
Cаша Шевчук 

 

[ П`ЯТКА ] 

 
[ вірші ] 

 

таксисти 

 

Пізнього осіннього теплого вечора, 

Десь о годинні дванадцятій, 

Таксисти зазвичай стоять біля студентських гуртожитків. 

 

Відпочивають, 

Курять, 

Жартують. 

 

Хтось сидить відкривши передні дверцята 

І їсть бутерброд – дружина зробила. 

Розповідають історії про п`яних пасажирів та інші  

Таксистські пригоди. 

 

А поруч 

 

Світять ліхтарі 

 

І йдуть молоді пари 

Закохані неймовірно.   

 

*** 

 

вірш про поразку 

 

Люди на блюді, 

Трагічні обличчя, 

Шеренги прямі 

По місту снують. 

 

Вселенська утома, 

Теляча покірність, 

Дивитися у вічі  

Тут більше не норма. 

 

І навіть коли,  

Хтось пальці розніме 

І тихо-покірно зірветься у прірву, 

Ніхто уже поруч не закричить?  



Я – не поет! 

Боюся поряд стати  

Із тими, хто словами 

Заспані і ситі душі зігрівав. 

Будив, кричав, писав ночами –  

Все спалював і роздавав, 

Собі ні крихти не лишав, 

Лиш тільки б прорости для нас віршами. 

 

Поети – пілігрими між часів, 

Наївні діти, блазні, шахраї і содоміти. 

Нещасні в`язні наших поглядів, думок і слів. 

Нині їх поставили спиною до стіни 

І змусили дивитися на світ в останній раз. 

 

А ми? 

А ми давно взвели курки 

І зло очікуємо, коли нам віддадуть наказ. 

 

*** 

 

Робочий завжди у програші, 

Робочий завжди німий. 

Робочий не знає розкоші, 

Для нього життя  – трудодень. 

 

Свинцева важкість стомлених рук, 

Дешевої горілки міцний дурман. 

Усе життя, немов серця, відбійного молотка стук, 

Над ним пихатий начальник чи злющий пан. 

 

Робочий завжди у програші, 

Робочий завжди один, 

Робочий знає так мало радості, 

Він терпляче чекає змін. 

 

*** 

 

Час занадто прискорився –  

Дні пролітають мов кулі,  

Він немов би образився 

І у кишенях нам крутить дулі. 

 

Стрілки годинника як дуло 

Направлене просто в лице, 

І не знаєш де сьогодні, а де минуле, 

І чого від життя нам чекати ще.  

 

Cвіт став потужніший, 

А люди так само слабкі: 

Всі ідеали спустили у нужник, 

Де ви велети духу, у майбутнє проводирі? 

 

Випало нам століття діряве, 

Мало місця усім, 

У виграші тільки диктатори мляві 

І з смітників безпритульні пси. 

 


