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Маріанна Кіяновська 

* * * 
Наш страх, немов химерний шовкопряд, 
Обплутаний минулим і прийдешнім, 
Шурхоче снами. Спорожнілий сад 
Наповнений тривогою черешні – 
Де брость чи парость, чи роса з судин, – 
Розмочить глину, виліпить склепіння. 
Слина – як лезо. Перехресний дзвін 
Наповнює галактику тремтінням. 
Наш страх, немов химерний шовкопряд, 
Що крила розпросторює надвечір. 
Ми заблукали, і нема назад 
Ні крику, ні рятунку, ані втечі. 

 
* * * 

Я свідок розпаду підвалин. Це зеніт 
Всеруйнування атомів і суті. 
Ідуть паломники, в гарячу магму взуті, 
Несуть в долонях саджанці і лід. 
Ненатлість логіки потопу: пахне сіль. 
Гранітні плити. Скальпель. Плавний розтин. 
Земля у язвах. Вітер звідусіль 
Мертвотний дух у мертві мушлі зносить. 
Хто просить, той і має. Різність ран. 
Всі різні в сім’ях – Каїн, Авель, третій… 
Апокаліпсис. Дика зав’язь. Лан 
Під диким небом воронням облетів. 
І лиш одне із сотень поколінь, 
Які принишкли – без знання – в утробі, 
Повернеться до сонця. І крізь тінь 
Затемнення хтось загукає: “Пробі!” 

 
 
Іван Андрусяк 

Спроба молитви 
кров’ю покидаючи сліди 
схрещуючи літери як лати 
хоч на міліметр відсуди 
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тих кого не встигли покарати 
 
меж мужичих випарів слина 
треться об задихане ристалище 
в хор симетрій впала сарана 
забери усіх котрі зосталися 
 
хто тримав за лейби дар гори 
лист декору скручений в агонії 
хоч на міліметр забери 
з пальця призупинені півонії 
 
хоч би на маленьку самоту 
на зернину зламаного відчаю 
подаруй усім кого засвідчую 
крижму тиші у твоїм саду 

 
 
Степан Процюк 

* * * 
Продай терпіння цигану-музиці, 
подай червінця хутірським троїстим. 
Зроби абзац. В догоду віщій птиці 
розвалюється небо. Хоче з’їсти 
святе ягня пастушка тонкогуба. 
В старій іконі поселився крук. 
Це генетична пітьма сіє згубу 
чи епілепсія на пальцях рук 
коханої, із ладану, дитини? 
Венерою змонтований чернець 
сліпця єхидно підніма на кпини, 
ховаючи у тайстру топірець. 
 
Кроїться правда. З жартами, арго 
картонні дон-кіхоти йдуть на герці. 
Картинний світ не визнає мого 
високого, змордованого серця. 

 
 
Іван Ципердюк 

Аполітична осінь 
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В цій осені відчув я дух болота. І розуміння, що рукописи горять. 
Знову хтось крадеться, ніби тать. І чую на зубах оскому, таку 
знайому, що її, певно, не відчула жодного разу ота вродлива жінка з 
малюком. Музика-вітер, посаджений на палю електричного стовпа, 
грає на дротах чортячу фугу. Як шкода, що він аполітичний, цей 
епілептик стратосфери. Марні потуги нашіптувань і замовлянь 
старого ворожбита-міста. Він падає, розстріляний о шостій ранку 
звуком мотора першого автобуса. І не потрібно ремінісценцій. 
Грішник благає “Боже”, Юда править. 

А перед лицем золотого надвечір’я ніжним падолистом хтось в 
літньому саду спокусив шестилітню дитину. 

 
Страх 

Зрозумів, що боюся. Боюся тебе і твоїх поглядів, боюся розмов 
з батьками, боюсь вийти з дому. Страх за те, що мене можуть побити, 
будуть що-небудь питати, доведеться відповідати, когось зустрічати, 
щось відчувати. Знітившись у собі, сховавшись за посмішку, мрію 
посмакувати гумою коліс і запахом машинного масла. Це єдине, 
перед чим не тремчу. Петлі або ж води боюся також. Як загнаний 
кінь, біжу в темряву, з дитинства, завжди – тікаю. Бриджуся крові. 
Від паралізуючого жаху пхаюсь у небезпеку. Сміливий лиш у словах. 
Люблю сумного зеленого Міцкевича, старого в жіночому пальті і 
свого пса. Вони мені не загрожують. 
 
