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ІСТОРІЯ ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
УМАНСЬКОЮ ГРОМАДОЮ

   Традиція вшанування Кобзаря    Традиція вшанування Кобзаря 
уманською громадою досить давня.уманською громадою досить давня.
Попри те, що відсуні докумен-Попри те, що відсуні докумен-
тальні свідчення про його відві-тальні свідчення про його відві-
дини Умані, окрім напівлеген-дини Умані, окрім напівлеген-
дарних розповідей про дитяче дарних розповідей про дитяче 
чумакування та згадки прочумакування та згадки про
чудовий «Уманський сад» в чудовий «Уманський сад» в 
повісті «Княгиня», без запереч-повісті «Княгиня», без запереч-
на його сув’язь з душами містян на його сув’язь з душами містян 
забезпечується геніальними забезпечується геніальними 
«Гайдамаками». Тому не дивно, «Гайдамаками». Тому не дивно, 
що першими і найвідданішими що першими і найвідданішими 
шанувальниками Тараса Шев-шанувальниками Тараса Шев-
ченка в місті стали учасники ченка в місті стали учасники 
літературно-художнього гурткалітературно-художнього гуртка
організованого відомим місь-організованого відомим місь-
ким громадським діячем, лікарем ким громадським діячем, лікарем 
Ю.Крамаренком, двоюрідним Ю.Крамаренком, двоюрідним 
братом Сергія Єфремова, та братом Сергія Єфремова, та 
українським бібліографом, етно-українським бібліографом, етно-
графом і літературознавцем   Ми-графом і літературознавцем   Ми-
хайлом Комаровим, котрий з 1883 хайлом Комаровим, котрий з 1883 
по 1887 рік мешкав в Умані та по 1887 рік мешкав в Умані та 
став укладачем збірника поезійстав укладачем збірника поезій
різних авторів «Вінок Т.Шевченкові різних авторів «Вінок Т.Шевченкові 
із віршів українських, галицьких,із віршів українських, галицьких,
російських, білоруських і поль-російських, білоруських і поль-
ських поетів» (1912). Перше ських поетів» (1912). Перше 
зібрання гуртка до роковин по-зібрання гуртка до роковин по-
ета відбулося на квартирі Юрія ета відбулося на квартирі Юрія 
Крамаренка в 1884 році. ВсіКрамаренка в 1884 році. Всі
учасники дійства були одяг-учасники дійства були одяг-
нені в українські строї, нені в українські строї, 
читали вірші і співаличитали вірші і співали
вірші на слова Шевченка. З вірші на слова Шевченка. З 
того часу практично щороку того часу практично щороку 
влаштовувалися різні заходи, влаштовувалися різні заходи, 
присвячені роковинам поета, присвячені роковинам поета, 
найбільш велелюдні з яких булинайбільш велелюдні з яких були
1909 року в міському комерційному 1909 року в міському комерційному 
училищі та 1914 року в «Софіївці». училищі та 1914 року в «Софіївці». 
У цьому контексті на особливу У цьому контексті на особливу 
увагу заслуговує невеликий допис вувагу заслуговує невеликий допис в
газеті «Рада», у якому йдеться про газеті «Рада», у якому йдеться про 
розгляд відозви 8 гласних щодорозгляд відозви 8 гласних щодо

