
 

 

 

Сергій Дзюба 

  
 

 

 

ЛЮБОВ З ТРОЛЕЙБУСОМ 
 

 

 

 

 

 

Пародії та віршики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Чернігів 
  

 

 

     



 2 

ББК 84(4УКР=УКР)6-5 

         Д43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергій Дзюба. Любов з тролейбусом. Пародії та віршики. — Чернігів: 

Видавництво «Чернігівські обереги», 2003. — 80 с. 
 

 

ISBN 966-533-210-4 

 

 

 

Герої цих пародій — Ігор Римарук, Василь Герасим’юк, Ігор Калинець, Василь 

Голобородько, Оксана Забужко, Леонід Талалай, Анатолій Погрібний, Василь Слапчук, 

Ігор Павлюк, Сергій Жадан, Роман Скиба, Сергій Пантюк, Іван Андрусяк, Тарас Федюк, 

Мойсей Фішбейн, Петро Мідянка, Юрій Андрухович, Віктор Неборак, Олександр 

Ірванець, Василь Кожелянко, Микола Воробйов, Михайло Григорів, Віктор Кордун, 

Петро Коробчук, Андрій Охрімович, Володимир Цибулько, Назар Федорак, Галина Крук, 

Маріанна Кіяновська, ІБТ, Олег Соловей, Людмила Таран, Кость Москалець, Юрко 

Покальчук, Олена Степаненко, Олександр Стусенко та інші прибульці.  

 

 

У оформленні книги використано роботи відомого українського художника 

Миколи Небилиці, надані Чернігівською галереєю сучасного мистецтва «Пласт-Арт». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 966-533-210-4                           ББК 84(4УКР=УКР)6-5  

 

© Дзюба С.В., тексти, 2003 

© Видавництво «Чернігівські обереги», 2003 
 



 3 

 

 

  
 

 

Моєму дорогому уряду — дружині Тані —  

з надією присвячую 

        Автор 

 

 

 
 



 4 

 

ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ 
 

 

Балада про супермена 

І якщо так поезія приходить, 

То я прожив за всіх, чи майже всіх. 

   Андрій Криштальський. Золотий томос. – 

  Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2001.  

 

Кладу вірші – цеглина до цеглини: 

З пітекантропів, копів і варшав… 

Я був сьогодні в спальні Катерини 

І свічку над Потьомкіним тримав! 

 

Гарячий віск натхненно плавив пальці, 

А я все думав, наче Соломон: 

За що оті Батиєві засранці 

Мене прим'яли, ніби наш ОМОН? 

 

Чому я став не першим в Клеопатри? 

І чи любив мене маркіз   де Сад? 

Петлюра знову обіграв у карти, 

І Шолохов сварив – за плагіат… 

 

Буває всяк – як у Мазепи й гірше, 

Та я за всіх, здається, майже встиг… 

Я – супермен! Я – той, хто пише вірші! 

І вже тому – живіший всіх живих. 
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БАЛАДА ПРО ЖАБУ 
Я під водою довго жив 

Коропом, 

З підводним царством подруживсь 

Хороше 

… Аби лебідка молода, 

Із краю водного, 

В гніздо своє не віднесла 

Мене, голодного… 

    Микола Гриценко. Книжка. —  

    К.: BONA MENTE, 2000.   

 

Я на болоті довго жив — 

Жабкою, 

Одненьку лілію любив — 

Лапкою. 

Я їй накумкував свої 

Класики… 

А ти купалася в Дніпрі 

З Івасиком. 

 

А я уперто зеленів — 

Без паспорта, 

З усім болотом подружив 

Запросто! 

І вистачало там всього — 

Америка… 

А ти читала одного 

Бедрика. 

 

А потім я як затужив — 

Ну його! 

Зробивсь таким, мов і не жив — 

Мумія… 

І ти вбрання не пожаліла — 

Модного, 

Безсило витягла мене — 

Голодного. 

 

У нас тепер — і тіп, і топ —  

Усе по Дарвіну,  

Вже трикімнатний є окоп  

І «баксів» нарвано.  

Спросоння кажеш ти мені: 

«О, мій Ді Капріо!»  

І я блаженно уві сні  

На Капрі… квакаю. 
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ЗАМАХ ДОЩИХИ 
Я вчора був дощем. 

Я всю тебе спізнав. 

Я краплями котивсь 

По тілу і обличчю… 

Микола Гриценко. Книжка. — 

К.: ВОNА МЕNТЕ, 2000.  

 

Залишив якось парасольку вдома: 

Чистюсіньке ж бо небо — без латать. 

І враз — дощиха… Та така… Невтомна! 

І ну мене до нитки спізнавать!!! 

 

Я став Борзовим, мчавши «очень-очень»… 

І довго лікувався від утіх!  

У кожного із нас — мільйони збочень,  

Та я панічно не люблю дощих… 
 

У ЛІЖКУ З БОНАПАРТОМ 
... кожна любовна ніч — Сталінградська битва... 

          Володимир Цибулько. Майн Кайф. — 

          Львів: Кальварія, 2000. 

 

Великі битви вимагають сил —  

Пропустим «ТСН», город і п'янку: 

Ти — давній Рим, а я Спартак — до ранку,  

Такий палкий, неначе крокодил! 

 

Великі битви вимагають втрат —  

Ми завтра простирадло купим нове: 

Це ж тільки простирадло — не корова,  

Не переймайся — я іще Марат! 

 

... Чомусь не вийшло — вилікує сон...  

Великі вимагають післямови: 

«Ти не журись — це просто Ватерлоо!  

Так сталося, що я — Наполеон...» 

 

БАЛАДА ПРО МРІЇ 
Дівчата чорні хочуть бути білими,  

Дівчата білі мріють стати чорними,  

І міняться… обмінюються пір'ячком  

І поглядами заздрізно-червоними.  

     Микола Гриценко. Книжка. —  

     К.: BONA MENTE, 2000. 

 

Я — Роксолана (від грудей — до п'ят),  

Володарка імперії й султана,  

Бо «Кама-сутру» знаю бездоганно… 
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Хоч у душі я — Ясер Арафат. 

 

Мене шаблі і кулі не беруть  

Й дівчата чорні, заздрісно червоні.  

Зате щось крапнув Нобель на долоню… 

І ось я зник: як у «Кагорі» — суть. 

 

Бо вже — Париж. Я — Жанна, та, що д'Арк… 

Чому Париж? А хто збагне цю душу? 

Схотілося побачити і… Мушу  

Мерщій втікати, доки цілий карк! 

 

Тепер я — Тайсон: вухо відкусив  

І мрію стати білим, як Микола… 

Смокчу сметану замість «кока-коли»  

І мужньо поїдаю карасів. 
 

ЗІЗНАННЯ 
До ранку есбеушник наш невтомно 

В обіймах ефесбешницю гойдав. 

І тільки стовп ліхтарний безсоромно 

У їхню комірчину заглядав. 

Світився, і  йому було не сором 

Дивитися на ту любовну гру. 

Бо стовп ліхтарний також був майором 

І, звісно ж, працював на ЦРУ. 

    Олександр Стусенко. Шлюбні ігрища 

    спецслужб, 2003. 

 

Я співчуваю дамам з ФСБ — 

Якісь миршаві хлопці в СБУ, 

А ті, хто дійсно в чомусь щось довбе, 

Давно уже майори ЦРУ! 

 

НЕВГАМОВНЕ БАЖАННЯ 
Я для тебе заріжу місяць 

 Василь Кожелянко. Семибарвний кінь. —  

Чернівці: Час, 1995.  

 

Так просто при потребі  

Дістати зірку з неба  

Поету Небораку  

Й поету Пантюку.  

І тільки Кожелянко  

Ножаку точить зранку…  

Він вийде до панянки  

У лавровім вінку! 

 

Все буде дуже кльово: 

Він жовтій тій корові  
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Навіша рим на роги,  

Немов захриплий бард.  

І стане небо — кволим,  

Червоно-чорно-голим,  

Як прапорець Анголи —  

Суцільний авангард! 

 

Еллан придумав моду,  

Щоб віршем — та у морду… 

Ножакою — у місяць  

(В «Сучасність» чи «Авжеж»)… 

Ну, хай би ще висіло: 

Це ж не банан — світило!  

Не ріж, його, Василю!!!  

Й мене, між іншим, теж. 
 

ДЕЩИЦЯ ЕКЗОТИКИ НАВЕСНІ 
І топче, наче півень курку,  

Подушку чорна голова.  

… Над вишнями, як золоті хрущі,  

Гудуть собі, співаючи, дівчата.  

Тарас Федюк. Золото інків. — Львів: Кальварія, 2001.  

 

Несуться кури всім на втіху,  

Та це, панове, не дива: 

Вночі, мов страус страусиху,  

Подушку топче голова. 

 

Над вишнями гудуть дівчата —  

Усе літають, мов хрущі!  

І не кінчається зарплата,  

Зате кінчаються дощі… 

 

І як банально недоречний  

Цей ранок крізь фіраночку-у-у!..  

Я знову чемно і статечно 

збираю яйця в курнику.   
 

ПРО РЯТІВНЕ ЗАПИТАННЯ 
а може нам вирушити завтра  

щоб дізнатися — чи йти сьогодні?  

Микола Воробйов. Срібна рука/Серія «Ковчег». —  

Львів: Кальварія, 2000. 

  

Душа дала, мов дівка, відкоша —  

Продиктувала не того вірша...  

Та може, завтра в когось запитати,  

Чи варто нам сьогодні помирати?! 
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ЛЮБОВ З ТРОЛЕЙБУСОМ 
Аж: дивно — так просто і легко все,  

коли опинився в тролейбусі.  

Озиратись стривожено — ліньки...  

... Все життя — це тролейбусна лінія...  

Треба їхати, їхати, їхати — 

до хати —  

своєї, чужої — начхати...  

      Сергій Пантюк. Протизначення: Антологія. — 

      Львів: Кальварія, 2001. 

 

В когось хатка — лиш небо безкрає,  

Чи палац, що сія, як салют...  

Мене сильно тролейбус кохає,  

Ну, і я його тяжко люблю! 

 

Не ревную його серед ночі,  

Бо тепер, мов двигун, тут живу...  

Хай він їде, куди собі хоче —  

До Парижу, чи, навіть, в Москву 

 

Хай в салоні штовхають дівчата,  

Б'ються яйця, розлився десь квас...  

Так спокійно мені — як дверцятам,  

Що легенько притиснули вас. 

 

З його ріжками — я в високості: 

Пізнаю «найкрутіший» Едем... 

Ти приходь до нас, мила, у гості — 

Ми, мов янголи, втрьох заживем! 

 

ПРО ШКІДЛИВОГО РЕМБРАНТА 

ТА ІНШИХ МАЛЕВИЧІВ  
Наші чорні жінки 

Вишивали Малевича ніччю. 

Тарас Федюк. Золото інків. —  

Львів: Кальварія, 2001. 

 

У мужчин ситуацій немало —  

Уночі — то одне,то сумне: 

Вчора Рембранта ти вишивала,  

А тепер — не мене, а Моне. 

 

Ой, накоїлось знову в природі —  

Вже не ті і Дніпро, і любов...  

Що такого знайшла ти у Клоді?  

Ну, для чого тобі Глазунов?! 

 

І лежу я — туманний, мов Лондон: 
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В тебе — голка і... новий кумир...  

Посміхається ніч, як Джоконда: 

«Бери лахи — іди в монастир!» 

 

МРІЯ ГУРМАНА 
Як листя осіннє, злетять золоті еполети,  

Сонети, бенкети, анкети і випите скло.  

Тарас Федюк. Золото інків. —  

Львів: Кальварія, 2001. 

 

Бенкетувати — також ремесло,  

Тут є свої творці і графомани.  

Хтось порцеляну з'їв, запивши склом —  

Яка була розкішна порцеляна! 

 

Зникає все: і жінка, і пляшки… 

Та є остання мрія у поета: 

Хай скінчаться мої земні роки  

У розпалі найкращого бенкету! 
 

КАЗОЧКА ПРО УКРАЇНСЬКУ ЕСТРАДУ 
тільки пісня вище-вище  

з неба пада як фашист... 

Володимир Цибулько. Майн Кайф. —  

Львів: Кальварія,  2000. 

 

В мене цап вже не мека белькантом,  

Втратив півень до тенора хист: 

Знову линуть на нас диверсанти,  

А один — взагалі, як фашист! 

 

Не втекти — хоч куди від облави: 

Упіймає, мов перша любов...  

Навіть мухи — по вуха в «поплаві»...  

Я б у снайпери, мамо, пішов! 

 

Чи — в співаючі... Тихо над пляжем  

Прохрипів би комусь: «Хенде хох...»  

... Наша пісня не вмре, не поляже: 

Міша паше, і Бобик не здох! 
 

ПРО СКИБУ І КНАЙПИ ЛЬВОВА 
Поети всіх віків Мої писали вірші —  

Я нині п'ю в кредит на їхні імена… 

Роман Скиба. Протизначення: Антологія. — 

Львів: Кальварія, 2001. 

 

Я Львів би вивчив тільки лиш тому,  

Що тут «нетлінками» псував серветки Скиба.  
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Бо що ж то за вірші — без пива й риби?  

