р.



[12] Олег СОЛОВЕЙ

зима 2007-го року
                
                           пам’яти Ігоря Римарука
тоді була славна зима
у Донецьку було багато снігу
містом гуляли поети
і один з них Василь а інший Ігор

цей другий шкірою усотував пейзаж
що дав сонетів потім трійко
створивши з нас і Солов’яненка коляж
що в нім і нині досить гірко

тоді була добра зима
й коротка у Спілці на жаль розмова
хто би думав тоді
що це був епілог чи то пак післямова

3 листопада 2008 р.

[13]Час убивць

Бебер

                                                          Л.-Ф. Селіну
він буде з тобою впродовж цих доріг поразки
він буде з тобою поруч на краю ночі
він зазиратиме разом з тобою у вічі смерти
і в обличчя суддів військового трибуналу
він відомий сміливець і вірний друг 
і навіть якщо комуністи тебе закриють
Бебер буде поруч – Бебер не продасть
він сидітиме поруч з тобою на нарах
вони будуть з тобою впродовж заслання – 
найнадійніша жінка і понад надійний друг
такими поразками можна хіба що марити
це коштує більше ніж день перемоги тьмяний

26 січня 2007 р.



[14]

* * *
я хотів би знову відчути тебе у своїх долонях;
скажеш – намарно і це уже геть неможливо? –
сідниці твої у моїх руках і цілунки твої на скронях,
самотній зникомий всесвіт і пісня чиясь тужлива;
я хотів би тобі показати книгу нових своїх віршів,
і пити з тобою в готельному ліжку червоне вино,
розуміючи врешті, що я є один із твоїх найгірших,
але на короткий відтинок часу тобі – все ‘дно...

5 жовтня 2007 р.

Олег СОЛОВЕЙ [15]Час убивць

                                            * * *
бо цей ранок принцесо призначений мабуть для болю
і ця осінь минає в оздобі кількох смертей
хто заступить мене у процесі що зветься кохати олю
й де шукатиме син хоч якихось хороших вістей
хто замінить поетів убитих у часі що час убивць
хто тебе поцілує й кого цілуватимеш завтра ти
адже світ – він із білого біль – 
                                             він учора мені наснивсь
в тому світі розкинув хтось руки неначе розвів мости

7 жовтня 2008 р.



[16] Олег СОЛОВЕЙ

                      * * *
карай бідо: не можна без покари
оцю витратну осінь перейти;
я вірю, що і смерть буває гарна,
як дівчина, що вийшла із води;

дивуюся й заледве далі хочу,
замислений, сиджу серед книжок,
й болять натомлені читанням очі,
і скрипка теж, і зламаний смичок;

спинившися на мить, пантрую тіні,
що демонами шастають довкруж,
не видно їх та чути хрускіт ріні,
й щодалі йду, – то чути їх чимдуж;

10 листопада 2008 р.

[17]Час убивць

                                 * * *
ці вірчі грамоти на випадок спадковий
цей білий світ що вкотре занеміг
ця чорна літера у вигляді кипчацької підкови
і юна дівчинка що звуть її скажімо Амелі – 

усе це в підсумку кружляє за вікном
а тут – у межах контрольованого болю – 
хтось ріже сир і гріється у кухлику вино
тут вкотре служать месу алкоґолю

і можна мислити не так як сказано у книзі
і можна бути всім та тільки не собою
і навіть можна помирати у Парижі
лише от неможливо розминутися з добою...

15 грудня 2007 р.



[18] Олег СОЛОВЕЙ

                               * * *
перон усміхнені обличчя земляків
й вони мені – як зашпори між ребер
і як на те – бракує навіть слів
ще трохи так – мені забракне неба

нас двоє тут чи все-таки один? –
на розі хаосу й розтраченого крику
а десь крізь ночі млу чекає син
і я – самотній і сумний ізпередвіку

утім так є і так можливо далі буде
столиця врешті згинула в пітьму
вагон а у вагоні – звичні й сірі люди
і батьківщина липко тягнеться зі сну

13 лютого 2008 р., Київ – Донецьк

[19]Час убивць

                           * * *
не бійся слів а неба – й поготів
твоя рука така тендітна млява
було давно: я все порушив і убив 
тепер чорніє óвидом облава

й гряде суддя – не митар а вояк
і наша кров – колін йому сягає
а мо’ не кров а давній віщий знак
але ніхто упевнено не знає

де ягід сховано утруднене зерно
і як його упевнено дістатись
і впасти славою на чорне знамено
зневажуючи смерть та інші втрати

25 серпня 2007 р.



[20] Олег СОЛОВЕЙ

                    * * *
у мушлі тепло і спокійно? – 
не думаю, не знаю –
коли Господь закличе вірних
до свого ніби раю,
то що Йому скажу? – утім,
поводитимусь чемно і сумирно,
аж доки вдарить грім,
і кров’ю виповниться гирло
найбільшої вкраїнської ріки;
і зринуть спогади, і так собі пливтимуть,
нечутні, як хвилини;
і я, впокорений,
пливтиму, разом з ними.

16 квітня 2007 р.

[21]Час убивць

                               * * *
маленький Бог на мене дивиться і плаче
я плачу разом з ним
і я не знаю що у підсумку це значить
це тільки сон – неначе дим
з вогнем охопленої мушлі
яку сторіччями доводилось тягати на собі
а нині час такий що мусиш
шукати ягоду у чорному холодному стволі

13 квітня 2007 р.



[22] Олег СОЛОВЕЙ

                        * * *
остання радість – гіршого нема,
ніж ці ознаки пароксизму;
і от стоїть уже навколішках зима,
і в ній немає форми й навіть змісту;

а що в ній, є? – можливо, ти – 
загублена в макіївських туманах,
у прикрий час, коли розімкнуто мости,
і спогади, – як зле зашита рана...

13 грудня 2007 р.

[23]Час убивць

                              * * *
десь із горла приходять у світ примари
наче маски що їх так непросто буває нести
то свої – як писав Римарук – не татари  
тьмяну втечу і зраду сідають укотре плести

розкажіть мені ліпше щось тепле мамо
най побуду малим я ще хлопчиком білим
що його б наче рідного сина бавив
і літав як колись і ходив крізь вологі стіни

хто підкаже куди ця дорога сьогодні веде?
підкажіть як упасти й підвестися потім знову
я читав і здавалося чув як мовчить Уельбек
у своєму Парижі – йому і мені відбирає мову

28 листопада 2007 р.



[24] Олег СОЛОВЕЙ

                             * * *
на денці голосу якби ще знати броди
і все трикутно так над повінню ріки
де чорний тáнок хтось незримий водить
і вже навпомацки годує хробаків

заледве дзвін торкнеться берега і подив
затопить погляди коричневі мов кір
пропав останній з тих що верховодив
пішов упився й тихо щезнув – командир

лишився плач – яремний і гіркавий
й лишивсь один – схоронений в стволі
набій – тому й солодкий він немовби кава
яку в руках тримати заважають пухирі – 

в руках обдертих на суцільну рану
в кількох серцях які не викинеш у сніг
по ночі – день та спершу – тьмяний ранок
і ожеледиця – як доля й сон зурочених доріг

28 листопада 2007 р.

[25]Час убивць

                        * * *
                                          Тарасові Федюку
нащó цей поспіх друже-отамане
ачей як смерть зустрінеш не напоїть чаєм
душа між двох світів заклякне-стане
і навіть Бог зупиниться навзаєм

і Бог здивується – авжеж:
не кожен день такі красиві гинуть
до нього всі приходять без одеж
але не всім стріляють в спину

хай ще триватиме ця подорож гірка
листи в трансністрію – напоєні солоним
і най по нас не виб’є дурень гопака
гопак не той а дурень – наш
                      він теж у Господа в долонях

16 листопада 2007 р.



[26] Олег СОЛОВЕЙ

                                  * * *
                                          Сергієві Жадану
Я помру, можливо, від любови. В час,
коли навіжене сонце вийде з-за чорних хмар
і погляне на цей асфальт, що бачив обцас
Ірини; асфальт, що втомився від шин і фар.