Назар Федорак 

* * * 
Ні богу, ні чорту – собі запродався! 
Виліплюю свічку, щодень останню, – 
Нажився, догрався, спіймався. Діждався 
Не з косами панни, а косу від панни. 
 
Не вірю, не знаю, не хочу, не мушу! 
Набридли сонця і від місяців верне. 
Приходьте і бийтесь за прокляту душу, 
І хай вам проститься очищена скверна… 
 
І хай вам мовчиться про гріх і про втечу, – 
У диких громах, у кривих блискавицях 
Я сам не впізнаю себе у той вечір, 
Коли вам нічого уже не присниться! 
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Олександр Чекмишев 

* * * 
Пророкуйте – 
Віщуйте... 
Танцюйте на тінях 
Поскиданих божків... 
Хай святиться хула... 
Кажеш – царство диявола... 
Ось воно, 
Нині – 
В кожній скалці 
Веселого, 
Буйного скла... 
Ох як ясно 
Скрегочуть 
Сонця... 
Каблуками... 
Йти по них – 
Все одно 
Що по лезу ножа... 
Ну а Бог... 
Просто був зачинився 
У храмі... 
У вітражному храмі, 
Що зветься Душа... 
Тож трощіть вітражі – 
Отака ж бо природа – 
Все зрівняти з землею – 
Хмільного раба... 
Щоби потім збагнуть: 
Бог явився народу, 
Адже іншого в Нього 
Народу нема... 
Лиш коли голова 
Відболить від похмілля... 
І від волі статутної 
Знудить в душі... 
Поміж ідолом й Богом 
Майне світлотінню – 
Станем скалка до скалки 
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Збирать вітражі... 
 
Ростислав Мельників 

Аристократи божевілля 
У схлипних мотивах під назвою “Осінь” 
В розхляпистих звуках горну і гонгу 
На перехрестях дороги додому 
Лежали таємні закохані площі 
 
Лежали таємні лінії вулиць 
У краплях смугастих ультрамарину 
Така таємнича самотня країна 
У сотнях строкатих повітряних кульок 
 
Ми йшли й починався ранок осінній 
Такі листопадні аристократи 
Усіма забуті чи просто прокляті 
В таємній країні свого божевілля 

 
 
Сергій Жадан 

* * * 
Волога і різка, мов контури дерев, 
в повітрі застряє Господня арматура. 
Вирізблюється день, холоне між дверей 
блукаюча вода – твоя температура. 
 
Поважне надбання – ця вогкість по ровах, 
ці розчерки птахів, що в’язнуть сторожами 
допоки будуть нам стояти в головах 
великі небеса великої держави, 
 
це коливання, цей тижневий падолист, 
це обважніле тло, немов червона паста. 
Розхитуєш містки, якими подались. 
Так легко перейти, така спокуса впасти. 

Мар’яна Савка 
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* * * 
дихає осінь димом і ґрипом 
джазовим хрипом ефірів ранкових 
ловиш на хвилі звивну як рибу 
жінку із голосом чорних шовковиць 
хто вона звідки хто той єдиний 
в світі розгублених і випадкових 
хто надихав ці чотири хвилини 
жінку із голосом чорних шовковиць 
 
просить пробачення котить округле 
соло як вигірклу ягоду чорну 
каже як важко покинути друга 
може від того в світі мінорно 
 
ранок просіює світло крізь сито 
кава з вершками підсмажені грінки 
щось починає в тобі голосити 
голосом чорним голосом жінки 

 
* * * 

нетривка як сон станційна тиша 
голубий пейзаж із голубами 
жінка білу булочку покрише 
буфери побуцають лобами 
попливе перончик наче острів 
ми пообіймаємось очима 


