
Саша Шевчук 

 

 

 

 

 

ЛІТНЄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 



 

Дощ розкришився, дощ протік 

Залив вулиці і ліхтарі.  

Ішов тихо, без грому і блискавиць, 

Просто затоплював вулиці, 

Пузирився в калюжах. 

Жалівся, шептав і плакав 

Тихо. Так як плачуться діти, 

Шипів і шептав,  

Ішов і ішов. 

Ішов, барабанив, 

Заливав, заливав, 

Вікна і двері, 

Бруківку і всіх перехожих, 

Які закривали обличчя  

Й втягував голову в шию 

І марно намагалися не намокнути 

Ховаючись під парасольками 

  



Місто вулицями, криками 

Кімната тліє згаслими іскрами. 

Слова мандрівниками самотніми,  

Вимоклими,  

Світять віршами стомленими. 

 

Білими стінами, неможливими, 

Шляхами пройденими і забутими. 

Янголи прикрасили небо 

Прапорами будистськими,  

В передчутті передсвятковому. 

 

Картаннями похмільними, 

Кроками кульгавими, 

Пальцями тремтливими, 

Будувати життя наче гру, 

Під звуки розбитого ситару. 

 

25.11.11, 27.11.11. 

  



Я проходжу цю вулицю завжди навскоси, 

А ти! 

І далі нахабно сидиш у моїй голові, 

Досі являєшся в снах, 

Віддзеркадюєшся у всіх вітринах, 

Живеш в усіх містах. 

 

Як ти мені набридла! 

Ти мов цвях загнаний у душу, 

Тепер ціле життя тебе пам`ятати мушу! 

 

Я тебе ненавиджу! 

 

Але ти знаєш, що всі мої вірші 

Дорівнюють нулю, 

Я тебе й далі 

Дуже сильно 

  



Чоловік плакав, 

Сидячи на потертій церковній лаві, 

Схиливши голову, 

Зрідка, безпорадно поглядуючи на розп`яття.   

Увесь всесвіт з повагою і розумінням мовчав, 

Поки цей чоловік зі срібним волоссям, 

Розгублено сьорбав носом.  

Усі чудово розуміли – так буває. 

Так завжди буває,  

Коли Господь торкається чийогось плеча. 

  



(Вірш для О.М.) 

Розкажи мені, розкажи, 

Коли повернуться знову літні дощі, 

Грому розкотистого романтичні пісні. 

Розкажи мені, розкажи. 

 

Коли сонце сіятиме в шатах зелених, 

Коли серце відпустить усіх полонених, 

Коли врешті вийдуть із порту старі кораблі, 

Розкажи мені, розкажи. 

 

Як вітер зриватиме білий вельон кульбаб, 

Розсилаючи листків зелених анонімні листи, 

Посеред вулиць запилених цих, золотих, 

Ти про все це пошепки мені розкажи. 

  



Люди ідуть вперед і вгору, 

У кожного повна голова справ і немає грошей, 

Тільки надії, що все в майбутньому буде краще. 

Люди сміються і танцюють як ляльки на линвах, 

Люди пихаті, 

Люди крилаті –  

Усі занадто важливі. 

Усі дуже прекрасні, 

Усі надзвичайно живі. 

 

Люди неймовірно крихкі, 

Кришталеві янголята. 

Люди величні, 

Люди підлі. 

Настільки злі, 

Що неймовірно добрі. 

 

Люди не мають нічого, 

Люди мають усе, 

Абсолютно вічні, 

Безмежно-безкінечні. 

Настільки егоїстичні, 

Що їм завжди потрібен Бог, 

Який би їм співчував, 

Настільки безпомічні, 

Що їм потрібен Бог,  

Який би їм допомагав. 

 

 

Люди розмокають під дощем, 

Розсипаються словами,  

Ненавистю і криком, 

Проростають деревами і квітами, 

Розлітаються птахами і копійками. 

  



Серед блідого застудженого дня, 

Коли простір так буденно розривали гармати, 

Я отримав від тебе довгожданого листа 

З міста, яке неможливо знайти на військовій мапі. 

 

Ніяковіючи довго у руках тримав, 

Відчуваючи тепло твоїх пальців, 

Ніжний запах паперу вдихав, 

Остання забава для забутих страждальців. 

 

Писала добре все, 

Керосину вам вистачає, 

І тендітне наше янголя 

З кожним днем, з кожним днем 

Підростає. 

 

Заховавши глибше вас у шинель, 

Щоби серцем своїм зігрівати, 

Хриплячи як поранений вовк, 

Я пішов кулі лобом своїм зупиняти. 

 

 


