
Таке як епіграф 

Ведмідь 
Між відьом живу ведмедем -
Вистачає в нас: 
Що за дивний час -
Він й тепер якраз! 

Чи узять кудись поїхать? 
А чи так зійти ... 
Мабуть, не знайти 
Від біди путі... 

Од відьом лиш відірвався -
Відьмаки ідуть: 
Крекчуть і сопуть 
Та з собою звуть ... 

Не країна, а планета -
Люди не живуть: 
Тільки сварку чуть -
Тільки мати гнуть! 

В Правді мудрості не чують -
Криком хоч кричи ... 
По хатах лише ночують -
Вдень же як вночі! 

Між людей не чути Слова -
Вже ж не з див дива: 
Все в нас ялова корова 
Бугайцем співа... 

Тут нам жити? Всім? 
Авжеж! Сам від себе 

Не втечеш!!! 

14.03.2006р 
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Замість прологу 

Заспівна коломийка1 

(грайливо й рухливо!) 
В кучерявих ... „оселедцях" - мудрокислі міни: 
З козачком ... розпертим носять струхлу домовину 
Стрічечками-рушничками тини пов'язали 
Та моляться на гузницю, що звіку лизали ... 

Заплакана Наша Мати - просто до смішного: 
Все з торбами посилають хоровиті ноги! 
Світом Божим за несите не бува овацій: 
Досить, братця, голосити - час прийшов сміяться! 

3.11.2006р. 

Із циклу "Сад пісень" 
/Посвята Г.С. Сковороді/ 

Колискова 
Рижовському парку 
/Валентині Харченко/ 

Парку Рижовський! Щось тобі спиться ... 
Хочеться долі Пущі Водиці? 
Вимерли майже старці-дуби, 
Дещицю з'їли ... новожлоби ... 
Декілька років - звалище буде: 
Зроблять із тебе трупище люди! 
Хтось був-приїхав, 

хтось тут зродився -
Не патріотом всяк з нас зробився ... 
Ми - із героїв казочки Распе: 
Треба під Харковом Кончої Заспи?.. 

2.06.2005р. 

Виконується на традиційну мелодію. 

5 



Волошкова пісня 
ІЦо вже й жито соковите! 
Хтось сипнув волошок в жито: 
Голубіє світанкова 
Нам надія волошкова ... 
Синє небо! Дай-но синьки! 
Чоловікові - для жінки, 
Жінці - хай для чоловіка: 
Сині очі в нас од віку ... 
Синьоокі й білобрисі 
Із волошок почалися, 
З притолоченого жита: 
Почалися, щоби жити -

Діти!!! 
27.08.2005р. 

Слобожанська 
козацька верхова 

Як у нашім навманні 
їхать - тільки на коні: 
Не проїде тут підвода -
Так вже склалось з первороду ... 

Не барись, агов!, юначе! 
Ось ... по тебе кінь твій скаче! 
Лине з цокоту підків: 
- Відродили козаків!!! 

Коней всім ие дістає -
Так багацько Бог дає! 

25-26.10.2005р. 



Як щодо Бога. . . 
(коротка одинацька) 

Не питаю я у Неба: 
- Що тобі від мене треба? 
Вгору дурно не кричу: 
Лиш страждаю... І мовчу! 
Все сприймаю так, як є: 
Що дають - те і моє... 

30.08.2005 

Похмільна розрайна 
Депресія... Невесело... 
Сьогодні злий на все село! 
Учора був навеселі -
Ходив веселий по землі... 
Тепер мов після зілля -
Тяжке мені похмілля! 
Нема в'язкішої ріллі, 
Як жить у нашому селі: 
Увечері тут весело, 
А вранці - лиш депресія... 
Життя живем бездумно, 
Та не завжди в нас сумно! 
Не страшно, що депресія: 
Вона - лише до вечера! 
Оте лихе, як пранці, 
Буває тільки вранці!!! 
Доходить, що повісився б! 
Та хто уранці вішався! 
З бідою не страждаємо: 
До вечера розраємо! 
Щасливі в нашому селі, 
Лише коли... навеселі! 
Даю на сотню двісті, 
Що так воно і в місті... 

01.09.2005 
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Хорова «ділова» 
Світить та не гріг сонце золоте: 
Прийде хтось й нового в коси наплете... 
Драні ногавиці знов почнем латати -
Вплетенії коси тишком розплітати... 

Ні! Не стане чуда, і не буде дива 
Там, де люди роблять швидко, косо й криво! 

05.09.2005 

Пісня перших 
-До Бога -

Стежки покручені -
і де ж воно їм край? 

Йдемо засмучені -
нас, Доленько, розрай! 

Усюди покручі -
врепіжені пеньки ... 

На мізки - обручі: 
захлам'я - на віки! 

Корчуєм-полемо, 
а їх з одного - п'ять ... 

Премудра Голово! 
Було б не починать! 

Та зійде Сонечко -
нам знов натхнення дасть ... 

Отам - за обрієм!!! 
Сам Бог тепер між нас! 

Не всім те бачиться: 
над нами глум та сміх ... 

Небесний Батечку! 
Осяй убогих всіх! 

Чужому коряться: 
своє та не любить?! 

За щастя боряться ... 
А в душах - не горить!!! 

22.02.2006р. 
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Спокушальна борщова 
А борщ пісний! І риба, й гриб, й сушня 
(Таке, їй Бо'!, - не треба й «на коня»!): 
І сливка в'ялена, й при тім узварна грушка! 
А ще квасоля-бараболя-бурячок-
Капусточка-синенькі-кабачок 
Й кума до того - пишнотіла душка! 

Таке усе: аби як хто почув, 
То все б покинув - українцем був! 

І як по тому радості не мати, 
щоб поспівати? 

Не знаю жодного, хто те у світі мав 
і не співав!!! 
01.10.2005 

Соплеменницька 
монгол о-татарська 
- на день закоханих -
Йой, брати-українці! 
Що ж-то діється з нами? 
Всі один-поодинці: 
Нам не стати панами! 
Всяк своєї сопе, 
Все зробилося шуте: 
Пустодзвонне, тупе, 
Завидюще і люте ... 
Мов який кочівник 
Те руйнуєм угурті, 
Що стоїть - для усіх 
І не влізе ... до юрти ... 

14.02.2006р. 
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Сирітська 
дивнацько-дивовижна 

Наступив дивний час -
Посмурніли і хати: 
Добре вміють у нас 
Проклинать і... ховати ... 
На безмірні торби 
Гіонавішались злидні: 
Залишились раби. 
Хоч давно вже не бідні! 
Диво дивне прийшло -
Лихо справжнє настало: 
Нам чого б не дало -
Усього буде мало!!! 

14.02.2006р. 

Циганська гуртова 
/Єдиному братові моєму/ 

Ой. ни-ни, ни-ни, ни-ни... 
На циганському коні, 
На цареві мов корона 
Золота була попона! 

Наросла тепер пеня: 
Ні попони, ні коня! 

14.10.2005 

Непутящому 
(парубоцька покаянна) 
Між дівчат молодичка 
Як між радості горе: 
Що підтята смерічка 
В суховієвих шорах ... 
Надібрав - і покинув, 
Надщербив - і ославив: 
Щастя честі - під вельон 
В інше русло направив ... 
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Ой ти, парубче-кате, 
Лобуряка без путі! 
Час на тебе Бог знайде -
У колодки узути! 
Каяття не Минуєш -
Без роплат не дорога: 
Не колодки здобудеш, 
Так оленячі роги 

Або дасть ще Всевишній 
Доньку зірочку ясну, 
Що в жінках не розквітне -
У застилках погасне! 
Непутящих Господь не бере на поруки: 
Як не в доньки те буде, 
Так тоді у онуки ... 

14.03.2006р. 

Весняна. 
Лірико-демографічна 

/Степанові Сапеляку/ 
Прийшла весна - на вулицю: 
Весною все милується! 
Он голуби цілуються -
Весна іде по вулиці... 
Весна - то без смеркання, 
Весна - коли кохання ... 
Так як неначе від весни 
В свій час народяться сини -
Коханнячко нагодиться! 
І донечки народяться ... 

Весна! Весна по вулиці! 
Цілуються? 

Цілуються !!! 
Заплющиш очі як вві сні -
Очам приємно! Від весни ... 

29.03.2006р. 
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Хоуцянська2 Пісочинська 
- менш грайливо, але рухливо! -
На виборчій дільниці 
У всіх нас по синиці: 
Якого журавля 
Спіймаєш звідсіля! 
Тож сидимо й не ловимо -
Притомлені промовами ... 
Тут маємо зарплати, 
Які ще почекати: 
Не бачили ніколи ми 
Оті „Великі Доллари" -
Нам навіть і маленькі 
Не надають у жменьки! 
Як „посіпак реакції" 
„Розбили" нас на „фракції"": 
Широкі маєм вилиці 
І чухаєм потилиці... 
Часу нема, зізнатися, 
Й на кутні посміятися! 
Великі наші очі -
На горобині ночі !!! 

Р.8. 
Народ ми день за днем 
До світлого ведем ... 
Бо, як почне темнішать. 
Нас перших будуть вішать !!! 

17.03.2006р. 

Орачі та копачі (ораторія) 
- диптих з прологом -

Пролог 
Революцій вже було! 

І над місто, й над село ... 
Та свободи гордий сік 

То чубах на землю стік ... 
Плуг за нами та лопата: 
Не орать, так покопати! 

ХОУЦ - Харківський обласний учбовий центр. 
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1. Пісня орача 
Наміряла Доля шість соток від поля 
І хатку-халупку при них ... 
Сказала: „На більше тебе не неволю!" 
Та я і на тому принишк! 
На суглинок сію - в халупці жирую: 
Не вмер ще, але й не живу ... 
Украсти? Украду! Лиш потім хорую! 
Таке: й не тону, й не пливу ... 
На душу бальзам - почесати за вухом: 
Нехай хто не хоче - не слуха!!! 

2. Пісня копача 
Руконогий ти мій плуже, 
Копача надійний друже, 
Рудимент людського щастя -
Ще з Трипілля взятий заступ! 
Пру тебе поперед пупа -
На долонях маю струпи: 
Не лінуйся, дядьку! 
Доля - для завзятька! 
Ой, копаче-копачу, 
Щирий погляд-сивий чуб! 
Красень зпонадкрасоти! 
Те зробити мусиш ти 
(Хай і пранці виїдять!): 
Закопаті,... і викопать! 

Все натхнення й є прогрес! 
І який тобі там грець?!!! 

7-8.04.2006р. 

Пісня „хрещеників" 
Просилися злидні на три дні 
И назавжди вселилися, кажуть ... 
Ми медом долоні намажем 
Й гуляння затієм - до півнів! 
Чому на долоні? Та ніби 
Немає у нас зовсім хліба!!! 
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А ле ж-бо узявся нам мед? 
„Накапав" із неба - в намет! 

Не швець і не мнець, й не орач -
Усякий із нас є збирач ... 
Були на межі домовини 
Й „з останніх" ... купили машину! 
Селом вже й зозуля кує. 
Що Бог нам ні за що дає! 
Відкаже усім наша мати. 
Що ТРЕБА УМІТИ ЗБИРАТИ! 

Де меду, хоч з чаду!, де ... сала -
Уже й на гараж ніби стало! 
А там подивились довкола 
Й ло хати прирізали поля! 

Та ми мовчимо: наші „злидні" 
Просились до нас лиш на гри дні . 

11,05.2006р. 

Пісня балу 
Ми не волики і не коники -
Недомірочки-горбоконики: 
Все рогатимо і горбатимо 
І торгуємо - навіть матір'ю ... 

І поки у нас те ходитиме, 
Вже ж ніколи нам не родитиме! 
Все по закутках - поза пічкою: 
Тільки в сутінках - тільки нічкою 

Засвітило нам помаранчево, 
Та у душах в нас навкарачено ... 
Навкарачеію та накручено: 
Понавузляно-понамучено 
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Досить, братики, „дурня правити": 
Тільки нам одним балом правити! 

І хоч кращий бал той, що поночі -
Рівні бал творять, а не покручі !!! 

1.06.2006р. 

Козацька спинозада 
(Новітня) 

Як над козаками -
Сало з піснякамц! 
Нині треба, брате, 
Ногавиці зняти: 
Вічно битим задом 
Славу будем брати! 

Хай вона й лукава, 
Спинозада слава -
Щось же маєм коїть, 
Як нема другої! 

3.08.2006р. 

Абсурдна дурняцька 
Дійшла в чеканні бодня до абсурду: 
Схилить когось схотілось їй до блуду ... 
Куди того! Хоч став, хоч поклади -

нема куди! 
Стражда пеньок багато літ і зим: 
Бажання є, але не має - чим ... 
На макогоні ж - швайка о-го-го! Нема ... кого . 
Зчепилися із гілкою гамак ... 
Уже б вони й того ... Не знають - як! 

У нас же з Галею є й те, і те, і те ... 
Немає - де!!! 

7.08.20006р. 

15 



Хохольська жаб'яча 
Наче жаби в лузі 
Лежимо на пузі ... 
Час прийшов нам грати -
Непогані й карти: 
Кожному під пузо 
Бог підсунув туза ... 

І козирна масть! 
Але хто ж віддасть? 
Певно, будем й далі 
Кумкати про жалі ... 

19.09.2006р. 

Одинацька 
Стомився жить в здогадках-сподіванках -
Немовби хто рядном весь світ завісив: 
Мені не шуте-босе, значить лисе 
Й ніяк не рівне - тільки завиванка! 

Ідеш, петляючи, і все рябої масті, 
І тільки лиш - спіткнутись ачи впасти ... 
Нема спокійного! Отут і серед ночі: 
Впадеш-спіткнеиіся - пробіжать і втопчуть 

20.09.2006р. 

Хохольська до-Божа 
Без відповідей - море запитань! 
В них із п'яти - чотири риторичні ... 
Напевне, через те в нас злидні вічні 
Й нудьга гастрономічних сподівань! 
Як встав би - їв би, 

А поївши - б спав ... 
Таке коли, їй Богу!, чи й настане? 
Небесне сподівання сподіванне: 
Коли з нас хто на небо не кивав? 
У Бога нашого давно закислі очі ... 
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Чи й дивне те! Адже ж не парубочі!!! 
Та й що той Бог? Уже б не гордував: 
От взяв би й «на шарка» погодував ... 
їм мі |м мі 
Як "на шарка", то вже аби щоб чим: 
І оцту вип'ю, й цибулину з'їм!!! 

Казали: «Краще жити - треба вчиться! 
Та нам воно - таке як не годиться ... 

20.09.2006р. 

Пісня шудри 
У спільноті нашій шудри 
Поробились з чогось мудрі, 
Й привела нас муть ота 
Жить на спину ... до кита ... 
Платим мовчки комірне! 
Ось як раптом кит пірне?!? 
Тільки лиш дурне й пузате 
Стане в морі потопати? 

2.10.2006р. 

Пісня настирця 
Мені життям напльовано в вічі: 
Ніхто - ніде не кличе ... по двічі! 

Не те щось, певне, маю в поличчі: 
Частіш буває - й разу не кличуть!!! 
Другого те відверто збиває, 
Зі мною ж отого не буває: 
Сміливо я плюю на біду — 
Не кликаний беру та й іду ... !!! . . . 
Життя таким як є я сприймаю: 
Десь виженуть, а десь і приймають! 

