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Від редакції
Гасло цього номера — «ПОЛІФОНІЯ». Саме таким вийшов
№18–20 «Святого Володимира», у якому поєдналися голоси
студентів різних вузів, різних спеціальностей, різних поглядів та
різних уподобань.
Альманах презентує надзвичайно широку жанрову і проблемно-тематичну палітру: від поезії громадянського звучання
(патріотичної, антивоєнної) до інтимної лірики, і до, здавалося
б, неочікуваної від молодих авторів, духовної і філософської
поезії; а в прозі — від побутових замальовок до психологічних
ескізів та перекладів зарубіжної літератури «фентезі».
Поліфонічною вийшла і рубрика «Критика.Есеї», де зібрані
літературознавчі розвідки, рецензії та есе.
Для оформлення нинішнього числа альманаху були використані художні світлини та образотворчі роботи студентів спеціальності кіно- та телемистецтво, журналістики та видавничої
справи та редагування.
У цьому номері ми намагалися надати якомога просторішу
платформу для дебютів, і тому читач помітить, що деякі твори
публікуються, так би мовити, з великим «авансом». Наскільки
себе виправдають той «аванс» і така позиція редакційної ради,
сподіваємося, буде видно уже з матеріалів, що надходитимуть
до наступного номера.
Ще одним експериментом цього номера є публікації іноземними мовами, зокрема, англійською та російською.
Крім текстів студентів Інституту журналістики та інших факультетів та інститутів Київського національного університету
імені Тараса Шевченка (рубрика «Поезія»), у рубриці «Наші гості» представлені творчі роботи студентів з Луцька, Запоріжжя,
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Полтави, Сум, Чернівців, Ужгорода, Дрогобича. Радо вітаємо
гостей і щиро вдячні за допомогу і підтримку нашим друзям і
колегам — завкафедри соціальних комунікацій
Східноєвропейського національного університету професору Світлані
Іванівні Кравченко, професору кафедри журналістики Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка Світлані Василівні Семенко, завкафедри журналістики
та філології Сумського державного університету професору
Олені Григорівні Ткаченко, старшому викладачеві цієї ж кафедри Василю Васильовичу Чубуру, завкафедри журналістики та
соціальних комунікацій Класичного приватного університету
(м.Запоріжжя) доценту Вікторії Анатоліївні Ковпак, запорізькій
«Фан-зоні українського слова» та прес-секретарю Товариства
«Просвіта» Вікторії Петровій, доценту кафедри журналістики
Ужгородського національного університету Володимиру Юрійовичу Тарасюку.
Окремо хочемо подякувати викладачам, які, долучившись
до студентського багатоголосся, підтримали альманах своїми
художніми та літературознавчими текстами: доценту кафедри
кіно- та телемистецтва Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевчека Ользі Сухомлин (Ользі Ольховій), Василю Чубуру
(СумДУ), Вікторії Ковпак (Класичний приватний університет).
Сподіваємося, що під таким товариського-братсько-колежанським (і батьківським) крилом нашим молодим авторам затишно і комфортно.
З цими словами випускаємо «Поліфонію» у широкий світ,
побажавши їй успіху.
P.S. Ми ще не знаємо точно, у якому форматі буде наступний номер альманаху «Святий Володимир», але сакраментальне «To be or not to be» («Бути чи не бути») вирішується для
нас однозначно «to be continued» («далі БУДЕ»). До зустрічі!
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{ПОЕЗІЯ}

ольга ольхова

поезія

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Ольга Ольхова

Викладач Інституту журналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, кандидат наук із соціальних
комунікацій, член Національної спілки письменників України.
Народилася у Луцьку, в цьому ж місці закінчила гуманітарну гімназію №14. Закохана у місто свого дитинства, адже
тільки тут «голубокрилі ангели» блукають вечірніми вулицями
і пошепки розповідають легенди, які просто треба підслухати
і записати. Сьогодні частіше слухає історії Києва, де мешкає
з сім’єю. Любить подорожувати, каву і спілкуватися в офф-лайні. Пише поезію, прозу, переклади, статті, дисертації, списки
справ і плани на рік, а ще вірші до шкільних сценаріїв, відгуки
на студентські роботи, часом — статуси в соціальних мережах,
часто — те, що під час написання ще не має своєї родової чи
видової ознаки. Розрізняє толерантність і толерастію, хотіла б
згадати, як же гарно хоча б часом грати на фортепіано, а ще
мріє про мир в Україні.
Ще студенткою неодноразово друкувала добірки віршів
у «Святому Володимирі».
у моє герметичне життя
ходять автобуси
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***

по великих святах
і везуть мене босою
по широких світах
а потім
приходять будні
і стають почуття осудними
і автобуси
міняють
зношені крила
на прочерки
у розкладі руху
***
Їм ніколи
не приручити
моїх летючих
риб —
у моєму найглибшому
нурті
водяться хмари.
Не переліпити,
не переплести
на свій штиб
ані жодної пестощі,
ані єдиної чвари.
Котять глибини,
як слину,
тугі валуни:
умерзаю в крижину
із всуціль віскозного пледа —
риби — літають,
люди — мовчать,
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а крильми
пестять
і міряють
небо
в екрані
айпеда
1.
Ця весна — високосна,
у ній — на один —
забагато дотиків.
І так густо раює
ваніль
на лапках
вербових котиків.
Ця весна — високосна.
Авжеж.
Ходить вітер
в поля
на заговини.
Первоцвітних
мільйони пожеж
на одну —
забагато
повеней.
2.
Ця весна з високості
стоголосою бростю
розцяцьковує обрій
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як рельєфний пролог.
Постає з первоцвіту
вкотрестворення світу.
Синім проліском неба
усміхається Бог
Диптих

***
Тут стільки світла: Лучеськ, Люб’язь, Світязь.
У шпильках хвої — викрійки лісів.
А в серці — замок. А у замку — витязь,
що наймолодший з Гедимінових синів.
Легенд без ліку — в люстрах синьоводих.
І оповідачі — не так собі — князі.
Що не будова — то прадавній подих,
Що не пейзаж — то гімн земній красі.
Як чатові, стоять дитинців вежі,
Пильнують час, немов серцебиття...
Вплітаються до замкових мережив
Історія, сучасність, майбуття...
Ти зцілуй із мене смак
тих, хто був до твоєї ери.
Усі докази знищ
поза тобою тривань.
Стиш твердою рукою
зіржавілу гойдалку нервів
і точкою
мого відліку стань.

***

Ти не слухай чужих —
я єдиною буду правдою.
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І прологом твоїм.
І неминучим кінцем.
На вершину зведу,
стану німою розрадою.
На чоло твоє ляжу
лавровим вінцем.
Лиш відбудься в мені,
наче первісток, писаний римами.
Наче досі відсутні були
і планета, і ми.
Я готова в тобі розчинитись
чуттями незримими —
тільки станься
моїми
крильми.
Хлопчику мій,
моя невимовна емоціє!
Теплий промінчику осені,
у самий вересень
поцілив собою
у нерівномірній пропорції
до здорового глузду…
І всі зазубринки стесано…

***

Лагідний мій,
моя затамована совісте!
Польоти до прірви,
падіння в висоти й принади…
Котяться келихом п’яні
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і густо промовисті…
Тугі виноградинки
із сусідського саду…
Провино моя,
немає нічого смертельного
у некримінальній дозі
гріха смертного…
Тільки осад у імені…
Тільки сльози з-під вій…
І нічого інертного…
Хлопчику мій…
***
Кричу безмов’ям. Бракне слів…
Чи може щось боліти більше?
Душа давно вже спить без снів,
Диктує тільки білі вірші.
Немає ритму в глибині
і не римуються тривоги.
Від сліз, що визріли в мені,
в поезії промокли ноги.
Для зцілення і для письма
шукаю, де б наснаг надбати.
Якщо не вивчишся сама,
хто ще навчить тебе літати?
Місто
Тебе маскують. Тебе ховають
під суперпластичними та супермодними
11
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шатами-ґратами. І не питають,
як почуваєшся, чи, власне, дома ти?

Збігає втома

Ти ж тільки стогнеш. Ти ж тільки плачеш
забутими фресками без реставрації.
У серці твоєму не гояться дачі,
а ти втрачаєш музейну грацію.

Перетворилася кімната
Нічну мозаїку

Мову стишено. Голос зірвано.
Грим із реклами та ілюмінації.
Мабуть, надовго Бога розгнівано —
в неонових спалахах сліпнуть акації.
Вкотилась ніч

***
на місячному колесі

блискучі спиці
Думки, мов лелики,
а за стіною
Пітьма щезає —
Бузково шурхотить
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а колесо

стали жорнами,
летять на нічники
вкотре за життя
злякані примари
по тротуарах

в міський пейзаж,
що мелють час.
обпікаються,
сусіди сваряться.
біжать карнизами.
світанок ризами.

я
після тебе
озеро
походження
льодовикового
бо там де було
так
глибоко
до ран
до синців
вода
раптом змінились
козирі
і по твоєму
сходженню
сталося
тихо і
болісно

вранішньою кавою
в шкаралупу —

розвіяв ворожбит —
змінило спиці місячні

на кахель сну:
тугу й тісну.
світанку блиск,
на сонця диск.

***
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порожньо
аж біда
намріяном’ятними
фьордами
сходять
глибини
і
відстані
і тільки
початок
лютого
і тільки
кінець
кіно
а
я
після тебе
озеро
походження
нелегального
озеро
щастя і
радості
озеро
все одно
***
коли викидаєш когось із
життя свого
не порпайся потім у смітниках
не варто
14
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не відшуковуй шовкової стрічки
старту
і поношений мотлох не видавай
за обнову
не сортуй спогади на гидкі і зовсім
огидні
і не визбируй любовно
солодкі моменти
до речі, потрібні чи не
найсильніші ферменти
для сентиментів…
особливо для тих,
які спідні…
не визбируй по крихті слова —
хай колись
і ласкаві
тут і автору, і словам його сплив
термін дії
той вогонь із КОЛИСЬ тебе ТУТ аж
ніяк не зігріє
тут вже щирих нема
найщиріші тут теж
вже лукаві
якщо викидаєш когось із життя
забобони
не слідкуй за сміттєвозами, навіть
на мапах
бо за ними, а часом і за тобою,
тягнеться запах
15
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а ще ходять ворOни… у пошуках…
ходять…
ворОни…
***
Ненавиджу
тебе
люблю
каштани квітнуть аномально в вересні
птахи не перелітні — лиш віднесені
і днів бракує у календарю
виходжу на нову межу
люблю
тебе
ненавиджу
густіє небо аморально грозами
біди не відженеш лише погрозами
в сідлі ще впевнено сиджу
люблю
тебе
ненавиджу
і хто указ для течії ріки
зцілує хто обручку із руки
і де межа від щастя до жалю
ненавиджу
тебе
люблю

поезія

Такою, як колись, я вже не стану…
Якщо ставати знов, то тільки — іншою…
Якщо тривати, то ніколи — зайвою…
Не бути в спогадах під грифами «колишньої»…
Згадатись мимохіть міцною кавою…
І кількома гріхами… недогрішними…
Немає дамб, немає меж і відстаней…
А так болять пелюстки альстромерії…
Нема нічого… Лиш самотні істини,
А ми у них і за ключі, й за двері…
Відгородись, допоки сил і настрою…
Допоки ми не стали незворотними…
Допоки я не стала просто пасткою…
А почуття — буденними й марнотними…
Найглибше море — не Карибські впадини,
А те, в якому ми так і не плавали…
Ніколи щастя не буває краденим…
Зеро трапляється…
Та ми не ставили…

***
Відгородись від мене Юкатаном…
Стіною джунглів… Зливою тропічною…
16
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Ана Море

Студентка 2-го курсу журналістики, спеціалізація «мистецька журналістика».
«Пишу вірші. Намагаюся не лінуватись писати прозу.
Танцюю в шоу-балеті «Connection». Співаю вголос на вулиці».
Про плани на життя: «Журналістикувати. Писати. Фотографувати. Грати. Танцювати. Кохати. Жити. Крапка».
Про творчий псевдонім: «Починали з Алєкс в 3-му класі,
потім була Аля та Стюша. Нині Ана та Стася. Як кому зручно,
аби не Настя».
Передсмертне
One day I will find the right words, and they will be simple.
А ти?
Аллен підняв очі вгору. Замовк.
«Я не вовк,
І не лис,
Я не зник,
Я не стих,
Я не пас
18

І не вниз».
За раз — розчинив
Ся.
Аллен вхопився за горло. Власне.
«Я нездара,
Нікчема,
Пройдисвіт
Розхристаний,
Каналія
Я — даремний».
Запалює — гас
Не.
Аллен стає на коліна. Кричить.
«Відпустіть!
Не тримайте!
Сховаюсь.
Не в зграї
Кричатиму
Каїном».
Затихає — ні
Мий.
***

Запхати свій голос
Зможеш?
Не на стіну у рамочки — вище.
Ні, чесно, ніхто не просить,
Ні ґінзберзтва, ні керуацтва.
Просто
Трагедії — не трагедії,
Злами — не злами,

19
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Муки — не муки.
Якщо твої слова
Не стануть
Забутими.

в тебе немає можливості
чи недостатньо сміливості
в мене цитати давно в голові заїжджені,
спалені, з`їдені, зріджені

Каменем
Втони,
І най тебе розірве зорями.
Втони,
Хай бісів світ розтягне тебе на шматини.
Втопи себе.
Прибий до дна цим беззпринципним голодом.
Прибий до дна розмовами прогнилими.
Втони й
Літатимемо океана простором,
Смертельно битимемось головою об човни і рифи.
Волай про допомогу,
Вилийсь росами.
Втони, втопи себе, гори.
Ая
Чекаю нині.
Принаймні пів мене чекає.
На пів тебе.
Літатимемо океана простором,
Згниєм,
Та хоча б вдвох згниєм
Або по половині...

світло вимірюється кількістю сонячних зайчиків, що по стінах
світло ховається за фіранками в аудиторіях
в тебе відсутні картинки
чи недостатньо бажання
в мене стабільно гидотні, нудні історії,
знуджені, зжмакані, пройдені

somebody catch my breathe
тепло вимірюється кількістю поглядів з непритягнутою за
вуха щирістю
тепло ховається на сидіннях в автобусі, кимось залишених
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літо вимірюється кількістю моря: в розмовах і фотографіях
літо ховається під тупотінням вокзалів й перонів
в тебе відсутні метафори
чи недостатньо шукання
в мене затерті щодень все ті самі розмови,
переговорені, переплакані
ми не вимірюємось
ми ніде не ховаємось
Запишу
Ти розумієш
Що я
Не розумію?
Ніч стає ініціацією, а ранок — розбитим глечиком.
Висохлі стриї не крутитимуть млин,
Я колись перестану кохати мрії,
Зміняться речі навколо, конструкції речень.
Замкнені кола востаннє проведуть струм і розімкнуться.
Не перестати думати, не заховати сум.
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Вулиці стануть пустими й безлюдними.
Хронос, хоч і не Кронос, та все ж пожирає своє.
Голос затихне, я замовчу, і ти втратиш те,
Що давно вже і так твоє.
Варто лише протягнути руку, варто лише... А може не варто.
А може розрубано вже волосину.
Падає Дамоклів меч.
Я гину.
Ти гинеш.
Ми вже
Давно
Загинули.
З свого власного тіла. Втеча. Новий суперблокбастер
Ми знаходимо собі виправдання,
Ми постійно знаходимо дурнувате пояснення своїм діям, що
вберігає від шматувань сумління і решти внутрішніх шматувань.
Ми не вміємо,
Хоча, може, і вміємо.
Ми не хочемо, хтозна хочемо чи.
Боїмося й хотінь, і бажань.
Як не дивно...
Зістрибуємо з дахів від страху,
Не залазимо на дахи через нього ж
Гонка по Всесвіту власного я від «не боюсь» до «не можна
боятись».
Вартість нашого вчинку чи нашої дії так залежить від власного
ставлення
До неї чи то б пак до нього.
Кількість рупій, центів, копійок, зелених, начхати.
Як сиділи за ґратами, так й виглядаєм з-за ґратів.
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Власних дурних неумінь.
Неумінь не не вміти,
А невмінь навчитись,
Невмінь не боятись програти...
Пішки — не варіант,
Осідлати коня не спробували.
Грант розіграно —
Я не виграв.
Ну що ж,
Кат підіймає сокиру.
Ти тікаєш. Сокира опускається мимо.
Щоразу кивати п`ятами вже природно.
Ну, окей, чуваче,
Біжи,
Щасливо
Смачного
Втрачаємо по крихточці крихта за крихтою,
Забігаємо наперед, ховаючись в шафі і під шафами,
Штрафами
Кожен карає кожного, — і врешті себе забиває цвяхами,
накриває стріхою.
Час вже йти?
Не відпускаємо, не даємо ні секундочки шансу скинути
зайвими римами
Зайве.
Кригою впевнено сковуємо й те, що під серцем, й те, що у мозку.
Може, під серцем і шлунок, але ковтаємо через гарне звучання.
Запрограмоване сприйняття —
То є.
Хльоскає, хльоскає, хльоскає
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По обличчю, по морді, по пиці.
Кохання? Ха. Відправляємо швидкісного гінця.
А в коробці печінка, не серце.
Ого,
Ну й поворот.
Продовжуємо смакувати життя
Далі,
До денця
Ложками.
***
Плечистий вусатий дядько
Заносить молот над наковальнею:
Гуп! Гуп! Грюк! Гах!
Викочуються маленькі окрайці хліба,
Сплітаються в Аріаднині нитки.
Яж
Ні чорта не знаю.
І ти
Ні чорта не знаєш.
То нащо тоді цей гамір?
На що
Малювати
Не справжні картини,
А жалюгідні підробки?
На ватман?
Життя,
Якщо й фільм,
То точно не має передпоказів.
І як би тобі не заспойлерив хтось,
Ніхто
Його дійсно
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Не
Бачив.
Ти вже
Пробач-ч
Чи..
Але
Все в прокаті.
Все вчасно
Й під час.
ПідСтава.
Гуп! Гуп! Грюк! Гах!
***
Паузи.
Вміння тиснути кнопку з паралельними смужками
Допомагає бачити.
Ти
Відкриваєш очі
Я
Розчиняю значення
Скручую
Гамузом
Мрії.
Паузи.
Щомоменту, ну добре, не «що», але часто
Залишають відбиток.
Ти
Усміхаєш кутиком.
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Я
Виливаю в сито
(За дверима, де птахи на чатах)
Спогади.
І хай час не стоятиме.
Хай усі вчать про плинність.
Мій грандіозний задум:
Все в голові.
Хочеш —
Пауза.
Мрії.
Спогади.
Бачу як хочеться.
Тисну —
Кадр.
***
Ніхто не наповнює попільниці.
Палити, кажуть, не модно,
А потім
Знаходять недопалки
Між дзвінками, за мріями, над квартирами.
Ніхто не наповнює попільниці,
Бо попіл заховано
Аж всередині:
За хребтом, між лопатками, в спинах.
Ніхто не наповнює попільниці,
Вони напхані вщерть
Вже дуже давно.
Між життям й нежиттям
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Палимо час.
А він, як відомо, –
Не оживає.
Пропалені, перегорілі.
З попелу в попіл.
Як діри на килимі
Чи сорочці.
Ми
— Необережні
І випадкові
Холодні
Порухи.
Повз попільниці.
Гаси.
Вже
Догоріли.
Замість жити
Тліємо
І
Ніхто.
Не наповнює.
Попільниці.
***
Потяги мають погану звичку —
Грюкати далі з колій.
Нести за межі безмежного
Саквояжі, валізи,
Приносити гниль
Натомість.
Розкладаючи долі
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На
Органічні сполуки.
І тоді не «чух-чух»,
А скоріше «ба-бам».
І вже очі шукають хоч трохи прихистку.
Голі й скромсані
Щирі колись тіла
Пірнають в телефону вхідні,
Вихідні
І пропущені виклики.
Ризик
Вічності, щось як назавжди.
Ризик втратити й загубити,
Згубитися —
Як есенція смерті
Пролазить носом.
Тисне, давить.
В роті солоний присмак
І не сліз, і не крові — солі.
Пхають прямо в горлянку.
Силою.
То,
Знаєш, по ходу навмисно
Годують болем.
Ну ж бо, ковтай,
Давай, здригайся.
Лише не дихай.
Більше
Не треба.
Немає
Нащо.
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Потяги мають погану звичку —
Грюкати далі з колій.
Ти — потяг.
Що ж, вітаю.
Сценарій відомий.
Граймо.
***
Бамкання твого годинника розриває скроню надвоє.
Одну. Інша давно спустошена.
«Пані Життя, нащо Ви так зі мною?» —
Репліка майже кожного
З нас.
Хтось, може, вважає життєйко паном,
А хтось дитиною.
Варто, мабуть, забрати у нього право
Бути живим, одухотвореним, дихати.
Може, мабуть, майже —
Баста.
Годиннику — смерть.
Життю — трупність.
Хай розривається скроня краще.
Хай розривається біль десь —
Е біґ, біґ бенґ.
Далі — пусто.
Ми
Згасли.
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Вщент
Зламано.
Комптона хвилі
Виявились
Закороткими.
***
Йотнарів давненько вигнано з Мідгарда.
Мешканці вікінгських міфів прокинулись.
Думаєш,
Виживеш?
Хто здатний виграти?
Най будь що буде,
Темрява проти людей,
Темрява сковує видихи,
Слизь
Ко
Гадюч
Но
Холодно.
Поруч біснуються ельфи і орки.
МЕлькор воює за право правити.
Думаєш,
Виграєш?
Хто здатний вижити?
Світ розривається.
Світло ховається в землю.
Світло тікає під воду.
Сти
Ха
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Павуч
Но
Зранено.
БОги обох світів упали.
БОги нажахані владою, болем, розпачем.
Гру
Розпочато.
Бойрани
Гоцають.
Нам
Надто в кайф тікати,
Ховатися в іншій реальності.
А в нас же тут власні битви,
А в нас же тут власні бОги,
А в нас же тут, наче, справжність...
***
Міста вміють скажено тиснути.
Так, як і пресом навряд чи вийде.
Сплюскують мозок
І ось —
Ти на березі
Тітікаки —
Гірської Пуми, мовою кечуа.
Двадцять і сім сусідок вміло застрибують,
Сповнюють його до краєчку,
Його — озеро.
Мільярдами відер не вичерпаєш усієї величності,
Всього багатства.
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Течії зносять спогади
Болівійців та перуанців.
А що,
Думаєте, на них не тиснуть їх власні міста?
Ось і ваш спільний куточок втечі —
На три тисячі з лишком метрів угору,
Туди,
Де гніздяться орли й гіпогрифи
З історій іспанських поетів.
Навряд чи вони (ті поети)
Колись бачили
Ними ж вигаданих поселенців приозерних висот.
А ви?
Може,
Досить чекати на власне життя?
Гайда до озера чи астероїду один-вісім-нуль і ще раз один*,
Що також зветься цим дивним для нас ім’ям — Тітікака.
*1801

***
Твої очі не сірі і не зелені
Без кольору
Вирву райдужку нігтями, якщо попросиш
Вибач
Випито чай
Розтрощено чашку
Щоночі вмираю,
Народжуюсь теж
Щоночі
Гуркіт вбиває зсередини черепа
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Ти заховався
Досить потужно
Стеблом дерева
Стане коріння, як буде пізно
Черево
Розривається
Час полювань
Виходять демони
Ззовні хапаю тебе за руки
Чіпляюся пальцями за зіниці —
Порожньо
Хочеш — тікай
Хочеш зникнути?
Мої
Стопи вростуть у землю
Стогони
Стихнуть
Жриця жаху
Відпускає
Я проклинаю жрицю
Хапаю за комір жах
Треба, будь ласка, лишайся
Ша
Тихо
Я не кричатиму
Ось твоє жало
Хочеш — вбивай
Кайфово — грайся
Воскресати щоразу весело
Й весело
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Якось
Таки
Не воскреснути
***
Хочеш, віддам тобі кожного з своїх маленьких катів?
Хочеш,
Ділитимусь кожною з своїх маленьких утопій?
Стомлені
Спокоєм, знуджені сірими хмарами
Мовчки ховаємось за останніми хвилями снів
Власними кармами,
Власними штилями,
Власними
Ми.
Вічність не тисне без тебе на маківку чи на потилицю,
З неба летять не краплини,
А віра
Сиплеться.
Стомлені спокоєм, знуджені сірими
Хмарами.
Вже підіймаємось
Все вище і вище,
Вище і вище
Ми.
зловити однією рукою.
підкинути вище сонця.
за ноги,
за пальці,
за голову.
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торкай його волосся.
торкай його волосся.
це — все, що варто.
все — навіщо.
все — заради чого.
Студентський
Ранок невдалого суботнього дня
Збирається на роботу, на ходу випиває каву.
Чи в універ — неробочі робочі суботи.
Ніхто і ніде не чекає.
Пальці стискають пом`яті банкноти.
Ті, що на проїзд,
Типу чекають своєї ж долі.
Віддає свій гігантський приз
Якомусь виродку, виродженому ворлдом,
І ним же народженому.
Нікому немає різниці.
Всі скопом заходять в метро,
Всі скопом із нього виходять,
Не помічаючи
Одне одного.
Хтось наступає на ногу, на нього кричать,
Хтось злиться, хтось злиться ще більше.
Ніші заповнені тарганами і вуличними музиками.
Ніхто не порівнює музик з тарганами,
Просто обидвоє існуватимуть і без присутності.
О, вечір вже.
Пора повертатись додому.
Де дівся час?
Чи то в голові, чи в часопетлі трохи злами.
Перестрибує день,
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День за днем, день за днем...
— Відпустите?
Відпустіть. —
Дуже просить невдалий суботній.
— Завтра буде невдала неділя, куди поспішати?
Гармати
Заряджено. Постріл у груди — бем,
Відбився снаряд.
Побільше невдач.
І життя точно віднайде,
Сто відсотків надибає неіснуючий сенс.
Ранок невдалого суботнього дня:
Ніхто і ніде не чекає.
Початок.
Кінець.
Як завжди: початок — кінець.
Зв’язок
Давай ти купиш рації.
Це чудовий винахід, знаєш.
Ти будеш лягати спати у своє далеке географічно ліжко,
І коли мене згадуватимеш —
Виходитимеш на зв’язок з моєю станцією.
«Прийом. Добраніч»
Це краще ніж телефон,
Бо не вхідному абоненту брати слухавку.
У тебе падатиме чергова чашка,
І замість повідомлень чутиму твій голос:
«Прийом. Я лузер»
«Прийом. Я знаю. Не засмучуйся»
36

поезія

Хто перший прокидатиметься —
Будитиме. Бо з біса ти ще спиш, а я вже ні.
Сигнал, потрібна хвиля й високочастотно як гігантський кит:
«Хеййо! Привіт!
Підйом! Привіт!
Ну як спалось? Чим ми займалися в твоєму сні?»
А хочеш, я можу купити рації.
Лиш тільки з гарним звуком, бо мій голос й так не дуже
у динаміку.
І це не зброя, і не забавка — погратися,
Це просто безвідмовний спосіб бути поруч
У цьому надто зайнятому світі.
Замість соцмереж:
«Прийом. Я тут»
«Прийом. Я теж»
turn out.
you`ll see
you`re not on your own.
do not get down.
your tree
will grow.
keep going

NSF

turn out.
someone
will show how not to forward
this crowd.
your ground
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will turn on the road
keep going.
and never stop fighting
only when dying
damn, only when dying
Аморфність Б
...може
це суцільне нинішньопоколінне «впадло» не наше
а десь зверху програму запущено
мож сам всеволодарь втомився
й понабравшись лінощів втикає у багатосерійник «людське
життя»
і тому не втручається
і тому все іде своїм ходом
і душі втрачаються
губляться
і кохаються, не закохуючись
а, закохуючись, не кохаються
він, коротше, забув про щасливі фінали і режисерські
поправки
і тепер сотні хосе з ремедіос, ребекою, амарантою
(одночасно)
санта-барбара
цікавіше ж
яке кому діло як нам тут живеться
може на рекламі зганяти і виграти шматок щастя у нарди
хоча ні
в нарди не шарю
що ж, пане всевишній,
поставте на паузу чи попросіть перебивку
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і нумо на щастя
зіграємо у чікен-брікен?
Про розмальовки
Сьогодні наш колір — білий.
І не тому, що почалась найхолодніша з чотирьох суб’єктивно
оцінених, різними людьми улюблених і ненависних
Пір.
Сьогодні наш колір — білий.
І не тому, що чистий лист — «початок» у всіх метафорах —
білий папір.
Сьогодні наш колір білий, бо
А) Холодно
Холод проникний, мабуть, навіть усепроникнИй
Б) Холод не зовні, а скоріше, всередині і надовго.
Зашторені, заклеєні білим скотчем вікна.
Замуровані в душах душі за мурами.
Сьогодні наш колір білий.
І не тому, що червоне на білому — гарне.
Та й взагалі, що гарного у краплях, коли то не вколена веретЕном матінка Білосніжки,
А справжні росинки страхУ і війни.
Сьогодні наш колір білий.
І не тому, що стяг миру — білі полотна, хоругви та прапори.
Сьогодні наш колір білий.
Не через обличчя, нажахане й знекровлене?
Причому не тільки у тих, хто «відселений з дому», а й
в диванно-лежачих плакальниць, що всією душею скорботно
переживають.
Сьогодні наш колір білий
Зовсім не через те, що біленькі ручиська за гроші штахети
тягають,
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Бо треба десь жити і чимось платити за хліб.
А тут ще й метро піднімають в ціні,
Європа ж чекає.
Сьогодні наш колір білий.
І не тому, що нові горизонти, стартова лінія, перерізана
стрічка при вході.
Нові візи безвізові,
Тобто, ні.
Нові візові візи.
Нові ноги відрізані.
Фі, надто грубо, люди не люблять реальність і простонародні, неприкрашені й не редаговані, чесненькі фрази.
Сьогодні наш колір білий.
Бо білі манжетики від «Аріель» чи, може, бо білі пігулочки
рекламують нові від маразму?
Та ні, знову мимо.
Наш білий — туман.
Навис як молот Перуна за злам пантеону.
Невизначеність, незрозумілість, примарне майбутнє, примарне життя.
Поставим ва-банк?
На білий,
Сьогодні ж наш колір є білий?
Це ж ще не кінець?
І все-одно, що в рулетці лише червоний і чорний...
Відірвано від
я можу бути чим ти захочеш аби
була
я можу змінити цей світ
разом з тобою
чесно
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занадто багато думок і занадто мало
тепла
я відправляюсь з тобою в політ
якщо ти візьмеш
якщо я візьмусь
скресну
як лід на весні
в весну
через телепорт
ми є пісні
ми є життя
ми є й були
ми тобто я
і ти
ну як тобі ідея?
ходи
ходімо
хей-йо
Черевики

Рай на землі
Існує.
Та надто часу проводимо в пошуках.
Вік без вагань
Таврує.
Щастю до біса новий ти чи зношений.
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Або й справді піклуйся й кохай,
Або дай мені ту гірку волю, наче чай з полину...
Якось звикну, а ти відлітай.
11.02.2014

Катерина Романенко

Студентка Інституту журналістики. Романтична натура та ідеалістка. «Ціную смак, стиль, красу. Мрію про розвиток справжньої якісної мистецької журналістики в нашій країні, і хочу долучитися саме до цього напрямку журналістської творчості.
Вечорами люблю взяти до рук пензля та фарби або ж, якщо
приходить натхнення, написати вірш. Люблю спілкуватися
з людьми, описувати їхні історії, дивитися цікаві фільми, обожнюю театр. Поезію люблю за символізм, легкість, чуттєвість,
емоційність і лаконізм. Прозу — за глибину та площу осягнення
ситуацій і героїв».
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Я не вище любові!
Вільна — не я, а десята сторінка в паспорті,
Я ж — у полоні своїх почуттів та думок.
Той, чия я, може бути ОДИН в галактиці,
Інші усі — відбувають зі мною строк!
В них буде тисяча, може, мільйон випробувань,
В мене ж не менше на серці моїм рубців...
Й кожного разу, немов виправна колонія,
Й кожного разу кілька нових віршів.
Все ще болить ця жахлива, тугА подряпина,
Все ще болить... Хоч від неї вже лиш рубець.
Той, чия я, не дозволить і знати, як воно,
Той вже не зробить боляче, хай йому грець!

Наче чай з полину…
Мені треба навчитися жити й без тебе спокійно,
Треба знов зрозуміти, що світ і без тебе живий.
Я не хочу ходити по квітучій землі України,
Наче спалене поприще полум’яних у серці подій.

Я вже не буду тоді все сама вирішувать —
Той, чия я, підставить мені плече.
Я вже не буду «мама», я буду — дівчина.
Ні, я не вище любові... Це хтось іще...

Ти навчи мене жити, якщо можеш, навчи мене жити
Без думок-почуттів про життя, про стосунки, про тебе!
Хоча... знаєш, хіба можна зовсім не любити...
Не любити життя і землі, сонця й неба?
Ні. Чекай, то вже буду не я, не життя, не під Богом...

Таємний Радник
Прийшло натхнення навшпиньки в душу —
Таємний радник краси волінь.
Тепер його я відкрити мушу:
Дістати думку з далеких скринь.

27.09.2014
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Глибокий погляд, прозорі душі
Для духу світу, для світу мрій.
Тому-то ти все стоїш на суші —
Думки рояться, бо сам не свій.
Легенькі квіти, розквітлі хмари,
Чи квіт вишневий, чи щастя квіт.
Ті, хто, здавалося, вже не з нами,
Насправді поруч до скону літ.
Вони все шепчуть тобі з безмежжя,
Співають рідних сумних пісень —
І замість книги дістав натхнення
З своєї сумки мілких кишень.
Тепер ти пишеш, малюєш,прагнеш,
Із сонцем лиш починаєш день
Нехай же кожен для себе скаже,
Чи є вже поруч одне з натхнень?
25.04.2015

***
Твоя душа вже моя назовсІм,
Назавжди наші ранки пурпурові.
Нам заздрять всі — Ми заздримо усім,
Що можуть вони жити без любові.
Вони ж не можуть... Та і Ми не заздрим —
Дурні все жарти, марні балачки.
Дарма ж бо скаржитись, коли проспав сніданок,
Коли замість думок пташиний спів,
Та й гріх сваритись, що, крім пташки-думки,
Бува ніщо не можеш ти робить;
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Що, крім своєї клятої чаклунки,
Ніщо не бачиш, можеш лиш любить.
Дарма, бо вона зовсім не чаклунка,
Не чарівниця, не зійшла з небес;
І не тому жадаєш поцілунку,
Що зіллям вже напоєно тебе.
Не варто скаржитись чи кидать громовиці,
Не треба спалахів і сварок у тишІ.
Ні-ні, бо то найбільше з щасть на світі
Ті спільні ранки з щирістю душі...
25.05.2015

Осіннє. Дощове
Чомусь я так хочу в якесь чуже місто,
В малесенький номер, де будем удвох;
Й ходити по вулицях хай буде тісно
Від щастя любові твого і мого.
Чогось захотілося дощ і кав’ярню,
Замріялось щось про палкий падолист;
Чомусь захотілося, ніби востаннє,
Покинути все і майнути кудись...
Придумалось ліжко стареньке, та чисте,
Примарилась ковдра, тепліша від сліз,
Згадалось чомусь, коли ти «ненавмисне»
В кишені троянду червону приніс.
Тоді вже було прохолодно і вогко,
Та серце від щастя палало сильніш.
Рослина засохла — не мигнули й оком.
Любов же розквітла, здається, ще більш.
Так хочеться між ліхтарів побродити
В маленькому місті замріяних див,
Додати своє й не боятися мислі
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Про час, про майбутнє, про війни та мир...
Так хочеться йти і тримати за руку
Того, вже без кого не бачиш життя,
І вчасно зловити таку теплу думку:
«Немає надійніш тобі укриття».
Чомусь захотілось промокнути наскрізь
Під тихим холодним осіннім дощем.
Труситися мить, і відкинути маски,
Якщо ще лишився душевний той щем.
Чогось захотілось в якесь чуже місто
І там зазирнути в глибинність очей,
Бо ж нам із тобою в однім світі тісно,
Тим більш — серед сірих буденних речей.
05.10.2015

***
Твоє місто мовчить під градами,
І шепочуть на кухнях люди.
Сірі стіни, червоні кратери...
Що було вже, і що ще буде?
Перше місто із твоїх спогадів,
Місто перших досягнень, кроків.
Твоє місто із тисяч поглядів;
Твоє місто із перших років...
Я пройдуся з тобою, милий мій.
Обіцяю, зростуться рани,
Ми побачимо місто видінь твоїх
Чисте й тепле, мов літній ранок.
Ми його відчуємо без гранат,
Без розвалин, без сліз і горя.
Зникне все — грізний грім канонад,
Чужий прапор, гаряча зброя...
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Усе скінчиться, не без кінця війна!
Стихнуть постріли, місто встане:
Оживе, засміється, мов немовля,
Із холодних людських завалів.
І бажання тепла і життя мале
Серед грому, дощу і шквалів
Зашумить, заговорить і заживе
Без війни, канонад і градів.
21.10.2015

Я тебе зустрічаю
В тихій темряві ранку,
На столі вже чекає
Кава-чай до сніданку.

***

Я до тебе на зустріч
Вийду з снів пурпурових,
Щоб відчути на шиї
Твій стривожений подих,
Щоб ти знав, що все добре,
Щоб я знала — ти поруч.
Цей момент для нас — море,
В злій буденності поміч.
Я тебе проводжаю
В ці смарагдові ранки...
Хтось ночами лиш разом,
Хтось — стрічає світанки.
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«Ніколи не любила писати короткі ознайомлення про себе.
Зазвичай просто не знаєш, що ти повинен у них написати.
Комусь буде цікаво дізнатися, що ти можеш читати ночами, не
відриваючись від книги, бо вона тебе захопила (або й не захопила, а прочитати терміново треба). Хтось розділить із тобою
любов до фільмів і скаже: «О! А вона також дивилася це кіно.
Цікаво, що вона про нього скаже». Треті підтримають моє захоплення містикою та легендами, адже я думаю, що всі перекази
просто не могли з’явитися тільки завдяки чиїйсь хворій фантазії.
Інших зацікавить мій інтерес до комп’ютерних ігор, кулінарії,
колекціонування гральних карт і т. д.
Тобто загалом, я звичайна дівчина, що захоплюється усім
потроху.
А якщо все-таки повернутися до конкретики, то я сама із
міста Яготин, хоча народилася в Києві. Закінчила музичну школу клас фортепіано. З медаллю випустилася із загальноосвітньої школи. А зараз вчуся в Інституті журналістики.
Більше вам розкажуть хіба що мої вірші)»
Папір бачить наші печалі,
Папір бачить наші сльози.
Усе, що ви не сказали,
Перетворюється на прозу.
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***

Хтось не взяв телефон у руки,
Хтось «enter» лише не натиснув,
А в грудях кохання згуки
Відбарабанюють свою пісню.
Ми розходимось, мов дороги,
Й не з’єднаємось, мов паралелі.
Терпіти інколи змоги
Немає високих матерій.
Чи такі вони все ж високі?
Чи буденні, як вранішня кава?
Шукати ми будемо доки?
Поки ніч іще не настала?
Я кажу не про ніч за вікном,
А про темряву в наших душах.
Скільки у рАю разом?
Скільки у пекло йти мусять?
27.07.2015

***
Я дуже люблю твої очі
І буду їх завтра любити,
І вранці, і вдень, і щоночі
З них, мов спрагла, я буду пити.
Вони чорні, коли жадають,
Ясно-сині, коли сміються.
До кінця їх ніяк не пізнаю
І не треба... Я хочу забуться.
Я хочу у них потонути,
Хай зникне усе навкруги,
Я хочу кохання відчути,
Скажи, в нього є береги?
Хай краще не буде границі,
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Хай буде лише океан,
І я, мов окрилена птиця,
З тобою порину у тан.
Хай руйнується все довкола,
Хай падають стіни глухі.
Є твої лиш чотири слова:
Ми — початок й кінець назавжди.
15.09.2015

Незнайома незнайомка
Незнайома незнайомка
У кутку сидить кав’ярні.
Біла сукня, карі очі,
В вухах кульчики криштальні.
Дивиться в вікно, чекає,
Чи когось, чи може щось,
Думу думає, гадає,
Пробирає її млость.
Раптом кельнер виростає
Біля неї, наче гриб.
— Що бажає гарна пані?
Кава, чай — на різний штиб.
Є солодка чоколяда,
Штрудель, вафлі і вино,
Панакота, мармелади.
Зацікавило вас що?
Кароока посміхнулась.
— А горілка у вас є?
Кельнер зразу стрепенувся:
— Така дама і вже п’є.
— Привід є… А як інакше
Струни у душі сверблять.
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Ні, для мене пить — не щастя,
В нім лиш забуття шукать.
Кельнер хмикнув, глянув в вічі:
— Я скажу Вам, мила, так:
Що б не було, то не варте,
Щоб його полірувать.
Дівчина підняла погляд,
Зупинилася на мить:
— А чи стане в тебе, хлопче,
Сил мене розвеселить.
Він на стійку ставить тацю,
Повертається, сіда:
— Ну, якщо мені дозволиш,
Постараюся вже я.
Так вони півдня сиділи.
Хлопець жарти розсівав,
Дівчина цьому раділа,
Кава ж стигла…
		
Ну й нехай.
07.02.2015

1984, або як у Джорджа Орвелла
Чи зможеш ти скривавити долоні,
Загнати ніж у груди чи у спину,
І далі жити на земному лоні,
Не бігти світ за очі без упину.
Чи можеш ти всі правила покинуть?
Нове суспільство кодексів не знає.
Все існування — це лиш спроба вижить:
Якщо не ти, то інший хтось програє.
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Тут честь і гідність — це слова ворожі,
А вірність, як «Титанік», затонула.
Тут всі один на одного так схожі,
Та про братерство всі уже забули.
Кругом війна і голод, біль і страх,
Пусті зіниці, варварські закони,
А люди, мов щури, сидять в клітках,
Не вибратися звідти їм ніколи.
Тут міркування — кримінальний злочин,
Гірш цього лише висловлення правди.
Твій власний час — це тільки темні ночі,
А решту дня ти іграшка криштальна.
Є тільки партія, що владна над тобою,
Вона тобі і друг, і Бог, і матір.
Відступники зникають у двобої,
Їм не здолати цей нашийний якір.
Та їхня смерть — це біль і кров, страждання.
Найвищій касті мало і цього.
Людина на колінах у зізнанні,
Зізнанні того, чОго не було.
Та й це не все. Що їм лише зізнання?
Їм треба Я зламати, стерти геть.
Цього і досягають катуванням —
Повинна маса населяти земну твердь.
Безмозка маса, що існує на інстинктах,
Якою можна справно керувати.
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Їм скажеш чорне — біле, три плюс три — четвірка.
Їм справжню правду і не варто знати.
Єдиний плюс, що цей народ приречений,
Як риба, він згниє із голови.
На забуття в віках він забезпечений,
Загине він від власної чуми.
11.07.2014

Осінні мрії
Мене осінь шарпнула за руку
І оббризкала із глибини калюж.
Промовчу. Із вуст моїх ні звуку,
Лиш на сукні мокрота осінніх руж.
Небо плаче десь за небосадом,
Сльози ллються на людей згори униз.
Я — зоря у цьому зорепаді
Чи краплина між осінніх кіс...
Ген веселка п’є дніпровську воду,
А за нею блідне ще одна.
Кожен хай візьме собі за моду,
Мов веселкОве сяяти дитя.
І байдуже, що небо сяє сріблом,
А парасолі, мов гриби після дощу,
Нехай же сум у серці не окріпне,
Кричи і смійся, як і я кричу.
І хай цей крик зірветься стоголоссям,
Хай він накриє Київ, Харків, Львів.
Хай заживеться нам, як пишному колоссю,
Насправді, а не в тіні сновидінь.
13.09.2015
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Свою історію ми творимо самі
Ти знаєш, а на дворі сніг…
Він, мов перо м’якеньке лебедине,
Летить униз, летить униз
І тане враз. Вже землю він не вкриє.
На місто опустилась ніч,
І ліхтарів вогонь лиш рветься із пітьми.
Вони, мов Прометеї, світло нам дають
Й кричать до нас: Погляньте — ми живі!
Вони живі… а ми? А ми живі?
Чи це лише в уяві наші мрії?
Можливо ми існуємо? Чи все одно?
Буденність нас у кокон оповила.

Тому мені дороги в світі всюди
Відкриті, де б я не була.
Я не віддам нікому свої крила
І поламати також їх не дам.
Мене із ними мама народила —
Це захист мій, опора і запал.
Дарма життя прожити я не хочу,
Який-бо сенс пожити й відійти.
Ми всі Шекспіри, Бахи і Ван Гоги —
Свою історію ми творимо самі.

