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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. 

  



*** 

 

Дівчата з очима кольору вицвілого 

Брезенту робочих маринарок, 

З штанами кольору крил канарок, 

Викурюють папіросу за папіросою 

Теплого передвечір`я 

Із запахом прілого сухостою. 

 

Принцеси міських окраїн, 

Найбільше мріють бути щасливими, 

Мріють бути коханими, 

Заміжніми за багатіями 

Західноєвропейських країн – 

Респектабельними менеджерами 

Середньої ланки або, якщо пощастить, 

Навіть за генеральним директором 

Невеликої фірми. 

Чи великої фірми. 

 

Дехто працює повією, 

Та це не заважає жити мрією 

Про власний ошатний будинок, 

Про який приємно думати 

Лежачи на задньому сидінні 

Потриманих іномарок, 

У яких люблять любити 

Удачливі заробітчани. 

 

Попіл спадав на пальці 

Обпікав іскрою злою, 

Собаки пожирали 

Впольоване призахідне сонце, 

Вікна горіли 

Останнім денним теплом. 

 

Дівчата курили свої папіроси 

Під літнім, теплим, зоряним дощем. 

  



*** 

 

 

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. 

  



 

 

 