І не суттєвим надалі вже буде квітень,
як, зрештою, навіть те, який за вікном режим,
чи сидітимуть вдома чи йтимуть до школи діти,
і чи будуть поштиво давати дорогу старим.

Зрештою, все це собі занотує хтось інший.
І буде, невтомний, вживати кленовий сік.
І начебто – скільки того життя, але будуть вірші,
і сльози її з-під німих, наче смерть, повік.

А у небі – в солодкому й теплому мареві, 
хтось пускатиме кужіль, згорнувши крила.
І віддам тоді пам’ять свою антикварові, 
бо не бив, не вбивав, у безсмертя своє не вірив...

13 жовтня 2007 р.

[27]Час убивць

                                   * * *
між брезклих хиж і перламутрових палаців
де стрічка долі так невпевнено лягла
вона пройшла зронивши луни від обцасів
й вони зависли між будинків й теплих хмар
дивлюсь і слухаю цю музику й це світло
й повітря тембр що вже густішає й болить
життя триває і тече небавом у розкішне літо
мені лишаючи це небо й цю солодку мить

26 лютого 2008 р.

                                        * * *
каучукова піхва сміється і тяжко вабить
зупинись чоловіче й напийся цієї води
вона дівчинка юна і завше приязна панна
це през неї хтось люто запрагнув учора мсти
тож бувають і в неї такі що непевні гості
що приходять незвані побудуть і так собі йдуть
і тоді під одежею серце – озерце млости
а з очей проливається світом отруйна ртуть

3 березня 2008 р.



[28] Олег СОЛОВЕЙ

                                   * * *
уперся змій чомусь в мої крихкі рамена
я чую полум’я і сморід гнилизни
шукав колись й таки знаходив поміж кленів
незвичний затишок й цілком звичайні сни

сьогодні інше: ніч і тиша – геть червоні
і жодної причини звестися з колін
мовчать верхи мовчать промерзлі оболоні
і є бажання скласти їм усміхнений уклін

бо скільки ж їм стояти – хлопчикам кривавим
хтось бачив їх хіба що ув очах
й корився світові що був із присмаком гіркавим
і світ вказав до пекла найкоротший шлях

8 квітня 2008 р.

[29]Час убивць

                                * * *
земля і кров – в моїх промерзлих венах
дивлюсь уважно і не бачу їх –
полковників – безумних молодих
що пустять кров у ринви – зчинять рейвах

що ним уп’ються врешті світові новини
уп’ються так що і за комір потече
а ті що виживуть братів ліпитимуть із глини
підперши світ що вже хитається плечем

або вже так: жуєш і жуй – які твої проблеми
нотуй у чаді мерхлої свободи
як бубнявіють притьмом груди у Анжели
коли в її затерплі й лячні входиш води

22 лютого 2008 р.



[30] Олег СОЛОВЕЙ

                                * * *
час лагідних убивць уже невдовзі
обмежить простір теплий і вразливий
тож хай щастить усім хто у дорозі
на них чекають повені і зливи 

і сніг як смерть – такий же білий
косими стрічками спускається з небес
тож най щастить усім хто має мрію
бо складно зберегтись між гострих лез

убивці нині лагідні усміхнені й безпечні
пухнасті мертві й чисті наче сніг
це ще не князь – лише його предтечі
щезають хутко плямами нечутними в імлі

26 березня 2008 р.

[31]Час убивць

                             * * *
вже й розговілися – то чи згадаєш як
шуміли клени на страсному тижні
як вийшов уночі палити і закляк –
це так пропік наскрізь один із ближніх

не брат і не товариш – невідомий
болять йому скалічені муругістю світи
усесвіт весь що в нім панують сірі гноми
а чи бодай згадаєш все це потім ти? –

яка можливо є та швидше все-таки немає
утім у мене є невиспіваний пруг
самітний і німий – доречний і ласкавий
і музика – до скла притиснутий терпуг

27 квітня 2008 р.



[32] Олег СОЛОВЕЙ

                                 * * *
є дивна радість у взаємненні з водою
є колір-дух і щойно виплеканий страх
що бурштином запінивсь на вустах
немовби світ предвічний тихою рікою
й гарячий віск сумирним теплим тілом
тече мов кров – як вірші теплою корою
і я утомлений заледве устигаю за собою
й вигадую слова і світ фарбую білим...

17 квітня 2008 р.

[33]Час убивць

                               * * *
загусла музика між струнами у гусел
упав під ноги вистражданий пруг
пропав не повернувсь додому бусол
лиш чорні ворони з манірністю папуг

і глибшає імла слідами від сандалій
тож як здолати цей самітний нині пруг
що виростає з темних марґіналій
із того óвиду де нагло щез єдиний друг

утім це є ніщо як зовсім поруч лунко
озветься музика забутих партитур
безумна музика нещадних поцілунків
й слизька вже тілом шириться ґлазур

27 березня 2008 р.



[34] Олег СОЛОВЕЙ

                          * * *
розтерзаний і знічений над обрієм
лежиш – попід самими небесами
вгноївши землю кров’ю і кістками
немов міндобривом –
масним як очі воронів у церкві... 
твої раби Єгово всі давно
                               й надійно мертві...

19 січня 2007 р.

[35]Час убивць

                                     * * *
затиснутий самотністю нестерпною стою
й дивлюся просто вам у ваші очі
я міг би розповісти вам свою
історію... утім про це не варто проти ночі

мій випадок банальний зрештою й відомий
мене заледве не щодня помітно нудить
цей стан близький до крапки й навіть коми
і от я думаю: чи хто й мене окраденого збудить?

бо є щоденна радість – виростати з пелюшок
сезон у пеклі й час убивць помножені нестерпно
хороші назви для обкладинок 
                                                   утрачених книжок
поетів прóклятих й злютованих прибічників
евтерпи

17 травня 2008 р.



[36] Олег СОЛОВЕЙ

                                  * * *
повстання демонів сприймаючи належно
ці дні гамуючи утрудненим ковтком
наближуючи ніч не надто обережно
дивлюсь як він працює – чорний метроном

нотуючи мій голос в зошитах для лекцій
і не лише – бо є і та в якої терпнуть груди
лише від погляду мого й ковтання флексій
хоча і дивно це на погляд як старіючого юди

який за цим – хіба уважно стежить
бо відхворів давно уже на всі свої застуди
на всі переступи на зради і звичайний нежить
утім йому також тремтять буває губи

18 травня 2008 р.

[37]Час убивць

                               * * *
з роками байдужішаєш до смерти
чи навикаєш до цупких її обійм
невже і я – отак лежатиму простертий
а хтось підійде й... не побачить німб

хіба – неясний шум стужілих кленів –
колишніх друзів вірних і єдиних
а робітник все так же доглядатиме мартени
і хліб родитиме в колгоспах україни

подальшу путь продовжить син –
білява бестія – нащадок київського роду
і між усіх можливих нині україн
знайде свою і навіть виправить погоду...

19 травня 2008 р.



[38] Олег СОЛОВЕЙ

 

   
                             * * *
наснилися свята – зелені й лагідні
як срібний сміх колишньої ірини
як добра вість з майбутньої країни
як те що зберігають наші прадіди
пильнуй оцю нікому неналежність
як смерть пильнує змучений вояк
забувши радости й цілунків смак
чекаючи на прихисток й безмежність

14 червня 2008 р.

                             * * *
ну а спрага ворожої чорної крови
ще не свідчить про щось таке
не забудь як ламались Тарасові брови
і літак над Мангеттеном входив в піке
бо як стане у горлі та вовча спрага –
що не скарб світовий і не курс валют
не поїздка із бляддю до міста Праги – 
та жага пам’ятає звитягу зимових Крут

6 липня 2008 р.

[39]Час убивць

                                   * * *
вичовгуючи сни – чужі й до одуру знайомі
й заледве-ледь торкнувшися намріяної тиші
відчуєш тиск з-за обрію що впевнено росте
сувоями колючими лягаючи під ноги

і напівмертвий вже ідеш у темні оболоні
де так самотньо тихо й дихається вогко
немов не ти –  хтось інший дихає за тебе
той чорний хтось що не питаючи ввійшов

й лишивсь без дозволу в твоєму тілі
тож най живе тепер і мучиться з тобою –
так сива паморозь 
                     вишукуючи землю між травою
губами губ шукатиме намарно і дарма

5 грудня 2008 р.