Підходжу до вікна, кладу на скло долоню.
Там сніг чи дощ — уже й не розбереш.
Сніжинки-краплі падають додолу,
Зникає й їхня самобутність теж.
І люди всі, мов ті сніжинки гаснуть,
Бо скільки геніїв сховали свій талант.
Вони спочатку спалахнули в небі ясно,
А потім погубили свій талан.
Я заворожено дивлюся на сніжинки.
Кришталь сльози стікає по щоці.
Невже й як тій космічній в небі зірці
Судилося погаснуть і мені?
Ні-ні-ні-ні! Не хочу! Я не хочу!
Як самобутність моя зникне, що тоді?
Можливо, так хтось і живе охоче,
Але не я. Я вільна, як вірші!
Я обдарована, як усі інші люди,
Я не цураюся свого єства,

Вогонь лампад
Вогонь лампад пройшов через вікно,
А я стою, цілуючи долоні,
Чи то було, чи, може, не було,
Лиш біль болюче бився десь у скроні.
І вогник лиже неба нічний звід,
І блискавиці ріжуть тихо хмари,
А ми в інтимній темряві без звізд,
І чутно серденька глухі удари.
Чи то рокоче громовиця в небесах,
А не серденько плаче у грудині.
Ах, небеса, подайте мені знак,
Якій призначена я все ж таки людині…
Ви не мовчіть! Хоча б тихенький крик,
Я не прошу ні перлів, ні смарагдів.
Хай місяць принесе майбутній лик
У сни тривожні, тихі й полум’яні.

03.01.2014

20.03.2015
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Pray for
Холодок пробрався під пальто…
Ти сама себе обіймеш поміцніше,
Комір підіймеш, та все одно
Кров холоне, не стає тепліше.
Ти пришвидшуєш невпевнену ходу,
Повз останній лист тополі пролітає,
«Я іду. Я вже до тебе йду»,
Та ніхто тебе там не чекає…
Так вже місяць, два… чи, може, рік?
Він пішов і більше не поверне.
Він не кинув, не образив і не втік.
Просто таймер сплив його на зЕро.
Прикрий випадок, обставин збіг нечесний,
Не те місце, не той час і день не той.
Батьку, наш всевишній і небесний,
Дай їй сили, рану її згой.
Забери той біль, бо він життя ламає,
Сум бери, бо фарби він жере,
Сльози висуши, нехай вона не знає
Горя… його вдосталь і так є.
Розлучили їх, його життя забравши.
Це не перший приклад світовий.
Люди-люди… ви, ніколи не спитавши,
Все руйнуєте усім наперекір…
Ви говорите про мир, закон і кару,
Але дії ваші — кров і крик,
По невинних завдаєте ви удару,
Милосердя вогник у вас зник…
Хто ви після цього? Ким назветесь?
Кращі ви? За кого? Не смішіть…
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Вверх по трупам впевнено ви претесь.
Вниз тривалим буде ваш політ…
18.11.2015

В руках я стискаю келих
В руках я стискаю келих,
У ньому біле вино.
Який незабутній вечір,
Він плине, мов марево.
Я сиджу за столом на кухні
В осінній вечірній пітьмі,
І мій зір одні лиш тривожать
На вулиці ліхтарі.
Відпиваю вина і ковтаю,
Божественна ця гіркота.
Виноград, і лимон, і м’ята —
Закрутилася аж голова.
І раптом дзвінок телефонний
Розбиває, немов кришталь,
На маленькі уламки тишу.
Нехай дзвонить… нехай… нехай…
Я не хочу слухавку брати
У хвилину інтимну таку.
Я сам на сам із собою
І зайві потрібні кому?
Солодко так, так натхненно,
Хоч раз насолода життям.
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Не дарма ж мені розум сигналить:
Живи зараз! Затям! Затям!

Тепер лиш забуття
Й духовне опустіння.

Ну хоч раз я його почула
Й не шкодую, не втратила шанс,
УсмІшка торкає губи.
Завтра знову буденний транс…

А він же відчував все,
У нього серце билося,
Та як не уникав,
Його страхи здійснилися.

20.10.2014

Механічний янгол
Більше не живий.
Крила не тріпочуть,
Меч свій загубив.

Механічний янгол

Іржа руда підступна
Прогризла все нутро,
І серця механічного,
Немов і не було.
Це так про нього дбали
Й любовно берегли,
Аж власники колишні
В металобрухт здали.
Отримали дві сотні
За срібний амулет.
Й за лазуритні очі
Плюс ще кілька монет.
Він бачив не одне
Родинне покоління,
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Прийшов з небес на землю,
Як охоронець-ангел,
Що в небуття піде,
Мабуть, і не гадав він.
Так занапастили
Ще одну світлу душу.
Людей вже не змінити —
Констатувати мушу.
Кров, вбивства, смерть і хаос…
Всьому причина — люди.
По-іншому, на жаль,
Ніколи і не буде.
Жадоба влади, гроші
І суміш гніву й люті,
А заздрощі й прокляття —
Породжують це люди.
Їм байдуже, що завтра
Вже може й не настати.
Плювати на дітей,
На предків, батька й матір.
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Такі наші реалії,
«Оселя зла» наочна.
Не вимремо усі,
То половина точно.
Тут головний герой
Не ти, не я, не він.
Тут козирі у часу —
Убивці наших мрій.
09.06.2014

Юлія Свищ

студентка Інституту журналістики, 4 курс, 3 група (спеціалізація «Історична проблематика у ЗМІ»)
***
Всесвіт гортає нові сторінки
Безмежність просторів і пристрасть комет
Читає слова і не можеш знайти
Блукаєш у сенсах згорілих чуттів
Шукаєш склади неозвучених снів
Жадаєш відкрити оману тих днів
Коли се було, ти не зумів
Спіймати за хвіст, захистить, приручити
Сховати, закрити замками, забити
Дошками у триста смолених рядів
І більше ніколи у світі не пустити
Тримати для себе, для неї
Для двох лиш відкрити
Краєчок обпаленого сонцем неба
І моря краєчок безмежний
До серця свого і його…
Впустити до серця?
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Кого? Як? І навішо?
Щоб потім боліло, пекло і точило
Його вороння на світанку
Коли він прийде і прекрасного ранку
Промовить тихенько на вушко
Пробач…
Та я йду, назавжди. Пробач?
Коли ти блукаєш у вирі планет
І Всесвіт гортає нові стронінки
Безмежність просторів і пристрасть комет
Не хочеш, чи просто боїшся зайти.
***
Все. Одно.
Стояли люди на пероні,
Гули вагони, йшов із грубки пар,
І двоє неприкаяних немов в тумані
Навіки розлучалися, на жаль.
Дві постаті, як у Далі, —
Прекрасні і смутні водночас:
Його вагон понесе далі,
Вона — залишиться в обіймах ночі.
Він посміхнеться ніжко та ласкаво,
Здмухне сніжинку зі щоки:
Не плач, кохана, незабаром
Ми знову будем разом на віки.
Та серце ниє, стогне і щемить,
І подих ловить ту останню мить,
коли він поряд, тут, близенько
а за плечем його тьмяніє світ.
Це тільки він вночі приходить,
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Тихенько вкриє, обійме, без зайвих слів знесилить,
А потім на вершину підійме.
Це тільки він, так пристрасно й без тями
Твої чуття сполохані знайде,
Пригорне ніжно і відкриє
Тобі ж незнану поки що тебе.
Це він завжди знайде стежину
До серця-криги і розтопить сніг.
Навіть, коли вже світ не милий,
Він все одно миліший від усіх.
Та вже вагон рушає з місця:
Рука його полишила твою,
А ти заклякла, ні ногою з місця:
Допоки не приїде — не піду.
Ішли роки. Минали тисячі вагонів,
А ти стояла на пероні день і ніч,
Дивилась вдаль загублених мусонів
Й шукала тінь серед мільйонів всіх облич.
А люди все ходили тим пероном,
Гули вагони, йшов із грубок дим,
І вулиці вже названі на його йменО
А ти стоїш — він прийде
Все. Одно.
***
Ти знаєш, вічність не така страшна.
Вона, можливо, сильна й незрадлива,
Несе печаль, гартує сталь,
Комусь дарує, а у когось ломить крила,
Вона нещадна, вільна і тривожна
Крізь сірих хмар у просторі буття.
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Вона — безмежна і беззаперечна
І лиш для неї суперечка із життям.
Коли на схилі буревіїв спис
Торкнеться душ, не спалених полином,
Дамоклів меч безжально увіткне
В самотню неприкриту спину,
Зітре всі фарби, барви й кольори.
Займе на полотні позицію центральну.
Вона, як свічка у закритому вікні,
Така ж холодна, неприкрита і страждальна.
Її вогонь не згасне від вітрів
І смерті вільно завжди дивиться у очі,
Бо їй даремно слухати когось,
Вона тут королева ночі.
Ти знаєш, вічність не така страшна,
Коли в душі твоїй промерзлій навесні
Крізь сизу даль обпалених надій
Розіллється струмок любові опівночі.

поезія

Марія Мочалова

Студентка Інституту журналістики (2 курс, видавнича справа
та редагування)
«Живу, намагаюся бути щасливою за будь-яких обставин
і бачити в кожній ситуації Божий задум. Захоплююся красою
слова і мрію навчитися її творити сама. Жодного дня не проживаю без музики і співу.
До лікаря
Тримайся, лікарю! Бо маєш віднайти
Єдиний спосіб зберегти життя.
Не тіло намагаєшся спасти —
Ти душу повертаєш з небуття.
Ота душа не знатиме ніколи
Твоїх проблем, думок твоїх і бід,
Бо вірить, що врятується уколами,
Ти ж віддаси красу найкращих літ,
Весну оцю, що паморочить очі,
Ці золоті роки — ціна лише за мить.
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І не зробив би пацієнт так боляче,
Якби він знав, ЯК то воно болить.

Не будьте зі мною ввічливим,
А будьте зі мною правдивим.

Та не йому одному ти вертаєш сили —
Собі. Себе, і тільки лиш себе
Ти заспокоїш. І душа знесиліла
Від болі, все ж знайде відраду, і спасе... тебе.

Кажіть мені тільки про справжнє,
Що випало Вам пережити,
Бо й без того за кожне враження
Нам доведеться платити.

Ти був засуджений, одначе знята кров’ю
Твоя вина. Тобі свій хрест нести.
Ти був одкуплений Священною любов’ю.
Тримайся, лікарю! Бо хто, якщо не ти?

Я б хотіла почути наживо,
Що лиш поглядом кажуть очі.
Бо душа говорить красиво,
Тільки ми її чути не хочемо.

Марево
Ні, ще не рвалося небо і ще не дощило,
Тільки гриміло. І сіріла височінь.
Тільки боліло серце, і голова боліла,
Марила вибухом ще не скуйовджена голубінь.

Не розділиш любов на сегменти,
Бо вона є цільна і чиста.
Не будьте моїм компліментом,
А станьте моєю істиною.

Кілька хвилин — і ви вже в дорозі,
Мабуть, встигнете ще до зливи.
І не дізнавшись, що там, на порозі
Я намагалася стати щасливою.

Учителю
Прочитай мне стихи, родная,
И знакомые строки напой.
Не зовут уж меня, улетая,
Все те годы, что были со мной.

Вийде чи ні — відомо лиш Богу.
Але ж ось вони — перші краплі травневі.
Коли вже ходив, не забути дорогу,
Що вела до щастя крізь марева полудневі
Прохання

Земне життя не є вічним,
Тому кожен день — це диво.
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Нам с тобою вдвоём не спится
В тихом шелесте ночи глубокой.
Моя милая ученица,
Не оставь меня, одинокую.
Я тебе, как внучке, как дочери,
Всё, что знала сама, рассказала,
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А теперь настаёт твоя очередь
Написать, о чём я умолчала.
Расскажи им про ночь эту лунную,
Расскажи, ничего не тая,
Как читали стихи в бесшумной,
В тёмной комнате ты да я.
Дороги
Мы болтали по мелочам,
Нас солнце гладило по плечам.
Не зная шума тревоги,
Мы верили в то, что лет через пять
Нам не раз придётся рассвет встречать,
Но разошлись дороги…
Тропа никогда не была единой:
Лишь половиной и… половиной.
Никто не заметил шва.
Но хотя голоса обрываются,
И параллельное не встречается,
Я ещё слышу твои слова:
Мы говорим о мелочах,
Не получается на словах
Нам обо всём рассказать.
Наш удел — закат и эти дороги,
Но верю, что где-то там, за порогом
Будем рассвет встречать.
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Почти осень
Как быстро всё позолотело,
И посинела даль небес.
Душа, тоскуя, обомлела
В предвосхищении чудес.
И в неизведанной надежде
Она вдруг крылья обрела.
Она поверила, как прежде,
В глаза, улыбки и дела.
Средь духоты и жаркой скуки
Ей первый воздух грозовой
Вдруг протянул порывы-руки
Да и унёс её с собой.
Как быстро всё позолотело...
И в ожидании дождей
Всё замирало и смирело
В дрожанье солнечных лучей.
Юродивый
Меня зовут юродИвым.
И не понимают меня:
Как можно остаться счастливым
Босым и нагим, без огня.
Они благодушны, но слепы,
Они спешат по домам.
Мне эти квартиры — склепы.
Со мною всегда родной храм.
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В каких местах только я не был,
Каких не видал господ.
Но, Господи, это небо
Необозримых широт!
И пусть я не ел и не пил,
Пускай презирают меня,
Мой Бог, где бы я не был,
Меня не лишить огня.
И пусть я кусок хлеба
Последний делю пополам.
Оставь со мной это небо,
Оставь со мной этот храм.
Бог и мы
Тихо-тихо, здесь твой Бог,
Он проходит за порог,
Он садится и молчит.
Он болит. Он весь болит.
Вот Он здесь и Он воскрес,
От Него мы ждём чудес:
Исцеленье покажи,
Сделай мёдом нашу жизнь,
Обрати всё в шоколад.
Вот тогда я буду рад.
Вот тогда поверю я,
Что Твоё творенье я.
Скорбь в Его святых глазах.
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Он в крови, Он весь в слезах.
В Той слезе наш мир застыл,
Тот, что бил, распял, убил...
[Тихо-тихо, здесь Господь.
Он, распявший свою плоть,
Ждёт. И всё же не молчит...
Он ведь с сердцем говорит.]
Дождь и утро
Дождливым утром встану у окна
И, зная всю изменчивость природы,
Подумаю, что всё же не сполна
Я насладилась шумом непогоды
Меня стук капель не приводит в ярость
И сырость не заставит унывать.
Дождь дал Господь — прими его как данность,
Дождь — это тоже Божья благодать
Он создан для мирского перерыва:
Под серость проще уходить в себя
И если в твоей жизни срыв за срывом,
ВАМ этот ливень послан был любя.
В такие дни мы все друг другу ближе
И хочется вернуться в тёплый дом
И, если на кого-то был обижен,
То позабыть скорее обо всём.
И если ты в ненастный час однажды
Начнёшь свои невзгоды вспоминать,
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Подумайте о том, что в жизни ВАЖНО,
О том, что после не вернётся вспять.

Что должгожданный выходной
Когда-то всё-таки придёт.

В такие дни терпенье только должно
Использовать как главный инструмент
Мы в будни часто так бываем ложны,
Что трудно правды уловить момент.

Забудется былая кара,
Всё будет правильно и впрок,
Ну, а пока — шестая пара
Или тринадцатый урок...

Пусть дождь умоет наши лица, души.
Пускай тоска — лечебная она.
Я слышу дождь — и ты его послушай
Душа покоем будет пусть полна.
В середине рабочей недели
Среда — недели середина:
И до, и после — равный срок
И в школе (в среднем) ожидает
Тебя тринадцатый урок.
Шестая пара в институте!
Ну как такое пережить?
Вон кто-то пьет стаканы ртути,
Чтобы в ЗАБвенье всё ЗАБыть.
Но хватит экзистенциализма!
Достаточно хандрить и выть!
Пройдут мигрень и аневризма,
Урокам — быть, и парам — быть!
Живёт надеждою одной
И ты, и я, и весь народ,
72

73

каріна чайковська

поезія

Розтане.
Печаллю в ягіднім вині.
У кожній весняній строфі
Оте солодкеє «коханий».

Каріна Чайковська

Студентка Інститут журналістики (2-й курс, 3 група,
спеціалізація «мистецька журналістика»).
Вірші пише з дитинства, захоплюється музикою. Уже має
першу поетичну збірку «Відблиск» (2014, Вінниця).
***
Нестерпно знати, що недалеко,
На цій же планеті, на цій планеті
Є твої губи і запах дощу,
Що ще не вщух.
І руки теплі, й листя пожовкле,
Жовтень, темне волосся змокле,
Тихе у слухівці «тебе ждуть»;
Так недалеко. І так не тут.
***

Перегорить.
Застигне льодом на вікні.
Те кожне відчайдушне «ні»
В тобі колись та й відболить.
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Злетить.
Мов з уст гарячії слова,
Прозора, чиста і жива —
Сльоза в куточці ока — затремтить.
І защемить.
В зболілих охололих грудях.
Той спогад про диво і про чудо
Тобі
Таки
Переболить
***
Скільки б у венах моїх
Не текло гидкої отрути,
Ти — мій найдзвінкіший сміх,
Яки неможливо забути.
Скільки б не було втіх,
Які б не були гарні люди,
Ти — мій найсмертельніший гріх,
Який неможливо спокутувати.
***
Без тебе зимно. І темно. Тоскно.
Ніби всі пішли, не поцікавившись зовсім,
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Чи підведешся без їх руки.
Забрали воду, забули ковтки.

І знов, і знов, і знов
Вимикає в квартирах світло.

Без тебе — несильно, замало, в’їдливо,
Ніи погляд мимохіть, але підло так,
Прямо в очі, так в душу, ніяк не відвести —
Є двері, і ноги, й дорога — нема куди йти.

Чи він плаче, чи то сміється,
Чи то шкода, чи насолода…
І всміхається, й злиться, ллється —
Це, напевно, і є свобода.

Без тебе сумно. Мерзотно. Пусто.
Ніби сміявся і все-таки луснув,
Розсипався дзвінко вікном на друзки
Й забув обняти ребра до хрусту.

Гуляє містом дощ,
Зазирає у вітрини кав’ярень.
І знов, і знов, і знов
Сумніви розбива останні.

Без тебе не смачно, не гарно, не ввічливо,
Ніби геть небо високе — не вічна річ,
Лиш атласна ковдра над морем і полем,
Над твоїм серцем, биттям і болем.

Він змиває старі сліди,
Стирає спеку й перешкоди.
Кона краплина води —
Чиясь особиста свобода.

Без тебе чорно. Затихо. І сухо.
Земля ніби магнітом притягує руки.
Підрізали крила й кричать «лети!»,
Весна не забарилась, а забула прийти.
Без тебе не смішно, не радісно і не яскраво,
Ніби геть у Львові скінчилася кава.
Червона завіса — й весь світ не вистава:
А все лиш бо я — тобі не цікава.

Гуляє містом дощ,
Голосно стукає у вікна,
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***

Де ти тепер?
Темноволосий,
Очі — з озер,
Посмішка — з сонця,

***

Подих — із вітру,
З музики — голос:
Я цю палітру
Не забуду ніколи.
Ти маєш ключ,
Ти знаєш двері,
Малюй голіруч
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Зорі
На
Моїй
Стелі.
***
Ти зустрінеш мене несподівано.
Може, завтра, а, може, весною.
Чи то птахи співатимуть співами,
Чи сніжинки вкриватимуть скроні,
Чи нам вітер шептатиме казку,
Чи Небо підніметься вище,
Моя усмішка зніме маску,
Хоч на мить, із твого обличчя:
Я побачу тебе такого,
Яким бачила часто в снах.
Та, можливо, твоя дорога
Колись перетне мій шлях.
Я казатиму пташці: «лети!
До хмар іще неоспіваних».
Посміхатимуь… А що ти?
Ти зустрінеш мене. Несподівано.
***
Барвами пізньої осені,
Чорнобривців в’язкою малою,
Зошитів «в лінію» стосами
Я сумую з тобою.
Сонце променем першим,
Холодною ранковою росою,
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Луною кожного «де ти?»
Я сумую за собою.
29 днем лютого,
Краплею з даху дзвінкою;
Всім, що є любого,
Я сумую за тобою.
Музикою на балконі,
Новою чистою весною,
Родимкою на долоні
Я сумую за тобою.
Читанням книги у вагоні,
Синьою у вікні рікою,
Кожним кроком на пероні
Я сумую за тобою.
Обіцянкою нездійсненною,
Ледь вловимою журбою;
Всім, що є сокровенного,
Я сумую за тобою.
Гімном, гербом і прапором,
І калиною, і вербою,
Ніччю, коли цвіте папороть,
Я сумую за тобою.
Бочкою меду, пудом солі,
І усмішкою, і сльозою,
Жартом-задумом долі
Я сумую за тобою.
79

каріна чайковська

поезія

Птахом із небокраю,
тишею навкруги німою;
всім, що матиму маю,
я сумую за тобою.

***
Ти — мов спалах феєрверків у небі.
Рожевих, як надвечір’я.
Ти вся як з старої легенди,
Чи, принаймні, повір’я.

***
Бруківка лежала на тому ж, своєму місті,
Сонце так само міняло схід на захід,
До п’ятого поверху вели ті ж самі східці,
Над дахом так само літали птахи.

Навіть пахнеш рутою-м’ятою,
Гіркуватою трохи липою;
Тільки падаєш сірою мрякою
На розжарені серця плити.

Небо так само пахло блискавкою й грозою,
Кава і страви так само кипіли у кухні,
Коридор досі повторював шепіт луною,
А в кав’ярні за рогом незмінно гриміли кухлі.
Вечір приходив за тим же, одвічним, розкладом,
І закохані пари виводив надвір, й на дворі
Діти так само хотіли скоріше стати дорослими,
А сяйво боролось із хмарами угорі,
І вулиці незмінно обіймались-переплітались,
І квіти так само на клумбах цвіли,
Дощі, як завжди, клубочіли хмари,
Ті ж самі люди так само дивилися сни.
Лише щодотику, щокроку, що удару, щодощу,
Що пісні, щогрози, що погляду, щоранку, щороси,
Що сонця променю, що подиху, допоки він не вщух,

І чому — не люблю наче ніжно —
Та забути ніяк не можу —
Марновірному мов чорна кішка
Перебігла вранці дорогу;
Наче мавка гірким полином
Обпекла невідповідністю,
Наче ангел світлим крилом
Обіймав все єство вічністю.
Та чомусь, коли впаде ніч,
Де поле чи мегаполіс,
Мені сяють не зорі-вогні —
А у пам’яті твої очі.
І в квартирі з старезним ліжкм,
Де у ванній іржавії труби,
Мені сниться найкраща усмішка —
Твої рідні і теплі губи.

Я згадую — на світі десь є ти.
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ні, ми не знаємо, що коїться у нас
в голові
душа — це наївне бачення світу,
це свята простота страху бути
ти тільки скажи, куди іти?
як нам вижити у цьому
великому красивому місті?
22.11.15, Київ

Лев Ґалаґан

Народився у м. Київ, 28.07.93 р.
Київський національний університет імені Т. Шевченка,
магістр 1-го курсу магістратури за спеціальністю «Медіакомунікації». «Люблю сучасне і несучасне мистецтво, щирих людей та книги, що змінюють життя. Читаю все, але зачитуюсь
прозою П. Зюськінда і М. Булгакова».
***
скажи, як нам з тобою вижити
у цьому великому красивому місті,
не втративши мови і свого обличчя,
не знаючи дороги. іти,
як постійно вперед іти?
як бути нам рідними у чужому лігві,
де світ болить, що ти для мене тільки,
а я тобі ковток повітря
моя любов
і моє тіло вільне
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вірш із помилками про любов
твоє тіло досліджував у згинах
у дрібних складках жиру
на животі та боках
цілував шию від плечової кістки
пристрасно
аж до рота
стискав зубами драглу шкіру твою
як жувачку
зі смаком абрикоса
по венах гуляли оси
і я знаю
шо це ти їх нацькувала на мене
з любові до тої дурної краси
хіба не прокляття
це ти не віддаси її не віддаси
нікому-нікому
крім часу шо
смикає тебе за плаття
тож ми
пили червоне вино як у всіх фільмах
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годиться
їли м’ясо салат та фрукти
і на південній стіні кімнати
у якій я звик сам спати
свіжі шрами від змучених рук
подряпини від нігтів
на твоїх гострих пальцях
шо хотіли опори триматись
не втримались
а далі сама знаєш
***

дев’яносто мільйонів тон
твоєї чорної самотності
мені як одному небайдужому
із семи мільярдів
болить
в мені болить твій стан
відчаю
врешті
як все твоє інше
в цій пихатій цивілізації
щоб нам якось врятуватися
ми будемо разом
2014
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Тетяна Кухнюк

Студентка 2-го курсу журналістики Інституту журналістики,
спеціалізація «мистецька журналістика». Співає, пише вірші.
Першу поезію з цієї добірки написала студенткою Черкаського
медичного коледжу, а інші — з написаного недавно.
Презентую тебе, Україно
У квітчана перлами, поросла з любові,
К алина червона, мов крапельки крові,
Р озкинула віти — багряні та пишні.
А поруч із нею завжди Всевишній.
Ї ї, цю красуню, людей і простори
Н азавжди єднають ріки та гори,
А леї барвисті прекрасна країна,
Колиска з дитинства — моя Україна.
Я пишаюсь тим, що я українка,
Тут усе почалось, тут остання сторінка.
Тут мої рідні, батьківська хата,
Кращої в світі годі й шукати.
Чому ж не шануємо? Чому забуваємо?
Коли зрозуміємо, що ми втрачаємо?
Одна Батьківщина — найдорожче в житті.
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Місця, де родились, назавжди святі!

От этого устала, и веру вновь не купишь…

Горечь «кайдан»…
Горечь в сердце щемит так неистово,
Разрывая на клочья и части.
Где ответ на вопрос, где та истина?
Как же жаль, что подвластны мы власти.

Пришел момент уйти и выбрать новый путь.
Ты только не грусти, не станешь одиноким.
Ответ ищи в себе, здесь истина и суть.
Лишь так, как сам желал, приблизишься к Высоким.

Неужели на это Мы заслужили?
Для того ль вырывались с «кайдан»?
Не так долго в свободе мы жили,
Чтобы вновь выходить на Майдан.

Постой! Ты, милый друг, вновь ничего не понял.
Ты не спеши! Подумай и остановись!
Ты крылья на земле расти, не в небеса погоня,
Здесь с Богом обретешь покой. Ты верь, живи, молись!

Отчего же опять принуждают,
Как скотину впрягают в ярмо?
Льются слёзы, народ Наш страдает,
Ведь на Нём выжигают России клеймо.

Как много для души
Я не скажу, что стало много,
Что сольно, трудно понимать.
Как все вокруг предвзято, строго,
Что мысли в кучу не собрать.

Все Мы против пролития крови.
Как печально, не видите вы,
Сконцентрированы лишь на улове,
Но ведь Люди против войны!

Но я сижу у переулка
И, переполненная чувств,
Я жду, что выйдет на прогулку
Немой снаружи, внутри пуст.

Верь, живи, молись!
Как важно иногда услышать голос,
Тот сокровенный, что рвётся изнутри.
Когда в руке патрон, и тот у тебя холост.
И ты неистово во мглу кричишь: «Пусти!»

И я смогу расправив плечи,
К груди его рукой прильнуть
(И под немыслимые речи
Груз будет скинут) и уснуть.

Я не хочу тебя вгонять в бессмысленные рамки
И рисовать черту. Осмелясь — переступишь.
Не буду больше строить я призрачные замки.
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Но очень трудно жить с виной,
Тая в душе своей обиду.
Не должен за тебя страдать другой.
Терпи, душа, не подавая виду!
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В гріхах чужим не кайся
Й без остраху літай.
Страшні слова
Страшні слова, які не зазвучать,
Страшні, допоки серця не торкнуться.
Страшні ті люди, що весь час мовчать,
А біля тебе, мов лозою, в’ються.

Наталя Рубиш

студентка Інституту журналістики (1 курс, спеціальність
«кіно- і телемистецтво»)
Ти збита з пантелику
Ідеш своїм життям.
Для світу ти без лику
З забутим каяттям.
В твоїх очах жеврІє
Тужливість і печаль.
Душі ніхто не гріє,
Ти нею ж линеш в даль.
Тобі б ще трішки світла
І сильних почуттів.
Душею б ти розквітла
У сяйві відчуттів.
Сміливо відкривайся
І більше довіряй.
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Загублена

Страшні слова, якими ти мовчиш,
Страшні, бо ними линеш неба.
Страшні гріхи, якими ти кричиш.
Не треба так, прошу тебе, не треба.
Страшні обіцянки, коли такі жадані,
Страшні, бо ти чекаєш, а дарма.
Безстрашні душі, що в думках захмарні,
Вони ж бо промінь світла і тепла.
Занадто

Занадто
Занадто
Занадто
Занадто

біль усі терпіли,
люди знахабніли.
крику в голові,
мертвих у землі.

Занадто
Занадто
Занадто
Занадто

грошей у верхівок,
нам задали мірок.
гарно всі говорять,
їздять, менше ходять.

Занадто змія спокушаєм,
Занадто сильно — не кохаєм.
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Занадто мало зізнаємось,
Занадто впливу піддаємось.
Занадто тої вже брехні,
Усім болить, усі в огні.
Чому купуєм все, що хочем?
Чом продаєм усе охочим?
Хай
Хай
Хай
Хай

менше,
менше,
менше,
менше,

але теплу ласку,
але віру в казку.
але щиру душу,
більше я не змушу.

Історія кохання. Наш час
В житті частенько так буває —
Вона говорить та не відчуває.
Він все шукає та не знаходить.
Мовчить, зітхає і знову ходить.
Вона тікає, а він за нею.
Живе не ним. А він — лиш нею.
Він цілий світ їй — вона зітхає.
Вона не любить, а він кохає.
Він — в хвилюваннях, а їй — байдуже,
Він: «Ти потрібна!», вона: «Не дуже».
І так життя в людей проходить,
Вона не любить, він все ходить.
І лиш дорослим розумієш,
Прожити з нею не зумієш…
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Марія Саулко

студентка Інституту журналістики (1 курс, спеціальність
«кіно- і телемистецтво»)
***
Так дивно вчити історичні дати,
коли перед очима брат іде на брата,
коли у реченнях далекої історії
в новинах свіжих бачиш аналогію...
і до свідомості доходить… що й надалі
ти будеш свідком історичної спіралі...
Невже криваве місиво людської плоті
побачить має кожне покоління?
Невже немає людям іншої роботи,
як у сусіда «кидати каміння»
Так дивно вчити історичні дати,
коли історики активно вписують нові...
салют стріляє...
...серце в п’ятах...
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Москва кричить
...скандує —
«Ні-війні»...

21.09.2014 (перший «майдан» у Москві на проти проведення воєнних дій
в Україні)

Вірш про мій вечірній бутерброд
Багато смачно не буває.
Бо кількість смак то цей вбиває.
Не переходь цю лінію насичення..
І дай відчути ти собі звеличення!
Цей чистий смак дозволь зафіксувати,
Не треба кількістю його вбивати.
***
Куди тепер?... стіна з туману
Попереду закрила світ!
І боротьба з самообманом
Втекла, лишивши кволий світ.
Лиш крок вперед стіну руйнує,
побачити дає ЖИТТЯ.
Та кожен крок крізь біль роблю я.
Крізь пристрасть, працю і сміття.
Як із колодами на шиї,
все уникаючи розмов,
бо мрії душу мою гріють,
слова ж в реальність тягнуть знов.
Солодкий теплий смак надії,
гарячий бунт, як шоколад.
Та поки серце груди гріє,
війна й любов у нім горять.
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***
Розкажи мені довгу історію,
Щоб наситилась я твоїм голосом,
щоб твій тембр в голові зазвучав,
покриваючи шум мегаполісу.
Хочу закутатися в себе
і накритися собою,
зараз ти мені не треба,
ти заважаєш моїй волі.

***

Я не люблю штучні пісні,
мені гидкий літературний пафос,
я хочу потонути у мені,
вині власних талантів
і внутрішніх запасів.
***
Маса енергії — в кожному
і кожна енергія — в масі.
Своя атмосфера… Ми зможемо,
бо є герої і в нашому часі!
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Катерина Сегет

студентка Інституту журналістики
«кіно- і телемистецтво»)

поезія

(1 курс,

***
Довкола, сфокусовані в буденності,
Мелькали люди сірими алеями,
І збуджені абстрактною шаленістю
Забили голови свавільними ідеями.
Випльовували час із себе прозою
Так швидко бігли в нескінченну далеч.
…Боялися переборщити з дозою,
Втікаючи від всіх цих колотнеч.
***
Ти моя, поцілована Богом квітка,
Найпрекрасніша із Людей.
Так люблю я, коли обіймаєш,
Злітає серце й рветься з грудей.
Ніжно-ніжно цілуєш у скроні,
Віддаєш все тепло Своїх рук.
В Тобі щось неймовірно-казкове,
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Таке рідне, не знаюче мук.
Я так довго чекав на Тебе,
Малював у своїх снах…
Я молив, благав про Тебе,
Бо без Тебе, то муки,то жах…
І побачивши Тебе уперше,
Земля не дала грунт ногам…
Ти запала у моє серце,
Навіки лишившись там.
Так люблю з Тобою засинати,
Прокидатися, просто бути…
Жартувати з Тобою, сміятись,
І завжди Твій голос милий чути.
Я люблю Тебе роздягати,
Відчуваючи Твій запах,
Й губами Твого тіла торкатись
Відбиваючи серця мого спалах.
Як ніхто, Ти мене розумієш,
Даєш сили іти далі.
Як ніхто, Ти зі мною щира,
Ти! Прекрасна моя, ідеальна.
Важко так випускати Тебе з моїх рук…
Так нестерпно, чекати дзвінки телефонні,
Я так хочу, так хочу добути цей лік,
Із Тобою, чарівна моя королево.
Ти моя, поцілована Богом, квітка
Найпрекрасніша із Людей.
Я попав із Тобою до казки,
З хеппі-ендом для двох людей.
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поезія

Я стараюсь...
Я вірив тобі, а ти вдарила дуже...
Яка ж то любов, як до мене байдужа.
Не треба мені ні хвилинки кохання,
Бо це не любов.
Я піду.
Я останній...

Ніколь Гапон

студентка Інституту журналістики (1-й курс, «кіно- і телемистецтво»)
Потяг до неминучого
Як справи у твого кота?
Чому ти мене не чекала?
Невже ти забула, як ми кохали...
Невже?
Як могла...
А я хотів побути з тобою.
Відчути твій запах, кохати без бою.....
— «Не треба. Ти — мрійник. Поет ти — не дуже…»
Цинічно сказала — і вибила душу...
Ну добре, піду вже, на мене чекають,
Чекає вагон до пекельного раю.
Твій час не лікує, він тільки ламає.
Ламає мене, хоч нема що ламати.
Ти знищила все, ну, то годі чекати.
Давай, добивай, мені не завадить.
Я все ще тримаюсь.
— «Дурний».
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Небезпечна
А вона така небезпечна.
З неї сипляться іскри небесні.
Її сила і воля в народі,
Душа її в серцях роду,
Вона безмежна, в ній є сила,
Це Незалежна Україна.
Кохай
Буває час, коли немає снів,
Коли твої слова застрягли в горлі...
Ти бачив її очі уві сні
Безмежності холодної, німої.
Ти обійми, кохай її міцніш,
Шукай своє життя в її долонях.
Не оглядаючись до неї підійди,
Пообіцяй не завдавати болю!
Віддасться вона в руки лиш тобі.
Ти подаруй їй спогади солодкі,
Кохатиме вона тебе завжди,
І ти кохай її так міцно…
Якщо зможеш...
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поезія

То що ж з моїм життям? Невже це буря?
А може, штиль? І це, скоріше, — ні.
Це — порожнеча. І в ній занадто людно.
Але немає поруч тих, хто дорогі.

Ольга Лук’янчук

студентка Інституту журналістики (2-й курс, спеціалізація
«мистецька журналістика»).
«Обожнюю мистецтво. Спробувала себе практично всюди:
займалася танцями, співала, малювала. Мабуть, найбільша моя
пристрасть — література». Пише поезію і прозу.
***
А десь далеко тихо шумить море.
Там гомін хвиль і крик збентежених чайок.
Там спокій мій. І моє серце просить
Тримати шлях у ту блакить.
Здається часом, що всі ми
Шукаємо шляху, мов кораблі — в пітьмі.
Ми боремося з хвилями або ж колишемось поволі.
А все наше життя — то синє море.
Буває буря, а буває штиль.
Буває тихо, а часом — аж занадто людно.
І все ж життя летить
І може зникнути в наступну вже секунду.
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Ви так далеко. Й боляче від цього.
Там десь — на протилежнім березі.
І я кричу до вас, а чути тільки гомін,
Наляканих синьою хвилею чайок…
14.03.13

***
А за вікном мінялися пейзажі…
Повільно і розмірено життя відбивало ритм.
У такт із гуркотом від поїзда коліс
Моє життя втікало від старих куліс.
А за вікном чарівний білий світ
В заметах там вирує ціле море
Переживань, надій, любові
За тих, хто серцю дорогий.
Я рухаюсь, і за вікном міняються картини,
Але в душі уже давно статично все.
Так, змінюються люди, стаються іноді пригоди.
Але немає руху — просто так застигло все.
Я хочу, щоб від емоцій захопило дух,
Так хочу, щоб могла я з усіх сил сміятись,
І хочу, щоби ті, хто поруч,
Завжди лишались поруч й не зникали.
Як в поїзді — всередині немає руху,
А ззовні — все нове й нове.
99

ольга лук’янчук

поезія

Нехай і в житті — найважливіше всередині
Лишиться нерухомим,
А життя хай все біжить,
Хай без перерви йде…
30.12.14

***
Знов пада дощ. А за вікном — весна.
Цвітуть вже вишні. І аромат кохання у повітрі.
А у душі моїй — мов вічна осінь та.
І пада дощ лиш на моїм подвір’і.
Заплющу очі — темрява.
Куди поділись ті рожеві мрії?
Все зруйнувалось. Так, це лиш моє життя.
І пада дощ лиш на моїм подвір’ї.
Так хочеться знов рухатись вперед.
Вдихнути знов на повні груди.
Відкрити крила і пуститися у вільний лет.
Але б не обпектись об сонця гострий промінь.
Можливо, я літаю зависоко.
Можливо, треба опуститись трохи вниз.
Та я не можу. Знову й знову.
Чекати буду я появи див.
Дивна? Нерозумна? Замрійлива?
Можливо. Але це моя душа.
І я все ж буду жити і чекати дива.
Бо нащо ж нам тоді ось це життя?..
13.04.13
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Влада Костенко

студентка Інституту журналістики (2-й курс журналістики,
спеціалізація «мистецька журналістика»)
***

Сначала мы ждем днями,
Прощаемся месяцами,
Стараясь забыть годами,
Наивно лечим временем раны.
Лживым обещаниям верим,
Отдаем без остатка любовь им,
Делим свой мир на двоих,
Порой принимая чужих за родных.
Стараемся купить билеты,
Исполнить не свои мечты...
Хоть и знаем, что на ушедшие поезда,
Уже не попасть никогда,
Что вместе с ними,
В вагоне последнем и синем,
Отправляются ложь и недосказанные слова,
И порой от вида «вокзалов» кругом голова.
И хочется, закрыв глаза,
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поезія

Отпить глоток пьянящего вина,
Позабыть обо всем раз и навсегда,
Сказать судьбе разлучнице уверенное «да»...
Но вмиг испугавшись, без оглядки бежишь,
Ушедший поезд снова и снова догнать спешишь...
***

А ты меня всегда жди,
Часами, днями, годами,
Если уйду, ты верни
Поцелуем, поступком, словами.
А ты меня всегда жди,
И я обещаю возвращаться,
Никогда от меня не уходи,
Лишь обещай сильнее влюбляться.
А ты меня всегда жди,
Верь, надежду в сердце лелея,
И, прошу, ты меня не обмани,
Живи, никогда ни о чем не жалея.
А ты меня всегда жди,
И я буду вечно рядом,
Без лишних слов, просто люби,
И говори сердцу милым взглядом.
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Аліна Небельська

студентка Інституту журналістики (2-й курс журналістики,
спеціалізація «мистецька журналістика»).
У дитинстві видавала власні дитячі журнали, в яких записувала свої вірші, казки, спостереження за природою. Любить
театр, кіно, музику, поезію. «Захоплююся сучасною українською літературою, зокрема, читаю Дару Корній, Мілу Іванцову, Володимира Лиса, Ірен Роздобудько, Юрка Іздрика, Василя
Шкляра. Тому не уявляю свого життя без книг та книгарень».
Густа пелена —
сивий туман.
Осінь.
Небо в сльозах,
А у душі — Сонце.
Вітер шмигає,
Чорна рілля.
Сіро.
Радіє душа,
Де Сонце сія.
Тепло.

***

103

аліна небельська

Краплі дощу.
Мокрий асфальт.
Сиро.
Сонце сміється,
Душу лоскоче.
Світло.
2013

Забудь про минуле
Забудь про минуле — що було, того не вернеш.
Обпало воно з золотавим осіннім листом,
Відплило далеко у море ясним літнім днем,
І злилось зі свіжим весняним дощем,
Із цвітом вишневим минуле твоє відцвіло,
Згубилося в сніжних заметах давним-давно.
Забудь про минуле — що було, того не вернеш.
Помчало минуле у потязі в дальнюю даль,
Дорозі оцій немає давно вороття,
Немає їй альфи й омеги, немає початку й кінця.
Здійнялося птахом й згубилося десь серед хмар,
Минуле твоє полетіло у світ примар.
Забудь про минуле — що було, того не вернеш.
Й сьогодні твоє завтра стане вчора,
Промчить швиденько і залишить спогад.
Замреш у спогаді, то втратиш сьогодення,
А з сьогоденням втратиш майбуття.
Забудь про минуле — воно не твоє спасіння.
Забудь про минуле, немає йому вороття!

поезія

Зимовий вечір
Тихий вечір спустився над містом,
Оповив рукавом його вулиці,
Що виблискують, наче намисто,
Від пухких снігових кучугуриськ.
Тихий вечір поплив над дахами
Теплих затишних будинків,
У яких за чашкою кави
Зібралася дружно родина.
Тихий вечір пробрався на вулицю,
Де ішли одинокі прохожі,
І закутувалися, і щулились
Від несильного, але морозу.
Хтось гуляв собі: в вухах навушники,
В голові — із думок павутина,
Поспішав хтось з роботи весь змучений,
Адже вдома чекає родина.
Тихо сніг білосніжний порипував,
Коли йшли випадкові прохожі,
Простували стежками й заметами,
Їм світили ліхтарики й зорі.
Вже помалу спустіли всі вулиці,
Гасло світло в віконцях домів,
Тихий вечір йшов містом спустошеним
В супроводі ліхтарів.
Стало тихо навкруг й зачаровано,
Лиш повільно політував сніг…
2013

2013
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Він в крапельках поту в Людини на лобі.
О Боже… Невже я люблю і людей?

Валерія Березна

студентка Інституту журналістики (1-й курс, спеціальність
«кіно- та телемистецтво»)
Стіни
Часто-густо, але не постійно,
Коли «людино, кордонів не руш!»
Я починаю любити стіни.
Я притуляюсь до них чимдуж.
Стіна ж не бавить тобою, як хлопець,
І не покине, як вип’є всі сили.
Коли потрібно невпинно боротись…
Так, я дійсно обожнюю стіни.
Мій мур не затягне мене в порожнечу,
Вогню від життя в нім багато, повір.
Живіший за мене й серйозніші речі,
Надійний заступник. Мій вірний звір.
Він зведений працею, потом і кров’ю:
Цю глину в долонях плекали щодень.
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Колискова для Панни
Неси мене, річко, як сплячу царівну.
В твоїх коливаннях я біла –
я справжня! Душа заніміла…
Твій дотик у тиші,
Напевно, ніжніший,
Ніж дотики снів і цілунки у віршах
Ти знаєш, шляхетна, в широких долонях
Твоїх
Сіре небо моє істеричне
Затьмарене небо тремтить над водою
І блискавки креслить у мене на скронях.
Твій плин мене гладить, як лицар, підносить,
Стає на коліна і мовить, як просить:
«Ви вільна, Царівно моя ненаглядна!»
А тіло лоскочуть тумани і роси,
А тіло… Таке незначне, а принадне.
У хмарах препишних збережені сили.
І нариси, взяті з німих епітафій,
Трухляві слов чорнокнижників — крила,
Що роблять мене, безперечно… красивою!
Моє. Забуте. Відроджене.
На пальцях — маленькі бусинки, в зіницях — тиша премудра
Я народжуюсь, звісно, під небом, та на голову падаєш ТИ —
Ось така навіжена і дика,
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Кинеш тіло своє перламутровее,
Те, що дав я тобі як святилище,
А самої — вже слід замести.
— Що робити мені, світлий Боже?
Чи існуєш ти?
— Звісно, що ні!
От сиджу і дивлюся вороже,
Як нещадно марнуєш дні.
Температура
Я сильна, щоб там хтось не мовив.
Це бачать всі. Тож неминуче:
Я стану вітром, і потому
Прорвусь крізь урвища та кручі.
В моєму погляді зібралось
Усе, що видиться герою.
Я сильна. Я з дитинства гралась
Стихійним відблиском двобою.
Не бачиш — не суди, принцеско.
Не віриш — не кидайся, дурню!
У мОїм храмі чудо-фрески
І войовничий голос сурми.
Я тінь на грішному параді,
Я заметіль у білім полі,
Не стій у мене на заваді,
Не руш моїх твердих канонів.
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студент Інституту журналістики (1 курс, спеціалізація «кіноі телемистецтво»)
Годинник зупини,
Відключи свій телефон,
Собаці кістку кинь,
нехай понизить тон.
Накрий чохлом рояль,
хай в барабани б’ють…

***

Коли виносили портрет,
я зрозумів, у чому суть.
Нехай той мій літак злітає ввись.
Це буде мій — для Тебе вірш,
Це все лише для Того, кого немає більше.
Зірки тут ні до чого.
Їх хочу загасити.
— кожну.
І сонце з неба зняти,
і місяць спакувати.
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Так сильно хочу осушити
океани,
геть змести ліси.
Без Нього світ не має ніякої краси.