Не вірші навіть, а якесь «муму»! 

 

І я сьогодні в кнайпі мав «за так»  

Горілочку і сало з вінегретом —  

Натішився на цілих три сонети… 

Хтось заплатив! Напевне, Неборак. 
 

 

У ПОШУКАХ «ПОЛОВИНКИ» 
… мене чека Париж а я туди не хочу  

хоч ти ріж 

… Все хєрня — казали тато —  

от тільки бжчоли вещ,  

та як подумати, 

то і бжчоли — хєрня 

Володимир Цибулько. Майн Кайф. — 

Львів: Кальварія, 2000. 

 

Софі Марсо все кличе у Париж,  

А я її не хочу, хоч ти ріж!  

Немає шансів також у Каас —  

Не ті у неї профіль і анфас. 

 

І хай за мною сохнуть сто Мадонн —  

Я навіть Аллі відповів: «Пардон...»  

І бідна Алла вийшла за Філіпа  

(Хоч я, зізнаюсь чесно, ледь не влипнув!)… 

 

Тепер і Орбакайте молоду  

За десять кілометрів обійду.  

Ну, не люблю співачок і актрис —  

Отак і передайте Брітні Спірс! 

 

От Цибулько — це вещ! (І Бузина...)  

Якби, звичайно, Вова був... вона. 
 

 

ПРО ВИШУКАНИЙ СМАК 
і тим страшніша істина оця  

чим більші є пупиришки у огурця...  

Володимир Цибулько. Майн Кайф. —  

Львів: Кальварія, 2000.  

 

Мов Ігор Римарук чи просто Блок,  

Досліджуєм на кухні первачок.  

І тим міцніший вірш у Цибулька,  

Чим більше прочитаєм первака! 
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ПРО КОРОЛІВ І КАПУСТУ 
Якщо хочеш стати королем, створи своє  

власне королівство, а не завойовуй чуже. 

... Задивившись у місячні лики 

В глибині заліхтарених площ, 

Усміхнешся і станеш великим... 

... Усміхнешся і станеш, як я. 

Роман Скиба. Протизначення: Антологія. —  

Львів: Кальварія, 2001.  

 

Я сьогодні — яскравий, як люстра,  

В мене привід для сяяння є: 

Мов О'Генрі, саджаю капусту; 

Я творю королівство своє!!! 

 

Будуть герцоги тут і барони...  

Лиш опудало втну — від зайців!  

Начеплю я на нього корону —  

Ніби сам над сонетом засів... 

 

І вдивляючись потім у лики  

Вже дозрілих моїх качанів,  

Усміхнуся і стану великим...  

Тільки б інший король їх не з'їв! 
 

 

ПРО РОГОНОСЦІВ 
… а в нас на човні вже весна  

цвітуть рожево роги у старпома ...  

згадався чомусь Ігор Бондар-Терещенко...  

Володимир Цибулько. Майн Кайф. —  

Львів: Кальварія, 2000. 

 

А на човні у класиків — весна: 

Їх модний І.Б.Т. підступно зрадив!  

І вже старпом не лічить ордена,  

А мацає свої нові «принади». 

 

Хтось коньяками запива…«Нарзан» — 

Чого не втнеш, коли така тривога  

І, наче грім, чутки, що Є. Баран  

Збирається комусь наставить роги!  
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БАЛАДА ПРО ПОЦУПЛЕНЕ СЕРЦЕ  
вчуваєш пульс долонь 

а серця вже не чути 

… і кішкою жінка  

бавиться 

серцем 

твоїм 

Андрій Криштальський. Золотий томос. —  

Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2001.  

 

«Чайник»  не википів, пульс наче є, 

Тільки у грудях — ні звуку, ні духу: 

Хто тебе викрав, серденько моє? 

От я й дожив, дотворив до «мокрухи». 

 

Може, це — жарт? Чи примара? Чи сон? 

Ще й не таке виробляли з поетом! 

Кішка надворі танцює Чарльстон — 

Так віртуозно, мов прима балету. 

 

Може це кішка, а може і ні —  

Десь я,  здається, вже бачив ці очі! 

Наче читають мене у вікні, 

Ніби чогось некотячого хочуть. 

  

Звідки це диво? І де ті ключі?!  

Може, їй теж захотілося чаю?  

Хтось, мов дівча, усміхнувся вночі.  

Тільки дівчата вночі не гуляють... 
 

БАЛАДА ПРО ЗБОЧЕНОК 
Це збочення 

любити мене одного 

і знати, що я — єдиний, 

і вірити в те, що я  

найкращий на світі. 

Василь Кузан. Верлібрідо. —  

Ужгород: Мистецька лінія, 2002. 
 

Усі ми трохи кузани, 

А що нам залишається? 

Поети хворі музами — 

Без них їм не кінчається… 

 

Яким чарівним почерком 

Пишу в Твоїх наручниках! 

Все правда: музи — збоченки, 

Поети — підкаблучники. 
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НЕЛЬОТНА ПОГОДА 
Відлітають шпаки і євреї 

В Палестини пустельні свої. 

Тарас Федюк. Золото інків. —  

Львів: Кальварія, 2001. 

 

В Україні густі зорепади —  

Не літають думки й НЛО.  

Не потрапить Процюк до Канади  

Отакий у Степана «облом»! 

 

Привітати Жадан не прилине  

Той наш братній німецький народ… 

Ти не жди Пантюка, Аргентино, —  

Навіть в Кубу Пантюк «нє прійдьот»! 

 

Ну, а Скиба не спатиме в Польщі,  

Де не спатиме також Павлюк...  

Непровіданим лишиться Мойша —  

З Палестини пустельної друг 

 

Наших славних Сашка та Андрєя —  

Вже не треба з івриту занять...  

Відлетіли шпаки і євреї —  

На валізах поети сидять. 
 

БАЛАДА ПРО НЕХОРОШИХ 
я не бажаю нічого, Боже, — 

тільки б мені проминули шмарклі, 

тільки б зібрались усі хороші 

й перестріляли усіх негарних… 

… ворогу — цвяхів чавун в сідницю… 

Олена Степаненко. Коротка меса на друге 

пришестя Данте. — К.: Шкільний світ, 2002.  

 

Ми стріляєм і в нас стріляють, 

Та мене лиш одне бентежить: 

Хто й коли прошмигне до раю 

Повз занудну істоту — нежить?! 

 

Чхають скиби і їх цариці — 

Аж хати тремтять, як від страху… 

Знов не спиться якійсь сідниці — 

Відчуває майбутні цвяхи. 
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БАЛАДА ПРО ВІРШ, ШЕВУ І АКВАРІУМ 
на склі акваріуму  

хтось лишив поцілунок: 

рій червоних рибинок  

випливає із поцілунку 

Микола Воробйов. Срібна рука. —  

Львів: Кальварія, 2000. — (Ковчег).  

 

Коли забив Шевченко гол  

Чи, навіть, більше,  

Поцілувала Ти свого  

Нового вірша.  

 

Не «Соні» чи хоча б мене, 

А вірш — устами. 

А я все сонно про земне: 

«Мілан», «Динамо»... 

 

Ти так спокусливо з віршем  

Зайшла у постіль...  

Ми з Шевою пенальті б'єм —  

Вже вдруге поспіль! 

 

Як Ти горнулась до вірша,  

Чомусь зітхала!!!  

Та шевилась моя душа —  

Аж до фіналу... 

 

... Тепер «міланить» не мені  

І Шева маже —  

Ми з телевізором одні,  

У нас — пропажа! 

 

Десь каблучки Твої в краях  

Співають лунко...  

Спасибі, хоч лишила ямб  

Із поцілунком! 

 

Мов на акваріумі знак,  

Дещиця раю... 

З Твого вірша щоранку так  

І випливаю! 

 

 

 

 
 



 16 

 

ПРО ПРАННЯ ТА ВИЗНАННЯ 
Я ту любов відбілю, відперу  

і заховаю за дроти, за мури. 

А час прийде — і мовчки заберу 

в історію літератури. 

Борис Щавурський. Мідяки. Спроба вибраного. — 

Львів: Кальварія, 2000. — (Ковчег).  

 

Хтось був моторним, наче кенгуру,  

А хтось у ліжку аж обпився кави...  

Вчорашній день відбілю, відперу  

І, як Сосюра, висушу ласкаво. 

 

Я, мов Петрарка, склею той вазон,  

Яким у мене Ти чомусь жбурнула.  

Це нам наснилось, та до пральні — сон...  

Тримай фасон, завжди моя Лауро! 

 

І хай я досі ще не Хвильовий —  

Мене нащадки знатимуть в обличчя,  

Бо я — Борис, і я таки правий,  

Як Данте, що не знищив Беатріче! 
 

ЛЕГЕНДА ПРО СВІДОМОГО СОБАКУ 
Не знаєш — чи сміятися, чи плакати,  

бо навіть пси бездомні — геть усі! —  

у вишиванки одяглися і  

навчилися по-українськи гавкати.  

Борис Щавурський. Мідяки. Спроба вибраного. — 

Львів: Кальварія, 2000. — (Ковчег). 

 

А у столиці інша дивина —  

Англійською говорить звірина: 

«Май нейм із Шарік. Сендвіч? В кайф! Сенк'ю...  

Всьо вері вел, за ето — ай лав ю!» 

 

А що Сірко? Який Сірко? Вже Джек!  

За смокінг він мені приносить чек  

І, наче МВФ, мене повча,  

Щоб перед сном я не читав Драча. 

 

Хтось не читає — розучився вмить: 

Чийсь Тузик без Мадонни вже не спить...  

Я зі столиці по-англійськи щез —  

Десь рідною озвавсь бездомний пес! 
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УКРАЇНІ  
       У кожної дівчинки є мета, 

       А в кожного хлопця — метун! 

Почуто від Сергія Жадана в Ірпені 

(цитував якогось класика) 

 

Дивує й чарує твоя лєпота — 

Бояну не вистачить  струн : 

У кожної Франції — просто мета, 

А в тебе великий метун! 
 

ТОСТ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА НЕЗАБУТНІ СНИ 
… Я там була… 

… Але на квартиру  

Завезли меблі — відвезли нас.  

Наталя Проців. Нетеатральна гра. // 

Форма(р)т. — Львів: 2002. — №4.  

 

Ми дуже славне покоління!  

Нас гарно мали — і не раз…  

Спимо, здається, в Україні,  

Все інше — мабуть, Гондурас. 
 

ТРАКТАТ ПРО П'ЯНКУ ТА ПОЧУТТЯ  
Горілку пити, сльози лити, 

Отримувати в морду й бити. 

У цій борні, у цій херні — 

Чим ти допомогти мені? 

Олександр Ірванець. Вірші останнього 

десятиліття 1991-2000. — Львів: Кальварія, 

2001. — (Ковчег. — Вип. 3).  

 

Питання: бути чи  забути? 

Набити морду чи заснути? 

У цій корчмі, у цій кучмі, 

Кого, крім нас, полюбим ми? 

 
 

БАЛАДА ПРО СІЗІФА 
і моя країна збудилася 

коли пестив її язиком 

Дмитро Лазуткін. Альманах поезії 

«Колекція». — К.: ТА «500», 2001.  

 

Хтось будить Україну, наче даму, 

Та чує все одно: якої мами? 

Не будиться вона для нових справ, 

Хоч ти б її у дупу цілував!  
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ІГОРЕВІ ПАВЛЮКУ 
І місяць, як череп нещасного Йорика… 

… Шепоче Америка: 

— Ігоре, I love you!    

 Віктор Вербич. Подих вирію. —   

Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2001.   

 

Він витримав її, неначе морж, — 

Оту заокеанську молодицю,  

Щоб всім сказати: «Я там був також,  

Не їдьте! — досі їхній місяць сниться…» 

 

БАЛАДА ПРО РИБОЛОВЛЮ З МОЙСЕЄМ 
Поїхали всі по- 

рибалим біля Лети, 

згадаєм отам-о 

латину похоронну, 

а рибу оддамо… 

ну як його … Харону. 

     Мойсей Фішбейн. Розпорощені тіні. — 

     Л.: Кальварія, 2001. — (Ковчег). 

 

Мойсей покликав     

Рибалити до Лети,    

Бо пишемо не так 

І робимо не те. 

І ми таки прийшли. 

Прийшов народ поетів. 

І сорок літ ловив 

Словечко золоте. 

 

Ловив… А чи впіймав? 

Та ж вивчили латину 

І назбирали щук, 

Яких поїв Харон … 

Я разом з усіма  

Монетку в Лету вкинув, 

Хоч знав, що повернусь 

У цей глибокий сон. 
 

ПРО СИЛУ ЕЛІКСИРІВ 
несподівані зустрічі продовжують життя ...  

Микола Воробйов. Срібна рука. —  

Л.: «Кальварія»,  2000. — (Ковчег)  

 

Продовжу я себе хоч на годину —  

Зустріну несподівано людину: 

Чи Слапчука чи, може, пані Ліну... 
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А раптом я людину не зустріну,  

Вона мені насниться — неодмінно,  

І я себе продовжу на годину! 