вшанування сторіччя Тараса вшанування сторіччя Тараса 
Шевченка на засіданні уманської Шевченка на засіданні уманської 
міської думи 28 січня 1914 року. міської думи 28 січня 1914 року. 
Уманські гласні ухвалили відпра-Уманські гласні ухвалили відпра-
вити панахиду за Шевченком, вити панахиду за Шевченком, 
провести в міському театрі вечір провести в міському театрі вечір 
пам’яті поета, запросивши до пам’яті поета, запросивши до 
участі в ньому українську тру-участі в ньому українську тру-
пу Садовського, назвати вулицю пу Садовського, назвати вулицю 
Стару, одну з центральних міста, Стару, одну з центральних міста, 
іменем Шевченка, встановити іменем Шевченка, встановити 
в міському сквері погруддя Коб-в міському сквері погруддя Коб-
заря, запровадити для слухачів заря, запровадити для слухачів 
місцевих дворічних педагогічних місцевих дворічних педагогічних 
курсів іменні стипендії. Уман-курсів іменні стипендії. Уман-
ський історик, краєзнавець та ський історик, краєзнавець та 
бібліограф М.Комарницький у бібліограф М.Комарницький у 
своєму нарисі «Коли з’явилася в своєму нарисі «Коли з’явилася в 
Умані вулиця Шевченка», заува-Умані вулиця Шевченка», заува-
жує, що більшість з цих рішень жує, що більшість з цих рішень 
не були виконані. Однак питан-не були виконані. Однак питан-
ня щодо перейменування вулиці ня щодо перейменування вулиці 
«Стародворянської» (пізніше про-«Стародворянської» (пізніше про-
сто «Старої») мало досить давнюсто «Старої») мало досить давню

історію і вперше було підняте ще в історію і вперше було підняте ще в 
1902 році. Порушувалося воно ще в 1902 році. Порушувалося воно ще в 
1911 і у вже згадуваному 1914 роках, 1911 і у вже згадуваному 1914 роках, 
аж поки в 1916 році нарешті не з`я-аж поки в 1916 році нарешті не з`я-
вилися на ній таблички з написом вилися на ній таблички з написом 
«Вулиця Тараса Шевченка». Слід «Вулиця Тараса Шевченка». Слід 
зауважити, що, за інформацією зауважити, що, за інформацією 
В.Давидюка, літературно-художній В.Давидюка, літературно-художній 
гурток наприкінці 1913 року збирав-гурток наприкінці 1913 року збирав-
ся в будинку Примазона з адресою ся в будинку Примазона з адресою 
Садова, 18, який своїм фасадом ви-Садова, 18, який своїм фасадом ви-
ходить саме на вулицю Шевченка. ходить саме на вулицю Шевченка. 
На хвилі національного піднесення На хвилі національного піднесення 
за часів УНР у березні 1918 року за часів УНР у березні 1918 року 
Уманським кооперативним сою-Уманським кооперативним сою-
зом було видруковано 30-тисячним зом було видруковано 30-тисячним 
накладом листівки з портретом накладом листівки з портретом 
Шевченка і текстом «Заповіту», Шевченка і текстом «Заповіту», 
що призначалися для роздачі уч-що призначалися для роздачі уч-
ням міських шкіл. Пізніше, у березні ням міських шкіл. Пізніше, у березні 
1920 року Уманським повітовим 1920 року Уманським повітовим 
відділом народної освіти було ви-відділом народної освіти було ви-
дано невелику брошуру «Т. Г. Шев-дано невелику брошуру «Т. Г. Шев-
ченко. Збірка творів з нагоди 106 ченко. Збірка творів з нагоди 106 
річниці його уродин» з передмовою річниці його уродин» з передмовою 
С.С. Пастушенка. Того ж таки 1920 С.С. Пастушенка. Того ж таки 1920 
року в місті видрукували невелику року в місті видрукували невелику 
книжечку зі статтями вчителів книжечку зі статтями вчителів 
уманських шкіл Василя Григоро-уманських шкіл Василя Григоро-
вича Затовського та Дмитра Пе-вича Затовського та Дмитра Пе-
тровича Рудика під назвою «Тарас тровича Рудика під назвою «Тарас 
Шевченко». Особливим момен-Шевченко». Особливим момен-
том в культурному житті Умані том в культурному житті Умані 
став приїзд 1921 року театральної став приїзд 1921 року театральної 
трупи «Кийдрамте», очолюваної трупи «Кийдрамте», очолюваної 
геніальним Лесем Курбасом. Його геніальним Лесем Курбасом. Його 
вистава «Гайдамаки» за одноймен-вистава «Гайдамаки» за одноймен-
ною поемою Шевченка, набувала ною поемою Шевченка, набувала 
особливого звучання в історичних особливого звучання в історичних 
стінах Василіянського монасти-стінах Василіянського монасти-
ря, який свого часу став одним з ря, який свого часу став одним з 
головних осередків змальованих головних осередків змальованих 
у поемі подій. Прем’єра вистави у поемі подій. Прем’єра вистави 
відбулася 21 грудня 1920 року. З на-відбулася 21 грудня 1920 року. З на-
годи Шевченківських свят Курбас годи Шевченківських свят Курбас 
знову звертається до творчостізнову звертається до творчості

