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Стомлені чоловіки 

 

Стомлені чоловіки 

Проводять свої вечори 

Розпиваючи дешеве пиво, 

Викурюючи смердючі цигарки 

Без фільтру. 

Безнадійно зітхаючи, 

Базікаючи про роботу, футбол і жінок. 

Про тих жінок, які ніколи не будуть їхніми. 

Обіднілі, знуджені і зморені чоловіки із насолодою 

длубаються  

Ключами у вусі, сміються з масних жартів, 

Жартують над політиками, 

Говорять про війну. 

 

Про вбитих, 

Про полонених, 

Про поранених. 

Про поразки і втому, 

Про злість і розпач, 

Про марність зусиль і відсутність грошей. 

 

Лунають розмови і кашель, 

Блукають зірочки цигарок, 

Місяць заходить за хмари. 

А за їх правим плечем тихо схлипує кволе літо, 

Здаючись на  милість безжальної осені, 

Яка підглядає крізь відчинені, нагріті за день вікна. 

 

26 липня 2015 

30 січня 2016. 

  



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 проміння 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 

  



2.12. 

 

Чоловік у чорному строгому костюмі, 

Білій сорочці із чорною краваткою, 

Із мідною трубою замість голови 

Безтурботно розгулює моїм містом.  

Серед ночі гуляє містом, 

Коли усі сплять, сплять навіть поліцейські і пожежники, 

Ходить, видуваючи зі своєї мідної голови радісні звуки. 

Безжурно граючи свою пісню свободи! 

О, як же я йому заздрю! 

Його голова сповнена музикою, 

Моя голова наче кульбаба. 

 

Клятий, безтурботний негідник! 

 

Щоночі він награє циганську пісню про День Святого Юра 

І я не можу заснути –  

У моїх грудях знову прокидається білий птах 

І тріпоче своїми крильми. 

Я лежу, думаю, як приємно пахнуть літні трави 

У нагрітому сонцем полі. 

 

А цей нестерпний дивак продовжує грати свою  

Сумну пісню. У його грудях, мабуть, ростуть волошки, 

А в животі живуть вугрі.  

У кишені він носить розкладного ножа й охололі 

Зірки. А з лівого боку, в горі, у нього 

Має бути приємна, холодна, гулка, стерильна,  порожнеча.  

Як в операційній. 

 

Я впевнений – він знає таємниці усіх тролейбусних 

кондукторок у цьому місті,  

 Таємниці усіх продавчинь цигарок. 

Він знає усі таємниці вчительок початкових класів. 

Заворожує їх усіх мідним блиском своєї голови. 

 

Він вільний і його свобода така нестерпна! 

 

Не може бути!  

Тепер я втрачу спокій на усе життя –  

Цей ненормальний зустрів жінку – скрипку! 

І тепер вони разом розкажуть про смуток цигана, 

Якого не веселить і День Святого Юра. 

 

Саша Шевчук, 15 грудня 16 року. 
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