Юлія Юдіна

студентка 2 курсу Інституту міжнародних відносин (спеціальність «міжнародні відносини») КНУ імені Тараса Шевченка.
«Вірші пишу вже декілька років і досить активно публікую їх
в соціальних мережах. Теми беру з власного досвіду або особистих спотережень. Маю бажання надалі розвиватися в цьому
напрямку, тому дуже зацікавлена в цьому проекті. Сподіваюся,
що моя творчість може знайти свою аудиторію :)».
***
краще по-дитячому боятись висоти, ніж по-дорослому боятись
почуттів.
не бійся, хлопче, тихо, не тремти. іди вперед до нових
відкриттів
а пам’ ятаєш, як коліна били, як ми не знали, що таке
самотність?
а зараз що з тобою ізробили? куди поділась наша безтурботність?
ти не мовчи, нема коли мовчати. ти все кажи і не тримай
в собі.
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дозволь волосся маком заквітчати, його пустивши потім по
воді

но сгребает в кулак все силы, чтобы выжить и не сорваться,
ведь ее персональный ангел нашептал, что нельзя сдаваться

люби, цілуй і смійся до останку — і барвами заграють твої
очі.
гітара, ватра, пісня до світанку, й кохані руки лагідні щоночі

Роберт здесь. шарит взглядом бегло по любимому столь лицу.
после скуренных подряд пачек слышно в голосе хрипотцу.
он не спит, и крепчает вера, что отмолится, обойдется,
потому что он знает точно — Марта сильная, не согнется.

ніг!

не бережись, життя лише єдине. і все воно ось, біля твоїх

нехай не буде жодної години, щоб в пустоті не пролунав твій
сміх
природжений ти світло лиш нести — тому й не треба в темряві свічі...
ти краще бійся, милий, висоти
ніж моїх рук на твоєму плечі
***
«боли нет» — Марта шепчет, вцепившись ногтями в простынь.
«боли нет» — говорит и слез вытирает россыпь.
и горит изнутри, кровь кипит раскаленной ртутью,
Марта держится изо всех сил за кровати стальные прутья.
Роберт держит ее за руки и целует во влажный лоб,
согревает ее собою, когда тело ей бьет озноб.
он сидит у нее в ногах вот уж пятую кряду ночь,
комок в горле застрял от мысли, что не может ничем помочь.
Марта бредит во сне и гладит его локоть, манжет с булавкой,
рак скребет ее изнутри своей жесткой рукой шершавой.
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понемногу отходит жар, сердце бьется чуть-чуть ровнее
хоть минуту еще назад боль вилась беспощадным змеем.
Марта борется, слыша только звук отчаянного «держись»
«боли нет» — говорит она, держа за руки свою жизнь.
***
выживай.
в этом мире бешеном, где не знаешь, кто зол, кто свят.
где за миг мимолетной нежности будешь молча в ответ распят.
что ты ходишь как неприкаянный?
вот повесь-ка себе ярлык –
ты из грешника сразу праведник, коль умеешь держать язык
за зубами и не считать, что твой голос кому-то важен.
выживай. научись дышать полной грудью и будь отважен.
выжигай.
из себя несбывшихся. не тревожь их ночными звонками.
лучше пусть будет пульс сбившимся,
чем они в твою душу — с ногами.
перестань наступать бЕз толку на любимые столь грабли,
если нет для тебя места — уходи, не жалей ни капли.
еще будет гореть яростно чье-то сердце — и жить тобой.
выжигай из себя безжалостных, выжигай их любой ценой.
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выдыхай.
все плохое и маловажное. вместе с дымом в холодный воздух
научись отпускать вчерашнее, как пустой мимолетный
отзвук.
не позволь никому сломать то, что есть в тебе человечного.
очень важно уметь мечтать и не гнаться за безупречностью.
подожди, это все наладится. все утихнет, переболит.
выдыхай. и какая разница, сколько пережито обид.
если забудешь нелюбящих, простишь им душевный холод,
ждет тебя в скором будущем тот, кому станешь дорог.
если ненужное вычеркнешь, сил не теряя напрасно,
то обязательно выживешь.
обязательно
будешь
счастлив.
***
никогда мне, пожалуйста, не пиши.
я тебя выжигала уж слишком долго из своей наивной слепой
души, что теперь на чужих люто смотрит волком. и не кайся,
колени не бей о землю, ни за что прощения не проси. мои нервы
становятся тверже кремня. улыбаюсь, молча сажусь в такси.
я тебя выплескивала дождями на пустые площади городов.
коль в кого-то накрепко врос корнями — вырывать без жалости
будь готов. какой смысл, скажи, у порога мяться, и неловко
вдвоем без конца молчать? в жизни важно уметь прощаться.
точно так же —
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уметь прощать.
никогда мне, пожалуйста, не звони.
ни к чему копаться в давно ушедшем. я желаю тебе той
большой любви, что из циников делает сумасшедших. ну а я не
приду, если вдруг пригласишь. и не вздрогну, твой голос услышав. мне уже глубоко наплевать, с кем ты спишь. мне уже все
равно, кем ты дышишь.
время взрослеть и лишнее отпускать. сердце колотится,
бьет изнутри не в такт. что за плечами — следует забывать,
собирая волю свою в кулак. станем серьезны и независимы, будем учиться хранить дорогое. в мире одна непреложная истина:
если гаснет огонь —
Угли оставь в покое.
все сказав тебе это, отнюдь не заплачу.
твердо знаю, нет смысла тебя держать…
только руки в карманы бесшумно спрячу
чтоб не видел ты,
как дрожат
***
а сонце в її волоссі…
зізнайся, тим сонцем мариш. розвіється над колоссям,
полям подарує затИш.
з вінком щойно сплетеним свіжим, що кидає тінь квітчасту,
так ніяково стоїш, хлопець з очима щастя. її не годуй словами,
пів-міри не визнає. кохати — так до нестями, моє — то навік
моє.
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а очі її — мигдаль
і звикли вони сміятись. не пустять тебе, на жаль, якщо будеш їх боятись.
дощами омиє трави, і промені знов заграють. тобі вона не
кохана, коханих — не забувають.
згадаєш лише вночі про ті мигдалеві очі, про родимки на
плечі, про тиху її жіночність.
а губи її — калина
червоні від поцілунків. не жінка і не дитина, все креслить свої
малюнки,
дзвенять на руках браслети, схиляються над папером. закохані — всі поети, немає у мріях міри.
дерева шумлять під небом, нещастя твої втіша. чіпати її не
треба, якщо замала душа.

поезія

ждали в бою чудес, мы питались одною волей. мам, спасибо,
что дождалась — отчего ты совсем седая? воевали мы не за
власть. воевали за жизнь, родная. по ночам, когда было тихо, я
пытался тебе звонить, но опять раздавались крики… я не бросил, прости, курить.
мам, вернулся, смотри, сумел!
за тебя мое сердце билось
в том аду все равно
уцелел,
ибо ты за меня молилась

стане раптом на серці зле
трохи ближче підійде осінь
ти не любиш її, але…
мариш сонцем в її волоссі
***
мама, я уцелел, представляешь.
из окопов вернулся живым. говорил же, что я не прощаюсь,
говорил, а в глаза — едкий дым. и ни пули не взяли, ни мины —
из последних боролся сил. возвращаюсь домой счастливым, и
не помню — скольких убил. сколько крови на рукавах перемешано с земной пылью, только вера во мне жива. мы в таком,
мама, пекле были!
обниму тебя наконец. погляди, руки все в мозОлях. мы не
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Стояти будеш непорушно на мосту,
Неначе солдат на посту,
Це все діється тому,
Бо не зупинити між людьми війну.

Анна Міщанчук

Студентка факультету психології, спеціальність «соціальна
робота», 2-й курс, 18 років. Друкувалася у збірці поезій «СУП»
(сучасні українські поети) та брала участь у різноманітних
конкурсах поезії. «Серед моїх захоплень: заняття музикою
(гра на гітарі), написання віршів, читання різноманітної літератури, подорожі та відвідування цікавих заходів, які стосуються
мистецтва і не тільки, заняття спортом, катання на велосипеді,
також цікавлюсь різними аспектами східної культури, займаюся
йогою та медитацією. Вірші почала писати з 14 років. Серед
улюблених поетів — Василь Стус, Василь Симоненко, Йосип
Бродський, Сергій Єсенін, Володимир Маяковський».
Життя не буде пустим
Серце болить за рідну країну,
Адже ми самі перетворюємо її на руїну.
Забирають наші життя фабрики і заводи,
Перед очима пролітають життя епізоди.
Чекаючи кожного дня на свій автобус,
Ти будеш гадати, хто ж вертить та крутить всесвітній глобус.
Піднімаючи очі до неба,
Знову зрозумієш, чого робити було не треба.
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Ти хотів би багато сказати,
Але щось всередині змушує мовчати.
Це не вихід, від проблем та життя тікати,
Все ж таки іноді доведеться кричати.
Навіть, якщо ніхто не зверне увагу,
Постарайся проявити відвагу,
Шлях до зірок завжди видається важким,
Зате твоє життя не буде пустим.

Слухаю дощі
Слухаю дощі цілий день,
Вірю в те, що впаде стіна,
Але для когось людина — мішень,
В когось мета одна — війна.
Де ж знайти ті слова,
Які стануть ключем до добра,
Моя душа очікує на весну,
І цілій країні раптово не до сну.
Не поспішай, подивись назад,
Зазирни в сяючі очі дітей,
Невже необхідно чути постріли гармат,
щоб краще навчитися цінувати кожний день.
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Якщо буде важко, значить ти на висоті,
По — справжньому жити, значить — не здаватися без бою,
Хочеться не вміти жити без мети,
Вміти бути стрімкою горою і тихою травою.
Ніч дарує неспокій,
Місяць освітить шляхи,
Втомився від утопій.
Безсонні ночі і сірі дні.

***

Маєш серце малої дитини,
Та дорослі думки у голові,
Не помічаючи, відпускаєш хвилини,
Хоча й знаєш, що назавжди.
Скрипка тихо грає і плаче,
Україна з нею разОм,
Йдуть дорослі ігри, неначе
Стало модним займатися злом.
Ти власноруч вбиваєш свої мрії,
Давно забув, хто ти є,
Заживо хорониш усі надії,
Кому потрібен ти, якщо тобі не потрібно життя твоє?
***
Шукай відповідь у своїй голові,
Ти сам собі режисер.
Проходять ночі і дні,
Замість тебе досі працює дублер.
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Ми поспішаємо на той світ,
Не зробивши нічого у цьому.
У мріях безмежний бажань політ,
У реальності виниш у всьому втому.
Ми мовчимо, поки не захочеться кричати,
Через гордість не просимо пробачення.
Боїмося сказати, за що готові життя віддати,
Багато років шукаємо своє призначення.
Коли прийде фінал, знає тільки Бог,
Перед сном ти думками пишеш йому листи,
Не поспішай, ще встигнеш написати епілог,
Адже ще в далеку гавань корабель свій вести.
Якщо не ти, то хто стане воїном добра?
Хто зуміє стати променем сонця?
Інколи треба згоріти дотла,
Щоб заповнити світлом рідні віконця.
Неважливо, ким ти був,
Важливіше, ким ти є в цей момент,
Можливо, ти нарешті збагнув,
Давно прийшов час закладати міцний цемент.

Механічно
Кожного ранку всі поспішають,
Зазвичай на роботу або в інші місця.
Вони все прекрасне навколо не помічають,
Закриті так міцно на ключ їхні серця.
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Таймер безупинно рахує дні, ночі, роки,
А все, здається, що будемо жити вічно,
Поки нас будять ранками будильники,
Ми все робимо механічно.

Ось уже закінчуються літні дні,
Увечері вже віє прохолодою.
Блукаєш, немов уві сні,
Відкриваєш серце, єднаючись із природою.

Маятник
В кожному з вас живе добро,
Воно тихо стукає у серця.
Поки пускає феєрверки зло,
Адже знає найслабкіші місця.

Рахуєш сходинки до рідного дому,
Хоча знаєш, що їм нема числа.
Забуваючи про втому,
Спокійно спостерігаєш, як квітне весна.

Добро зазвичай мовчить,
Поки зло скандує промову.
Добро яскравим вогнем горить,
Поки зло підписує чергову змову.
Ти відчуваєш цей маятник все життя,
Буває усередині неначе щось шкребе,
Різко збільшується серцебиття,
Коли річка міняє напрямок, за яким тече.
Щось постійно нав’язують тобі,
Але вибір залишається за тобою,
Бо знай, ті, в яких недоречно товсті гаманці,
Бажають тільки керувати тобою.
***

Ти ще досі чекаєш,
Опускаючи погляд на годинник.
Що буде далі, не знаєш.
Чи спрацює твій внутрішній будильник?

122

Знаходиш у воді відбиття себе,
Зустрічаєш очі, як кришталь,
Співи пташок немов кличуть тебе
Все покинути і відлетіти у даль.
Все навколо дивує багатством кольорів,
Твоя свідомість вимальовує різні картини.
І хто зна, скільки ще днів
Будеш створювати химерні павутини,
Тебе ще досі дивує цей світ,
Ніколи не знаєш, чого від нього чекати,
І цей багаторічний життєвий політ,
Буде й надалі продовжувати тебе дивувати.

Покоління
Покоління, яке не знає, що їм далі робити,
Але водночас стверджує, що краще знає, як їм жити.
Вони збирають довгорічного дресирування квіти,
Діти прогресу і надмірного зомбування діти.
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Покоління, яке створює кордони у своїй голові,
Втрачає у боях за справедливість крила.
Надає перевагу не духу, а пластикові,
Цинізму та сарказму безмежна їхня сила.
Ти завжди зі мною,
Ходиш за моєю спиною.
Ти немов моя тінь,
Моя радість, мій біль.

Твої слова у моїй душі вибиті намертво, як на гранітній стіні,
Твої очі, такі світлі, немов кришталь,
Ми йшли разом, звичайні люди, але все ж таки такі неземні,
Я знала, ти справжня птаха, ти знову відлетів у даль.

***

Ти як буря у океані,
Як маленький вогник у всесвітньому тумані,
Так непомітно з’являєшся і зникаєш,
То ходиш по землі, то у небеса відлітаєш.
Ніхто не знає, де тебе шукати,
Які двері відчиняти, в які шибки заглядати,
Ніхто не може тебе знайти,
Але завжди поруч ти.
Птаха
Давай все кинемо і поїдемо кудись,
Можливо, у гори, можливо, до моря.
Пам`ятаєш наші вечірні прогулянки, які були колись?
Небо на двох, з якого падали зорі.
Ми так поспішали, дивились у майбутнє,
Були сміливими, як ніколи у житті,
Це все наше минуле незабутнє,
І я ще досі вечорами перечитую твої до мене листи.
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Віки цілункам, зустрічам, святам,
Віки дорогам, зведеним містам.
Віки вже сонцю, вітру і воді,
Віками живемо ми у труді.
Віки каньйонам і печерам,
Віки прозорим голубим озерам.
Віки теплу і холоду віки,
Нам вічно ж будуть сяяти зірки.

Девіс Сойєр

студент філософського факультету (спеціальність «політологія»), 1 курс.
«Цікавлюсь музикою, літературою, політикою, історією,
кіно. Улюблені книги: «Фауст» Й.В. Гете, «Гамлет» Шекспіра,
«Божественна комедія» Данте Аліг’єрі, «Злочин і кара» Ф. Достоєвського, «Граф Монте-Крісто», «Мартін Іден» Дж. Лондона… Брав участь у конкурі «Коронація слова 2015». Хотів би
внести щось нове і гарне у світову літературу».
Віки
Віки
Віки
Віки

Віки галактикам, планетам,
Віки палаючим кометам.
Століття людям і тваринам
Й укритим квітами долинам.
Віки всьому, що в серці в нас живе,
Воно ж бо жити буде з нами назавжди.
І навіть смерть, що швидко до нас йде,
Не знищить спогадів людські мости.

Віки
снігам альпійських гір,
деревам престарих лісів.
планетам й групам зір,
морям й порам дощів.

Віки торнадо, катастрофам, бурям,
Століття створеним фортецям, мурам.
Віки траві зеленій і землі,
Віки крижинам талим навесні.
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звідки це?
а я звідки?
а
ти?..
просто колись
хтось створив магію.
відкрий грудну клітку.
там
правда…

Іванна Дмитрук

студентка факультету психології КНУ.
Досі «…не друкувалась, не видавалась». Пише, за власним
визначенням, «вірші не дуже звичного формату і змісту». Веде
поетичну інтернет-сторінку «Дневник Джесси» (російською мовою).
звідки береться вітер?
просто отак
хтось підштовхнув повітря
і здійнявся вітер…
це чийсь подих?
це чийсь крик?
а хвилі?..
хто пам’ятає
першу хвилю,
яка вдаряла
перший берег
першої землі…
так дивно:
128

Вітер

Спорим, не прочитаешь
Шаг. Шаг. Шаг.
Такты.
Мальчик на самокате — вибрации.
еще день — спрашиваю:
— как ты?
— у нас проблемы — умолкает рация.
Пытаясь не упасть в вагоне, я думаю,
как написать про последние дни,
когда некому будет переворачивать
поверх обоев календари.
В сердце твоем я согреваюсь
Пусть и увидимся через жизнь.
Мне кажется, важно тому, кто падает,
Увидеть протянутое «держись».
Мне рассказали, на выдох тратится
больше времени.
Я не спешу.
Куда я радость свою растрачиваю,
тебе обязательно напишу.
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Да, я бесконечно могу расписывать
сердце, мгновенья, поломки внутри.
Только, пожалуйста, если услышишь,
в трудное время
еще раз
прочти.

поворот ключа
у твоей двери тот же, что и у моей
двери.

случайности не случайны, мелочи — важны
Обычные истории всем не рассказывают.
Они говорят чуть больше, чем слышиться.
Мелочи — важнее. Мелочи — количественно.
Воздух — совокупность: молекулами дышится.

А тебе бы частоту выдыханий увеличить.
А тебе бы в омут, а тебе бы в гнездо
К большой
И синей
И странной
Птице.

Теплые и нужные книги.
Легко летать на больших расстояниях.
Чем ближе, тем мелочи тоньше:
Возможность самосгорания.

На конце каждой строчки без точки —
Вдох.

Для стучания вен по натянутой
Нужно мало, но много по качеству:
Молчание — примечательней.
Вслушайся в его звучание.

Она петь не умеет. Ее песня — тепло.
Растекается
Венами
Проникает
В мозг
И к мятежности
Горькой,
К раскаленным
Костям
Она песню
Приложит.
Она швы
Затянет.

never mind, fly
Мягкими лапами касаюсь плеча,
Забирая плохие, болючие сны.
Как ни странно, но

Ну, пожалуйста!
Я
Ведь не часто прошу,
Но найди эту птицу,

Мысль подравнять по размеру.
Вогнать в клочки слов и звучаний.
Адресата дождаться прочтения.
Перекресты тепла не случайны.
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Крикни мне:
«улечу!»
Я спокойно
Тебе
Улыбнусь
И пойду.
И во мне
Будет больно
В каждом круглом
Углу.
Она плату
Сердцами
За тепло
Собирает.
Мне не жаль —
Пусть берет!
Пусть тебя
Охраняет.
Только между
Землей
И полетом приснится
Как ты сердце
Пропьешь,
А мое —
Будет Птице.

Родіон Власов

студент Інституту філології КНУ, 3-й курс.
«Взагалі, про себе мені не імпонує розповідати багато… Але
зовсім трішки я проістлюрував себе у книзі, котрою займаюся
вже місяць: «Слишком немодный для молодежных мейнстримов, ...не пафосный, как подобает вычурному писаке, не разговорчив… чрезмерно аскетичный по сути слова… отрезанный
от мира сего, но тесно в него вплетенный…»
Наперекор всему
Не бойся смерти, — это миг.
Не страшись кипящего удара.
Останься человеком среди злых
Пороков страшного угара.
Тяжелый крест нести не сложно,
Куда сложней его сдержать.
Да, быти добродетелем возможно
И уж сложнее просто стать.
Как мнимо множество каналий,
Так сведущ царь добра и зла
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Он всех воздвигнет вертоградий,
А тебя отпустит что козла.
Но верь, мой друг,
И час настанет,
Когда поймет в сем мире лад,
Что бесы в небе не летают,
Не топчут «добрые» козлят.

Фото: Марія Боримська (1-й курс, кіно- і телемистецтво)
Роботи Валерії Антонюк (1-й курс, кіно- і телемистецтво)
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{НАШІ ГОСТІ}
Фото: Марія Боримська
(1-й курс, кіно- і
телемистецтво)

Робота Валерії Антонюк
(1-й курс, кіно- і телемистецтво)
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СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Чубур Василь Васильович

Старший викладач кафедри журналістики та філології
СумДУ, редактор університетської газети «Резонанс». Поет,
критик, перекладач. Член Спілки письменників України з 1985
року.
***
Слова — це коні. Словники — це стайні.
Людина оре душу, мов ріллю...
Ти кажеш «рідна мова» — а спитай-но,
Вона тебе вважає за рідню?
Україні-Русі
Ти розсіяла в світі Росію,
Від брахманських Карпат до Курил,
І навчаєш мене, як росину,
Підніматися вгору й без крил.
І не лячно — все глибше, все вище,
Лячно глянути ген за Поріг,
Де стоїш Ти на тому вітрищі,
Що збиває і всесвіти з ніг.
І наводить на думку про стайню
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Самостійників наших гульня...
Ти — всьому голова, а останню
Тільки дурень від тіла звільня.
Вибачай нас. Жартують і стіни:
Де гороховий гріх, там і сміх...
Найчорніші, відомо ж бо, тіні
Від свічі, що яскравіша всіх.
***
...Козакувати вирішив, юначе?
А шабля де? І оселедцем чуб?
Заговори, щоб світ тебе побачив,
І замовчи, щоб світ тебе почув.
Москаль не десь на сході, за кордоном, —
Він у твоїй душі. Копиче лють.
А турки — язика обсіли гроном
І ллють брехню у чашу серця, ллють.
Та чаша повна так, що тісно й вінцям...
Чолом своїм удар, а не чолу!
...Замало народитись українцем,
Ще треба й докумекати — чому?
Сумна казка

*
У нетрях підземної брами,
Де кума нема й королю,
Зіткнули їх, дурнів, лобами
І всучили по кию.
Дві чарки чадного азарту
Чорти налили їм з котла
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І кулю земну, як більярдну,
Поставили в центрі стола.
За вічність тривала та битва,
А думали — гра в більярд...
Батька програють обидва —
І старший, і менший брат?
*
— Ген, хлопчику мій, не спіши виростати, —
Зітхала услід йому ненька-земля.
Не слухав. Тягнувсь лобом неба дістати,
На старшого брата косився здаля.
Чекав — перемоги, а вийшла — поразка:
Веде в Боже Царство дитячий поріг...
Ото ще дурисвіт! — чи ж є в світі казка,
В якій би не менший брат переміг.
Дума про Кобзаря
Кобзар, якщо він справжній, то сліпий.
Хіба Тарас Шевченко був несправжній?
А коли так, то чом, народе мій,
Він став поводирем тобі? Назавжди?
Це кобзарю потрібен поводир,
А ти його, осліплого від болю —
Твого, народе, болю! — гониш в мир,
Шукати... ні, намацувати волю...
З нестямних снів і захалявних слів
До Слова Хресного тягнувся що є сили
І — на майданах світу скам’янів...
За віщо з нього ідола зробили?
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Український цар
Така земля: де не копнеш — коріння.
Таке життя, куди не глянеш — смерть.
І нікуди сховатись від прозріння,
Що світ і той темноти повен. Вщерть.
Такі хохли: кацапіші кацапів.
Все цапають, і цапають, і цап...
Он сходить Вавілон з правічних трапів
На берег, де в хрестах заплутавсь цар.
Таке добро: що не придбай — тривога.
І відбивається багатий від тривог,
А ниций духом цар — від зла, від того,
Яке вже не трима на нього Бог.
Заповідник «Михайлівська цілина»
Невидимками стали далекі стоги —
Ніби в змові таємній зі мною.
Степ — незайманий плугом — укрили сніги
В сотні, в тисячі літ глибиною.
І дивлюся крізь мить, неозорену мить,
На безвітряний лет снігопаду,
А верхівка стеблини над настом тремтить —
Погляд вітряний теж має владу.
Висотою у вік сніговий те стебло —
Знає віку надсніжного болі.
Й розуміє воно: заподіяти зло
Може й погляд людський. Мимоволі.
В недоречності очі свої відведу —
Сполохав ту стеблину, а нащо?
І, вгрузаючи в сніг, цілиною піду,
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Сам собі і нащадок, і пращур.
Заповідне коріння тримається снів,
Хоч весною і тягнеться вгору...
Божеволіє совість від чистих снігів,
Від сліпучого світла докору.
***
Під землю йде і йде за віком вік,
А з-під землі — висотні халабуди.
Ростуть столиці. Вимирають люди.
А до такого білий світ не звик.
…І небо нам розради не дає,
І замість журавлів у квітні — круки.
А раптом наші дії, то і є
Божественного Агнця хресні муки?
Ліні Костенко

***

Що листя? — так, невтішний одяг,
І не у всіх до того ж є.
Покинуті — чуже знаходять,
Самотні — гублять і своє.
І правда — гола аж до смерті,
Та хто є цар, а хто є раб —
Тримає небо у секреті,
Як і вагітність скіфських баб.
***
Коріння дерева життя
Зміїться глибше дня і нощі.
Ні вороття, ні каяття...
Попереду — підземні прощі.
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Одним гадати, іншим — знать,
Як відбувається усе це:
Змію у вузол зав’язать
Й отрутою зцілити серце
*
Звісно ж, неприємно бути штука-туркою,
Але значно неприємніше —
не знати правди про самого себе,
Вважаючи шляхами життя
Сліди тарганів на шпалерах...
***
Мене ж нема в очах твоїх майбутніх, –
Навіщо ж ти в мої приходиш сни?
Між нами прірва літ й імен, прикутих
До назавжди забутої весни.
Вже стільки зим в душі перебувало,
Що скам’яніли серця полюси...
Боюся, мов потопної навали,
Твоєї променистої краси!
***
Бува любов — як незборима сила.
Бува любов — не варта й п’ятака.
Ти на лице весела і красива,
А от на серце й душу ти яка?
Спішиш собі крізь вічне перепуття,
Крізь неба окільцьовану блакить
І дивишся кудись туди, в майбутнє...
Чому ж твій погляд так мені болить?
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***
Спалахнула, як зірка. Не згори, а навстріч.
Засліпила красою. Пішов через ніч.
А дійшовши до краю, побачив зорю...
Я тебе не кохаю, а боготворю!
У долонях підняв би над світом сліпим,
Стала б темрява днями, а грішний — святим,
Назавжди б освітила у незвідане путь...
Але ти захотіла просто жінкою буть!
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Козир Юлія Анатоліївна

Народилася 11 червня 1990 року в Сумах, щасливе дитинство провела в селі Тиниця Чернігівської області. Навчалася
в сумській школі № 25. Випускниця, аспірант, а тепер викладач кафедри журналістики та філології Сумського державного
університету.
***
Чи легко витирати пил з полиць
Розірваною на шматки фатою?
Співати про кохання долілиць
І рятувати думку від застою?
Нелегко, особливо перед сном,
Глибоким, як колодязь у Тиниці,
І особливо, коли ти багно
Не вичищав ні разу із криниці.
І коли ти не ставив запитань:
«А як не спати? А чому не спати?»
І коли в тебе не було вагань:
«Чи правильно, що я не тінь, а мати?»
Чи правильно, що я даю життя?
Та хто я? Та яке я маю право
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Так просто випускати це дитя
У світ страждань, у поколінні трави?
А, не дай Боже, випущу й засну —
Чи ж видерусь із глибини криниці
Очищена від бруду і від сну,
Спокійна і нарешті світлолиця?
***
Ми — верблюди, в нас верби на думці,
В нас калина горить, як окалина,
Снів колючки тягаємо в сумці,
Дістаємо, щоб сіяти всюди...
Ми сховались в небесні підвалини,
Де щури на одній грають струнці,
Пхають носики в темні проталини,
Давлять нас у верблюдячі груди.
***
Перейдеш межу — і немає меж, у воді сидиш, наче лілія.
Тільки криєшся, тільки побереж ти притягнута стебла
силою.
Перейдеш межу — не зупинишся, не зупинишся — не
відмолишся,
це між каменів води піняться, це в сирій воді риба ловиться.
Перевершила плесо річечки, звідки виткнулась — не
дізналася,
Жовта лілія, наче свічечка, запишалася і розпалася.
***
Свіча збирає віче наді мною.
Свіча у вічність кличе — я стою,
Не варта ані миру, ані бою,
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Я гину в піднебесному бою.
Свіча у вічність кличе, догоряє,
Я віск збираю та ліплю нову…
Він знов до мене тихо промовляє,
І знов чомусь тримає на плаву.
Свіча, ти зазирнула мені в вічі,
Ти ввічливо увічнила мій вік.
Ти мою руку обпікала тричі
І тричі зупиняла мій язик.
А свій язик — вогненний і щедротний —
Ти іскрою — по всіх провідниках.
Цей час, свіча, свій час — він поворотний,
Величне сонце у земних руках.
***
Ти так довго мовчав. Ні, ти мусиш сказати хоч слово! —
Я багато робила і мало казала дурного,
І тебе не тривожила — знала, що не випадково
Ти поклав мене спати на віття дубове розлоге.
І пробуджена вітром (так з розпачу вив десь у серці!),
Я вслухалась в шелест і чула, як ти причаївся,
І дивилася вниз, у калюжу, розбиту на скельця,
Де вербовий твій усміх, розгаданий мною, зміївся.
Я прошу забагато, бо хочу іще й розуміти
Все, що ти нашептав, як сидів, мов метелик, на вусі.
І твій образ в калюжі не може тебе замінити,
І побачити очі промовисті дуже боюся…
Те саме небо, і сонце те,
І хмари пливуть ті самі.
Життя травинкою проросте

***
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І скаже «спасибі» мамі.
І тільки-но ми перейшли межу,
Не кажемо вже «спасибі».
Дядьки газони весь день стрижуть,
Живемо все дальше від хліба.
Ті самі в душах ми орачі,
Хоч зараз не плугом — криком.
Чекай минулого і мовчи.
Біжи, визирай із вікон!
Лінія часу петляє знов:
нуль, одиниця, вісім.
Схрещений нуль — це важка любов,
фатум блукання в лісі.
В лісі з трьох сосен і двох світів,
І ніде між них орати.
Метелик на губи нечутно сів —
Твої благодатні ґрати!
***
Все скінченне, скінченне, скінченне,
Все викрапує з рук, дрібно-дрібно…
Я старалась поводитись чемно,
Та нікому це вже не потрібно.
Посміхнуся і мовлю «спасибі»,
Грошенят у кишеню підсуну.
А у жмені — зачаєна риба,
Їй не хочеться пити — їй сумно.
І слизька вона, як моя правда,
І безмовна, як істина вища.
Мені Бог так багато добра дав,
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А я з нього роблю попелище.
Я влаштую вогненний екзамен,
Все, що тлінне, руйнує свободу.
А сама прокрадуся низами…
Моя рибко, ховайся у воду!
Бабусі
Закриються очі — і стане темно,
І втратяться запах, і звук, і смак,
І в тебе не буде шляхів до мене,
Інакших, ніж світлом натхненний Знак.
Не бійся, ця темрява — ще не вічність,
А митниця: тут залишай земне:
Змирися, зстрашися, вдихай космічність:
Готуйся відчути, що все — Одне.
Тобі — не боятись, мені — змиритись,
А іншим зіграти виставу «Мир».
Ми будемо Знаком з тобою грітись,
А він нагріватиметься від зір.
***
Білий сніг, білий стяг над землею.
Розпускаються квіти душі.
Час змаститися срібним єлеєм.
Час завмерти на сонній межі.
Час завмерти, як стовп, перед Словом.
Час, щоб слухати. Знаєш — мовчи.
Час заснути під снігом, під кровом,
Щоб вслухатися в вічність навчив.
Щоб сніжинка — як камінь із неба,
Щоб загув, загримів снігопад.
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І тепер тобі вибратись треба
З-під важких кам’яних барикад.
Не розтануть, і друг не врятує,
Той, що сам себе знає в біді.
А душа між камінням парує,
Уподібнившись снігу й воді.

Пищик Наталія Сергіївна

Народилася 22 грудня 1993 року у м. Охтирка Сумської
області. Закінчує Сумський державний університет за спеціальністю «Переклад». Переможець різних літературних конкурсів.
Має публікації в журналі «Дніпро», тематичних альманахах
поезії, місцевих виданнях. З 2014 року член Всеукраїнської
творчої спілки Літературний форум. Захоплення: лінгвістика,
поезія, антиутопії.
Світ безсмертний
Для людей в слові «завтра» захована таїна,
Та коли зійде сонце, це теж стане явним знов.
Але є кілька літер, що вічно гримлять, — «війна»,
Але є кілька літер, що вічно бринять — «любов».
Мудрість істин шукати, опору земну і твердь,
Чи наосліп іти, шлях будуючи тільки свій?
Але є кілька літер, що всіх прирівняють, — «смерть»,
Але є кілька літер, що рухають військо, — «в бій»,
Є далекі стежки, для відвертих удвох розмов,
Кольорові міста, де не знають війни та чвар...
Світ безсмертний, допоки ми боремось за любов.
Мабуть, треба, щоб хтось і за неї повоював.
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Таїнство краси
Шикують у безликі нас ряди
І морські хвилі мертві і схололі,
І видають нам довгі сірі долі,
І стежку оповиту дротом — йди.
Не догоріти, не знайти вогню,
Вогонь для інших: тих, хто височіє.
Ми гаснемо, а сонце червоніє,
Щоб впасти у розорану ріллю,
Щоб відродитись, мов життя нове,
На роздоріжжі «вічно» та «ніколи»,
А хвилі мертві. Мертві і схололі,
А тіло тепле. Тепле та живе.
В нас очі сірі, спраглі до краси:
Краси вогню і пломінкого жару.
Ми в сірих робах. Брудно-сірі хмари,
Й до сонця йти крізь гори та ліси,
Й просити іскри. Йти безперестанку,
Довше, ніж вік людський, крізь смертний час,
Щоб проростити зерна сонця в нас,
Щоб потонуть у синіх хвилях ранку
І виринуть. Торкатися роси
І сонце цілувати, розпашіле,
І дивуватись, що колись не вміли
В собі вмістити таїнство краси.

Летять на руїни качки та ще й лебеді білі
І будуть здіймати маленькі смішні срібні хвилі,
І пір’я, і пір’я, мов манну, скидати у неї…
Жінки на Голгофу ітимуть, не знаючи втоми,
Нестимуть вино та хліби, свіжоспійману рибу,
Й насититься тільки один їхній глиняний ідол,
А більше не стане ні їжі, ні трунку нікому…

***
Тому що ніхто вас не вкриє колись із головою
Бавовною чистою, мов плащаницею, спати,
Тому що ніхто не вестиме вас гордо до страти,
Не буде ридати над теплою, теплою кров’ю,
Купатись, купатись у срібній великій купелі –

***
Присвячено гріхам та їх спокуті
І мертвим, що у пам’яті нащадків,
І нашій плоті, що ми нею скуті,
І дівчині, й волосся довгим прядкам.
Присвячено осінній прохолоді

***
«Лущи горох-но», — дічина каже тихо.
Коси її довгі-довгі та чорні-чорні.
Очі її сон-трава — величезні й сонні,
І довгі вії густі, і важкі повіки
Падав горох, гупав радісно по підлозі,
В’юнко із пальців тікав — прорости б, ожити!
Сонце проміння своє почало гасити,
Блідло на зиму та в’яло в своїй тривозі.
Горох проріс і звивався в куточку хати —
Тільки б тепла, щоб вродити отут, в неволі!
І тягнув вуса свої, немов в’язень кволий,
І сподівався, що сонце розплавить грати,
Тільки на зиму ставало все холодніше.
Щось буркотів вогонь, як сердита мати,
Горох долущили, всі пішли спочивати…
Тихше, зима! Проростає щось в серці, тихше!
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І диханню чиємусь біля шиї,
Лакованим плодам червоним глоду
І довгим метрам тиші й безнадії.
Я колихаюсь на колисці діда,
Я йду на зустріч в надвечір’ї димнім
Я йду крізь димку, мов сліпий сновида,
І засинаю сном передосіннім…
О, тільки б світ було кому лишити,
В чиїсь вуста нове життя вливати
І хлопчику сорочки білі шити,
І дівчинку казками сповивати!
Присвячено горіхам і цикуті,
Гупанню ніжок в довгих метрах тиші
Й колисці, що застигла, вже забута,
І тим, хто нерухоме розколише…
***
Товща води
Така щільна, неначе самотність,
Ані човника не розітне її кілем у штилі.
І крізь неї ні шуму, ні звуків нечутно.
А якщо закричати — повітря забракне
І вода життєдайна навчиться вбивати.
А самотність — вона… наче камінь на шию,
І світанок крізь воду, мов кров, багряніє.
Ще б зіницями сонця напитись в надії,
Що ось-ось воно встане і ген заясніє
Крізь ці метри прозорості — хоч на останок
Досхочу я світанку нап’юся вже, врешті.
Там де кисень в легенях немов під арештом,
А ця товща води поглинає й гойдає
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Колисково у вічність —
Народиться завтра довгокоса русалка…
***

У світі є місця,
У яких тебе ніколи не буде.
Ти не матеріалізуєшся там
І не наступиш на суху гілку.
Ти не станеш посеред дороги
І не спричиниш затримку трафіку,
І не вип’єш там кави о п’ятій ранку
Після безсонної ночі на узбережжі.
Навпаки, ти будеш міцно спати ночами,
Бо тобі буде снитися,
Що у світі є місця,
До яких ти нарешті дістався,
Ти матеріалізувався там
І наступив на суху гілку.
Став посеред дороги
І спричинив затримку трафіку,
І випив там кави о п’ятій ранку,
Записавши у себе в щоденнику —
Людський мозок нездатний сприймати
Частку «не»!
***
Ти народжуєш грудку землі,
І вона молоком пахне, теплим…
Ти хочеш, щоб вона ніколи не знала надмірних дощів,
Плугу, який ріллю розорати нездатний.
На небі жар-птиця скричить так, що її тільки чутно,
Ти гойдаєш грудку в руках,
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Щоб у ній прокидались пагони.
Птаха кричить, бо її діти не можуть проклюнутись,
Не може бути на небі забагато сонць.
Хитаєш собі головою, гойдаючи крицю в руках —
У когось немає й такого щастя,
Хтось уже сам в світ приніс забагато,
Щоб множитись.
Тож він бере землю й засіває її,
А вона йому родить колосся…
Збиране зерно молоком пахне теплим —
Наче щічка дитини.
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КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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Ковпак Вікторія Анатоліївна

український філолог і журналістикознавець, кандидат наук
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музику — щоразу різну — від класики до модерну, малює картини такими фарбами, які очима не побачити…
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***
Відібрали право любити —
Шовк змінила штучна синтетика.
Так втомилась душею хворіти,
І зносилась моя енергетика.

***
Довірю відчуття словам,
Які живуть у вимірах безмежних,
Під грифом «Закодовано. Серцям»
Мандрують в віршах, прозах небуденних.

Мов домашній светр, розтягнена
І залатана, й заплямована,
Кашемір вже потроху скатано,
Та в нитках тепла жменька прихована.

У одкровеннях затишних картин
Екстрактом символів звучать — Всесвітня мова.
Міркують в плетиві мелодій й клавесин,
А у дощів своя німа промова.

І щемлять дірочки-пустки-протяги,
Невгамовно летять думки-кадри в них.
Затули, Боже, їх соняхами,
І згадай Пасхальними ранками!

Пливуть у хмарах, в листях шурхотять,
У свічці миготять молитвенно-чутливо,
З очей людських промовисто кричать
Чи з поглядів злітають полохливо.

І заший їх ромашковим розсипом,
Обклади подушками затишку,
Залиши для Янголів простору,
Доторкнися зустріччю-казкою!

Слова лікують в Віщувальних Дзвонах,
Місячним сяйвом стеляться у морі,
Розхристані до болю в лагідних долонях,
Впівголоса шепочуть, спалахнувши, зорі.

Пошматуй, виганяй біль-образи всі,
Заселяй дивами буденними,
Муляжі викидай, щоб аж вітер свистів,
Зачудовуй весни акварелями!

Від слів із вуст, напевно, відхрещуся.
І це не пафос штучності фігур.
З Душею Всесвіту за знаками сплетуся.
Хто її чув, той враз усе збагнув.

І Покровом із запахом ладану
Захиститься, що ниє так камерно.
Оживе старий светр шалею,
Новим ґудзиком! Вірою! Наново!

Промовлені слова — це річ вторинна,
Лиш похідна в комедії обставин.
Буває посередня й емоційна,
Публічно-лицемірне в ній начало...
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***
Я причаїлась в схованці думок,
Усіх порадників запрошено за двері,
Тут місце для ікон і для свічок,
І інтуїції у римах на папері.
Я знов на протязі, де вітер скорозмін
Гуляє тишком-нишком поміж ребрами.
Тут, між галактик, дивний часоплин…
Бракує слів…і щось таке із нервами…
Навколо мене рухається світ,
Я в тому русі — дійова особа,
Що на бігу стоїть, чекаючи політ,
А на плечах — глобальна перевтома…
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***
Я в білий колір жадібно вдягнусь.
Він без прикрас, відтінків і без фальші,
Різдвяно-сніжний, новорічний, справжній...
Я в нім світанком сонячним почнусь.
Я в білий колір жадібно вдягнусь.
Так, хтось у муках самопізнання
Всі барви райдуги на полотні змішавши,
Падіння й злети по життю зазнавши,
Отримав білий — магію знання —
Таке можливо в муках пізнання.

Я причаїлась… Порпаюсь в собі,
Читаю сни — життєву філософію.
Сон оживе: два білих голуби
Лишаться, чорне птаство кане у безодню!

Не диво, що люстерко відбиває
Всі ноти веселкових кольорів
В єднанні із небесною водою,
Гармонії незайманих світів,
Як білий цвіт у нього заглядає —
Фрейле* душі люстерко повертає.

***
Сонливо сонце сипле супокою,
Крізь листя ллється літа лимонад,
Тамує тиша тугу «не з тобою»
У какофонії книжкових канонад…

Футляр й вітрила для душі...
Ховає білий у собі
Суцвіття фарб, емоцій силу,
Енергію непобориму
В небесно-світлій чистоті.

