Олександр ЧЕРНЕЦЬКИЙ

Корiння — вiчнiсть
***
У квiтнi — коронацiя весни!
Снiги зiйшли.
Земля й тополi — голi.
А вже довкруж майдану, на роздоллi,
зухвало парубкують ясени.
Спiшить ручай на зустрiч до рiки,
Ляга на гул така зелена свiжiсть...
Весна дарує нам тепло i нiжнiсть
з ласкавої
i доброї руки.
Спадає день.
На тихi й свiтлi сни
у голови кладе найперше зiлля...
У квiтнi — коронацiя весни.
Весiлля.
***
I день згора, i нiч згора —
усе на свiтi попелиться...
Та ось — немов з плечей гора,
i ти, наповнена добра,
iдеш до мене прихилиться.
Iдеш, як свято в сiрий день,
як синiй дощ на перший посiв.
I серед наших двох покосiв
нам осiнь третiй прокладе.
На добрi днi, на тихi сни,
на нашi руки, повнi таїн...
I вже летить в обiйми син
i помiж нами виростає.
I вже ми втрьох з вогню й золи
кладем у серце грiм щасливий...
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...Коли б не грози тi i зливи —
ми й дня, мабуть, не прожили.

Перед штормом
Серпневий жар...
Вечiрнiй присмак.
Принишкло%стишена вода.
Хiба що десь зненацька присне
чаїний смiх.
I — пропада.
I припада до хвилi радар
чутливим променем зiрниць.
Лягає вечiр горiлиць
на сполотнiлий дебаркадер.
Серпневий жар...
Червоний присмак.
Холодно%сiрий зблиск води...
А у води ж солоний присмак.
А смiх у чайки... молодий!
***
На трьох весiллях їй кричали "гiрко",
Старе вино за край стола лили...
Була любов.
Чоловiки були.
Було на серцi лагiдно i дзвiнко.
Вiд поцiлункiв.
Вiд рясних обнов.
Вiд щедрого селянського обiду...
Та тiльки першим вересень пiшов, —
зорав поля
i не залишив слiду.
Був жовтень. Для сусiдок напоказ.
Ходив селом, своїм багатством мiрявсь.
Та в нього, мабуть, iнша завелась.
Труснув сади
i з тим добром завiявсь...
175

Змарнiла. Подалася на порi —
чекала листопаду на дорозi.
А вiн прийшов.
I листям не зiгрiв.
I сам згорiв на першому морозi.
Було...
Спливло...
Та тiльки серце й досi
на когось ще надiю сповива.
...Тремтить в садах стара, зiв’яла осiнь,
печальна,
як покинута вдова.

Корiння — вiчнiсть

А над плесом ходить вечiр —
синiй%синiй.
Через рiчку,
через нiчку,
через брiд.
Он з тобою, он до тебе —
Тiльки син мiй...
Надивляється здивовано услiд.
Так запахла
чебрецева i вогниста,
не моя уже, а синова весна...
Дорога моя надiя —
Золота весiльна пристань
вiддає йому у спадок
два весла...

Корiння — вiчнiсть.
Листя — вiчний прах.
Iще б сто лiт родить моєму саду...
Та вже пора.
До спокою пора б,
до врочого, як пiсня, листопаду,
до iстин первородних i простих,
коли твiй сад холодний i порожнiй.
О, березню,
довiк менi прости,
що я не твiй вчорашнiй подорожнiй.
...Так хочеться збороть тремтливий щем,
через межу на себе подивиться,
де ми корiнням станем, а не листям,
i в сизiй бруньцi знову проростем!
***
Так одчайно, непомiтно
вiдгулялись нашi весни.
I куди ж це той зазимок пiдганя?
Чи пора уже з весiлля?
Чи пора сушити весла?
Чи збиратися в дорогу без коня?

176

177