13.10.2006р. 
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Слобожанська статистична 
Зазвичай п'ємо ми чай. 
Каву - дуже зрідка! 
В нас такий цікавий край: 
П'ять з сімох - «сирітки» ... 
Не їмо м'ясива ми 
Й до бабів не ласі: 
З пелюшок до сивого 
Три з п'ятьох - у рясі ... 
С'ало-масл о-ковбасу 
Ниточками крешемо, 
Мовить вмієм про красу 
Та частіше ... брешемо ... 

Давить нам на лобики: 
Більшістю ми жлобики ... 
Бачить те і Бог: 
Двоє з трьох !!! 

17.10.2006р. 

Лісопольна повсчірня 
/Юрію Квітку/ 

Вже й сонце сіло, а не приморило: 
Всс товкся б - соловейком щебетав... 
Хоч пізно ліг і дуже рано встав, 
Й не так, щоби нічого не боліло... 
А що робить: в масштабах лісополя 
Чудна така всім випала нам доля... 
Йми напрочуд: і довготерпеливі, 

і не ліниві... 
01.10.2005 
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Із циклу „Ментальний шарабан" 

Маємо - що маємо ... 
Поглянеш - рай хлюпочеться 
Між тихих берегів! 
До щему в серці хочеться 

відвертих ворогів. 

Що здобулось між ворога, 
Завжди цінують дорого! 
Того немає туза: 
Є лиш ... лукаві друзі .... 

2.11.2006р. 

Село в снігах 
- дурняцька казочка -

У хаті тиша - піч горить аж виє: 
Морозить хату ззовні люта ніч ... 
До баби тишком дід поліз - на піч, 
Дарма, що поперек у тої ниє ... 
- А дай-но, бабо ..., - лиш сказав і вкляк: 
Рот затулив старому переляк ... 
Не баба там — розкішна молодиця: 
Така, що дід до того й не годиться! 

- А дай-но, бабо ..., - та перехрестився ... 
І гульк - на козака перетворився: 
Не дід Петро, а той іще Петрусь, 
Що ледь понад губою взявся вус! 

Аж три дні поспіль так у них було, 
Подейкує збентежене село! 

Не впетрає ніхто, за що їм те? 
Село в снігах - сім день уже мете ... 

7.11.2006р. 
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Дванадцятий рік. . . 
- Л е д ь не Шскспір! -

ІКостеві Маковійському/ 
Пригод нема - одні лиш принагоди. 
1 лік тому уже - дванадцять літ: 
Моя десь Доля заблукала й спить -
На вечорниці навіть не приходить ... 

А так хотілось знов до вечорниць! 
Напевне, там сьогодні теж цікаво: 
Г уляють всласть і п'ють не тільки каву, 
І аж ніяк оте не між черниць ... 

Хоча і між черниць живенькі люди: 
Які не є, але „ульотно" ж буде? 

Був-знав одну ... таку-собі... черницю: 
Розпресмачна, скажу вам,... молодиця! 
Не знаю, саме як і колобродить, 
Бо то не я - мій друг до неї ходить ... 

Хай псе оте, шо сказане, і гріх ... 
Та то ж таке ... Його завжди - на всіх! 

11.11.2006р. 

Про нас. . . 
А що нам жаба? Завжди той лукавить, 
Хто каже, що вона його не давить... 

Світ заздрощів - нечистого Памір 
Тому, собі найперший хто кумир: 
На місці стоячи, усяк мов пень згорить. 
Поперед себе щоб Миколу не пустить... 
І це ніяка зовсім не Лапландія: 
Це з вами ми - відома всім «Хохляндія»! 

17.01.2006р. 
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Чаклунка 
Европа. Третє йде тисячоліття... 
Прогресом світ... себе переганя! 
Вона ж мені підкинула... дання, 
Бажаючи стійкого лихоліття! 

А ви мені про щось... такеє кажете! 
Це моноліт! Його вам не підважити!!! 

26.11.2005р. 

Шедевр 
/М.Д. Пархоменку/ 

Мій побратим шедевр був-народив: 
Калину зняв на фото-диво з див... 
Між грон густих аж просвітку немає -
Крізь ягоди яскраве сонце сяє! 
Таке не всяк побачить на ходу: 
Червоно сяє в сонячнім меду... 

Й дивнішого на Україні є -
Без міри нам Господь того дає! 
У тім живем: зівсюди сонцем сяє! 
Чого ж нам всім отут не вистачає? 
Ярмісимось усі віки по-простому: 

без роздумів! 

Стосовно нас давно уже як містика 
оця софістика!!! 
16.01.2006р. 

Дуркове 
Хотів би якось мати... Хутірець, 
Волів, корів, телят, свиней і... дудку. 
Щоб як ішов - селом котилась чутка: 
- Іде хазяїн: пан і молодець 
А ще аби Господь дав молодицю -
Було кому щоб над отим трудиться! 

09.06.2005р. 
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Думка зльоту 
Кашкет-дном догори, у нім п'ятак, 
Й табличка у кашкеті є: «Дурак»... 

Прокинься, дядьку! 
Де ти в Бога є? 

Таким держава... 
Зарплатню дає!!! 

А як іще хоч трошечки пожвавить. 
То можна й думку... -

НАС ТАКЕ ЦІКАВИТЬ!!! 
16.06.2005р. 

Отакі . . . ми! 
Світе світлий! 

Не світи! 
В темряву нас... 

Відпусти! 
В темряві ми якось... 

Звикли: 
Нам житгя деталі... 

Зникли! 
Виглядаєм як скоти: 

Без деталей... З темноти! 
Нанизалось нам на мітли -

«Без ідей!!!»-
Все, що робиться на світлі... 

У людей 
27.08.2005р. 

Буде видно! 
Що колесо до колеса - те й віз! 
1 хай там що! Аби куди повіз... 
А те вже буде видно по дорозі: 
Хазяїн чи дурко сидить на возі. 

02.10.2005р. 
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Таке як тавтологія, 
або знов про свиней, які не курять. . . 

Немає смальцю в нашій голові, 
Хоч, як відомо, й свині в нас не курять... 
Дурили нас не раз і ще одурять, 
Допоки в казку вірою живі... 

Приємно слухати, а вірить ще світліше... 
Та зовсім не для того казку пишуть! 

В майбутньому нам казка - там дива! 
Сьогодні ж лиш сирітка нам співа, 
Оскільки в надбанні у нас огризки 

й пісні сирітські. 
14.09.2005р. 

Таке як про цивілізацію. . . 
Манірна нутка (так як для Івана!) -
Краса колоратурного сопрано, 
Так як і з «Дон Кіхота» па-де-де 
З означеного й нитки не впряде! 
Куди того! В честі у нас макітра 

і півлітра: 
За хату ми ще ходимо 

до вітру! 
14.09.2005р. 

Спадщина 
Така нам спадщина: не ділиться ніяк -
Утоптаний на босу битий шлях... 
Немає й виходу - ми вічні ціпов'язи: 
У завидках-підглядках крутим в'язи. 
Якщо комусь і жити, то не нам: 
В догіддя все підтакуєм панам... 
Із гордої душі якісь холопи -
Невчені і пихаті остолопи!!! 
Дуркуємо: не в моду нам науки... 
Весь досвід наш - через побиті руки! 

27.09.2005р. 
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Ментальний шарабан 
Вареники - вони до галушок... 
По тому - варяниці і лемішка... 
ІЦс затірка •- оте уже й не смішки! 
А до боршу, то краще пампушок... 
Та з часничком! А і до того чарку! 
І вже вовтузитись - на піч, хоч там і жарко 
І діточок побільше замісить 
Бо як не той..., нащо тоді і жить? 

01.10.2005р. 

До Синього Птаха 
Запропонуймо Синьому Птаху 
Вимостить голову й крила на плаху... 
Пісню скабрезну на сміх заспіваєм -
Й разом (сокирою!) все відрубаєм! 

А нам і лишилось такого утіять 
В країні, де тільки і вміють, що мріять! 

Вже ж зіркою те аж ніяк не зоріє, 
Що швайкою в небі пустім бовваніє!!! 

09.10.2005р. 

Мудрість 
/Доби і очі, і граблі. . . / 

- триптих з епілогом -
1. Шевченків рефрен 

І знову ми неначе вівці: 
Усе собі чекаєм... німця! 
То хай вже йде: хай все покаже. 
Хай нам... хоч віників нав'яже! 
Вже ж: тягне нас... до красоти, 
Але нема чим підмести... 

У долі в нас єдине знати: 
С лиш граблі! 

Щоб підгрібати 
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Гребєм-гребем (ще й підгрібаєм!) 
Та... час від часу наступаєм... 

2. Куди вже! 
Несолідарність - нам таке як споконвічне: 
Ми і самі собі не симпатичні... 
Сусіда - він ні скаже, ні напише! 
Що вже тоді про нас подума інший? 
І кожен з нас - окремий пуп землі, 
Хоч душі й поробилися безкрилі... 
У звичку нам - над нами свинське рило, 
Де пиха на низенькому чолі 

Понищили свої лоби високі -
Куди вже в ці втулили третє око? 

3. Туди-сюди 
«Крабле-рабле!...» Знову граблі!!! 
(Був чалму надів би - знав би!)... 
І вперіщило жорстоко: 
Саме там... - де третє око! 
Залишився синій слід -
Як отим побачить світ? 
Так що з ранку до смеркання 
Стережу вже два останні! 
По смерканні ж (знову, гад!)... 
Доведеться йти назад! 

Епілог 
«Умийся, сину мій, над ручаєм: 
Печаль пекучий лютою бідою 
Спливе від тебе з чистою водою...» -
Із тої мудрості з часів Ярила п'єм.. . 

Років бездольних вже пройшли віки -
Із ручаїв промило рівчаки... 
Все з нами поряд тихою ходою -
Печаль пекучий! З лютою бідою... 

26-31.10.2005р. 
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Радіймо! 
«Найвища демократія - в апатії» -
Отим кого завгодно звеселю! 
Не хочу щось робить - і не роблю: 
Свобода - повна, більшу й не шукатиму 
Радіймо ж браггя! 

Нам така можливість 
За довготерпеливість! 

14.10.2005р. 

Життя 
А те уже й не весело, й не чудно: 
Нема в нас свят, як не буває й буднів... 
Жигтя жується... як гречана каша: 
Воно в нас є, але воно... не наше! 
Закралась в нього іскорка зрадлива -
У вигляді 

ненаської підливи... 
31.10.2005р. 

У нас тепер. . . ! 
Так як виховувать, то краще поховать! 
Ще ж ліпше - не народжувати зовсім: 
Як мудрого у Бога не знайшлося, 
Дурне ачи і варто зачинать...? ... 
У нас тепер завдання первороду: 
Заводить лиш таке... Щоб на породу! 

04.11.2005р. 

Кредо 
Годинник бреше - схибинку дає: 
Нам сім хвилин настирно поспішає... 
Те жить мені ніяк не заважає. 
Оскільки фору в часі надає! 
Відвертий клопіт у житті б він мав, 
Якби хоч на хвилину відставав: 
В моїм бутті й години мало значать -
Однак йому б того я не пробачив! 

29.06.2005р. 
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Про ложки 
/Дяка за сюжет Тетяні Даниленко/ 

Чого й нема у нашому сюжеті: 
«Ділить ложки» - у нас в менталітеті! 
На щирість сподіваєтесь? Дарма! 
Святого в нас в душі давно нема! 

Брати! їй Бо'! Подумали б хоч трошки: 
На рот один - одна потрібна ложка! 

А після, як брудну зробили справу, 
Запрошують до себе - випить кави... 

Отак й живуть: таке як у бреду... 

Ложки - віддам! 
До кави? 

Не прийду!!! 
22.07.2005р. 

Нетипове? 
/Одним моїй племінникам/ 

За спадщину змагалися брати -
Уже аж задурились адвокати: 
І де ж-то стільки часу віднайти, 
Аби ложки-миски порахувати! 
Нерівна хата і крива межа 
Свого тому натхнення додавали... 
Із того що? Халупу розваляли -
Між рідними таке як до ножа! 
Цегляччя-рам'я-гноття розгребли, 
Непотребом розкидали в садибах 
Й надалі ворогами зажили, 
Яких по Україні де й надибать...(?) 

Батькам неслава вічна на могили: 
За те, що їх братами не зробили! 

30.07.2005р. 
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Світоглядне 
Л полюби: даруй живе - життю. 
Всміхайсь усім, хто йде тобі назустріч... 
Відвертим будь: до долі не козубись -
І завжди стане меду на кутю! 
А відступились: віддай що краще братові 

І матимеш!!! 
А промовчи: не говори образ 
Неситому залрайцю на утіху -
Одержиш дивіденди щирим сміхом, 
Який вже виручав тебе не раз! 
А не позаздрь: за друга порадій. 
Постав за нього свічечку у церкві -
І жи ги стане легше: ще не смеркло, 
А світ довкола - тільки із надій!!! 

30.07.2005р. 

Коли і чим? 
А що то - Бог? 
І де він, Бог той, є? 
І чом він нам... 

Нічого не дає? (!!!)? 

Давав!... 
Дає!.. 

І буде ще давать! 
Набралися несила вже й піднять! 
В зворотній бік нам думку треба мати: 
Коли і чим те будем 

Віддавати? 
16.08.2005р. 

Даруй їм.. .! . . . 
Даруй убогим заздрість, Отче наш! 
А пліткарям пробач нещире слово... 



А ще? Пошли усім їм по корові, 
Машину, хату, дачу і... гараж! 

??? ??? 
Нехай їдять! Дай все, що зможеш дати! 
Бо ж, може, наїдяться - ляжуть спати? 
Не наїдяться -

Будуть ділом зайняті: 
Біля усього того - наче найняті! 

25.05.2005р. 

Бува. . . 
Розсоловілось! 
Хух!!! 
Похмілля? 
И не прийшло! 
Твоє село! 
А ось і хата рідна!!! 
Дитя... 

Іще! І третє!!! 
Жінку видно... 
Собака... Кури 

Що воно було? 
25.05.2005р. 

Цяцянка 
Він ... - обіцяв: усім, усе і. . . завжди. 
Робив? Ніяк не всім - і дуже мало... 
Ну й що із того? Що із нього стало? 
Допхався: уквітчали - „за труди"! 

Такий народ! 
Із того ж саме й має: 

Сатрапа сам собі він обирає! 

В людей - віками: хоч який ти там не тать 
Зумій надкрасоту... 

Пообіцять... 
28.05.2005р. 
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В оте - через оце ж. . . 
Па задній двір спрямоване... парадне -
Якесь таке... помпезно-безпорадне: 
Навішано як... бубликів - на вісь 
І крутиться - неначе дідько вліз!!! 

Таке у нас тепер життя... -
Сирітське: 

Не зовсім щоб духовне (та й не світське!)... 
Бомонд (й чекалось!) видався пузатий, 
Тупий, пустий і... сильно жлобуватий! 

Амбіції - купецькі та дворянські... 
Смаки ж-бо - рафіновано-радянські!!! 

21.05.2005р. 

Рука-владика. . . 
- Триптих -

1. Було густе, немов венозна кров, 
Терпке - що недозрілая гниличка... 
Та пить його вже увійшло у звичку: 
До пляшки припадав мов зло боров... 

Для себе зроблене (від скупості!) вино -
В хазяйку, видно!, удалось воно 

2. Перепічкою (з глуму!) видавсь книш: 
Якої спік - таку тепер і їж! 

3. Хотілось вразити - в кафе з кумою стрівся. 
Та де там! 

Був... ільфо-петровський Киса... 
6.05.2005р. 
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Було б простіше! 
Життя тепер багате - тутті-фрутгі!* - , 
Але зате - стрибаєм на батуті... 
А там непевне: той перевернувся, 
Той впав не так, а той - навік загнувся ... 
Усі ми на вершині - „без п'яти" ... 
Простіш було б не стрибати, а йти ... 