[40] Олег СОЛОВЕЙ

                              * * *
мовчати – то гріх не великий
та й говір до того ж – один на всіх
найбільша сьогодні втіха 
дивитись як падає з неба сніг
як тягне повільно малий санчата
сідає і стрімко летить згори
буває можливо і більше свято – 
зимою із Києва їхати повз Бровари

13 січня 2009 р.

[41]Час убивць

                                     * * *
чи Бога забувши вважаєш можливо 
     що більше Його й нема?
хай відбудеться так і по всьому 
   й не треба багато слів
але буде назавше все суще на цій землі 
   і насамперед ця земля
і залишиться світ що не вперше в тобі 
    із тобою отак змалів
тож зніми з мене одяг і змий найуважніше 
     кров із лиця
бо воно як замазане кров’ю цілком недоречно 
     нагадує лик
наша справа й без цього доволі гріховна 
             тож най уже буде ця
і подай ще мені води – я нап’юся досхочу 
            й відчую у горлі крик

27 січня 2009 р.



[42] Олег СОЛОВЕЙ

                                 * * *
є така непомітна робота – дивитись на сніг
що упав за твоїми плечима
напиватись повільно й валитися з ніг
заточившись під поглядом сина

і все так ніби смерть – 
                         то така екзотична забава
потім знімемо маски і змиємо грим
вада смерти така що мовляв – худорлява
прикрість смерти у тому що потім не буде рим

так живеш – за собою згортаючи навіть слід
почепивши на спину гнучку паперову мішень
споглядаючи сніг поміж інших занять і робіт
а у іншій частині великого світу 
                                            мовчить Мішель

17 липня 2009 р.

[43]Час убивць

                         * * *
                                              Барбарі Редінґ 
темні твої простирадла, Господи,
темні, як біле вино «тамянка»,
темні, як смерть, що уже не чекає – 
                                                    лише біжить,
ніби Кіпром втікає раба-слов’янка;

скільки ще віршів у тебе для мене, Господи?
скільки втрачених страчених душ?
скільки неба такого й такої біди,
що простерла обійми колючі свої довкруж?..

31 липня 2009 р.



[44] Олег СОЛОВЕЙ

                            * * *
поший мені саван білий-білий,
швацька машино смерти;
поший мені саван такий красивий,
як у моєї Альберти;
а якщо я колись помру,
(хоча я в це не вірю, не вірю – ні!)
не запитуй мене, чому?
уважай, що забито мене на війні

18 січня 2009 р.

                          * * *
вони служили месу над сміттям
а вітер – злий колючий сивий...
чи можна це вважати за життя?
чи світ направду досі ще красивий?
й чи є у цього світу майбуття?
чи буде в ньому ще краса і сила?
вони з блакитними ліхтариками втрьох
між ними – вітер ніч можливо Бог...

11 листопада 2009 р.

[45]Час убивць

                        * * *
небо яке піді мною – бачиш?
місяць уповні і загалом...
ти так в мені чимало значиш
а світ іграшковий такий за склом
грудень тікає в моє минуле
він помирає й мені якось так
так... ніби повз пролетіла куля
або випадково торкнувся дна...

30 грудня 2009 р



[46] Олег СОЛОВЕЙ

                                  * * *
це місто ніби вимерло хоча
я навіть пострілів не чув і досі ще не чую
ба більше – он цілується дівча
із хлопчиком – а я собі спокійно чимчикую

це місто вкотре по коліна
зимовий тлум свята і туга невимовна
я майже вмер а це – моя країна
і сніг лягає тихо наче вовна

якась химерія – химерія та й годі
спинилась мить уклякла зачарована й стоїть
і я спинився і стою і дякую нагоді
а поруч хтось іде і сніг йому рипить

7 січня 2010 р.

[47]Час убивць

                      * * *
тиша така, наче світ помер,
відчайдушна й загрозлива тиша;
і грекиня ота, що її гомер
не забув, але вигризла аркуш миша,

наливає тобі вина і ламає окраєць
неба, і так тобі любо пити з її долонь,
на склі вікна спинивсь зимовий заєць 
і тлумить жар гарячих скронь…

це хаос юдейський – писав мандельштам,
ще ніким ненаписана книга,
що прийшла й віддалася твоїм рукам
і почезла з-під ніг наче крига…

17 січня 2010 р.



[48] Олег СОЛОВЕЙ

                                      * * *
                                                    Олесю Ульяненкові
наші мертві продовжують жити під нігтями
і болять і виблискують так як блищить антрацит
і урчить задоволено прірва 
                                         як її підгодуєш крихтами
як притулиш до неї серце – одразу воно болить...
то чи це уже смерть чи нестерпний ранковий сон?
нумо спробуй його перейти без помітних втрат
тих причинних усіх що зібрав їх майбутній схрон
і сховав назавжди і приспав наче старший брат...

22 січня 2010 р.

[49]Час убивць

                                * * *
світ стає трохи ширшим, ніж я би того хотів,
а я років тридцять уже – лежу, читаю;
щойно лише зауважив, як він постарів,
і дівчинка та, яку я... сьогодні вже, мабуть, фрау;

вона залишúлась у віршах та іншій прозі,
але час – і до фарб додаєш алкоґолю;
чи багато ще віршів на цій дорозі?
чи долюбить як слід
                           після мене хтось дівчинку олю?

пам’ятаю: про це вже писав і топтатися досить,
та і фарби мої – вже у інших руках;
як піду за балкон, то ніяка уже не підхопить,
беручи іронічно, наприклад, тайах...    

2 березня 2010 р.



[50] Олег СОЛОВЕЙ

                                * * *
зламалась вулиця портретом Модильяні:
мистець і бог – у сенсі ліпший;
і друзі тут – у сенсі поруч, в сенсі п’яні,
а я ще там, але і тут – у цьому вірші;

й вона вся тут – в німому вигині стегна;
й п’яніти добре так, що можна вмерти,
якщо вона стоїть, до грýдей тиснучи ягня,
й мої листи у неотриманих конвертах;

і я, це бачивши, – забуду що я там:
зимовий вовк, неволя, місто за вікном...
й печаль затиснута у звихрений estampe,
і сукня, зрушена заточеним стегном...

3 березня 2010 р.

[51]Час убивць

                                    * * *
і все більш-менш та часом так обступить жаль
за березень що рухається боязко у квітень
немов не я шкодую – хлопці з Нахтіґаль...
а світ лежить замурзаний і досі неумитий...
а світ як світ: Европа грьобана – без чести і поваги
куди не озирнутись – тільки вороги...
ліворуч – Кальміюс праворуч – довгі саркофаги
а так – незлічені закопчені заводами сніги...  

6 березня 2010 р.

                               * * *
на рік життя – лише десяток віршів
і сотня, мабуть, випитих пляшок;
як славно, Господи, коли скипає листя,
і світ новий зростає з пелюшок;
як добре, Господи, прозорими очима
спивати повінню розлитий азурит
і вільно дихати, і дужими плечима
у разі чого, – втримати надламаний цей світ

7 березня 2010 р.



[52] Олег СОЛОВЕЙ

                            * * *
під восьме березня посипались сніги
озвався пес вночі – душа чиясь в дорозі
це лютий з березнем шепочуться на ти
як змовкне пес душа віднайдеться у Бозі

душа впокориться немов зимовий вовк
бо сніг пече бо сніг йому по груди
замовк поет – вже другий рік пішов
як довгий шалик не рятує від застуди

а вірші ще читаються друкуються живуть
дарма що березень ступає несміливо
немовби хто розлив під ноги ртуть
і зачаївсь як тать – сполоханий і мстивий

8 березня 2010 р.