Кобзаря і здійснює постановку за Кобзаря і здійснює постановку за 
його ліричними поезіями на уман-його ліричними поезіями на уман-
ській сцені 10-11 березня 1921 року.ській сцені 10-11 березня 1921 року.
Традиція поминати Тараса Шев-Традиція поминати Тараса Шев-
ченка не переривалася в Умані ченка не переривалася в Умані 
навіть під час другої світової навіть під час другої світової 
війни. Зокрема, в газеті «Уман-війни. Зокрема, в газеті «Уман-
ський голос» за 8 березня 1942 ський голос» за 8 березня 1942 
року вміщено оголошення про року вміщено оголошення про 
відправу в Свято-Успенському відправу в Свято-Успенському 
соборі української автокефальної соборі української автокефальної 
православної церкви 10 берез-православної церкви 10 берез-
ня великої панахиди за поетом.ня великої панахиди за поетом.
Цікава також історія пам’ятників Цікава також історія пам’ятників 
Тарасу Шевченку в Умані. Очевид-Тарасу Шевченку в Умані. Очевид-
но, вже згадувана нами постанова но, вже згадувана нами постанова 
про спорудження погруддя в місь-про спорудження погруддя в місь-
кому саду так і не була реалізова-кому саду так і не була реалізова-
на. А перше погруддя було вста-на. А перше погруддя було вста-
новлене на території «Софіївки» новлене на території «Софіївки» 
в бельведері над нижнім ставом в бельведері над нижнім ставом 
десь у 50-60-х роках ХХ ст. Що-десь у 50-60-х роках ХХ ст. Що-
правда, з’ясувати точний рік його правда, з’ясувати точний рік його 
відкриття нам не пощастило, як відкриття нам не пощастило, як 
і його подальшу долю, однак проіс-і його подальшу долю, однак проіс-
нував пам’ятник зовсім недовго.нував пам’ятник зовсім недовго.
Багато зусиль для того, щоб в Багато зусиль для того, щоб в 
Умані був гідний монумент Кобза-Умані був гідний монумент Кобза-
рю доклала відома українська гро-рю доклала відома українська гро-
мадська діячка, журналістка, істо-мадська діячка, журналістка, істо-
рик Надія Суровцова. Не в останню рик Надія Суровцова. Не в останню 
чергу її стараннями врешті 1981 чергу її стараннями врешті 1981 
року було споруджено на пагорбі року було споруджено на пагорбі 
над Осташівським ставом біль-над Осташівським ставом біль-
ший і кращий пам’ятник поету, ший і кращий пам’ятник поету, 
авторами якого стали народний авторами якого стали народний 
художник України, скульптор О. художник України, скульптор О. 
Скобліков та лауреат премії ім. Скобліков та лауреат премії ім. 
Т.Г. Шевченка архітектор А. Ігна-Т.Г. Шевченка архітектор А. Ігна-
тенко. Пізніше навколо нього роз-тенко. Пізніше навколо нього роз-
били сквер, названий іменем поета. били сквер, названий іменем поета. 