 

Отак от несподівано, в розмовах,  

Я й проживу: від Вас до Шевельова... 

 

НОСТРАДАМУС 
Сміх, що має назавтра до мене прийти,  

розпізнаю сьогодні поміж плачу я.  

За хвилину до того, як з'явишся ти —  

я тебе передчую. 

Сергій Жадан. Антологія «Протизначення». — 

Л.: Кальварія, 2001. 

 

Я не знаю, чи матиму з Чилі листа: 

Що я в Чилі забув?  Не питайте — не знаю!  

Може, виграє завтра московський «Спартак»,  

Але краще б програв (я не чув, з ким він грає)… 

 

Я не відаю, чи грабуватиму банк: 

Толерантно — вночі, чи удень — з апетитом...  

Може, завтра до мене причепиться панк  

І не знатиму, де цього панка подіти! 

 

Що на голову пада — цеглина? кажан?  

Може, ще реготатиму поміж плачу я...  

... За хвилину до того, як прийде Жадан —  

Я його передчую. 

 

ПРО МЕЛЬНИКОВА І ЧЕРЕВИКИ 
Цю / країну / на / дощі і липи  

розмінять, продать й забути зовсім...  

Пива випить, / постоять / І босим  

в край / Галасвіта / піти і зникнуть  

Ростислав Мельників. Антологія «Протизначення» —  

Л.: Кальварія, 2001. 

 

І що це, Ростику, замислив ти?  

Подумаєш, закінчилась зарплата...  

За пиво можна й Жадана продати,  

А власні туфлі треба берегти! 
 

ТАМ, ДЕ ПОПЛУТАНІ КОЛЬОРИ* 
сутність червона? 

ні чорна 

чому ж вона біла? 

тому що зелена 

Микола Воробйов. Срібна рука — Л.: Кальварія, 2000. — 

(Ковчег).  
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Ми — однакові в жовтні і квітні: 

Мов Дніпро — все ревем і живем,  

Ніби Костя Гнатенко — блакитні,  

Просто жовті — неначе «ВВ». 

 

Ми — самотні у Києві й Мені,  

Хоч від Бога — як О. Яровий.  

Ніби «Скрябін» — зелені-зелені.  

Правда, кожен — Бабай. Золотий... 

 

Нам усім було б червоноруто,  

Калинову пізнали б любов,  

Якби хтось кольори не поплутав: 

Є підозра, що це — Воробйов... 

 

Р.S. А щоб діяти «навєрняка» —  

Толерантно допишем Штефка! 

 
*Назва повісті Степана Процюка з його книжки «Шибениця для ніжності». 

— «Джура», Тернопіль, 2001. 

 

ТРАКТАТ ПРО ТАЛАНТ 
Витягую руку, впевненим рухом 

Раптом проводжу зламану лінію. 

І відчувши, нарешті, розкованість духу, 

Себе з Пікассо порівнюю. 

Андрій Охрімович. Замкнутий простір. — Л.: Кальварія, 2002.  
 

А як раптом дістати ногою до сала — 

Ну, вже так еротично лежить на столі! — 

Можна стати улюбленим учнем Шагала 

І цілком геніальним онуком Далі. 

 

ПРО МАМУ І ФЕНОМЕН 
... Уже й дощик упав 

і дівчата пропали пропащі.  

Тарас Федюк. Золото інків. — Л.: Кальварія, 2001. 

 

Це не дощик — якийсь супермен,  

Мов пройшов Кухарук з автоматом: 

В Чернівцях лише зникли дівчата,  

В Станіславі пропав феномен. 

 

Ох, дощисько, і як він посмів —  

На святе?! Мов корова злизала...  

І до всього звикає помалу  

Окупований Іздриком Львів. 

 

Все воскресне — як смак огірка: 
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Андрухович пришле телеграму...  

Ходить Єшкілєв — тато і мама —  

Феномен, мов півлітру, шука! 

 

 

БАЛАДА ПРО ГОЛИХ 
Як дерево старе, я сам скидаю листя  

Тоді, коли захочу, бо знаю, що живу. 

Павло Гірник. Брате мій, вовче. —  

Л.: Кальварія, 2000. — (Ковчег).   

 

А дехто, як на конкурсі краси,  

Скидає вже не листя, а труси.  

І ходять не по лезу — по землі  

Голенькі королеви й королі. 

 

Їм щось не тисне — засмагають скрізь...  

Їх, може, ще вивчатимуть «на біс»...  

Хтось демонструє скарб — свої «дива»...  

Поезію сучасно розвива! 

 
 

ПРО НАЙГОЛОВНІШЕ 
Уже випито все 

   від «Московської» до «Абсолюту».  

... а коньяк 

   і маньяк 

   уже є.  

... У мистецтві важлива 

   не штука сама,  

А дорога до штуки. 

Тарас Федюк. Золото інків. — Л.: Кальварія, 2001.  

 

Як складаються вірші?  Береться хороший коньяк...  

Хоч підійде усе: від «Московської» — до «Абсолюту»!  

І немає на світі такої роботи — маньяк: 

Є на світі Федюк, що ґвалтує — отих, призабутих… 

 

Що за штука — поезія? Гляньте на «фейс» Федюка...  

Просто — золото інків, а, може, лиш скарб Полуботка...  

Хтось до третього півня ту штуку, мов дівку, шукав,  

А вона, наче дівка, взяла й не дала, ідіотка! 

 

Як живеться поетам? Не вистачить в Когось смоли...  

Чи зникають поети? Спитайте про щось в каменюки!  

Головне — це не штука, не те, як її узяли,  

А що буде за штуку... 
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БАЛАДА ПРО ЮНОГО СЛІДОПИТА 
По тілу власному повзу, неначе муха, 

В жадобі вічній самопізнання. 

Андрій Охрімович. Замкнутий простір. — Л.: Кальварія, 2002.   

 

Проповз себе від литок і до вух 

(Бо ще не їздять по мені трамваї!), 

Лиш скальп не зняв — таки не Чинганчгук, 

Та, зрештою, хто хоче — той пізнає… 

 

А я себе хотів — як полк жінок, 

Мов голку — в сіні, на Карибах — дачу… 

Знайшов замок — і надірвав замок, 

І Кафку з Прустом у собі пробачив. 

 
 

СМЄЛО, ТОВАРІЩІ, В НОГУ... 
Мить — і у ясні зорі впрешся ти 

на тихих водах, як баласт. 

Над, світку ти наш, верховиною, 

як танки, хмари у танку. 

У цій війні ми вже загинули: 

ку-ку, зозуленько, ку-ку!.. 

Назар Федорак. Антологія «Протизначення». —  

Л.: Кальварія, 2001. 

 

Змішались в купу зорі й води,  

Тріщить у когось буйний чуб...  

Для українського народу  

Воюють Спілка та АУП. 

 

І знов — не ясно і не тихо: 

Що ж, «історічєскій момент»!  

Ану, дідусю, глянем стріху —  

Ви десь ховали кулемет... 

 

Хтось, як Жадан — нечиста сила,  

Що має хвіст, немов батіг...  

Ого, як ярові вродили —  

Бомбити треба ярових! 

 

Усе — на благо Батьківщини: 

Шуруй, мов танк — аж до мети...  

Не бійсь, Назаре, не загинем —  

Ти ж чуєш, як кують дрозди?!  
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ДОПОВІДЬ ПРО РУКАВИЧКУ 
     Все на добре: і хвороби, і дощі, спогадів засохлі помаранчі... 

Анна Біла. Станси до Йоки // Форма(р)т. —  

Л., 2002. — №3.   

 

Усе на добре — Скиба, Яровий 

І Цибулько (хай теж йому щось буде!), — 

От тільки цей Парнас — якийсь тісний: 

Куди не підеш — скрізь бухають люди... 
 

ГРУПОВУХА 
Я — Великий Кухарук…  

Хочу мати стільки томів, як Загребельний,  

Нобелівську премію, як Маркес… 

О! 

Роман Кухарук. Антологія «Тексти». — К.: Смолоскип, 1996. 

 

Лежать собачки, мавпи і півні: 

В одному ліжку, ще на цьому світі.  

Їм сняться андруховичі в вині  

І маркеси, що нобелями ситі. 

 

І кожен хоче трішечки собі 

Щось мать — по-загребельнівськи безкрає… 

Вони, панове, ще не «голубі» — 

Їм просто вільних місць не вистачає. 

 

Дорослі (і один діточий друг)  

Лежать мистці — у творчості по вуха: 

Розумний — півень, стриманий на звук,  

Пресексуальна мавпа — Кухарук  

І найкрутіший песик — Кокотюха. 
 

 

ПРО ПУШКІНА 
... я в поезії був паном... 

Що значить час для єврея?  

Чекання, чекання, чекання...  

Борис Щавурський. Мідяки. Спроба вибраного. —  

Л.: Кальварія, 2000. — (Ковчег).   

 

Я мед люблю, тому я і поет: 

Пасу товстеньких бджіл в своїх сонетах...  

Мене цікавить також пістолет —  

Римуюся, як мент, до пістолета! 

 

З нічого маю добрий чебурек,  

Ось вірш — гранчак цілющої сивухи...  

Ви ще з поетом не розбили глек?  

Бажаннячко шепніть йому на вухо! 
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... Та чую я — ведмідь не наступив...  

І все-таки лишайтеся євреєм: 

Бувають обрізання у віршів,  

А навпаки — і Пушкін би не склеїв... 
 

ПРО ПОСТАТЬ І ЛИСТОПАД 
Жадане ти моя, Жадане!  

Роман Скиба в Ірпені  

 

Постать знов у музеї прокинеться,  

На душу прийме рядок Семенка.  

Ой ти, Скибо, моя ясновидице: 

Де вчорашні півогірка?! 

 

Постать має циганську звичку,  

Постать знає — до Львова треба: 

Знов сідає у електричку,  

Щоб чкурнуть в Листопадове небо. 

 

Та у п'яній столиці чомусь  

Змінить намір, мов колір — медуза: 

Може, в когось натхнення — муз,  

А у постаті — все-таки муза! 
 

СЕРГІЄВІ  РУДЕНКУ 
 

В Сергія Р. попереду усе: 

Йому ще їздить на «Червоній фірі»,  

В «Літ. Україні» друкувать есе  

І до Канади відлітать у вирій. 

 

Йому ще пити разом з «Бу-Ба-Бу»  

Сумську горілку від Гриценка Колі,  

Кохати музу — тричі на добу,  

І Льоню Ку обписувать — на волі! 

 

Він взагалі ще житиме «ніштяк»: 

Як Льоня Кра, як наше «третє око»… 

Аж доки добрий Юра Позаяк  

Тихесенько ударить шлакоблоком. 
 

БАЛАДА ПРО МИХАЙЛА ГРИГОРІВА 
 

Він гордо ніс її, як прапор, 

І не давав нікому лапать, 

І, мов Вітчизноньку, любив, 

Бо не украв, а заробив — 
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Таку цнотливу, незужиту… 

І так йому хотілось жити! 

Струнка, гарнесенька, авжеж: 

Цю — не задушиш, не уб’єш… 

 

Дай, Боже, сили корешам, 

Що за одненького вірша 

Отак Михайла вшанували, 

Немов йому вже й музи мало! 

 

І пестив щастя у руках, 

Як найостанніший чувак… 

Дивився Київ знов і знов: 

Поет зі шваброю ішов. 

 

 

АНАТОЛІЮ ПОГРІБНОМУ  
 

Я вночі тепер біжу по сало — 

Почуття виснажують умить: 

Ви ж мене в Тичину закохали, 

Що мені з дружиною робить?! 

 
 

КОЛИСКОВА ДЛЯ  ІБТ 
... не згадаю твоїх ніг 

... а які цицьки у тебе 

не згадаю хоч убий 

... потім ти мені підкажеш 

як тебе сьогодні звуть 

Ігор Бондар-Терещенко. Поsтебня. — Харків: Фоліо, 2001. 
 

І чого лиш не буває з ІБТ — 

Забуває про оце він і оте… 

Ні жінками, ні Медведем не злякать,  

Котрі можуть ручки-ніжки відірвать. 

 

Не згадає (от щасливий!) ні на мить,  

Що від нього у поеток там болить…  

І не тільки у поеток ... І не там ...  

Знов замучено Адама і мадам — 

 

Хоч убийте, він не скаже — де і як: 

Мило спить, мов партизан-неандрусяк,  

І Оксаночка Забужко уві сні  

Все муркоче йому гендерні пісні. 
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З ДИСЕРТАЦІЇ ПРО ГУЦУЛКУ КСЕНЮ  

І РУСЬКУ МАТЬ 
Тут аура вітчизни, руська мать, 

І шастають по горах блядь і тать. 

А де ж мальовані коханки та коханці? 

Петро Мідянка. Трава господня. —  

Л.: Кальварія, 2001. — (Ковчег).   

 

Поети вміють тільки віршувати, 

А що гуцулкам? Їм хоч вовком вий! 

Один коханець шастає в Карпатах, 

І навіть той — мужчина сніговий… 
 

ПОЕМА ПРО МОРЕ 
Море подалося вслід за коханим, 

Вже не повернеться. 