2.06.2005р. 
* з італ. - Букв. „Всі фрукти" 

Факт 
Йде деградація! І це уже не дивне: 
Усе-привсе у нас нсексклюзивне ... 
У всьому - не в заламі, так в надщерб: 
Й в собі і на собі... лиш ширпотреб ... 
А ми дуркуємо! На кутні сміємось: 
Без бою (безоглядно!) здаємось ... 

Коли життя так довго пуританське -
Перемагає вмить... 

американське! 
2.06.2005р. 

Ідіоматичне 
Хаток нема! Звернулось на палаци -
Нагода є над тим нам посміяться! 
„Версалі" запитаннями стоять: 
- Хто буде в тих палацах підмітать? 
Поперлись всі в багатство - з-над потуги 
Не вийде з того гарної прислуги! 

2.06.2005р. 

Отак іі живем ... 
Преістину цю знає в нас й дурак: 
„Собі брехать не можна ... Людям - так!. 
Й живем отак - смішні убогі люди: 
Собі чи й друзі, як до всіх - Іуди ... 

9.06.2005р. 
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Із парадоксів мови 
Кишить отим і місто, і село -
Не раз й не одному таке явилось ... 
Сам зрозумів - не рік й не два пройшло: 
Зійшло воно, неначе Божа Милість ... 

„Ніколи" й „Ніколи" ... 
Шикуймось, необачні: 

Для багатьох слова ці - однозначні! 
6.06.2005р. 

Ретроспсктива 
Згадав я ріпу: рвала вся сім'я -
Коти і миші навіть помагали ... 
І чим скінчилось? Гичку відірвали ... 
Чи й вирвали - і не второпав я! 
Отак і нині: тягнемо ту ріпу -
Вопа ж сидить, мов хто вгемселив чіпа! 
Напевне, вже всередині і струхла -

Аж вжухла! 
Було б простіше: отого не тія гь -

Нової всіять! 
12.06.2005р. 

Фетиш 
Заскалець - в палець! Паляниця - шута: 
Така - неначе Пан-єдиноріг ... 
Берем оте - і кинем за поріг: 
Мо, вийде і із того м'ята-рута? 
А далі візьмем - й станем ... 

цяцькувать! 
Й вцяцькуємо! 

І в нас його хтось купить!!! 
За батька рідного, напевне, менше злуплять, 
Ніж за оте: хреститься й цілувать! 

Таке: воно неначе й пиріжок ... 
Але - божок! 

14.06.2005р. 
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Тому, хто їде... 
Мій друже! Не продай тому ти хати, 
Хто хату ту захоче розваляти ... 
Сам розвали і сам перебудуй: 
Не ображай ні батька, ані діда ... 
Обох натхнення в дім новий твій війде: 
Ти лиш живи - по світу не кочуй ... 

Він, може, й гарний - той, не ближній, світ, 
Але для чогось тут жили ж 

твій батько й дід! ... 
13.06.2005р. 

Як щодо „сокольських вправ"3. 
З „сокольських вправ" 

Одна - не соколина: 
Свою під когось підставляти спину ... 

13.06.2005р. 

Сакральні речі 
/Богданові Шевчуку/ 

Не всякого ведем ми до божниці, 
Бо є таке, що й в двір пускать не треба! 
Святе не відриваючи від себе, 
Все ж всує поминати не годиться ... 
Продовжуймо любить свої святині: 
В дочці посіймо, проростім у сині... 
Однак не варто з тим ходити в світ, 
Який на інших цінностях стоїть. 
Того, що наше, він не зрозуміє: 
Й всього лиш, що кістки нам перемиє! 

Однак й тоді не схочуть з нами знаться, 
Як над своїм при всіх почнем сміяться: 
Як при божниці є, так і при печі, 

сакральні речі. 
4.04.2005р. 

3 Першорадянська маячня, що полягала у вибудові пірамід із людей. 
Передувала ГПО 
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На усі часи. . . 
На світі не знайти народу, 
Що не любив би хороводу: 
Розумні хоровод заводять. 
Бо в тім веселощі знаходять! 

У нас же на усі часи: 
Хто б не зробив, а винні всі! 

21.03.2006р. 

Наша Слава 
І на Сонці плями теж бувають. 
Хоч у нього - тільки голова ... 
Нам співа натхненно лиш сова: 
І Іо ночах в нас Славу здобувають! 
Вдень якщо й всміхнеться нам вона -
Буде стовідсотково дурна! 

21.03.2006р. 

Прийде час! 
Над нами так як наче мудрість смеркла: 
Ді гей клянем, а після йдем до церкви ... 
Злий вітер той віки над нами дує, 
Й душа у ситім тілі голодує ... 
Батьки ж, що діточок своїх кляли, 
До раю потім точно не втрапляли: 
Вони, хоч славу Господу й співали, 
Своїм нащадкам ради не дали! 
Творець же нас усі віки голубить: 
Й не варті ми того, та Він нас любить ... 

Народе мій! Отак і будем скніти, 
Допоки проклятих батьків ми кляті діти 
Дітей а полюбім! 

Навчитись того 
могли б у Бога ... 

Цс зрозуміти -
прийде час й для нас! 

3.04.2006р. 
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Демографічне 
Все думаю: навіщо нам було 
Мішать у кашу місто і село, 
Нечистого натхненно звеселять -
Село до міста жить переселять? 
За те нам доля повну й налила: 
Нема у нас ні міста, ні села! 
Комічна демагогівська синиця -
І та тепер чудненьких нас боїться! 
їй Богу!, „парижани" із мерчан -
На всі віки демографічна грань!!! 

2.05.2006р. 

Хохлу 
Прямим-пряма дорога 
З Землі веде - до Бога. 
Тут істини не зрушу: 
Дорога... через душу! 
На жаль, поміж загалля 
Замість душі - провалля: 
По манівцях та по кущах 
Веде таких нерівний шлях ... 
Для більшості - полова: 
Дорога через Слово! 
Ні Божі, ні Земні слова 
Душа не пустить нежива! 
Віки проходять наче мить: 
Нам зрозуміть, щоб пропустить! 
Та тут у нас завузько: 
Усе - аби „по-руськи"! 

„По-руськи" - то для росіян, 
А ми „хохли" - хоч ляж, хоч стань 

Російськомовна „хохлома": 
Нема ні серця, ні ума! 

25.04.2006р. 
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Випадок з душею 
Покинувши небіжчика, душа 
Оплакати покинуте хотіла ... 
Та, глянувши згори на вклякле тіло, 
Затіяла стрибати антраша! 
Не німець, не француз й ніяк не грек, 
А грубої роботи дядько-глек ... 
Пустих думок розірвана сума: 
На інтелект і натяку нема! 
Схотілося не плакать, а співать: 
У „храмі" тім стомилась спочивать ... 

Відверто кажучи, була не патріотка: 
Як і хазяїн - чиста ідіотка! 

3.05.2006р. 

Хто ще? (про нас) 
І Іесолідаршсть - нам воно по крові, 
За те нам й очі Бог послав волові! 
Ми їх не відриваєм від золи -
Кохаємося тільки на тяглі! 
На макогін немов мотаєм жили ... 
Ніхто й не винен нам: 

Напевно заслужили 

На макогоні слизько - вже ж-бо лисий: 
Пнемось віки, а все не зоп'ялися! 
(Нам поміж пальці доленька біжить, 
Бо все чужому тягне прислужить!).... 

Хто вміє ше: сім день води не ниги, 
Аби свого, як кажуть, „притопити"! 

7.05.2006р. 
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До... 
Час сподівань! Затягся ти відверто: 
Шарманка гра - папуга все сидить ... 
Коли ж то прийде та священна мить, 
Щоб витяг він нарешті нам конверта? 

Хай там хоч дуля - хай хоч що нам там 
Але чекать таке вже як несила ... 
Іди хоч десь! (Чому „ся зупинила", 
Країно люба?) 

ВСІМ НАЗЛО ЧОРТАМ! 
18.05.2006р. 

Крик душі 
Страва ця - не всяк за вік 
І скуштує чоловік: 
З-над маніри заманірена 
Та... віками перевірена! 
Нам такої де і взять, 
Люди ж є - весь вік їдять ... 
І не певен, що любив би ... 
Тих, хто їсть, їй Бо'!, убив би!!! 

20.05.2006р. 

Ми ще є? 
Стріла часів в польоті аж скавчить: 
Все нашому ніхто нас не навчить! 
Нам тільки б в небеса пустим пуляти 
І пирсху запускать над вкляклі хати ... 
Всьому себе довкіл забили баки: 
Тому ціна - полякані собаки! 
До іноземщини аж тіпанок справляєм, 
А хто ми є - й не знали, й ... забуваєм 
Здається, що такого й не бува: 
Що ми ще є, Гайтана нам співа! 

12.07.2006р. 
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У пошуках витоків 
Звиклось нам скакати мілко -
В нас кобилка наче ... білка: 
Стриб сюди та скок туди -
Від біди і до біди ... 

Більшість з нас давно без праці -
Мов дурненькі бадьоряться: 
Хто чекає від Росії, 
Хто - від „Синього Мессії", 
Хто микиткою пряде, 
Що з Америки гряде ... 

Ні, браточки! Тут нам дзузьки: 
В тім болоті ... дуже грузько!!! 
Хочеш вийти з голитьби, 
Сам підважся - і зроби!!! 

23.05.2006р. 

Окраїнцям. 
До поваги, брати ... До поваги!!! 
В нас, на щастя, ще ті рубежі, 
Що не треба ні вил, ні відваги: 
Толерантність свою покажи! 

Не дійшло ще у нас до межі, 
Та недовго зійти й на ножі... 
Ті, кому те потрібне, відомі, 
А свого ми, на жаль, не свідомі! 

Лиш почнеться у нас та різня -
Станем їхніми ... Всі! За півдня!!! 
Українське забувши, як з чуда 
Знову всі підкопитними будем! 

Колимою поїдем - за грати: 
Більше нас не врятують Карпати ... 

25.05.2006р. 
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Таке як без царя ... 
- диптих -

— екскурс через ракурс -
1.Царя немає, кажуть,... в слизняків: 
Повзуть усі слизькі бридкі і голі 
Між едельвейсів ... і між бараболі -
Не кращі за червей і хробаків ... 
Однаковісінькі - нема за що їм биться! 
Було для того варто народиться? 

От між людей! Й кому царем не буть 
Мов кляті одне одного довбуть!!! 

2.Царя ще не буває ... в голові! 
Не зрозуміти чим тоді й живі? 
Ці „феномени" ходять з царства в царство 
Ото і є апофеоз збиткарства! 
Якщо слизняк, то зійде й без царя ... 
А нам за що ще сяє та зоря? 

19.06.2006р. 

Із мізантропського 
А й відповім, якщо попросите: 
Життєва жовч - воно від досвіду! 

Везе ярками у підводі 
І лиш за тим на щось виводить ... 
Бува, такого дасть заквасу, 
Що шлях добить не лишить часу ... 
Прийшло співать й вінки плести, 
Та бачиш й сам, що ти - не ти: 
У килим звивсь Великий Досвід, 
Та вже іти таке як досить ... 
Мети окраєць добре видно, 
Але вона чомусь не рідна! 
А головне — неясно: звідки 
Понабігало стільки свідків? 

4.09.2006р. 
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Нема чого! 
Хоругвами ... Іконами ... 

Тече поміж долонями 
Дурничками вцяцьковане 

язичеське життя ... 
Ніяк не в тому, брате, 

слід Господа шукати -
Із свічу фетишистого 

нема нам вороття! 
Між жлобства і холопства -

Без міри дурноробства: 
Абикуди хилитися -

Нема чого й молитися! 
19.09.2006р. 

Конфуз без алегорії 
(До ідеї створення підручника 

з історії Холокосту 
для українських вузів) 

Хто скаже - не злукавить: 
Нас Холокост ... цікавить, 
А факт Голодомору -
Ніяк пс наше горе ... 
('Конфуз без ачегорії 
У світовій історії!!'.) 
Зробившись посіпаками, 

вже вийшли за межу: 
Не хочемо своєї знать, 

то будем вчить чужу! 
19.10.2006р. 

Нащо? 
Посеред дороги загубив хтось ... роги, 
їхали рогаті й стали підбирати! 
Нащо те рогатим - нам повік не взнати! 
Ну хіба щоб мати про запас ще й в хаті? 

26.10.2006р. 
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Чи й з дива! 
Всі мали ми із раннього світання 
Лиш виключно спартанське виховання: 
Манірно Доля гралась нами 
Ще як були ми ... пацанами ... 
Тож з того часу без зубів -
Перекувало на рабів ... 
У нас протези, а не ікла, 
І до оскалу ми не звикли! 
Козак не вийшов! Козачок, 
Що зубки скалить ... В кулачок!!! 

30.05.2006р. 

Із циклу „Алегорії"" 

Вест - Іст . . . 
/Ростиславові Шевчуку у Львів/ 

Нас розірвали, але час не гоїть ран -
Зробив з нас посміховисько тиран: 
Роз'єднано на сміх (мов зшита мапа!) -
На Схід і Захід ... 
Як титло на змордованім чолі: 
Одні „бандерівці", а інші - „москалі" ... 
І доки нас влаштовує оте, 
Ніщо й ніде у нас не зацвіте! 

30.09.2005р. 

Проблема 
У господарстві маю трьох котів -
Усі руді: казали, то - на гроші... 
Коти, сказати нічого!, - хороші. 
А от з грошима... Завести хортів? 

26.06.2005 
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До сірого 
Настікали темні ночі -
Назбирались повні ночви ... 
Треба буде рано встать -
В чорнім біле полоскать! 
В долі нашій многотрудній 
Аж ніяк без сірих буднів: 
Не тому в буянній тиші 
Ми усі неначе миші? 

Заманулось всім нам вирости 
в сірості! 

28.09.2005р. 

Про. . . пуповину 
Чобіт аж п'ять! Та всі - одній нозі: 
Не виходиш у тому й коло хати! 
Надумалося співанок співати. 
Хоч й їхать доведеться на... козі! 
Воно б і те... Однак, коза кульгає, 
І дуже вправо збитий лівий ріг -
Непрезентабельна: без статків чоловік 
Усюди тільки облизня спіймає... 

А так би взять і покозакувать! 
Та не було, нема і ніде взять! 
І Іа себе подививсь в соку мужчина! 
Одна біла: нема... на пуповину! 

Ота (на пузі!) є - для красоти! 
А щоби десь до чого прирости... 

09.01.2006р. 

Росія 
Омріяна держава барчуків: 
Безмірний простір, де без ліку бидла... 
Бездонне жлукто, ненаситне трибло 
В німім стражданні баб і мужиків... 
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На всі віки - з-над перебору жертва! 
Мета ж одна: перестраждавши - вмерти! 
Відразу Богорівні маєш Крила: 
Тобі гріхи Росія відпустила -
І те вже Правда! Певно, що до Бога 
Земних страждань завершена дорога: 
Сюди втрапляє всяк, хто захотів 
Спокутувать гріхи... Усіх життів! 
Р.8. Второпав врешті! Гречку? Сам посію! 

А Україна схожа на Росію!!! 
31.10.2005 

Були тут. . . 
Химерна арабеска - із віків, 
Малюнок заманіреного танцю: 
Те відновить нема ніяких шансів, 
Що танцювали вівці між вовків. 

Крутійства вражого заплутались сліди, 
Ато б сказав: «Були тут! Не ходи!!!» 