Тетяна ЛопушанТетяна Лопушан
к. філол. наук, доцентк. філол. наук, доцент

Пам’ятник Тарасу Шевченку в УманіПам’ятник Тарасу Шевченку в Умані



Стор 2 Літературна комора

НАРОДНИЙ АМАТОРСЬКИЙ АВТЕНТИЧНИЙ ФОЛЬКЛОРНИЙ 
КОЛЕКТИВ «НАДВЕЧІР’Я»

(за матеріалами фольклорних експедицій)

Колектив «Надвечір’я» 
об’єднав любителів україн-
ської народної пісні і 
став своєрідною візит-
ною карткою с. Лозувата 
Благовіщенського рай-
ону на Кіровоградщині. 
Він розпочав свою роботу 
15 лютого 2007 року і згур-
тував людей, які пішли на 
заслужений відпочинок, 
але повні сил та енергії, 
щоб співати, досліджувати 
забуті пісні та популяризу-
вати народну творчість. 
«Нам дуже цікаво разом 
і весело. Які вдома нега-
разди, чи здоров’я коли 
підводить, ми все одно 
всі сходимося і співаємо. 
Пісня сили і духу додає», 
– розповідали учасники. 
Ініціатором створення 
колективу стала колишня 
вчителька Лозуватської 
школи та колишня заві-
дувачка сільським народ-
ним музеєм Раїса Іванівна 
Талпа. З її ініціативи в селі 
створено гурт, у сільському 
будинку культури виділе-
но кімнату, де учасники 
колективу двічі на тиждень 
збиралися на репетиції.
«Надвечір’я» об’єднало 
любителів народної пісні 
різних сільських професій. 
Ольга Ковбасюк – колиш-
ня ланкова, Марія Байол 
– колишня доглядальниця 
телят, Марія Цукан – різ-
норобоча, Людмила Ротар 
– кухар, Валентина Дубін-
ська та Валентина Оста-
пенко – колишні вчителі, 
Килина Марченко – бух-
галтер. Тут співало под-
ружжя – Тамара (колишня 
завідувачка сільським за-
кладом дошкільної освіти) 
й Анатолій Баркари. Во-
рончук Василь Парфентій-
ович – водій швидкої. 
Наймолодшою учасницею 
колективу була Анна Бар-
ка – мати-героїня, яка ви-
ростила п’ятьох доньок.

Галина Бойко писала пісні Галина Бойко писала пісні 
й вірші, a її зять, керівник й вірші, a її зять, керівник 
ансамблю – Анатолій Са-ансамблю – Анатолій Са-
довий (колишній учитель довий (колишній учитель 
музики в сільській школі), музики в сільській школі), 
писав музику до слів тещі. писав музику до слів тещі. 
Якщо всім сподобається Якщо всім сподобається 
нова пісня, то її включали нова пісня, то її включали 
в репертуар. Галина Іл-в репертуар. Галина Іл-
лівна часто присвячувала лівна часто присвячувала 
вірші учасникам гурту. вірші учасникам гурту. 
Як вона каже, відкрила Як вона каже, відкрила 
вона в себе цей талант, коли вона в себе цей талант, коли 
приєдналася до гурту, тому приєдналася до гурту, тому 
перший вірш був написа-перший вірш був написа-
ний саме про «Надвечір’я»:ний саме про «Надвечір’я»:

«Надвечір’я» у нас «Надвечір’я» у нас 
в Лозуватій –в Лозуватій –

Тут збираються літні Тут збираються літні 
жінки:жінки:

Працьовиті, співучі, Працьовиті, співучі, 
завзяті,завзяті,

Як дзвіночки, у них Як дзвіночки, у них 
голоси.голоси.

Надвечір’я моє, Надвечір’я моє, 
надвечір’я,надвечір’я,

Хоч на скронях уже си-Хоч на скронях уже си-
вина,вина,

Лине пісня від щирого Лине пісня від щирого 
серцясерця

Ніжна, гарна, мов рання Ніжна, гарна, мов рання 
весна».весна».

