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«Я йду вулицею як сукупність усіх думок, які я вчора написав» 

 

Я йду вулицею як сукупність усіх думок, які я вчора написав. 

У всіх гуках вулиці, 

У всіх відображеннях сонця, 

Які світять у весняних калюжах 

Я зустрічаю себе. 

 

Один старий безхатченко, 

Який називає мене полковником, мені розказав таємницю.  

Одну велику таємницю. 

Він пошепки сказав, 

Прикриваючись долонею: "Усе в житті повторюється". 

Отже, нічого нового під небом. 

Усе повториться. 

Невже? Повториться? 

 

Життя - це коло. 

Життя - це безкінечно. 

Життя - безмежне. 

 

Я вірив завжди, що життя - це світло і гра, 

Але воно повториться, 

Як повторюється щороку весна. 

 

Я хочу думати. 

Я хочу вірити. 

Я хочу надіятися. 

 

Сподіватися. 

 

На нові квіти - 

Пихаті троянди. 

На світло, яке пробивається 

Через гілки дерев, 

На співи пташок 

І посмішки безтурботних жінок. 

 

Приємно так думати про 

Безкінечність 

І вічний світанок, 

І вічний світ. 
 

25 липня 2017 року. 

  



 

18 червня 

 

 

Сьогодні – день дощу і віршів, 

Вода заливає усі мої улюблені вулиці 

Й місто, яке давно не сіяє анемічною радістю літа. 

 

Вода, вода, намоклий асфальт, 

Брудні калюжі. 

І розкислі оголошення. 

 

Я тішуся по-дитячому ніжним смутком холодного дня, 

Тішуся новий дощем. 

 

І мрію про нові вірші, наприклад. 

 

  



 
День Маяка 

 

Сьогодні сміятись я буду, 

Сьогодні день безкінечних віршів, 

Сьогодні нові самоцвіти, 

Сьогодні безжурні рядки. 

 

Сьогодні нехай міські голуби, 

Нехай бездомні птахи, 

Бездомні і птахи 

Влаштують святкові бенкети! 

 

Сьогодні нехай не гасне світло, 

Нехай світло горить весело! 

А знаєте, чому такий безжурний я? 

Сьогодні ж День Маяка! 

 

19 липня 2017 року. 

  



"О, так ви знаєте все ліпше" 

 

О, так ви знаєте все ліпше, 

І як вірші писати, і уникать кліше, 

Для вас поезія — формальність, 

Дотримання вимог і грамотність. 

 

Що може бути важливішим для поета, 

Як коми розставляти і тенета 

Неправильних відмінків обминати? 

Для того, щоб стати богом, 

Філологинь заучених. На Бога!  

Для цього жити? 

 

Ви забуваєте про те, що суть поезії вогонь, 

Що злість й кров розрізаних долонь, 

Покраяних для того, щоб вірші, 

Останні написати, коли життя горять скороминущі дні. 

І за тобою можуть теж прийти! Поглянь, шикуються ряди! 

 

І завдання поета — помирати 

Посеред натовпу. І втрати свої не рахувати.  

Серед потопу лиць чужих - сміятися і плакать, 

Вам на потіху і не знать, 

На скільки ситі ви й байдужі! 

І що насправді не поможуть вам вірші! 

 

Саша Шевчук, 08.08.2017. 

 
 

 