... Жінка хотіла море забути. 

Не забувалося... 

Галина Крук. Антологія «Протизначення». —  

Л.: Кальварія, 2001. 

 

Ви дайте, Галю, панночці пораду —  

Їй трішки треба воду поносить: 

Хай коромисло вигнеться доладу,  

Нехай вона натомиться й поспить... 

 

А Ваня, мов барвінок, ще прив'ється — 

Попросить і води, і не води... 

Візьміть його у жменю — все минеться: 

У Вашій жмені Ваня — хоч куди! 

 

Благословляю Вас — як сіно й вила: 

Ще закружля лелека над селом...  

А море, Галю, далі полетіло: 

Ну, підмануло Ваню — підвело! 
 

 

ОСВІДЧЕННЯ В МЕТРО 
А ми з тобою — 

нерозлийкава. 

Тому і барвумен до нас ласкава. 

Тобі розчинну, 

мені в зернятках. 

І неодмінно — 

в одне горнятко… 

Роман Скиба. Антологія «Протизначення». —  

Л.: Кальварія, 2001. 

 

Болить ребро, якого вже немає,  

Зате є Ти — на згадку про ребро.  
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Тебе створили. Ти іще літаєш… 

Іще літають музи у метро! 

 

І хай мені не вірить О. Забужко,  

Доводячи, що Ти — не із ребра.  

Ми — нерозлучні, як вино і кружка,  

Мов Магомет й спокуслива гора! 

 

Нам іще пити з одного горнятка,  

Любити сина і… його ребро.  

Робити разом вірші і зарядку… 

Не загубись лиш, мила, у метро! 

 

 

ВЕЛИКИЙ ІНТИМ 
Останній поїзд зникне з виду, 

Пора автобусів мине, 

А все ж Ти вір, що я приїду, 

Чекай мене. 

Сльоза очей хай не зволожить, 

Торкне мелодія уста. 

А коли пісня не поможе — 

Лічи ... до ста! 

Василь Струтинський. Приспана снігом душа. —  

Чернігів: Деснянська правда, 2001.  

 

Коли Тобі чомусь насниться,  

Що Ти беркицьнулась з полиці  

В якомусь потязі вночі, — 

Візьми мене і помовчи. 

 

Нехай дзижчить комар (чи муха),  

Та Ти його (її) не слухай, 

А не лежиться — не лягай: 

Візьми мене і погортай. 

 

А як сльоза розчулить очі  

О другій чи о третій ночі,  

Ти уяви, що це — вже рай,  

І все читай мене, читай... 

 

Отак натхненно (хоч до ранку)  

Рахуй поезії, панянко, — 

Хай іншим сняться поїзди!  

Мене ж, кохана, не буди… 
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НОСТАЛЬГІЙНЕ 
Виходимо на вулицю.  

Жінка без парасолі.  

Але і я без кулемета.  

Василь Слапчук. Сучок на костурі подорожнього. —  

Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2002.  

 

А ми сьогодні – мов Адам і Єва,  

Шокуємо поетів і котів: 

От не прикрила душу королева – 

І я її стріляти розхотів... 

 

ДУЖЕ ОПТИМІСТИЧНЕ 
Я з пластиліну образ ваш ліплю 

(Бо ліньки вийти глини накопати). 

… Мені ж бо знов лишається жадати: 

Щоночі помираючи на вас, 

Щоранку вам на радість оживати! 

Олександр Стусенко. Віршоване домагання, 2002.  

 

Мене переповняють почуття, 

Та я не маю навіть пластиліну, 

Тому і лусну. Зараз. В цю хвилину… — 

Отак уже й вмираю півжиття 

 

Для Вас. А Ви п’єте собі чайок 

Чи кров мою, розведену віршами… 

Це не любов, коли прекрасній дамі  

Не хочеться натиснуть на курок. 

 

І Ви б натисли. До нестями. Рвучко. 

Щоб вже не потривожив супостат… 

Та боїтеся більшого в стократ: 

А що, коли не схибить Ваша ручка?! 

 

 

КЛЯТВА 
дозвольте покохати і вас і вас і вас 

я — ваш від капелюха до самих підошов 

Петро Коробчук. Загальний вагон. —  

Одеса: Астропринт, 2001. 

 

Я без капелюха — не Ван Дам, 

А тому у траурі, мадам: 

В нього закохалася по вуха 

Та маленька, з крильцями, падлюка… 

 

Як же Вас голубити, мадам, 

Коли я й руки Вам не подам: 
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Став мій пальчик, наче огірок — 

Закохався в нього молоток… 

 

Я, мадам, стерпів би двісті мук, 

Та сідниці визирають з брюк: 

Їм, сідницям, наробив морок 

Еротично вигнутий гвіздок… 

 

Навіть мій єдиний… постраждав — 

Я невдало кактус обійняв! 

Тож клянусь: увесь віддався б Вам, 

Та вже нічого віддать, мадам… 

 

 

БАЛАДА ПРО СТАРІСТЬ 
Буде осінь — будуть яблука,  

А за яблуками — рай... 

... Батько вчитиме женитися... 

Мабуть, він вже постарів. 

... Всю печаль віків із себе виблюєш, 

Доки станеш соняхом в траві. 

Ігор Павлюк. Чому бувають некольорові сни //  

  Кур'єр Кривбасу. — 2001. — № 145.  

 

Вдвох сховаємось від осені  

На городі, як в раю, — 

Буде сонях там над босими  

Шепотіти: «Ай лав ю...» 

 

О, як ми його «полавкаєм» — 

Хай пробачать животи!  

Милуватимусь я мавкою  

І «крутим» поетом — ти… 

 

... Не тичиниться у витязя,  

Місто гавка у вікно,  

Батько вчить мене женитися,  

Тільки місту — все одно. 

 

І сиджу, такий несхований, — 

Підступа печаль віків...  

Ти ще, мабуть, нецілована,  

Тільки я вже постарів. 
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САМОКРИТИКА 
Звідки беруться діти?  

Діти беруться нізвідки. 

Василь Рябий. Портрети з протягу. —  

Коломия: Вік, 1998.  
 

Для чого ж існують мами?  

Мами помиють рами.  

А татусі? А ти?  

Як не крути — "понти"... 
 

ТРАКТАТ ПРО ЛОСКІТ 
хворіє нежиттю трава 

... я на русалку хтиво задивляюся 

що замерзає в місячнім теплі 

Віктор Стельмах. Ланцюг для циферблата // Форма(р)т. —  

Л., 2002. — №3.  

 

Вийшов якось уночі віршів пописати.  

Місяць виріс, мов гарбуз, — кажуть, на тепло.  

Раптом бачу — в кропиві дівчина хвостата —  

Якщо зважити, мабуть, 60 кіло. 

 

Біденяточко таке — дрижаки вже ловить,  

Ненаписані вірші і мою цноту...  

Я б із нею до півнів розмовляв розмови,  

Та чомусь, якраз вночі, дрихну і росту. 

 

Плаче нежиттю трава — нежить буде в юнки. 

Ой, жалюча кропива у дворі моїм! 

Я б їй так поспівчував — спраглим поцілунком... 

Та від лоскоту — хроплю і багато їм. 

 

БАЛАДА ПРО ВЕЛИКУ 
твої сідниці тверді наче дерево 

твої груди мов бані на нашій церкві 

коли ти миєшся у нашій річці 

між твоїми стегнами пропливають човни 

Сергій П’ятаченко. Життєпис змії. — Суми: Собор, 2002. 

 

У мене руки, наче два кобзони — 

Співають палко на Твоїх полях. 

Я можу все побачить безборонно 

І дещо перевірити на смак. 

 

Ти — натуральна, а тому — надія, 

Тебе в Червону книгу занесуть, 

Бо в нас великих баб робить не вміють — 

Вони мечами небо нам псують. 
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І хай я лиш якийсь дрібний горацій — 

Повір тому, хто на Тобі повис, 

І не роби пластичних операцій: 

Від них буває джексон, а не ніс. 
 

ОДА МОЇЙ ДРУЖИНІ 
Вона спершу поклала мені на спину шафу 

з платтями і черевиками 

… до ноги прив’язала ліжко 

щоб я став схожим на… 

… нормального чоловіка нарешті 

Василь Голобородько. Вона спершу поклала… //  

Знак нескінченності. — К.: Факт, 2002.  

 

А в нас — не так. Я ж дуже гордий! 

Ти рухаєш ліжка, комоди… 

Шухляди, крісла і стільці 

Літають, наче горобці. 

 

І холодильник, мов лисиця, 

До Тебе лащиться — боїться. 

Столи і шафи, інша рать 

Лише від погляду дрижать. 

 

Ти й небо здужаєш безкрає! 

Я ж на собі Тебе тримаю… 

 

 

БАЛАДА ПРО ЧАРІВНЕ ДЕРЕВО 
Просто дівчина / на крокодилові дерева  

… а я замріявся / про кленові капці  

пошиті з вітру / на твоїх ноженятах  

… підемо під черешню  

кликати діток /у світ широкий  

Андрій Криштальський. Золотий томос. — 

Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2001.   

 

Уже місячна ніч — хоч скарби на городах збирай!  

І римується все — від Криштальського до України… 

Я на ручках тебе, наче вітер, поніс би у гай,  

Тільки ти, мов Забужко, поважчала аж на пір'їну. 

 

Я пошию тобі черевички з чарівних віршів,  

Щоб дрючки й цибульки не вкололи твої ноженята, — 

Сам Слапчук крокодиляче дерево тут посадив,  

Ну, а класиків, мила, потрібно, пардон, шанувати! 

 

Ти не бійся дощиська — поетів боятись не слід,  

І невинні, мов хлопчики, сплять вже давно крокодили.  
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Може, працею зморені, кимось заповнимо світ...  

Тільки б їх так, як нас, у «Кур'єрі Кривбасу» любили! 
 

 

ПІСНЯ ДОСВІДЧЕНОГО ФРОНТОВИКА 
Ласую в стільникові словника… 

Ігор Калинець. Беринда // Знак нескінченності. —  

К.: Факт, 2002.  

 

Коли у нас із музою війна 

І кулеметна арія луна, 

І можна залишитись без вечері, — 

Харчуюсь тим, що бачу на папері. 

 

Жую делікатеси Калинця, 

У Григоріва спробую винця, 

Смакуючи млинцями Воробйова. 

А потім вирушаю вже на лови 

 

Якоїсь апетитної на «-нко»… 

Та треба ще ж поласувати медком: 

Немов ведмідь, залізти в щільники 

Поцуплених у Штоня словників… 

 

І хай які попереду бої, 

Неначе українські солов’ї, 

Ми виживем серед квартирних площ. 

Хоч я завжди за мир: за мир і борщ! 
 

 

ОДА ЧЕРВОНІЙ КРОВІ 
Дівчинка з блакитною кров'ю… 

… Дівчинка не пристосована… 

Катерина Бабкіна. Автопортрет. // Форма(р)т. —   

Л.: 2002. — №4.  

 

Ти — моя надія заповітна,  

Донор у якомусь із життів, — 

У поетів кров чомусь блакитна,  

Тільки нам червону хтось лишив. 

 

Знаю, порятуєш пізно й рано,  

Хай який би кілер не прилип.  

А тепер — хоч поцілуй, кохана,  

Бо вірші — вони неначе грип... 
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БАЛАДА ПРО НАЙПОТАЄМНІШЕ 
Я вірші рвати для багаття мусив… 

… А ніч стояла за дверми навпочіпки –  

така ревнива, ох, така зім'ята вся.  

Розплеще всім старезне потороччя...  

Андрій Криштальський. Золотий томос. —   

Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2001.  

 

Я розумію Гоголя, мов друга, — 

Такий він рідний, наче замок Лю… 

Ми славно грілись — нас вкусила муха,  

Та я для Тебе й нічку підпалю! 

 

Нехай собі горить і не ревнує,  

І не пліткує на усю Волинь: 

Я вірші не палю ніколи всує — 

Я теж зразок для решти поколінь! 

 

Палає ямб — туди йому й дорога!  

Щось відсирів хорей — такий облом, — 

Бо Ти така, немов втекла від Нього,  

І знаєш, чим скінчився другий том... 

 

ПРО ФРАЗИ І КІЛОГРАМИ 
Сало слова 

Василь Слапчук. Сучок на костурі подорожнього. —  

Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2002.  

 

Яка поживна українська мова: 

Калорії й білки — у кожнім слові,  

І хто балакать, як Жулинський, вміє, – 

Від смакоти такої не змарніє!  

Та я сьогодні зранку на дієті: 

Читаю Кокотюху «на рассвєтє»… 
 

 

НІЧОГО НЕ СТАЛОСЯ!!! 
А може, це лиш зміни на погоду?  

Та щось не так. Що? Поясни мені.  

Поліна Михайлюк. Щось сталося. — К.: Смолоскип, 1995. 

 

Мій ніс 

у нічній мансарді,  

мабуть, розгледіла  

самотня зірка, —  

інакше чому ж вона  

потрапила до філіжанки  

з цією кавою? 
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Я зрадів, 

мов гоноровита відьмочка, 

підсолодив 

мою чорну каву 

з розплющеним оком 

молоденької зірки 

і випив одним бажанням — 

як маленьке море. 