Всі учасники пам’ятали ще Всі учасники пам’ятали ще 
ті часи, коли на роботу і з ті часи, коли на роботу і з 
роботи йшли з піснею. На роботи йшли з піснею. На 
руках мозолі полопалися руках мозолі полопалися 
від сапи чи лопати, а сер-від сапи чи лопати, а сер-
це пісні просить. І співа-це пісні просить. І співа-
ли, аж луна степами йшла, ли, аж луна степами йшла, 
аж вітер стихав, а якщо в аж вітер стихав, а якщо в 
хаті при лампі, то й лампа хаті при лампі, то й лампа 
гасла від сили тих голосів. гасла від сили тих голосів. 
У 2012 році «Надвечір’ю» У 2012 році «Надвечір’ю» 
присвоєно звання на-присвоєно звання на-
родного, а в 2015 році це родного, а в 2015 році це 
звання було підтверджено.звання було підтверджено.
Колектив проводив і пошу-Колектив проводив і пошу-
кову діяльність. У процесі кову діяльність. У процесі 
роботи учасники згадали і роботи учасники згадали і 
розучили понад півтора де-розучили понад півтора де-
сятка пісень, які колись ще сятка пісень, які колись ще 
співали їхні дідусі та бабуci.співали їхні дідусі та бабуci.
У підборі народних пісень У підборі народних пісень 
допомогла Валентина Ва-допомогла Валентина Ва-
силівна Бурлака – зна-силівна Бурлака – зна-
вець і хранителька пісен-вець і хранителька пісен-
ної творчості району. ної творчості району. 

Після плідної взаємної роботи гурт отримав оновлений 
репертуар, який складали старовинні пісні Ульяновсь-
кого (тепер Благовіщенського) району. Як народні, так і 
авторські, як-от: «Перелаз», «Цвіт пахучий білий», «Ой 
чого ти мамо», «Чорнобривці», «Мої батьки», «В садоч-
ку гуляла», «Ой полечко, поле», «Ой за гаєм зелененьким 
брала вдова льон дрібненький..», «Стоїть гора високая, а 
другая вища..», «Поки воли пасла, була дівка красна…». 
Також учасниці гурту не забували і про тан-
ці. Так на одному із концертів жінки станцю-
вали танці «Падеспанець» та «Мамина хустка».
З того часу «Надвечір’я» стало широко відомим 
не тільки в селі, районі й області. Колектив висту-
пав під час народних свят у різних куточках України:
«Переяславське літо» (м.  Голованівськ), «Неви-
черпні джерела» (м.  Biльшанка), «Джерело» (м.  Но-
воархангельськ), «Новоpічно-pіздвяні колядки»
(м. Гайворон). Наприкінці жовтня 2009 
року учасники взяли участь у концерті в
Кропивницькому, на якому вже від них 
знавці фольклору записували пісні та
щиро дякували їм за збереження цінних народних надбань. 
На жаль, наразі діяльність гурту припинена, адже багато 
учасників від’їхали до дітей у різні куточки України, інші – 
відійшли у вічність. Та у глибині душі ще жевріє надія, що 
в селі відродиться автентична українська пісня, адже ама-
торське фольклорне мистецтво з року в рік стає вагомою
складовою художнього простору нашої краї-
ни, важливим чинником її культуротворення.