[53]Час убивць

                                    * * *
                                                      Мішелю Уельбекові
чи на нас із тобою ще й досі чекають 
                                                   на Пер ля Шез?
чи там зовсім – ну зовсім нема для поетів місця?
як давно ти торкавсь молодих поетес?
ти читав про бажання що їх виголошував 
                                                    Петер Біксель?
бо твій острів – це майже те саме що мій материк
і мовчанка твоя – це лише 
                           потаємними знаками писаний лист
я можливо і міг би читати не книги твої 
                                                           а якийсь патерик
але це вже нічого не змінить 
                                               якщо ти експресіоніст...  

25 квітня 2010 р.



[54] Олег СОЛОВЕЙ

                             * * *
                                  Павлові Вольвачу
нове століття надто вже барокове,
його проґавити не випаде ніяк;
ізвечора до півночі постане і спливе
в дві тисяча якімсь пісному році...
а ми, зібравшися, посидимо утрьох – 
лиш ти і я, й вона – красива й грішна,
у центрі києва, отам, де профспілки;
і будем тільки мріяти, – ніяких віршів

10 травня 2010 р.

[55]Час убивць

                        * * *
мандрую повільно туди де небо
торкаюсь губами його одеж
почуваюся так наче риба
а зрештою риба і є – авжеж

так просто вважати що ти єдина
й радіти тихенько твоїй красі
сяйво лине у вікна й розчахнуті
двері – я перевірив: померли всі

мандрую нечутно туди, де небо,
а там анікого – хіба що страх;
пальці вологим повітрям ріжу,
і сльози, кохана, скляніють в моїх очах

26 липня 2010 р.



[56] Олег СОЛОВЕЙ

                           * * *
з самотности і відчаю ламкого
родились вірші й падали під тин
й без жодної мети – отак до Бога
і плакав Бог з мальованих вітрин
а час – чим далі – все густіший
сумний на дотик пряжений на крик
він весь – в одному цьому вірші – 
приречений запеклий мандрівник

27 серпня 2010 р.

[57]Час убивць

                      * * *
коли тебе твій відчай дожене
і стане поруч на сторожі,
тоді вже, братику, знімай пенсне,
воно тобі не допоможе;

й нема можливости сховатися у сни,
бо кожен сон – витратний;
і насувається вода, й підходить син, 
історія проста, хоча й приватна;

нема чого вже далі ворожити,
ніхто все ‘дно не допоможе;
хіба ото ще до Різдва дожити,
або – й до Великóдня, може... 

18 вересня 2010 р.



[58] Олег СОЛОВЕЙ

                               * * *
у серці, стертому до самих підошов,
сьогодні змучено і тихо;
нестерпно тихо, – чуєте? агов!
я теж народжувався й жив, я дихав;

я ріс з деревами і з ними помирав,
коли надходив грудень,
і висував на білий мерхлий п’єдестал
звичайний чорний будень;

тепер я сам – й ніхто не завинив;
найменше дерева – порубані, убиті,
які єдині знають, що я жив,
і – як я жив, і – помирав цієї миті...

18 вересня 2010 р.

[59]Час убивць

                         * * *
праворуч – зона промислова,
ліворуч – цвинтар, прямо – терикон
і дух вигнанця, – дух бешкетника назона,
він тут карався й мучився, назон;

а вересень такий, що тільки жити,
сховавши душу в сонячні снопи,
оту, що тоншає щодня, як лезо бритви,
й випростується коротко як мить;

червоні яблука, а листя ще зелене,
у вересні так тихо плине час;
вже сорок днів – як порожніє сцена,
ковтає ніч лункий і скрадливий обцас

29 вересня 2010 р.



[60] Олег СОЛОВЕЙ

                              * * *
зупинився розгублено біля брами,
мабуть, вчасно – за нею смерть;
скільки ж люду того православного – 
просто так, поза очі – геть...
запеклася картинка: червоне з білим,
галасує в деревах самотній див;
та, на щастя, йому вже ніхто не вірить,
бачиш, – хлопчик білявий поміж олив...

20 листопада 2010 р.

[61]Час убивць

                           * * *
начаклуй мені вечір у тихому полі
най побуду ще трохи малим
упаду ув обійми і пестощі олі
буду знову щасливим а значить малим

без можливости жодної і без надії
все дивлюсь у криницю вікна
там розбещена осінь й кружляє валькірій
у балетному дійстві маґістр сатана

несвідомо торкаюсь яремної вени
ще не лезом а так – жартома
а мішель у цю мить десь на березі сени
зупинився і думає: скоро зима

21 листопада 2010 р.



[62] Олег СОЛОВЕЙ

                              * * *
опостінь дерева і крику ця печаль,
вона уся у прикрих знаках долі:
за часом світ, у світі світло, в світлі даль
і паростки на зрубі – досить кволі,

але живі: їм жити всупереч убивць
тверезого німого розрахунку;
нехай ми ляжемо покірно долілиць,
лише б Господь благословив цю юнку,

в якої ще попереду і київ і paris, 
якої диво дивуватиме і греки і варяги;
з бруківки битої, з колючої стерні – 
прийде між нас і буде княжить...

28 листопада 2010 р.

[63]Час убивць

                             * * *
осінній день притиснувся до грýдей,
осіння ніч розплакалась навзрид;
у світ прийшов самотній сірий будень,
під шкіру ліг – і тьмяно так болить;
і котрий день, – і мовчки, не голосить,
душа принишкла і тремтить
лише, – осиротіла і простоволоса;
вона уся – висока нота і коротка мить;

24 листопада 2010 р.

                            * * *
осінньо якось так і зовсім не зимово,
не падав навіть перший сніг;
агов! моя годино сумно-вечорова,
мов кішка лагідна, все трешся біля ніг
і зазираєш поміж білі сторінки
книжок чужих і майже осоружних;
а десь вона, й вона – не ти;
і я нечутно повз минаю разом з тижнем;

12 грудня 2010 р.



[64] Олег СОЛОВЕЙ

                         * * *
сиджу, не сплю з якогось дива;
дивлюсь, як ніч зависла у імлі,
така крихка й така красива – 
у мерхлім тьмянім ліхтарі;
з Ґонкуром, братику! нарешті! –
ти їх усіх сьогодні переміг;
а в нас міністри під арештом,
і завтра, мабуть, падатиме сніг…

30 грудня 2010 р.

Убити Ельзу

                                * * *
торкайся серця тихо знічено й небавом
як лезом вен як пальчиком холодної води
і най вона гнучким і теплим воском стане
ачей достатньо вже смішної боротьби... 
і ніби так що слово є й воно буває ніжним
воно пектиме стиґмами – його не зачіпай 
і будень буде – кілька довгих млявих тижнів
відтак причастя ситого намарно не чекай...

22 травня 2004 р. 



[66] Олег СОЛОВЕЙ

                                 * * *
                                                 Поліні Бабенко
цей біль на овиді – його не доторкнись
ачей не ґандж – мої порепані долоні
бо то зима яку не слухай – відпусти
бо кров – то не вода з простреленої скроні

а втім – повір – ніхто й не шкодував
бо наша кров – голодний голос раси
бо то є звір – його ніхто не годував
тож оминай мала чужі і темні автотраси

а втім шукай – які твої полічені літа
їх не розхлюпай притьмом у мережі
бо сенс не в пиві рідна – сенсом є гірка вода
бо я там був і гріх мій був... 
                                        і він за мною стежив

10 червня 2004 р.

[67]Час убивць

                             * * *
                                           Дмитрові Білому
і був початок радше ніж кінець
це чулося в повітрі і в новинах
і хтось там був і навіснів –
                     не з наших хтось 
і решта всі також хоч це погодься – дивно

а ти лишив освячений свій хрест
і думав так: не треба більше болю
і так було – так сталося і край!
а хрестик той пропав – він був
               із золота і дивної жіночої любови

25 червня 2004 р.



[68] Олег СОЛОВЕЙ

                            * * *                                                      
є відстань поміж деревом і птахом
а втім не знаю сестро – мабуть ні
цей біль завис в повітрі понад дахом
а ми за звичкою все молимось землі

є спрага і нудьга можливих територій
є ольвія на овиді та овиду нема
мені сьогодні знов наснився крематорій
наснилась ти – ти знов була сама

комусь по-чорному над нами ворожити:
мамай пропав і вік не той а я люблю...
і хтось хороший поруч: жити чи не жити?
та не хвилюйтесь так – я сам себе уб’ю...