26.06.2005 

Про пряме і горбате 
/Миколі Жукову/ 

Душа пряма горбатого рівняє, 
Бо горб то зовнішнє -

на перший погляд лиш... 
Буває так: з стрункими в ряд стоїш, 
А почуття безпечності немає... 
Усі з тобою - що дуби крислаті, 
А придивитись - душами горбаті! 
Відвертого єство прямим сприймає -
Оціниш те відразу і без спроб: 
1 що каліцький прикрий друга горб 
Супроти того, в чім душі немає! 

22.07.2005 
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Хотілось... 
- диптих -

Іиок 
Хотілось Світлого, але не так щоб з раю, 
А Світлого такого, щоб з Землі... 
Водили ноги і не привели, 
Хоч й довели натхненного до краю... 
Отак й стояв: один - і край Землі, 
І Православний Смуток на чолі 

Аз 
Хотілось темного, але не так щоб з Пекла: 
Знайшлось відразу, хоч іще й не смеркло... 
Усюди так! І Правду де подіти: 
Сиди й дивись - не треба і ходити! 

22.06.2005р. 

Майже каламбур 
Та пектораль4 вміщала ...'пастораль5 -
І в тім всієї казочки мораль! 

6.06.2005р. 

„Римачіння" 
(східним е юв 'янам) 

- таке як бред! -
Колись-бо жив такий ... Калігулла ... 
1 знов по нього Доля причвалала ... 
Прийшли часи? Того було замало? 
Історія ..старої" завела? 

„Ролимчики"! Устали - і пішли! 
Навіщо: Нам? 

Сюди? ... 
Калігулли! ... 

10.06.2005р. 

4 Прикраса священика (бляха, хрест тощо), оздоблена дорогоцінностями та 
малюнками 

5 Легковажні малюнки із напівоголеними пастушками та пастушками 
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Калина і верба. . . 
Криниця - повна! В ній - жива вода ... 
Але туди ... нагодились плювати! 
Таку чи й стануть вносити до хати: 
Оте - понад біду уже біда!!! 

Калина при криниці і верба: 
Одна - співає, друга гірко плаче ... 
Плювали в першу! І н ш а - т о журба... 
Чи не тому життя у нас собаче! 

2.06.2005р. 

Не русофоби!!! 
Не закидать нам! Ми не русофоби! 
Слов'яни всі це більше ніж рідня! 
„На переправі не міняй коня!"... 
А ми - брати єдиної утроби! 
Тим більш, вони на крок вже від ... могили -
їм гірше нашого в житті не пощастило! 
Однак слов'яни ж! 

Дуже може статься, 
ІІДо від імперії їм відірваться 

вдасться!!! 
Страждаючи не раз вже сльози витер 

пан Пітер! 
Пошли їм, Боже, вольності вино 

Хоча б в „вікно"!!! 
І з тим, про що Тарас Великий мріяв -

у Київ!!! 
Отам, де мало щастя починаться, 
Слов'янство східне й має об'єднаться! 
Коли ота розігнеться підкова, 
В нас з'явиться в державі друга мова! 
Не може бути центром Православ'я 
Москва - столиця нашого безправ'я!!! 

45 



Росія 
- на день смерті С. Єсеніна -

Зі смерті - в смерть! З погибелі - в погибель! 
І Це й царевбивства ліг посмертний гріх ... 
В безмірний простір сардонічний сміх: 
Віз без коліс ... Й навряд-коли поїде ... 
Похмурий край предивних самогубств: 
Собі три смерті там уміють заподіять! 
Наївний всяк, хто з тим у дружбу вірить. 
Що з пекла йшов і в пекло ж повернувсь ... 

Країна, путь якої - вічне коло: 
З неволі - у неволю. Крізь неволю ... 

28.12.2005р. 

Як по - Божому 
Між хама жить - панами не ставать: 
Для пана по життю не тільки статки! 
Шикують в нас мізкові безпорадки, 
Готові блага тільки споживать ... 
Для Бога ж ті у Божім Полі жито, 
Хто вміє сам ті блага сотворити ... 
Повинні ше (і зовсім те не сміх!) 
Ті блага розділитися ... На всіх! 
Комусь Бог дав із скелі храм тесать, 
Та мусить хтось й уламки підбирать! 
І той, і другий добре мають жити! 

Хто з двох кому повинен послужити? 
15.02.2006р. 

Логіка 
Возили в космос муху дрозофілу, 
Де. нам на втіху!, згинула вона ... 
Немає там ніякого їй діла: 
Сама б вона гуди не полетіла! 
Антропос - це із роду трудоголіків: 
З Австралії зробили ж рай ... для кроликів!!! 

26.05.2006р. 
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Алегорія жанру 
Поплакав дощ і перейшов у сніг -
Присипало в димах осінні сльози ... 
Всього лиш крок від цвіту до морозу, 
А мить одна від неба і до ніг! 
Летіло серце й мов відтяте впало: 
Хто слідом йшов, те серце притоптали ... 

Лежить в пилюці і стікає кров'ю 
Те, що ще вчора марило любов'ю ... 

Трагедія воно чи мелодрама -
Людей звичайних суєтне життя: 
Натішитись не встигнеш до пуття, 
А вже для тебе викопали яму ... 
Е ні! Й не мелодрама, й не трагедія, 
Бо скажеш й сам: «Ріпііа 1а сотесііа!» ... 

26.06.2006р. 

Алегорія півня 
І самому дивно - світ інакший став: 
Молоденький півник вперше заспівав! 
Поглядом недовгим оцінили кури 
Хоч й цибаті ноги та струнку статуру ... 
Наче серед ночі стало страшнувато: 
Мусиш, хоч й не хочеш, статус здобувати! 
Постає й над нами отака проблема: 
Стать дядькам панами - наче теорема ... 
Неньці буть синами - справді діло честі: 
Право буть панами маємо довести! 
Штука вельми знана у світах одвіку: 
Як не хочеш паном, то й не кукурікай! 
А як тихо буде в курнику й опівдні, 
Зробиться без чуда: прийдуть інші півні! 

Будем не панами - станем ... каплунами6! 
11.07.2006р. 

Каплун - безплідний півень 
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Алегорія дурника 
Самотній дурник жив неначе грався: 
В дурню все перевів - за що не брався! 
Дурним воно усім у вічі било 
Та разом з тим відверто веселило ... 
Над дурником радіючи сміялись -
Самі, що зроблять краще, сподівались ... 
Та далі сподівань діла не йшли. 
Бо ... в абсолют возведені були 

Що ж дурник той? 
Сміється на покутті! 

Бо лиш один зробив щось ... 
В абсолюті!!! 

З дурного вийшли штучки чепурні . .. 
Розумні ж - потерпають у лайні! 

24.07.2006р. 

Алегорія . . . сексу 
А ми усе (один казав) батькуєм, 
Хоч ні на віщо кеби як нема! 
Якби ж-то при Яремі був Хома, 
Та тут таке, мов нарізно ночуєм! 
Десь спить козак, десь-інде - молодиця 
(Хоча обом одне, їй Богу!, сниться!)... 

Зійтись за клунею і хоч для інтересу 
утіять сексу ... 

А далі вже залізти в екіпаж 
І їхать десь: який не є. а наш!!! 

Куди не кинь - одні довкіл зарячки, 
І слина капає (таке як з нетерплячки!) ... 

2.08.2006р. 

Ґава 
Між Швоіідєрів проходить нам життя -
Триває фарисейська естафета: 
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Розмінюється й міняна монета -
Усьому торг, без тіні каяття! 
Не алегорія: Велика Чорна Ґава 
В промінні Узурпованого Права?! 

19.09.2006р. 

Дві долі 
Котова доля всім навіки знана: 
Хазяйське ліжко й вершкова сметана ... 
Ловив мишей, чи дурника ганяв -
Скажи лиш „няв"! 
Відома також доля і собаки: -
Скавчать та гавкать! 
В ошийнику на ржавому цепу 
Лигай кислиння й доїдай ропу ... 
Всю люту зиму, доки крига скресне, 
Сиди і мерзни ... 
Шляхом відомим, від порогу - до буди!, 
Усе життя прив'язаний ходи ... 

8.05.2006р. 

Лихо гуртове 
Завзяттю нашому ворожість значно ближча, 
Нам зіпсувать - простіше, ніж зробить: 
Старчачі уподобали торби, 
Бо кожен з нас - такий-собою ... прищик! 
Ніяке зовсім: лисе ще й рябе -

однак цабе ... 

На людях так. А там, де ніби й треба, 
До гордості ще далі, ніж до неба! 
Якась така ... цікава рабська пиха: 

сідлать - і їхать! 

Індичі всі секрети наші знаючи, 
Поїхать можна, навіть не сідлаючи ... 
І буде доти лихо гуртове, 
Допоки кожен прищик ... не прорве! 

26.10.2006р. 
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Як щодо кузні . . . 
Блазню кузня не потрібна: 
Блазня місце - то палац ... 
Богу й справді не до нас: 
Як один душею бідні! 
Кузні всі ми розламали: 
Багатенько „накували"!!! 
От направить би в наклепку -
Наклепати третю клепку ... 

12.06.2006р. 

Надщерб 
У Вірі нам прийшли маси незнані: 
Ми приземлили Бога - без пошани ... 
Все «праведне» - і юне, і старе! -
Без страху І оспода за бороду бере ... 
Заплуталися праведних сліди, 
А Бог паш вже давно без бороди!!! 

11.08.2006р. 

Із циклу „Асоціації" 

Хай там що! 
- із парадоксального -

Як не стріляють - воно все б'ється: 
Вже вкотре постріл відбило серце! 
Поета серце - воно предивне: 
Стріляння в нього ... безперспективне 
Ось спробуй тільки ногою пнути -
На ногу чобіт тоді не взути! 

11.10.2005р. 

Л и ш тільки клен ... 
Зривавсь уже сьогодні перший сніг -
Це значить, що доходить краю осінь. 
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Для себе часу листопад не просить: 
Чи вже по снігу упаде до ніг? 
Не поспішає лист вітати сніг ... 
Лиш тільки клен: з усіх один устиг ... 

28.10.2005р. 

Якби я був ... 
А восени ліси прозорі: 
Далеко видно між дерев ... 
Якби я був лісів царем, 
То мав би осінь у фаворі ... 
Ту осінь, коли лист спаде 
І стане сірим під ногами, 
Ту осінь, що перед снігами 
Із павутиння сон пряде ... 

29.10.2005р. 

Не з дива!!! 
/До річниці Помаранчевої революції/ 
Не мармурова українська хата, 
Як й не із порцеляни тарілки... 
У більшості - «тітки» ми і «дядьки», 
Яким вершин повік не здобувати... 

Не так щоб ми себе колись любили: 
Свою ми навіть мову не учили! 
Мені ніяк не вляже в голові: 
Чому до цього часу ще живі? 

З нас жоден не загинув - чи не диво? -
В горнилі помаранчевого млива!!! 

Хоч писанка й не в дусі Фаберже, 
Собі ми славу серед кращих склали! 
Не з дива українство не пропало: 
Ми з космосу - нас звідти береже! 

27-28.11.2005р. 

51 



Моя мрія 
Там, де слабенькі - іміджем візьмемо: 
Дуже люблю я галстук із Сімпсоном... 
(Бовдур веселий, щирий завзятько -
Американський жилавий дядько!...)... 

Рушиться вічне! Маємо часу: 
Світ вже знімає звичності рясу! 

Дядько в Америці згорнеться коконом: 
Візьме й надіне... 

галстук із Ковтуном 
02.06.2005 

Хот-дог як він с. . . 
В надмірності - свинячий бутерброд, 
З якого жижка помідорна витікає... 
Розчахнута пащека те стискає -
Зубами відкусить невпроворот! 
Навстоячки стоять, а хоч присісти -
Марудне те: його не можна їсти! 

Навширшки відкривається картина: 
Свиня те робить - зовсім не людина! 
«Головомийка» наче кубик Рубика: 
Те запивать з пакетика чи з тюбика? 

11.06.2005 

Й того л и ш . . . 
Чом так трапляється? Чому криве і шуте 
Приємніш людям, аніж горде і відверте? 
Чому до Правди синіють од люті 
Й гуртом готові відчайдуха зжерти'.' 

Пушинкою злітає підлабузник: 
За щаблем щабель з легкістю бере... 
Пряме ж га щире - з молотом у кузні 
І біди матиме, допоки не умре! 
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Й того лиш, що зведеться після смерти 
Те, чому потім вік уже не вмерти... 
І всім розкажуть, як його любили, 

оті, що з'їли! 
04.09.2005 

Біля розп'яття 
Між ребра просочилась з того кров, 
Було що вбите... За Свою Любов: 
Ту рану у Страждальця був-зробив 
Один із тих 

Кого він так любив! 
24.05.2005 

Метаморфози 
Зробивсь... з халупи мастодонт: 
Пережила евроремонт! 

24.05.2005 

Сольфеджіо 
/Тетяні Івенко/ 

Сольфеджіо: „Ґрі-грі, гра-гра, гру-ґру..." -
Затіяли ... якусь дурняцьку гру! 
Але ніяк робота та не гра: 
Колись то буде „Браво!" - „на ура"! 

28.05.2005р. 

Емпіричне 
(як з „ Митьків "). 

Де баобаби, там бабів - нема! 
І то не каламбур, а щира правда: 
Вмирають „колоради" там - без яду, 
Ніколи не лютує там зима ... 
Там лев з левицями живуть Законом Прайту. 
А фініш наступає ... ще до старту! 

6.06.2005р. 
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Без варіантів! 
/Олександру Мошні/ 

Ніхто не скаже: добре те чи ні, 
Як відчуваєш за собою крила білі ... 
Якась мов грається з тобою добра сила, 
Завдання ставлячи відверті й наскрізні. 
Здається: тільки встанеш й капці взуєш -
Хазяїном ВСЬОГО себе відчуєш 
1 загорівся-засвітивсь (уже і встав!): 
Лиш крок ступив - все миттю розваляв: 
Ні крил. Ані вогню. Ні вже й завдань -
Порив все те було, омана вічна! 
Як і раніш, Сашко ти пересічний, 
А місце дії - та ж Шараукань ... 

Не моноліт - не стрижень -
не з гігантів: 

Усе твоє життя - „без варіантів"! 

Забувсь ти то! Та всі натхнення мають: 
Про те тобі щомиті нагадають ... 
Помовч. поет! Душі собі не рань! 
Не український край - Шараукань!!! 

6.04.2006р. 

Як Кареніна ... 
Від Гітлера до Леніна 
Усім-всього два дні ... 
Росія як Кареніна 
Надумалась мені ... 
Печалю все не вивітрить -
Усе лиха нас косить: 
„Від Леніна - до Гітлера" -
Такий космічний досвід! 

Потвори розгеєнені, 
Примари між розвалин: 
1 Гітлера, і Леніна ... 
Обоє разом - Сталін! 

21.04.2006р. 
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А ргороз сіє ЬоКез7... 
Любий мій народе! Все шукаєш волі... 
Перекроївсь втому в перекотиполе! 
Все тобі б Бразилій, Штатів та Австралій ... 
На своєму жити розуму немає? 

Ненько Україно! Чи тобі хто винен? 
Хто тобі ту волю вибороть повинен? 
Маєш битий шлях свій на широкім полі 
Та народ без іскри, що не має Долі ... 
(Про минулу славу з віку в вік белькоче, 
Слави ж на сьогодні - певно, що не хоче!)... 

Кращі повтікали, інші... залишились: 
Від панів чекають - для холопів милість! 
Натякають вгурті ще на більші біди: 
Думають, що волю їм дадуть ... сусіди! 