 

Чекав, доки мансарда 

стала білою, 

мов кістка кентавра, — 

НІЧОГО НЕ СТАЛОСЯ!!! 

Може, слід було 

не додавати цукру?! 

 

ДОКІР ОХРІМОВИЧУ 
А друг якому ще вчора ти вірив… 

Постукає у двері 

Обшиті людською шкірою. 

Андрій Охрімович. Замкнутий простір. —   

Л.: Кальварія, 2002. 

 

Я двері шкірою обшив, 

Сиджу, кайфую від душі, 

Бо хтось колись в якихсь краях 

Збагне, що шкіра ця — моя, 

І ці веснянки — не чужі… 

Сиджу, кайфую на межі. 

 

СОН ПОЕТА КО 
Купецькі обози із гре у варя 

... ув Україні поспільство киря 

... свято для кожного 

    для шахтаря  

     для кобзаря 

      і лопаря  

мовчки мороз позирає у вікна  

янгол залізний з лицем упиря  

Олександр Корж. Із гре у варя // Кур'єр Кривбасу. — 

2001. — №142.  

 

Ішов Андрухович із гре у варя,  

Аж бачить — в АУПі поспільство киря: 

За день кобзаря і за день шахтаря,  

За янгола Юру з лицем упиря. 

 

Ніколи не сплять Бу-Ба-Бу й СБУ,  

Мене бережуть, наче кролик траву,  
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Літає Забужко — на чому? Забув...  

А я собі бачу кобилу рябу. 

 

Гуляю, як західний вітер, Махном,  

Комусь ІБТ підмішаю в вино.  

І гріх не прокинутись в нашій Укра... – 

Кобилі рябій відпочити пора. 

 

МАРШ ПАТРІОТА 
і, вихопивши з ватри головешку, 

із криком пастку ангелів оббіг. 

... тільки б не переплутати дні і ночі... 

Василь Герасим'юк. Серпень за старим стилем. — 

Л.: Кальварія, 2000. — (Ковчег).  

 

Я, ніби Пікуль, сплутав дні і ночі,  

Як Маркес, без троянди не пишу,  

Мов Кожелянко, щось таке пророчу...  

Я — як Шекспір: не нюхав анашу! 

 

Шимборська, наче я, грішить віршами,  

Забужко теж (по-моєму!) грішить… 

З Ахматовою схожі ми зубами,  

І Астрід Ліндгрен покохала б вмить 

 

Такого геніального «парнішку»...  

Та я, Рембо — від чогось і до брів —  

Стокгольм лишивши без своєї книжки,  

В «Ковчезі» пастку Нобеля обплив!!! 

 

 

ПРО ЕММУ АНДІЄВСЬКУ, ОЧЕРЕТ  

І ДИСКРИМІНАЦІЮ 
тихо росте душа,  

мов ламкий очерет. 

Сергій Жадан. Антологія «Протизначення». —  

Л.: Кальварія», 2001. 

 

Шлю у ООН печальні телеграми —  

Розповідаю пристрасно про те,  

Що в Україні у поета драма —  

Душа ні на міліметр не росте. 

 

Вагу не набирає, як корова,  

Хоч Кордуна й Пашковського вжива: 

Вона була два грами на Покрову,  

Сьогодні переважив — знову два... 
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А в Емми у Німеччині — чотири,  

Та ще й тендітна, наче очерет...  

Не пишеться — немов об'ївся сиру: 

Отак у чомусь і сидить поет! 
 

ПРО КРИЛЬЦЯ 
Мить — і пейзажі утікаючі! 

На чорних ґудзиках трави 

так легко мається і кається, 

що натворив і натравив. 

Назар Федорак. Антологія «Протизначення». —  

Л. : Кальварія, 2001. 

 

Поет повинен трішечки страждати: 

Шукати п'ять копійок у траві,  

Впиратися у музу, мов граната,  

І каятись за все, що натравив. 

 

Ти знову там — у телефонній буді —  

Когось недоїдаєш уві сні...  

Ти віршем навіть мертвого розбудиш  

І подаруєш Мамчура* — мені! 

 

Хтось крильця надірвав тобі — приклей: 

Мабуть, не я, а вітерець завзятий! 

Поети чимось схожі на людей — 

Їх теж потрібно трішки лупцювати… 
 

*Дмитро Мамчур — поет, філолог і журналіст — приятель Назара і Романа 

(Скиби). Після закінчення Львівського університету, емігрував до 

Чернігова... 

 

 

БАЛАДА ПРО ОДНУ ЗАРАЗУ 
Ти спитаєш, у чому фішка,  

Скільки коштує нині донецька грусть... 

Я знов замовлю пива, 

    Як хочеш, то й вина...  

Відтак існує перспектива,  

Скажімо, випасти з вікна. 

Олег Соловей. День Перемоги // Форма (р)т. —   

Л., 2002 — № 3.  

 

Лиш півковточка Жадана —  

Й не треба ні вина, ні пива: 

Яка чудова перспектива  

Нам з Вами випасти з вікна. 

 

Який екзистенційний фарт —  

Летіти повз чиїсь манатки...  
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Все під контролем: зліва — грядка,  

А там — троянди й виноград. 

 

Вона заразна — наша грусть,  

Як фінка Вольвача, що нишком...  

А вірші — тільки хрусть та хрусть —  

Все розраховують на книжку. 
 

ОДА КОРОВІ МАНЬЦІ 
Корова діда Михна дає таке молоко, 

що вип'єш сто грамів – і хочеться гімн співати. 

Василь Сагайдак. Повторення літа. —  

Л.: Кальварія, 2001. — (Ковчег).    

 

Це молоко цілюще, мов коньяк, – 

На подвиги і творчість надихає. 

Сто грамів випив – чим не Сагайдак? 

Гайда чудити з музами до гаю! 

 

Це молоко – не в мишоловці сир: 

Дрівець би бабці Ліні нарубати… 

Ковтнув цеберко – і уже Шекспір. 

О, Манько, як люблю я Вас, рогату! 

 

Це молоко… Спасибі, Ви така… 

Та я давно не жадібний на славу: 

Пришлю Вам Федюка й Римарука – 

Нам так потрібні Сартри й Окуджави! 

 

 

БАЛАДА ПРО ЧИТАННЯ 
Напад кохання 

На розкиданих книжках. 

…Спершу й не чути 

    Гострих ребер усіх цих томів… 

    … Добре, що деякі розгорнуті 

(Скільки свідків світять очима…) 

Людмила Таран. Альманах «Колекція». — К: ТА «500», 2002.  
 

Що, пардон, за любощі в подушках?  

От під нами — текстів океан: 

Вчора ми кохались на забужках,  

А сьогодні будем на Таран. 

 

Не біда, що в них бувають ребра —  

Загалом гладенькі і міцні...  

Деякі, розгорнуті, мов зебри,  

Ніби в такт підмигують мені. 
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Як живі — ворушаться, шепочуть  

До колін, гомілок і сідниць...  

Ми на них напали проти ночі —  

Нам із ними добре горілиць! 

 

Так їх не читав ніхто й ніколи —  

Ще таке читання не прийшло...  

Так на квітах розкошують бджоли,  

Так жокей сідає у сідло! 

 

Завтра я собі позаздрю, люба, —  

Хай нас це читання не мине: 

Треба покохатися на Дзюбі,  

Доки ще не продали мене... 

 

МАКСИМУ РОЗУМНОМУ 
 

Ми — з антикваріату: 

Іржаві, мов «Аврора». 

Нас бачили учора  

У храмі Герострата. 

Там щось не загорілось — 

Ну, от вам і погрілись! 

 

БАЛАДА ПРО ВІРШІ 40-ЛІТНЬОГО,  

ЯКИЙ ХОЧЕ, АЛЕ НЕ МОЖЕ  
В сорок зненацька вночі наїжджа 

проза, мов рекет. 

… сорок — це корок… а клята душа 

все ж витікає. 

Ігор Римарук. Діва Обида. Видіння і відлуння. —  

Л.: Кальварія, 2002.  

 

Ви не приходите — чи постарів, 

Мов Андрухович, різник Кожелянко? 

Ніби і хочеться — ввечері й зранку 

Взяти дещицю зі свята богів. 

 

А не береться… Лиш сунуть кати — 

Ввімкнено праску, вже смажиться проза… 

О, як ми з Вами — невтомно, на «ти»! 

Не пам’ятаєте? Ох ці склерози… 

 

Де Ви тепер, у яких латишів? 

Хто Вас римує — шалено, затято? 

Що там тих 40 — спитайте в душі! 

Вам тільки треба її наздогнати. 
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МАРШ ЕНТУЗІАСТІВ 
пиво вищає понад народами 

... сідала сусідська квочка 

висиджувати сонце, а наша квочка місяць 

Володимир Цибулько. Ангели в піраміді. —  

Л: Кальварія, 2001.  

 

Наш городик — всім на диво: 

Посадили стільки пива,  

Що у будь-яку погоду  

Нас не виженеш з городу! 

 

Наша квочечка — завзята: 

Народила вже гармату 

І тепер чекає знов... 

От що значить, блін, любов! 

 

В Україні сонце сяє,  

Пес Жульєн вірші складає,  

Спить отаман на коні,  

Вірш ворушиться в труні...  
 

 

ДРІБНИЧКИ 
сьогодні ранком я чистив зуби 

і вони випали в умивальник 

до того ж голитися було вкрай незручно 

бо одна моя рука лишилась у ліжку 

і я ненароком відрізав собі голову 

після цього я майже байдуже сприйняв 

те що мій дезорієнтований тулуб 

випав з балкона 

Сергій П’ятаченко. Життєпис Змії. — Суми: Собор, 2002.  

 

Коли надходить творчості жага — 

У мене віднімається нога, 

І враз рука скрипить, немов протез… 

Я потрапляю: мордою — в процес. 

 

Тому, коли почуєте вночі, 

Як хтось по-австралійському кричить, 

Продовжуйте свою любовну гру — 

За стінкою немає кенгуру. 

 

І навіть як з балкона на пісок 

Хтось гепнеться, немов чогось мішок, — 

Не переймайтесь, не сушіть весло: 

Поету знову голову знесло… 
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ОДА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ КАВІ 
Ранками варю духмяну каву, 

На її аромат  прилітають 

Янголи. 

Софія Киричок. Кава для янголів. —  

Чернігів: Чернігівські обереги, 2002.  

 

Янголи прилітають на каву — в Чернігів, 

І смакують ню, мов востаннє в житті, 

І п'ють її без цукру, щоб було гірко, 

Забуваючи про все на світі. 

Дивлюся на цих гостей і не розумію, 

Чому так мрію стати одним з них? 

 

 

БАЛАДА ПРО КЕЛІЮ І ЦИГАРКИ 
Дістаньте бісер, свині вже поснули! 

… як добре без людей… 

Антоніоні, Пазоліні і Фелліні 

сидять на сходах, палять сигарети… 

Костянтин Москалець. Символ троянди. —  

Л.: Кальварія, 2001. — (Ковчег).  

 

Дістану бісер — вже поснули свині, 

Лиш про Фелліні в денник напишу, 

І прийде він разом із Пазоліні — 

Набити морду моєму віршу. 

 

Знайдеться раптом щось на підвіконні — 

Погладжу, наче душу, хоч на мить… 

До келії примчить Антоніоні 

І буде, гад, до ранку нас мирить. 

 

… Тепер, Чубай, допомагай піїту, 

Рябчук, хоч цигарками виручай! 

Я змушений з Кундерою курити, 

І обіцяв Сократ  зайти на чай… 

 

 

ПІСНЯ ПРО УКРАЇНСЬКУ КНИЖКУ 
У попа була собака...  

З кримінального фольклору, почутого на Петрівці 
 

Ой була у Костя книжка —  

Він її любив. 

Та й не стала шматком сала —  

Він її спалив… 
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БАЛАДА ПРО КРИТИЧНІ ДНІ  

ЕКСПОНАТІВ 

В музеї дон Жуана вас зустріне 

його надбання — донна Анна… 

Тимофій Гаврилів. Повертаючись до сказаного //  

Форма(р)т — Львів, 2002. — № 4.  

 

Я — експонат небезталанний: 

Музей — не розкіш, а проте 

Прийшла до мене донна Анна, 

Щоб помовчати про оте… 

 

Така принадна, небездушна — 

Неначе сало до борщу… 

Стою, мов скеля непорушний, —  

Про Процюка чомусь мовчу. 

 

О, донно Анно, донно Анно, 

Я стільки чув про Ваші дні! 

Звичайно, чув не від Степана — 

Пробачте, дивному, мені 

 

І вибачте Штефка, будь ласка! 

Хтось теж не проти, а проте… 

Ви знов прийшли не до Прохаська, 

Критичні дні — у ІБТ* 

_____________________________ 
 

* «Критичні дні Анни» — так називається рецензія Ігоря Бондаря-

Терещенка на відому книжку Тараса Прохаська. 

 

 

БАЛАДА ПРО СКАРБИ 
На тарелі. Несу Себе. 

… любов коштує 20 копійок. 

Вибач мені, що я божевільна. 