Аліна Лопушенко, студентка 42 групи Аліна Лопушенко, студентка 42 групи 
факультету іноземних мов,факультету іноземних мов,

Валентина Гончарук, к. п. н., доцентВалентина Гончарук, к. п. н., доцент

Народний аматорський автентичний фольклорний колектив Народний аматорський автентичний фольклорний колектив 
«Надвечір’я» (неповний склад) Лозуватського сільського «Надвечір’я» (неповний склад) Лозуватського сільського 

будинку культури з його директором С. С. Шаларом. 2012 рікбудинку культури з його директором С. С. Шаларом. 2012 рік



Стор 3 Літературна комора

«Читати душу і не знати мов»

    Карантин – не перепона для творчості. І це за-
йвий раз підтвердила учасниця університетсь-
кого літературного об’єднання імені Миколи 
Бажана, лауреатка кількох літературних премій 
і конкурсів, студентка факультету української 
філології Наталія Кучеренко. Більше того, має-
мо неймовірно чудову новину: щойно вийшла в 
світ Наталина збірка поезій! Окремою книжкою!
«Мрія стає реальністю, якщо ти докладаєш зу-
силь, – каже Наталя. – Недавно вийшла в світ 
моя дебютна збірка – «Читати душу і не зна-
ти мов». Перша зустріч завжди хвилююча. Досі 
не віриться, що це – реальність! Це так звич-
но: взяти з полиці твою улюблену книжку, яку 
написав хтось, але коли ти вперше торкаєш-
ся тієї, над написанням якої в пошуках най-
вдалішої рими ледь не плакала – це зовсім інше 

відчуття, яке не піддається жодному опису.
Я вдячна моїм наставникам, Дмитрові Олексан-
дровичу Левадку, адже саме він допоміг мені усві-
домити, що таке написати римоване. Хоча мої 
перші спроби пера і віршами важко було  назвати.
Також щиро дякую, Марині Степанівні Пав-
ленко, яка помогла відібрати вірші для збір-
ки, визначитися з назвою, відредагувати деякі 
тексти. Адже в рідному УДПУ саме вона стала 
моїм наставником. Університетське літоб’єд-
нання імені Миколи Бажана під її керівни-
цтвом дає можливість удосконалювати свої лі-
тературні навички. Там ніколи не буває нудно».
Тож із нетерпінням чекаємо можли-
вості зібрати однодумців в аудиторії рід-
ного факультету української філології і 
презентувати збірку широкому загалові!

***
Долинає крізь вітер думка,

я чекаю на лист і ось,
вчуся вірити знову людям,
попри те, що в очах мороз.
Надіслала. Тепер дивлюся, 
крізь долини і крізь моря.

Уже вкотре, як вперше вчуся,
називати твоє ім’я.

***

******
Читати душу помежи епохЧитати душу помежи епох
Читати душу помежи епох.

Вдивлятися як у безодню  
в натовп,

з надією зустрітися удвох,
хоча би поглядом на мить –  

багато?
Читати душу і не знати мов.

Вона мовчить, коли говорять очі.
Напевно, це усе–таки любов,

котрої серце визнавать не хоче.
Читати душу у сто перший раз,

переписати наново сценарій.
І зупиняти невблаганний час, 
у цьому морі ранених реалій.

***
Знову мені заважають, 

ці рими віршованих муз. 
На рими мої не зважають, 

навіть ті, з ким недавно під блюз, 
танцювали такий собі танець. 

Твої руки ніжніші за сон, 
моїх рук так злиденськи  

торкались, 
а серця бились в ритмі шансон. 

Ця любов – ні кінця, ні початку. 
Хто тут винен: чи погляд, чи 

блюз? 
Я усе, як тепер пам’ятаю, 
і чомусь цеї згадки боюсь.

***
ВідпускайтеВідпускайте

Відпускайте птахів у вирій, 
не вдивляючись в небеса. 

Відшукайте свій власний Ирій, 
де душа ваша воскреса.

Відпускайте думки в памфлети,
підливайте в вогонь масти.
Хто цінує, спитає – де ти,
інші скажуть забракло сил.

Відпускайте людей із серця,
із думок та із почуттів.