29 червня 2004 р.

[69]Час убивць

                               * * *
я не вив не вбивав упокорених вовком
не топтав наче ряст чужинецьких знамен
не обмотував рани заляпаним шовком
не змагався – не ткав рятівний ґобелен
я моливсь до свого незникомого Бога
а вівчарки ж були – не із рук вівчарів
і кривавилась давня комусь дорога
а за нею – нудьга й трупний чад ліхтарів

13 вересня 2004 р.



[70] Олег СОЛОВЕЙ

                                * * *
а буде тиха осінь – зірочка впаде
із неба – просто у скалічені долоні
сумирний серпень осінь: де-не-де
блукають п’яні аж щасливі коногони

оце твій край – твій випадок солодкий
й тому так затісно буває поміж рим
тепер сумуєш в інше – і не треба водки
простуй душе небавом наче піліґрим

та в осені затям ще вистачить тепла
бо є любов та інші знані переваги
не доторкнись лише ображеного скла
бо вересень заснув
                      напившись звично браги 

16 вересня 2004 р.

[71]Час убивць

                              * * *
де сина плач загорнутий у крижмо
стікає стінами повільно мов кисіль
там крізь розхитану уражену харизму
на мене дивляться леправі звідусіль

їх тиха патока загусне чистим лезом
їх чорні погляди маркують наче тінь
це їх упевнено ростуть загострі вежі
і з лютим реготом згортають просторінь 

отак між нами випросталась осінь
і теплим подихом лягла поміж дерев
ми мовчимо хоч нас ніхто не просить
а він росте – живий і лагідний як нерв
  
26 вересня 2004 р.



[72] Олег СОЛОВЕЙ

                             * * *
чомусь усе це більше не лякає – 
з 13-го поверху у зустрічний асфальт
гучніше смійся курво навсікає
зачувши мій безжурний тихий альт

це може просто видобутий спадок
можливо сонмище що витекло зі стін
діяґнозів нема – тож більшає загадок
чи він у нормі нині – мій ґемоглобін?

і вкотре хвилями насунулось червоне
й розстрілює очицями упевнено впритул
а ти мовчиш заскочена розпустою півоній
що їх нечемний хтось заплів у паспарту...

1 жовтня 2004 р.

[73]Час убивць

                               * * *
ця тиха музика без прощення і спину
вона для тих хто трохи не дійшов
а ще для тих яким стріляли в спину
і кров ще довго виступала з підошов
я не припнув тебе коротким на зелене
не пив з очей бавовняний туман
не я – хтось інший карбуватиме лілеї
на місці всіх твоїх колишніх рваних ран

21 травня 2005 р.

                            * * *    
                                   Дмитрові Стусу
наразі складно віддаватись глибині
отож рости – розвиднюючи темінь
плекай і множ оці невиспівані дні
бо просто й любо шпортатися в темі
про чий то кінь стоїть... чиї покоси
в чиє сьогодні серце в’їлася іржа...
і хто помер а хто блукає далі босий
один – на відстані цілунку чи ножа...

30 червня 2005 р.



[74] Олег СОЛОВЕЙ

                               * * *
не суть що рух по колу чи наосліп
його все ‘дно невдовзі вирівняє смерть
що увійде у цей понівечений простір
де днів нема – лиш темна круговерть

де чорні протяги ступають наче тіні
їх чуєш горлом – втім буває й гірш:
як після пива не замовити мартіні
отак сьогодні не завершити цей вірш

26 вересня 2005 р.

[75]Час убивць

                              * * *
сидиш римуєш мовчки і не знаєш –
де він зависне – недописаний рядок
чи п’єш вино чи тихо засинаєш
а з клена падає кружляючи листок

що в нім записано всі дати і пригоди
і навіть назви ненаписаних ще книг
і рух у напрямку майбутньої погоди
торкання губ можливо навіть ніг

що вже на жаль не є якимось дивом
тому так дивно інколи дивитися на світ
що припада собі поволі чорним пилом
манірно кутаючись в теплий оксамит

4 жовтня 2005 р.



[76]

                               * * *
омаґазинено приречено ґраційно: 
картинки побуту занурені у ніч
ти в них нудьгуєш дещо провінційно
все так: життя така банальна річ...
цей злам гіпертрофованої кризи
як білий джаз – блідий оксюморон
чи хижий погляд нецілованої лізи
що вийшла дихати повітрям на балкон

6 жовтня 2005 р. 

Олег СОЛОВЕЙ [77]Час убивць

                              * * *
цей тихий вересень постояв і пішов
лишивши краплю неспростовної вологи
і кілька слів – з усіх відомих мов –
у жовтий час – у прикрий час облоги

так мертво й штучно напливає армавір
теплом жіночим дихаючи з вікон
і не приспати з ночі видобутий вірш
бо ніч ляга на скло і тисне наче віко

і сивим острахом цих звужених зіниць
ураз безпечно виповниться простір
а дням цвяхів бракує й плащаниць
заліза й ран – аби ці дні відчути гостро

тому затримуєш не подих – майже гнів
між поглядів та усмішок кульгавих
й щоразу не стає банально-визначених слів
коли ідеш на став і завмираєш біля ставу

13 жовтня 2005 р.



[78] Олег СОЛОВЕЙ

                                 * * *
останній вірш не привід для печалі
це пам’ять стукає майбутньому ув очі
немов загублений у сутінках трамвай
до всіх нічних пригод і ласий і охочий

останній вірш – це просто опівночі
відсутність сну що втім така доречна
немовби зашморг витканий на виріст 
що в суті весь такий повільно-ґречний 

2 листопада 2005 р.

                                 * * *
                          пам’яти Дарини Борґардт 
сезон смертей наблизився впритул
з усім своїм прозорим чистим небом
і став навскіс – принишк і занімів
і так закляк – чи то від подиву чи гніву...
лишився в горлі недовистояний крик
пустивши гнів у цю спокійну зовні осінь
де кожна друга колія вивершується вспак
а дні розгублено простерті у завулок...

7 листопада 2005 р. 

[79]Час убивць

                             * * *
дзвінки опівночі скрадаються мов таті
і враз руйнують вистояну мить
вони затемнені і ледве-ледь картаті
несуть у дім неситу ненасить

яка завжди оскаржена й вагома
як сон що нагло згорнутий в сувій
що в нім себе плекає вдячна втома
і знак землі твоєї – чорний деревій

тож вирвеш дріт тамуючи тривогу
на всі чотири визнані кінці
пробоєм цю опівночі знімаючи облогу
і тлум розвішаних дбайливо прапорців

9 листопада 2005 р.



[80] Олег СОЛОВЕЙ

                                * * *
убити ельзу – теплий синій промінь
що тужно й часто груди холодить 
піймати крапельку вологи – просто в комір
і заплести цю одчайдушну мить
в твоє заплутане цілунками волосся
в твою таку дитинну ще ранкову хіть
приходь і будь мені самотньому за гостя
твоя відсутність так мені болить...

22 листопада 2005 р.

                             * * * 
цей вологий надщерблений вечір
і загубленість чорна моя
най не ляжуть вагою на плечі
як лягає назустріч промерзла земля

най тобі прошепочуть тендітно
найтепліші якісь слова
ті що будуть народжені світлом
ніби радість – відома та все ж нова... 

23 листопада 2005 р.

[81]Час убивць

                              * * *
самотня ніч свідзінський чорна кава
і срібним болем світиться вікно...
ти де – така тендітна й ледь гіркава
хто п’є із уст твоїх настояне вино?

чи мо’ в теплі чужім розігнаного вістря
ти вже судомно обертаєшся на брость
і тільки піт дрібними слізками намиста...
і жодних спогадів – чи був реально хтось

хто був би враз і пристрасним і ніжним
із ким би солодко вернулась до життя – 
хоча б лише і на один короткий тиждень
короткий ніби ниточка спогадувань оця...  