Оксана Гончарук. Поезії // Форма(р)т. —  

Л., 2002. —  № 4.  

 

Любіть поеток — сонних і кирпатих! 

Недорого: за гривню чи за дві. 

У них — такі спокусливі цитати 

І загадковий вітер в голові. 

 

Любіть поеток в літаку і в ліжку — 

На тому світі, може, не дадуть! 

Не кваптеся, побудьте з ними трішки — 

Вас теж полюблять, хоч не в тому суть… 
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І хай це — єви  в кубі та квадраті, 

У березні — трояндова зима, —  

Насправді  жінки не бува багато: 

Або та є, або її нема. 
 

БАЛАДА ПРО НІЖНОГО ЛЮДОЖЕРА 
І лагідно, майже ніжно, з'являються людожери, 

І гостро чогось бажають  їх зубоньки золоті. 

… Отак і ти , крізь сон  промчавши гуном, 

На ранок забуваєш, ким єси. 

Назар Федорак. Досвід  повертання. —  

Л.: Кальварія, 2001. — (Ковчег) 

 

Хтось просто спить — великий, як Процюк,  

Мені ж щоночі вистача секретів: 

Я сім разів з'їдав Галину Крук, 

П'ять — Іру Старовойт і три — Галету. 

 

Виблискуючи ротом  золотим,  

Смакую ніжно те, що не вмирає… 

Хтось просто спить — і це також інтим, 

А я гурманю постмодерним раєм. 

 

Хай проситься на зуб найкращий друг, 

Та я не ласий на його шкоринку… 

Хтось  просто спить — по-моєму, Процюк. 

Чиї це буси? Начебто Іринки! 

 

ЕПІТАФІЯ ОСЕНІ 
осінь мені ввижається 

літерою О 

Василь Сагайдак. Повторення літа. —  

Л.: Кальварія, 2001.— (Ковчег) 

 

Очі. Оселя. Обличчя. ОМОН… 

Морда. Омлет… Обережно! 

Знову поета замочує «О» — 

Вічно соплива, мов Брєжнєв. 

 

Вкотре Остапа чогось понесло — 

Мокро і проситься в Ріо… 

Ось і отримав — тавро чи крило. 

Ось, ти хотів — і отримав. 

 

Просто дожити — ото й усього, 

Якось — до «З» чи до раю. 

Добре було б закохатися в «О»… 

Хай її німці кохають! 
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БАЛАДА ПРО ВІЙСЬКОВУ КАР'ЄРУ 
Чистить зуби мов табельну зброю 

і засинає поруч з тобою 

Сергій Жадан. Балада про війну і відбудову. —  

Л.: Кальварія. 2001.   

Пане полковнику мій синьоокий! 

Надія Галковська. Пісня «Козачка» 

 

В когось муза — така панянка, 

Приїжджає лише на танку, 

І сигналить комусь з гармати: 

— Мій полковнику синюватий! 

 

Хтось упріє, мов сто поетів, 

Адже дама в бронежилеті. 

Хоч сметану безплатно б мати… 

— Генерале мій синюватий! 

 

Навоюється хтось до ранку, 

Приголубить, немов берданку, 

Всі набої скінчились — спати… 

— Мій ти маршале синюватий! 

 

Та народиться хтось героєм — 

Знов, мов Жуков, запрагне бою. 

Ще не вмерла… І серце тенька. 

— Мій ти гетьмане золотенький! 

 

ЛЕГЕНДА ПРО ФЕМІНІЗМ 
Адже трутень — бджолине  серце — 

пилом вкрив… 

Станіслав Вишенський. Перевтомлені 

скафандром. — Л.: Кальварія, 2001. — (Ковчег). 

 

Ми всі від Єви в цей квітник прийшли, 

Суть — не в Адамі… Тільки б не забути: 

Некохана бджола — лиш півбджоли, 

А трутень, що кохав, — уже не трутень! 

 

ТРАКТАТ ПРО ТЕ,  

ЯК ЗАЙМАТИСЯ ЛЮБОВ'Ю 
ми танцюємо  

на столі...  

з дівчиною...  

... оса на твоєму лоні  

така салонна 

Юрко Покальчук. Інше небо. — Л.: Кальварія, 2001.  
 

Спочатку потанцюєм на столах —  

Нехай схолоне трішки наша кава.  
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Сто тарілок розіб'ємо ласкаво,  

І я — за двох! — одержу по зубах. 

 

Вам віртуозно ще тягнуть мене,  

Як верхнє «до» — крутій ласкальній примі.  

Я так інтимно пахнутиму Римом!  

Так, це — «Чензано», а не "Каберне"... 

 

Щасливих нас зачмокає готель,  

Не викурить, як «Приму», на дорогу.  

І там, в готелі, ми простягнем ноги...  

Не в тому сенсі, о, мадмуазель! 

 

Нам все насниться: сало із борщем,  

Оса на лоні — звабливо цибата...  

Коли я сплю, то зможу так багато!  

А вранці похмелюся Вам віршем. 

 

БАЛАДА ПРО ТІНЬ 
потримав мрію на колінах  

і відпустив...  

... ось він  

гріх колін 

Василь Рябий. Портрети з протягу. — Коломия: Вік, 1998. 

 

Чіпляюся до музи без упину —  

Віршата прагнуть все нових утіх: 

Мене тримала мрія на колінах —  

Мабуть, перетримала, як на гріх. 

 

Уже болить папір і скиглить ручка,  

І щось у музи нібито болить...  

А рими — наче мухи на липучку!  

І тінь Драча хитається, як віть. 

 

Гойдаюсь в унісон химерній тіні,  

Десь — не в кальсонах! — воскресає суть...  

У мрій — такі спокусливі коліна! —  

На жаль, поети стільки не живуть. 

 

БАЛАДА ПРО ВСІХ 
цілувала рибка вітер  

листок — течію шалену  

... танцювала рибка з раком  

а листок стояв і думав... 

Василь Рябий. Портрети з протягу. — Коломия: Вік, 1998.  
 

Всі кохають тишком-нишком: 

За котом аж сохне мишка,  
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І стара пожовкла книжка  

Прагне пальчиків твоїх.  

В СПУ роман з АУПом,  

Ліжко потребує дупи,  

Хтось ревнує вас до супу  

І розумних — до дурних. 

 

Всі кохають до нестями: 

Ми — "Спартак", вони — "Динамо". 

Іісус кохає Раму, 

Рама — маму і буквар. 

Знявся б черевик з ногою, 

Тужить явір за вербою, 

А поет — той сам з собою... 

За манюній гонорар. 
 

 

Я ВАС БАЛКОНЮ  

(соло для контрабаса) 
заклякну в тиші неосудній 

коли побачу на балконі 

віолончель твоєї сукні 

Василь Сагайдак. Повторення літа. —  

Л.: Кальварія, 2001. — (Ковчег). 

 

Я на балкон зійду, мов контрабас, 

Зіграю Вас у профіль і анфас, 

А Ви собі п'єте холодний квас 

І зовсім не балдєєте від нас. 

 

Така навпроти, мов віолончель, 

Не зводите проникливих очей 

З блакитного балкона, тих плечей… 

Неначе Вас хтось «Ватрою» пече. 

 

А хтось же не рояль — якийсь кларнет, 

І я зробив би з нього вінегрет 

Огінського! Та він, здається, мент… 

Ми сядемо, але в кабріолет. 

 

Поїдемо куди-небудь — в туман, 

Де нас не знайде жоден графоман… 

… Я Вас балконю: чи пропав, чи пан — 

І контрабаси можуть, мов орган! 
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БАЛАДА ПРО МАНЬЯКІВ 
Пом'янімо всіх тих,  

Хто не став маньяком… 

Олександр Гордон. Продажні поети 90-х.  

Полеміка з жадаючими // Форма(р)т. — Л.: 2002. —  №4. 

 

Пегасик мій тремтить із переляку, 

Немов за ним ганяються хорти: 

Куди не підеш — скрізь одні маньяки, 

На площу Ринок вільно не пройти. 

 

Один — на «С…» — всміхається драконно, 

У іншого — на «Ж…» — своя війна. 

Вже мій дізнались номер телефону, 

Уже мене послали просто на… 

 

А друг степів, зухвалий, наче Карлсон, — 

Той, що на «П…», — в столиці потрошить. 

Жаль, не читають ще мене на Марсі 

Й в Парижі — на межі тисячоліть… 

 

Продам останній светр за шеляг миру, 

Готовий всіх — на «Б…» й на «Г…» — любить… 

Нема вірша — десь ділася сокира, 

Ну, як на світі без сокири жить?! 

 

З ДИСЕРТАЦІЇ ПРО ЗАЗДРІСТЬ  

ОСТАННІХ РОКІВ  2001-2002 
Ходжу до клозету. Ходжу до театру. 

Олександр Ірванець. Вірші останнього десятиліття  

1991-2000. — Л.: Кальварія, 2001. — (Ковчег — Випуск 3).  

 

Пишу про театри, пишу про клозети, 

Про себе і друзів пишу у газетах. 

Не заздрю ні Сартру, ні Бальзаку, 

А тільки Пашковському й Римаруку… 
 

БАЛАДА ПРО МЕНЕ, ЇЇ, ТЕБЕ І ЙОГО 
— Цей годинник він чи вона?.. 

… Якщо ваш годинник поспішає — 

його десь чекає годинник 

протилежної статі.  

Василь Слапчук. Сучок на костурі подорожнього. —  

Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2002.  

 

Хай ревнують турок і монгол,  

Бо годинник — все-таки не сало: 

Я тобі подарував його,  

Ти мені її подарувала. 
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З ними нам стабільно, мов рублю,  

На якого «бакс» не зирить чортом, — 

Я тепер із нею все роблю,  

Знаю: він — твій янгол на курорті. 

 

І така ідилія у всіх,  

Що нудьгують навіть папарацці!  

Тільки, люба, не розбещуй їх,  

Бо я знову спізнююсь на працю... 

 

БАЛАДА ПРО ГУЛІВЕРІВ 
— Тане свічка воскова, 

Тане, 

Ой маленькою Москва 

Стане! 

Мойсей Фішбейн. Розпорошені тіні. —  

Л.: Кальварія, 2001. — (Ковчег).  

Одна з ніг ну скажім в Ленінграді 

Друга з ніг ну скажімо в Москві 

Ну а я серед  них 

Ну скажім в Балагоє 

Володимир Цибулько. Ангели в піраміді. —  

Л.: Кальварія, 2001.  

 

Які ще візи і бар'єри? 

Та між ногами — Мавзолей! — 

Батяр Цибуля гуліверить, 

Мов на дріжджах, росте Мойсей. 

 

Їм Дим — тісний, їм світу — мало, 

Від них відскакують роки… — 

Купуйте українське сало 

І «кальварійні» книжечки! 

 

Беріть бердичівські ковбаси, 

Купайте музу у Дніпрі… —   

Нас не вивчають в гондурасах, 

Зате ми… члени немалі! 
 

БАЛАДА ПРО ВСЕ 
Хотілося випити 

Все до краплини, 

А більше розхлюпав 

І розплескав…    

І чаша — не винна, 

І доля — не винна, 

Це просто від щастя 

Тремтіла рука. 

Леонід Талалай. Потік води живої. —   

К.: Український письменник, 1999.  
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Все, що розхлюпав, —  

Злизую з підлоги. 

Я й біль свій 

Не віддам і не продам. 

Чи я щасливий ? 

Запитайте в Бога —   

Я все одно скажу 

Неправду вам. 

 

Чи винна чаша? 

Вип'єм на дорогу! 

Чия це доля 

Потекла в рукав? 

Тремтить правиця —  

Хтось побачив Бога, 

І ще живий, 

Бо не запам'ятав. 

 

 

ПРО НАС 
Анальгін. Валідол. Найчастіш озвірин.  

Віктор Вербич. Подих вирію. —  

Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2001 

 

Улюбленці не панства, а тварин,  

Трагікомічні схимники і вії,  

Поети не вживають озвірин —  

Їх будь-яка собака зрозуміє! 

 

 

БАЛАДА ПРО ЛІТАЮЧУ КІЛЬКУ 
Звечора чувся шурхіт об скло… 

… Стих лиш удосвіта шерех тремкий. 

Вранці на шибі 

бачу сріблясті кружальця луски, 

Що зоставили риби. 

… вдруге  ті риби не прилетять… 

Василь Сагайдак. Повторення літа. —  

Л.: Кальварія, 2001. — (Ковчег).   

 

Комусь наснився землетрус — 

Дзвеніли шибки. 

Печально смикнула за вус 

Маленька рибка. 

 

Іще така не золота… 

Година рання. 

Вона б і далі — наче птах.. 

А три бажання? 
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А шапка — та, що нелегка? 

А просто слава? 

Обідно за Римарука 

І за державу! 

 

Давай, рідненька, і за мить 

Пірнеш у небо: 

Поетом можеш ти нє бить, 

А інше — треба… 

 

Як ні, то опущу — у суп, 

Чаклуй — так легше… 

Всесвітня хроніка АУП, 

Папірус перший. 

 

 

СТРАШИЛКА ПРО КОШЕНЯ 
Моя жона — така жона! 