І інтуїція істотно ілюструє
Програми промальований портрет.
Душа даремно думи не дарує –
Схопи, Свідомість, світлий силует…

У шелесті ранкових зорь
Мій білий вірш чуттів нап’ється,
Почує голосу без слів, мелодію — без звуків ллється...
Отрима розкіш — буть собою! — для рим у прозі знана роль.
І без зусиль радіти сонцю
У шелесті ранкових зорь.
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На білім аркуші малюю Новий день,
А в нім Мету без надміру бажання,
Рішучість Мати попри всі вагання.
Не декларуючи значущості ідей,
Я їх візьму з собою в БІЛИЙ день!
*Фрейле — неповторний індивідуальний набір параметрів душі

***
Пам’яті даровано Богом квоти —
Згадувати, чого не було ніколи.
Осінь сьогодні крізь дощові дроти
Мріє про листяне жовте море.
Під товщею осені ноти і рими.
Ноги — в калюжі… Не відчуваю…
Музика моя тепер в архівах,
Її, сакральну, оберігаю.
Її легенько водила світом,
Вона світилась і необачно
Із руйнівним впритул зустрілась,
Какафонічно в грудях сховалась.
На дні притихла — я не турбую,
Проте, буває, стучить у скроні.
Мабуть, їй пусто, вона сумує
В особі Скорика і Морріконе.
Був хор — лишилась сльозлива скрипка,
Проте декорація — оперна зала…
Все швидкоплинне, мінливе липне —
Саморефлексій чергова діаграма.
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Знов відкриваю playлист старомодний,
Згадки про те, що не було ніколи —
Тарівердієва храм ностальгійний…
Музика вічна… недописана кода…
***
Цинічність шоу почуттів,
Множинність «я» у грі ілюзій,
Спустошеність без змісту слів, —
Так Слабкість ставить тин колючий.
Свій світлий шлях пройшла сльоза,
В куточку посмішки спинилась,
Мирилась з думами душа, —
Так Фальш у Храмі розчинилась.
Неопалима купина в своїй пожежі не згорає,
Зачепить погляд/дотик кущ на мить,
Рожевий цвіт смачніше ще заграє, —
Так Чистота святиться вочевидь —
Від полум’я лиш Вірші залишає.
***
Я відсічу, що «буде» і «було»,
В чистилище думок цей день відправлю,
Свідомо долеобрій оберу,
За ворогів свічки в церквах поставлю.
Як добрий долі знак прийму від друзів зради,
Печаль розчарувань, недопалки симпатій,
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В тандемі Розуму й Душі шукать покину в світі вади,
І на пробудження межі звільнюсь від страху й антипатій.
Я світлом РА наповню простір мови:
КРАса і РАдість, РАйдуга і віРА.
Наповнюсь знов передчуттям Любові
І Намір, як Реальність, прийму щиро!
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Бо скромність — шлях короткий в невідомість,
Культура в нас на разі — не формат.
Кохання — ось цивільне, ось контрактне.
Чи ще цвіте в душі у когось сад?!
І плачуть по церквах ікони.
Над прірвой люд, підвішений на гак…

***
Ми живемо без пафосу й цензури,
Згодовані рекламою ссавці, —
Брутально, пошло, брудно,
Модно! —
Під фонограму, як псевдозірки.
Як соромно в спідниці до коліна
Читати немодернії вірші…
Врятуйте образ,
Дайте пляшку пива
І матюків, щоб вірші розцвіли.
Так їх на ринку будуть споживати,
Стриптиз думок у виграшній ціні.
Тілесних оргій клубного масштабу
«Під склом» всі прагнуть… ну ж бо, підгляни!
Ескорт-дівчата! Є вечірня «тема»,
Свої знання в прибуток оберніть.
Цнотливість в прейскуранті не знайдете
В наш надто вільний ХХІ вік!
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Вікторія Петрова

м. Запоріжжя, проектний менеджер, PR-менеджер, прессекретар Запорізького об’єднання ВУТ «Просвіта» ім. Тараса
Шевченка.
Організатор багатьох громадських, просвітніх, мистецьких,
соціокультурних, національно-виховних акцій; кількох всеукраїнських та міжнародних фестивалів.
«Чому я пишу?
Бо світ навколо мене — це також текст.
Тексти як спосіб вираження світу в мені, мене у світі. Як
спосіб поставити запитання. Як метод комунікації, як найефективніший досвід рефлексування.
Слово і творчість, словотворчість, як спосіб заповнення інформаційного простору, чи то пак (у Запоріжжі) — інформаційної діри.
Сучасне українське слово як необхідність створити варіант.
Альтернативу.
Варіант, альтернатива як спосіб зберегти себе, свою ідентичність.
Тобто, зрештою, слово як спосіб зберегти себе.»
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***
Расточиться
Рассредоточиться
Горячими точками по этой безбожно уничтожаемой Земле
Прорасти — через войны и трупы
Горящие танки и плачущих матерей
Голодных детей
Мертвых дельфинов
Вымерших птиц —
Одуванчиками подснежниками земляникой
Каждым зерном
Каждой пыльцой
Противо-стоять
Задыхаться
От заброшенных в легкие листьев
Сухих и пожелтевших
Вовремя не испепеленных
Тлеть и взрываться
В кратерах
От легкого понижения градуса
Управлять всеми силами
Всеми земными гадами
В каждый шаг, каждый вдох
Каждый выстрел и в каждый стон
Прорываться
Траншеями
Взрываться над твоими ушами
Под твоими ногами
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Прикрывать
И вбирать в себя
Каждое слово, любую ложь
Впитывать впитывать
Словно влагу
Словно живительный дождь
И проливаться им
Извергаться
Прямо в сердце
Твое сердце
Иссушающее до кровоподтеков своим голодом
Своим скепсисом
Окуппирующей пустотой
Изливаться в сухие раны
Пустынных жаждущих дюн
Переполнять без того полноводные реки
Излишком здесь заполнить пустое там
И венами грунтовых рек
Полных моей выболенной крови
Врываться в бассейны
Вечных безмерных всезаполняющих океанов —
Адептов моего поклонения
Моего в них низвержения
Там — успокаиваться и дышать
Очищенными от недожженных листьев легкими
Чистыми чистыми полными глотками
Сквозь проступающие жабры
Закрытыми глазами
Расширенными порами на коже ощущать
Расправляющиеся меж пальцев перепонки
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А над поверхностью продолжают взрываться условности
Прорывать кожу навылет через все органы — формальности
А над могилами бессмысленно павших растут баобабы
Секвойи и маки
А на местах славных боев
Бессовестно в будущем
Исковерканных
Возвышаются вечные горы
Вечные и безусловные
Я жила бы как они вечно
Если бы
Сквозь соленую воду
В мои новые жабры
Продолжали идти вибрации
Наполняя мое сердце ритмом лучше, чем электричество
дефибрилятора
Стук сердца — и рябь воды
Тук — ветер сухой горы
Шелест щекочущей облако ветви —
Тук тук тук
квітень 2015

... до весни
зреченими твоїми реченнями
приреченими моїми втечами
спізнілими признаннями
визнаннями
розуміннями
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розмовами
вдосконаленими вміннями
непоборними але
поневоленими
кроками
повільними по коліна
у вогні
у воді
у любові
йтимемо до весни
до весни повзтимемо
перебігатимемо
відвойовуватимемо
кожний метр
кожний наступний крок
змерзлими ключицями
круглими краплями по
голих ногах
завжди
розкритих назустріч
руках
невідступних думках
незрозумілих
розспаних розкришених розхистаних скрізь
не-людях — тінях
по них
вздовж впоперек через крізь
попелом
згарищем
вогнищем
полум’ям їх нестримних
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образ
згас
повштох
стих поклик
вмовк позив
але
йтимемо до весни
йтимемо
до весни
йтимемо
зеленими очима
залізними плечима
засрібленими від холоду
голосами
волоссям опалим
посіченим
скуйовдженим
осипатимемось та
не здаватимемось
і досі
будем іти
бо — до весни
назавжди
зреченими
приреченими
забутими чи
втікаючими
нас
не зви
бо ми йдемо
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і йтимемо
до весни
йтимемо до весни
до весни йтимемо ми

Це один з тридцяти дев’яти каналів і той,
к о г о вони їстимуть
за наступною зміною страв?

листопад 2014

Тебе так довго нема,
Що я починаю думати,
Ніби твоє не-існування
Не вбивче.

***

Ніби я правда назву життям існування, в якому ти раптом
зникнеш.
Це несвідомо, це рівнем нижче
Будь-яких фізичних потреб.
Але від того, ч и м відчувати,
Якісно біль не зміниться.
І я шукаю тебе серед людей.
Це найвірогідніше місце твого знаходження — так мені мало
б вважатися.
Бо вони — натхненні, величні, недріб’язкові.
Їх розум там — на висоті польоту найамбітнішої пташки,
А егоїзм поховано.
Давно і нижче за Маріїнську впадину.
Стоп. Чи про людей я?
Можливо, час перестати бачити їх саме так?
Можливо, то очевидно, що найголовніша турбота кожного –
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Чи не тому я не знаходжу тебе серед людей?
Чи не тому тебе тут нема,
Бо у разі гарної нагоди вони з’їли б тебе — в усіх, що ти можеш перелічити, сенсах?
Я пошукаю серед дерев.
Я могла б розчинитись в самій згадці про них.
Вони невзмозі затьмарити
хіба що море,
Але хто заперечує їх єдність?
Вистрибнути з павутини
Розбитого асфальту,
Нерівномірних зупинок,
Рівномірних поверхів,
Розважливих професорів
Та нерозважливих пані –
Це вже глибоке розуміння того,
Що ти існуєш лише в морі
Серед дерев.
І коли я наодинці з ними,
Ти — наодинці зі мною.
Ти можеш бути водночас
Наодинці з кожним,
Бо ти — Всесвіт.
Мені треба довго їхати,
173

вікторія петрова

Щоб вибити з тобою аудієнцію,
Бо я — лише людина.
І тут — наодинці із Всесвітом — Не можна уявити, що колись
Я можу тебе не знайти.
Бо дерева з морем залишаться і тоді, коли про останнього з
нас помре навіть згадка.
Тоді розчинитися в тобі
Буде найзваженішим
Моїм рішенням.
І — єдиноможливим.
Остання гілка останнього дерева
Вічно плистиме в морі,
Яким буду я.
У Всесвіті, яким завжди міг бути
Лише Ти.
листопад 2014

Серпневі груші
останні серпневі груші
зелені — тверді
і доспілі — жовті
солодко навіть дивитись —
медом тануть у роті
пригадуються твої цілунки
уві сні, звичайно, бо де там нам цілуватись
адже ти навіть і не існуєш
ніде
окрім мого [не]вигаданого Всесвіту
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знаєш, ми могли б перетнутись
десь у місті
між кав’ярнею, де я читатиму,
і редакцією,
де друкуватимусь,
тобто
на перехресті Бажань, розумієш?
ти б дуже органічний мав вигляд там
прийшов би з волошками?
чи з ромашками?
розумію, що не з трояндами
і ясно вже, що не з жовтими
на бога, — хто взагалі любить ці квіти?
я давно в «етикеті для дівчаток» читала
вони –для стареньких пані.
хоча ж невідомо, коли ми з тобою зіткнемось —
можливо, жовті троянди — це
цілком вдало?
не лякайся. я так довго могла б чекати лише існуючого
знаєш, в мене ж завжди оптимістичний настрій
тому я думаю — половина життя попереду,
а не вже пройдена
краще здаватись дурепою
аніж самотньою старою дівою
(теж з «етикету», та вже далеко не дівочого)
але про що я — груші.
коли бачиш — ніяких рефлексій,
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інсинуацій і потягів
потрібні мед, кориця
і хвилин п’ятнадцять
на двохсот двадцяти градусах
серпневі останні груші —
розпечений поклик ніжності
останні серпневі груші –
перший світанок осені
серпневі останні груші –
бажання, надія, поштовх
останні серпневі груші –
в меду і кориці солодкі руки.
серпень 2014

Берроузівські квіти

Протягом довгих
п’яти років
на протязі твоєї байдужості
від відчиненого вікна холодних посмішок
до навстіжних дверей привітності
ростуть квіти — існують.

кольори їх поверхові і майже мертві
бо за верхнім шаром зором осяжного
схована вакуумна пустеля
там, в невагомості, перманентно провсковзують
твої рідкі уважні погляди –
І все, — ані сміху, ні радощів.
ти був для тих квітів випадком
інтригуючим, екстремальним.
Все починалось з пустощів
(як в Берроуза із пістолетом і жінкою)
і скінчилось — так само трагічно
й назавжди.
тепер ті погляди,
немов берроузівські спогади, —
знищуючі і постійні,
але не вбивчі
на жаль.
Я сиджу протягом довгих годин
коло безжально простуджених на протязі квітів
і думаю: я такою самою була б,
якби
твоя байдужість хоч якось мене хвилювала.
серпень 2014

Вони — колючі, похилені, майже металеві
з дивними, немов картонними паростками
пішки зійшли з фантазій Берроуза
без натхнення, води
з мінімальним рівнем кисню
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Уявляєш
Десь на півдні
Пливе індійська пірога

***
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Прикрашена невідомими квітами
Розфарбована незвичними барвами
Пахне дивним чимось
Солодким
Пряним
Колом від неї рясніє цвітіння води
Розумієш
Десь на півдні
Вода також зеленішає в серпні.
Весел нема
І берегів
Тільки небо-вода
І пірога.
Й дощі —
Бо як без дощів, на бога?!
А на далекому березі
Індуси святкують Холі
Їздять на слонах
Сміються з дивакуватих туристів
Там галасно
Різнобарвно
Спекотно.
А ми — у пірозі:
Вода, небо, я —
Тиша.
Я пригадую вірші
В цій безмовній
Потьмареній тиші —
А вони — ледь-ледь відгукуються.
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Кажуть, мовляв, ти у пірозі,
Нащо комусь слова?
Нащо комусь про щось знати
Коли на тому березі
Зустрічають тебе барвами —
Там ані чорного,
Ані білого
Нічого контрасного
Там тільки природні жваві
Яскравосліпучі
Окорадуючі
І байдуже яких там слів не існує.
Бо я ж вже не пригадую
І не складаю вірші
Я навіть нічого такого
Не хочу сказати — Вам.
Втім
Самі ж подумайте — що тут казати?
Просто — на мене — важливо знати
Що хтось іще десь
Святкує Холі.
А я пливу крізь
В індійській пірозі
Під барвами і дощем.
липень 2014

***
Я хочу придбати квартиру на узбережжі
Я б там не жила
Я б просто знала що море поруч
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Я б купувала квіти
Чи ні —
Збирала б мушлі
Ловила хмари
Писала вірші
Гуляла пішки
Зривала б трави
І все власноруч
Я б піднімалась в гори
Я бігала б босоніж
Я б викликала дощ
Із присмаком кримського едельвейсу
Я б нікому навколи не дозволяла
Говорити на політичні теми
Висвітлювати гостросоціальні аспекти
І навчати мене історико-географічній специфіці півострова
Я заборонила б імена
Я створила б тишу
Але я б там не жила
Я б не змогла
Не повернутись у світ дріб’язкових образ
Невигаданої війни
І гострих соціальних проблем
Що їх конче потрібно висвітлювати саме в історикогеографічному контексті.
Я б там не жила
Бо не змогла б
Перетворити мрію в буденність
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Я заслабка
Щоб втратити лавандовий всесвіт
І мрію
Оселитися
На Демірджі
травень 2014

***
А знаєш, герої ще й як вмирають
Болісно і безбожно
Покинуто
Самостійно
Тоскно
І зовсім вже байдуже
Старий чи молодий
Людина вмирає
Це зовсім не можна
Це зовсім не скоро зітреться
З будь-якої
Навіть самої байдужої душі
Вмирати не героїчно
Вмирати страшно
Вмирати не можна
Зараз
Це 21 вік
Стояти і не відходити — героїчно
Вмирати — шалено
Й ніколи не стане інакше
травень 2014
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***
Мені для натхнення потрібна крапелька чогось міцного
Крапелька чогось п’янкого
Трошечки когось такого — як ти
Чи просто (складно! О, боже, як складно!) — ти: завжди ти
Я спалахую —
Так неквапно
Я витримую —
Буде ще!
Ти колись припинеш це — глибинно-проникновенне
Злочинне
Існування в мені?
Я крихка, я шарована
Я зникаю
Мені варто поїхати/забути тебе
Чи що ще там рекомендують топові вірші/фільми/пісні?
Може хоча б банальність мене врятує
І повертаюсь.
До с[т]воїх баранів, до вщент знищених барикад —
Без натхнення далеко ж не піду
А воно — мій алкоголь (себто, натхнення/нібито-життя) — є ти
І попри все я з тобою
Лишусь
квітень 2014
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Зимове
Коли говорити про зиму,
треба надіти теплий шарф,
неабияк змерзнути, перехворіти,
перехотіти знати тебе і як
ти говориш про мене з ними.
Чи не говориш.
На те ж бо й зима,
щоб мати сумніви, сині шкарпетки,
купу зелених чаїв (і пити лише один).
Коли говорити про січень,
треба зазначити Свято,
свято приходу в нове життя.
Кожен-бо рік трапляється щось таке,
через що необхідно з’являтися знов,
виховувати себе,
стримувати себе,
згадувати тебе,
переживати
і переходити мЕжу
вдвох.
Коли говорити про тринадцятий,
краще і зовсім забути той рік,
всі негаразди, спокуси і втрати.
безліч помилок, купу питань, ще більше сумнівів і сподівань.
Бо лютий — ото вже і зовсім весна!
(коли вже і говорити про нього) —
дає змогу думати, мати наснагу —
взяти чорнила, плакать, писати —
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дієслова римувати —
плакати через те іще більше,
мати в кінці оті «ати»,
знов плакати і чекати
Березень.
З його нікому не потрібним святом
і ще безліч (залишилось-бо десять)
вульгарно-святкових місяців.
Чекати, ніколи не полишати чорнила
і ті ж самі «ати»,
знов плакати, знов писати.
І коли вже говорити про зиму,
треба, мабуть, додати —
до біса чорнила,
до біса «ати»,
бесцінні невдалі рими,
неіснуючі свЯта —
і купу невдалих засобів передати
презирство, зневагу й бессильну заздрість
до людей, у яких із зимою радість.
січень 2014
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20 років, м. Запоріжжя, журналістка, поетка, хендмейд-майстриня. Білка за стилем життя і равлик — за станом душі. Взимку
2014 року склала тисячу паперових журавликів. Періодично маю
виступи на літературних заходах у м. Запоріжжі (зокрема, у рамках творчої майстерні «Фан-зона українського слова»). Змінюся,
як міниться все живе. Пишу, бо пишеться. Планую бути собою до
кінця — що б це не означало і чого б мені не вартувало.
***
…і божевіллям вимірює кроки:
квола, розпатлана, синьоока,
начебто створена для вогню,
та не захована у броню —
Осінь. Безхатня і безборонна,
як після ґвалту самотня жінка,
що відкидає останню скромність,
одяг лишаючи на зупинках.
Плаче і плаче, і тягне руки,
кожного мацає ледь не хтиво,
і спересердя дверима грюкає
сірих від бруду її автівок.
185

уляна кривохатько

наші гості

Їй не потрібні людські престоли,
сила таємна якась у неї —
Осінь карає усіх на горло,
наче уйальдівська Саломея;
хилить у відчай, цілує в шию,
квапить, картає, стискає груди
і серед ночі тужливо виє —
чи то від горя, чи від облуди…
***
Саме так, мій хлопчику, саме так.
Самота зжере тебе, наче рак,
А з цієї наскрізної самоти
Визиратимуть спалені вже мости
Та руїни стирчатимуть — від думок.
Попід стелею стеляться, як димок,
Всі кохання, які у тобі колись
Удавались приводами для сліз.
Що знайшов ти, хлопчику, що знайшов?
Цей між нами гнилий безкінечний шов
По нагноєній рані («мине, мине…»)?
Наче хтось залатати рядно льняне
Хірургічною ниткою захотів.
Час минає — і знову тріщить розрив;
І ніяк, мій хлопчику, вже ніяк,
Ти не виправиш цей виробничий брак.
так розламують яблуко
сильні
жилаві
руки
186

***

простягають одну половинку
ти кажеш:
«мед»
я приймаю на віру
яблуко
серце стукає
і в очах мерехтять
подвійні хвости комет
а до мозку повільно
котить прозріння
хвилями
що із яблуком я —
Єва
а ти —
Адам
тільки все це
однаково не за Біблією
плід зривав чоловік
та й Змій не ввижався нам
то можливо й з Едему
ніхто нас тепер
не вижене?
і не буде казати
як жити
куди іти?
це розламане навпіл
яблуко —
символ зближення
бо за мить після нього
мене
поцілуєш
ти
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хтось певно за неї б загинув
та тільки їй Кай на вустах

Дарина Кривохатько

17 років, м. Запоріжжя.
Крім віршів, люблю малювати і подорожувати. Була учасницею поетичного конкурсу у Дніпропетровську «Вы не слушаете». Шукаю натхнення у людях, навколишньому світі і собі.
Люблю вечори у теплій дружній компанії, в якій кожен може
бути собою і ділитися тим, що на душі. Є членом творчої майстерні «Фан-зона українського слова».
***
Герда шукає Кая
сказати йому: пробач
я більше тебе не кохаю
ти перша з моїх невдач
так довго його плекати
не знаю вона як змогла
холодний і свіжий — м’ята
й любов йому ніби гра
яку він колись покинув
побачивши блиск в небесах
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і нині на заході сонця
вона його все ж знайшла
а Кай у маленькій долонці
тримає шматочок добра
і каже до Герди: крижинки
у серці моєму нема
я бачу тебе. ти жінка
красива тендітна — й німа
куди вже пропала та Герда
яку я колись давно знав
добріша від всіх відверта
тремтіла коли обіймав
і Герда сказала тихо:
любов’ю тебе я спасла
і взявши до себе кригу
зробилась холодна й німа
зима серед літа лютує
торкання — мов струм до долонь
і Кай її знов поцілує
пробивши її міцну бронь
***
обґрунтуй мене просто фактами
як любов мене обґрутнтуй
до кінця мого від початку
обґрунтуй мене й розцілуй
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бо розпавшись колись на атоми
без доведення я лиш пил
тіла стали клітини ґратами
кровообігом в колі жил
обґрунтуй мене — до початку
до народження світу й життя
доведи теорему: дівчатка
надто люблять свої почуття
і не здатні їх так відпустити.
обґрутнуй мене з голови
обґрунтуй мене. змусь не любити
а там знову кудись живи
обґрунтуй. адже я — підґрунтя
для усіх неминучих снів
я напів у собі присутня
ти присутній в мені напів
і пульсує кров у тканинах
я ковтаю останні слова
не стоїть любов на колінах
якщо тільки любов жива
***
що для тебе найбільша слабкість?
бо для світу ж потрібна сила
все пішло в нас не так. все навскіс
ти мовчав лиш. я — говорила
відкриватися людям — програш?
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якщо так — я готова програти
ти є тим що для людства робиш
моє щастя — про світ цей дбати
я боятись насправді звикла
все боюсь — й все одно роблю
для очей твоїх так ось зникла
хоч і далі тобі говорю
тож для тебе це точно не вихід
тож для тебе я як дурна
що ніколи не вміла тихо
йти від тебе (чи йти сама)
а я все таки — най боюся! —
говорю тобі: слухай, ти!
най усоте в тобі помилюся
на стоперший зумію знайти
що шукалося в слабкості слова
в криці кинутому на вітер
я ж бо знала — похмурі брови
це лиш спосіб сховатись від літер
і заплакати — справді програш
й перемога над страхом в душі
я мовчу вже. а ти — говориш
ллють з очей відболілі дощі
і скажу тобі — все в нас навскіс
я ж так довго тебе любила!...
що для тебе найбільша слабкість
то для мене — найбільша сила
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Мої предки були народом —
Тим народом,
якого нема.
(с) Оксана Забужко
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***

я ніколи не стану колишньою
на Майдані криваві сліди
я виплакуюсь з серця віршами
крові більше в житті ніж води
це немов на коліна впасти
й цілувати бруківку боїв
я приношу на пам’ять айстри
чужий брате ти в серці моїм
скільки горя стікає цим шляхом
я ходжу повз історію лих
облетіти б Вкраїну птахом
та щось правда моя б’є під дих
я не здатна утримати сльози
може так відплачу вам свій борг
моє серце — до вас завжди босе —
не сховає за холодом морг
пам’ятаємо. кров б’є фонтаном
з моїх віршів на всі імена
нема більш від народної рани
(хоч народу насправді нема)
і розкинулась Києвом пісня
не повернетесь на Майдан
і в очах моїх долі тісно
витікає сльозами Коран

ти пішов з цього світу Брате
та ніколи з душі не піти
Сестрі
равлику складно вилазити з мушлі
равлик боїться шуму
равлик боїться «маєш» і «мушу»
равлик боїться суму
равлику конче тепер необхідна
тиша і затишок дому
чашка надбита по-справжньому рідна
що зніме смуток і втому
равлик не хоче стикатися з людом
зі скрипом холодних вулиць
в равлика є зображення будди
равлику болі забулись
равлик не хоче нічого змінити
равлику коцик — і добре
равлик забув потребу любити
забув своє серце хоробре
равлик за стінками власної мушлі
будує собі свої мрії
равлик майструє собі свою душу
лікує й відновлює віру
равлик колись ще відкриється світу
та поки ці вікна закриті
пишіть йому тепло і шліть йому квіти
такі незабутні миті.

присягаю усе пам’ятати
присягаю цей скарб берегти
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ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА

Андрій Коновалов

член Незалежного Мистецького Об’єднання «Magnum
Opus», автор прозових книг «Вагітний сніданок» (не надрукована) та «Маріхуановий твіттер», близько 100 віршів. Друкувався
в журналі «Дніпро», полтавських та кременчуцьких альманахах.
Призер еко-фестивалю «Лель», організатор турів полтавських
митців містами України «Кілометри почуттів», переможець полтавського парного слему, організатор та учасник багатьох заходів, літературних читань, перформансів, презентацій, серед
яких 21 Форум видавців у Львові, Кадетаріум, а також читання
зі сцени Майдану. Паблік ВКонтакті налічує близько 900 читачів.
***
ти навіть не знаєш кольору моїх очей
хоча наші вії тонули в цілунку не раз
якщо досі ліжком не стало моє плече
то вірить в любов вже на третій зустрічі — пас
даруєш ти гумки лав із — тягучу печаль
мов супернику джеби разючі мухамед алі
запасу епітетів-слів позаздрив би даль
але це тепло сальвадора десь там у далі
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мене обіймаєш при всіх лише в смс
а при зустрічі очі ховаєш додолу
твоі руки на грудях — холодний компрес
на долонях написано не нашу долю
зрозумів вже із першого дотику, що тебе лю
коли подихи наші переплелись в караван
але ми стоімо, не давши ім’я кораблю
а на шлюпці навряд перейдемо сухий океан
своє серцебиття ти не хочеш зі мною ділить
тому наша кардіограма, кохана, пряма
на колишнє я завтра натисну delete
добрий ранок. моя пам’ять для тебе німа

***
я на тебе чекав, мов пришестя Христа
доки кожна мене намагалась розп’яти
чи не сотні торкались гріховні уста
але тільки твої цілуватиму п’яти
ти часами великомучениця —
розумієш і терпиш мій гнів
і старанно, немов учениця
все вивчаєш дурних тарганів
що живуть у моїй голові
час від часу воюючи з розумом
але в Біблії нашій в наступній главі
проти них уже будемо разом ми
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хай пробачить Господь, але ти теж мій Бог
ще живим забираєш до раю
і не просто люблю, чуєш, я тебе кох…
а без тебе щоденно вмираю
моя церква — це ти, увійду у твій храм
помолюсь чудотворній іконі
Свята Анно, благаю, дай розуму нам
моя доля у твоїй долоні
***
тепер дітям дарують зброю
не пластмасову, а живу
щоби нам не всадили з тобою
в темнім закутку в бік ножову
не вмирають сьогодні герої
на війні, а не тільки у гаслах
рої бджіл триколорних вже поруч
ми на пасіці у протигазах
після цього свинцевого меду
викликаємо мед допомогу
лікарі укривають нас пледом
запаковують в ящик до Бога
відтепер не квитки до театру
а повістки на передову
пані куля, піддавшись азарту
обміняє жону на вдову
«наша раша» — тепер не сміюся
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«наша раша» — це танки в Криму
хто б сказав, що побачу, матуся,
не книжкову, а справжню війну
старший брат — братовбивця, мов Каїн
він не за НЕЗАлежність, він проти
екскаватори риють канави
не для газу, а проти піхоти
старший брат, мов підступний Іуда
від якого чекали поради
але замість Христового чуда
замість правди отримали зраду
тепер ми тут самі за себе
досить ваших смачних обіцянок
допомога? — спасибі, не треба
краще віру у мирний світанок
адже дітям дарують зброю
не пластмасову, а живу
я готовий до бою, брате
знай, що виживу, бо живу!
***
хочеться стати рибою
власним мовчанням живитися
аби не хотілося їсти
тишу твоєї наживи
ти вся наді мною глибою
наживо так нависаєш
давлячи на живе
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я б’юся об лід твого спокою
спокутуючи гріхи
того, що я надто глибоко
аби твоє око відчуло
моє рибине чоло
що прагне твого
передсмертного
останнього поцілунку
гачкоподібних уст
просто поціль у лунку
я сам припливу течією
віддавшись тобі на обід
я ладен, мов кит, на сушу
а ти вже, забувши про тишу,
неначе апостол Андрій
танцюєш по товщі ріки
доки вона льодовитим
вкривається пледом повільно
мені наче тепло та вільно
там, під водою,
та не серед інших риб
які відкладають ікру
рибу свою не кохаючи
приходь же, благаю
і помовчи зі мною
ти ж пам’ятаєш
я ладен на сушу, мов кит
приходь же, кохай і мовчи
моя ізсушена риба
я — твій підводний кіт
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***
під бумбокс ми поплачемо хором
заридаю під бабкіна сольно
знову очі нагадують хорор
зранку плачу, хоча й малосольно
юні сльози недоконсервовані
їм би ще говорити навчитись
але очі пускають повені
мої губи повинні солитись
дві м’які окривавлені рани
що порізались об твою щирість
завтра станеться свіжий ранок
і солона роса тебе виїсть
все живе й нещодавно зачате
в грунті уст моїх завтра зав’яне
ми не будемо ніц означати
горло зранку прокинеться п’яним
не прокинуться тільки сльози
не прокинуться тільки завтра
але це лиш сьогодні прогнози
а синоптикам вірить не варто
***

не люби мене, жінко,
що з мене взяти поета
хочеш скажу, що ти, наче комета
ввірвалася в моє життя
ти жито моє
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ти пшениця
всі мої ніжні поля лиш для тебе
адже ти лиш моя земля
але що із цих рим, жінко, скажи
я для тебе не завойовував Рим
жодну імперію
жодну фортецю
знову ж таки хіба твоє серце
хоч ти віддалася сама
бачиш цю пустку –
мої дві кишені
хоча не діряві, та не для мішені
мрій про красиве життя
так, ти жито моє
ти пшениця
для тебе мої всі поля
жінко, але ж ти мудра
жінко, дивись, ти свята
тож зрозумій, я простий
тож зрозумій
і прости
рай на грішній землі недійсний
жінко, ти мене не кохай
додому дорога
немов депортація
хочеться стерти
це «я»
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***

ти
стала така дорога
хоч ми — лиш моменти
єдиного вечора
не існували
учора
вокзали
платформи
міста наші різні
коли твої губи
із присмаком маку
виводили кому
то грубі мої залізні
ставили крапку
а потім справляли на три
зітри
гумка — це час
відстань — коректор
так жити, неначе в гетто
лиш постріл — немає нас
між мною-тобою
китайська стіна
ціна
зустрічі вкрай небезпечна
тікай, мила
стій, на бери номер
тепер
набери
чуєш, дзвони!
хоча ні
адже можуть почути вони
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давай зустрічатись у снах
якщо ти, звичайно, не проти
приходь же
опівночі
ми пів ночі
купаємось в дУші
твоєї душі
а вже
на моєму даху
зорі рахуємо
перша — цілуємось
друга — цілуємось
третя, четверта, п’ята
і так цілу ніч
а ранком втечеш на північ
залишившись запахом
м’яти
не можу
впіймати
дівчину, легшу за вітер
прокинувшись, піт з лоба витру
кожну
краплину
й під злобу тягучих годин
що шепочуть
«ти знову один»
прикладу я до серця компрес
із твоїх есемес
хоча б на хвилинку
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***
ковтати
ці дати
на потязі
сідати в п’янкій електричці
на протязі
аби відчувати
похмуре болото
чи радісну річку
тягнути солодку гумку
будучи губкою
наче спанч боб
слухати
боба
ямайське реггі
під регіт
п’яничок у тамбурі
там бурі
за вікнами
тут
спокійно
у когось в ай поді кіно
this is good
жувати
сторінки книжкові
неначе солодку вату
з жадобою, мов егоїст
вслухатись в дорожню мову
що іноді б’є автоматом
по вухах
очах
як німецька порнуха
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від молоді стеляться мати
а мати з дитиною стелиться
щебечучи їй колискову
в одному і тому ж плацкарті
у карти
компанія грає
а поруч гітара
піснями дзвенить скляна тара
минаючи
кожне місто
похиле
чи молоде
похилий місток
перекошений
де переношений
сотні разів, наче сток
наче секонд
кожну секунду
бути
душею вагону
нового перону
торкаючись
пити
каву
із рук сільською бабусі
і жити у русі
у русі

я впущу тебе через губи
літаком до моїх легень
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***

ми спілкуємось, мила, не часто
навіть не кожен день
але в час той
проведений разом
з кожним вдихом
повільно губиш
голова починає кружляти
та не бійся
мені по приколу
аромати твоєї м’яти
свіжий подих п’янкого ментолу
тебе дістаю пом’яту —
сховалася десь у заначці
життя проживаєш у пачці
хтось тебе так похова
ми вдвох
ти гориш, наче свічка
я боюсь твоїх губ доторкнутись
для інших ти просто звичка
а для мене щоночі нова
ти любиш пограти в мовчанку
а я тебе чую без слів
ти знаєш чого б я хотів?
вдихати тебе до світанку
твій дим розчиняється в тілі
іде по моєму нутру
один поцілунок — помру
кохана моя додиміла
зомліла
упала
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так мало
ми знову поговорили
давай втечемо із матриці
забувши логіни й паролі
давай, не чекаючи п’ятниці
зіграємо справжні ролі

***

давай відшукаємо рай
та цілодобову весну
покинувши зимний край
узявши ті ночі без сну
коли ми сиділи у тиші
з чашками зеленого чаю
а я вже писав тобі вірші
виводячи слово «кохаю»
давай же прокинемось поруч
і не в есемесці, а справді
хай вірт повертає ліворуч
праворуч все піде по правді
я хочу побачить ці очі
відчути твій справжній погляд
і серце мені прошепоче:
«ця дівчина щастя поряд»
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***
я б мала говорити до тебе сестро частіше
розповідати про те як напередодні зими
густішають тіні під деревами у моєму дворі
про те як вони мов смола
непомітно липнуть до ніг
і як я минаючи ці безтривожні стовбури
не помічаю тінь лісу
що тягнеться
за мною
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мала б розповісти тобі про те
яким тихим стає місто вночі
що чую як замерзає роса на гіллі
як обростає інеєм самотня стерня
як тихо і рівно ти дихаєш сестро
поки за шибками твоїх вікон
тонуть в імлі ці осінні вогні —
розкидане в темряві насіння
і лише коли на ранок знаходжу в чорній траві
їхні вже згаслі тіла — вогкі горіхи
лише коли стаю смиренніше й тихше
замерзлої води в озері
лише напередодні зими
починаю частіше говорити з тобою
і чути як густішає тінь
яка в нас сестро
на двох
про забування

все стає справжнім лише під осінь
все стає очевидним лише під осінь
Г.Чубай

я йду цієї дорогою
де дерева вщент наповнені осінню
а трави чорнотою та запахом попелу
де земля дихає тріщинами важко та розмірено
ніби покинута на березі риба
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з кожним подихом тіло приймає обезводнення
я йду
а навколо все зупиняється
і рух води у стеблах рослин
і ріст коріння під стовбурами
навіть вітер тепер не віщує мені
про втрату пам’яті
я йду
а в мені все зупиняється
все наповнюється осінню
і тиха кора
і легкі крона дерев
і загублене горіхом сонце у травах
я йду
а все в мені затихає
все наповнившись сухістю
легшає та забувається
і лише шурхіт втомленого листя
під ногами
і лише запах попелу в повітрі
про щось нагадує

***
сьогодні спозаранку вчуваю Твою виразну постать
вчуваю як з Твоїм приходом
замовкає вода у глиняних глеках
і поскрипують шибки вікон сухим гіллям
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я вслухаюсь у ніч
мов у лоно Жінки що виношує місяць
і чую Твоє серцебиття
вчуваю як опадає синя імла росою на трави
як сповзають тіні по стовбурах під каміння
і як сріблять краплини мов достиглі плоди
які Ти нанизуєш зранку на глиці
вчуваю як заливаєш мою кімнату світлом
і як сповзають тіні по стіні
під стебла кімнатних квітів
вчуваю як наповнюєш мої кровотечі тишею
і кров у них стає беззвучною і глибокою
якою буває лиш вода у ставках на ранок
що навіть відображення дерев у них
стоять непохитно
я вчуваю як сьогодні й мені стає спокійно і тихо
мов жінці у лоні якої б’ється достигле сонце
***
*
дай нам Боже такого дощу
опісля якого сонце заховане в липах
пахне медом а земля чорним хлібом
опісля якого стовбури міцнішають
а тіла слабшають
опісля якого прожилки на листі
блистять золотом
а лінії на руках глибшають
210

наші гості

дай нам Боже такого дощу
опісля якого чуєш як усе росте
усе наповнившись водою збільшується
як ріка що голкою в землю встромлена
виростає у повінь
як роса виростає в глибокі озера
а мох у густі ліси
опісля якого й собі ростеш поволі
усе частіше повертаєшся в сади
де липи опісля дощу пахнуть медом
а вечірні тумани молоком
де забувається все
навіть запах кори і шкіри
навіть запах вогкої землі
який неможливо забути
дай нам Боже такого дощу
з яким починається спокій
і Ти починаєшся
у кожному пагоні
у кожному плоді
у кожному тілі
яке виростає з
води
**
бо коли мовчиться так низько
а ступається тихо і високо
чую як за вікном на сади опадає світанок
і спалахують жовтим груші
як ліхтарі в темряві
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чую як повільно обростає трава росою
мов земля озерами
(тримати в собі воду
це майже як тримати пам’ять чи тіло)
чую як дерева тонуть у власних тінях
глибоких як ніч густих як смола
чую як тягнеться світло мов мед
від гілля до гілля
сьогодні мені мовчиться так низько
щоб не розбудити тіні яким сниться
що вони дерева
не розбудити каміння якому
сниться що воно гори і обростає не мохом а морем
врешті не розбудити сади яким сниться
що хтось зранку приходить і запалює жовтим груші
сьогодні мені ступається так тихо і високо
що чую як дзвінко розбиваються його кроки
і опадає із листя роса
чую як до його ступень липне світло
і я входжу в траву вогку і високу як в тиху воду
щоб знайти сліди
а знаходжу лиш опалі груші і тіні під ними
що холонуть у тиші
***
— а знаєш я все частіше бачу її
все частіше впізнаю себе
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у гостроті її ліктів
у прозорості її шкіри та тонкості долонь
в її безіменності та безслідності зникнення
все частіше бачу
як її коси повільно вростають у воду
як їхньою міцністю і довжиною обіп’яло поверхню
і якби не та невимовна легкість
і якби не та наповненість світлом
що не занурює в глибину а тримає ззовні
і якби не той що приходить зі сходу
і приносить у руці сонце — розпечене яблуко
тіло б її теж врешті вросло б у водневу поверхню
— а я знаєш все частіше бачу його
все частіше впізнаю сліди
що лишає уздовж річкового берега
лишає голоси тихі і густі дзвінкі і гучні
лишає ті якими мовчав і кричав
лишає свої і чужі
лишає розбиті човни
лишає тумани крізь які не пройшли ми
лишає проміння і відображення
— а знаєш тепер я все рідше бачу
зір з роками слабшає
а втома зміщує сприйняття часу
і якби не та чиї коси
розпливлись по поверхні хвилями
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і якби не той що приходить зі сходу
щоб попри біль та опіки
тримати вгорі сонце — розпечене яблуко
і
і
і
і
і

якби не ці тумани
якби не розбиті через них човни
якби не випадковість
якби не схожість моя з нею
не схожість моя з ним

чи залишилось би хоч щось
опісля цього всього?
напевно що ні
напевно що
ні
стан
усе проходить
але щось легке лишається поміж нами
і коли осінь обростає нашими тінями
і коли ноги наші обростають її пасмами
чи то сухими травами?
чи то почорнілим листям?
десь поміж нами важчає вересень
не дає проходу
а ти вже збираєш сліди мої
під нашим кленом під корою
у його стовбурі пам’ять
у його стовбурі сила
а я ж слабкою була
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а слабкість моя постійно між нами стояла
не знайдеш сліди не шукай
під деревами осінь обрізає волосся
листя пасмами летить додолу
тіні чорнішають як та трава
і щось з наближенням важчає поміж нами
не дає проходу
це вже не слабкість моя
це вже не вересень той
думаєш сліди загубив?
думаєш щезну я?
подивись на долоню
вона як лист з нашого клена
у кожній прожилці я
але замало пам’яті
усе проходить
навіть легкість
тиша!
нехай у мені сьогодні буде тиша в’язка і тягуча як мед
не стерти її із вуст з правиці її не стерти
не стерпить мене і пам’ять якщо не навчуся
чути
бо це є глибше слуху
хіба що рани від гостроти звуку
тиша!
нехай наді мною сьогодні буде спокій і тиша
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нехай говорить той що бачить оновлення вод у ріках
що чує як голосять навколо вітри
і голос зривають як гілля з дерев зривають
нехай говорить про ту що носить
у глиняних глеках дощі і весни
про ту що так легко ступає у травах
і нагість її ступень вбирає вогкість землі
і рухи її легкі подібно смерті холодні і тихі
тиша!
нехай сьогодні буде тиша
нехай говорить він про здатність бачити
як легко летять на землю глиняні глеки
як легко із них весна витікає
і вростає в землю в повітря вростає
як легко дощі з них по гіллю витікають
і в тіло вростають і в кров щоб оновилась
як легко зникають сліди опісля
і шелест трави зникає і голосіння вітрів у шкіру вростає
як легко тоді буває говорити
як легко тоді буває дихати
як легко тоді буває жити
тиша
нехай сьогодні над нами буде тиша
і здатність мовчати
і здатність почути
вічнотривання
(любов)
бо є ніч що впадає в місто
як в око піщина
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і темно і дико і сліпнеш
а тіні ростуть і ростуть
між пальцями квітнуть
а скільки тривати
скільки нам ще тривати
як вітер у високих травах
(де не проступитись)
як темінь між густим корінням
(куди не влізти)
бо є ніч що впадає в місто
як стигма
і млосно і тихо і холоне шкіра
а нам ще тривати як кровотечі
тривати як ріки впадати в іншого
більшати
у горлі тривати задовго до слова
за мить до любові
коли тривання в солоному лоні
витворює друге тіло
бо є і ми
що падаємо в ніч як камінь у воду
як гора в ранкові тумани
без бризку
бо є тіла
у які впадаємо задовго до смерті
за мить до світла
і триваємо вічно
хоча не повинні
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***
Мені відповідали: звичайно, осінь незабаром,
але хай мине літо: будеш мати осінь.
А я знов — осінь можна мати і влітку.
Т.Прохасько «Спалене літо»

наші гості

погойдував віттям
а ми думали що дощ не скінчився
а ми думали що почали собою
осінь

чуєш
цей дощ сьогодні так голосно
б’є об моє підвіконня
і я знаю що десь озеро
в якому риби поснули на дні
обростає туманом ніби лускою
що в рибалки на березі
руки пахнуть скошеними травами
а в тінях під залишеним човном
сховалось літо
я знаю що там за моїм вікном
дощ росте із землі
і пахне сухим листям
що стукаючи гіллям у моє скло
кличе до себе
чуєш
я знаю що так починається осінь
що так колись починалися ми
у дощ
ховаючись під деревом
тулились один до одного
ніби два зерня у яблуці
і тільки вітер скидаючи з листя росу
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СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (м. Луцьк)

Дмитро Василюк

студент 2 курсу Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), напрям підготовки «Журналістика». Цікавиться
новинами у сфері журналістики, займається спортом (легка
атлетика). Призер районних конкурсів читців-декламаторів.
Любить читати, захоплюється творчістю Макса Кідрука, Ліни
Костенко, Стівена Кінга, Ренсома Ріггза, Ремарка.
***
Ти заколисуєш мене
у теплі грози,
замінюєш від головного болю анальгін.
Не вистачить сотні рядків
банальної прози,
описати твій погляд
мені навздогін.
Ти любиш тюльпани,
що тихо цвітуть навесні.
Захопила мій космос і
мовчки сховала в кишеню.
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Проходжу повз,
шукаю тебе у вікні —
та вперто ховаєшся
із любов’ю своєю.
Ти пробач мені,
що я не вчасно
нагадав про те,
що вже весна.
Ми з тобою бачились короткочасно,
я не хочу так,
щоб я — один і ти — одна.
***

Вона прийде, і
навіть не помітиш,
як холод підійметься по руці.
Позаду тихо світло вимкне
і пустоту залишить в гаманці.
І не важливо,
скільки тобі років,
багато раз ти переміг або програв.
Безжальна сила зімкне міцно очі,
останній куплет
ти вже свій відіграв.
Ще мить
і серце стомиться боротись,
перед очима пролетять щасливі дні.
Тут вже як вийде,
хочеш чи не хочеш,
смерть забере тебе притомного чи в сні.
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***
Там, де дорога проростає в кілометри,
Де на дротах куняють голуби.
Ти засинаєш, відлітаєш десь далеко,
Блаженством все накрило навкруги.
Повільно вітер заколисує тіла небесні,
Усі мовчать, ніхто не пише вже листи.
Вікно прочинене і місяць ніжно пестить
Твого тіла недосліджені мости.
Окутана туманом спокою навколо,
Беззахисна в постелі ловиш сни.
В кімнаті тиша, лампи всі погашені,
І серце повільніше стало йти.
Далеко десь казкова музика лунає,
На струнах ночі понесла у даль
Твоє розпатлане біле волосся,
Яке для мене, мов святий грааль.
Закуталась у покривало, наче кішка
І подих рвучкий прорізався в тишині.
Залиш мені краєчок свого ліжка,
Я прийду, заколишу, вір мені.
Земля прокинеться, розвіє тьму довкола
Світанок близько, вічність на межі.
Ми прокидаємось, живем, щоб потім знову
Помріяти і політати разом уві сні.
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Ольга Зейлик

студентка 2 курсу Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(м. Луцьк), напрям підготовки «Журналістика». Дівчина цікавиться не тільки написанням поезій, також любить малювати,
проводити час з друзями та вдосконалювати свої кулінарні вміння. Була ініціатором і керівником літературного клубу «Запах
Сонця», брала участь у поетичному подіумі «Вірші у пледах».
Щодо літературних уподобань, то нещодавно «підсіла» на життєві романи Світлани Талан, Жанни Куяви, Люко Дашвар і Дари
Корній, обожнює серію «Теплі історії», яка надихає творити
і відчувати щось нове.
***

Мої дурнуваті судження
Твої професійні зваблення
Моє нескінченне пробудження
Твоє двобічне ставлення
Моє очекліпання
Твоє усміхання
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Моє вже недихання
Твоє обіймання
Перенасичення
Перестраждання
Переспокушення
Перезітхання

наші гості

треба переплисти океан.
знаєш, інколи буває сумно,
інколи закінчується чай,
та ніколи нам не буде глумно,
бо тепер весь океан — наш рай.