За сусідів більших хто чи й знав жлобів: 
Відкусили б й з дулі! Та нема зубів !!! 

27.04.2006р. 

Казочка 
/Колишнім друзям/ 

Таверна звалась ... Так! „Три піскаря" ... 
І я в ній слугував за ... Буратіно ... 
Коти й лисиці шастали невпинно -
В моїй макітрі славили царя! 
Життя лиш тільки з часом довело, 
Що там його ... ніколи не було: 
Я перевів, як роблять те дурки, 
Всі золоті монети - в п'ятаки ! 
„Змикитивши", що скоро те мине, 
„Друзяки вірні" кинули мене! 

Ще напослідок й язики потішили ... 
Спасибі, що за ноги хоч не вішали! 

29.05.2006р. 

7 / а пропо де бот - франц. „Доречі, про чоботи" ... Кстати, о сапогах! 
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Чорна драма 
На ярмарку ... країни продавали ... 
Пан-комуняка виставив і нашу: 
Роззброїв, осрамив, вкачав у ... кашу 
1 устромив між рабського загалу! 

Схиливши голову, і досі ще стоїть -
Ніякий не дає належну ціну ... 
Сатрапам в глупстві вже немає спину: 
Надумали сердешну ... уцінить! 
Замучили задоєну корову 
1 хочуть ще, аби забула й мову ... 

В народу ж кров не грає - не вино, 
Бо він - НЕ ВІН, а так-собі ... ВОНО! 

2.06.2006р. 

Кумові на День Народження 
/Анатолію Апдроиику/ 

Ознака незбагненна - рукокрилість! 
Тож як не натякнуть на Божу Милість, 
Як після мовчки вистражданих мук 
Ти крила відчуваєш замість рук ... 
Змахнув би тими крильми й полетів: 
Подалі - в Білий Світ ... від всіх чортів!!! 

9.07.2006р. 

Даруйте простоту! 
Хотів давно спитать, золотокосі: 
- Навіщо вам ота серга у носі 
І те (уже даруйте простоту!!!) 
По тілу (по дівочому!!!) тату? 

Воно пусте! З Прабога як не наше ... 
Хіба, щоб бачили, що замість мозку каша 

2.06.2005р. 
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Тату 
Він, нібито і здравий чоловік!, 
«Утнув» собі на пузі ... Божий Лик ... 
Роздягнеться - і те його тату 
Побачить можна ледь не за версту! 

Отак й живе - із Богом біля пупа: 
Не Україна, а якась ... відьмацька ступа! 
Було б йому (при тій його хворобі!) 
Ще хрестик «присобачити» -

на лобі!!! 
15.08.2006р. 

Межа 
Воно таке - химерне, наче готика: 
Еротика - Божественна Екзотика ... 
Та те, що зараз бачу в кожнім домі я -

вже АНАТОМІЯ! 
10.06.2005р. 

Не дива? 
„Видіння дельта" - понадперспектива: 
Йде випускниця і із пляшки дудлить пиво ... 
З якогось дива виплетене в коси 
И стрічками (білими!) прикрашене волосся ... 

Якийся нонсенс (не дива, хрещений люд?): 
В вбрання дитяче виряджений блуд ... 

2.06.2005р. 
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Із циклу „Чого хоче Єва" 

Як шодо Єви. . . 
Життя по всіх гицикаг комбайном -
В'язка безодня молотом співа... 
Звичайних доль жіночих не бува. 
Бо всі жінки на світі - незвичайні! 
Усяка від свого з роками в'яне, 
І мрія кожної-лиш зриться... У тумані 

Спитай усміхнену, було чи ні їй щастя, 
А чи впечалену, що горе та біда? 
Вмить зміняться і настрій і хода! 
А відповідь? Вона лише у казці... 

30.08.2005р. 

Баба Зіна 
/З.А. Шавриній/ 

А вона із тих ... Із генофонду 
(таких ніколи й не було багато!): 
Записував би я таких у Орден -
Розказував про них би в кожній хаті! 
Із неї Мудрість (не з освіти, а з ума!) 
Осяяна як Істина сама! 
Така-собі... філософ бабця Зіна: 
В душі вогонь, а із очей - проміння! 

Уже ж-бо Доля бабшо й попобила ... 
Однак вона життя не розлюбила] 

12.03.2006р. 

Дарувальниці 
/Жаині Погребецькій/ 
- Лірична гумореска -

Не дама просто, а ота ще штучка -
Та, що мені ... подарувала ручку! 
Блондинка генетична - з-понад дива: 
Рум'яна, пишнотіла і. . . грайлива ... 
Оті сакральні бісики в очах: 
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Гасіть вогні - хай буде все в свічах!!! 
Таке предиво лиш між Жанн буває: 
Поглянеш - в очкурі тобі співає ... 
Поета полонила - ясно вже: 
Рожева ручка пам'ять береже ... 

24.03.2006р. 

Іронія життя 
/Ларисі Тихомировій/ 

Маленькі феї заміж не виходять -
Ніхто маленьких заміж не бере ... 
Чоловіків й сам біс не розбере: 
Для себе гірших де вони знаходять? 
Поглянеш - красень: не іде, а серце щупа! 
Услід за ним - таке, як щойно з ступи: 
Не жінка, а іронія буття -
Таке любить чи й вміє до пуття! 

Гарненький чоловік, немов дитина -
Любить його вона і не повинна! 
В трудах життя йому зуміла стати 
За няньку-служку, - більше ще! - за матір: 
У хаті сотворить і коло хати, 
Ще й знайде час - його поколихати! 

26.05.2006р. 

Алгебра 
/Тетяні Даниленко/ 

Принцес у світі завжди ... вистачало, 
А в принцах - споконвічний некомплект: 
На десять дам чи не один валет -
„Сирітку" не одна була-співала! 
До дами справжньої не всякий і спроможеться: 
На п'ять, хто хоче - одному лиш можеться! 

При іксах-ігреках зачеплять ... кумася -
Ото вам, браття, й алгебра уся!!! 

7-8.06.2006р. 
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Посмішка Мони Лізи. 
У всі часи (в безшлюб'ї чи в сім'ї) 
До жінки дурень кожен в душу лізе! 
Як хочеш посмішку побачить Мони Лізи, 
Скажи дружині, що утримуєш її... 
Коханка... і дружина..., і... повія -
Не кожна з них чого і варта зна! 
«Невинність» - чоловіча ейфорія: 
За неї жінка - зовсім не ціна! 

07.03.2006р. 

Тим то ... 
(так як з іншого боку глянуть ...). 
Покинем хату й з рання до смеркання 
Влаштуємо собі... козакування! 
Хай баба соває! А ми чоловіки: 
Нам біля того так як не з руки! 

Світали лазили - задрайцями блукали: 
То ляха патрали, то турка напинали ... 
Виходило таке як „не того"*. 
Бо все ніяк не йшлося ... до свого! 

Нагодимось вночі - через ручай: 
І бабі - ляльку (вже ж-бо дбає хай!)... 
Самі ж на вороного - і назнов: 
У ті ж світи і по оту ж любов ... 

! козацькому роду 
В нас нема переводу ... 
Тим-то й слово „печаль" 
Чоловічого роду! 

21.11.2006р. 

(На Архистратига Михаїла писане!) 
* иссповпа розуму! 
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Рокко Сіфреді8 

Взірець він доскональства: ані руш 
У мить оту, коли стає під душ ... 
Він серцеїд: без ліку євських душ 
„Блудило" з ним у герці „Мулен Руж"!9 

На те дививсь в погірдці... досконалому: 
Мав за належне хисту - небувалому, 
Що фетишем й над трони возвело ... 
(А так воно насправді і було!)!!! 
В фантазіях „цнотливиць-незаймин" 
Таким й помре ... Бо й був такий - один ... 
Над-Аполлон! Такий-собі „Бонджорно" 10 -

для порно. 
Та саме отакого серед ночі 

Усяка Єва й хоче! 
12.11.2006р. 

Записка 
«Відверто кажучи, експромт вам вдався - й дуже 
Я приголомшений - таке як впав в калюжу ... 
Промовити ось так за словом слово -
Ще й при свічках! - таку бридку промову! 
В самій промові дива не було ... 
Одне лиш дивно: що нас так звело? 
Такі, як треба Вам, я маю гроші! 
Та Вас на всі ті гроші я не хочу!!!» 

«Татусь». 
4.07.2006р. 

8 Мегазірка світової порноіндустрії 80-90-х років X X століття. 
9 Французький театр вишуканого стриптизу. 
10 3 італ. - привіт, палкі вітання. 
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Із циклу „Нотатки резонера11" 

Про. . . 
Калік на світі вистача для Бога! 
Між них щонайкалічніші - убогі... 
Не бідні - ні! Бува, що й навпаки! 
Л т а к . . л ю д ц і «убогої руки»... 
їх зрозуміть - без розв'язку задача: 
З надмірності виходить їм нестача, 
їх просвітити - марне (й не гріши!): 
Невиліковний дефіцит душі! 

04.01.2006р. 

Аби було чим. . . 
Банальна дещиця: свиня завжди з коритом! 
(Будь-чим напхате - звіку не пусте!)... 
В свині одне лиш пузо і росте! 
Та ще п'ятак! 

Аби було чим рити... 
02.06.2005р. 

Канкан 
Вульгарний танець... Тьху! 

Для імпотентів! 

Але яких він вартий компліментів! 
03.06.2005р. 

Життя як воно с 
Не карнавал, а фестиваль - життя, 
Бо мало с кому - у що врядиться: 
У всіх здебільшого пісні та прісні лиця. 
Яких не замалюєш до пуття... 
І кожен демонструє лиш своє: 
Таке воно, яке від Бога є! 

09.06.2005р. 

Обов'язковий герой п'сси епохи класицизму, який висловлює головну думку 

езон» з приводу вузлових подій у ній. 
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Із закидом 
Не сталося нічого без підстав -
На всі дива була своя причина: 
Не кожен вартий і тієї домовини, 
В яку його (спочити) Бог поклав... 

06.06.2005р. 

Чи був в Іуди кіт 
Давно вже зрозумів кошачу суть: 
Коти - із космосу, до злого не ідуть! 
Зле відчувають як з якогось чуда... 
Це точно: не було кота в Іуди! 

09.06.2005р. 

Кому як. . . 
Усяк свою в душі тримає міру: 
Хистка межа довір'я і невіри! 
Про міру зла спитайте у козла, 
Якого доля на відпущення звела... 
На все отак - як звідки подивиться: 
Кому лигать, кому за те вдавиться! 

11-12.09.2005р. 

Джиґунцеві на вус 
Коханка то лиш жінка - не дружина! 
І ціле - аж ніяк не «половина»... 
Для ноші заважка (чи й знаєш ти?): 
Підняти - зможеш! Та чи зможеш... 

понести? 
26.09.2005р. 

Із суджень 
А мудрість - добра... Мізкування - зле! 
Подумай, перш ніж будеш зло творити: 
Не важко з тим усі мости спалити, 
Бо є всього лиш глупство чимале! 

26.09.2005р. 
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Істина 
/Одній незнайомій балерині Юлії/ 
Між примадон на троні лиш одна -
Це с умова: гри тоді не буде... 
Оте вже помінять не в змозі люди: 
Одній живій - сто згублених ціна! 
Яка себе між інших збереже. 
Ота й нестиме яйця Фаберже!!! 

Між корифеїв корефанів не бува -
Це істина, не просто так слова... 

26.09.2005р. 

Не пазвалям!!! 
- триптих -

1. Вето 
Жінки були неначе мармурові -
Мов хто (кутею!) меду передав!!! 
А той, хто їх (жінок отих - всіх!) мав, 
Здавалось, був й до більшого готовий... 

Сидів «моральник» і ковтав пекучу слинку 
Не годен і одну потішить жінку! 
Він зло своє на всіх узяв і злив: 
Дивитися оте заборонив!!! 

Як дар високий (всім - від імпотентів!) 
Було «мораллю» виставлене вето... 

2. Табу 
Гадати можна вічно на... бобу: 
А шо воно - оте страшне, табу? 
Та те ж приблизно саме, шо і вето: 
Залежить все... від тонкощів сюжету! 

3. Ембарго 
Таке на особливу як відваїу 
Ще третє є: зовуть його ембарго... 
І Де штука вже складніша на реалії: 
Тут не репресії, а більше - репресалії... 
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Та суть, як і у перших двох, одна: 
Хазяїн я, а інші всі - шпана!!! 

13.10.2005р. 

Жовчне 
А що іще? А де іще так є: 
Коли сусід тебе «не впізнає» 
Й, попри твоє усміхнене чекання, 
Відповідать не хоче на вітання? 

А все чому? Напевне, твій сусіда 
«Вхопив за бороду» якусь частину світу. 
Тож посмішка твоя зникає..., й ти 
Аж забуваєш, де збирався йти... 

Не переймайсь! Те пройде, бо примарне. 
І пиха зіб'ється: він знов вітатись стане -
Лиш тільки більш значної висоти 
В своїм житті добитись зможеш ти.. . 

У Світі Божому те як межа остання: 
Убоге рабське чинопочитання... 

Як тільки станеш «ближчати до неба», 
Його вітань тобі не буде й треба... 

У цьому плані люди всі однакові -
Відоме це й нанайцю, і полякові: 
До Бога всі одним-одне співають... 
А Боже в тім, що винятки бувають! 

19.07.2005р. 

Прохання 
Оте відоме! Й як того не знать: 
То справді друг, як знає, що сказать.. 
Та хочу, Боже, ще такого друга, 
Що знайде час - послухать... 

21.07.2005р. 
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Свинство 
Зварила піч круту пшоняну кашу: 
Густу - аж сизу, саме для курчат! 
Наїлися вони та не мовчать -
Відлякують, напевно, «силу вражу»... 

А, може, навпаки: співають вкупі -
Блаженствують у променях дитинства: 
На щастя, невідоме їм те свинство. 
ІЦо вік скінчиться їх в жаровні, 

ачи в супі... 
30.06.2005р. 

Як виявляється 
У справах все виходить на лукаве: 
Там не злукавив - сам у себе вкрав! 

Між друзями не може бути справ -
Користувать їх так не маєш права! 

31.07.2005р. 

Як щиро. . . 
Ударять щоку - підставляй іще... 
За третім разом Бог велів дать здачі...? 
За зло - лиш злом, хіба бува інакше? 
А то багном тебе заволоче... 
Відбитись мусиш -

Не ходи за дураками: 
Добро - воно добро, як з кулаками! 

Попотягав же й поповолочив... 
Якби був син, маленьким би навчив: 
- Роби ладніше: 

Злому на відразу -
Із ходу й в лоб! 

Не терплячи! 
Відразу!!! 

18.08.2005р. 

66 



Про ноги. . . 
Наввипередки бігли довгі ноги 
Та так і не добігли перемоги... 
І в тому зовсім я не бачу дива: 
Одна ж-бо бігла вправо, інша - вліво... 
Але, зверну увагу!, що цікаво: 
Управо бігла ліва, а не права! 

28.07.2005р. 

Джиґунові 
А як оте? Що... ділиться на три... 
Ні! Не годиться! Бо воно - не наше: 
Утрьох буває щастя... До пори, 
Поки здоров'я... фігу(!!!) не покаже... 

У той момент і трапиться підвох: 
Чи стане хто ділити те... 

На двох? 
26.05.2005р. 

І те - і те Однак! 
А хто тут скаже, що таке сто грам? 
Кому і як: і міра, й понадміра... 
Від того - і зника остання віра..., 
І - чайкою (на заздрість небесам!)... 
Однак скажу (хоч я і не всезнайко!): 
Така - недовго в піднебессі чайка... 