Вона купила кажана, 

Пообіцяла влітку 

Йому купити клітку, 

Вона сказала , що кажан —  

Рожева мрія парижан. 

О, Жан-кажан! 

Мойсей Фішбейн. Розпорошені тіні. —  

Л.: Кальварія, 2002. — (Ковчег).   

 

Вночі по хаті кажани літали, 

Я їх ніколи ще не бачив в очі, 

І, чесно кажучи, не мав таки бажання, 

Тому міцніше сплющував повіки, 

А кажани літали, як поети, 

І щось мені пищали про дружину, 

Тож з переляку пригадав всі тексти 

Своєї Тані, і не тільки тексти… 

 

І лише ранок, хитрий, як Мойсей, 

Чемненько попросив гостей з оселі 

І показав мені чужого вірша, 

Що спав собі, згорнувшись у клубочок, 

Мов пустотливе кошеня, під ліжком, 

Я гнівався недовго, прочитав 

І навіть посміхнувся, мов Фішбейн, 

А потім прогулявся до столиці,  

І кошеня впустив в одну квартирку. 

 

Опівночі — у сон Римарука. 
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БАЛАДА ПРО ПРОДАЖ І ОРЕНДУ 
Це бурячанка — не буряки 

… ніби ж і сам не зовсім мудак 

й друзі — не мудаки 

… Продай себе, або в оренду здай!.. 

Олександр Ірванець. Вірші останнього десятиліття 

 1991- 2000. — Л.: Кальварія, 2001. — (Ковчег).   

 

Це — Андрухович, не Ірванець, 

Це — вже не чарка, а дзбан… 

Тільки заїло щось гаманець: 

Це вам не пикою у холодець, 

Тут орендується цілий митець, 

А не якийсь шарлатан! 

 

Це — Андрухович… А де Неборак? 

Треба б і асортимент! 

Ми ж не у Спілці… Хіба тут — за так ? 

Ну, хоч би кілька ще кволих писак, 

Все-таки  і покупець — не мудак, — 

Ловить, зараза, момент! 

 

Де Андрухович? До кого побіг? 

Мабуть, візьму Ірванця… 

Падає рима, неначе батіг, 

Ямб мені пальці, здається, обпік, 

Хтось посміхається, мов печеніг, — 

Гривні митцям — до лиця!  

 

ВОНО 
       Хтось іще у мені зачаївся 

       він ходить зі мною у гості 

       а коли то ще й далі — 

       аж до самого Шевченка 

      … А якось він вийшов з дому 

      раніше за мене 

      ще й вдягнувся в моє убрання  

Віктор Кордун. Weibe Psalmen. —  

Germany, Reichelsheim: Brodina Verlag, 1999. 

  

Таке буває тільки у кіно — 

У мене поселилося Воно. 

Вже замість мене сало їсть зі смаком, 

Вдягаючи мої найкращі лахи. 

 

І вихваляє жінку та вино — 

Мовляв, такі ж принадні, як Воно. 

«Хай не палац, а ліжко в домі є…» — 

І знов з шухляди гривні дістає! 
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… Я мирно жив, хоч тіпалась душа, 

Аж доки геніальних піввірша 

Воно за мене написало, кляте… 

І я подумав: все — пора вмирати! 

 

БАЛАДА ПРО ПОЕТА  

В КРАЇНІ У   
— Кохай мене, — тобі казала, 

Хоч під наркозом чи для людей. 

Наталя Проців. Нетеатральна гра // Форма(р)т. —  

Л.: 2002. — № 4.  

 

Він — п'яте колесо до воза, 

Твій Прометей, — 

Читай його хоч під наркозом 

І для людей. 

 

Щоб і від грипу, і від граду 

Той ямб дзвенів. 

Читай його від колорадів 

Та москалів. 

 

Бо замість кволої віагри 

Є анапест. 

Який жаданий вечір в Гаграх 

З «Жадан-інвест»! 

 

Яка цибуля на городі 

Від Цибулька… 

В країні У поет — не мода, 

А дід Яга. 
 

ЗАПОВІТ 
У сільській школі рідного села 

замість фото світлин випускників 

за минулі роки 

висять їхні черепи 

на тину навколо школи. 

Коли я іноді проходжу повз школу, 

бачу, як нинішні школярі на великій перерві 

грають у футбол моїм черепом… 

Василь Голобородько. Сільська школа //  

Знак нескінченності. — К.: Факт, 2002. 

 

Колись у школі, придавивши масу, 

Я потім плавав біля дошки брасом, 

Дівчаткам на колінах щось писав 

І на перервах з вікон вилітав… 
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… Я класиком не стану вже ніколи. 

Одна надія, що кохана школа 

На свій паркан, такий вічнозелений, 

Повісить те, що лишиться від мене! 
 

БАЛАДА ПРО ЗОРІ,  

ВЕРБИЧА І БАРБОСА 
Собака від собаки відбирає блохи. 

Людина від людини — зорі. 

Віктор Вербич. Подих вирію. —   

Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2001.  

 

Одна зоря потрапила в рукав,  

А інша — вже за комір прокрадалась: 

Я під вербою Вербича читав,  

І так у Луцьку Віктору ікалось! 

 

А може, із Зубовичем пилось — 

За дві зорі й поліграфічні знижки… 

І підійшов приблудний пес Барбос — 

Так, наче зроду ще не бачив книжки! 

 

Верстався ранок кроків та октав —  

Все квапив і бурчав, що досі — босий… 

Я дві зорі у душу заховав,  

А ще одну — свою — віддав Барбосу. 

 

 

БАЛАДА ПРО НЕВІЛЬНИКІВ 
Як марки вин, сіяли назви віршів. 

… На доларах я вірші напишу 

… Небо — зачитане до зірок. 

Ігор Павлюк. Стихія. — Тернопіль:  Джура, 2002.    

 

Де прийдуть вірші, там їх і лишу: 

На склі в трамваї, на долонях жінки, 

На розі вулиць і на лезі фінки, —  

Лише менти чомусь зчиняють шум. 

 

Не переймайтесь, і оце, — на „б…” — 

Така ж валютна, як і всі купюри: 

Таке у черзі враз найшло, в натурі, 

Що я їй трохи боляче зробив. 

 

Ви б ще й не те, коли довічний строк — 

Отак, задравши голову до неба! 

Ми ж сучі* діти — в нас одна потреба: 

Зачитувати небо до зірок. 
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Коли вірші, мов етикетки вин, 

Коли щомиті може скреснуть крига… 

Так і живем: від книги — і до книги —  

Із почуттям шекспірівських провин!  
 
 

* Суча (скорочено) — сучасний український літературний процес 

 

 

БАЛАДА ПРО НАШИХ ЯПОНЦІВ 
Хилиткий силует 

Місіми 

на голій стіні  

— Поговоримо,  

як самурай із самураєм?..  

… плаче  

старенький Басьо  

у мій намоклий рукав  

І я розумію по-японськи.  

Василь Слапчук. Сучок на костурі подорожнього. —   

Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2002.  

 

Місіма навчив мене  

робити харакірі,  

а Басьо — плакати,  

як справжній чоловік. 

 

Я не знав японської,  

але вони говорили  

по-нашому. Не сказали,  

що були у Василя,  

та хто ж не здогадається? 

 

Я б теж заради Слапчука українську вивчив! 

 

БАЛАДА ПРО ДЯТЛА 
Не дає мені спати 

зимовий стук дятла… 

… Зимовий стук дятла, 

не вмовкай ще хоч трошки… 

Віктор Кордун. Weibe Psalmen. —  

Germany, Reichelsheim: Brodina Verlag, 1999. 

 

У вуха натикаю щедро вату, 

Із ковдр фортецю старанно роблю: 

Мене щоночі атакує дятел — 

Все мариться, як міна кораблю! 

 

І навіть ти не можеш врятувати, 

Притиснувшись вустами до чола: 
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Він зовсім поруч — безтілесний дятел, 

У нас із ним інтимніші діла… 

 

Вдирається, як німець з автоматом, 

Щоб не ловить у лісі дрижаки… 

По-людському прошу його і матом, 

А він затято коїть навпаки. 

 

…Я з горя віддаю усю зарплату, 

Приблудних підгодовую котів: 

Він приручив мене, підступний дятел, 

І далі до Забужко полетів… 
 

ОБІЦЯНКА ПРИБУЛЬЦЯ 
Поезія — Медея, що вбиває 

дітей своїх 

… І де на світі божевільня, 

в якій мені не буде тісно?! 

Ігор Римарук. Діва Обида. Видіння і відлуння. —  

Л.: Кальварія, 2002. 
 

Сиджу — завчасно придивляюсь нішу, 

Щоб тут і там не муляло, мов страх, — 

Якщо поета вже народять вірші, 

То треба якось зникнуть у віршах. 

 

Переримую — ось вам, люди, й привід… 

Але у мене — все ж легка рука: 

Колись для когось враз манюній привид 

Так яблунево* визирне з рядка. 

 
 

* Яблунева — вулиця, на якій мешкають С.Дзюба та його Кракатунчик 

 

 

БАЛАДА ПРО ПОТЯГ 
Я губами тебе вимірюю 

Іван Андрусяк. Сад перелітний. —  

Л.: Кальварія, 2001. — (Ковчег).   

 

Поети люблять будь-яку погоду, 

Бо вирвуть вірші з надцупких лабет, — 

У потязі вночі вродливу й горду 

Я знов почну вимірювать Тебе. 

 

Хай диха в спину навіть Бен Усама — 

Всім треба їхать під шабаш дощу — 

Я виміряю всю Тебе вустами, 

Ні міліметра знов не пропущу! 
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Це завтра розсварити так лукаво 

Мадам-столиця схоче ще не раз… 

Та буде потяг — знов, до Станіслава, 

Який повірить і помирить нас. 

 

БАЛАДА ПРО МАРІАННУ 
Люби мене, розхитуй стегна, як ненадійні стіни дому. 

… Порозуміємось на мигах: „Моя твоя не розумію”. 

… Я освідчусь тобі, бо насправді мене немає. 

Я витворюю міф існування мого волосся. 

Маріанна Кіяновська. Міфотворення. —  

К.: Смолоскип, 2000. 

 

Люби мене, та не розхитуй, 

Люби, немов мене немає, — 

Я на івриті і санскриті  

Прошу когось подати чаю. 

 

Бери мене, як Рим чи Київ, 

Римуй, мов міт, нерукоблудно, — 

Моя твоя не розумію, 

Бо ця оселя п’ятикутна. 

 

Бо ти ще хтиво старомодний, 

І в холодильнику  ні шинки… 

І ніч глуха, і я голодна, —  

Ну, просто справжня українка! 

 

 

БАЛАДА ПРО НЕБЕЗПЕЧНУ ПРОФЕСІЮ 
Об мене зупинилась іномарка. 

… Коли мене віддерли від дороги… 

Олександр Стусенко. Перший зуб. — К.: ВЦ «Вус», 2003.   

 

Пошийте мені одяг від Версаче 

І зачіску від Звєрєва зробіть, 

Щоб вчасно цього привида побачить 

І, мов Тарзан, відскочити умить. 

 

Я не кайфую зроду від терору, 

Та не ловіть, мої шановні, ґав: 

Дав головою вчора світлофору — 

І він на віки блимать перестав. 

 

Коли я йду, то не влучають галки. 

Неначе юнка, вбрана в паранджу, 

Я карком зупиняю іномарки, 

Я мчу крізь Вас — «добраніч» не скажу… 
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І тільки як спиню колись «КаМАЗа», 

І віддеруть з дороги мій рукав, 

Хтось угадає: це отой зараза, 

Що на ходу пародії писав. 

 

ВІРШИКИ 
 

* * *   

Мій друг Адам іде в універсам, 

Пляшчину візьме — і собі, і другу… 

І знов згадає, як о пів на другу 

Він, покохавши, втратив небеса. 

 

Де справді не боліла голова,  

Не швендяли примари і поети,  

Де він не міг по-людському померти  

І не ковтав від розпачу слова. 

 

… Зітхне, закурить «Приму» на десерт, 

І так йому болітимуть ті втрати… 

А все-таки люблю її, трикляту! 

І хтось всміхнеться — ніби чує все. 

 

* * * 

Одягнений у найдревніші лахи, 

Повештався, як вітер, без підстав. 

Знав, де впадеш, щось підстелив зі страху — 

Таку розкішну жінку зіпсував… 

 

* * * 

Я б став дружиною посла, 

Вигулював його б у Римі, 

І він мене би не послав —  

Хіба жбурляються такими? 

 

* * * 

Всі мрії жінок про свободу — 

Нестримні, як води Гольфстріму. 

Жінки потерпають від вроди — 

Вночі. Мов Христос. Невловимо. 

 

І будуть нескінчені страти — 

Невинні, як зміна білизни… 

Жінки приросли до пілатів.  

Пілати — це ніби Вітчизна. 
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* * * 

Коли мене підсмажить впертий час, 

Я й там про Неї пам'ять не скалічу. 

Кохаєм ми. А хто кохає нас? 