Недовідновлення
Недоїдання
Недознедолення
Недосипання

***
Солодкі звуки, мліє розум,
Гітари струн торкається рука.
У неба ми кохання просим,
Воно нам душі злегка обпіка.

Кохання
Кохання
Кохання
Кохання

І ти зупинишся, на мене глянеш,
До мене припадуть твої уста,
І наче грім у душу грянеш,
Діждавшись ніби давнього листа...

***
знаєш, інколи буває сумно,
інколи закінчується чай,
кіт волочиться вночі безшумно,
ходить сОбі, то й нехай.

Солодкі звуки, мліє розум,
Гітара досі ще бринить...
Кохання в неба вже не просим,
Воно між нами десь ось тут сидить.

знаєш, інколи замерзлі руки
щось там шкрябають в листку,
виростають там на ньому звуки.
ти так музику складав просту.
знаєш, треба щось забути,
поміняти штори, пересунути диван,
треба перестати кимось бути,
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Не запитуй мене, я ж бо ще не забула,
Як ти іншу любив і лишив мені біль.

Інна Кошулинська

студентка 2 курсу Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(м. Луцьк), напрям підготовки «Журналістика». Дівчина має
цікаве хобі: щовечора аналізує заголовки в інтернет-виданнях,
курйозні записує в блокнот.
Особлива насолода — книга. Улюблених авторів не має,
адже вважає, що в кожного є своя «іскорка», яка здатна запалити. Останнім часом цікавиться творчістю волинських письменників.
***
Ти сьогодні мене ні про що не розпитуй,
Краще мовчки, востаннє побродимо вдвох
Поміж хвиль ще не зовсім дозрілого жита,
Між обманутих мрій і болючих тривог.
Не розпитуй мене, зараз це недоречно,
І в несказаних слів є твоя правота.
Знаю тільки, що є світи безкінечні,
Незрадливі та вічні у полі жита.
Не вплету у вінок з колосочків дозрілих,
Дивних зустрічей тих поцілунковий хміль.
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***
Мій батьківський веселий, рідний краю,
До тебе завжди лину знов і знов,
І веселковим сяйвом серце грає,
Бо ти даруєш радість і любов.
В дитинстві я ходила тут стежками,
Ромашки заплітала до коси.
Я тут ступала босими ногами
На золотисті крапельки роси.
І як, буває, важко покидати
Цей найрідніший край мого життя,
Де світ мені подарувала мати
На щастя, долю й світле майбуття!
***
Бриніла сльоза у планеті любові,
Щось сумно було їй в душі і на волі.
Бриніла щосили, щодуху бриніла,
Бо впасти на землю вона не хотіла.
Хотіла лише всередині знайти
Маленьку частинку її доброти.
І сльози в душі все сильніше тремтіли,
Здається, ось зараз не вистачить сили.
Впаде на долоню, і в мить ту ж і зникне,
Теплом її серце було вже сповите.
Прощальною стане та мить невблаганна,
Для неї і серця, на жаль, вже остання,
Остання, бо впала сльоза в її жменю,
Назавжди забула й сховала в кишеню.
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Утілення майданської мети!
Тож боремось! З тобою завжди будемо
Покірно ми молитись за життя.
Ми, дружні українці, не забудемо
Хто вивів нас на шлях у майбуття!

Ірина Матвійчук

студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(м. Луцьк), напрям підготовки «Видавнича справа та редагування». Цікавиться вокалом, є учасницею народного аматорського
вокального ансамблю «Аколада» Луцького районного будинку
культури. Як сама вважає, пише вірші «у шухляду».
Лист солдату
Нескорений, незламний, непідкорений,
Ти борешся, минувши кляту грань.
Такі, як ти, слугують нам опорою
У час, коли зазнали смак страждань.
Тримаєш на собі ворожі погляди,
Грім кулі розбиває неба синь.
Сміливий, із любов’ю Богом створений,
Ти прагнеш нас любити й вберегти.
Натхнення зичу, у рядочках вплетене.
Бажаю менше втратить, ніж знайти!
І впевнена, що у фіналі жде тебе
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У моєї любові тахікардія
Знов не спиться, за північ уже давно,
І з думками проблема одвічна.
Я б`юся джокером, ти — ножем,
Ситуація специфічна…
Вічно шкодую собі тепла,
А для тебе іще б позичила.
Раніше й щасливою не була,
Тільки плакала гірко з відчаю.
Знаєш, любов — це не ті слова,
Що поети в книжках виписують,
І кому б це питання не задала –
Всі плечима лише знизують.
Подивилася фільмів десятків з два,
Шоколадом брехню посипала…
Раніше для себе я не жила,
Лиш боялась упасти вниз з відчаю.
А тепер просто пізно, згубила слід.
Я змирилася, чуєш? Як «Ні», то «Ні!»
І назавжди зосталася у пітьмі,
Хоч постійно лишаюсь в очікуванні…
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***
Співають праосіннім шумом
Звитяжно за вікном дощі…
Ховаю руки, змерзла дуже.
Морозно стало на душі.
Приміряла осінній настрій,
Авжеж, пасує! Без вагань.
Тебе згадаю… Біль проникне…
Гірка алея сподівань…
Сама себе не розумію:
Давно обіцянку дала
ТЕБЕ ЗАБУТИ… й знову вірші…
У них сповідуюся я.
Усе одно їх не побачиш,
Не зрозумієш «що» й «по чім».
Як важко все разом збирати!
Як ріже пам`ять по душі…
Укотре їдкий дим проникне
В мою свідомість… Знову ти…
Найважче — не образи чути,
Найважче — слово «Відпусти»…
Покалічена душа,
Скривджена тобою!
Вже не варта ні гроша,
Вже не терпить болю…
Розучилась розуміти.
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***

Виповзла на волю…
Не дається приручитись,
Прагне лиш спокою.
Покалічена душа,
Вирвана сторінка.
Без охоти до життя…
Це ж всього лиш Жінка…
Мов пелюсточка тонка,
До болі вразлива.
Чуйна, вірна, чарівна,
Така особлива!
Втратив, відпустив у світ…
Набридло мовчати!
Лиш би сам за кілька літ
Не почав шукати!
А тоді вже все одно.
Ти й не зрозумієш
Їй не байдуже було,
Та більш не зустрінеш.
В голові думок виття…
Не заламуй ж руки!
Мучить серце каяття..?
Ось вона — розлука..!
Відшукати хочеш слід.
Всі на неї схожі…
А вона в чужій душі
Розчинилась… Може…
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Юлія Нікітюк

студентка 3 курсу Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), спеціальність «Українська мова і літерітура». Як
говорить сама про себе: навчається, мріє, живе. Любить музику
(грає на фортепіано), літературу (в силу обраного фаху багато
читає), відпочинок із користю для душі і тіла (грає у футбол).
Я не твій перон,
Не твій лист пером,
Я не твій причал.
Краще б ти мовчав.
Гудками тужливими,
Бурями, зливами,
Сонцем і хмарами,
Самотніми, парами,
Димовими ранками,
Старими фіранками,
Розбитим горнятком,
Буззубим малятком.
Я твоя кінцева
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Хочеш ще? Не треба.
Хочеш знов? Не варто.
Школа, класи, парта.
Там було так просто,
Там був тихий острів:
Не було проблем,
Не було тебе.
Як дізнатись, де я?
Дайте трохи клею
З друзок скласти серце,
В прісну їжу перцю,
В сірі будні фарби,
Кену — ляльку Барбі,
Потягу — перон,
В скриньку лист пером,
Кораблю — причал.
Краще б ти мовчав.

***
***

Напівзмучена-напівзболена
Кілолітрами сум рахуєш.
Вкотре градусом і ретвітами
Від кохання серце лікуєш.
Незбагненна і непідкорена
Бунт очей німий для кого?
Спліном осені поневолена
І усміхнена трохи вбого.
Недолюблена-недослухана
Ілюзійні світи малюєш.
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Опечатана-опечалена
Окрім тиші, нікого не чуєш.
Відмежована-відрахована
В венах лід і вогонь комбінуєш.
Усвідомлено-екзальтована
Під сузір’ями небом ночуєш.
***
Знову вечір. Дорога кличе
Швидкість в вени. Вітер в обличчя.
Ніч скрегоче в лещатах міста.
Бак голодний — дай йому їсти.
На узбіччі, мов вовк поранений
Смак бензину. Одурманений:
Гальма-газ. Зелене-червоне.
Автостоп. Хай двигун холоне.

Тетяна Мартинюк

навчається у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки у м. Луцьку в Інституті філології та
журналістики на другому курсі. Палка шанувальниця мистецтва
слова та майстерного ним володіння.
***
Моя свідомість узята на абордаж —
Невиліковно безглузді фантазії липнуть знову.
Досить у мізках моїх так рясно сіять полову —
У грі в пустослів’я легко входять в кураж.
Моя свідомість узята на абордаж.
Міцно стискають кисті часу кайдани,
Вийшли із берегів сліз моїх океани,
Скинули хвилі із шхун твоїх щастя вантаж.
***
Наші глеки побив той непроханий подих зими.
Знов покусані губи печуть від гарячого чаю…
З альтер-его мого ти клеймо недовіри зніми
І всели у вуста палко вимолене «пробачаю».
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Із обвітрених рук із живим вирви болю клубок,
Тихо дмухай на рани, доки, бачиш, їх час зашиває,
І допий замість мене тягучого смутку ковток —
Його й так забагато по звужених венах гуляє.
Запануй наді мною, посади знов вогонь у душі,
Щоби іскри його мерехтіли у згаслих зіницях,
Та благаю одне: епікризів мені не пиши,
Бо зцілила ледь глеки, що, бачиш, стоять на полиці.
***
Сім печатей — по швах, лунко тріскає сьомий замок,
Я — твоя Аріадна, на жаль, та уже без ниток —
Всі згоріли до тла у багатті розчарувань,
Усі канули в небуття наших марних прощань.
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***
помічаю своє відображення
у дзеркалах душ перехожих
буднів
спалюю
нікчемні плетива заспинних інтриг
домальовую січню крила
щоб розвіяти його за вітром змін
разом із торішнім попелом
відчаю

В очі — пил, в очі — тільки солодка брехня,
Від твоєї брехні в мене кований щит та броня,
В мене кований щит на багатті розчарувань,
На багатті думок і недопалках самозгорань.
А між нами дощі, а між нами падіння з висот
І змінити прогноз марних спроб десь уже із сімсот,
І змінити прогноз, налякати зимовий циклон,
І молити про спокій всесвітній богів пантеон.
Заколисую біль, мов дитя, заколисую час,
Замальовую вітер змін, як злочинця: профіль, анфас.
Із багаття думок залишився лиш попіл і прах,
Лунко тріскає щит і броня, мов із ситцю, по швах.
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Щоб усі тривоги тікали в шпаринки затрюхнявілих дощок,
Щоб уста усміхались так, як ангели уві сні...
Нехай твої стомлені плечі гріє хустинка в горошок...
Якщо я повернусь невчасно чи, мо’, не у тій порі...

Ельміра Сафарова

студентка 2 курсу Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(м. Луцьк). Дівчина здобуває фах журналіста. Любить читати
сучасну зарубіжну літературу (Джон Грін, Джонатан Сафран
Фоєр), українських та російських класиків (Ліна Костенко, Василь Симоненко, Едуард Асадов, Сергій Єсенін). «Приковують
до ліжка» корейські серіали та фільми. Надзвичайно любить подорожувати, у мріях часто бачить себе з величезним рюкзаком
на плечах та забрудненими колінами від прогулянки у горах.
***

В твоїх сутулих плечах
Я бачу залишки дитячих мрій,
Біля твого-мого дому я знаходжу запах сирого щастя.
Якщо раптом я повернусь невчасно чи, мо’, не у тій порі,
Нехай все ж таки, як колись, пахнуть твої зап’ястя.
Нехай із фіранки лунає запах свіжоспечених пирогів,
Нехай очі повняться теплотою морських глибин,
Я лиш благатиму в Господа, щоб кожен ранок Він
Обіймав сяйвом міріади твоїх сивин.
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***
Я завжди сідаю навпроти тебе.
Не на колінах, не поряд, а навпроти.
Щоб бачити в очах застигле небо
і слухати старенькі анекдоти...
Я завжди сідаю навпроти...
Поспіхом готую смачний сніданок,
загортаючи будні в твою майку,
і кожнісінький (із тобою) ранок
затіваю смішну, безглузду лайку,
Щоб тількити (вкотре) взяв мене за руку
і (зумисне) голосно прошепотів:
«А знаєш, моя кохана голубко,
Я б отак от — навпроти — завжди сидів»...
***
Подароване, таке розхристане
Сьогодні щастя до мене зайшло.
Місяць-бо сяйво своє розбризкує
Й заглядає до мене у вікно.
Необдумано, просто раптом так
Щастя впустила я в душу.
Що ж, пробачте, хоча, однак,
Вибачатися я не мушу.
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Так трагічно, хоча й щасливо,
Така вигадка, хоч і реальність.
Це можливо, хоча й не можливо,
І банальна уже небанальність.
Нерозбірливо, випадково,
По-святому, хоча й згрішила,
Так спокійно і гарячково
Уже вкотре тебе полюбила.

Юлія Фінковська

студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики
Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки (м. Луцьк). Дівчина здобуває фах журналіста, любить
книги, українські фільми та хорошу інструментальну музику.
Серед авторів-класиків подобаються В. Гюго, О. Генрі, Г. Ібсен
та Г. Мопассан, серед сучасників — С. Жадан, Т. Прохасько,
О. Бойченко. Улюблена книга — «Маленький принц» Антуана
де Сент-Екзюпері

Кришнаїт
А вона ж така чиста, що, здавалось, роса на губах,
І така по зіниці закохана у твої теплі руки.
Кожен злет її слів виривався на волю, мов птах,
Що готовий за тебе віддатись на всі земні муки.
Це жертовна любов, що бере менше, ніж віддає,
До нестями глибока, пахуча, як м’ятні чаїнки.
Коли їй досить віри у те, що ти просто є,
І що часом питаєш, чи не мерзнуть у неї пір’їнки.
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Але ти своїй Єві домальовував пристрасть Ліліт,
А вона ж кожним порухом вій молила розради.
І тепер ти ходитимеш вашими вулицями, як кришнаїт,
Тільки що замість крапки на лобі — сліди від її помади.
Стишено, перетишено
Тиша часом буває, як рана, такою глибокою,
І ні пластир, ні вата не заповнять її порожнечу.
Вона мовчки виколює очні яблука твого спокою,
Загортаючи мокрі повіки в чадру чернечу.
І здається, що надто натягнута свіжого тіста мить,
Що години — окремі життя, без дійових осіб.
А мовчання пахне корицею і так, як вона, гірчить,
Десь між пальцями, схудлих від тиші, діб.
Непритомніє кисень від форзаців до стін передпокою,
Сторінками зачитуєш біль, поки лампа не упокоїться.
Тиша часом буває, як рана, такою глибокою,
І, на зло тромбоцитам, до відчаю довго гоїться.
Напиши йому з пекла
Ти пиши йому, дівчинко,
Манускрипти, шаради, рецепти
Не сором голизною папір.
Ви — два відданих болю адепти
Із гіподотиковістю шкір.
Вам замало секунд у годинах,
Забагато дощів у роках.
І сузір’я всі у павутинах,
На вологих руках.
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Ти пиши йому, дівчинко,
Без чекання зворотних історій,
Не тримай в горлі кісточки слів.
Розкажи, як на ребрах у колій
Сірники позбувались голів.
Розкажи, як ти чимось там гострим
Вишкрібала той дим із легень.
І як боляче кесарів розтин
Народив тобі ще один день.
Ти пиши йому, дівчинко,
Хай за крок від хиткого краю,
Коли буде пекти у тобі самота запекла.
Він ніколи уже не повірить земному раю,
Тому мусиш писати йому зі свого пекла.
Через двісті років
Колись, років так через двісті
(Бачиш, вірю, що доживу. І ти — теж)
Ми зустрінемось в майже мертвому місті,
Яке рватимуть леза пекучих пожеж.
Ти мене не впізнаєш — я буду насправді щасливою,
Без тавра недоснів і надміру буденних турбот.
І захочеш згадати, чи була колись я красивою,
Та не певна, що спогади доживають до двохсот…
Потім моя дочка закохається саме в твого сина.
Іронічно. А доля так любить круті віражі.
По суботах зі мною пектиме торти твоя дружина,
Доки нерви у тебе розгойдаються до межі.
Потім буде весілля, ми станемо майже ріднею,
Ми ж цього так хотіли! Щоправда, не зовсім так…
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Твої погляди стануть підсунутою свинею,
І точитимуть сни, ніби дощовий черв’як.
На якийсь черговий день народження чи Новий рік,
Коли я у чудовій сукні наливатиму гостям бульйон.
Ти відважишся врешті, відведеш мене мовчки вбік,
На заповнений зламаним світлом німий балкон.
На якийсь черговий день народження чи Новий рік,
Ти згадаєш мені, що ми — бранці одних широт.
Я ж скажу, що у мене найкращий на землі чоловік,
І хоча б задля цього я доживу до двохсот!

Оксана Худобляк

студентка 3 курсу Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), напрям підготовки «Філологія (польська мова
та література)». Цікавиться музикою, кіно, поезією, любить
вивчати польську й англійську мови. Захоплюється творчістю
О. Блока, Л. Костенко, О. Пушкіна, Є. Сверстюка, Н. Турбіна.
Улюблені книги дівчини: Маргарет Мітчел «Віднесені вітром» і
Колін Маккалоу «Ті, що співають у терні».
***
Я бачу тебе в кожному лиці
У тінях..
Відображеннях в дзеркалах
Це відображення малюють олівці
І цю любов
…Мені її так мало
Я бачу тебе у всіх чоловіках
В відбитках рук…
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я бачу твої руки
Твоє ім’я шукаю в словниках
У всьому…
Я вчуваю його звуки

І я усе розумію
Винна у всьому сама
Сама придумала мрію
І живу нею одна

Я бачу тебе у своїх очах
В яких…
Уже не гасне сьогодення
Сьогодні…
Бо майбутнього нема
Залишилось глухе, німе натхнення.

Правда не має спокою
І нема кроків назад
Стежкою піду новою
Коли прийде листопад.

Сіль роз’їдає до рани
Падає мокра сльоза
Бо я тобі не кохана
Я як стороння, чужа
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***

Зоряний пил
Впаде на волосся
Прибавиться сил
Пшеничне колосся

І в золотистий світанок
І у молочний туман
Буде порожнім мій ранок
Бо тебе поруч нема

На землю спадає
Коли я іду
Роками шукаю
Та врешті знайду

Ти уже жив в моїх мріях
Коли ще не знала лиця
Не бачила ці довгі вії
Не билися разом серця

Ранковою росою
Спраглі почуття
Зволожені красою
Увійдуть в життя

Ти увійшов у мій Всесвіт
Розбив там всі стіни зі скла
Ясні ілюзії щезли
Я не така як була

І плаття все промокло
Під проливним дощем
І грім вдаряє током
Накрий мене плащем

***
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І зорі всі погасли
Не гасне лиш одна
Усі стежки до щастя
Покаже нам вона
І босими ногами
Полями я іду
Щаслива до нестями
Колись тебе знайду

Костюкевич Марія (КоМа)

студентка 2 курсу Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк). В університеті дівчина опановує фах журналіста,
цікавиться музикою (фортепіано, співи), різними новинками в
сфері мистецтва, вивчає культури різних країн і народів. Любить читати зарубіжну прозу (Джоджо Мойес, Фредерік Бегбедер, Ніколас Спаркс, Джон Грін). У поетичній творчості взірцем
уважає Ліну Костенко.

***
у чужому для тебе і рідному для мене місті,
де вмикають ліхтар (їм же дай хоча б будь-який привід!)
може, декілька днів, ну а, може, вже років десь двісті,
ненав’язливо й тихо за мною блукає ТВІЙ привид.
він іде по слідах, наступаючи прямо на плями,
соромливо ховається в тіні будинку на розі.
він п’янкий до свободи і любить гуляти полями,
коли втомиться знову чекати мене на дорозі.
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він постійно зі мною, бувало, його чую подих.
бачу образ його у тумані, у вікнах, і в скронях.
звуки кроків легких по гранітно-порізьблених сходах
я сховаю в тремтячих своїх і замерзлих долонях.
ніби й зла, бо дратує його безперервна присутність.
спересердя докину: обрид маячИть перед очі!
знаю-знаю: в сердитих словах (як завжди) мало суті,
я шкодую про них. вони стали для нього пророчі.
він пішов. кілька днів, ну, а, може, вже років десь двісті,
він за мною не йшов. а сьогодні немов знайшов привід.
у чужому для тебе і рідному для мене місті
не існує ТЕБЕ. що забув ти отут, любий привид?
03.11.15

***
Ти казав, що в очах моїх видно веселість і втому.
Що усмІшка моя тим чарує, що дивна немов.
Ти казав, що у тебе немає постійного дому,
Що твій дім — це місця, де постійно панує любов...
Ти казав, що мені дуже личать високі підбори.
Що спідниці й сукенки — то строго навіки мій стиль.
Ти казав, що тобі наплювати на всі наговори.
Що ти стерпиш усе — і обійми, й розлуку, і біль...
Ти казав, що мій голос нагадує шум тихий моря.
Що волосся моє — дивний запах цвітіння і трав.
Ти казав, що зі мною не бачив ні суму, ні горя...
Ти казав, що кохатимеш... Шкода, що лИше казав...
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***
Як сірий мармелад, нависло небо.
В душі щемливе відчуття тугИ...
Закрити очі лиш на хвильку треба
Й відчути серцем світ, що навкруги...
Холодний Львів. Не пахне навіть кава.
не хоче він приймать таких гостей.
чужа ти цьому місту, нецікава,
не любить Львів розгублених людей...
Самотній дощ буває і у Львові —
чи ж тобі, Сонячній, це зрозуміть?
тремтіння губ і рухи так нервові,
лише б не загубитися зуміть...
А, може, Львове, ти сьогодні хворий?
чи санітарний день собі зробив?
завжди привітний, а тепер суворий.
скажи мені: а ти колись... любив?
Любив отак, щоб без ніяких квітів?
Без користі, а лиш єднання душ?
Коли разом, то як одні на світі —
від щастя в дощ не бачити калюж..
І відповідь прийшла зовсІм нежданно —
«я — ні. Не довелось мені отак...
а ти... кохала?» — він дихнув туманом.
Ти знаєш, Львове, я, напевно,.. так...
20.06.15

11.07.15
250

251

костюкевич марія (КоМа)

наші гості

***
— Хочу чаю. — І я (вміє старша сказати!).
Будеш пити — й для мене горнятко зготуй!
— А мені? (знов встигає середня додати),
Ти найменша. Давай-но, сестер почастуй!
І куди вже від злої подітися долі?
Йду на кухню, сердито під ніс бурмочу:
— Може, треба разок їм підсипати солі?
Отоді вже нап’ються, мабуть, досхочу!
Три сестри. Три горнятка міцнющого чаю.
Тут без цукру. Тут дві. Ну, а тут — півтори...
Вже укотре за зиму собі помічаю:
Не проходять без чаю такі вечори.
— Не забудь про лимон! — Можеш дати кориці!
— І гвоздику мені поклади, якщо є!
Вже за північ давно, а на кухні сестриці
Гомонять, сміючись, про «дівоче» своє.
На столі — запашна і рум’яна хлібина.
Хто окраєць візьме — не буває без битв.
Ну, гаразд, хай у кожної буде третина —
Мама ділить на нас все, крім щирих молитв...
Ці моменти карбуються в пам’ять, мов шрами.
Не соромлюся їх, а в душі бережу.
Що там трилер, комедії, фентезі, драми?
Тут життя цікавіше — це Я вам кажу!
11.02.15
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студентка 3 курсу Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(м. Луцьк). Захоплюється творчістю Ліни Костенко, Сергія Жадана та Юрія Іздрика. Вони надихають дівчину на нові творіння.
***
Я не любила нікого так, як любила тебе.
Віддаватись наповну, віддавати усю себе,
Забувати про час, про всі необхідні речі.
Дарувати тепло, яке зігрівало твої сильні плечі.
Цілувати у шию, любити твій аромат,
Шаленіти від твого мовчання, не іти назад.
Відчувати твою любов і постійний страх,
Що все закінчиться...все в наших руках.
Так воно і сталось, ти таки пішов,
Заболіло серце, закипіла кров.
Будь щасливий, добре? Далі я сама.
Я сама сьогодні. Я ... завжди сама.
Мабуть, ця самотність не пройде отак,
Мабуть, десь у грудях ще залишить знак.
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Ти собі щасливий, ну а я сама...
Знай, нічого вічного у житті нема.
***
Зболіла, чорна, втомлена, уся залита кров’ю,
До смерті пороздирана своїх синів любов’ю.
Уся покрита ранами, руїнами від бою,
Чи знала ти, що вб’ють тебе такою молодою?
Що де роса ранковая, палатимуть потоки
Багряних рік синів твоїх після боїв жорстоких?
Що сонце, кров’ю вмитеє, ховаючись за гори,
Будитиме в синів твоїх дух сили, непокори?
Що матері заплакані не від краси, а болю,
Стоятимуть з молитвою за вільну, добру долю?
Не знала... Бідна, порвана стоїш серед дороги.
І від шляху нелегкого стікають кров’ю ноги.
Де ж воля та омріяна? Ще трохи, зовсім трохи...
Кругом поля терновії...наш шлях до перемоги.

Марія Рощина

студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(м. Луцьк), спеціальність «Українська мова та література». Поезії пише ще зі шкільних років. Найбільше подобаються хороша
музика, хороші книги і хороші люди, з якими є про що поговорити. Літературні досягнення: ІІ місце всеукраїнського літконкурсу від ЛНУ імені Івана Франка, призове місце конкурсу,
який проводила Волинська обласна друкарня. Любить читати
зарубіжних письменників ХІХ — початку ХХ ст.
***
А пам’ятаєш?
А пам’ятаєш квіти у волоссі?
Такі ж тендітні й ніжні, як вона.
І сльози, що так падали, мов роси,
З очей її грайливих, мов весна.
Ти пам’ятаєш зірвані троянди?
Як дарував і цілував уста
Так ніжно, ніби з м’якістю лаванди,
І щиро усміхалася вона.

254

255

марія рощина

Ти не забув ще дотик її рук,
Що лагідно так пестили тебе;
І голосу тонкий приємний звук.
Вона співала –затихало все.
Ти пам’ятаєш, як ви розлучились?
І в унісон не бились вже серця.
Знайомими ви просто залишились,
А мріяли ж разом йти до кінця.
Ти пам’ятаєш, пам’ятаєш досі.
В душі твоїй лише вона одна.
Ти не забудеш квіти у волоссі,
Такі ж тендітні й ніжні, як вона.
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Смичок бив по струнах…
Він грав марш скорботи.
Завмерли всі тіні, тонкі силуети.
По вулиці несли із сином труну… —
Замовкли всі критики і всі естети.
А вітер порвав останню струну.

***
У просторі сірих брукованих вулиць,
Де давньою мудрістю віють пастелі,
Де мерехтять стільки масок і лиць,
Де й люди-не люди, а так лиш — моделі.
Загублені в Всесвіті, в мороці ночі,
Банальними фразами вбиті й думками.
Блукають по стінах втомлені очі
І світло запалюють лиш сірниками.
***
Він сильно заграв…
Поранені руки ударили в струни,
Він пальці шалено об них розбивав,
Він мовчки кричав, він ніби вбивав.
А скрипка тремтіла, ридала, ридала…
Відбиті від арок падали ноти,
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Затишшя
Був хутір, а тепер — гуде кущами.
Було подвір’я — лісом поросло...
І хатнище, поливане дощами,
Забуло рук господаря тепло.

Марія Семенюк

студентка 5 курсу Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(м. Луцьк). Пише вірші з дитинства, любить фотографуватися і
читати. Улюблена письменниця — Ліна Костенко.
***
Втопи в гарячій каві холод ночі,
Останній холод. Глибоко вдихни.
Весняне раннє сонце сліпить очі,
Як дня народження, чекала я весни...
І от весна. І от я народилась.
Світанок березня почув мій перший крик.
Я встану з ліжка і розправлю крила,
Я щовесни народжуюсь. Ти звик.
Втопи у чорній каві сон лінивий,
Поправ свої пір’їнки на крилі.
Я — немовля, а ти вже трошки сивий —
Мій сивий птах. Мій ангел на землі.
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Як дерево старе не пересадиш,
так само пам’ять не перевезеш.
Давним-давно було Затишшя садом,
Тепер тут навіть дички не знайдеш.
Ще є поодинокі «затишани»,
яких з корінням вирвало тоді.
Вони живуть, вони позалишали
там власні душі — знаки на воді...
***
Дощі осінні, осінь дощова,
Тепло обіймів я лишила в серпні.
Я вдень нестерпна, як сліпа сова,
І дні без тебе довгі та нестерпні.
І дні без тебе — стежка без кінця,
вузька стежина по самому краю.
Мені самотність, кажуть, до лиця,
Я, кажуть, зсередини просто сяю!
Надворі осінь, восени дощі,
Мені, говорять, осінь дуже личить!
...хтось в двері дзвонить в мокрому плащі.
Нарешті хтось, хто із твоїм обличчям!
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Осінній вечір догорів,
У вікна світять ліхтарі,
Ти близько.
Я бачу очі голубі...
Як личить сивина тобі,
Хлопчиську!
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***

Мовчу подяку небесам:
Я не самотня, ти не сам,
Ми разом.
Хай завтра буде завтра. Хай!
Як я люблю — мене питай.
Розказуй...
А за вікном — осіння мла,
Два силуети в дзеркалах.
Не каюсь,
Хоч пройде ніч, немов мана,
І більше не побачать нас
Дзеркала.
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Сергій Філюк

студент 3 курсу Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), напрям підготовки «Журналістика». Цікавиться
історією античності, захоплюється колекціонуванням монет
Стародавнього Риму, є автором власного інтернет-видання
UDNM.org.
Любов...
Багато в цьому слові драми,
Ми зашиваєм мікрорани
Цитуємо колись коханих,
Що дарували гарні сни...
Ключем летять мої думки
Туди, де тепло і не осінь,
Туди, де по квартирі босим,
Де шепіт вітру будить двох
Нас двох...
Твій одяг біля мого ліжка,
До болю дорога усмішка,
І лиш вуста торкнулись скроні,
Як полетіли вниз мости.
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Тримай цей спогад, не впусти...
Бо за вікном осіння драма,
Життя ж — суцільна діаграма
P.S. Любов — це ти.
осінь 2013

***
Хай падає сніг, нехай вітер віє,
Я їду до тебе, і це мене гріє
Ти щось неймовірне, маленьке і миле,
Я буду любити тебе, лише вір.
Хай в теплій квартирі сховається місто,
Я хочу до тебе, шалено, огнисто,
Тихенько щоранку тебе обіймати
І слухати шепіт цілованих вуст.
Хай кров похолоне в дорозі до тебе,
Я маю, я мушу, мені воно треба...
Під небом зимовим закрив би я очі,
Лиш голос солодкий твій чути б повік.
грудень 2013

***
Коли ти спатимеш, я буду поруч:
Ти не помітиш, я не покажусь,
З повік твоїх здуватиму ракети,
Що віднесуть мене у твої сни.
Там допишу для тебе всі сюжети,
Де сніг ішов, подує дух весни,
Де буде темно, намалюю зорі,
Галактики і трійко місяців.
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Коли я спатиму, ти будеш поруч:
Я здогадаюсь, але промовчу…
Для мене намалюєш трошки сонця,
Мені ж бо завжди мало тільки зір.
Коли прийду до тебе, просто вір
І не шукай ракету у віконці –
Я з них зліпив міцний сталевий міст,
Тепер у сни твої ходити буду пішки.
Я космонавт, я мрійник — не поет,
Знайшов тебе і, може, не забуду
А під мостом роїться дим ракет,
На нім щоніч тебе чекати буду.
09.07.14

***
Вечірній вітер глушить тишу,
Твої слова ламають вірші,
Мої слова руйнують стіни —
Дурні кватирки полетіли
Шукати тиші серед сміху,
Їх зловлять люди,
на утіху посадять в клітку,
В клітці тихо…
Зрубають крила, зроблять лихо.
Зірвались двері, мов скажені,
Набридли й вікнам теревені:
Серед пилюки дві «падлюки»
Ділили небо.
Крики, грюки
Летіли в космос.
Поцілунки
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Шукали тіла.
Злість хотіла
Їх з’їсти,
Та не з’їла.
26.11.14

Наталія Хвесик

студентка 2 курсу Інституту філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(м. Луцьк), напрям підготовки «Журналістика». Хобі дівчини —
фотографія. Улюблені книги: Ліна Костенко «Записки українського самашедшего», Юрій Рибчинський «Поїзд», Марія Матіос
«Солодка Даруся», «Нація», Юрій Винничук «Танго смерті»,
Рей Дуглас Бредбері «Кульбабове вино», Василь Шкляр «Чорний ворон», Володимир Лис «Країна гіркої ніжності». Цікавиться творчістю художників-сюрреалістів, літературними творами
про Другу світову війну та УПА. Літературні досягнення: І місце
в обласному конкурсі «Молоді літератори Волині» (2013 р.),
ІІ місце в обласному літературному конкурсі «Неповторність»
(2015 р.).
***
Дерева вбирають зиму шкарубким гіллям,
Впиваються спрагло в талі сніги корінням,
Щоб скинула врешті білу броню земля,
Й обірвались її лютневі тяжкі сновидіння.
Земля, якій цьогоріч проростати осколками,
У товщі своїй береже аромат зерна.
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По чорній її тканині смертельною голкою
Давно вишиває могили безжальна війна.
Дерева вдихають війну, аж болить кора,
І соки в її нутрі прогірклі стають від втрат.
Покинуті гнізда здригаються від пера,
Завислого у густому витті гармат.
В галуззі тонкому гніздиться лише проклін —
Усіх матерів і дружин — спустошливому режиму.
Трави, напоєні кров’ю, чекають змін:
Як їм рости отут посеред смерті й диму?!
Оплакує дощ оселі, кинуті назавжди,
У краплі всотує біль з поранених тіл юначих.
Та хоч цілим небом змивай руйнівні сліди,
Земля, що вбирає війну, нікому її не пробачить.
***
Вуста стужавіють, аж репне сухо шкіра,
Коли наллєш їх злегка поцілунком
І тіла розпашілого офіру
Простягнеш ти моєму тілу в’юнко.
Тоді для нас відкриється незнане,
Коли в обіймах зціпеніють руки.
Твоя жага в мені романсом стане,
Коли озвусь у ньому кожним звуком.
Як з кратерів зіниць густою магмою
Вся ніжність переллється м’яко в дім,
Твоє насичення моєю стане спрагою,
А вдих твій стане видихом моїм.
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Ниє в суглобах кленів, наче запалений нерв,
Неба вікно (на зиму) затягує сивою плівкою.
На карниз піднебесся чіпляє портьєру хмар,
Померкле бадилля дня серпом надвечір’я скошує,
Незграбно з плечей яблунь скидає смачний тягар —
Куди їм таким молодим з такою важкою ношею?
Жовтень вростає в землю панцирами горіхів,
Світло із сонця вичерпує глечиками шипшини,
Птахом зіщуленим тулиться до підборіддя стріхи
І теплу хлібину осені ділить наполовину.
***
Весна — це бездомна кішка. Тулиться до ноги,
Язиком калюж облизує черевики,
Метляє хвостом пахощів (від нудьги),
Білого пса зими збиває із пантелику.
Струшує звідусіль білу кудлату шерсть:
Їй до очей, бачте, більше пасує зелене.
Нагострює кігті об коровУ жерсть,
Аж соки (від болю) пускають дуби й клени.
Вештається у лісах, муркоче конваліям стиха,
Що їм пора відновити гул квітковИх дзвіниць,
П’є з лісових джерел підземні наснагу і втіху,
Зиркає з неба хижо тисячами зіниць.
Зникає від нас непомітно — дика — і не спіймати!
Долонями теплими сонця дбайливо зігріта
Чатує у різнотрав’ї в духмяному світі м’яти —
Щороку марно полює на жваву ластівку літа.

***
Жовтень стікає кров’ю на крони дерев,
Зрошує рясно листя багряною цівкою,
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Ти кажеш, я красива — дивина,
Хоч сердишся на квіти мої в гОршках.
Велика рідкість — доживати дні
Удвох з коханою людиною,
Коли в його турботі і теплі
Ти знову почуваєшся дитиною.

Антоніна Корнута

студентка відділення журналістики Ужгородського національного університету.
***
Неділя. Ранок. Кухня… і ми вдвох
Твій теплий чай, моя холодна кава,
На вулиці звичний переполох,
І в нас розмова, сіра, нецікава.
Ти знову бурмочеш щось собі під ніс:
«Вчорашній матч… І наші знов програли».
А я укотре: «Прикріпи карниз»
І чути з коридору: «Тату, мамо».
Хоч за плечима ціле в нас життя,
І зачекала нас з тобою старість,
Ми сперечаємось: хто викине сміття.
Старіти вдвох — велика рідка радість.
Коли волосся вкрила сивина,
І стало видно найдрібніші зморшки,
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***
І попрощавшись, піде з хати
Лиш мати вийде на поріг,
На шию юному солдату
Повісить хрестик-оберіг.
І гірко-гірко заридає:
«Єдиний син, рідненька кров»,
Війна страшна, вона не знає
Про неньки болі і любов.
Війні усе одно, що десь кохана
Під серцем носить сироту
І що страшна смертельна рана
У дім принесла тяготу.
Впаде враз мати на коліна,
Стиснувши хрестика в руках.
Молімося за Україну,
Вона — в вогні, вона — в сльозах.
***
Коли твій погляд упіймає мій
І відвести його не буде сил,
269

антоніна корнута

наші гості

Я раптом зрозумію — ти із мрій,
Ти із чекань, тебе давно просила.

Просто знайди, хто тебе буде гріти,
Кому ти щоранку варитимеш каву.

Не буде більше не моїх, не тих
Людей, стосунків, почуттів дитячих.
Спинилась мить, і навіть час притих,
І я уже давним-давно не плачу.

Будь ласка, цінуй своїх близьких,
Друзів найкращих і просто людину.
Коли ти літаєш чи падаєш низько,
На небі тебе бережуть щохвилини.

Мої долоні, вічномерзлі досі
В його руках знайшли своє тепло,
Він у весну мою одвічну осінь,
Перетворив усім-усім на зло.
І я собі дозволила літати,
У мріях десь придумую ім’я
Маленьким діткам, котрим станеш татом.
Щасливий ти, щаслива вдвічі я.
***
Будь ласка, не переймайся дурницями,
Не займайся плітками, себе не обманюй.
Ти — не принцеса, навколо — не лицарі,
Ніхто не любитиме більше за маму.
Будь ласка, просто послухай:
Треба в собі заспокоїти опір,
Втримати сили, не падати духом,
Чути, як дихає солодко спокій.
Будь ласка, не сперечайся зі світом,
Ти ж не один весь такий унікальний,
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ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Остап Рій

студент 2-го курсу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Улюблені автори: Сергій Жадан,
Тарас Шевченко, Еріх Марія Ремарк. Хоббі: поезія, футбол.
***
Мільйони в світі є людей,
Але й на миті й думки не відвЕду
Від яснокарих тих твоїх очей,
Які чомусь як колір меду.
Мільйон людей, мільйон думок.
Мої — усі про тебе.
Я, схоже, під дощем уже намок,
А він — це щастя, сохнути не треба.
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ДРОГОБИЦЬКА ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ

Тарас Жеплінський

студент Дрогобицької Духовної Семінарії
Лист українському солдату
Солдате! Вкраїнцю! Герою АТО!
Спасибі тобі за відвагу.
Бо ти не сказав: «Нехай їде будь-хто!»
А волі надав перевагу.
Ти міг бути далі мовчазним рабом,
Ти міг залишатися скраю
І тихо листати життєвий альбом,
Коли Україна вмирає.
Та ні. Ти, солдате, поїхав на схід
З любов’ю і вдячністю Богу.
Щоби захисити вкраїнський нарід
Й відкрити в майбутнє дорогу.
До рідної хати живим повертай,
Тебе там чекає мама.
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Я молюсь за тебе, про це пам’ятай,
Солдате! Герою! Слава!

Тебе розіп’яли, позбавили вроди,
І місця живого в тобі не було.

***
Воскресла наша ненька, воскресла Україна,
А ворог святкувати народу не дає.
Та воля в нашім серці і віра, щира віра
Московськії кайдани й неволю розіб’є.

У власній державі свобода в неволі.
Тобою керують чужії сини.
А «Беркут»? твій захист? А їхні набої?
Вбивають дитину. Вона ж без вини.

Загинуть воріженьки, підуть кудись в нікуди,
ПропАде їхня сила, і зникне їх «добро».
БудУть на світі люди, будУть свобідні люди,
І слава України будЕ, бо не було.
Лунає «Ще не вмерла…» від Сяну аж до Дону,
І гордо над Майданом наш прапор майорить.
Позбавилися люди кайданів і полону,
Й запалене любов’ю їх серденько горить.
В щасливій Україні, в родині вольній, новій,
Де мир панує в хаті і радість у душі.
Лунає наша пісня, це — пісня перемоги
Та згадує Шевченка і славний «Заповіт».
Бо він, не збудувавши омріяної хати
(Та й смерть його застала в нерідній чужині),
Просив цілодобово в миру і казематі
У бога волі, волі для рідної землі.
Вставай, Україно!
Народе вкраїнський, блаженний народе!
Як довго ти зносив вороже ярмо!
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Із рідного дому тебе виганяють,
За слово протесту саджають в тюрму.
Вставай, мій народе, хай ворог втікає!
Вставай і борися за правду святу!
Жени вражу банду із Києва-града,
Проси покаяння, молися за мир.
Не буде неправда в краю панувала.
Скажи на весь голос: «Нам Бог — проводир!»
***
Радій, юначе! — каже Проповідник, —
Радій, мій друже, в юності своїй.
Біжи за щастям — ти ж його дослідник!
Бо ще весна — ще рОки молоді!
Іди за тим, що вабить твої очі,
За чим сумує серце молоде.
Сміливо йди! Та, хочеш чи не хочеш —
Попереду чекає Суд тебе.
Ти маєш у собі і красу, і силу,
Ще маєш крила, щоб летіти ввись,
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Не йди за тим, що тягне у могилу,
А час від часу в небо подивись.
І хай тобою вітер не гойдає,
Нехай постава твердне, мов граніт.
Поглянь в майбутнє: що тебе чекає?
І, як пілот, — готуйся у політ!
Не будь байдужим, бо усе минає,
і юність плинна — суєта суєт.
У небі раптом агел заспіває,
І ти побачиш Божий силует.

