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До практичного заняття № 6 
Василь Кожелянко 

Види самогубства 
– раз 
блідий поет 
з повними смутку очима 
склавши жалісливого листа 
від страху кохання і злиднів 
ручку 
прозору розрізав 
 
– раз 
мужній гусар 
з гордим вусатим обличчям 
склавши бундючного заповіта 
від гонору вин і нудьги 
в скроню 
вистрілив зверхньо 
 
– а вуйко 
оре та й оре 
оре та й оре 
 
(пашет короче говоря) 

 
 
Роман Скиба 

Про себе 
Все було розмірено і просто. 
Скрип трамваю, сизі паркани… 
І в тіні каштанового зросту 
Не передбачалося весни. 
Він з’явився ночі на зачуду, 
Не торкнувшись хвіртки у дворі. 
І його, звичайно, за приблуду 
Дві сходинки визнали старі… 
Постояв. “Невже не пізнаєте?” 
А в руці свіча, немов свіча… 
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І, відкривши всі його прикмети, 
Сива куртка спала із плеча. 
Хтось до шпарки тиснувся цікаво. 
Хтось кректав у темряву липку: 
– Що у цього хлопця там за справа? 
Добре, що хоч двері на замку. – 
Довгий слід лишився заповітом… 
Дощ упав лицем на ясени, 
Раптом осягнувши, що над світом 
Не передбачалося весни. 

 
 
Мар’яна Савка 

* * * 
Каравели відходять. Порожніють порти. 
Проминають вітрила. За вікнами осінь. 
Замітають вітри вернісажі. З картин 
Тихо сходять старці та й ідуть собі босі 
У світи. А в світах – тільки сонми тривог 
І замети зі снігу й піску. І самотньо 
На трухлявому ганку сидить собі Бог 
І латає вітрила. За сотнею сотню. 

 
* * * 

І крила спалімо. І станьмо людьми. 
І сталось. Ідемо шляхами земними 
У холод і біль неземної зими. 
Йдемо поміж них. І стаємося ними. 
Цей сніг не минає вже тисячу літ, 
Цей холод кривавить рубці на раменах. 
Закуто міста, як у лати, у лід. 
На брамах розвішано білі знамена. 
 
Шукаєм рятунку. Вокзали. Двори. 
Кав’ярні. Будинки з очима скляними. 
І люди з безликим тавром машкари. 
І ми поміж них. І стаємося ними. 

 
 
Олена Галета 

* * * 
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Є вірші, що не стануть афоризмами. 
Є світу відмираюча харизма. 
Є той, котрого в дійсності нема. 
Є день як день 
І тиша, як сурма. 
Є аритмія 
Власного тіла, 
Думка про те, 
Що хотіти хотіла. 
Є гра і гравці 
Без дотримання правил. 
Є той, хто постав. 
І є той, хто поставив. 
Є корабель, що від моря відчалив. 
Є, зрештою, ти як самотній прочанин, 
Котрий за своїми плечима втрачає 
Хистку покаяльну дорогу в Почаїв. 
Є той, хто в тобі безпричинно росте. 
Є слів незалатані діри. 
Й найгірше безвір’я 
Як віра у те, 
Що Бог в тебе більше не вірить. 

 
* * * 

Плече – 
 передпліччя – 
 крізь пальці стікаєш у світ, 
По лезу різця 
          розливаєшся виливом люті. 
На час апогею – 
          у просвітках випраних свит – 
Ти знов – 
          реформатор. 
Ти знов – 
          новоявлений Лютер. 
Воли, як дистих, 
          достигають на теплій дорозі, 
Батожиш брутально 
          м’яку ремиґаючу вдачу. 
На здачу з традицій 
          напишеш  про вечір 
                         у прозі, 
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А там – проклинатимеш 
          місячну ніч собачу. 
Плече – 
      передпліччя – 
          ворушиш фалангами слів, 
Новітню поезію 
          різьбиш ножем по деревах. 
До кості, 
      по нервах, 
          до кісточок зірваних слив – 
Лютуєш різцем 
          у розколині пащі Лева. 
Мацаєш  темряву, 
          пробуєш синтезувати, 
Та ніщо у твоєму мозку 
          не зсувається з позначки “нуль”. 
Повні вуха і рот нахапуєш 
          ріжучої скловати, 
Аж поки рукою впираєшся 
          в першу стіну. 
 
Реставруєш настрій трагедій 
          Фермопіл чи Крут, 
Почуваєшся ніби на цвинтарі 
          в магії сну. 
Єдина новація простору – 
                    раптом – 
                           кут. 
Лівим плечем натикаєшся 
          на другу стіну. 
 
Починаєш  гасити відчай 
          плахтами пустослів, 
Відчуваєш нагальну потребу 
          бодай би рами вікна. 
Аби  приспати безсилля, 
          будиш насильно гнів, 
Аж  поки у спину не спинить 
          третя стіна. 
 
Відштовхуєш вперту твердь 
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          з вірою в архітектуру, 
Заклинаєш появу дверей 
          вигуком “Ну!”. 
Враз зупиняє щось 
          напружену мускулатуру, 
І тоді розумієш, що падаєш 
          під четверту стіну. 
 
Хочеш волати когось, 
           байдуже, ворог чи друг, 
Хочеш молитись, 
           а згадуєш всує Бога. 
Квадрат обертається 
           і замикає круг: 
Стіна – стіна – стіна – стіна – 
І підлога. 

 
* * * 

Мрії збуваються. Мріяти більше ні про що. 
Шум карнавалу потроху відкочує в ніч. 
Світ обертається. Бог червоніє і нітиться 
В чортових колесах створених ним протиріч. 
 
Скошені трави лежать головою до місяця, 
Тужить за барвами геть постарілий Гоген. 
Щось забувається чи переходить у містику. 
Меншає змістів, але прибуває імен. 
 
Тихо і порожньо. Всім вірнопідданим вечора 
Сняться однакові сни про осінній Едем. 
Щось відбувається. Бог повертає приречено 
Вісь світоподілу під істеричним дощем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