Старію. Лиш бальзаківський Бердичів 

 

Перетинає сни, як напівбог, 

Дарує кляштор босих кармелітів… 

Так мало часу для кохання вдвох, 

Що варто цим займатися щомиті. 

 

* * * 

Він нас побачив. Всіх. 

Таких земних. Зелених. 

А може, це не він… 

А просто — Новий рік… 

 

Один чарівний сніг 

Спіймав Тебе для мене, 

І геніально зміг 

Мовчати сніговик. 

 

* * * 

Ейфелева вежа Твоєї гордості  

все-таки дозволить приземлитись  

самотньому  

листку-літачку.  

А там я сховався! 

 

* * * 

Крихітному сніговичку  

сниться зимно  

молоко жінки. 

 

 

МАЛЕНЬКИЙ ВІРШИК ПРО ЧУДОДІЙНІ ДОЛОНІ 

СНІГУРОНЬКИ ТЕТЯНКИ 
 

Я до Тебе прийду від віршів, 

У долонях зігрію душу 

А все інше сніги допишуть — 

Хтось словечко тепер не зрушить. 

 

Тільки б пальчики упізнали — 

Так бальзамово, українно… 

Хай ця казка з сумним фіналом — 

Все одно вона, мов дитина. 
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Хай ревнують Діди Морози,  

І уже Новий рік за тином, – 

У солодкій земній знемозі 

Раптом серце Твоє зустріну. 
 

* * * 

 

мама з татом полетіли на танці  

і були такою красивою парою  

і кохало їх нескінченне танго  

таке глибоке як легені місяця 

 

а потім одразу під ранок пішки  

в будинок янголів де я народився  

були неділя і всесвіт крику  

лиш мама знала то перші вірші 

 

тепер є мами які не танцюють  

і ми з тобою всього лиш поети  

чомусь я хочу в оте дитинство  

давай Тетянко літати на танці 

 

* * * 

зима така маленька мов японка  

і ось твій тихий вирок завтра дощ  

це так мов хтось поцупив поцілунок  

дозволь скохати віхолу одну 

 

адажіо для білого ведмедя  

самотнього мов острів науру  

бо істина лиш білосніжна жінка  

що зникне ще до ранку як токай 

 

та ти мене не слухаєш пробач  

ви вже про все домовились з зимою  

ти більше не моя північна зірка  

а лисеня що спить і хоче в ліс 
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ПАРОДІЯ ЯК ЕПІЦЕНТР ЛІТПРОЦЕСУ 

 

Процес розвитку й формування літератури розтягнувся на тисячоліття — від періоду 

первісного зародку, завдяки створенню міфів та легенд, і до розвою, попри 

вдосконалення стилю й винаходу нових форм літератури — поезії, драматургії та 

епістолярної й філософської етики. Проте єдиним, що протягом віків не відчуло суттєвих 

змін, незважаючи на численні соціально-економічні катаклізми, було вміння сміятися — 

мистецтво таке ж давнє, як і обробка городини чи створення одягу. Звісно, вміння 

покепкувати над ближнім зазнало деяких змін, набуло певних властивостей і 

вишарувалось майже у окрему літературну дисципліну. Однак, єдине, що в дійсності не 

зазнало перетворень, так це щире бажання усюди та у всьому знаходити привід для 

кпинів і можливість посміятися не лише над побутово-смішним, але й над соціально-

сумним. 

Сміялися над ближніми (чи над певними соціально-політичними явищами життя) у 

різний манер: за допомогою сатири чи памфлетів, епіграм чи фельєтонів, історичних 

романів чи епічних балад, проте усі ці різножанрові форми кепкування стояли радше над 

літературою й стосувались більше явищ соціальних, аніж побутових, оскільки 

виокремлювали певні ознаки соціально-економічної недосконалості системи чи 

зловживання певних політичних діячів. Це було смішно, цікаво, гостро, небезпечно, 

проте надто швидко відходило в тінь історії — разом з тим явищем чи особою, що 

викривалася за допомогою творчості. І хоча деякі давні полемічно-комічні твори не 

втратили ознак модерності навіть зараз, завдяки завжди присутній людям глупоті, 

жадобі, марнославству чи фанатичній нетерплячості, на загал усе те стало класикою, але 

у минулому часі. Ми б воліли доторкнутися до іншої форми сміху — пародії, досить 

нового жанру, як на тлі довговічної історії літератури, проте достатньо популярного й 

самодостатнього. 

Власне, що таке пародія? На думку одного із сучасних відомих пародистів — Сергія 

Дзюби — пародія — це коли один поет «знущається» над іншим поетом, якого дуже 

любить. Звичайно, любов від любові різниться, адже вовк, як відомо, теж любив коняку, 

а що від неї залишив? Проте саме формулювання достатньо чітке й прозоре, оскільки дає 

підстави розуміти, що без певної «любові» до ближнього —– поета — тут не обійтися аж 

ніяк. 

Звісно, пародія це — не високочола поетика Йосипа Бродського, філософська 

досконалість Омара Хайяма чи лірична чутливість Олександра Пушкіна. Однак, жанр 

пародії аж ніяк не можна вважати легким для написання. Спостережливість, розуміння 

теми, влучність натяку, володіння словом, усвідомлення історичного моменту врешті-

решт — опанувати це під силу хіба що одиницям. Поетів і прозаїків у нас — тисячі. 

Талановитих пародистів у сучасній українській літературі — лише кілька. Існує думка, 

що заримувати можна будь-яке слово. Та чи можна заримувати гостру, мов бритва, 

думку? Чи можна заримувати тонке, як нитка павутиння, відчуття? Пародія — це той 

жанр, у якому сходяться, мов античні дороги у Римі, творча дружба поміж поетами, 

вміння добре покпити одне з одного і банальне знання того, що пишуть чи вже написали 

твої колеги. Пародія — це як чорна діра у Космосі, де час та простір помінялися місцями, 

з тою лише різницею, що у пародії місцями міняються здоровий глузд та почуття гумору, 

тому й з’являються на світ справжні шедеври.  

Нещодавно ми з Сергієм Дзюбою взяли участь у творчій мандрівці українських 

письменників. Виступали у Києві, Чернігові, Сумах, Харкові, Донецьку, Горлівці, 
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Макіївці, Дніпропетровську, Дніпродзержинську… В університетах, академіях, музеях, 

бібліотеках, будинках культури, навіть у нічних клубах. По п’ять виступів щодня! Сергій 

читав здебільшого свої пародії, і я бачив, який він мав успіх. Йому захоплено аплодували 

викладачі і студенти, школярі та люди похилого віку, лікарі і військові, робітники й 

правоохоронці. Особливою популярністю користувались такі його «хіти», як «Балада про 

жабу», «Замах дощихи», «Балада про мрії», «Любов з тролейбусом», «Балада про 

супермена», «Дещиця екзотики навесні», «У ліжку з Бонапартом», «Казочка про 

українську естраду», «Балада про поцуплене серце», «Поема про море», «Колискова для 

ІБТ»…  

Сам С.Дзюба, як пародист, надзвичайно плодовитий. Автор матеріалу нарахував 

близько ста лише надрукованих творів (за кілька років — 16 добірок у провідних 

вітчизняних виданнях), а скільки їх ще лежить в письменницькому столі Сергія? Цікавим 

є те, що С.Дзюба навдивовижу «оперативно» відгукується на будь-яку подію, яка 

відбувається в мистецькій спільноті. Чи то вихід нового резонансного твору, чи поява у 

пресі цікавого інтерв’ю, ба навіть звичайні творчі зустрічі «без краваток» серед 

письменників (і особливо —– поетів) не відбуваються без того, аби чернігівець миттєво 

не відгукнувся на те. Зокрема, запам’ятались оригінальна рецензія чернігівського 

пародиста на «смолоскипівську» антологія прози «Тексти» («Груповуха»), його 

дошкульні рефлексії з приводу протистояння Національної спілки письменників України 

(НСПУ) та Асоціації українських письменників (АУП) у «марші» «Смєло, товаріщі, в 

ногу…», несподівані відгуки на дискусію щодо «Станіславського феномену» («Про маму 

і феномен») та з’їзд АУП («Сон поета Ко»). Під час згадуваної вже письменницької 

поїздки у одному ПТУ в Дніпродзержинську поету Михайлу Григоріву подарували … 

швабру, яку він із гордістю привіз до Києва. Сергій Дзюба одразу ж зафіксував цю 

історію («Балада про Михайла Григоріва»).  

Виступав з нами і молодий талановитий пародист Олександр Стусенко. І що цікаво 

— колеги швидко знайшли спільну мову. Сергій навіть із задоволенням читав на творчих 

зустрічах пародії свого «конкурента». А потім… благополучно написав власні пародії на 

вірші Сашка.  

До речі, я ще не чув, щоб поети ображалися на С. Дзюбу за його «наїзди». Навпаки, 

не раз бачив, як у тих же Сумах і Харкові письменники охоче дарували пародисту власні 

книжки. Ще б пак! Сергій «знущається» цілком доброзичливо. У нього є смак і почуття 

міри. 

На перший погляд може скластися думка, що головна мета пародиста — саме 

пародіювання своїх не менш цікавих і талановитих колег. Проте, це не так. Самі поети 

обираються лише як засіб, як привід для пародії, але аж ніяк не як причина, бо причиною 

може бути що завгодно — від розбитих автошляхів до звичайного «жлобства» у 

сучасному українському шоу-бізнесі, від проблеми «батьків» та «дітей» у стосунках між 

НСПУ та АУП і до вічно молодого та невмирущого почуття кохання навесні. Бо з 

коханням у С. Дзюби таки все гаразд. Варто лише пригадати його пародії «Про прання та 

визнання», «Великий інтим», «Балада про потяг», «Балада про військову кар’єру», 

«Балада про Маріанну»… 

Окрім пародій, С.Дзюба добре відомий і як автор прозаїчних творів та серйозних 

поезій. Він написав дитячу повість «Кракатунчик – кленовий бог», що вийшла загальним 

накладом у 5,5 тисяч примірників і мала неабиякий успіх серед маленьких читачів. 

Сергій — упорядник і видавець численних антологій і збірників, перекладач з 

білоруської. Це свідчить про різноплановість майстерності автора, у особі якого добре 

поєднуються риси гумориста, лірика та справжнього дитячого письменника, а загальний 
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стан сучасної української літератури робить з нього одного із найбільш затребуваних 

авторів, який здатен опанувати будь-яку тему чи жанр.  

Нерідко й самі пародисти стають об’єктом кпинів та поетичних знущань з боку 

своїх колег. Це не варто розглядати як ознаку рецидивної мстивості творчих людей, як 

«поетичний» хід у відповідь чи елементарне бажання познущатися над «знущателем». 

Радше, це ознака своєчасності й цікавості окремих творів пародиста, нерідко достатньо 

серйозних й глибоких за змістом, які, у свою чергу, й стимулюють поетичну думку 

інших митців, налаштовують їх на пошуки нових форм зображення чи звичайної проби 

пера у формі іронії та жарту. Як приклад — пародія Юрія Крисанова на… вірш Сергія 

Дзюби:  

* * * 

Немає світла — 

долі ходять пішки. 

Під ковдрою поети: ти і я. 

Сергій Дзюба. Сонце пахне снігом і яблуками. —  

К.: Гранослов, 1997. 

 

Мить творчості. Під ковдру — і негайно, 

вночі забудеш, що буває день. 

О, як же нам римується тут файно, 

яких ми наскладаємо пісень! 

 

Наш спільний вірш — це незбагненне диво — 

до раночку ми станем колисать. 

І буде світ. І ми — такі чутливі… 

Ну, де там Рай? Поети ще не сплять! 

 

Я був щиро здивований, коли дізнався, що до більшості своїх пародій Сергій 

створив оригінальну мелодію. Часом, на прохання глядачів, він навіть виконує власні 

тексти, акомпануючи собі на баяні чи гітарі… 

На загал маю зазначити: охарактеризування пародії як епіцентру сучліту, винесене у 

назву матеріалу, не випадкове. Адже літературна пародія, незважаючи на малу форму і 

подекуди недосконалу виразність, є найшвидшою і найвлучнішою зображувальною 

формою та характеристикою тих творів чи тих поетів, яких обрано саме для 

пародіювання й викривання. Це — як рецензія на твір, проте у поетичній формі і з 

ознаками особистого знайомства пародиста з автором твору, що підлягає пародіюванню. 

Подібна форма рецензування приваблює, веселить і змушує глибше замислитися над 

самим твором – як над його недоліками, так і над позитивними якостями. Отже, пародію 

можна розглядати саме як додатковий стимул для розгляду окремих творів і літпроцесу 

взагалі. А з цього випливає, що пародія є продуктивним синтезом звичайної 

повсякденної іронії, що побутує у суспільстві, та однієї з найцікавіших форм поетичного 

зображування навколишнього світу, що має на меті додатково ознайомити читачів не 

лише з «тіньовими» сторонами того чи іншого твору, але і з не менш «тіньовими» 

сторонами життя самих авторів — людей надзвичайно цікавих, проте не менш 

загадкових... 

  Володимир Коваль,  

  член Національної спілки письменників України, 

  лауреат Міжнародного конкурсу «Гранослов» 
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