Фото: Марія Боримська (1-й курс, кіно- і телемистецтво)
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{ПРОЗА}

Роботи Ірини Ковалькової
(2-й курс, журналістика)
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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Ана Море
Весна
— Добрий ранок!
— Привіт!
Перегукуються повідомлення в соцмережах.
— Я чекав на тебе.
— А я на тебе ні.
— Ах ти ж.., — підіймає Дару на руки і кружляє хвилин з 5.
Хоча ні, не підіймає, то ж інтернетик.
— Смайл.
— Смайл.
Весна прийшла. Прийшла саме тоді, коли на неї вже чекали.
Прийшла саме тоді, коли треба було прийти. Прийшла саме
тоді, коли терпіти зиму вже не було часу. Розчинила широко
вікна, залізла на стелю, всілась по всіх диванах, заповнила килими. Прийшла.
— Побачимось сьогодні?
— Ой, звісно.
8-ма вечора. Сутінки ще не ховають місто, але вже починають потроху спускатися пеленою. Потихеньку злазять, спуска280
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ються з верхівок дерев. Центр міста повниться людьми. Звичайна справа. Дара, як завжди, прийшла першою. Дістала книгу.
Знає, що нічого не встигне прочитати, а, якщо й встигне, то
думатиме ж геть не про те. Погляд бігає від рядка до платформи. Від платформи до рядка. Ось він. Тільки виходить з вагону,
а очі вже надибали її на платформі. Йде назустріч, а втупився,
наче на контесті з гіпнозу. Жодного привіт. Тобто привіт звісно
є, але воно поглинається простором між її ротом, що власне й
вимовляє те «Привіт», і його грудною кліткою. Обійми, як завжди. Він ніколи не дає їй отямитись. Щойно починає вважати
його звичайною людиною, аж тут — хопа!, і він знову стає тією
неймовірною істотою, на яку не можна дивитися без посмішки.
От знає кожний вигин його вилиць, а щоразу, наче побачивши
вперше в житті, не може надивуватися його прекрасності.
7-ма 50. Ніщо так не рятує від шуму метро, як навушники.
Так, так було до того, як йому довелося пізнати Дару. Тепер
жодній музиці не вдається заглушити ці бридкі думки. «Я ж чоловік, досить!». Потяг зупиняється. Ще через двері він бачить
її. Знову щось читає. Чому вона постійно читає, коли чекає на
нього? Невже вона може геть не думати перед цим священним ритуалом — їх зустріччю? Яка ж вона прекрасна. Навіть
кліпати не хочеться. А раптом кліпне — і втратить її, зникне,
випарується. Жодного слова, жодного помаху руки, він просто
підходить і стискує її в обіймах. Відчуває як видихає своє «Привіт». Її дихання. Коли вона сміється в його обіймах, він завжди
відчуває цей теплий лоскітливий вітерець. Що може бути більш
ідеальним?
— Ненавиджу тебе.
— Взаємно, мала.
Весна заповнює собою кожну склянку соку, кожний кухлик глінтвейну, кожну чашку чаю, кожен кавовий келих. Вона
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дозволяє собі пропхатися під шкіру і влягтися там, так нагло і
безпардонно. Але це ж весна. Їй можна. Лежить як та кішка,
після смачної вечері, лежить і потягується, муркочучи.
— Ти Дара?
— Так.
— Приємно.
— Перестань робити вигляд, що ми незнайомі, бо зараз заїду
в пику.
— Сама ти пика. — Підіймає її на руки і кружляє. Тепер
можна, не соцмережі.
Весна вміє згладжувати кути. Чи то її дівоча хитрість замилює очі, чи то довгоочікуване тепло розніжує, та в неї завжди
виходить полегшити сприйняття.
Злість захоплює кожну клітинку. І кожна клітинка здається
без бою. Дістав! Як же він дістав! Ну невже не можна хоч колись
бути нормальним? Ці дурощі, він завжди дуркує, а потім сам же
й страждає від того. Бр!
Ну чому вона постійно така права? Це ж бісить! Скільки
можна розказувати, що правильно і мати рацію щоразу?! Бр!
— Привіт. Вибач.
— І ти.
Весна неймовірно сонячна панянка. І сонячна не в плані тепла, а в плані кольору. Колір світу змінюється враз, як за помахом пальців. Колір всередині стає сонячнішим.
Пальці тремтять. Ховає руки в кишеню. Дара дуже не любить, щоби бачили її хвилювання. Тим паче він. Чого це вона
має хвилюватися через якогось найкращого в світі хлопця? Господи, та кому він треба взагалі, окрім цілого Всесвіту, що постійно розпускає свої загребущі руки на нього?
— Я..
Нічого не виходить. Вона зможе, вона знає, що вона зможе.
Давай, намбер ту.
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— Я..
— І я тебе.
Цього разу він впевнений як ніколи. Впевненість перекочується його жилами, як м’язи під шкірою. Він знає, як їй важко
то визнати. Знати, що то для неї значить. Випереджає її.
— І я тебе.
Притискає до себе сильно, як тільки можна. Звісно, він зробить вигляд, що не помітив тієї вологи на футболці. Звісно, він
ніколи її не відпустить. Ніколи в світі, адже весна прийшла. Їх
весна.
Одна пригода у Марноляндії
Незламні люди ламаються навіть швидше і простіше.
Ось він сидить перед тобою: цілий і неушкоджений. Впевнено можеш сказати, що цілий? Точно-точно? Лиш дехто помітить
лінії стиків — він зібраний. Був зламаним — зібрали докупи.
Таке буває.
Пригода Хлопчика з великої літери почалась з того самого
часу, коли кожен з нас починає усвідомлювати, що він є. Кажуть, що час, відколи ми пам’ятаємо себе, зміщується з віком,
і врешті важко сказати, коли ти починаєш усвідомлювати своє
існування, але Хлопчик вшарив це саме тоді, коли й ти. Ну,
принаймні най так вважатимемо.
— Маєш час?
— Звісно.
Він завжди мав час. Час піти з друзями на концерт, час закохатись, час пропустити тренування, час не зробити домашку.
Його час ішов перед ним. Важко було за встигати за тим часом,
але, якщо не наздоганяти хоча б на крутих поворотах, то можна
й геть загубити орієнтир.
Він загубив.
— Ти віриш в карму?
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— Шо то є?
— «Напередвизначеність». Знаєш, як от світ й без твоєї допомоги справляється з усім накопиченим лайном?
— Звісно.
Він не вірив. Не вірив у карму, не вірив у Господа, не вірив,
що в щось взагалі потрібно вірити. Часто віра потрібна людям, щоб мати сенс хоч в якомусь існуванні. Ну, тобто, вони,
звісно, називають це життям. Люди. Вони люблять вигадувати
усьому гарні назви, але вони чомусь так часто не збігаються з
об’єктами дійсності.
— Уявіть собі абстрактний стіл. Скільки в нього ніжок?
— Дві!
— В стола не може бути дві ніжки!
— Чотири!
— Шість!
— Та шо за нісетницю ви городите?
Він мав схему, як треба жити, але так важко було приймати
якісь зміни в цій системі. Планування, режим, графік…Система!
— Щось сталось?
— Все добре.
— Точно?
— Звісно. Ніяких проблем.
Він не вмів визнавати проблему. Що не приносить збитків —
не є проблемою. І яка різниця, скільки грамів переживань,
скільки метрів думок, скільки ват сумнівів. Що моє — те всередині, і це не є проблемою.
— Що робиш?
— Думаю.
Він так любив думати. Час, коли треба діяти від того вдаліший, чим спонтанніше та думка діяти влітає в твою голову? Ні.
Сотню разів відмір, один відріж.
Одного літнього сонячного ранку, котре настало в Марно284
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ляндії зразу після зимової похмурої ночі, Хлопчик з великої літери прокинувся у власному ліжку розібраним. Його ліве око
спостерігало як права нога гецає череп, намагаючись підіпхати
його ближче до шкіри обличчя, що як мамине манто повисла на
спинці стіла. Його ліве вухо намагалося вловити напрямок, в
якому ліва ж таки рука вперто гупає в щось (за звуком схоже
на хлюпання чобіт в той весняний день, коли білесенький суперхрусткий сніжок перетворюється в масу, що так нагадує за
консистенцією «найсмачнішу» манну кашу з дитсадка), хтозна,
може, вона відшукала частини організму, котрі мають не дуже
привабливу назву, ну, вони, знаєте, заповнюють порожнину черева. Черево теж досить не досить. Гарне тобто.
Розібраний.
По шматках.
По шматочечках.
Чому?
Візьми скляну банку. Запхай туди всі свої проблеми: запхай
невипраний одяг, запхай втрачених друзів, м`яч, котрий винний
у твоєму програші, запхай зошит з незробленою французькою,
запхай телефон, на який вона чи він не подзвонив, запхай ноутбук, що через нього ти не можеш створити шедевру.
Все це — не проблеми.
Але чи витримає банка?
Одного дня вона трісне і зачепить кожного, хто був у радіусі
ближче ніж.
Сила в тому, щоби склеїтись назад. Банка цього не змогла
б. Хлопчик з великої літери зможе. Його ліве вухо обов`язково
надибає ліву руку, котра віднайде врешті ті кишки (так, то були
вони), ліве око докотиться до черепу й за допомогою правої чи,
яка в біса різниця якої, руки натягне шкіру. Він знову стане цілим і неушкодженим. Лише лінії стиків нагадуватимуть про той
гіркий досвід.
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Але знаєте, що головне?
Аби він перестав врешті ховатися. Ховатися за часом, безсенсовістю, думками.
Проблема в тому, що ми з вами у Марноляндії. І то все неважливо, бо марно.
Упс.

— Маю робити філософію.
— І я.
— Приїзди.
Восьма ранку не час для вигадок. Бо ти — лиш вигадка.
Тебе не існує. Прийнамні не існує там, де було б гарно, якби
існував. Поруч.

«#а»
Восьма ранку ніколи не була надто раннім часом. Надто
пізнім, звісно що, не була також. Але загалом терпіти можна.
Восьма ранку то не сьома: коли дуже хочеться гепнути ногою
прямо по пиці тому, хто розбудив, навіть, якщо той, хто розбудив і — будильник, котрий пикою геть не наділений.
Восьма ранку ніколи не була надто щасливим часом. Надто
нещасним, звісно, теж. Та й як час напіврозуміння світу може
бути щасливим або нещасним? Його просто треба пережити
пошвидше. Пошвидше виплисти з напівдрімоти-напівапельсинності й зробити врешті щось в тому житті.
Восьма ранку геть не час для кохання. Але не якщо найчеканіша людина в тому місті телефонує, щоби просто сказати
якусь вранішню дурню. Чому в місті? Бо хто його знає, хто ще
існує в світі, галактиці, Всесвіті. А раптом десь є людина, котра
направду створена особисто для. А раптом той, хто нині поруч,
не єдиний, хто міг би? А тепер вгадайте, кому на то начхати?
Таааак, правильно. Абсолютно начхати. Бо ось чується заспаний голос, хоча ні, не заспаний. Так от, чується не заспаний
голос:
— Я тут.
— І я, тю.
— Не тюкай.
— Не вказуй мені, що робити.
— Я приїду?

«#в»
Вісім кроків. До десяти не вистачає двох, до п’яти тре трохи порухатись назад. Люди чомусь полюбляють користати так
звані «круглі цифри». Вісім, насправді, теж досить кругла, тобто
навіть подвійно кругла, що, по суті, вдвічі крутіше.
Вісім кроків — і прірва. Ось так маєш ти людину, і ви потрібні
одне-одному. Але тільки зникає потреба в інформуванні, зменшується кількість «бачень» — і, упс, виявляється не так вже й.
Однобокість, вона ж не є ознакою потрібності. От нам кисень
треба, а на біса кисню ми? Паразитування — основа стосунків
людина-Земля, та паразитування людина-людина приречене на
крах. Ну, по-перше, і звучить якось не дуже, якщо чесно. А подруге, самі розумієте.
Чекатиме — й не отримуватиме нічого.
Літо — гіперактивний часик. Ніхто не винний, що кожен починає мати трохи своїх справ. Стає сумно, коли ці трохи справ,
насправді, наповнюють день по вінця і для паразитуючої людини в принципі не залишається й шмату.Тобто потрохи-потрохи
вона витискається, при чому набагато краще витискається ніж
усіляки зубні пасти та кетчупи зі згущиками.
Вісім кроків — і процес витиснення розпочато.
Нова осінь — і стерто з пам’яті.
Вісім кроків — і паразита розчавлено. Тарган`s dead.
Чом вісім? Бо дуже сумно, коли той паразит — ти. Хоча
вісім до того не має аніякого стосунку.

286

287

ана море

«#ґ»
Я не знаю, як ви виживаєте.
Як взагалі можна жити і дихати тим самим повітрям далі?
Як може прийти в голову ідея, що це нормально і так має
бути?
Що треба рухатись і не зупинятись, і продовжувати, і діяти,
і...
Я не розумію.
Хіба, коли відмирає частина голови, інша функціонує?
Хіба, коли випадає око, можна бачити іншим так само добре?
Як?
Як ви в біса то робите?
Остання виїмка. Відстрочки не існує.
Я виймаю твою сутність з морозильної камери і засовую у
мікрохвильовку.
Мою сутність забули заморозити.
Тому вона, я підозрюю, скисла, всохла, скоцюрбилась і
більше не існуватиме.
Бо я, чорт візьми, не знаю, як ви виживаєте і який ідіот то
придумав?
Висушили, будьте добрі, дайте спокійно і згнити.
А вам — гарних добрив та хімікатів.
З любов’ю, ліва півкуля.
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Ольга Лук’янчук
Не читайте цього листа
***
Осінь прийшла несподівано. Тридцятиградусна спека раптово зникла й поступилася місцем дощам та «постійній хмарності». Про це навперебій не забували повідомляти в новинах такі
схожі телеведучі з ідеальною вимовою та нульовою щирістю.
Аліна вже давно чекала цієї пори меланхолії та депресії.
Вона її любила. По-справжньому. Бо саме осінь найбільше гармоніювала з її самотністю.
Той день був звичайним. Зранку небо затягло величезними
грозовими хмарами й пустилася злива. Київ заполонили парасольки найрізноманітніших кольорів. Хоча, переважно, чорні.
Усі кудись поспішали, рятуючись від дощу. Ніхто не прагнув
промокнути, як завжди показують у суперромантичних і нереалістичних фільмах. Аліна теж не хотіла, тому вирішила врятуватись у невеличкій, геть прозорій кав’ярні «Франсуа» на
Майдані.
Замовила каву і додала багато цукру, а потім не втрималась
і купила ще й смачнючий круасан. Здавалося б, настрій мав
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поліпшитись. Але ні. Аліна просто сиділа за столиком й все
більше поринала у свої думки. Просто купа випадкових моментів, що змінювалися картинками в голові. Усередині ж давно
не було нічого — порожнеча. Аліна не чинила спротиву суму,
підтримуючи свій депресивний стан спогляданням дощових крапель, які перетворювалися в ріки на склі вікон.
Вона рухалася механічно. Зробити ковток кави. Відкусити
трохи круасану. Відвести очі від дощового Києва за вікном, щоб
узяти серветку… І в цей момент назавжди змінити своє життя.
Потягнувшись за серветкою, Аліна помітила на ній напис:
«Не читайте цього листа»
Звичайно ж, цікавість узяла гору, й Аліна розгорнула це несподівано знайдене послання:
«Пам’ятаєте, як у фільмі Нолана «Початок»?
— Не думайте про слонів.
— Про що ви зараз думаєте?
Мабуть, я таки дуже хочу, щоб Ви прочитали мого листа.
Оскільки вирішив діяти нечесно — впливати на Вашу підсвідомість. Просто є одна історія, якою мені треба поділитися з кимось. Історія мого життя. І якщо Вам: а) байдуже або ж б) є до
кого поспішати — викиньте цього листа…»
Аліна вже розуміла, що автор послання зважився на щось,
він був рішучий та спокійний. Його руки не дрижали, про що
свідчили ідеальні рівненькі літери, але в словах відчувався відчай. Хто ж розказує історію свого життя на серветці? Ще й
невідомо кому. Ні, Аліні не було байдуже. І поспішати їй явно
було нікуди, у маленькій затишній квартирі дівчину давно ніхто
не чекав. О, ще одна неймовірно важлива деталь: Аліна обожнювала фільми Нолана.
«Я народився точнісінько такого ж холодного дощового дня,
рівно 25 років назад. Мама й тато були щасливі. Перша дитина.
Хлопець. Ідеально ж. Тільки злива в той день не припинялася.
290

проза

Символічно, еге ж? Хоча я й не фаталіст.
Загалом все йшло за планом: дитячий садок, школа, заняття
гри на гітарі, секція з карате, купа репетиторів… Я мав стати програмістом, поселитися в Києві та завести родину. Було
лише одне «але». Мрії.
У випускному класі я заявив батькам, що не хочу вступати до університету на програміста. У моїй уяві вимальовувався
образ ідеального життя: об’їхати весь світ, заробляючи грою
на гітарі. Я грюкнув дверима перед розлюченим батьком та заплаканою мамою. Я розчарував їх і знищив. Відчуття провини
переслідувало мене постійно.
Я вийшов на головну дорогу свого міста. Все здавалося
простим — зловити машину і просто їхати. Далеко. Неважливо
куди. Я простояв з півгодини, і зупинився невеличкий вантажний
автомобіль. Водій посміхнувся і обіцяв довезти мене до Польщі.
Однак уже за кілька годин я ледь дійшов до свого будинку. Сам.
Із синцями на обличчі. Без гітари та грошей. Без віри в людей.
Без мрій. Але, принаймні, живий. Однак ніхто не знав, що живий
я був лише фізично.
Далі все пішло за планом. Я став програмістом. Батьки допомогли мені влаштуватися в Києві. І сьогодні мені стукнуло
25. Вік, у якому я планував об’їздити хоча б половину світу.
Вік, у якому мені хотілося мати ту людину, яка приєднається
до моєї подорожі, щоб потім бути поруч завжди. І що я маю?
У мене є робота, яку я ненавиджу. У мене є квартира, у якій
мене ніхто не чекає. Логічно, що в мене немає дівчини. Немає
друзів. І я не скаржуся. Я би теж не хотів мати нічого спільного
з самим собою. З тим, ким я став. Я втратив себе тоді, коли той
навіжений поставив мені синця під оком і забрав мою гітару. Я
став ніким.
І знаєте що? Нас мільйони таких. Ми живемо в цьому байдужому світі, вбиваючи свої мрії та мрії інших. Ми не слухаємо
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один одного, віддаючи перевагу навушникам. Ми не дивимось в
очі, одягаючи сонцезахисні окуляри навіть взимку. Ми штовхаємось, проходячи повз один одного. Ми не зупиняємось, навіть
якщо хтось потребує допомоги. Досить цього пафосу. Та й говорити мені більше нічого.
Хіба що… Я забув представитися. Мене звати Сергій. Якщо
вже 8 вечора, то я стою на Пішохідному мості та просто дивлюсь униз. Я вже знаю, що робити. І Ви теж це знаєте.
Мабуть, краще б Ви не читали цього листа.
Вибачте.
І прощавайте».
Літери слова «прощавайте» почали розпливатися. Аліна плакала, і її сльози змивали це слово. Слово-вердикт. Слово-прощання із життям.
Раптом Аліна згадала про годинник. За 10 хвилин восьма. Аліна забула про все. Вона знала тільки те, що просто
зобов’язана зупинити Сергія. Випадковостей не існує.
Вона грюкнула дверима так, що задрижала вся кав’ярня. Її
серце шалено калатало. Вона вже давно так не бігла. Вона вже й
забула, коли бігла кудись востаннє. А зараз вона мчалася. Щосили. Кожна хвилина була надто дорогою. Смертельно дорогою.
Злива не вщухала, і величезні, неймовірно важкі, краплі били
Алінине обличчя. Вона не відчувала нічого. У скронях шалено
пульсувало, а у голові було лише одне:
«Встигни!»
І вона встигла.
Він стояв зовсім один. Ніхто б не наважився прийти у такий
дощ на міст. Ніхто б не виражав стільки болю та розпачу лише
однією постаттю. Це був Він. Сергій. Аліна кілька секунд не
могла отямитись, а потім просто зробила кілька кроків і стала
поруч із ним. Він здивовано обернувся. Його зелені сповнені
болем очі вперше зустрілися з її карими.
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Єдине, що Вона змогла вимовити, це:
« Сергію… Мене звуть Аліна.»
Вона якось нервово протягнула руку, й він, мабуть, від несподіванки, її потиснув.
«І я прочитала Вашого листа».
***
Та злива закінчилася лише на світанку. Але двоє відчайдухів,
які провели ніч на мосту, без угаву говорили та не зважали на
примхи осені. Вона вже не мала сили над ними. Адже вони були
разом. А чинити опір удвох набагато легше, чи не так?
Головне — просто знайти того, хто буде завжди поруч. Однак це зовсім не просто…
***
Дівчина з весняним ім’ям
новела
Одного травневого ранку я прокинувся неочікувано рано і
вирішив прогулятись. Я не відчував навіть найменшої симпатії
до свого міста. Як би мені не хотілось цього визнавати, але жив
я у Львові. Його атмосфера не була теплою або ж навіть досить
приємною для мене, я був загубленим і знищеним. Усі довкола
закохувались у це місто, а я все більше віддалявся від людей.
Проте все ж я любив одну вузеньку вуличку і завжди проводив
там свій вільний час.
Отож, я просто блукав довкола, думаючи про те, як закінчити мою книгу, коли почув дивний звук. Це пролунало так, нібито
щось величезне щойно розлетілось на незліченні частини. Коли
я подивився вгору, я побачив тендітну дівчину, яка з байдужістю оглядала свою жертву: за секунду до цього вона скинула з
балкону старовинний грамофон. У руках в неї була купа платівок, котрі виблискували на сонці. Я підозрював, що їх спіткає
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не менш трагічна доля. Дійсно, невдовзі вони склали компанію
розщербленому грамофону.
Так я зустрів Марту.
Я стояв і дивився на неї. Моя улюблена вулиця з легкістю
могла б послужити локацією для побачень Ромео та Джульєтти.
Тоді, коли вона виходила на балкон до нього, а він ховався в
тіні. Зараз я відчував себе злочинцем, той широчезний дуб, що
приховував мене від Мартиних очей, став моїм співучасником.
Цікаво, чи відчував щось подібне Ромео? Хтозна. Я ніколи не
був справжнім романтиком.
Коли вона викинула платівки, я подумав, на цьому все і закінчиться. Однак ні — вона пішла і вже за хвилину повернулася
з новими потенційними жертвами. Ні краплі сумніву на обличчі,
лише рішучість. І хоча я й не великий знавець жіночої психології, в її очах я побачив сум. Більше лишатись в тіні я не міг. Вона
мене помітила.
— Якщо Ви зараз почнете мене відмовляти, я все одно не
послухаюсь. Тож не намагайтесь.
Вона посміхнулась, злегка струснула головою, відкинувши
своє довге світле волосся назад. Вітер грав її бузковою ситцевою сукнею, а сині очі іскрились від проміння весняного сонця.
Нова частина платівок впала жертвою в бою із Мартою. Щоправда, вони не чинили супротиву. Тому я мав зробити це за
них.
— Як можна вбивати музику?
Я вже остаточно залишив свій прихисток під дубовим гіллям
і стояв практично біля гори друзок, що лишились від грамофона
та платівок. Я відверто нервував і відчував, як зрадницьки червоніють мої щоки. Це було як ніколи недоречно.
Марта ж була незворушною. Посмішка не сходила з її обличчя,
і хоч як вона пасувала їй, я би краще прибрав її з обличчя Марти.
Немає нічого більш дратівливого, ніж посмішка без щирості.
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— Вбивати музику? Дещо пафосно, як на мене. А якщо від
неї жодної користі, крім болючих спогадів? Якщо ніхто не чує
її, крім мене?
Нарешті посмішка зникла з її обличчя. Марта стала серйозною. Нахмуривши носика, вона почала розглядати мене. І робила це досить відкрито. У цей момент я пошкодував, що одягнув
непопрасовану білу сорочку, старі потерті джинси та кросівки.
До того ж я не голився вже кілька днів. Я виглядав, як хіпстер!
Тільки окулярів не вистачало. Марта ж була принцесою у сукні,
яка точно не піде на бал із хіпстером, чорт забирай.
— Якщо у Вас є ще платівки, я би з радістю послухав. Точніше не з радістю, а з гордістю. Адже якщо вони виживуть після
цього ранку, значить, вони особливі.
Мить, — і Марта зникла в квартирі. Я подумав, що вона
вирішила не гаяти часу на недохіпстера, котрий ще й заважає їй
знищувати платівки. Можливо, їх їй подарував хтось, про кого
вона бажає забути. Якщо він її кинув, то він просто останній…
Цю думку я не закінчив, що, може, й на краще, оскільки навряд
я би підібрав літературний слово для того дурня. Мої роздуми
перервала Марта. Вона гучно відчинила двері своєю маленькою
ніжкою. Її руки були заняті платівками. Нічого не говорячи, вона
просто віддала їх мені. І пішла.
Я ще з кілька хвилин постояв під її балконом. Однак Марта
не повернулась. Я поглянув на першу платівку, там був надпис:
«Марті на День народження.»
Тепер я знав її ім’я. І тепер я любив цю вулицю ще сильніше.
***
Марта народилася у травні, і це була, мабуть, одна з найтепліших весен за всю історію людства.
Коли вона вперше розплющила очі, то світ їй видався доситьтаки привабливим. Вишні заглядали у вікна лікарні своїми біля295
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вими китицями, сонце сліпило очі. А повітря було таким свіжим
та солодким, що хотілося дихати і дихати. І Марта дихала. Спочатку потроху, а потім величезними ковтками хапаючи повітря.
Їй хотілося жити, однак не просто так. А по-справжньому.
Із самого дитинства Марта була незвичайною. Вона була
«дитям мистецтва» і тягнулася до нього постійно. На сьомий
День народження бабуся з дідусем презентували їй грамофон.
З того часу свої кишенькові гроші дівчинка витрачала виключно
на платівки. Спочатку їх було декілька, а потім вже десятки,
дійшло навіть до сотень.
Минали роки, але дещо лишалося незмінним. Марта обожнювала вмикати музику на всю гучність, відкривати вікна і
сідати на підвіконня, щоб поспостерігати за незнайомцями.
Хтось заклопотано біг, навіть не дозволяючи звукам розірвати
оболонку того ілюзорного світу, що створився в їхній голові.
Хтось з осудом дивився на дівчину знизу (а жила вона на другому поверсі) і лише незадоволено бурмотів щось собі під носа.
Але були й інші. Ті, хто чуючи музику, стишували крок. Ті, хто
дозволяв мелодіям проникати всередину. Ці незнайомці швидко
ставали для Марти близькими. Вони проходили повз її будинок
повільно, іноді, вгадавши пісню, підспівували, ворушачи губами. Дехто посміхався дівчині, і ті посмішки були найкращим
наповненням її дня.
Так, без сумніву, Марта була особливою.Ставши дорослішою, вона почала танцювати. Вона могла слухати і, що найважливіше, чути музику. Можливо, їй не завжди вдавалося ідеально
виконувати рухи. Вона була слабкою, часто, не витримуючи
напруги та складних рухів, дрижала. Однак трималася з усіх
сил. Зате «потрапляла в музику» Марта завжди. Це ж так легко.
Головне — просто відчувати.
Марта танцювала вдома, перед дзеркалом. Тоді, коли ніхто
не бачив. Плавно рухалась в такт музиці, яка лунала з грамо296
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фону. Ніколи не збирала своє кучеряве неслухняне волосся.
Ніколи не фарбувалася. У моменти найвищого духовного напруження закривала очі, цілковито занурюючись у танець та музику. Але навіть тоді вона була незадоволена собою. З сумом
поглядала на своє відображення. У її душі було стільки невиражених почуттів, котрі так і не знаходили можливості виявитись
назовні. Марті був необхідний такий собі лакмусовий папірець,
щоб проявити себе, але цей такий жаданий папірець все ніяк не
з’являвся в її житті. До того ж, дівчина і гадки не мала, хто або
що це мало бути. Однак знала, що в її житті не вистачає якоїсь
вагомої частини.
***
Створивши свій власний світ, Марта вирішила не впускати у
нього нікого. А ті, хто таки доторкався хоч міліметру її примарного всесвіту, рано чи пізно зникали. Вони завжди були не тими.
Вони ніколи не розуміли до кінця. А Марта потребувала або ж
усього одразу, або ж нічого. Середини для неї не існувало.
Одному чоловікові вона таки відкрилась. Він здавався їй саме
тим. Це відбулося взимку. Саме у цю пору року вона відчувала
себе найбільш самотньою та вразливою. Навіть зелений чай,
зручні светри та теплі книжки не допомагали.
Коли вдома ставало надто порожньо, Марта втікала у свою
улюблену кав’ярню. Вона була схована від зайвих очей, тому
туристи заходили туди зрідка. Лише корінні львів’яни знали той
ледь помітний провулок і надійно оберігали це знання. Усім іноді
потрібні таємниці. Навіть найщирішим людям.
Одягнута у своє улюблене пальто з улюбленим червоним
шарфом, вона поспішала забігти в кав’ярню. Холодно було так,
що Марта вже не відчувала пальців на руках, а змушена була
тримати свою улюблену книгу Януша Вишневського «Самотність у мережі». Таке накопичення улюблених речей мало до297
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помогти і зігріти її в цю холодну пору. Принаймні, Марта сподівалась на це. Однак зігрів її дехто інший.
Він збив її з ніг. В переносному та прямому значенні цього
слова. Вона рвалася всередину, а він поспішав опинитись назовні. Марта навіть не встигла отямитись, коли він уже піднімав
зі снігу її промоклу наскрізь книгу та винувато вибачався.
— Це нічого. Все добре.
Марта намагалась приховати свій сум. Саме цю книгу вона
пронесла крізь всі свої найтяжчі дні. Саме з цією книгою вона
крокувала життям, залишаючи на полях власні думки та мрії.
Він зник так само швидко, як і з’явився. Вона була розгублена, однак все ж таки зайшла в кав’ярню. Зайняла свій улюблений столик біля вікна і просто розглядала шалений снігопад,
котрий ставав усе інтенсивнішим.
Минуло 10 хвилин, і хтось, неймовірно поспішаючи, розчахнув двері в кафе. Так, це був Він. Повністю засніжений, з
розпашілим обличчям, розстібнутим пальто та книжкою в руках. Саме такою, яку він зненацька знищив у снігу. Він просто
підійшов і віддав її Марті. А ще за кілька хвилин повернувся з її
улюбленим какао та сів навпроти.
Того вечора все пішло не за планом, але Марті це подобалося. Чи то какао так діяло, чи то ледь гучний джаз, що лунав у кафе, однак вона відчувала себе щасливою. А можливо,
вся справа була у незнайомцеві, котрий сидів тепер уже поруч.
Вони читали разом її улюблену книгу і відновлювали втрачене.
Обирали найкращі рядки та дописували свої. Марта одразу ж
впустила його у свій світ, бо без нього їй було холодно, а з
ним — безмежно тепло.
Вони провели разом спочатку дні, потім і місяці. Він читав її
книжки про мистецтво, музику та кохання. Вона читала його —
про те, як влаштований Всесвіт і як атоми тримаються разом в
молекулі. Вони були з різних планет. Марта — з планети мрій
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та почуттів, він — із планети, де все логічно і «науково обґрунтовано».
Послухавши її музику вперше, він був вражений. І з того
часу на кожне важливе для них свято, він дарував їй нову платівку. На кожній з них закарбовувався спогад про нього. Музика —
це завжди пам’ять. І як часто, коли спогади стають болючими,
ми викреслюємо з душі мелодії. Ми уникаємо їх і викорінюємо
в собі, аби лише не згадувати.
Марта грала для нього на фортепіано та розказувала про
те, якою щасливою відчуває себе, коли її музику чують діти.
Ось уже п’ять з лишком років вона працювала у школі, де навчаються дітки, хворі на синдром Аспергера. Дещо незграбні,
із розгубленими обличчями, однак такі особливі, зі своїм неповторним світом емоцій та переживань. Вона любила їх і дарувала
їм музику — найдорожче, що вона мала.
А він жив іншим. Слухаючи музику, він міг писати наукові статті. Танцюючи з нею під меланхолійні мелодії, він так зрідка закривав очі і віддався танцю сповна. Точніше — не зрідка, а ніколи. Він
любив її, однак його кохання було раціональним, правильним.
Дізнавшись про ту мізерну зарплатню, яку Марта отримувала, працюючи вчителькою, він запропонував їй змінити роботу.
Він жив, думаючи та зважуючи кожен крок. А вона ніколи не
вміла радитись з Розумом. Марта найкращим своїм порадником вважала тільки Серце.
Коли він прийшов у її життя, вона не очікувала його. Але
коли він залишав її, вона цього прагнула. Марта обпеклася, відкривши свій світ не тому. Тепер же вона знову повісила громіздкий замок на дверях до свого серця. І нікому не вдавалося
підібрати ключа, ніхто не міг навіть злегка порушити тишу у неї
всередині хоча б незначним стуком.
Усе це тривало, поки Марта не зустріла Марка. Того, хто
дав прихисток її самотній музиці.
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***
Відтоді він приходив щовечора. Більше не ховався в тіні. Завжди піднімав голову, дивився на неї проникливо, дещо збентежено і посміхався. А вона завжди червоніла і думала про те, як
добре, що він не бачить її рум’янцю. Його посмішка робила її
щасливою, їй хотілося жити і вірити, що все буде добре. Зовсім
невеликій кількості людей вдавалося викликати в неї такі емоції.
Марко був письменником-фантастом. Рік тому він створив
книгу про Марс і став досить-таки популярним. Марта прогуглила і навіть знайшла його сторінку у Вікіпедії. Звичайно, Маркові це знати було зовсім необов’язково. Вона ніколи не вміла
писати. Її думки та емоції були настільки імпульсивними, що
закарбувати на папері їх вона ніколи не встигала. Безкінечний
потік свідомості. Чимось подібний до музики, котру не можна
переривати.
Одного вечора Марта запитала:
— Чому ти пишеш фантастику? Невже ти дійсно бачиш наш
світ таким?
— А чому ти слухаєш музику сама вдома, а не йдеш розважатись у гучну компанію? Це просто моя втеча від реальності.
Створити власний світ у книзі, з вигаданими людьми, планетами, емоціями… Дати моїм героям те, чого мені не вистачає.
А Маркові не вистачало одного — розуміння. Він вирішив не
говорити про це, бо Марта розуміла його завжди. Точніше, вона
його приймала з усіма його дивними речами в голові. У Марка
майже не було друзів, з дитинства він був відлюдькуватим. Ровесники ніколи не були цікавими для нього, він більше любив
говорити з дорослими. Коли ж зрозумів, що такі «досвідчені»
люди не сприймають його, «наївного хлопчиська», всерйоз, він
почав писати. Можливо, щоб довести свою зрілість, писати потрібно було філософські трактати або ж глибоко екзистенціальні есе, але він втік у світ фантастики. І йому там сподобалось.
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А тепер він відкрив для себе ще один новий — і не менш
фантастичний світ — Світ Марти. Дівчини з глибокою зраненою душею. Вона була надто духовною, щоб жити на цій
планеті, де всі переймаються матеріальним. Йому часто
здавалось, що хтось вигадав її, як героїню книги. А він, як
письменник і до того ж фантаст, обов’язково подарував би
їй окрему планету, де вона б жила у злагоді зі своїми почуттями.
Іноді він приходив раніше і чув, як Марта грає на фортепіано. Він уже знав її улюблену історію про те, як тато з мамою
на її дев’ятий День народження подарували їй справжнє чеське
фортепіано. З того часу вона навіть не налаштовувала його ні
разу. І з того часу вона зрозуміла, що найкращий подарунок для
неї — це музика.
Марта завжди грала нові мелодії. Він ніколи не чув їх раніше,
але вони були неймовірними.
— Я іноді чую, як ти граєш. Мені б хотілося мати змогу слухати цю музику усюди.
— На жаль, тобі не вдасться. Це моя музика. Кожен день
для мене — це емоції. Іноді безмежно приємні, іноді — надто
обтяжливі. І тоді я просто приходжу додому, вимикаю світло,
запалюю свічки і граю. Ніколи не задумуюсь, що саме. Просто
доторкаюсь до клавіш, і музика доповнює моє життя, забираючи в себе усе погане.
Він би хотів слухати її щодня. Платівки Марти він уже переслухав по кілька разів кожну, і став залежним від її музичного смаку. А ще він став залежним від моментів, проведених
з Мартою. Коли вона не посміхалась йому у відповідь, він повертався знервованим і забагато думав вночі. Коли вона була
надто веселою, він починав ревнувати її до уявних чоловіків,
котрі так підвищили її рівень серотоніну. Марко закохувався у
Марту. Між ними постійно була відстань у два поверхи і він не
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наважувався переступити межу. Її ж нібито усе влаштовувало.
Принаймні, йому так здавалося.
***
Той день був жахливим. Я нарешті дізнався, чи сподобалася
редакторові моя книга. Отже, не сподобалася. Я працював півроку, просто, ні для чого. Щоб почути байдужі, сухі слова: « У
друці відмовлено». Але найжахливішим було не те, що ніхто не
вподобав мою роботу. Я впав у відчай, тому що сам ненавидів
написане. «Письменник-фантаст, який подає надії». Престижно. Та й звучить круто, однак мені не хотілося писати фантастику більше. Я б краще писав про те, як іноді випадкові люди
кардинально змінюють наше життя. Як Марта перевернула мій
світ. Відверто кажучи, останнім часом я хотів писати виключно
про Марту.
Раніше я б зачинився в квартирі, замовляв піцу щодня та
збирав колекцію брудних тарілок біля ліжка. Я б не говорив з
друзями, не відповідав на дзвінки, слухав би депресивну музику. Однак тепер я просто вдягнувся, навіть не задумуючись ні
хвилини, і пішов до Марти. Адже вона чекає мене. Я знаю.
Вечір був чарівним. Незважаючи на мій «оптимістичний» настрій, я не міг заперечувати того, яким захоплюючим був захід сонця. Пурпуровий та фіолетовий кольори я завжди вважав
найдоречнішими для вечора. А коли їх розбавляли ще й білосіруваті хмари… Було тепло, а не спекотно. Навіть відчувався
ледь помітний вітер. Люди виходили на вулицю, а не ховалися
вдома, створюючи собі штучну прохолоду. Набагато приємніше
знайти свіжість, сховавшись під деревом.
Марта вийшла на балкон. Сьогодні вона була дуже незвичайною, навіть більш незвичайною, ніж завжди. Вона одягнула білу
вільну блузу, котру заправила в досить-таки вузьку спідницю.
Волосся Марта зібрала позаду, що було так їй невластиво. Кіль302
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ка неслухняних пасом вибились і обрамляли їй обличчя. Коли
дув вітер, вони падали їй на очі. Можливо, мені здалось, але
Марта навіть підвела губи рожевою помадою. Вона була прекрасною.
Я стояв і мовчав. Що було говорити? Про те, який я розчарований своїм «письменництвом»? Чи про те, яка вона прекрасна, і як би мені хотілося час від часу заправляти пасма її
білявого хвилястого волосся їй за вушко? Про її виразні і такі
привабливі рожеві вуста я навіть не дозволяв собі думати.
Марта відчувала мене. Нібито ж з першої нашої зустрічі між
нами виник якийсь невидимий зв’язок. Ми пов’язались емоційно.
— Що сталось?
Вона запитала одразу ж. Кілька секунд їй знадобилось для
того, щоб зрозуміти, як я старанно маскую свої переживання.
Адже вечір був надто гарним, щоб його псувати. Говорити мені
не хотілося. Я не міг допустити того, щоб Марта сумувала.
Раптово вона зникла з балкону. З її квартири почала лунати повільна фортепіанна музика, однак грала не Марта. Кілька
хвилин чекання і двері під’їзду відчинились. І я побачив її. Зовсім близько. А потім ще ближче. Її неслухняні пасма від подиху
вітру практично доторкались мого обличчя.
— Ти колись думав про те, що нам необхідно для моменту
щастя? Сьогодні я поділюсь з тобою своїм персональним секретом.
Вона підморгнула мені і посміхнулась так щиро, що я не
встояв і посміхнувся у відповідь. Вона досягнувши свого, вирішила продовжити:
— Не смійся, але зараз ми будемо танцювати. Ти станеш
щасливішим, ось побачиш.
Я навіть не сумнівався у цьому. Ми говорили щовечора ось
уже три місяці. Я був закоханим у Марту, а тепер я міг відчути
її так близько, так по-справжньому. Я підійшов до неї. Вона на303
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близилась також, поклала мені свою аж надто тендітну руку на
плече. Я обняв її за талію. Ми були зовсім близько, я бачив її очі
за кілька сантиметрів від своїх. Я відчував, як вона дихає. Пришвидшено, уривчасто. О боже, вона хвилювалась. Незворушна
Марта переживала під час танцю зі мною.
Я майже не помічав музики. Мабуть, ми танцювали, зовсім
не дослухаючись до ритму. Та яка різниця? Я був із нею. Секунди, хвилини… Я би з радістю сказав, що години. Вона рухалась,
закривала очі, поправляла волосся і мовчала. Деякі моменти
прекрасні саме мовчанням. Слова не потрібні. А потім мелодія
закінчилась. І Марта пішла, лишивши мене наодинці з моїми
думками, котрі зводили мене з розуму. Я люблю її. Та чи любить мене вона?
***
Тоді зачинивши за собою двері, Марта не відчувала ніг. І як
тільки вона стримувалась? Як могла танцювати, рухатись? Її
серце шалено калатало в грудях, повітря не вистачало, здається, в неї навіть піднялась температура. Після того… зимового
кохання… вона ніколи не закохувалась. Вона так боялась знову
обпектись, зірватись, помилитись. І ось тепер такий теплий літній Марко. Він прийшов в її життя так символічно, так раптово.
І вона вирішила втекти.
Похапцем збирала речі. Її руки дрижали, тому скласти все
до ладу не виходило. Вона брала з собою книжки і забувала
необхідний одяг. Намагалась розплутати навушники, все більше
заплутуючись у своїх відчуттях. Втеча. Слабкість. А раптом —
це не помилка? Раптом він саме Той? Та вона була не готова
ризикувати. Той квиток від батьків, що вже так давно чекали
її в далекій заокеанській Америці, самотньо лежав на нічному
столику. Вона постійно думала, але завжди відкладала час, щоб
сісти на літак і, перетнувши цілий океан, опинитись у маминих
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обіймах. А тепер вона міцно притискала той квиток до грудей,
оскільки він став її рятунком.
Марта поїхала вночі. Таксист увесь час обертався і говорив
якісь милі речі, постійно повторюючи, що такій «гарній дівчині
просто не дозволяється плакати». Та вона не могла. Пішла, не
попрощавшись. Вона його залишила.
***
Літо невпинно наближалось до кінця. Одного спекотного
серпневого вечора я прийшов і, як зазвичай, став чекати Марту.
Та вона не з’явилась. Це повторилось кілька вечорів. Не витримавши більше, я піднявся і постукав у її двері. Я вирішив, що
час порушити наше правило. Однак запізно. Марта не відчинила
двері, тиша була гнітючою.
Неочікувано двері таки відчинились. Але не ті, котрі мали б.
Це була сусідка Марти — старенька леді в зеленому байковому
халаті.
— Добрий вечір. Чи не підкажете Ви, де могла б бути Марта?
Моє серце відбивало надто вже неспокійний ритм. Обличчя
жінки виражало нерозуміння і невдоволення.
— Марта — це та дівчина, котра постійно голосно грала на
піаніно та слухала платівки?
Я ледве кивнув головою. Я знав продовження відповіді.
— Вона з’їхала ще позавчора. Здається, вона житиме десь за
океаном. Адреси я не маю.
Всередині у мене все обірвалось. Вона зникла так несподівано,
як і з’явилась. Вона викинула мене зі свого життя так само рішуче,
як колись скинула зі свого балкону той старовинний грамофон.
Я продовжував приходити щовечора і прислухатись, чи не
лунає з квартири на другому поверсі така знайома музика. Особливі історії ніколи не закінчуються ось так.
Я вірю, що вона повернеться. До мене.
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вокзалі, а відчуваю смак груш. Бо це смак мого дитинства, солодкий, як мед. Бачу в небі ключ журавлів, згадується і цвіт
черемшини, яка «буйно квітне» вздовж села.
Поросли чагарниками стежки мого дитинства, але вони
ніколи не заростуть у моїй душі. І легко так стало від цих спогадів. Уже й дощ затих. Та без чудес у цьому світі не буває! Мій
внутрішній голос не підвів — потяг «Рахів-Київ» запізнюється на
шість годин. Я знову повертаюся додому!