24 листопада 2005 р. 



[82] Олег СОЛОВЕЙ

                             * * *
зимовий вовк не виживе один
хтось має завше бути поруч:
принаймні син – принаймні син – 
це ж не у цирку – стрúбати ув обруч

зимовий світ – не викличе слабких
він – танок вибраних можливо
тому й гарячий він – червоний сніг
коли тремтить на віях збудженої діви

зимові ігрища розгонять зимну кров
і кожен чесно сам відловить жереб:
у ліпшім разі – хрест і слід від підошов
а в гіршім – бук й на нім самотній череп

11 грудня 2005 р.

[83]Час убивць

                             * * *
тож навіть вурду зварять інші а не ми – 
якісь людці у масках і кривавих шатах
а нам – невпевнено дістатись до зими
й зігрітись мовчки у золі чужого свята

тамуючи ніяково незгорнутий поріз
що криком білим з аркушів росте
і не соромитись дитячих майже сліз 
як хтось нагодиться підставити плече

під ту сподівану і вистраждану тризну
що в ній навряд чи всім дожити до різдва
і вкотре як молитву прочитаємо вітчизну
і так вовками білими заснемо сімома... 

15 грудня 2005 р.



[84] Олег СОЛОВЕЙ

                             * * *
тож ваші мертві вибрали мене
торкнувшись лезом тіла
ваш біль живий – він швидко не мине
тому – не говоритиму про крила

стою курю схиляюся до кленів
що їх корою помста проросте
їх тепла кров відживить зимні вени
і жито вродить буйне і густе... 

15 січня 2007 р.

                              * * *
визбируєш життя – зернятками у полі
і час вимірюєш – за тінями хрестів
а час – промерзлий тихий кволий
немовби ти що так нестерпно самотів
у напрямку минулих мічених століть
бо страх і біль – в осерді кожної дороги
отож – згадай мене в останню мить
накрившись ковдрою сумирної еклоги  

15 січня 2007 р.

[85]Час убивць

                           *  *  *
сидиш у келії, самотній ніби рак;
і так уже переживаєш це міжчасся;
і небо є, але немає жодної з ознак
того, у чім прочани мають щастя;
спогадуй травень, лютий, липень,
але найперше – лютий спогадай;
і як вона хворіла тиждень грипом,
і як в траві сміявся місяць май;
тож, рухайся наосліп – без упину;
перетривати зиму – праця не проста;
як не зустрів іще, кажи собі: зустріну,
немає сну, рахуй за звичкою до ста   

15 січня 2007 р.

                             * * *
вночі до мене знов навідувалась смерть
й стояла, спершися на ліжко;
я ніби спав, але усе, здається, бачив,
хоч тлум пронизував найтоншу із кісток;
вона стояла й дивно посміхалась,
вимірюючи тугу, ніби фаренґейт;
і був звичайний страх, і він мене впокорив;
й назавше в мене чорний увійшов...  

16 січня 2007 р.



[86] Олег СОЛОВЕЙ

                                  * * *
уступишся і все – вважай зламали брость
це твій ескорт зимових ніжних тиґрів
що поміж ними й рідний хтось
втрачає вже тебе – вважай не вигріб...
лишилося життя – між пестощів ворожих 
між передбачених провісником одмін 
і хтось один – заледве-ледь на тебе схожий
дивився так як тільки й міг дивитись син...

17 січня 2007 р.

                                * * *
ця парость, що розкошує на зрубі –
уже навряд чи до вівторка доросте
цілуєш стегна й навіть губи
та щось лишається за дужками проте
це так немовби клаптиками снів
годуєш свій промерзлий ранок
що був принишк а потім занімів
між двох надійно склеєних фіранок

18 січня 2007 р.

[87]Час убивць

                               * * * 
а гаддя кублиться – все далі й далі –
уже на грудях чорним розляглось... 
які часи – такі голубчику й скрижалі – 
заледве не щодня стається щось
до чого вже вривається твій стерп
хіба тікати... втім – можливість втечі
хтось мудрий з аркушів сценарію зітер
простерши путь між погляди овечі  
 
18 січня 2007 р.

                           * * *
наговори мені хоч трохи снігу
а втім мовчи – не говори
бо раз в житті артикульоване айнциґе 
не скоро серцем відболить
перефарбуй цей простір туги
хоча – ще й фарб таких нема
бо як зі степу прийде наше пугу-пугу
тоді вважай – не буде жартома
кленовий схід покличе до походу
і кожен пасерб стане вояком
і бидло вступиться прадавньому народу
живий і мертвий сядуть за столом  

9 лютого 2007 р.



[88] Олег СОЛОВЕЙ

                               * * *
                           Василеві Герасим’юку
я тихо вмер – не буде панахиди
цілунків пестощів та іншої біди
я так помер що навіть змії-аскариди
не встигли вийти з чорної води

Господь простяг мені обидві руки
і мовив так: відголоси
ту чорну папороть – той овид муки
а потім навіть смерти не проси...   

5 лютого 2007 р.

                             * * *
минаєш небо – гори ці нестерпні
і йдеш униз – у повінь самоти
а там – душа і руки – теплі
і теплий світ – лиш небо перейти
у небі хмари – теплі наче хворі
на серці камінь – вигадка біди
до серця сходи – чорні й мармурові
і теплий світ – лиш небо перейти

15 лютого 2007 р.

[89]Час убивць

                              * * *
заціпило – й не хочеться стогнати,
і тельбухами аркуші скребти;
життя й любов, а поміж ними – ґрати
і чорний хтось, з яким уже на ти;
той чорний хтось, якому вже замало
на попіл перекришених хрестів,
зґвалтує схід, але змовчать імами, – 
забракне їм, смиренним, слів... 

11 квітня 2007 р.

                           * * *
це просто цвинтар – ані руш
його могильний спокій;
їх тут нема – промерзлих наших душ,
цей спокій і ґрунтовний, і глибокий;
тут порозгублено печалі і жалі,
запався спів, запався навіть голос,
вже не зібратись друзям при столі,
і тільки явір – наче сивий волос,
ще зрідка вирушить навстріч
і той, – зупиниться і змовкне,
і так стоятиме в мереживі сторіч
самотнім докором, неначе вовком  

12 квітня 2007 р.



[90] Олег СОЛОВЕЙ

                              * * *
відкрити двері й вистояти мить
в німім розгоні цвинтарного тиску
а як під нігтями направду заболить
тоді вже можна підбивати риску

під тим кого любив або не встиг
ачей не марно плачуть білі хмари
це знову хтось із наших занеміг
відтак йому вже грають на флоярі

відкрити двері й вистояти мить
так некорисно в сонце задивитись
агов! ублюдки! нумо – доженіть! –
вам так либонь ніколи не напитись...

26 березня 2007 р.

[91]Час убивць

                                      * * *
                                                        Іванові Андрусяку
коронований снігом перейдеш цю зиму глибоку
підсвічений небом дістанешся древніх могил
а далі побачиш – то скільки вже стане ока
як розпалює вічний аскер своє вогнище з наших тіл

і знайдеш старий лук і стрілу запечеш молоду
і не згине аскер бо він згинути так вже не може
і панянку втечеш з того краю 
                                         що виплесне в небо орду
і панянка у снах тобі вистелить ложе

тож не бійся провалля 
                              бо має й провалля свою межу
бо всі ріки стікають судинами з пагорбів вниз
бережися тих рік а вже ріки я сам збережу
бо як стануть мерці – 
                           поховати не вистачить брате риз

6 лютого 2007 р.



Вибрані переклади

[93]Час убивць

            Ян САТУНОВСЬКИЙ*

                            * * *
Вчора, запізнюючись на працю,
я зустрів жінку, що лізла по кризі,
і підвів її, а потім подумав: – Ду-
рень, а раптом це ворог народу?

Раптом! – а що коли навпаки?
Коли вона друг? Чи як там сказати, міщани?

