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Ша! 

 

Тихо-тихо-тихше-тихше 

Ша!  

Тиша – тонка, тиша – смішна, 

Між трави стеблами і чужими 

Спинами і потилицями, 

Тиша-тиша, тиша – Ша! 

 

Тиша наче зірка, 

Тиша як краплина, 

Тиша – чужинка 

Тихо, тихше. 

Ще 

Тихше, 

Тихо. 

 

Тихо-тихше, ша! 

Тиша оповила, 

Тиша заколисала, 

Тиша в себе закохала, 

Тихше тихого. 

Тиша,  

Тиша, 

Ти ша, 

Ша! 

 

01.01.2018. 

  



Запізніле (дуже!) привітання Семенка! 

 

Більше світла, більше світла, більше світла, 

Більше гри! 

Вам так личать радість й утіха, 

Тож  сміліш запалюйте вогні! 

 

Нехай небо загориться світлом! 

Небо, де живете Ви! 

Тепер безжурні Ви й наділені сміхом, 

Тепер підвладні Вам вірші! 

 

Ліс холодним був й жорстоким, 

А тепер Вам море і піски. 

Раніше мундирові, допити і зради, 

А тепер – у небі золоті сліди. 

 

Напишіть поему нову, чудернацьку! 

Напишіть на шибах білих тонкії рядки! 

Скажіть нам знову весело і хвацько! 

Нехай горять нові свічки! 

 

Нехай все буде весело до болю! 

Нехай все буде, як заведено в раю! 

Скажіть, Михайлю, вам янгол грає 

На дудочці: тю-лю-лю і тю-лю-лю? 

 

15 січня 18 р. 

  



«Розкажи нам, Маріє» (Різдвяний вірш) 

 

Розкажи нам, Маріє 

Про світло надії 

І про попутні вітри, 

Маріє нам розкажи. 

 

Маріє, говори з нами, говори, 

Серед цього вічного холоду і пітьми, 

Де чутно одинокі постріли і ворожі голоси, 

Нам, Маріє, не вистачає Твоєї руки. 

 

Розкажи нам про теплий пісок Єгипту, 

Розкажи нам про ту ніч чудесну, 

Розкажи нам про свій страх і віру, 

Розкажи нам про ладан і смирну. 

 

А ще розкажи нам про крик серед ночі, 

Розкажи, якого кольору у Сина Твого очі, 

Розкажи нам про радість і біль, 

Хоча про біль нам краще казати не смій. 

 

Скажи нам, що знову Різдво, 

Скажи, що все поверне як і було. 

А ще Сину Своєму скажи, 

Що ми не такі вже й злі. 

 

Розкажи нам, Маріє 

Про світло надії 

І про попутні вітри, 

Маріє нам розкажи... 

 

7 січня 2018 року. 

 

  



Зимовий ранок 

 

Ранок – порожньо-гулкий, сірий і хирлявий. 

Багатоповерхівки поїдають небо. 

Зимі сьогодні подарували нові крила –  

Пишається, милується собою в небесних дзеркалах. 

Розкисле місто замерзло ледь не до смерті,  

Мороз і кришталева порожнеча. 

Сміються птахи у холодному небі. 

Небі сповненого різкого дзвону. 

Вогкий спокій і таємне зомління. 

Ніжний, блакитний смуток. 

І безкінечна ворожнеча безлюдних вулиць. 

 

Життя, без сумніву, вимірюється ранками. 

Блакитними зорями і світанками. 

Прозорим подихом морозним 

І слідами на білому полотні. 

 

Сни снують поміж дерев, 

Поміж будинків і  

Вулиць беззахисних, 

Відбиваючись у скляних очах  

Блідих юнаків і дівчат із змореними обличчями 

І гострими вилицями, які старанно ховають 

Власні руки під довгими рукавами. 

 

Гулко зітхає явір старезний 

Пальці тонкі простягаючи до неба –  

Велична печаль усіх безсловесних. 

Безмірна велич усіх непомітних. 

 

Зимовий ранок, чомусь, це завжди сум. 

 

Порожнеча, нафтою розтікається містом. 

 

Сонце промінням крає біле мереживо хмар, 

Чарівлива гра світла та тіні. 

Безмежність так близько, 

Вічність, здається, ховається за рогом. 

 

Вічність – вона завжди поруч. 

Значно ближче, ніж здається. 

 

Проглядає крізь барви реклам, 

Крізь хитрі, зелені очі бездомних котів, 

Крізь діряву й стару шкіру міст, 

Крізь суворі куртки військових. 

 

Крізь блакитні очі і дитячий плач, 

Крізь друзки натовпом понівечених вітрин, 

Крізь плями крові на запиленому тротуарові, 



Крізь стогін поранених і приречену безстрашність солдат. 

Крізь моторошний сон століть, який 

Снує свою солодку павутину. 

 

Милий трунок глибокого забуття. 

 

Нині усім дужче за все хочеться заснути. 

 

Мила млявість, тихий спокій, 

Відголоски старих, сірих мрій 

Відлунюють у змученому серці. 

 

Новий день народиться в тумані 

У павутині доріг протяжних, 

У короткочасному відблиску 

Нічних ліхтарів перед 

Задимленим, задуманим cвітанком. 

 

Сіятимуть останні зорі нічні. 

У цьому догоранні є деяка безнадійна 

Безборонна беззахисність блідості 

Нового зимового дня, 

Який вінчатиме перший снігопад. 

 

Зимовий ранок – подібний до серцебиття, 

Насичений безповоротного руху, 

По колу, по колу. Безкінечність і закінченість. 

Щастя і приреченість. 

 

Щастя завжди має тонкий 

Ледь відчутний  

Присмак 

Приреченості. 

 

27.XII.2015. 

12.IV.2016 

  



Професійна етика чистильників взуття 

 

Я з Вами розстанусь 

І буду десь у Берліні, Мінську,  Мельбурні, 

А може в Ню-Орку. 

Сидіти на запиленій вулиці, 

Ліниво розглядати перехожих 

І працювати чистильником 

Взуття. 

Куритиму люльку і мугикатиму  

Безтурботну пісеньку. 

Веселу пісню про лани широкополі 

І Дніпро, і кручі. 

І тут несподівано побачу 

Ваш до болю 

Знайомий силует. 

Ви – розкішна, приїдете на  

Фіакрі до ресторації. 

Недбало поглянувши на бік 

Побачите мене, впізнаєте 

Навіть ваксою замурзаного. 

Будете пориватися підійти, 

Згадавши наші взаємини ніжні. 

Та я опустивши голову смутно, 

Зроблю вигляд, ніби ми не знайомі. 

Промовчу, бо 

Професійна етика чистильників взуття 

Балакучим бути не радить. 

 

12 січня 4 березня 11 березня 2015 року   

 
 