Аліна Небельська
Спогад
Я стою на нічному освітленому ліхтарями вокзалі. Безшумно накрапає дощ, який згодом посилюється. Вогке повітря неприємно подразнює. Я очікую потяга і розумію, що з миті на
мить знову поїду світ за очі з рідного міста. Проте внутрішній
голос підказує мені щось незрозуміле, на кшталт того, що ще
на одну ніч доведеться залишитися вдома.
А тим часом постає переді мною безтурботний світ дитинства. Згадується бабусине село. Ці теплі спогади завжди гріють
та зцілюють душу. У моїй пам’яті досі залишилися пісні та притчі, що лунали з бабусиних уст. В уяві постає рідне подвір’я.
Складається враження, мов я не на вокзалі, а в селі. Розглядаюся навколо. Біля воріт розрісся пишний кущ бузку. Я так
люблю свіжий та солодкий бузковий аромат. Он метелик запурхав над клумбою з квітами різних відтінків. А там, на ганку,
в цей наджаркий день кіт спить, наче мертвий. А біля криниці
гріється, притулившись животиком до теплого асфальту, моя
собачка Булька. Уже вдосталь напасшись, мекають у саду, просячи пити, кози. Несемо з бабусею їм холодної криничної води.
Тут же, в саду, росте велике грушеве дерево. Дивно, стою на
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Літнє
Привіт, літечко! Найнезабутніше, найвеселіше, найпрекрасніше і найспекотніше! Так, саме таким ти залишилося в моїй
пам’яті. Цікаво, а чи запам’яталася тобі чимось я?
Чи пригадуєш мій налякано-відчайдушний стрибок з містка
в бездонні, лагідні-лагідні та теплесенькі води озера, як потім,
після плавання, розніжилася під промінчиками вечірнього гарячого сонця і, лежачи на дерев’яному старенькому місточку,
спостерігала за чисто-блакитним небом, а вдалині в літньому
розквіті виднілися безмежні поля? Біля берега стояла замислена чапля, а на містку, сповнені безтурботності, кричали і
сміялися діти. Тоді, шостого липня, я відкрила довгоочікуваний
купальний сезон.
А пам’ятаєш, як відчувала себе вільним птахом і злітала десь
високо-превисоко в небо, відшукуючи натхнення в енергійних
та глибокозмістовних піснях «Мрії життя»? А як весь будинок
розривався від надгучних співів «Asking Aleksandria»? Мої сусіди-антирокери, напевно, були шоковані, але мужньо перетерпіли страшнющі для них рокерські мотиви, що лунали з колонок.
Чи не забувся тобі смак того смачнющого кавуна, купленого
у перші серпневі дні і як від апетитного поїдання і підборіддя,
і руки, і стіл, і килимки — усе було в злегка рожевуватому
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ягідному сокові? Але саме цей кавун виявився найсмачнішим і
найсоковитішим за все літо.
А пречарівні серпневі прогулянки? Чи не забулися тобі наші
серпневі прогулянки в парку після втомлюючих ранкових пробіжок на стадіоні? Пам’ятаєш, як дорогою додому я їла вимиту
прохолодними росинками дику ожину і як там, в ожинних зарослях, ненароком зачепила ледь помітну павутинку, тим самим
розлютивши великого страшнющого чорного із жовтенькими
цяточками павучка? А як босоногою ходила по густих-прегустих свіжих зелених травинках? А як гладила величезного
м’якошерстого собаку-хаскі Тайчера? А як дослухалася до розмови-перегукування двох ворон, коли місто ще спало?
Ех, літечко…Куди ж ти так швидко помчалося, на який
потяг?!
Обіймаю кожну травинку, цілую кожну квіточку. Прощавай,
любе літечко! До нових зустрічей!
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СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (м. Луцьк)

Тетяна Мизнікова

випускниця Інституту філології та журналістики за спеціальністю «Журналістика» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк). Журналіст-фрілансер,
позаштатний кореспондент всеукраїнського журналу «Лісовий
вісник», письменниця, співпрацює із всеукраїнською газетою
«Життєві історії». Любить книги (Г. Гессе «Степовий вовк», Дж.
Іган «Час сміється останнім», В. Винниченко «Записки кирпатого Мефістофеля», Дж. Фаулз «Жрець», Е. М. Ремарк, А. Гавальда…), подорожі, природу, цікавих амбітних людей і посмішки.
Любить творчість — скрізь і в усьому. Літературні досягнення:
І місце у щомісячному конкурсі MindSketch на найкращі есе, в
яких аналізуються важливі суспільно-економічні питання України; лауреат VII обласного літературного конкурсу «Неповторність» на кращі поетичні та прозові твори серед творчої молоді.
Автор роману-фентезі «Танець у піднебессі». Адреса електронної книги: http://book-ua.net/Tanets-u-pidnebessi-1/
Велосипед, запах груш і дитинства
Повітря пахло свіжістю і вереснем. Перший місяць осені
брехав про літо. Точніше, про його залишки: сяк-так ще віяло
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теплом. Небом гуляла синява. Напівпрозорі смуги хмарок нагадували: спекотна пора закінчилася.
У саду ховалася тиша. Її порушували наші з дідом спроби
зібрати всі яблука. І ще груші. Останні були надто пахучими і
смачними. Я ледве стримувався, аби класти плоди цілими, не
надкушеними, до майже наповненої ноші з фруктами. Кошик
дід мені давав невеликий.
— Ти ще малий, не бери важкого в руки.
Я не розумів отого його виразу «ти ще малий». Як то — малий?! У мене місяць тому був день народження! Мама спекла
мій улюблений шоколадний торт з горіхами і пісочними кульками. На торті горіло вісім свічок. Аж цілих вісім! І я всі задмухнув. Одразу.
Оскільки я був «іще малим», бігати від хати до саду доводилося втричі частіше: кошик здавався надто мініатюрним. Яблука
чесно висипав у величезну миску. Груші — через раз: деякі надгризав і відкладав на потім, а вцілілі клав до іншої миски.
Даремно я так тоді чинив. Звідки мені, малому й далекому
від проблем дорослих, було знати, що груші дід плекав спеціально для продажу. Декілька жмень мені поїсти, а решта — на
заробіток до хліба. Я того не усвідомлював.
Яблука теж були смачнючими. Мій дід — неабиякий винахідник. Він знав, як вирощувати різні сорти — соковиті, зовні
гарні й на смак дивовижні. Проте до яблук у мене душа не
дуже лежала.
Того разу, коли в саду ми тільки вдвох збирали плоди, дід
таки піймав мене на гарячому. Він іще паралельно ремонтував велосипед, щоб його єдиний та улюблений онук, себто я
власною персоною, міг кататися і бути, як усі однолітки. Тоді я
дуже мріяв про власний двоколісний транспорт. Словом, дідові
забракло якогось інструмента. Він мало-помалу почимчикував
до хати.
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Якби ж я знав, що інструменти він зберігає у шухлядці під
столом, де, власне, я ховав свої надгризені груші.
Я ще потім довго не міг дійти тями, чого він мене не сварив.
Мій дід — суцільна доброта і любов…
А як він учив мене кататися… Я був сповнений страху, відчаю й азарту водночас. Я хотів інакший, сучасніший велосипед,
у якого були б ураховані потреби мого віку. На той час дід
міг запропонувати лиш добротну «Україну». Громіздкий, яскраво салатового кольору, з рамою, що діставала грудей, коли я
тримав кермо. Чесно: я не дуже радів подарунку. Це згодом усі
стають мудрими й освіченими в питаннях цінностей — і духовних, і матеріальних. Але ж я тоді малим був. Звідки мав знати,
що дід добряче попітнів, щоб дістати хоч такий велосипед!
Справді дитяче бачення світу. Усе можна, все реально.
Невже може бути по-іншому?!
Недалеко від хати був занедбаний спортивний майданчик.
Територія для гри у баскетбол вкривалася більш-менш рівним
асфальтом. Там, власне, дід і вчив мене кататися на велосипеді. Тільки-от виявилася невелика перешкода: мій ріст порівняно
з висотою транспорту бажав кращого. Коли я стояв біля велосипеда, його сидіння опинялося майже на рівні моїх грудей. Про
те, щоби діставати ногами педалей, сидячи верхи на салатовому «вороному», я й мріяти не смів. Чи розраховував дід, що
ноги його восьмирічного внука не діставатимуть педалей? Хм…
Мабуть, ні.
Довелося вчитися їзді під рамою. Нелегке то діло, скажу я
вам! Та, певне, в той час багато було ровесників, які піймали
досвід такого катання. Нумо, підніміть руки, хто з вас у дитинстві не опинявся під рамою велосипеда, щосили крутячи педалі,
втримуючи при цьому рівновагу?
Не думав, що техніка освоєння подібної їзди вдасться мені
напрочуд легко. Після декількох годин невдалих спроб і поразок,
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звісно, що не без контрольної допомоги діда, я таки вловив таємницю рівноваги під рамою громіздкого велосипеда. Досі пам’ять
береже чітку картину, як я, малий і радісний, розсікаю зі швидкістю повітря, як легко несе мене вперед салатовий велетень.
Якими ейфорійними були емоції на моєму обличчі! Мовляв, це
я зумів підкорити залізного «скакуна», я, такий незахищений від
світу реальності та перешкод.
Стан піднесення і щастя тривав доти, поки мене, окриленого, із задертим носом, не занесло у дерев’яний паркан. Те, що
він з’явився просто переді мною, стало неабиякою несподіванкою. Запізно вирішив повертати. А даремно…
Велосипед без спротиву вирішив зрадити вершника. Вмить
я опинився під купою залізяччя. Ще за декілька секунд до мене
почали долинати схвильовані вигуки діда. Він теж сподівався на
мою впевненість.
Дивно, однак болю я не відчував. Мабуть, було більше страху. Дід хутко дістав мене з-під салатового зрадника. Я залишився цілим, хоча дещо ушкодженим. На лівому коліні виднілася яскраво-червона пляма. Ех, ось він — пам’ятний знак
«героїзму»…
…Я стояв у саду свого дитинства. Була все та ж пора, коли
вересень брехав про літо, а літо натомість давно махнуло крилами в невідомому напрямку. Я вдихав на повні груди змішаний
аромат яблук і груш, котрі спілими плямами звисали з дерев, і
на очі мені, давно дорослому і зрілому чоловікові, хотіли набігти
сльози.
Бо вже давним-давно не було того малого восьмирічного
хлопця-бешкетника, яким я був, здавалося, в минулому житті.
А діда тим паче — буття перенесло його в інший вимір. Я досі
за ним сумував.
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Я ще раз вдихнув свіже вересневе повітря й потягнувся рукою до жовтої груші. Зірвав. Заплющив очі й намагався сприймати її запах як щось нейтральне, щось таке, що не належало
до скарбів мого дитинства. Не вдалося…
Зрадливі слайди пам’яті мимоволі відтворили дні тридцятирічної давнини. Як бігав з малим відерцем, наповненим плодами, до хати, як нишком надгризав медові груші, в той час як дід
з любов’ю й зосередженістю лагодив для внука особливий велосипед. Як важко і водночас цікаво було мені вчитися підкоряти
салатового «скакуна». Шрам від першого падіння залишився
досі. Пам’ятка.
Я рушив до старого сараю. Мене мов струмом ударило,
коли, відімкнувши напівзогнилі двері, серед купи мотлоху я побачив його. Старенький салатовий велосипед.
Поволі відкинув якісь дерев’яні рамки, шматки покришеного
шиферу, декілька листів фанери, словом, увесь непотріб, який
безжально ось уже стільки років притискав мій перший і улюблений велосипед. Він мовчки стояв, притрушений величезним
шаром пилюки й павутиння, де-не-де поіржавілий, похнюплений
і нікому не потрібний.
Одразу майнула думка: «Може, витягнути його, почистити,
відремонтувати, і запропонувати моїм дітям? А раптом?! Це ж
такий раритет, така цінність мого минулого…».
А потім згадав, що сам уже давно покупляв дітям елітні
«горники». Усі ж тепер на таких їздять. Вони не оцінять мого
першого салатового «скакуна». У них — своє життя і своя
юність…
У горлі з’явився дивний щем. Я стояв, немов бовдур, заціпенівши, не маючи сили поворухнутися. Та все-таки примусив
себе заспокоїтися.
Вийшов із сараю. Задумався. У голові зринало безліч запитань, відповідей на які я не знаходив.
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Чому, перебуваючи у тих самих декораціях дідового саду, з
таким же запахом домашніх плодів і вересня, біля настільки рідної хати, я не відчував легкості й солоду? Того самого, з яким
минало все моє дитинство?
Чому минуле пахло смутком, а усвідомлення великої дідової
любові до мене з’явилося так пізно?
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Таємнича панна
новела
День у день проходив повз нього, повз те невеличке кафе на
одній з вуличок міста, але чомусь я ніколи не звертав уваги на
відвідувачів. Всі вони були якимись по-сірому буденними чи то,
може, я був занадто заклопотаний своїми проблемами.
Це був прекрасний осінній день… Уперше за останній час
я йшов замріяний, насолоджуючись пейзажами довкола… Раптово мій погляд привернула красива молода пані, котра сиділа
біля вікна, у руках тримала філіжанку кави. Мені навіть здалось, що вона не пила цей напій, а вдихала його, а потім ковток
за ковтком смакувала і про щось думала. Збоку це виглядало
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дуже гарно. Разом з тим помітив, що люблю тихенько спостерігати за людьми, які постійно думають. Цікаві вони у ті хвилини, незвичні. Погляд цієї жінки був спрямований немов у якусь
безкінечність. Щось змусило мене зупинитись, не дозволивши
просто так пройти повз. Це вона…
Ззовні жінка була така тендітна, струнка. Особливо кидались
у вічі ніжні та тонкі пальці… Її жести — такі плавні, розмірені.
На хвилину здалось навіть, що це не руки, а легкі крила вільної
птиці. А шкіра… Вона така світла… Така світла… Ніби з тонкого фарфору. Але при цьому важко було не помітити яскравого
рум’янцю на яблучках щік, який так палахкотів.
Її руде гаряче волосся, таке густе, блискуче, — заворожувало… Здавалось воно довгим, як вічність. А очі… О, її холодні
сіро-голубі очі — вони плакали. Та навіть не просто плакали, а
й, здавалося, відображали всю всесвітню печаль. Яка ж вона
вродлива у тій скорботі, беззахисна… Я було на хвилину прийняв її за дитину. Таку ображену кимось дитину. Чимдуж хотілось обійняти, пригріти, втішити…
Але раптом незнайомка помітила мене. Панна глянула своїми великими, наповненими слізьми очима. І той неймовірний
погляд, наче спис, наскрізь пройшов крізь всю душу і тіло. Тут
зрозумів: наскільки ж помилявся…Сила. Якась невідома сила
була у тому холодному погляді. Не міг відірватись. Здавалося,
що її погляд поглине мене... І та прониклива гострота…
Якась вона загадкова. Тендітність, красива печаль, меланхолійність і той сильний, гострий погляд. Як це все поєдналося
в одній жінці?
Ще одна деталь зовнішності — її помада. Завжди чомусь помилково вважав, що саме червона помада на жіночих вустах —
вияв вульгарності. Не любив цього. Та й не те що не любив… Я,
чесно кажучи, навіть побоювався таких жінок. Але ця… Ні, тут
нічого подібного не було… Як личив їй той криваво-тепло-чер316
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воний колір! Як гарно він контрастував з фарфоровою шкірою
і разом з тим підкреслював вогненність волосся. Якими ж манливими були її вуста…
Того вечора на панні була довга сукня, якої ще в жодної
жінки не бачив… Різноманітні відтінки золота, міді, червоно-багряного гармонійно переходили, зливалися в одне, поєднувалися
з напіввідкритою лінією плечей… І тут у мене дихання перехопило. Її плечі і ключиці ніби з розуму звели… Такі тендітні…
Шкіра лагідна, ніжна, шовковиста. На ліве плече спадало пасмо
волосся, а на правому помітив невеличку родимку у вигляді
листочка… Що ж й казати: розкішна вона жінка.
Після побаченого не втримався і зайшов усередину тієї
кав’ярні, пропахлої кальяном та дешевими цигарками. Ноги
якось автоматично несли мене до того столика, за яким сиділа
ота загадкова панночка.
Ось я вже поруч.. Крок.. Другий. Несміливо промовив: «Добрий вечір, панно!» На знак вітання взяв її маленьку ніжну руку
у свою долоню і поцілував… Саме тієї миті зрозумів, що у полоні її чар. Дивно, але жінка мені нічого не відповіла. Ані словечка. Лиш дивилася… Дивилася… І далі пила каву, що так пахла кардамоном. А я все не міг відірвати погляду… Зачаровано
вдивлявся у неї. І в тому вічному мовчанні вона здавалась мені
ще привабливішою.
Але раптом воно перервалося. Панна, пильно вдивляючись
у вічі, правою рукою легенько пройшлася долонею по моїй
щоці. Я закрив очі. Стало злегка млосно. Відчуття, ніби раптово
помер (саме так, мабуть, закохуються з першого погляду). Це
були чари… Її жіночі чари. Потім подув легенький вітерець... Він
ніби шептав: «Тс-с-с-с…» Тисячі мурах пробігли по моїй шкірі.
Не встиг і очей розплющити, як вона кудись зникла. Цієї миті я
отямився, перестав відчувати холод, мені почало здаватися, що
це все сон. Не розумів, що відбулось. Таке відчуття, ніби це не
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зі мною, ніби в мою душу і свідомість хтось безпардонно вліз,
перерізав, перешматував усе, а потім залатав…
Неодноразово я приходив у те кафе, щоб зустріти, бодай
хоча б раз краєчком ока побачити її. Проте все марно.
Мимоволі з’явився страх. Він все більше і більше вселявся у
мене.. Після кожної невдалої спроби я відчував, що колись-таки
мені пощастить, і вона знову сидітиме край вікна й так само
красиво думатиме, п’ючи гарячу каву. Та це був лише внутрішній голос. Не звик я ним у житті керуватися… Хоча саме в цьому випадку чомусь твердо знав, що то була не остання зустріч.
Так і сталося. Якось не спалося мені… Так хотілося подихати повітрям, сп’яніти від насолоди ароматами… Обережно відчинив вікно. Мить. І я відчув важкість нічного туманного повітря.
Вдихнув. Так глибоко на скільки міг. І мене немовби блискавкою вдарило. Пролунав приємний легкий жіночий голос. Він казав: «Пішли-и-и-и… Пішллли-и-и-и…»
Не пам’ятаю, куди йшов… Бачив лише якусь порожнечу довкола. Відчував жорстокий майже мороз, купу листя та гілля під
ногами, запах чогось припаленого стояв у повітрі.
Я просто мчав за вітром й за тим протяжним і лагідним:
«Пішли-и-и-и-и»; відчував, що щось має статися.
І ось... парк. Ліхтарі світили білим крижаним світлом. Тихо…
Ні душі навколо. Лише вона. Ота загадкова панна явилась переді мною. Так, це все вона… Це вона мене сюди покликала. У
моїй душі раптом завалялась радість і надія…
Відколи востаннє бачив цю загадкову жінку, вона наче й не
змінилась, така ж вродлива і чарівна… Але цього разу на обличчі вже не було тієї печалі, яка так пасувала, на противагу їй
з’явилася якась стурбованість, втома…
Тут я хотів втішитись і запитати, куди ж вона зникла. Коли
звідки не візьмись, закрутився, перевернувся світ… Навколо загуло…
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Вона спокійно підійшла до мене, ніжно взяла за руку і сказала: «Пора. Мені пора йти. Попрошу лише… Не минай мого
барвистого вбрання, відчувай щоразу дух, не закривайся парасолею від сліз, насолоджуйся моєю красою, вдихай мої пахощі. Я буду приходити, говорити, а ти… А ти… Пригадуй нашу
зустріч».
Подув сильний, різкий, неприємний, мертвий вітер. Впав
останній пожовклий листок мені до рук…Панна осені пішла. І
тільки він залишився спогадом про…
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студент Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, спеціальність «філологія». «Кохаюся в
українському слові. Народні пісні в автентичному виконанні —
мої ліки від застуди та депресії. Іноді й сам люблю поспівати.
Досліджую український фольклор, вивчаю українську літературу та історію. Коло зацікавлень досить широке: фотографія,
журналістика, учасник команди КВК, займаюся баскетболом.
Маю потяг до сценічного мистецтва, намагаюся його реалізувати у театрально-мистецьких та літературних постановках.
Плекаймо рідну мову, браття!»
В житах
Кривавий двадцятий вік розміняв п’ятий десяток — усі були
впевнені, що настав час спокою, тиші та миру. Це були перші
повоєнні роки після переможного 45-ого, проте, коли настане
час благополуччя та добробуту, ніхто не міг сказати. Мати не
раз мені приказувала, що настала ще одна годинонька страху:
у сусідніх селах багато солдатів переховуються, чинять розбій,
убивають та грабують людей — «вештаються селами колишні
наші захисники в пошуках наживи». Ніхто таких «гостей» не
чекав і не знав, коли й до кого вони прийдуть наступними. Не320
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спокій був у кожній хаті: чоловіків вже давно не було в селі,
залишилися жінки, діти та подекуди старі діди, які вже доживали
своє життя, сидячи на призьбі під пекучим сонцем. Хтось чекав
свого мужа, жив надією про його повернення, хтось виглядав
свого батька чи брата, а їх все не було...
Це був звичайний липневий ранок. Моя мати давно вже
пішла на артіль і, як завсіди, господарством бідкалася я. Ми не
чекали ні батька, ні брата, жили самі, відколи себе пам’ятаю.
Ми були як дві сестри, звикли бути одинокими, ніколи не сварилися. Мати не забувала про мого тата, хоча ми дуже рідко
про нього говорили, але кожного вечора перед сном, після молитви, вона клала під подушку фотографію їхнього весільного
портрету. У нас не було сусідів, ми жили на хуторі, наша маловидна та бідна хата, скоріше нагадувала сарай чи клуню, яка
стояла одна посеред житнього поля. Біля хати росло декілька
груш та черешень, які ще пам’ятали мого діда та батька. Вже
давно не було плодів від цих свідків історії, проте вони давали
хоча б якийсь тимчасовий затінок для нашого двору, адже на
хату ледь не цілий день палило сонце, стіни почали лущитися
та просідати. Руки в мене були вже добре засмаглі та вироблені
постійною роботою, проте до сонця у мене була своя прихильність, адже весь день мені було якось спокійніше та веселіше
на душі, бо коли наставав вечір, то мама приходила додому, ми
швиденько вечеряли та міцно закривали двері, адже темної ночі
«гості» могли прийти і до нас. Ми постійно говорили пошепки,
ніби в хаті у нас спала мала дитина, а насправді, прислухалися
до кожного шереху, який міг бути надворі.
— Дай Боже здоров’я!
У вулицю зайшов смуглявий, заморений чоловік у брудній
та пошарпаній формі. Комір сорочки був настільки брудний,
що радше нагадував дорогу, рукави були в засохлій крові,
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а чоботи, які давно вже не знали спочинку, були геть розбиті.
Його чорне лице, яке було не менш запечене, чим мої руки,
було все у шрамах, дві зморшки на лобі — ніби два рови, по
лиці збігали маленькі крапельки поту, які стікали на підборіддя.
Очі вирізнялися своєю білизною, в них я побачила паніку та
страх, якийсь жахливий лемент ховався за ними. Біля поясу в
нього була кобура, яку незграбно він затулив рукою. Від такої
несподіванки я на мить забула про все, не знала, як мене звуть
і що я тут роблю.
— Що Вам потрібно..? — наважилася сказати, після цього
у мене почало сильно битися серце, думала, аби раптом він не
почув це і не подумав, що я злякалася.
— Хочу води, у вас є вода? — сухо відповів він.
— Є..
Настала мертва тиша. Від вітру зашелестіло колосся.
“Невже йому потрібна вода? А раптом обманює, що ж він хоче
насправді?”- думала я собі. Він засміявся та витер мокре, давно
неголене підборіддя. Потрібно йти до хати по воду, але боялася
ступити, оніміли ноги. Він швидко оглянув двір та зупинив погляд на дверях в хату, які я підперла віником.
— Ти сама на хазяйстві? Скільки тобі років?
— Сама..
— Не бійся, — ніби хотів заспокоїти мене. — Я лише хочу
попити.
Від цих слів мені стало ще страшніше, але кивнула головою,
швидко зайшла до хати, набрала в кухлик води, а коли вийшла,
то він уже сидів на лаві під вікном..
— Дякую, — він обережно взяв кухлик, ніби це було щось
тендітне, та голодними ковтками втамував свою, здавалося б,
вічну спрагу.
— Дякую тобі ще раз, тепер я мушу йти.. ти й так і не сказала, скільки тобі років.
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— Тринадцять буде... — боязко та все ж більш мужньо відповіла я, ніж декілька хвилин раніше.
Він м’яко посміхнувся, його очі забігали в різні сторони. Раптом чоловік протягнув руку до кобури: «Пістолет? Для чого?
Невже він отак зможе мене вбити, за що? Я ж нікому не скажу».
Він взяв мою долоню та в цей момент дістав з кобури.. сушене
гарбузове насіння та висипав в мою холодну руку..! Я поблідла
та видихнула і він це побачив.
— Тримай, господине, гостинця. Не бійся мене. Ти добра і
сильна дівчинка, хай нас береже Господь!
З цими словами він рвучко кинувся в жито і невдовзі зник, а
я ще довго стояла зі жменькою гарбузового насіння…
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СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інна Хоменко

Народилася в Київській області (м.Фастів), там же закінчила школу, а вступила до Сумського державного університету.
Навчаюся на четвертому курсі кафдри журналістики та філології. Друкувала лише журналістські матеріали. Дебют.
Сумна мелодія душі
Чи бували колись у вас моменти, коли відчувається що світ
навколо душевно оголений? Яскраві рожеві окуляри впали додолу, а на серці — лише гіркий присмак вранішньої кави. Гадаю, такі «переломні» моменти бувають з кожним. Щось подібне трапилось і зі мною.
Того осіннього ранку я йшла на пари, не поспішаючи і водночас в темпі. Начебто й запізнитися не хотілось, щоб не почути
чогось стереотипно-неприємного від викладача, але кожен крок
був виваженим і трохи меланхолійним, ніби чогось очікувала від
примхливої долі. Вдивлялася в перехожих, які о восьмій ранку
нагадували якихось фантастичних примар, дивувалася на незадоволених матусь, які на ходу повчали свою малечу. Навкруги все як потрібно. Все як завжди.
А чи все «як потрібно» у мене? У голові набирала темпів карусель думок. «Чи правильно я живу?», «Я — щаслива людина
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чи нещасна?», «А що таке щастя?», «Що одягнути завтра?», «У
чому йти увечері гуляти?»… Звичні дівчачі проблеми…
Вирішила присісти на кілька хвилин відпочити у невеличкому
сквері, що знаходиться недалеко від нашого університету. Хаос
думок в моїй голові зупинив грюкіт дверей від авто. «Ну й газуй далі, ненормальний! Думаєш, не проживу без тебе?! Давай,
рушай до своєї старухи законної!». Така от «Санта- Барбара»,
виявляється, буває не лише в телевізорі, а й наяву, навіть — поруч зі мною.
Я зробила вигляд, що нічого не почула й не помітила (хоча
такі емоції навряд чи хтось із перехожих здатен не помітити),
проте насправді дуже добре розгледіла молоду дівчину років
десь 20–25. Яскрава брюнетка з неймовірно гарним волоссям,
яке на сонці просто сяяло. Чомусь одразу подумала, що воно
нарощене або пройшло модну процедуру з випрямлення кератином. Обличчя її було «вдягнене» у яскравий макіяж, а нігті
прикрашав яскраво-червоний лак. Сама дівчина вдягнута в дороге пальто чорного кольору. Із взуття — чобітки на високих
підборах... При погляді на таку красуню всередині мене відбувалися якісь дивні метаморфози: наче й доглянута така, гарна, а дивишся на неї й не відчуваєш від неї ніякого тепла, навіть
якийсь незрозумілий холод починає підступати до серця.
Коли авто поїхало, дівчина спитала в перехожого, чи може
той дати прикурити. Тримаючи сигарету, вона присіла на лавочці біля мене, і я побачила на її обличчі дві солоні доріжки.
Запитала незнайомку, чи можу їй чимось допомогти? Але запитала так, із ввічливості, бо чим насправді можна допомогти
дівчині, яка сиділа й ревіла через банальну сварку із коханим?
Відповідь не забарилася й обпекла, зруйнувала моє уявлення
про світ інтимних стосунків, у якому є лише біле або лише чорне. Але водночас і якось несподівано окрилила: «Не дай себе
занапастити. Свою душу і своє тіло. І не намагайся відчути смак
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чужого щастя. Я хотіла бути найщасливішою, але переконалася, що на згарищі нічого нового збудувати не можна..».
Нашу випадкову розмову перервала бридка жаба, яка заплигала коло моїх ніг, від чого стало мені нестерпно бридко й
неприємно. Моя незнайомка мовила: «Не бійся жаби й всього
бридкого, що повзає й бігає у людини під ногами. Бійся їх у людині, бо того можеш не розгледіти, поки не укусить…» Дівчина
підняла й невдовзі зникла за рогом.
Я поглянула на годинник — пара вже хвилин двадцять як
розпочалося. Вирішила, що вже ніякого сенсу йти на неї. Дивилася на важке небо з навислими хмарами, вслухалася в гуркіт
двигунів авто, що пролітали повз сквер. Раптом зрозуміла, що
живу в маленькому вигаданому світі, що складається з безлічі
таких дріб’язкових проблем, як «на пару чи ні, що одягнути, як
я виглядаю»… Майже не згадую про більш глобальні проблеми,
від яких залежить моє майбутнє. І не лише я. Забуваємо зателефонувати вчасно матері, рідко говоримо «кохаю тебе» близькій
людині. Я звикла бачити лише один бік медалі, забувши, що є
інша, якої я ще не розгледіла. Конфуцій говорив, що випадковості не випадкові. Тож і зустріч з незнайомкою також, мабуть,
не випадкове. Про щось попередила, на щось натякнула…
Я зрозуміла, що самотність і душевне жебрацтво є дуже
страшними. Особливо, якщо, жебракуючи, випрошують у долі
кохання, незважаючи ні на що й не звертаючи уваги на інших.
Раптом усміхнулася сама собі. Відчула, що я — принаймні поки
що — щаслива, не знаю чому і як, але серце так підказало. А
коли серце підказує, то йому варто вірити. Адже воно кохає
мене, вірно, незрадливо. І його кохають. А як буде там, у майбутньому — побачимо…
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З білоруської

Валярина (Валерія Кустава)
Молодий письменник, або нахабство №1
Я іду така задоволена,
бо маю один секрет —
мені все достоту дозволено:
я — поет.
У мене на покуті
домовик і шпеник,
аби мати, чим вабити і виганяти.
Поки я молодий письменник —
є, чим брати.
І вірші зрідка в мене,
як у геніїв.
Білорусь моя — достеменно
мій міленіум.
…І щира обіцянка кожна,
що відслужать по мені й у Парижі.
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Мені все — до небес! — можна:
бо я пишу вірші.
Дух кави
ласкавий
лоскоче
у носі.
Ну, ось
почалося,
сплелося,
зрослося…
Я знаю,
що знову
мені
рідну
мову
відніме
світання
із втіхи
надбання
другої
половини.
«Хелоу, ви?»
Мла
до голови…
Не без
причини…
Хвалити Бога.
Пане, ви мене
поцілуєте, га?..

***
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Зимові помаранчі
На вулиці січневій
вони їли холодні помаранчі.
А потім…
Він хукав на її зледенілі пальці.
А потім…
Він купив їй букет барвінку,
синього, мов свічка.
А потім…
Він сказав їй «дитинко»
і поцілував у рожеве личко.
І навіть ангели в небі воліли:
«Давайте, зухвальці!..»
а він цілував її пальці
і вони помаранчі їли.
(Переклала з білоруської Ольга Ольхова)
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З литовської

Сара Пуасон
Яблуко
Кожен має можливість бути кимось іншим.
А останні жеврива завтра будуть відригнуті.
Зіграймо на ребрах, собакокістках та хутрі.
Вшкварю мелодію на іржі, що палає у твоїй серцевині.
На іржі, що палає в твоїй серцевині, я ушкварю мелодію.
Потанцюємо, ніби відстрибуючи від ку-ку-ку-куль.
А, може, це тільки улюблений відтиск звуку у тісті,
пізніше лялечки ком замість комашок крапок.
Дьоготь сонечок чорніє під нігтями.
Темні сліди в безмежне світле узагальнення,
танцюючи в ритмі:
я яблуко блукання, я блукаю яблуком,
я блукаю яблуком, я яблуко блукання.
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Нуль, утілений у язик коханої,
Ось вам спідній бік забороненого плоду.
Розсловлення
Він спинився у поселенні,
де людина — число,
рівне полюванню.
Його бог — Свята Мінливість.
Серце — горда словесна іграшка,
яка говорить маленькими літерами,
найчастіше приголосними.
Його порядок несе вогонь у порхавці,
пахнучи святим смородом.
Його гриб — гнойовик,
що перетравлює себе самого.
Він — божевільний,
який намагається загасити спів півня
і називає себе словолюдиною
та пружиною усього.
Він не бреше.
Його плач подібний до мокрого вікна,
і, може, добре було б розтрощити їх обох.
Гуляють у садах пави,
на кухні висять солена тріска та печінка.
Тіні різкі, сонце гострить їх кінці.
Курви співають материнськими голосами.
Ми відрізняємося одне від одного,
як білизна аркуша й чорнота літер.
Ми обоє неподільні.
Ми успадкували вогонь,
який збере нас у спільне попелище
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або попелицю.
Майдани сповнені троянд,
які розсловлюються, і краси,
що сумує поряд із іншою красою.
(Переклала з литовської Ольга Ольхова)
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З хорватської

Батальйон Чавоглава (Bojna Čavoglave)
Za Dom — spremni!
U Zagori na izvoru rijeke Čikole,
Stala braća da obrane naše domove.
Stoji Hrvat do Hrvata, mi smo braća svi,
Nešete u Čavoglave dok smo živi mi!

Максим Різник (переклад)

Студент Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (3-й
курс, спеціальність «Англійська мова. Переклад»). Захоплюється історією першої світової війни, історією Хорватії, Америки,
а ще м’якою скульптурою та графічною карикатурою.

Марко Перкович (автор)

один із найпопулярніших співаків у Хорватії. Учасник війни
за незалежність (1991—1995), під час якої і отримав прізвисько
Томпсон (від назви пістолета-кулемета). Так називається і його
рок-група. Марко наголошує, що співати потрібно про три великі любові: до Бога, до сім’ї і до Батьківщини. «Нас, буває,
звинувачують, що ми — фашисти, нацисти… Ми не фашисти,
не нацисти, а хорватські патріоти. …Є цінності, заради яких ми
живемо. Були люди, яких ми не забудемо. І є мрії, яких ми ніколи
не покинемо. Бо цю країну — нашу Хорватію — було засновано
на крові і стражданні цього покоління, переможного покоління».
Усім українцям, які заявляють, що стомилися від війни на Донбасі і намагаються від неї абстрагуватися, радимо подивитися, з
якою повагою і завзяттям нинішня хорватська молодь на концертах сприймає патріотичні тексти «Томпсона» про війну за незалежність і національні проблеми. Може, тому Хорватія і відбулася?
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Puče tomson, kalašnjikov a i zbrojevko,
Baci bombu, goni bandu preko izvora!
Korak naprijed, puška gotov s’, siju pjesmu svi,
Za dom braćo, za slobodu, borimo se mi.
Čujte srpski dobrovoljci bandu četnici
Stići će vas naša ruka i u Srbiji!
Stići će vas Božja pravda to već svatko zna
Sudit će vam bojovnici iz Čavoglava!
Slušajte sad poruku od Svetog Ilije:
Nećete u Čavoglave, niste ni prije!
Oj Hrvati, braćo mila iz Čavoglava,
Hrvatska vam zaboravit neće nikada!
Za dom — spremni!*
У Загорі, де почАла плин свій Чікола
Стали нині ми на захист рідного села!
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Стоїть хорват коло хорвата, ми усі брати
Доки є ми, в Чавоглаве сербам не війти!
Чути Томпсон, Калашніков ще і Збройовку
Кидай бомбу, жени банду геть від рівчаку!
Крок вперед! Готуйсь, гармато! І співаймо всі
За дім, браття, за свободу боремося ми!
Чуйте, сербські добровольці, четницька орда,
Навіть в Сербії вас знайде хорватська рука!
Знайде вас і Божа правда, то відомо всім:
Судді ваші — з Чавоглава хорватські бійці!
Бо казав в часи минулі ще святий Ілля:
Як і завжди, в Чавоглаве ходу вам нема!
Гей, хорвати, браття мої із Чавоглава,
Вам Хорватії подяка — вічная слава!

*вітання хорватських усташів: «За дім — готові!»

Прибуття хорвата (Dolazak Hrvata)
U junačkoj zemlji miloj, lijepoj i dalekoj
u godini Gospodnjoj šest stotina i nekoj
spustila se na tu zemlju sila
plava je krv narod predvodila
Drhti zemlja, kamen puca
kroz nebeska vrata
dojahao bijeli vitez
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sa mačem od zlata
Dajte mi komad zemlje svete
zemlja je i mati i dijete
Ljubi svoju zemlju
na njoj ti sagradi dom
i brani je krvlju svojom
povezan si s njom
Ljubi svoju zemlju
ljubi blagoslovljen plod
i ponosno po njoj hodaj
svoj zemaljski hod
Dajte mi komad zemlje svete
zemlja je i mati i dijete
Bijeli vitez krenu natrag kroz nebeska vrata
ostavio lijepu našu bez gladi i rata
pred nebeskog Oca klekne s riječima od zlata
predao sam zemlju svetu u ruke Hrvata
A junačka zemlja moja mila
do danas je riječi zapamtila
Ljubi svoju zemlju
na njoj ti sagradi dom
i brani je krvlju svojom
povezan si s njom
Ljubi svoju zemlju
ljubi blagoslovljen plod
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i ponosno po njoj hodaj
svoj zemaljski hod
Dajte mi komad zemlje svete
zemlja je i mati i dijete
На землі святій далекій, на землі героїв
В 600-м з чимось році від Різдва Христова
Спустилася сила на ту землю
Голуба кров кличе люд до себе
Тремтить земля, кришить камінь
Крізь небесну браму
Проїжджає білий лицар
Із мечем осяйним
Дай мені ту святу країну
Є земля, й мати, і дитина
ПРИСПІВ:
Люби свою землю,
На ній заклади свій дім,
Й борони його, до смерті
Не прощайся з ним
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Білий лицар повертає
В небеса, нагору,
Полишає нашу землю
Без війни і горя
Стає лицар на коліно,
Богу щоб сказати:
«Віддаю святі ці землі
у руки хорвату!»
Батьківщино, горами й полями
До сьогодні ці слова лунають:
Люби свою землю,
На ній заклади свій дім,
Й борони його до крові,
Не прощайся з ним
Люби свою землю,
Люби даний нею плід,
І життям йди твердо й гордо
Аж до старих літ.
Дай мені ту святу країну!
Є земля, й мати, і дитина.

Люби свою землю,
Люби даний нею плід,
І життям йди гордо й твердо
Аж до старих літ

Прокляття короля Звонимира (Kletva Kralja Zvonimira)
Prodali su naše snove Judini sinovi
suho zlato bacili u blato
buđenje je bilo tako lijepo, možda prekasno
i nevinom krvlju plaćeno

Дай мені ту святу країну
Є земля, й мати, і дитина

Ej, umorna zemljo izmučena
ima li još tko umrijeti za te
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Prodali su naše snove Judini sinovi
suho zlato bacili u blato
pred vratima tuđim opet za pravdu molimo
težak sada križ mi nosimo
Ej, umorna zemljo izmučena
ima li još tko umrijeti za te
Kralju Dmitre Zvonimire
kroz planine odjekuju krici
u tamnici tvoji su vojnici
Izdajice, ne imali mira
ubili ste kralja Zvonimira
izdali ste naše velikane
i sinove što su majke dale
jučer gledam sliku naroda
baca cvijeće po herojima
a već sutra pobjednike sude
prodaše ih za Judine skude
Kralju Dmitre Zvonimire
kroz planine odjekuju krici (U boj, u boj, ya narod
svoj!)
u tamnici tvoji su vojnici
Kralju Dmitre Zvonimire
kroz planine odjekuju krici (U boj, u boj, ya narod
svoj!)
u tamnici tvoji su vojnici
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Знапастили нашу мрію
Юдині сини
Щире злото кинули в багнюку
Що накоїли, не зрозуміли, і що втратили
А ціна тому — невинних муки
Гей, ти земле змучена, розбита!
Чи щось маєш, за що варто битись?
Знапастили нашу мрію
Юдині сини
Щире злото кинули в багнюку
Під чужими ворітьми
За правду молимось
І хреста важкого несемо
ПРИСПІВ:
Гей, ти земле змучена, розбита!
Чи щось маєш, за що варто битись?
Чуєш, Дмитре Звонимире!
Плач йде понад горами луною
(Оооооо)
Гине у темниці військо твоє
Зрадники, не мати вам спочину,
Дмитар Звонимир загинув в Книні,
Зрадили ви лицарів-героїв,
Діти наші виростуть в неволі!
Ще учора цей народ радів,
Квіти кидав до героїв-лицарів,
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Та сьогодні переможців судять,
За монету продали їх юди

a gdje su joj junaci i sinovi vrli
a gdje vrednote za koje smo mrili

Гей, королю Звонимире!
Крик йде понад горами луною (У бій! У бій! За народ свій!*)
(Ооооооо)
Гине у темниці військо твоє

Hej, ratnice, te Hrvatske nema
čim propupa snašle je nevolje
podigle se na nju sile tame
udarile na krunu i prijestolje

Гей, королю Звонимире!
Крик йде понад горами луною (У бій! У бій! За народ свій!)
(Ооооооо)
Гине у темниці військо твоє

Uvijek je bilo i uvijek će biti
onih što će dušu Vragu prodati
a vi zato bdijte, jer morate bditi
domovini ponos vratiti

*клич хорватських усташів

Привид воїна (Duh Ratnika)
Odakle si, iz koje fronte stižeš
hej, ratnice, umornog koraka
odavno se ovdje boj ne bije
zašto kao duh ovuda lutaš
Ja sam duša hrvatskih ratnika
domovinu tražim i stijeg što se vije
i mojom je krvlju ona natopljena
a duša nema mira, traži je
Pa ovo je zemlja tvoja, zar ne vidiš ti
domovina koju smo svi snili
za njenu slobodu krv si svoju dao
i tisućljetni san je stvarnost postao
Ne poznajem je takvu i tužna mi se čini
u snovima je mojim ponosna i lijepa
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Sve bih dao da je vidim
ponosnu i lijepu k’o u snovima
sve bih dao da je vidim
i opet bih spreman stao, svoj bih život dao
Звідки ти, з якого фронту йдеш,
Гей, озвись лишень, примаро стомлена!
Вже давно тут спалахи не били,
То чому ж ти досі невпокоєний?
«Я — душа хорвата-воїна,
Несу свого стяга, й шукаю Батьківщину
То ж моєю кров’ю зрошена вона;
Заблукав у пошуках спочину»
Але ж, вою, землю свою чом не бачиш ти?
Це твоя омріяна країна,
За її свободу кров ти проливав —
Й стала Батьківщина твоя вільна
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«Не впізнаю її, і проймає туга,
Була в моїх мріях горда й красива
Де ж її герої, де її сини?
І де та велич, за яку ми бились?»
О, солдате, не знайдеш такої,
Лиш розквітла, як її зірвали,
Зло повстало — тінь її накрила,
Вдарила по трону і короні!

Pa kaži Bože moj,
Bože moj ovo je narod tvoj,
Narod tvoj!
Uvijek vjerni tebi, naša zvijezdo jutarnja,
Uvijek vjerni tebi, naša željo vatrena,
Uvijek vjerni tebi, naša suzo ponosna.

Все б віддав, щоб побачить
Горду і красиву землю з мого сна!
Все б віддав, щоб те бачить,
В повен зріст я радо став би і життя віддав!

Nek se tresu brda,
Nek zadrhti zemlja sva,
Neka Sokol leti gore iznad oblaka,
Neka Zvone zvona,
Nek na moru zapjeni se val,
S Olujom u srcu to je naša sveta stvar,
Pa kaži oooooo,
Još jače oooooo,
Pa kaži Bože moj,
Bože moj ovo je narod tvoj
Narod tvoj!

Вічно вірні тобі! (Uvjek Verni Tebi)
Uvijek vjerni tebi!

Uvijek vjerni tebi, naša zvijezdo jutarnja,
Uvijek vjerni tebi, naša željo vatrena,
Uvijek vjerni tebi, naša suzo ponosna.

«То віками було, і віками буде:
Зрадники, що й душу продадуть умить!
Але ви слідкуйте, ви пильнуйте, любі,
Гордість Батьківщині поверніть!»

Bori se za narod i za boje doma svog,
Pobjedu donesi, danas sa nama je Bog,
Neka zvone zvona,
Nek na moru zapjeni se val,
Kada čuješ himnu bori se za Vukovar,
Pa kaži oooooo,
Još jače oooooo,
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Sjeti se slavnih dana,
Zrinskih, Frankopana,
Onih što su pali
I živote dali,
Mladosti pokošene,
Krvi prolivene,
Kako trnje bode
Na putu do slobode
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Uvijek vjerni tebi, naša zvijezdo jutarnja,
Uvijek vjerni tebi, naša željo vatrena,
Uvijek vjerni tebi, naša suzo ponosna.

Хай здригнеться земля,
Хай всі гори затремтять,
Нехай сокіл летить,
Хай злітає вище хмар

Вічно вірні тобі!
Вічно вірні тобі!

Хай співають дзвони,
Хай лютує в синім морі шквал
З «Бурею»** у серці —
Подвиг той не забувай

Ми йдемо боротись
За домівку, за народ!
Перемога близько
Адже нас пильнує Бог
Хай співають дзвони,
Хай лютує в синім морі шквал
Ми ж під звуки гімну
Боремось за Вуковар*!
Гукнімо ОООО!
(ОООООООО!)
Гучніше, ОООО!
(ОООООООО!)
І хай почує Бог
Що ми — його народ!
Вічно вірні тобі,
Наша вранішня зоря!
Вічно вірні тобі,
Незгасиме полум’я!
Вічно вірні тобі,
Слізьми вмитая земля!
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Гукнімо ОООО!
(ОООООООО!)
Гучніше ОООО!
(ОООООООО!)
І хай почує Бог,
Що ми — його народ!
Вічно вірні тобі,
Наша вранішня зоря!
Вічно вірні тобі,
Незгасиме полум’я!
Вічно вірні тобі,
Кров’ю вмитая земля!
Тож пригадаймо славу
Зрінскіх, Франкопанів***
І тих, хто загинув,
Боронячи країну,
В окопах зовсім діти
І кров лилась на квіти,
І як, йдучи під кулі,
Свободу ми здобули!
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ОООО!
(ОООООООО!)
Гучніше ОООО!
(ОООООООО!)
І хай почує Бог
Що ми — його народ!
Вічно вірні тобі,
Наша вранішня зоря!
Вічно вірні тобі,
Незгасиме полум’я!
Вічно вірні тобі,
Кров’ю вмитая земля!
*Битва за Вуковар — один з найвідоміших епізодів війни в Хорватії
**Операція «Буря» — завершальна операція війни, що призвела до перемоги хорватів
***Зрінські, Франкопани — відомі хорватські роди

Аніца — Кнінська королева (Anica Kninska Kraljica)
Zbog Anice i bokala vina,
zapalit ću Krajinu do Knina
Zapalit ću dva, tri srpska štaba,
da ja nisam dolazio đaba.
Ej, Anice kninska kraljice,
Ej, Anice kninska kraljice,
Ej, Anice kninska kraljice.

переклади

Hrvatskoga kralja
Ej, Anice kninska
Ej, Anice kninska
Ej, Anice kninska

Zvonimira.
kraljice,
kraljice,
kraljice.