Звичайна старенька підбита ватою,
хто її знає.
1939

* * *
Один ідейний товариш
скаржився мені на іншого:
«подумати, один лише день у партії,
а вже така курва, ох і курва!»
на що –
безпартійна сволота,

* Ян (Яків) Сатуновський (1913 – 1982) народився у м. 
Катеринославі (Дніпропетровськ). Учасник Другої світової 
війни. Працював інженером-хеміком в м. Електросталі. Писав 
також вірші для дітей.



[94] Олег СОЛОВЕЙ

що сумирно собі голодує –
я тільки знизав плечима.
            О, сумління
                                   нашої доби,
                               будь воно прокляте!

* * *
Нехай я схожий на мощі – прозорий у мене дух.
Зрослися мої суглоби, а про м’ясо не варто і 
згадувати.
І не згадається, і не насниться
закордон черепиці,
закордонна сочевиця.

Всі дороги ведуть до Москви.
Всі народи ними ідуть.
Зґвалтованій фрейлін Ільзі,
ауфвідерзеєн у соціялізмі.  

[95]Час убивць

  

                     * * *
Я був з тих – московських
в’юнців, які ще з дитинства
збагнули, що у світі є лише один поет,
і це Владім Владімич; що Маяковський –
єдиний і незбагненний, рівних – немає
і не було;
все інше – тьху, Фет.

                       * * *
Я кохав одну лише жінку.
Кохав як хмарку швидкоплинну.
Я кохав її за вузенькі брови і
за груди-фунтики, таку худорлявеньку.
За очі на літеру Б: бірюзові.
8 лип 1965



[96] Олег СОЛОВЕЙ

                                          * * *
Ця видимість сенсу у віршах сучасних радянських 
поетів –
властивість синтаксису,
властивість великої російської мови
керувати державою;
і ти
не клей дурня,
допоки
цілий,
пам’ятай про це!
12 лип 1967

                             * * *
               ... а, зрештою,
чи не однаково нам – писати – вільним
чи яким-небудь іншим – віршем
у концентраційному таборі...
3 лис 72
                       * * *
... гіперболи, метафори, літоти,
вторинні статеві ознаки
Поезії...
5 червня 73

[97]Час убивць

Веніамін БІЛЯВСЬКИЙ٭

20 травня 1911 року

початок був століття як початок року
і будень був розпізнаний життям
були ще впевнені й сміливі кроки
і світ корився лагідним рукам

ще надсона печаль така тобі знайома
життя у мріях згорнуте між книг
ти ще не знаєш будучи удома
міхур землі що сталість витисне з-під ніг

навкір добі – мета твоя висока
братів цілуєш – бавишся люстром
листи читаєш і гортаєш блока
а світ безумно вже запінився стрибком

* Веніамін Білявський (1949 р. н.). Народився в місті 
Слов’янську на Донеччині. Мешкає в м. Донецьку. Поет, 
перекладач. Автор двох поетичних збірок: «Длительность 
(монолог мима)» (2006), «Старые фотографии» (2008). 
Українською мовою вірші перекладаються вперше.



[98] Олег СОЛОВЕЙ

відлуння воїна

тінь воїна губилась на стіні
і вірний пес беріг його задуму
свідомість тихо заникала у імлі
пізнавши дім новий – камінну стуму

втомився в днях і вивершив труди
і більш нічого він не хоче
для себе вирішив: лише до середи
й віддавсь обіймам лагідної ночі

уже не тут – позаду повені і зливи
і все скрадає й тлумить ніч
й кудлатий пес – товариш незрадливий
його зі сріберних покличе потойбіч

                                         

[99]Час убивць

перед війною

знесилені міста й старі світлини
у човнику дівча й промінчик випадковий
нікого вже нема й намарно не шукайте
залюблених в життя із відчаю спадкового

бо жереб наш – дивитися як повз і повз
в минуле йдуть часи – все далі й далі
у гори ті що ніби горем зігнутий колос
у сморід й тлум вокзальних вакханалій
 
вже відбулось усе і все скінчилось
рядками напівстертими утрат надбань
стара світлина – як господня милість
життя колишнього зникома грань

лишились дві побиті часом книги
й альбом – міцний родинний саркофаг
часи на мить сполучують вериги:
у святогір’ї озеро для неї човен і життя



[100]Олег СОЛОВЕЙ

1 травня 1960-го

в старих речах ще стільки пам’яти й тепла
їх ще торкатися дозволено вони ще з нами
й годинник той що зупинила в 41-му війна
дванадцяту підкаже вчасно й без обману

це час зібратись тут віддавши шану дому
скінчилася доба: минула – ніби й не було
дорослим бавитись розмовами мені ж малому
роками пити і не випити оскаржене вино

своєї юности спинивши відлік-подих...
втомилось навіть сонце спершись на перила
моє ж дитинство закотилося у подив – 
у цей квартал – такий усміхнений і милий

[101]Час убивць

 *Мішель Уельбек (автонім – Мішель Тома). Народився 
26 лютого 1958 р. Поет, прозаїк, есеїст, сценарист і 
кінорежисер. Автор поетичних збірок «Навздогін за 
щастям» (1992), «Сенс боротьби» (1996), «Відродження» 
(1999), «Обриси останнього берега» (2013).  Лауреат 
Ґонкурівської премії за роман «Мапа і територія» (2010).

               Мішель УЕЛЬБЕК*

                         * * *
Як скельця вигнуті – ці хвилі.
Завмерли в крижаній броні
Степи, такі широкі й нерушимі.
Ненависть не знайома вже мені.

У сніговім і пагубнім покрові
Ця заокруглена мелодія лілеї: 
Кільце стискається. І знову
Я згадую про неї.



[102]Олег СОЛОВЕЙ

                            * * *
Ти пам’ятаєш озеро, малюк? І як дивилися 
                                                               у даль ми.
Тепла такого, як із усмішок твоїх, 
                                                    допіру я не знав.
І ти мені указував на лебедя, на пальми,
І у твоїх здивованих очах про щастя я читав.

                                     * * *
Ти пам’ятаєш, як прокинувшись, ми вранці,
Коли ще місяць й море – геть далекі:
Як поспішали ми, утаємничені коханці,
Дивитись, як встають протуберанцями смереки.
                                                                  
І тиснуло, мов дерево, й поширювалось світло,                 
                                                                 До моря йшли рибалки, і нікого крім, – 
На тихих вулицях, що їх вподобав білий мім.

Й причастя сходу, наче подих, враз розквітло;
Й мурахи щастя втомлено повзуть до ніг і рук,
І серця тихого твого в мої долоні ніжний стук.

[103]Час убивць

                            * * *
Це пауза між криків. Помовчи,
Поки ще лямпа ледве світить.
Агонія в саду дерева мітить.
Блакитна смерть приходить уночі.

І все розписано й відомо наперед,
Принаймні, на наступні тижні:
Спочатку буде тліти тіло,
А потім вічність і найменший слід зітре.

Утім, і вічність – у мені. Це є закон.
Я тільки атомів невпинний рух,
Молекул хаос, мов кружляння мух
Всередині мерця. І він – Лаокоон.  



[104]Олег СОЛОВЕЙ

     Дорога

На щогли яхт шматками млосними спадало небо,
У бік шосе втікало світло ліхтаря.
Я споглядав жінок, як завше звіддаля,
Напіврозтулені їх губи, й відчував – мені це треба.

Та жодної упевнености ситої, і жодної надії
Упевнитись, що хтось мене пустив би на поріг.
Життя моє таке корисне і красиве, як торішній сніг,
Й таке ж надійне і міцне, як почуття повії.

Були ще вікна, в них усміхнені мімози і лілеї,
І ковзали жінки – щоразу поруч і щоразу повз.
Тож, у ночах моїх здебільшого вибагливий мороз,
А поміж ніг жіночих квітнуть орхідеї.

[105]Час убивць

* * *
Ти щось говорила про секс, про відносини між 
людьми. Чи говорила ти взагалі? Довкруги було
гамірно; здавалося, з губ твоїх злітають слова. Потяг
в’їжджав до тунелю. З ледве чутним потріскуванням.
з деяким запізненням засвітилися лямпи в купе. 
Я ненавидів твою плісировану спідницю, твій макіяж.
Ти була такою нудною, ніби саме життя.