26.05.2005р. 

За аналогією. . . 
Дивуємось у парі - брат із братом: 
Весь Океан - то є один лиш атом! 
А отого й не впетраєм ніяк: 
Все дурновище є ОДИН ДУРАК!!! 

26.05.2005р. 
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Сумне 
Як Сонечко - бува в зеніті дружба, 
І як воно - за обрієм сіда... 
Бездумна штука - дружба молода: 
Така вона... Легка!... Адже ж... без служби. 

Без сумніву, ділити радість - легко... 
По-іншому бува, коли десь смеркло... 

В людей багато друзів! На зорі... 
Та де те все..., коли стають старі? 

24.05.2005р. 

Або - або? 
Археоптерикс відпечатавсь між каміння -
Віки мільйонні зберегли його портрет... 
Ермінію любив колись Танкрсд12 -
їх імена в серцях, а не в руїні! 
Тепер і думай: в небеса злетіть, 

Чи... полюбить? 
23.05.2005р. 

І літо, і літа. . . і - день. . . 
І що то літо? Літо не літа! 
«Літа» - багато: он іще їх скільки! 
А літо... То вже, ясно!, - дуже «мілко»: 
Відшелестить мов листу суєта... 

Не зчувсь - батьками стали власні діти: 
Ліга пройшли в одне-єдине літо! 

Задумавсь - вже сидиш, засохлий пень: 
Житгя позаду був один лиш день... 

23.05.2005 

І ерої середньовічної драми. 
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Тавтологія 
Не тільки гроші! Є в житті і вірші... 
Але потрібні гроші - для душі...(?)...: 
Без грошей - про Свободу й не пиши!!! 
А без Свободи... 

Ну які то вірші? 
21.05.2005р. 

Не всяк має. . . 
Наш розум - космос! 

Та не всяк ракету має... 
Тому далеко дуже не літає... 

19.05.2005р. 

Я бачу. . . 
/Опонентам моїм/ 

Мені казали, що не патріот: 
Печу словами в язви ледь пришерхлі... 
Дивлюсь туди, де схмарилось і смеркло -
Там процвіта відвертий ідіот 

А я не ізверг: Я усе те бачу -
і плачу! 

Святе і праведне. . . 
/Ваяентиньї Водник/ 

У будь-якім контексті слово «буде» 
Є не що інше, як палке бажання чуда! 
Воно святе! Тому мене й біснує, 
Коли його (будь-хто!) 

вживає всує... 

На боці тих усе єство моє, 
Хто впевнено вживає горде «є!»... 

24.04.2005р. 
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Жить ... постом 
Нектар - воно така ж непевна їжа. 
Як і амброзія для спраглого питво... 
Поезія Висока - то єство, 
Для котрого звичайне навіть хиже... 
Жить між людей поетом - ненормальне: 
Таким - непоетичним! - є реальне. 

28.05.2005р. 

Чуже й ... Своє 
Чуже (хоч і розумне!) не цікаве! 
Приємніш - хай й дурніше, га своє ... 
Від власної душі у ньому - Є: 
Оте - від крові! Щире - не лукаве... 

Що ж інколи нам смутку піддає? 
Що там - нема! 

То думалось..., що є... 
28.05.2005р. 

Може статься 
Все. виявляється!, в житті буянно просто: 
Іди вперед, не знаючи кінця -
1 доля приведе... Чи до вінця... 
Чи до могили... Може - до корости... 
А може, навіть!, і такої статься: 
Он... Задавила (насмерть!) торба старця ... 

28.05.2005р. 

Потуга рекурсії 
Присісти в реверансі не біда: 
Біда - без втрат піднятись після того. 
А що як зіб'ється (від виверту) хода -
І не туди (скрутившись!) підуть ноги? 
Та зовсім вже погано буде шиї: 
У висхідне - не всяк вернуть зуміє! 

28.05.2005р. 
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Песимістичне 
Усякого - колись приніс лелека: 
Усяк філософ... 

Та не всяк Сенека! 
28.05.2005р. 

Агресія 
Возведене у ранг, шикує глупство -
Перелицьовується вмить у свинське рило: 
Немилосердне хамство Всесвіт зрило 
І стільки ж ... намастило духом скунця ... 
Навали над простого ґвалт не стих -
Трупіє все в „амброзіях" отих: 
Розхукується ядами ... - Зловонне! 
Заповнюється жахами ... - Бездонне!!! 

31.05.2005р. 

Чи й варто? 
Усі ми різні щодо здивування -
У кожного місцинка є слаба ... 
Але оте - в неоране сівба, 
Як чимось здивували ви жлоба: 
Благі ідеї-марні поривання! 
Від здивування (так бува!) 

Тупенний Жлоб 
Вам може затопити просто в лоб! 

2.06.2005р. 

Летальна зав'язь 
Надмірна скупість є летальна зав'язь: 
Спочатку губить душу, потім тіло ... 
Від людства міліони вже від'їла 
В'язка хирлява чорнорота скнарість ... 
Зійти у те - одна-єдина мить: 
Не зчувсь - сухе в пустому гаркотить! 

2.06.2005р. 
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Тендітне 
Упав - не з дуба, а перед людьми ... 
Такий уже коли чи й підведеться! 
Притопчуть відчайдушно: всі - від серця! 
Худенькі й тонконогі - як кіньми ... 

Іскринка лиш (всього!) тії путі -
Та й ту до ладу не дадуть пройти! 

2.06.2005р. 

Спотикання 
Зустрілось рідкісне з буденним і простим: 
Непересічне зі звичайним - в перехресті ... 
Для когось з двох, як забагато честі: 
Із першого - іскра, з другого - дим ... 

6.06.2005р. 

Із парадоксів буття 
Щербатий світ! Комусь чи й зрозуміть 
Твоїх ув'язок шутих різнобарв'я: 
Що одного штовхає до безправ'я -
Другому підкорять його велить! 

Еклектика, в якій упарі з братством 
Струніле, мовчазне й покірне рабство! 

6.06.2005р. 

Поспішай повільно!13 

Нагальних справ - щодня, хоч вір, хоч ні! 
І на баскім скачи весь день коні -
Однак не встигнеш! 

Де там що й казать: 
Дай Боже, щось із того хоч почать ... 

Та Бог тебе ніякий не спасе, 
Як здумаєш почать відразу - все ... 

6.06.2005р. 

Популярна англійська приказка. 
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Приходить з розумом 
Чекання часто заганяє в нетерплячку -
Сам спалюєш себе від поривань: 
Захочеш котика - отримаєш собачку, 
Бажаєш ціле - будеш мати рвань ... 
І лиш тоді, як матимеш те все, 
Помірність в мріях розум принесе! 

6.06.2005р. 

Де не візьмись. . . 
Наявність помилок в ділах - гартує! 
Лиш той із нас, хто спить, не помилявсь ... 
Хоч й так буває: не з тією вклавсь -
І все проспав !!! 

Виходить, й там вартує! 
6.06.2005р. 

Є чи нема? 
Хто б не співав, найголовніше - приспів, 
У нім завжди просяє думки крен ... 
Впаде той меч, що на мовчанні висів: 
Між всього найважливіше - рефрен! 
Якщо нема родзинки у повторі, 
То й справа, і надія - пустоспорі! 

6.06.2005р. 

Дві ікони 
Крамола - це таке: як звідки глянуть ... 
Чутки всілякі зберігає людська пам'ять! 
А (варто лиш оговтатись) довкола 
В надмірності - Любов, Земля і Воля ... 
Ікони - дві: 

Повчать чи не повчать... 
(давать чи не давать?)... 

6.06.2005р. 
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Омана 
Де буде кнут - там, кажуть, буде й ум ... 
На превеликий жаль, оте - неправда! 
Кнут - лицемірна різновидність яду: 
Там буде раб! А з того - тільки сум ... 

6.06.2005р. 

Про Міру і . . . Віру 
Складне питання: як пізнати Міру? 
Що зайве, що належне, хто підкаже? 
На те Творець коротке й мудре скаже: 

Усе віддай, що масш ... понад Віру! 
6.06.2005р. 

Із риторичного 
Між прийшлим і минулим є межа, 
І ту межу потрібно осягнути: 
Весь світ неважко у нове узути -
Та чи від того ноги побіжать? 

7.06.2005р. 

Еволюція думки 
Несхибна думка не така спочатку: 
Її й сформулювать не всяк зуміє ... 
Ідуть часи. Лиш той, хто думать сміє. 
Фундальній істині кида в лице перчатку 
І лиш тоді, як сталася дуель!. 
Виходить все на вищу паралель ... 

7.06.2005р. 

Афористичне 
Сумнівна сіль, що смак дарує крові. 
Та дивна сила з нею витіка ... 
За істину немає й п'ятака, 
Якщо вона втялась на першім слові ... 

7.06.2005р. 

74 



Вічне правило 
/Дмитрикові Жукову/ 

Вбивати опонента - то не гріх! 
Та першим вб'ють того -

хто допоміг... 
10.06.2005р. 

Констатую! 
Збезличення (без сумніву!) - процес ... 
І те, що не змоглось КПРС, 
Вдалось (без сумніву ж!!!) зробити дяді Сему: 
Вже й в нас (як в себе!) зняв він цю проблему! 

11.06.2005р. 

Спускається не яром на долину ... 
Закрашена жіноча сивина — 
Прикрита чоловікова провина: 
Спускається не яром на долину -
Образами позначена вона ... 
Як сивину ж фарбує чоловік -
Здурів, їй Богу! Більше нічичирк!!! 

11.06.2005р. 

Тільки так! 
Є багато див на світі -
Те вже дяка небесам! 
їсти ж, пити і.. . любити (!!!) 
Чоловік повинен сам! 

2.04.2006р. 

Вічна правда... 
У всі часи до страти в ряд 
Правдивих виставляла влада: 
Не хоче ані чуть ні знать 
Ніхто й ніде про себе Правду! 

8.05.2006р. 
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Така тенденція ... 
Приречені держави-мастодонти: 
Як не нога, так хобот відпаде ... 
Помірності щасливий час іде -
Вбачаються прогресу горизонти: 
Від часу переходить у безлике 

Усе велике. 

Помпезності зчерпалась індульгенція -
Така тенденція! 

10.06.2005р. 

Як щодо думок... 
Лукавства тьма: усяк арапа править, 
Бо думає, що він тебе ... задавить ... 
А не задавить, то хоч обскака -
Адже ж розумний (проти дурака!)... 
Оте вже й хай: який у кого смак -
Усякий з нас по-своєму дурак ... 
Найбільший дурень той (як хто не знає) 
Себе що за розумного вважає ... 
Це істина од віку не нова -
Отим-то Слава Божа і жива! 

Всяк піниться, що думать він лиш може 
Хоч те, що має, для думок не гоже! 
Не голова на в'язах, а „микитка" -
Отим то й ходить, сіпаний за нитку! 

1,03.2006р. 

Давня проблема 
Ішлося ще у Іудеї 
Про брехунів і фарисеїв ... 
Однак ніхто подібну стать 
Не зміг достоту описать! 
Чому? Напав я тут на нерв: 
Слизька, манірна, дута черв! 
Тому відома є причина: 
Світ деградує неупинно!!! 

14.05.2006р. 

76 



Тандем 
/Юрію Мережку/ 

Система цін й система цінностей - одне ... 
Але, як кажуть, в різних іпостасях: 
Як тільки перша безпідставно піднялася -
Так друга миттю прірвою гайне! 

Живуть удвох - одна без одної й не дише: 
Чим більш є грошей, тим мораль стає скудніша . 
Спостерігаю все життя отой тандем ... 

І - без проблем! 
13.06.2005р. 

Господь велів ... 
Коли у кого нетерплячка 
Й спинить бажання сил нема, 
Вже ж хоч когось собі спійма -
Хай потім й дійде ... до болячки! 

На світі всякі є болячки, 
Авжеж найгірша - з нетерплячки! 
Було б Писання вчити: 
Господь велів - терпіти! 

20.04.2006р. 

Із філософії ... 
Хто скаже, дива не народить, 
Що в ресторан вечерять ходять ... 
Навіщо ж в „люксах" ставлять ліжка? 
За те комусь буває знижка! 

Хто побоїться в тім зізнаться: 
У баню ходять, щоб купаться! 
Нащо беруть тараню в баню -
Із філософії питання .... 

7.06.2006р. 
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Настане час . . . 
За снами сни: між снів сплива життя ... 
Солодким забуттям усякий марить! 
Та прийде час: останній сон ударить, 
Із котрого не буде вороття ... 
Іще ніхто не втік від тої дати. 
Коли настане мить - усе згадати ... 

18.06.2006р. 

Поміж з ірок. . . 
Поміж „зірок" щасливої нема: 
Робота не з легких - усюди сяять ... 
Часу - світить собі - не вистачає, 
І не життя, а суєта сама. 

Тому позаздрить тільки дурник зможе, 
Хто сам собі належати не може. 

16.06.2006р. 

Нема й не буде ... 
Між тим, що є, і тим, чого нема. 
Для того місця є, чого й не буде ... 
Не всі те вміють перестрибнуть люди -
Ото і є, кому завжди сума! 

Жують своє вони одвічне мливо: 
Нема й не буде їм переспективи!!! 

19.06.2006р. 

До навпаки! 
Між пісуарів золотий нічим не кращий, 
Хоч багатьом те зрозуміть свідомо важче 
До навпаки: вміст міхура натомість 
Пекучим струменем обпалює свідомість 
Якщо ж ту матату інкрустувати, 
З свідомістю ще гірше може стати! 

19-20.06.2006р. 
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Із парадоксів 
При недолугім - регент-метикар, 
А при цнотливій - тільки гультіпака ... 
(Коту при сирі варто трошки плакать, 
Хоч й не „сирітку" тягне сопілкар:) 
Найменший щонайбільший слід залишить: 
При складі завжди найгрізніші... миші! 
В буденному, на диво, більше форсу, 
Адже воно таке ... - із парадоксів ... 

По-іншому не сходиться віками! 
Чому отак? Того ніхто не зна! 
Всі кажуть, що були ми козаками ... 
Тепер же хто не лінь нас розпина! 

21.06.2006р. 

Бува. . . 
Усякого несите пузо бавить: 
І невідомо-хто - когось задавить ... 
Бува, на жаль, що так завертить віхола, 
Що сам ти є, а задавити нікого!!! 
Ото вже навузляється між дум — 
Якийсь, їй БоЧ, анекдотичний глум ... 

19.06.2006р. 

Юному 
Конем по життю не ходи: 
Здається, що слава - на крила ... 
Не зчуєшся - хмара накрила, 
І вже сивина з бороди ... 

Скоромному край - «піснячком», 
З надміри виходить нестача: 
Юначе жеребчиком скаче -
Старече не йде ... Віслючком! 

13.09.2006р. 
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Із пуп'янку ведеться. . . 
Як де - колізії, а де - метаморфози: 
Світ - не що інше, як сукупність 

симбіозів! 
Одна дурня наклалася на іншу: 
Волячить хтось, 

А хтось - із того криіие... 

І так воно із пуп'янку ведеться: 
Тому, хто кришить, більше дістається! 

14.10.2005р. 

Глупа путь 
/Ларисі Гридинар/ 

Лягаєм спать, але чомусь не спиться -
1 ніч недремна долею мина: 
Коли солодкого захочеться вина. 
Ідем у церкву, щоби причаститься... 

Обвітрить серце блуду суховій -
«Крутійства», що без сліз, без мук, без крові.. 
Коли захочем Щирої Любові, 
Ідем того шукати... у повій... 