Хто цінує, той повернеться,
відшукає із під снігів.
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Стор 4 Літературна комора

Сергій РубніковичСергій Рубнікович

полотнаполотна

про що я їй говоритиму коли часпро що я їй говоритиму коли час
витече весьвитече весь

про те як цурпалки слів вростаютьпро те як цурпалки слів вростають
у міжребер’яу міжребер’я

де тліє щозимно лиш свічка де тліє щозимно лиш свічка 
траурних местраурних мес

по дню що покинув нас як літопо дню що покинув нас як літо
покинув серпеньпокинув серпень

про те що між хмар тече лишпро те що між хмар тече лиш
стогін німих птахівстогін німих птахів

а вуха летючих риб а вуха летючих риб 
не здатні його почутине здатні його почути

бо то не на їхній лад бо то не підбо то не на їхній лад бо то не під
їхній співїхній спів

бо як їм на двох ділити потім однібо як їм на двох ділити потім одні
маршрутимаршрути

про те що довкіль лише про те що довкіль лише 
полотноцупких тканинполотноцупких тканин

а ми в них худі нитки якими а ми в них худі нитки якими 
нашито густонашито густо

орнамент на ворожбу щоб жоднаорнамент на ворожбу щоб жодна
а не одина не один

закляття аби якось переплестисьзакляття аби якось переплестись
у вузлику вузлик

бо що між нами було дві тіні набо що між нами було дві тіні на
нотний станнотний стан

і спогадів міх який вигорів і спогадів міх який вигорів 
метеоритомметеоритом

та час ще для нас та час ще для нас 
обох текти не переставобох текти не перестав

тому я говоритиму їй говоритимутому я говоритиму їй говоритиму
про речі які всуціль не маютьпро речі які всуціль не мають

чітких ознакчітких ознак
немов невловима тінь на немов невловима тінь на 

периферії зорупериферії зору
бо тільки найменший звук – ібо тільки найменший звук – і

падатимуть навзнакпадатимуть навзнак
зірки у яких хвости усе зірки у яких хвости усе 

ще ростуть угоруще ростуть угору
про те що ніщо довкруг не варте про те що ніщо довкруг не варте 

дарів зусильдарів зусиль
без подиху її вій десь тут без подиху її вій десь тут 

біля мого вухабіля мого вуха
про те що на слова вісь про те що на слова вісь 
я світ би увесь насиливя світ би увесь насилив

аби вона тільки слухалааби вона тільки слухала
******

Артур КрукАртур Крук
******

поблякло сонцепоблякло сонце
стало невиразнимстало невиразним
закровоточили стигматизакровоточили стигмати
на висохлих від давнини хрестахна висохлих від давнини хрестах
і на обвітрених вустах карміннихі на обвітрених вустах кармінних
застиг ледь чутний застиг ледь чутний 

подих затхлого повітряподих затхлого повітря
а сміх піщинок у пустелі а сміх піщинок у пустелі 

що гнані вітромщо гнані вітром
дріботять з нікуди у Нікудидріботять з нікуди у Нікуди
нагадують звук щелеп ланґольєрівнагадують звук щелеп ланґольєрів

що живляться минулимщо живляться минулим
на дні спочили кораблі що на дні спочили кораблі що 

загубились в океані часу загубились в океані часу 
десь посеред штилюдесь посеред штилю
і хоч стигмати і хоч стигмати 

перестануть кровоточитиперестануть кровоточити
засохла кров залишить засохла кров залишить 

після себе слідпісля себе слід
а тонкий лід що під ногами у а тонкий лід що під ногами у 
блукальця вже блукальця вже 

тріщить дощитьтріщить дощить
а ти всуціль із цукру зробленийа ти всуціль із цукру зроблений

щасливий.щасливий.