* * *
Палац із хмар, мереживо. Ми рухались в незнані
Слізьми позначені простори.
Лазур здіймалась вище й вище – в сиві далі.
І брязкали затвори.



[106]Олег СОЛОВЕЙ

Наприкінці, у білім світлі
(диптих)

І
В останній ранок там, де снігу глиби:
Вокзал, народ розріджений блукає.
Коричневий труп цуценяти – ніби
Метафора: мовляв, тут виходу немає.

Наприкінці, у білім світлі, смерть,
Зникання тіл.
Я власну зупиняю круговерть,
І сонце сходить мляво, наче між могил.

Земля – закам’янілий рот: ні пари.
Я більш не хочу жодних мук.
І губи лагідні землі, мов санітари,
Мене не випустять з міцних надійних рук.

ІІ
Повертається ранок, земля димить.
Я помер – і на цьому крапка.
Прокидається сонце, й туман бринить,
І на хмарці біленька шапка.

Оживає природа, летить бджола,
І ніхто, і ніхто їй за це не платить.
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На полиці сумирний стоїть Зола,
І ніхто вже йому не зарадить.
Адже знаю: людина сама собі звір,
Адже сказано: Бог помер!
І, як вечір лягає, виходить у двір Сатир,
І веде за собою усіх химер.

І найперша із них називається страх,
А за нею назирці – численні зради.
І дивується в серці араба його Аллах,
Але це вже таке, бо на це вже немає ради.
І дух святої ґотики – то зайві ескапади.
Не меч – кредитка у скоцюрблених руках.

І навіть скелі розсипаються у прах. 

                          * * *
В метро, уже напівпорожньому,
Народ, немовби ірреальний.
Віддався я незнаному й ворожому,
Можливо, навіть інфернальному.

Мені відкрилась істина, що смак
Свободи є солодким без означень.
І я свій курс руйную навзнак,
Без зайвих роздумів і передбачень.
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Прокинувшись, я бачу: Монпарнас,
Тут поруч сауна для натуристів...
І відновився світ увесь і водночас.
І так незатишно мені поміж туристів.       

                               * * *
На пляжі казино – бетон і криця,
і гусне неба твердь
над капілярами легень.
Й коротка стегна не ховатиме спідниця.

Густе волосся й біла
камелія, й небесний тихий знак.
Від пестощів твоє зламалось тіло,
і місяць, й губ твоїх медовий смак.

Все це – з моєї провини.
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                    * * *
Волосся розпущене,
Сукня із глибоким декольте –
Вона мені довіряє.

Постіль не прибрана,
Птахи гуляють між кедрами,
Сьогодні у нас неділя.

Подивився у дзеркало,
Треба зварити каву,
Відерце для сміття повне.
 
Погляд її став колючим,
Вона хапається за валізу;
Все це – з моєї провини.

Злиденного нудить в метро,
Пасажири відходять подалі.
Прибуває потяг.
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                                       * * *
Миттєва слабкість – я долілиць завалююсь 
                                                                 на канапу.
Між тим коліщатка звички продовжують
обертатися. Ще один вечір намарне – а може,
й тиждень, а можливо, і все життя; тим не менше я
маю знову вийти з будинку, аби купити пляшку.

Юні буржуйки дефілюють між стелажами
у супермаркеті, елеґантні та сексуальні,
наче гуски. Напевно, тут є і мужчини, але
щодо них мені глибоко все одно. Єдиний отвір,
через який можливе взаємнення
між тобою й іншими – це, звісно, піхва.
Я піднімаюся сходами, ром хлюпає
всередині плястикового пакету. Я розумію
те, що гублю себе цим: от уже зуби
починають кришитися. Чому, ну чому жінки
розбігаються геть, зустрівши мій погляд?
Невже він видається їм поглядом нездари,
фанатика, ревнивця або маніяка? Я не знаю та,
вірогідно, ніколи уже не дізнаюсь, і саме в цьому –
причина всіх моїх нещасть.  
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Кінець вечора
Приступ нудоти наприкінці вечора – неминучий
феномен. Щось на кшталт наперед заплянованого
кошмару. Нарешті я припиняю знати та
починаю думати.
Порожнеча всередині все розростається. Ось воно. 
Цілковитий
відрив від реальности. Ніби завис посередині
порожнечі в місці, рівновіддаленому від усього, що
відбувається довкруги; під впливом магнітного
поля жахливої сили.

У цьому стані, коли відсутній контакт з
довколишнім світом, ніч може здатися тобі
надто тривалою. Такою вона і здається.
Не виключено, що саме в цьому запорука твоєї
безпеки, але наразі ти неспроможний
відчути це. Ти збагнеш це пізніше, коли знову
вийдеш на вулицю, коли знову почнеться день,
коли ти повернешся в світ.
На дев’яту годину він уже набирає обертів. 
Обертання
світу досконале, воно супроводжується 
                                    ледве помітним шумом. 
Світ затягне тебе у свою круговерть, змусить
поспішати – так плигають на сходинку потягу,
який уже вирушив від плятформи.  
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                                 * * *
Людина на іншій плятформі близька
До свого кінця. Це помітно.
Я і сам далекий уже від початку.
Чому мені її так шкода?
Чому конкретно?
На плятформі поруч зі мною двоє закоханих,
Вони не дивляться на людину
(Фальшиво закоханих, бо він
вже давно облисів)
І продовжують цілуватися,
Двоє закоханих, щиро упевнених,
Що один світ існує для них, інший –
для цієї людини,
Людини навпроти,
Яка підводиться й збирає свої пакети
із «Призюника»,
Тепер вже напевне наближаючись до кінця 
дороги.
Чи знає вона, що Ісус Христос
Загинув заради неї?
Підводиться, збирає свої пакети,
Човгає до кінця плятформи, де турнікети,
І сходами, за поворотом, зникає.
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Останній рубіж оборони проти лібералізму

Ми зрікаємось ідеології лібералізму,
бо вона не спроможна наповнити
життя наше сенсом, указати нам путь
до мирного співіснування індивіда
із собі подібними у суспільстві,
що заслуговує іменуватися людським.
Зрештою, перед нею й немає таких завдань – її мета
зовсім інша.

Ми зрікаємось ідеології лібералізму
заради енцикліки Льва ХІІІ – тієї,
у якій про соціяльні місії Євангелії, –
користуючись тими ж мотивами,
за якими біблійні пророки
проклинали Єрусалим і накликали прокляття
на нього;
І упав Єрусалим, і, аби воскреснути з небуття,
у нього на це пішло чотири тисячі років.
Доведено і не підлягає сумніву: будь-який
людський вчинок
все частіше й частіше оцінюється
виходячи з критеріїв суто економічних,
з показників математичних,
які можна представити
у вигляді імпульсів електричних.
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Це неприйнятно для нас, і ми будемо боротися
за те, аби взяти економіку під контроль
й підкорити її іншим критеріям, які
я не побоюся назвати моральними.

Бо, коли звільняють три тисячі людей і я
чую при цьому тріскотню про соціяльну вартість
реформ, мною опановує дике бажання
задушити власними руками десяток
аудиторів –
Як на мене, то і буде правдивою реформою,
Практичним кроком, відповідно з натурою
Й схожою гігієнічною процедурою.
«Довіряйте приватній ініціятиві!» – кумкають
вони на кожному кроці, немов божевільні,
немовби старовинні механічні будильники,
одноманітний дзенькіт яких доводить нас
до стану безсоння, яке уже скрізь
і виснажує.
На це я не маю що їм сказати, крім того, що
зі власного досвіду, жахливого й надто
стабільного, мені відомо:

Приватна особа (я маю на увазі, звісно,
окремого людського індивіда) – це, зазвичай,
тварина, іноді жорстока, іноді жалюгідна,
довіряти ініціятиві якої можна лише
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у тому випадку, якщо стримувати й скеровувати її
жорсткими та катеґоричними моральними
принципами, немовби палицею.
Але саме цього і не передбачено.

Ідеологією лібералізму, ясна річ.
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