За Аніцу* підійміть бокали
Хай до Кніна Країна палає!
Запалімо два-три сербські штаби
Недарма ж прийшли сюди хорвати!
Гей,
Гей,
Гей,
Гей,

Аніце!
Аніце!
Аніце!
Аніце!

Кнінська
Кнінська
Кнінська
Кнінська

королево!
королево!
королево!
королево!

За Аніцу підійміть бокали
Хай до Кніна Країна палає!
Гей, хорвати, пригадаймо нині:
Звонимира** був престол у Кніні!
Гей,
Гей,
Гей,
Гей,

Аніце!
Аніце!
Аніце!
Аніце!

Кнінська
Кнінська
Кнінська
Кнінська

королево!
королево!
королево!
королево!

*Аніца, за словами Марка Перковича, була просто маленькою дівчинкою в окупованому Кніні, який хорвати збирались визволити
**Дмитар Звонимир — найвизначніший і найшанованіший з хорватських
королів

Zbog Anice i bokala vina,
Zapalit ću Krajinu do Knina
Ej, Hrvati sjetimo se Knina,
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Прекрасна ти (Lijepa Li Si)
Kad se sjetim suza krene
Zamirišu uspomene
Svake stope rodnog kraja
I narodnih običaja
Prepoznah ljepotu tvoju
Što probudi ljubav moju
Kad sam s tobom srce moje
Kuca jače, veliko je
O Zagoro, lijepa li si
Slavonijo, zlatna ti si
Herceg-Bosno, srce ponosno
Dalmacijo, more moje
Jedna duša a nas dvoje
Pozdrav Liko, Velebita diko
Lijepa li si!
Kad Neretva moru krene
Ti se tada sjeti mene
Mojoj pjesmi budi tema
Za sve one kojih nema
Ajde, Istro i Zagorje
Podignimo sve tri boje
Zagrlimo se pred svima
Neka vide da nas ima
O Zagoro, lijepa li si
Slavonijo, zlatna ti si
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Herceg-Bosno, srce ponosno
Dalmacijo, more moje
Jedna duša a nas dvoje
Pozdrav Liko, Velebita diko
Lijepa li si!

Котять сльози, як згадаю,
Любий спомин оживає:
Кожна стежка в рідних горах,
Кожен з звичаїв народних
Щось озветься в серці моїм,
Як побачу я твій обрій,
Красу твою в серці маю,
Де б не був я, пам’ятаю!
Ой Загоро*, ти прекрасна!
Славоніє, сонце ясне!
Герцег-Босно, горда сторона!
Далмаціє, море моє,
Одна душа, а нас двоє!
Привіт, Ліко й гордий Велебіте!
Прекрасна ти!
Як Неретва йде до моря,
Ти згадай мене в ту пору,
Я ж співатиму про славу
Усіх тих, хто вже не з нами
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Нумо, Істро і Загоро,
Підіймімо стяга свого,
Хай всі бачать! Обіймімось,
Покажімо — ми єдині!

Коли бачиш камінь, і напис на ньому:
Тут загинув воїн, і немає його.
Не проходь, неначе невелике горе.
Ця війна забрала приятелів моїх.

Ой Загоро, ти прекрасна!
Славоніє, сонце ясне!
Герцег-Босно, горда сторона!
Далмаціє, море моє,
Одна душа, а нас двоє,
Привіт, Ліко й гордий Велебіте!

Слухай, небо гримить, а на морі буря!
І шепочуть мертві: «Чи ви нас забули?!»
За них помолися, нехай браття знають:
Героїв ніколи тут не забувають!

Прекрасна ти!
*терміни з приспіву — хорватські географічні назви і історичні області

Воїни світла (Ratnici Svjetla)
Kada vidiš kamen na kojemu piše
da je ratnik pao i nema ga više
nemoj samo proći k’o da ne postoji
tu su hrabro pali prijatelji moji
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Бились за країну в кривавому бої,
Як Воїни Світла, темряву бороли,
Тому світять зорі, тому день настане,
Це вони, загиблі, нам дали світанок
Друзі (Prijateli)
Prijatelji, često mislim na vas
Nije ovo vrijeme dobro za nas
Nisu cure što su bile
Sve su se u gradu skrile
Prijatelji, kako ste mi danas

slušaj kako grmi, kako more pjeni
pitaju te jesu li zaboravljeni
za njih se pomoli, nek’ mi braća znaju
heroji se nikad ne zaboravljaju

Sjetite se na ponosne dane
Kada jedan uz drugoga stane
Sve smo mogli, sve smo smijeli
I bili smo što smo htjeli
Prijatelji, kako ste mi danas

Branili su zemlju i rame uz rame
k’o ratnici svjetla stali protiv tame
zato zora sviće, zato dan se budi
hvala im na svemu, slobodni smo ljudi

Kažite mi,
Jeste li se umorili
Jesu li vas prevarili
Je l’ nas vrijeme pregazilo
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Kažite mi,
Pjevate li pjesme stare
Kao nekad, uzdignute glave
Da l’ ste isti kao nekada
Prijatelji, često mislim na vas
Rado bih vas sve vidio zdrave
Samo da nas opet skupa stave
Pa da k’o na prvoj crti
Zapjevajmo protiv smrti
Prijatelji, kako ste mi danas
Kažite mi,
Jeste li se umorili
Jesu li vas prevarili
Je l’ nas vrijeme pregazilo
Kažite mi,
Pjevate li pjesme stare
Kao nekad, uzdignute glave
Da l’ ste isti kao nekada
Prijatelji, često mislim na vas
Гей, друзяки, згадую вас часто
В ці часи, багаті на нещастя.
Вже не ті дівчата стали,
Всі до міста повтікали.
Як ви, друзі? Я хотів би знати
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Що ми тільки не робили.
Як ви, друзі? Я хотів би знати
То скажіть, невже ми зовсім кволі стали?
Невже всіх нас ошукали,
Чи часи ті не вернути нам,
Чи старі пісні ви зможете згадати,
Чи лишився ще юнацький запал,
Чи такі ж ви як були колись?
Як ви, друзі, я хотів би знати
Чи здорові, я хотів би знати,
Може, б нам зустрітись, пригадати,
Як у дев’яносто першім
Ми сміялись в вічі смерті
Як ви, друзі? Я хотів би знати!
То скажіть, невже ми зовсім кволі стали,
Невже всіх нас ошукали,
Чи часи ті вже не повернути нам?
Чи старі пісні ви зможете згадати.
Чи лишився ще юнацький запал,
Чи такі ж ви як були колись?
Як ви, друзі? Я хотів би знати
(переклав з хорватської Максим Різник)

Пригадаймо ж, як в часи буремні
Йшло луною наше «Za dom spremni!»
Все могли, й усе уміли,
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З англійської

Аліна Нікуліна (переклад)

4 курс журналістики Інституту журналістики, 3 група. Народилася у Сумах. Поки що переклала 2 з четвертинкою романи і не збирається на цьому зупинятися. Улюблений письменник
— Дж.Р.Р.Толкін.

Террі Пратчетт (автор)

відомий британський автор гумористичного фентезі, прославився своїми романами про «Плаский Світ» (Discworld). Це
уривок з роману «Зсув по пошті» (Going Postal), який входить
до цього циклу.
Короткий зміст роману: Перед талановитим шахраєм
Моїстом фон Ліпвігом постає нелегкий вибір: лізти в зашморг
чи взятися за відновлення колишньої величі місцевого Поштамту. Тепер він повинен стежити за тим, щоб, незважаючи на морок ночі, пані ПІріг, нечесну конкуренцію та вбивства попередників, пошта вчасно доставлялась за призначенням.
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Зсув по пошті
(уривок)
О третій ранку двері раптово відчинилися. Настільки раптово, що друзки від стіни повідлітали. Моїст устиг зіскочити на
ноги і пірнути у вікно ще до того, як перша з них торкнулася підлоги. Він зробив це автоматично, без зайвих роздумів. До того
ж, перед сном Моїст переконався, що під вікном стоїть велика
діжка з водою, яка мала б пом’якшити падіння. Щоправда, у цю
мить вона кудись поділася. Хто б не спер ту діжу, він забув прихопити з собою землю, на якій вона стояла, тож пом’якшувати
падіння довелося їй, ціною вивиху гомілки. Моїст звівся на ноги,
тихенько стогнучи від болю, і пошкандибав провулком, обпираючись на стіну. Стайні були прямо за рогом; все, що йому
потрібно вилізти на коня, будь-якого коня...
— Пане Ліпвіг? — проревів страхопудний голос.
О, боги, то певно троль, воно реве, як троль, до того ж, здоровенний.
Він і не знав, що ці істоти заходять так далеко від великих міст.
— Вам Не Втекти І Не Сховатися, Пане Ліпвіг!
Стривай-но, у цьому місті він нікому не називав своє справжнє ім’я. Але то були думки з підсвідомості. Хтось за ним женеться, тому треба бігти. Чи підстрибувати.
Біля воріт стаєнь він ризикнув озирнутися назад. Його кімната мерехтіла відблисками червоного. Вони ж не збираються спалити весь шинок через кілька нещасних доларів? Шо за
глупство! Якщо тобі втюхали хорошу підробку, то якнайшвидше
збагри її іншому телепню та й по всьому, це всі знають, що тут
такого складного? Деякі люди — просто безнадійні.
Його кінь стояв сам у стайнях і здавався цілком незворушним.
Моїст примудрився одягти на нього віжки, стрибаючи навколо
на одній нозі. Нема сенсу товктися з сідлом. Він умів їздити
без нього. Трясця, одного разу він скакав навіть без штанів, на
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щастя, тоді смола та пір’я допомогли йому надійно приклеїтися
до коня. Він був чемпіоном світу зі швидкісного покидання міст.
Він спробував вивести коня зі стійла і почув дзвенькіт. Глянув
униз, відкинув ногою солому. Яскраво-жовтий штир з’єднував
два ланцюги з жовтими кайданами на кінцях, по одному для
передніх ніг. Цей кінь міг хіба що підстрибувати, як і він сам.
Вони його стриножили. Вони його стриножили, хай їм грець...
— О, пане Ліпппппвіг! — прогриміло зі двору стаєнь. — Хочете Почути Правила, Пане Ліпвіг?
У безнадії він озирнувся навкруги і не знайшов нічого, що
можна було використати як зброю, та й узагалі будь-яка зброя
його нервувала, тому він не носив її з собою. Зброя надто високо
піднімала ставки. Краще вже спробувати забалакати проблемі
зуби, заплутати її, або, коли й це не вдасться, завжди ліпше покластися на зручне взуття і вигук «Дивись, що воно там таке?».
Однак, зараз у нього з’явилося стійке відчуття, що тут не
верзи, слухати його все одно не будуть. Щодо втечі, він міг
хіба що підстрибувати на одній нозі. У кутку стояли мітла та
дерев’яне відро для вівса. Почувши, як важкі кроки наблизилися до дверей, він всунув мітлу собі під пахву замість милиці та
схопив ручку відра. Двері розчинилися навстіж, з усієї сили він
замахнувся цеберкою і відчув, як вона розлетілася на друзки.
За мить важке тіло гучно гупнуло на землю. Моїст перескочив через нього і невпевнено кинувся у темряву. Щось тверде
й важке, наче кайдани, зімкнулося навколо його здорової ноги.
На секунду він повис на мітлі, а потім упав.
— Моє Ставлення До Вас Цілком Позитивне, Пане Ліпвіг! —
прогудів привітний голос. Моїст застогнав. Схоже, мітла виконувала виключно декоративні функції, позаяк її нечасто використовували, судячи з накопичень на дворі стаєнь. З гарного боку,
він упав на шось м’яке. З поганого боку, він теж упав на шось
м’яке. Хтось схопив його за пальто і витяг з перегною.
360

переклади

— Піднімаємося, Пане Ліпвіг!
— ЛіпФіг, бовдуре! — простогнав він. — Ф, не В!
— Піднімаємося, Пане Ліпфіг! — прогуркотів голос і сунув
Моїсту під руку його мітлу-милицю.
— Ти хто з біса такий? — спромігся спитати Ліпвіг.
— Я Ваш Офіцер-Надзирач, Пане Ліпфіг!
Моїсту вдалося повернутися і глянути вгору, а потім ще
вище, на обличчя пряничного чоловічка з двома блискучими
червоними очима на ньому. Коли він говорив, його рот розверзався, наче вхід у пекло.
— Голем? Ти клятий голем?
Істота підняла його однією рукою і перекинула через плече.
Вона пірнула у стайні й Моїст, впершись носом у глиняну спину цього створіння, зрозумів, що вільною рукою вона схопила
коня. Пролунало коротке іржання.
— Треба Поспішати, Пане Ліпфіг! Ви Маєте Постати Перед
Лордом Ветинарі О Фосьмій! І На Роботу О Дев’ятій!
(переклала з англійської Аліна Нікуліна)
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Василь Чубур
Знайти спільну мову… з мовою!
Пам’яті Володимира Затуливітра
(1944–2003)
Десь на межі 80-х і 90-х років минулого століття в київському Будинку вчителя відбувся творчий вечір Володимира
Затуливітра. Ведучий вечора Іван Драч у вступному слові
сказав, що поезія нашого земляка є унікальним явищем і заслуговує на окрему сторінку в історії української літератури.
Декому така оцінка здалася тоді занадто великим авансом,
та невдовзі після відходу поета в інший світ стало зрозуміло,
що та оцінка була пророчою. Продовжують виходити збірки його поезій, не видрукуваних за життя. У 2012 р. видавництво «Український письменник» надрукувало солідний том
вибраного «Тернова гора» (передмова Івана Дзюби), щорік
проводяться Затуливітрівські читання, у яких беруть участь
відомі письменники та критики. А ще — знято фільм про
його життя і творчість, час від часу в товстих журналах та
наукових збірниках з’являються матеріали провідних критиків
та літературознавців, у яких ідеться про стильові та світоглядні особливості творчого спадку поета.
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Пригадую, як у 1994 році на святкуванні 50-ліття Володимира Затуливітра в київському музеї Павла Тичини про особливості метафоричної складової його творчості говорив у
вітальному слові Ігор Римарук, не раз називав поета «майстром метафори» і Василь Герасим’юк. Поза всякими сумнівами
так і є. Хочу сказати ще й про особливості символічної складової творчості нашого земляка. Справжнє мистецтво, безумовно, завжди символічне, але творчості поета, який має власний
стиль, притаманні й непересічні риси символічної образності.
Зокрема в більшості його творів вона водночас є і простою до
прозорості, і втаємниченою у своїй значеннєвій глибині. Гармонійно поєднує традиційну українські символіку, яка справедливо вважається однією з найдавніших, і найсучасніші наукові
погляди на світобудову та інформацію як її основу, як оту трійцю китів, що тримає на собі цілий світ. Ось, наприклад, поезія
усього із шести рядків.
Навколішки перед криницею
(із циклу «Ім’я для слова»)
Відбите в рідній чи в чужій воді
своє обличчя завжди упізнаєш.
Вгамує спрагу будь-яка криниця –
лиш поцілуй у губи джерело.
Але подумай: чи тебе криниця
в обличчя з поцілунку пізнає?
З давніх-давен символом інформації у різних народів є вода,
що графічно передається хвилястими лініями у розписах на
горщиках та візерунках вишивок. Якимось дивом древні сим367
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волічні системи зафіксували те, що науковці почали розуміти
й експериментально доводити лише через тисячоліття. Сучасна наука стверджує — будь-яка енергія, що лежить в основі
земної та космічної природи, породжується надприродними інформаційними процесами й водночас є носієм інформації суто
людського походження, нерозривно пов’язаної зі словом, тобто
з мовою.
Кожен із нас є мовцем, і є слово, за допомогою якого ми
сприймаємо світ і самих себе. За Гайдеггером, людина як людина екзистує, тобто існує, лише в мові, поза якою функціонально мало чим відрізняється від тварин. Аксіоматично, що
значення слова — це його вживання, бо ми, створюючи усні
чи письмові тексти або інтерпретуючи тексти, створені іншими,
наділяємо кожне слово смислом, тобто відбиваємося в текстах
своїм творчим обличчям, немов у дзеркалі. А якщо так, то несемо й відповідальність за те, яким саме смислом наділяємо…
Чи не про це говорять віршовані рядки?
Символом джерела мови поет не довільно обрав криницю,
а взяв її з усної народної творчості, де в різножанрових творах
(казках, піснях, колядках, щедрівках тощо) вона таким є споконвіку. Зустріч Царя Вогню (козака, парубка), що символізує
собою духовне начало, із Царицею Водицею (дівчиною), що символізує начало душевне, як правило, відбувається біля криниці,
куди вона «зронила золоте відерце» і він «веде коней напувать».
А ще казкова криниця є посередником між земним світом і потойбіччям, углиб її ведуть золоті сходи, назустріч козаку виходять дванадцять царівен, схожих, мов краплі води, і т. п. Можна
по-різному інтерпретувати подібні фольклорні сюжети, але схиляюся до того, що йдеться про мову та її сприйняття людським розумом. Схожість слів «криниця» та «крин» очевидна, а
крин — латаття, водяна лілія, лілея — має коріння в незримій
глибині, як і будь-яке слово, особливо поетичне. Уже древні гре368
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ки розуміли багаторівневість його будови й найглибший від буквальних значень рівень називали — «етимон». Смисловий зміст
поверхневого, тобто фонемного або морфемного, рівня твору
стає формою, означником для смислу рівня другого, а той, у
свою чергу, стає означником для третього і т. д. Ще видатний
лінгвіст О. Потебня (до речі, наш земляк, родоначальник міфопоетичної школи) стверджував, що художні тексти взагалі «є
ускладненням явищ, які можна спостерігати в окремому слові».
Отже, криниця як символ цілком відображає будову мови, та
вихід її кореневої системи, як і лілеї, глибше дна, в інший світ.
Можливо, справа не лише в парономазії (зовнішній подібності
слів), коли в євангельських текстах місцина, звідки приходить
Слово, тобто Син Божий, має назву Галілея?
Цікава етимологія слова «символ». Воно є похідним від назви дощечки, що слугувала в Давній Греції своєрідним паролем. Скажімо, побраталися два чоловіка, а доля прирекла їх
роз’їхатися до різних місць. Переломлюють вони дощечку навпіл
і домовляються — коли до одного з побратимів приїде хтось від
другого, то з’єднання половинок дощечки засвідчить, що справді приїхав хтось від побратима, а не самозванець якийсь. Відтак будь-який текст, особливо художній, є своєрідним місцем
з’єднання двох половинок — смислу, яким наділяє твір автор, і
смислу, яким наділяє його читач (глядач, слухач, якщо це твір
живописний або музичний). Отут і стає зрозумілим, чужий чи
свій прагне «вгамувати спрагу». Зрозумілим — кому? А слову!
Воно здається беззахисним, доступним усім і кожному, але
це і так, і зовсім не так. Вченим відомий парадокс — у фізичному світі найсильнішими енергіями є… найслабкіші, що діють на
атомарному рівні. Наприклад, вивільнення їх під час розщеплення молекули дейтерію (важкої води) призводить до вибуху водневої бомби. А енергії словесних повідомлень ще «слабкіші», і
як впливає їх вивільнення на психіку людини, які «бомби» вибу369
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хають у глибинах її підсвідомості, — поки що не дуже вивчене,
але вивчається (психологами, психіатрами, соціологами, представниками інших галузей науки, так чи інакше пов’язаних з
інформацією та її впливом на соціум).
Всесвітньо відомий швейцарський вчений Фердинанд де
Соссюр, який ще в ХІХ столітті заклав основи сучасної структурної лінгвістики, одну з основних функцій слова назвав —
арбітрарність. Зрозуміло, що цей термін є похідним від іменника «арбітр», сутність якого передбачає знання правил певної
спортивної гри або законів економічної діяльності (арбітражний,
господарчий суд). Ще до того як слово стає частиною словосполучення, речення й тексту, воно апріорі «знає» (можна й
без лапок) правила та закони свого вживання і здатне фіксувати
їх порушення. А як тільки вжите, то відходить, продовжуючи
аналогію з процесом судочинства, у дорадчу кімнату для підготовки вироку. Про це попереджають не лише сучасні психолінгвістичні та культурологічні теорії, а й рядки Євангелія: «Від слів
своїх осудишся, від слів своїх виправдаєшся…».
Здається, що мова слугує нам і в побуті, і під час творчих
процесів, тоді як чимало відомих вчених (Р. Барт, М. Фуко, Ж.П. Сартр, Ю. Лотман, К. Леві-Стросс, М. Маклюген, Д. Фаулз, інші) стверджують, що навпаки — ми, тимчасові її носії,
слугуємо їй, вічній. Влучно зазначила з цього приводу ще Леся
Українка: «Я пані ще не сказаному слову, а сказаному слову я
слуга». Важко навіть уявити, скільки слів за життя використовує
людина, але в сукупності своїй вони обов’язково винесуть абсолютно справедливий вирок. Корупційна складова там виключена. Більше того, як свідчить народна мудрість, кому більше
дано, із того більше й спитається.
Угамувати спрагу (частіше за все побутового характеру)
здатна будь-яка мова-криниця, а от пізнати в обличчя здатна
лише та джерельна мова-вода, що всотана з молоком матері під
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звучання колискової. Однак, однак… А якщо людина втратила
обличчя? Якщо воно є лише маскою, що приховує нелюдські,
хижацькі риси? Якщо разом із головою не втрималося на плечах? Щодня цілуємо, пригублюємо її, мову, адже без губ не
обійтися в акті мовлення. А чи ставимося при цьому до неї як
до живої істоти надприродного походження? Повсюдне явище,
коли в різних формах клянуться в любові до мови, не дотримуючись при цьому навіть шкільних правил граматики та побудови
текстів, що вже говорити про глибинні смисли. Що ж, здавна
відомо, чим справа чи ідея благородніша, тим швидше обростає
різного роду спекулятивною нікчемністю. Так, можна обманути
дзеркало, ввести в оману інших людей на карнавалі життя, але
тільки не мову, бо для неї обличчям людини є серце і вона здатна розгледіти, чистий чи нечистий дух у ньому запанував. Про
це говорив ще в ХІХ столітті у своїх працях російськомовний,
але за сутністю український філософ П. Юркевич (майже наш
земляк, народився на Полтавщині).
Чимало законів і правил, які слово «знає» апріорі, мають і
моральний характер. Адже символ, як зазначив у своїй роботі
«Про історичне значення руської народної поезії» М. Костомаров, це ще й образне вираження моральних ідей через предмети
фізичного світу, причому таким предметам надаються певні духовні властивості. Можливо, лише митці несуть відповідальність
за недбале, безграмотне поводження з мовою, за використання
її для аморальних справ та вчинків? Аж ніяк! О. Потебня у своїх
наукових розвідках доводив, що мова — не лише матеріал для
створення поетичних текстів, а й сама є поезією, адже «притаманний їй символізм може бути названий її поетичністю». Тож
постулат «незнання законів не звільняє від відповідальності»
стосується всіх без винятку. Давні мудреці, тому чимало свідчень, розуміли, що мова не в словах, а їх розумінні. Останнє ж
буває і хибним, і отруйним, і нечистим…
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Як і звичайну криницю, джерело мови можна занедбати, засмітити, отруїти, тож і мова-вода може стати і отруйною, і каламутною, у якій рибку ловлять, і засміченою, але вона, як і вода
в підземних своїх мандрах, очищається, стає цілющою, немов
та сама знаменита «Нафтуся». Але цілющою — для людини,
а не тих труб, через які струмує в бювети й у ролі яких, коли
йдеться про воду як символ мови, може опинитися також і людина, про що свідчить відомий вислів «діло труба».
Отже, унікальною ознакою символічної складової творчості
В. Затуливітра є не лише гармонійне, а й пророче поєднання
давніх обрядових символів і найсучасніших наукових розвідок, що беруть початок у дивних прозріннях вчених попередніх століть. Пророче, бо процитовані рядки написані поетом
ще в сумський період, у другій половині 70-х, коли взагалі не
було доступу до творів тих філософів, культурологів та лінгвістів, які доводять, що спілкування з будь-яким текстом носить суб’єктно-об’єктний характер, причому суб’єктом частіше
є мова, а не людина. Відтак ідею шести процитованих вище рядків можна визначити коротко: обережно, слово! Бо не стільки
ми визначаємо його подальшу долю, скільки воно — нашу. Бо
лише в мові, згадаймо твердження М. Гайдеггера, людина існує
як людина, а людиною, як свідчить мудрість тисячоліть, мало
народитися, треба ще й стати. А це взагалі неможливо, якщо не
знайти спільної мови з мовою, щоб вона змогла пізнати нас в
обличчя. І вертепною маскою її не ошукаєш…
Тема взаємин, близьких стосунків між поетом і словами є
однією з провідних у творчості Володимира Затуливітра, який
не писав вірші, а жив ними, у чому сам зізнавався:
…годинник не зупиняється,
віршів ніколи писати –
ледве встигаєш ними жити.
Це рядки зі збірки «Чаша жертовна» (2009), до якої ввійшли
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вірші останнього десятиліття поета, знайдені в його рукописному архіві, свідчать, як і безліч інших, про діалогічну основу
творчого процесу — то поет звертається до слова, то слово —
до нього. Й тоді він пробує наділити незримого, хоч і проявленого в буквених знаках, небезпечного співрозмовника конкретними рисами, про що й говорив М. Костомаров. Слова у нього
«мов коноплинки, в серці сплять» (с. 61), стають «ніздрюватими окрайцями» (с. 69), вкриваються «безрум’янковим інеєм»…
Під час такого діалогу змінюється чимало сталих людських уявлень, масштабів, довколишній світ зростає, стає «завбільшки
зі слово» (с. 51). Поет не лякається, коли раптом чує: …або
— вмираючи — кажи, або мовчи — щоб не померти! (с. 76)
Не лякається і продовжує жити віршами, хоча й пам’ятає попередження Кобзаря, що «у Бога за дверима лежала сокира»,
яка може відтяти за вироком слів не лише Пегасові крила. Продовжує шукати порозуміння з мовою — бо, можливо, смертю,
якою погрожують поетові, можна попрати смерть неминучу,
фізичну… Будемо вірити…
2015
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Навиворіт
Будучи завзятим оптимістом, я завжди вірю у краще і намагаюся абстрагуватися від усього, що пригнічує мене. Але з кожним днем певні дрібниці підривають мою віру у світле майбутнє
людства і зокрема моєї країни.
Проблема сучасного суспільства полягає в тому, що більшість
підлітків знають як «Отче Наш», де дістати ЛСД, але елементарно, наприклад, де знаходяться музеї, навряд чи. Ми знаємо, де
знаходяться клуби нашого міста і в курсі найскандальніших подій,
але мало хто зможе назвати місцеві бібліотеки або розповісти
історію Київської Русі. Ми не реагуємо з відразою, коли бачимо,
як син чийогось бізнесмена, перебуваючи в стані алкогольного
сп’яніння, поводиться вкрай безцеремонно і не може зв’язати два
слова у речення. Нас це навіть забавляє, а деяких розчулює. Для
покоління 21 століття — це стандартна ситуація вихідного дня,
якою нікого не здивуєш і навіть самого бізнесмена, який свідомо
дає гроші на те, щоб його син з шиком мав змогу морально розкладатися в найдорожчих та престижних закладах.
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Але зате, коли чоловік заснув у вагоні метро, ми повз
пройти не зможемо і почнемо обурюватися, висловлюючи своє
«фе». Звичайно ж, адже на його руці не красується Rolex і
костюм у нього не від Dolce. І ми не бачили його раніше на
сторінках журналів GQ або Forbes, не зустрічали на вечірках.
Людина не зодягнена у вишуканий одяг, а виглядає, швидше,
як простий працівник, втомлений від сурового реального життя
і побутових проблем. Ніхто точно не може знати, що в нього на
думці і що послужило причиною його стану. Якийсь уявний супермен візьме та вдарить бідолаху, демонструючи таким чином
свою перевагу. Він накинеться на ні в чому невинну людину з
матами, завдаючи удару за ударом по його ногах, намагаючись
підняти його, зганьбити і вигнати з метро. І ніхто, з присутніх у
вагоні не заступиться за бідного чоловіка, ніхто навіть не поворухнеться, всі будуть продовжувати сидіти, втупившись у свої
смартфони. І ніхто не дізнається причину: чому людина, одягнена абсолютно пристойно, спить на лавці у вагоні метро. А
може, у нього померла дружина? Або його син загинув у АТО?
І сильне горе привело його до того, що він знайшов вихід в
пляшці алкогольного напою і просто-напросто напився, а можливо, і взагалі вперше спробував алкоголь, тому й забувся. А
ми відразу вішаємо клеймо — «алкоголік», не роздумуючи над
тим, а чому саме так. Простягнути руку допомоги за дарма..?
Ми забули про те, що таке безкорисливість.
А мені дуже соромно за убозтво таких людей, які за рахунок слабких намагаються здаватися кращими і сильнішими.
Які нічого собою не являють, а впевнені, що вони тримають
на собі увесь світ. Хоча, насправді, вони всього лише істоти, в
яких, крім жовчі, нічого більше немає. Мене нудить від фальшивих відносин і почуттів, а не як багатьох «модниць» від дешевої
підробки сумки L&V. Мені боляче дивитися на чоловічу стать,
яка з кожним днем деградує і ставить на перше місце статус
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у суспільстві і окружність біцепса. Ми перестали ставити на
перше місце у відносинах любов і повагу, в сучасності домінуючими факторами є гроші і хіть. Хіба можна назвати поведінку
«нормальною», коли хлопець не вважає за належне поступитися дівчині місце в метро, відкрити перед нею двері або просто
елементарно не грубіянити. Мені страшно дивитися на дівчат,
які не бережуть честь з молодих років і гублять свою красу і
юність, ховаючи їх разом з гордістю і пристойністю. У нього є
борода і мерседес –вона скаже йому «так», якщо ні, то і «ні»
буде її відповідь. Люди стають цинічними і холоднокровними. З
кожним днем люди забувають про поняття краси індивідуальності і стають схожими один на одного, намагаючись наслідувати
і ні в чому не відставати. Якщо вийшов новий айфон 6S, то
завтра він неодмінно повинен з’явитися у кожного другого підлітка і не тому, що він життєво необхідний, а просто тому, що
це «як у всіх». Я вже побоююся відкривати тему натуральної та
істинної краси дівчат. Мені боляче усвідомлювати той факт, що
люди стали вкрай байдужими до всього, що не стосується особисто їх персони. Ми говоримо про братні відносини тільки тоді,
коли знаходимо в них вигоду. Сучасність полягає в тому, що
немає поняття щирості й істинності. Якщо світ робить підробки айфонів і сумок Chanel, то спроектувати фальшиву любов
або доброту — це справа кількох секунд. Нам не цікава жива
і справжня краса, ми хочемо милуватися фотошопом і захоплюємося тим, що створив хірург, а не Господь Бог. Навіщо
страждати, навіщо старатися і напружуватися, якщо є гроші, і
інші люди все можуть принести тобі на золотому підносі, прикрашеному діамантами.
Та ось тільки не треба забувати 2 речей: справжнє щастя
не купиш ні за які гроші. Так, можливо, краще плакати в мерседесі, ніж на вулиці і на холоді. Але куди краще взагалі не плакати, але знаходиться в обіймах коханих і відданих людей, яких
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цікавиш ти, а не стан твого гаманця. Не потрібно ставити гроші
понад усе. Вони лише одне з складових життя, а не саме життя.
І друга річ — все в цьому світі має свій кінець і в першу чергу —
життя. І ніхто Туди не зможе забрати всі земні багатства. І вже
тоді-то, на Божому Суді, всі побачать глибину душі кожного або
ж, навпаки, її відсутність і непроглядну темряву серця.
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Олександра Корнійко

студентка Інституту журналістики, 2-й курс, 3 група
(мистецька журналістика)
Безпринципність моральних принципів
У кожної людини в перехідному віці є свої цікавинки,
в кожної «ери підлітків» є власний мейнстрім. Моя ера випала
на «Ранєток» та популярну сагу «Сутінки». Моя мама була готова змиритися зі своєрідним музичним гуртом, постерами на
усіх стінах, зошитами та щоденником із зображенням учасниць
герлз-бенду, а от моїх смаків у літературі вона категорично не
поділяла.
Саме тоді з довжелезних тирад та вмовлянь я виокремила
одну фразу, яку пронесу з собою через усе життя… Моя мама
сказала: «Ступінь геніальності книги визначається не тим, що ти
приміряєш на себе образ головного героя, а тим, яку кількість
часу після прочитання книги ти розмірковуєш над сказаним у
ній». Я добре запам’ятала цю фразу і, перечитуючи багато книг,
я ніяк не могла зрозуміти, чи то я не люблю розмірковувати і
аналізувати, чи то книги не ті…
Але все змінилося після того, як я півроку тому почитала
Ентоні Берджесса «Механічний апельсин». З того часу оз378
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найомилася з чималою кількістю книг, але думала увесь час
лише про цю.
У книзі описується історія одного молодика, який разом зі
своїми друзями вчиняв серйозні злочини. Заради забавки та веселощів вони ґвалтували дівчат та жінок, заради грошей вбивали
літніх людей, калічили чоловіків, навіть діти страждали від жорстокості цих молодих хлопців. Головний герой Алекс — найавторитетніший серед товаришів-бандитів, тому саме він і очолює
банду. У його безтурботному житті все йде добре, поліція його
не чіпає, ніхто, крім друзів, не знає, чим він займається, доки
він не скоює звіряче вбивство літньої жінки у її квартирі. Друзі
Алекса підставляють його та здають поліції через нещодавню
сварку. Алекс потрапляє за грати.
У тюрмі на Алекса чекає нестерпне життя, він стає ще жорстокішим та мріє скоріше потрапити на волю, щоб здійснювати нові злочини. Задля швидшого звільнення від тюрми Алекс
згоджується на новий експериментальний метод «лікування»,
по завершенню якого йому обіцяють цілковиту свободу. Тюремний священник виступає проти такого експерименту, тому що
вважає, що він полягатиме у моральному насильстві над свідомості та душею людини. Суть лікування полягає у тому, що
Алексові прищеплюють цілковиту фізичну відразу до насильств
та сексуальних стосунків, а як бонус Алекс отримує відразу до
музики, яку він так любив… Лише подумавши про одну з цих
речей, головний герой відчуває нестерпний фізичний біль.
Експеримент завершується успішно, Алекса випускають на
свободу. Вийшовши з тюрми, Алекс розуміє, що нікому не потрібен: його батьки відмовилися від нього, а його колишні жертви
починають його мститися і найстрашніше те, що Алекс тепер не
може захищатися та відповісти насильством на насильство.
Експеримент викликає суспільний резонанс, за долею Алекса починають спостерігати люди. Доведений до відчаю своєю
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беззахиснітю, Алекс вчиняє спробу самогубства, але виживає.
Цим випадком користується політична опозиція та починає кампанію з протидії такому методу «лікування» та чинній владі. Після
скандалу влада йде на поступки, громадськість обурює таке лікування, люди вважають його аморальним. Алекс проходить курс
реабілітації, після якої зцілюється від відрази до насильства.
Я довго думала, що саме мене вразило у цій книзі, і я зрозуміла: вона ставить тебе як свідому істоту перед вибором. Автор не вирішує все за тебе, він дає привід для роздумів. Цим
приводом я і скористалася. І я однозначно стала на бік влади та
її «лікування», адже чому я маю давати право на моральний вибір ґвалтівникові та убивці? Хто дасть вибір зґвалтованій дівчині,
вбитій бабусі, скаліченому чоловікові?
Демократичне суспільство проголошує моральну свободу!
Але як звичайна дівчина, що ходить до університету, чоловік,
який повертається з роботи, бабуся, яка йде до супермаркету,
можуть вільно себе почувати, знаючи, що поряд може знаходитися людина, якій суспільство дало повне право бути ґвалтівником і вбивцею, замість того, щоб забезпечити мирне життя
простим людям? Суспільство вирішує, що набагато краще забезпечити моральну якість життя ґвалтівникам. Якби в моїй країні
було б таке суспільство, то краще б я до нього не входила…
А який вибір зробили б ви?
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Марія Саулко
Залізти у мізки і душу митця
У дещо душному залі 04.09.2015 нам дали можливість проникнути у легендарні «Тіні забутих предків» із «чорного входу».
Ми потрапили у лабораторію фільму. Нам свідомо продемонстрували оптично несвідоме.
Відчуваю легкий голод. В душному залі чути дихання присутніх. За вікном блимають вогні нічного міста, ніби обіцяючи прохолоду. В залі багато цікавих, творчих людей, але цього
разу мені не хочеться ні з ким ловити зв’язок. Хочеться просто
лишитись непоміченою. Погрузнути в своїй голові. Погрузнути
в лекції, шукаючи і поєднуючи кінці нової інформації зі своєю
внутрішньою базою.
Незвично, що лекція має присвяту. Присвяту справі реабілітації Параджанова, який відкрив своєю творчістю гуцулів для
України і світу.
Про гуцулів говорять як про окремий народ. Фактично так
воно і є. Їхні культура, звичаї значно відрізняються і дозволяють
говорити про те, що фільм з першого разу запам’ятовується
саме специфікою цих традицій. І тільки при повторних переглядах, звикнувши до цієї специфіки, можна розгледіти «ядро»
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фільму. Відчути сам посил. А саме цю пристрасть у відносинах людей, вірність і вічні загальнолюдські цінності. Самі гуцули
позбавлені можливості піддатись специфіці традицій.
Я нарешті змогла відкрити пляшечку з прохолодною водою.
По залу чути ковтки, що втамовують спрагу цих чужих і рідних
людей.
Ольга розповідає про кадр, який ламає всі конвенції кінематографу. Це кадр, за який дуже сильно критикують, а потім
за нього дають генія. Така собі візуальна «родзинка» фільму.
Це момент, коли Іван дивиться на хрест після смерті Марічки.
Коли одним кадром знято декілька ракурсів з різних точок зору.
Цікавим є те, яку емоційну реакцію викликає зміна ракурсу від
точки зору Івана до точки зору третього спостерігача.
І тут момент, який змусив мої брови піднятись. Говорячи
коротко, реально здивував... Ольга повідомила, що найефектніший ритуал фільму насправді несправжній. Його придумав сам Параджанов під час зйомок. Це одягнення на молодих дерев’яного ярма. Виявляється, ця розкішна візуалізація
метафори пов’язана з фантазією режисера, а не з глибиною
внурішнього світу гуцулів.
Зачіпка за реальність — підморгуючий гуцул. Натяк на несправжність ритуалу.
Відчуваю втому свідомості, як і кожен з присутніх. Цікаві
речі — дещо монотонним голосом та інтонацією. Для утримання уваги не вистачає емоційності в тоні. Я на автоматі аналізую
ще й з точки зору подачі, а не лише змісту. Впливати на емоційний інтелект треба вміти. Це величезна складова успіху. Я
зустрічала лекції, де навіть про квантову фізику розповідають
ТАК, що слухаєш із відкритим ротом. Багато з лекцій американського проекту TED можна взяти за приклад для вивчення
системи утримання уваги слухачів. Вставка Ольги про незвичну
інтрижку Сталіна з режисером оживила народ. Дійсно влучно.
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В наші голови вводять таке поняття, як «зсув в пам’яті». Коли
головні візуальні ефекти переносяться на головного героя, хоч
і не мають до нього відношення…
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студентка 2-го курсу Інституту журналістики КНУ
(спеціалізація «мистецька журналістика»)
Чорна-пречорна меса
На календарі так давно очікувана дата — 29 жовтня, а на
годиннику пів на сьому вечора. Це означає, що за півгодини
відбудеться перший показ новенького фільму з Джоні Деппом
«Чорна меса» у кінотеатрі «Батерфляй». Трейлер багатообіцяючий — фільм про американських бандитів 70-х років, чудові
актори, класні спецефекти, режисер Скотт Купер.
Передчуваю насичений вечір у компанії голлівудських
акторів та улюбленого солодкого поп-корну.
Поспішаю на метро, а в голові одне за одним пливуть питання: «Чи зможе Джоні Депп перевершити себе на цей раз? Яку
роль гратиме Бенедикт Кембербетч? Яких саундтреків очікувати?» Аж ось метро «Шулявська», і за допомогою навігації я
намагаюся знайти дорогу до кінотеатру. Долаючи перешкоди у
вигляді чоловіків напідпитку та темних вулиць, я наближаюся до
кас. На диво, черги немає, тому я, сповнена очікувань, збудженим голосом промовляю: «Квиточок на «Чорну месу», будь ласка». Дівчина з-під лоба поглядає на мене, мабуть, намагається
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зрозуміти, чи є мені вже 16 років і чи не порушує вона правил.
Ми посміхаємося одна одній, я отримую омріяний папірець, де
вказані ряд та місце.
18:50 і до сеансу ще є 10 хвилин, тож вирішую придбати
поп-корну та шкідливий газований напій. Ціни у барі кінотеатру
лякають, але я рішуче налаштована «зіпсувати собі шлунок».
Нарешті у моїх руках опиняється відерце, що так знайомо пахне карамеллю та цукром, та пляшка настільки холодної «коли»,
що втримати її майже неможливо. Ой, не хочу запізнитися до
зали, адже перед фільмом будуть показані трейлери нових стрічок, на які я теж обов’язково захочу піти.
Знаходжу своє місце прямо у центрі, мені пощастило —
зможу насолоджуватися чудовою акторською грою в повному
обсязі. Раптово біля мене з’являються люди: з одного боку – закохана пара, з іншого — хлопчик років 13 (як він потрапив на
сеанс — загадка, адже на цей фільм є вікове обмеження до 16
років), який одразу дістає зі своєї сумки домашні тормозки й
інші смаколики. По залі розсіюється аромат бутербродів — дивина, адже, мабуть, мало хто бачив, щоб у кінотеатрі люди їли
таку їжу. Не дочекавшись, доки вимкнуть світло, хлопчина починає наминати. Здивовані погляди з усіх боків його не зупиняють, але це дійство перериває зауваження через гучномовець:
«Будь-який запис або копіювання матеріалів карається законом». Голос звучить моторошно, я одразу ховаю телефон та
намагаюся бути максимально законослухняною громадянкою.
На екрані з’являється він — Джоні Депп. Той, заради кого
більшість дівчат відмінили усі справи цього вечора; той, на кого
режисери покладають найбільше сподівань. Впізнати його важко — біле волосся, блакитні очі, образ «крутого хлопця». Але
харизма та шарм видають його буквально з перших слів. Його
герой — це найхолоднокровніший, найрозумніший та «найкращий» бандиту штату. Незвично бачити актора у такому амплуа,
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глядачі важко звикають, і з усіх боків чутно: «Депп неперевершений!», «Депп так круто посміхається!», «А чому Депп убив
того чоловіка?»
Бенедикт Кембербетч — другий за значимістю актор у фільмі
«Чорна меса». До нього звикають не легше. Це, мабуть, через
образ Шерлока Холмса, з яким асоціюється його постать. Що
ж, я серіалу не дивилася, тому для мене його акторська гра —
це дещо нове. Я приємно вражена — емоційно, драматично,
якісно відігрує Бенедикт свою роль. Мою насолоду перериває
хлопчина зліва — він знову дістає щось із сумки, але на цей
раз це якісь грінки, що неймовірно (просто жах як неймовірно!)
смердять морепродуктами. До таких «благовоній» приєднується гучний звук хрусту, через який досить важко розшифровувати діалоги у фільмі.
Я на декілька хвилин гублюся у сюжеті, і відновити свій безтурботний перегляд я не можу — усе наскільки заплутано, що скласти пазл у голові дуже важко. Прислухаючись до парочки справа,
я намагаюся вловити хоч якісь зачіпки, щоб розгадати сюжет,
але марно. Вони також розгубилися, дівчина ні на мить не зупиняється і з її вуст сипляться питання: «А чого він такий злий?»,
«А нащо цю банду викривати?», «Це типу як італійська мафія,
тільки американська?..» Іноді мені хотілося почути відповідь на її
питання, а іноді хотілося крикнути : «Якби ж ти закрила рота — ти
б дізналася те, що тебе цікавить». Але я тримаюся і балансую на
межі виховання й своєї агресії. Хлопчик зліва, до речі, вирішує
зіжмакати пачку від закуски і робить це не те що гучно, а просто
супер гучно! Мій погляд, мабуть, його злякав — він зупинився й
винувато сховав джерело шуму до кишені.
Майже кінець фільму, а мені все ще важко розплутати клубок сюжетних ліній. Забагато відволікаючих факторів, дивний
сюжет, що вимагає певної інформаційної підготовки — неможливо елементарно зробити хоч якийсь висновок.
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Нарешті, «Чорна меса» закінчується. Актори розкрили свої
образи чудово, вони виправдали мої глядацькі сподівання. Але
занадто важкий сюжет залишає у моїх у моїй голові певний
хаос, який без прочитання рецензій, відгуків та пояснень важко
буде вгамувати.
Я покидаю залу з пустим відерцем поп-корну та пляшкою,
а навколо мене — покинуті квитки, папірці, стаканчики, серветки… Нам ще необхідно вчитися правил поведінки у людних
місцях — і маленькому хлопчикові, і тій парочці закоханих,
і мені. Я засмучуюся ще більше і розумію, що не все відбувається так, як би нам хотілося. Мої очікування з гучним гуркотом
розбиваються.
На годиннику 21:15 — вирушаю додому. У навушниках —
мінорні акорди, у душі — образ Джоні Деппа в тій шкіряній куртці та окулярах. Ця меса дійсно була «Чорною»…
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