Коли захочем Правди, йдем у торг -
Туди, де кубляться пащеки слинороті: 
До теревень натхнення побороти -
Наш перед Богом споконвічний борг! 

Чудна, їй Богу!, людства глупа путь: 
Шукає там, де і не може буть! 

15.04.2005р. 

Із сентенцій 
Усякий дума за своє 
І потерпає від чекання ... 
Та індульгенцій не дає 
Відсутність справжнього кохання! 

19.08.2006р. 
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Хибна позиція 
Сховаймося! А ось як нас мине 
І вдасться пересидіти десь тихо? 
Воно ж не завжди буде з нами лихо -
Колися хмари з неба прожене? 
Е ні! Ніщо-ніяк не може статься, 
Коли усі заладимось ховаться: 
І в погребі, їй Бо'!, намоче злива -
Сховатися від себе неможливо! 
Душі ніяк не знайдеш супокою, 
Коли ітимеш тихою сапою: 
Як звикнеш огородами скрадаться, 
Й дійшовши завжди будеш оглядаться... 

28.09.2005р. 

Сентенція 
В Поета Справжнього й не може бути друзів 
(Та ще коли поет той - голопузий): 
У подругах у нього Гола Правда, 
Яка (як всім відомо!) спинозада... 

25.05.2005р. 

Не каламбур 
Довірою не треба зловживати -
Те добре зрозуміть, поки ти „тато"... 
Бо трапиться: позбудешся всіх статків 
І зробишся зненацька „чортів батько"... 

31.05.2005р. 
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Із циклу „Не такі" 

Такий я є . . . 
Щемить-пече! А вам чого іще? 
Що? Аби ще на те і наступити? 
То марне все! Я БУДУ ВАС ЛЮБИТИ, 
Не дивлячись, що всяк мене товче... 

То так вже й хай! Нехай і Бог простить.. 
Такий я г: не можу не любить! 

24.05.2005 

Гіпотетичний 
Іде житіям, відверто сміючись -
Ніколи перед кимсь не зігне шапки ... 
Нема тире - усюди тільки крапка. 
Завжди лиш „дев'ять", і ніколи - „шість' 
Таке вдасться тільки лиш йому -
По-доброму позаздрив би тому 
Від негараздів всіх такий -

Немов у касці! 

На жаль, отак буває ... 
Тільки в казці! 

2.06.2005р. 

Притча во язицях. . . 
Розписаний на кожні п'ять хвилин, 
Проходив вік безбожно нецікаво: 
Захочеться, бува, десь випить кави -
Мав те чомусь робить між балерин ... 
Хотілося ляща запити пивом -
Ніяк не смів й того зробить без дива! 
Усюди йшов такий - немов на фронт ... 
Тому виною був ... дешевий понт ... 

3.06.2005р. 
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Альфонс 
(Трагікомедія) 

З якого дива й якого шарму? 
В печалю „бейбик" - пробито карму! 
Не стало щастя - пропали шанси: 
Багатий посаг „не нам дістався"!!! 
(Була б дружина не Бог - яка: 
Не вистачало лиш п'ятака!) 
Та, кажуть, щастя не пити з личка: 
„Ващє при бабках!" була „чумичка"! 

4.06.2005р. 

Дивні сусіди 
Він був самець! Вона - його самиця: 
Обоє до статевих ласі втіх! 
Скрипіло ліжко, аж до ранку чувся сміх -
Піснішали на те сусідів лиця ... 
їм заздрили по-чорному - до сліз, 
Ненавиділи - капості творили: 
Про них нічого всі не розуміли -
У чисті душі всяк поганець ліз ... 
Вони ж-бо зла нікому не робили:... 
Жили - відверто, бо ... життя таким любили! 

Десь ділись - якось раптом їх не стало! 
Мораль, як кажуть, восторжествувала... 

5.06.2005р. 

Мамій 
Хоч зросли вже в дядька борода та вуса, 
Все не розучився «слухатись матусі»: 
Головою неньки мов тюхтій живе — 
Доля чоловіча мимо рук пливе!!! 

Вже ж такому зовсім в шлюб нема дороги: 
Буде «мамця» й жінку «порати» - за нього!!! 
Поряд зі старою бугайчатком суне: 
І питать не треба - видно, що Васюня ... 

1.08.2006р. 
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Із циклу „Істоти" 

Марабу 
Підібраний на затонких ногах 
Плішивий старець з величезним дзьобом: 
Завжди замислений неквапний дивний птах 
Великий досвід спочива над лобом ... 

1.06.2005р. 

Фламінго 
Рожевий птах ... Над водами червоно: 
Заходить сонце - залишилась мить... 
Загнутим дзьобом хоче те спинить 
І крила розпростяг немов долоні ... 
Вечірньої зорі під небом шик: 
Ще півсекунди - і роздасться пшик ! 

1.06.2005р. 

Ворона 
Замудра і стара: „Філософ-Клюв"... 
На шиї аж до крил - буянно-сиве ... 
Оте здається здалеку як грива: 
Розпатлана в безладдя вітер дув! 

1.06.2005р. 

Ропуга 
Безформна флегма з моторошних снів ... 
Страшко від Бога: що жива рухлива грудка 
Не пощастило з формами - не чутка: 
Сама в собі - від мудрості без слів ... 

1.06.2005р. 

То. . . здасться! 
Глянь на Мавпу - і здається, 
Що вона... Весь час сміється! 

Мавпа зовсім не дурна! 
І Іросто з гумором вона! 

19.05.2005 
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циклу „Байки з салом, по-рижовськи 
(байки, байкові вірші та анекдоти 

у літературній обробці) 

До Того. . . 
Чекаю зустрічі! Коли натхнення є, 
Приходь до мене, Музище моє! 
Я думав жінка ти, а ти й не чоловік -
Ізвівсь в ніщо тобою весь мій вік! 
На день по кілька маю новороджень -
Ніяк не дочекаюсь нагороджень... 
Все каверза: усе я не в честі! 
А і до чогось малось би дійти!!! 
І нічого крізь вікна нас лякати: 
Прийшло - давай заходь тоді до хати! 
Вже ж маю призвичаїтись до того, 
Із чого починається дорога! 
Напевно стеліпається в нас каша: 
Яка не є - а наша! 

29.08.2005р. 

Два - в одному 
Все міняється: над світом час новий біжить. 
И Лев, цар звірів, по-новому забажав пожить! 
Повелів на ясні очі всіх зібрать жінок, 
Аби ті гуртом зійшлися перед Трон-Пеньок. 
Сам на диво те восходить і жінкам велить: 
- На розумних і красивих буду вас ділить! 
Отака виходить справа: 
Гарні - вліво, інші - вправо! 
Розібрались всі за мить: швидко розділились! 
Стара Мавпа серед площі тільки залишилась! 
Ні за тими, ні за тими йти і не береться... 
Стоїть - зуби вишкіряє (ширше вух, здається!)... 
Лев біснується: 
- А швидше, дурнотінь марудна! 
Чом ото стоїш й смієшся? Зовсім шалапутна? 

/ Шалапутна? Отакої! Чом би й не сміяться? 
Я і те, і те відразу! Маю розірваться? 

06.04.2005р. 
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Про завидки 
Позаздрила Свиня маленькій Жабі, 
Що та сидить царівною ... на скарбі... 

Сидить-собі і пихи не спиня! 
А давить !!! вже куди там та Свиня!!! 

4.10.2005р. 

Мавпин бізнес 
З-понад див буяє спека: літа повен рот! 
До ріки іде сердитий Дядько Бегемот... 
Біля річки Мавпа в відра налила води 
І бананових очистків напиха туди... 
- Ей, дурепа! Що ти робиш? Дурі з-над межу? 
- Не дурепа! Дай півсотні, отоді й скажу! 
І не дав би. так цікавість душу розпина... 
З гаманця дістав півсотню і дає їй: 
- На! 
Мавпа гроші заховала й стала пояснять: 
- Та оце понаскладала - буду полоскать! 
- Я тебе давно вже знаю - тридцять літ мина: 
Як тоді була дурною, так й тепер дурна! 
Мавпа лоб перехрестила: так - немов до Бога, 
Й воду з відер виливає - просто на дорогу: 
- Чи дурна, чи не дурна - лиш Господь те знає! 
Триста гривень я на тиждень з цього заробляю! 

06.04.2005р. 

«Не пойняв» 
- Куме! 
-Га! 
- Лови сокиру! 
Ну й чудний мужик: 
Кинув - прямо у кущі! Чує звідти: 
- Гик! 
- Що ти гикаєш, Іване! Щось я не пойняв: 
Упіймав ти там сокиру... 

чи не упіймав? 
і 

06.04.2005р. 
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Теща 
Лиш з оклунками бабуся перейшла поріг, 
Як маленькі унучата кинулись до ніг: 
- Ой, бабуня! Слава Богу! 
Чи приїхали надовго? 
На оте щаслива старість відказала їм: 
- Та побуду, любі, доки вам не надоїм! 

Чує зятя з коридора (щось він там мете!): 
- Так ви що: із нами, мамо, й чай не поп'єте? 

06.04.2005р. 

Свекруха 
Повдівали дві онуки від бабусі сукні 
Й повбігали у новому сміючись до кухні. 
Запитали (та з дороги саме чай пила!): 
- Чи сама до нас ти, бабо, осюди дійшла? 
- Так! Насилу, мої милі, одоліла путь... 
- А чомусь сказала ненька, що чорти несуть... 

06.04.2005р. 

Така вже доля 
Рано вранці на базар суне Курка Ряба... 
їй назустріч ледь повзе Підкамінна Жаба. 
Мало того, що навіки смутком оповита, 
Так іще в болотній твані й геть уся побита... 
- Боже Правий! Що з тобою? То чия робота? 
- Та оце була на танцях вчора на болоті... 
Там мене брати Квакони спершу вшанували, 
А уже перед світанням дико зґвалтували! 
В сні страшному й не присниться, що мені робили! 
І не знаю як втекла: мало не убили! 
- Так-так-так! Тяжкі слова! То діла не дивні: 
З нами теж таке, бува, витворяють півні! 
На оте дзвінкоголосі страх які охочі... 
Що ж ти думаєш робить, доленько жіноча? 
Жаба, кліпнувши очима, відказала кволо: 
- Що ж робить? Піду й сьогодні! 

Раз такая доля! 
05.04.2005р. 
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Залізна логіка 
Забігає кум Іван до сусіда Юри 
І з порогу «в лоб» пита: «В тебе свині курять?» 
- Ні! А щ о ? - д л я дивака відповідь знайшлася... 

- Так і думав, що у тебе клуня зайнялася! 
04.04.2005р. 

«За кнурами» 
Цілий день в садибі кума «поросячі гами»: 
Лихо трапилось в хазяйстві - свинка «за кнурами»! 
Кум страждає: на очах від розпуки сохне, 
Бо свиня не буде жить - ще до ранку здохне! 
Нелегка ж кнура дала... 

на другім кінці села! 
В мотоцикл її (в коляску!) -

Треба! Дітись ніде: 
- Я ніяк не донесу, а сама не дійде! 
А ДАІ? Уже ж біда: стрінуть - буде «ляску»! 
Тож надів і на свиню... захисну він каску... 
З'їздив поночі: з кнуром все як слід - «звершилось»! 
І Цо ж свиня? До ранку спала... 

З ранку - Божа Милість!!! 
Знать, з кнуром «не підвезло»! 
їдуть у друге село 

За неділю розвозив по всьому району 
Літрів з двадцять (як не більше!) тільки самогону! 

Аж нарешті наступив тихий-тихий ранок. 
Кум здивований виходить у трусах на ґанок... 
Й що він бачить? 
Диво з див: (не чортові трясця?!) 
Вже свиня його чекає! 

В КАСЦІ І В КОЛЯСЦІ!!! 
04.04.2005р. 
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Кому що 
До Служби Божої, а саме на світанні, 
Дві інокині милися у бані... 
Обох в одне на сміх звела пора: 
Одна - ще юна, друга - вже стара... 
Молодша перша мовить почала 
(Дурне та молоде - синонім майже: 
Ще не подума, а уже розкаже -
Жаліть щоб потім, що розповіла!): 
- Сестрице, люба! Що і не кажіть, 
А з настоятелем не можна не дружить! 
Є в нього штука: мед з-понад межі!!! 
І зветься дивно - «Гріхомір Душі»! 
Як міря - все пливе!!! Предивна річ: 
Ходжу гріхи я мірять третю ніч! 
Як вигляда? Не мала бачить часу: 
Він наклада мені на очі рясу... 
Стара аж вклякла, як оте почула: 
- От капосний! А я у теє... дула! 
Отам, під рясою... І, видно, та ж «біда»: 
Сказав мені..., що... «Божая Дуда»! 
[ 

,.] 
Отої ж! Всяк свою несе суму! 
Написано ж не марно: що — кому... 

04.04.2005р. 

Отакої! 
Йде з вудками їжачок на вечірню зорьку... 
Бачить: Жаба у водичці п'яточками шорка. 
Від Армані (ще й бікіні!) є на ній купальник! 
Зверхньо він її пита (як який начальник!): 
- Здрастуй, дівко нехуда! Не холодна ще вода? 
Преманірно та під лоба запуска очиці: 
- Не як градусник я тут! 

А...ЯК МОЛОДИЦЯ!!! 
05.04.2005р. 
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Ноктюрн 
Ніч... Не спиться... 
- Чом не спиш? 
- Знову хочеться в Париж! 
-Чому ЗНОВУ, мила? 
- Вранці вже хотіла!... 

07.04.2005р. 

Фора 
Березневе надвечір'я... Щоби не скучать, 
Мурка «всватала» Васюню в піджмурки пограть: 
- Вже ж тобі, мій котик любий, обіцяю я: 
Знайдеш - дві наступні ночі буду я твоя! 
А не знайдеш, фору маєш: 
У сараї шафу знаєш?... 

08.04.2005р. 

Чоловіки 
Зайцю випала й Вовку над печаль печаль: 
На п'ятнадцятий аж поверх піднімать рояль! 
(Радість, що не «за годиться»: 
Могорич дає Лисиця!)... 
Справу зроблено... До двох підійшла Лисиця: 
- Що вам: грошей дати, хлопці, 

...чи знімать спідницю? 
Заєць з вуха вибив блохи 
-Ні! Давай грошей хоч трохи! 
Швидко вибрались у двір, люльки запалили 
І. звичайно ж!, гроші ті чесно поділили... 
Вовк і каже: 
- Не дурниця? 
Нащо нам її спідниця! 
Як мені - мала до крику, 
А на тебе - завелика! 
Заєць тої ж: 

- Й не з руки: 
Ми ж-таки... чоловіки! 

08.04.2005р. 
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Реноме 
- Поясни мені ти, мамо, тільки не барися: 
Нас багато є у домі - як ми всі... знайшлися? 
- Ти в цибулі, Ніна - в маці, Петрик - у квасолі, 
Василька знайшли ми з батьком он у тих красолях, 
Галю й Валю - у капусті, Нелю - в помідорах, 
Зіну - в соняхах, отам: о-о-он де та комора... 

- Та-а-ак, - дитятко проказало. -
Тут не здасться мало: 
Вже ж вас з татком по вгороду... 

І попотягало! 
10.04.2005р. 

Хай хто почує 
При вольєрі з бугаєм Голова сільради 
Панові Комірнику щось тихенько радить... 
Мимо бігає дитя... З бугаєм вітається, 
А із ним обома ніби і не знається! 
- Підійди сюди, пацан, - Голову «заїло» -
Не вітаєшся чому? Не по пану діло? 
Комірник же підсипає до отого гущі: 
- Чи ти, хлопче, бугая поважаєш дужче? 