Спочатку розійшлись Спочатку розійшлись 
на кілька кроків,на кілька кроків,

А потім розійшлись на два світи.А потім розійшлись на два світи.
Це знову ти, кого колись любилаЦе знову ти, кого колись любила
А зараз лиш здивовано стою.А зараз лиш здивовано стою.
Ти не подумай, я не зачинилаТи не подумай, я не зачинила
Для тебе душу знічену свою.Для тебе душу знічену свою.
Це знову ти, твої блакитні очіЦе знову ти, твої блакитні очі
Украли в неба всю його блакить.Украли в неба всю його блакить.
Не смій дивитись, бо я знов захочуНе смій дивитись, бо я знов захочу
В них зазирнути, - В них зазирнути, - 

встигни ще спинить!встигни ще спинить!

Він забрав у вас землю з-під ніг і твер-
до викарбувався у вашій пам’яті.
  Ви закохувались? Коли точно 
знаєш, що він/вона не «твоя по-
ловина». Проте, все одно летиш 
на його світло, немов метелик, 
знаючи, що опіки і біль неминучі.
     Ви закохувались? Через потребу. 
Потребу в тому/тій, які повинні 
зайняти всі твої думки. Заполо-
нити твою підсвідомість, змуси-
ти ночами дивитися в стелю й 
мріяти про «спільні дні разом».
      Ви закохувались?

***

Галина КуруГалина Куру
***

   Він пронизливо ніжно дивить-
ся мені у вічі. Завжди пригор-
тає мене до себе, ніби я тен-
дітна польова квіточка, яку
ось-ось хтось вирве з корінням.
Він постійно поруч – навіть 
якщо далеко. Він щодня огор-
тає мене своїм теплом і тур-
ботою, наче могутній дуб –
тонесеньку берізку.  Наші серця 
б’ються в унісон. Він кохає мене 
понад усе. Я – його прекрасне.

Анастасія ПетренкоАнастасія Петренко
***

Це знову ти, такий 
смішний і рідний,

Через роки зустрілись випадково.
Чеканням оповитий вітер срібний
Ось знов несе очей 

блакить ранкову.
Це знову ти, але крізь призму років
Змішались голос, спогади, листи.

Віка КапуловськаВіка Капуловська
***

Навпроти стоїш, і що?
Все збулося, що мало.
Те, що простити могло,
Вже все відпрощало.
Так браво блудив по мені,
Що залишився босим.
Одяг висить на стіні,
Душу забери на порозі.
Тримаєш в руках слова,
Вони ж то тебе і гублять.
Час все, що зміг порвав,
Відчай приліг на губи.
Гордість натягує стяг,
І знову ходиш у масці.
Я не бачу твого лиця –
Я тебе бачу наскрізь.

Віка КрітВіка Кріт
***

     Ви закохувались?
 Просто так, бо він/вона 
сказали вам «Привіт».
 Просто так, він/вона  
просто торкнули вас у натовпі.
     Щось, що сталось «просто так»; 
забрало у вас спокій, сон або апетит.
 Ви закохувались? Знаєте 
його/її, здавалось, вічність!
  Та чомусь саме цей погляд.

Марина ЗаруднякМарина Зарудняк

ПрощанняПрощання
Ніч дивилась на мене з вікна

самотньо й сердито,
Зазирала міськими 

вогнями у душу саму.
Тебе вже нема. Це так важко, так

страшно, так дико.
І думки не стихали. Кричали 

під гомін дощу.
Холодильник під вухом гудів, 

хтось рипнув дверима..
Я це чую? Так, чую… А нащо? 

Не знає душа
Ніби все було добре, без 

тебе якось же жила.
А тут… Ніби хтось від серця

шматок відідрав.
Може, для тебе була я просто

стороння людина,
Але путами школи час 

пов’язав нас усіх.
Ти відбився у пам’яті й нас дуже

скоро покинув.
Хто ж знав, не настане для тебе

це потім, тоді..
Я сиділа та слухала 

гомін думок і дощу.
Це для тебе кінець, лишилась

остання дорога.
Це дорога, куди всі знайомі 

тебе проведуть,
Це дорога свята. Дорога 

до самого 
Бога.


