
Ільницька Любов 

СТИЛЬ ЕПОХИ 

 
Розділ поетичної збірки 

"Очі неба у просторі життя" 



* * * 

Вишуканих стилів свято, – 

Візерунки історичних шатів, 

Докладна інформація буття… 

Прискорення зупинок навмання. 

Дитячих барв 

Пленерне свято. 

Наївна творчість 

Втілює початок… 

5.10.11



* * * 

Хвилясті пасма, 

Навкруги весна… 

Причепурилася природа. 

"Стиль" стиснувся, 

В запаленні війна! 

…Одноманіття термінів – 

Ошукана епоха. 

14.01.13



* * * 

Тривала знахідка – 

Безсмертні всі роки. 

Мистецтво володіє 

Творчістю здобутків. 

Прискорення збагачення 

Надій, 

Всеєдна спадщина 

Нагальної спокути. 

15.03.09



* * * 

Гармонії майстри, – 

Пірнаймо ! 

Від обережного 

Вразлива путь. 
 

Запеклість візерунка 

Таймер… 

Справжньої ліри 

Стиль – 

Звук. 

5.09.05



* * * 

Дихань 

Повна 

Симетричність. 

Легше стилі?… 

Ніжність пізня. 

8.10.11 

* * * 

Без прикрас 

Пейзажні хвилі… 

Черга зустрічей Твоя. 

Зовсім одинокі стилі 

Прагнуть 

Об'єднати спраги смак. 

18.01.10



* * * 

Стосовно постатей в житті 

"Найлегше" прагнути і йти. 

Безпечно озирнутись словом, 

Минуле позбавляти кола. 

Справляти радість повсякденно... 

Хвилина відчаю... даремна?! 

21.11.11 

* * * 

Емпіричний взаємовплив, – 

Не вистачає слів? 

Барви одинокі 

– Тривога? 

Побачене тремтить... 

14.03.06



* * * 

Сполучник м'якості – 

Посильна, 

Людська ділянка неймовірна. 

Допоки наголос повільно 

Складає надвелике пильно 

Зусиллями тремтить хода, 

Веснянії долинуть роси. 

Зваблива посмішка попросить... 

В гармонії необережна гра, 

Святковий залишок напруги, 

Даремний клопіт... 

– В терміні війна? 

Як "Стиль епохи" – 

Зцілення розлуки, 

Заграва оминає скруту... 

У просторі веселка 

Чинних справ. 

– Привласнення покори 

Для добра? – 

Джерельна істина попросить. 

2006



* * * 

Негідних поштовхів, 

Забарвлень... 

Догорилиць посвята крил. 

Приємне з неприємним 

Прикрашає 

Священну кризу, 

Мужність – 

Стиль. 

Чудовим вмінням 

День з кумиром. 

Постійний голос 

Справжніх брил, 

Олюднений відбиток 

Марень... 

Від'ємна частка 

Ваших сил. 

2009



* * * 

Підсумок в пустелі, 

Втрата сил – 

Висока стеля. 

Стиль чарунків 

Легка суть... 

Гарний постріл – 

Сміх навкруг. 

 

Рік з минулого 

Вже край. 

Зупинився час питань. 

Бажані слова мовчання – 

Розв'язати... нездоланне. 

21.11.11



* * * 

Змінили погляди століття. 

Історія народів – певний шлях. 

Мистецтвом прикрашати погляд... 

Чудові знаки – 

Синтетичний ряд. 

 

Долоні бачили повіки. 

Цей світ подібністю мовчить. 

Відродження захоплює всі миті... 

Милується живописом 

Тендітна мить. 

1.10.09



* * * 

Яскрава позика поруки, 

Кровава ступінь, 

Смак розлуки. 

Втрачають позитив слова... 

– Яскрава пані, 

Де межа? 

Надалі виразна надія 

Шукає спосіб 

Стиль знесилить. 

Веселі справи, 

Погляди повз ступінь? 

Втрачають позитив слова... 

По дотику прийшла війна. 

22.03.06



* * * 

Подвійне хором 

Короля чудес... 

Зумовлено: 

Долоні вгору. 

Далека радість 

Поважає ґерць. 

Колишнє заважає троном. 

 

Початок марного 

Смішити, 

Проблему квітами 

Відкрити. 

Барвисто обрахує стиль – 

Добути за для іншого 

Прорив. 

1.01.07



* * * 

Теорія – зв'язок 

Годинних явищ, 

Пруткому – 

Коло вороття. 

– Наближення до істини? 

– Нехай лиш  

Продосконалити... 

Практично... 

Націлена душа прийшла. 

8.10.06



МОВА АРТИСТА 

Довкілля осередком – 

Справа пізня. 

Дивує множина, 

Природа стисло ... 

Оповідає мовою артиста! 

16.11.08



СТИЛЬ ЗАЛАГОДЖЕНЬ 

– Хто втратив посаг 

Рівноважень? 

Прискорення загибелі – 

Без вражень... 

Дотепне не сумує 

Кожна мить... 

На чуйність, 

Стиль залагоджень 

Мотив. 

14.09.10



* * * 

Часи дозволили 

Історій небагато. 

Всі прагнуть 

Геніями стати. 

І ніби просто 

Бути в "темі", 

Системи віднайти, 

Очолити пустелі. 

Та як завжди – 

Підкаже оксамиту час... 
 

Все робиться для кращого... 

– Хто лиш згадає нас ?! 

8.10.11



* * * 

Розумний подив... 

Емоційний виклик – 

Людям імпонує страх. 

 

Дивує велич 

Безкінеччям – 

Призупинити час? 

 

Всебічний розвиток епохи, 

Пожвавлення 

Сучасних балюстрад! 

 

Дивитись на 

Архітектуру міста – 
 

В канони потрапляє час! 

2.03.07



* * * 

Слухняність пошепки 

Зумисно... 

Долоні стисне, 

Буде пізно... 

Прискорення подій 

Старанно... 

Тримається 

Яскравий бік печалі... 

 

Відчутні стилі – 

Тихі ліри... 

Передчуття блукають 

З миром... 

На кожні очі – 

Всесвіт побажає... 

Високі почуття, 

Долайте хмари! 

30.01.09



* * * 

Яскраве свято, 

Будьмо разом. 

Одвічне намалює 

Наголос... 

– Все ж краще! 

Прекрасний витвір 

Кожен час 

Душі нагадування враз, 

Дарунок на дизайн 

Не схожий... 

Приємний колорит, – 

Живопис... 

Вчорашній злет – 

Талан природи, 

Зупинка часу 

Вічним словом, 

Погіршення відволікає долю. 

Поради не владнають шлях. 

Корисний попит – 

Сміх і сльози, 

Людського полотна – 

Дороги... 

Приємні серцю вірні очі... 
 

Стиль всупереч розмовам 

Надихає час. 

8.01.09



* * * 

Звитяги лицерство 

Прийдешнього чекання 

Днів щастя – 

Мудрість вольова. 

Стиль необхідного втручання 

Славетна мужність – 

Витримки слова. 

Віддача перемог 

Назустріч небезпекам. 

Відлуння принципів – 

Крок уперед! 

До справ сучасності 

Надійність рівнів... 

Прискорення події 

Вимагає рівноваги 

Легкість крил. 

Сильніше кожного – 

Відвага. 

Даремна пастка 

Вказує шляхи. 

Війни початок – 

Обережність. 

Строката особистість – 

Рішучість назавжди! 

3.02.13 