- Як його не поважать! Саме під Покрову 
Наша з ним лиш тільки раз побула корова... 
З того дива привела нам вона телятко -
Маю чоботи, костюма й інші також статки... 

Кожен з вас же через день з мамкою ночує, 
А не справили й кашкета -
Хай лиш хто почує!... 

10.04.2005р. 

Припекло 
Всім відомо: будь для кого звичка - то закон! 
Сновигає по Сахарі змучений Рябко...: 
- Що пісок розпечений і тяжка хода! 
Метрів сто куща не буде - трапиться біда! 

18.04.2005р. 
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Щоб всміхалась Доля 
Дном кумам на повні груди захотілось погулять: 
Закололи кабанчика - і уже сидять... 
І Іс забули прихопить і того гри літра. 
Від якого з голови робиться макітра... 

В сковорідні вже шкварчить чудо-свіжина. 
Налили й по півстакана, щоб було «сповна»! 
- Ну, дай Боже, куме рідний, довго нам пожить! 
І Іевно, першу за здоров'я будем зараз пить? 
- Ні, ясненький! Вип'єм краще доля щоб всміхалася: 
Он кабанчик був здоровий... Й бачиш, що з ним сталося 

11.04.2005р. 

От і пісенька уся 
Чоловік один отримав премію за рік 
Й могорич (бо справді любить!) жінці приволік: 
Усього! Одних ковбас мало не макітра, 
А осганьою на стіл стала ще й півлітра! 
Жінка все те - в холодильник (а не бісів хвощ!) 
І на звіненеє місце - ледве теплий борщ... 
Вже і хай би, якби з м'ясом!, ато (світ ясний!)-
Картоплинка й квасолинка: над пісний - пісний!!! 
І Іан-господар аж не знає, що йому і коїть! 
А вона по-господарськи: 

- Те нехай постоє! 
Зараз магмо біди (і. на жаль, то - правда!): 
А чи підем ми куди, чи до нас хто зайде! 

З п'ять хвилин отак й простояв дядько серед хати, 
Потім мовчки сів до столу - мусив борщ хльобати! 

Ось і ніч... «Любенька» в спальню (спать лягають впарі 
У новому, кружавцями!, входить пеньюарі... 
І Іодивилась на «сопруга», вся собою горда -
В «сокровенному» містечку... нап'ялася ковдра!!! 
Підлягла уже до нього в світлі нічника -
І туди (в те саме місце!) потяглась рука... 



До тієї штучки в неї сильний інтерес: 
- Так це що, у нас з тобой ниньки буде 8ЕХ?!!! 
Чоловік подумав трошки: так... - одну лиш мить! 
Й відвернувся від дружини: 

- Ні! Нехай стоїть! 
Про майбутнє завжди думать маю я біду: 
А чи хто до мене прийде... А чи я піду... 

Р.8. От і пісенька уся - «Чечері-чечері»! 
Маєш, дівко, секс такий... Як твоя вечеря! 

20.04.2005р. 

Із полярного життя 
Дуже високо у небі вертоліт забулькав... 
Чукча саме (полювати!) відливає кульки: 
- Прилетіли... Вже почнуть п'яні танцювати, 
Позовуть дівчат й бабів до своєї хати... 
Без «по морді» й не минеться!... 
Експедиція зоветься! 

18.04.2005р. 

Еротичний костюм 
Летить якось з битви Змій Горинич-дядько 
(Саме пролітає куроногу хатку!)... 
Бачить (аж махати перестав спроквола): 
На даху заснула Баба Яга гола!!! 
Опустився поряд і «усовіщає»: 
- А чи в тебе зовсім сорому немає?! 

- Хто б ото базікав? Чи не Захутір'я? 
Що ти розумієш, соловей без пір'я! 
І на мить застигла «в романтичній думі»: 
- Я тут в ЕРОТИЧНІМ возлежу костюмі! 

- Та було б спочатку, - Змій Горинич радить,-
Той костюм зом'ятий трошки хоч погладить! 

13.04.2005р. 
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Чорна байка 
Знято слухавку - стомив зумер телефона: 
- А скажіть, чи вдома ще Рабинович Моня? 
- Рабинович? Моня? Вдома! Ще лежить поки... 
Але... люди вже... в автобус понесли вінки! 

12.04.2005р. 

Хай би й так! 
Ставсь на переході випадок коронний: 
Жінка вибігає - просто на червоний! 
Вже почавши їхать, «Ягуар» завмер -
У віконце пику виставив шофер... 
«Піддіває» гучно (враження щоб справить!): 
- Транспорт не ґвалтує! Він, пробачте, давить! 
Відповіддю вміло відібрала славу: 
- Так як ви ґвалтуєте!... 

КРАЩЕ ХАЙ ЗАДАВИТЬ! 
13.04.2005р. 

Хай всі знають! 
У своєї половини пан Василь питається: 
- Чому ги обручку носиш не на тому пальці? 
Та сміливо відказала чоловіку в спину: 
- Хай всі знають: вийшла заміж не за ту людину 

На заробітки? 
Повертається дружина із нічної зміни -
«Благовірний» запихає чемодан в машину: 
- Вже ж поїду в Іваново, місто наречених! 
Там за ніч чоловікам - п'ятдесят кручених!!! 

Та не стишує ходи: 
- І мене візьми туди! 
- ? ? ? 

- Дуже хочеться узнать, де б ти там повісивсь? 
І ти думаєш прожить на півсотню в місяць?! 

19.04.2005р. 
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Друга мати 
Зустрічає зять в дворі тещу із мітлою 
І звертається до неї: 

- Що зібрались коїть? 
Хату будете мести чи до кого в гості? 
Якщо друге, якорця біля двору бросьте! 
Бо воно ж.. . Нова мітла, вечір..., те і се... 
Може, ще за край села вітром занесе? 

Як-не-як, а друга мати -
Доведеться йти шукати! 

19.04.2005р. 

Як на духу. . . 
Якось раз два щирих друга літру «усмоктали» 
І про клуб по інтересах говорити стали. 
А воно ж яке в думках - отаке і п'яне: 
Про що думало - про те і казати стане! 
- Вишивати чи плести - то усе полова! 
От би нам відкрити клуб сексу групового! 
Зараз вже ж такі часи, що дозволять чудо... 
- Ну а що? Давай відкриєм! Й хто у ньому буде? 
- Ясно хто — ми ж не шпана: 
Ти... та я... , й твоя жона! 
Пан-слухач почервонів - мов чого накоїв: 
- Ні, браточку! Я не хочу штуки отакої! 
Пропозитор в здивуванні витріщає очі: 
- Та чи ти не чоловік? Себто як - «не хочу»? 
Адже ж в тебе, дурненького, чудо не дружина: 
Я дурію, як побачу: аж тремтять коліна! 
- Так і є! То щира правда! - опонент зізнався. -
А у клуб, де є твоя, я б не записався! 

- Ну нарешті, сатана! 
Нащо нам моя жона? 

24.04.2005р. 
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Ропужс «нещастя» 
Йде все той же їжачок -
Знов рибальський з ним гачок! 
Й зустрічає іншу Жабу: 
ГІідкамінну сіро-рябу... 
(Так! Оту - і те не чутка! -, 
Що стриба немовби грудка: 
Візьмеш лиш її до рук -
Розповзеться як капшук). 
Каже їй: 

- Хіба ти жінка? 
Сало скрізь - й живіт і спинка: 
Мало того, що гугнява, 
Так слизька ще і прищава! 
Як з такою можна жити? 
Тре' з собою щось робити! 
Не іде, а пузо суне!!! 
- То неправда! Я красуня! 
-??? 
- Це сьогодні занедужать мала я нещастя. 
Вчора ще лягала спать... біла і пухнаста! 
Ось на конкурс красоти 
Маю скоро я іти! 

Часто так Господь дає -
Зовсім те не гумор: 
Кожен саме те і є. 
Що про себе дума! 

Чи й второпать до пуття?! 
Дивна Сила Вража: 
Те і має від життя. 
Що про себе каже!!! 
Я ловів би (мав би час!), 
Що таке не тільки в нас! 

20-22.11.2005р. 
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Свиня на бомонді 
Одна Свиня, як кажуть, десь-колись 
Восьмипудову змучила колоду, 
Збираючись (це ж треба!) до бомонду: 
Поети поряд, бачся, завелись! 
Іти надумала - ні-ні, не навмання, 
А «романтичне» справила вбрання: 
Рожеву блузу вільного покрою 
Й спідницю-максі з шліцьою такою, 
Що навіть те, що не на бігуді, 
Було побачить можна - при ході... 
Під стать тому собі придбала туфлі: 
Фігура грала - поряд свічі тухли!!! 
Всі туалети - для бомонду чисто: 
Останній штрих - з перлинами намисто. 
Усю щетину (з-понад дива диво!) 
На голові зібрала в пишну гриву: 
Закучерявила — куди овечці аж! — 
І навела богемний макіяж... 

Одначе віршів на бомонді не почула: 
Втомилася вбираючись - й заснула! 
У здогадках не треба лити воску: 
Дав Бог Свині замало дуже мозку! 

19.07.2005р. 

Лема для Єви 
Усяк Адам (й найвищих хоч ідей!) 
Воліє... прикипіти... до грудей: 
Натхненням-бо вони годують світ 
На протязі... усіх мільйонів літ! 
Одна лиш думка істину довершить: 
Й останній хоче буть у тому першим! 

Наївним Євам необхідно ж знати: 
Не кожен вміє те поцінувати! 

Те ж . . . Для Адама 
И в природі так: самець - то ґвалтівник 
(Хто з нас не клав очиці на самицю?)... 
Всяк вибирать із всіх найкращу звик -
Отим-то кожна з них і ґвалтівниця! 

04.01.2006р. 
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Все аби отак! 
З якогось... спирту «втнули»... коньяку, 
Засипавши у те... дубову стружку: 
Були колись дубові десь кадушки. 
Та хто б (тепер!) творив ярмісь таку? 

Хутенько все оте і продали, 
А гроші - як годиться, поділили... 
Тих за малим на цвинтар не носили. 
Що той «коньяк» довірливо пили... 

Що ж «ділові»"? В тюрмі годують воші! 
На всі ті гроші!!! 

Байкар-мрійливець: що з ним хто і вдіє -
Про більше мріє! 

Було б чудово, щоб за все отак, 
Бо маєм бід: куди там той коньяк! 

05.09.2005р. 

Генофонд 
(гірка байка) 

Наш генофонд - то дядько мовчазний: 
Ніколи він ні плаче, ні співає, 
Ніде (й ніяких!) запитань не має -
Собою сам натхнений і живий... 
Його держава за холопа мала -
НІКОЛИ і НІДЕ не захищала... 
Його лиш били і п'яли на дибі, 
Із нього мову рвали - з язиком... 
Ховався він від того... у садибі, 
А ще у лісі дружбу мав ... з вовком! 
З лихим ніде (й ніколи!) не в'язався. 
Лиш разом з вовком -

З лісу відгризався!!! 
Йому ж-бо всі вмудрялись в душу лізти -
З своїх трудів не смів він хліба з'їсти... 
Тож вкам'янів - зробивсь важкий на крижі. 
Та завжди головне умів він - вижить!!! 
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Він вижив! Не спромігся лиш узнать, 
А як воно - державу будувать?!!! 
Живе він... у великім руйновищі -
І не будує!... 

БО НЕ ЗНА-НАВІЩО!!! 
27.11.2005р. 

Про сни. . . і сало 
Сказав мені раз мій знайомий-поет: 
- Навіщо для «бидла» ти пишеш сонет? 
Вони ж хуторяни, забиті і сірі: 
Чи їм зрозуміла високого міра? 
Про що ще, крім сала, писати «хохлам»? 
За вірші твої і копійки не дам! 
- Писати ж-бо треба, - іще пояснив, -
Тією, якою ти дивишся сни 

А сам Превскорузлий від Бога Засалок: 
Звідкільсь з Лозової чи, може, із Валок... 
На сало немов на ікону - ледь дише! 
Та «твори» свої лиш російською пише!!! 

Отут я промовчав... А що і сказать? 
(Хіба, потривожить відому всім мать?)... 

Залишусь конем - не полізу в корови я 
(Хоч сниться, бува!, і російською мовою!)... 

05.12.2005р. 

Пусте 
Пологовий... Попід вікна... З чого і почать? 
- Розкажи, на кого схоже наше дитинча..? 

- Ні, любенький! То пусте! Марно і питаєш... 
Я й сказала б.. . Та однак ти його не знаєш! 

19.04.2005р. 
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Печаль одинака 
Посеред ночі уві сні рудий намацав кіт 
Під ковдрою дружка мого... 

Той встав і ось - стоїть... 
Що ж маємо тепер робить 
Ми з ним, лукавче-кицьо, 
Коли для сексу є у нас... 
Лише... моя правиця?!? 
Свербіж несила той знести! 
О. Ьоже Господи, прости!!! 

Усі заладились брехать 
(І шелеп не звело!): 

Чи з ким із вас, братки мої, 
такого не було?... 

З котом було, чи без кота -
Не головна деталь ота!!! 

23.01.2006р. 

Сеанс у фотохудожника 
- Та-а-а-ак... 

Ноги ширше! 
Руки - на живіт! 
В очах? 

Немов збираєшся в політ... 
Бюсг? 

Дай вперед! 
Сильніше!!! 

Вигни спинку! 

Це ж треба, гад...: 
Так розчахнути жінку! 

03.06.2005р. 
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Божі Янголятка 
Зростають дітки - Божі Янголятка: 
Чим довші ніжки, тим коротші крильця... 
Щоденний клопіт матері і батька, 
Бо що не старші - все тривожніш спиться... 

За ніч згора душі на десять свіч, 
А кожен день що горобина ніч... 

05.06.2005р. 

Романтична вечеря 
Вино скінчилось... Вже й свічки згоріли... 
Вони сиділи 

їли! 
10.06.2005р. 

Не без сарказму, . . 
В поета - ніч! В поета йде «запарка»: 
У попільничці - сорок восьма вже цигарка! 

Поет!!! Він не творить ніколи вдень! 

Бо спить як пень! 
16.06.2005 

Воно 
Кавчить, нявчить, пищить, лящить, а лізе: 
Ніяк не дума падати донизу! 
Торби й попід очима навіть пре -
І буде так, допоки не умре... 

Усе, що нагребло, залишить тут: 
Туди, де йтиме, рам'я не беруть! 
Душа при цьому буде в нім пуста -
Навряд чи в друзі візьмуть... 

До Христа... 
14.09.2005р. 
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Нові рубежі. 
Кум з кумою років... двадцять 
В парі як грішили 
Й рубежі нові у.. . сексі 
Взяти захотіли... 
- А давай-но, якщо хочеш. -
Кум сміється в вус, -
Бугайцем на тебе скочу, 
Тільки розженусь... 
На розгін беру дорогу 
Аж від самого порогу! 
Що кумі? Готова й рада! 
Стала й жде... посеред хати... 
- Хай вже й буде! - мовчки дума, -
Чом би й ні! Потішу кума! 
Догодити щоб йому. 
Час від часу каже: «Му!». 
Кум роздягся і подався: 
Чуть було, як розганявся... 
Потім щось загуркотіло -
І клапці: немає діла!... 

Зрозумієш тут куму: 
З нетерплячки знову: «Му!»... -
Аж розпука на чолі! 
Чує кума з-під землі: 
- Чом ревеш все: «Му!» та «Му!» -
Зовсім чи дурна ти? 
Сотні раз казав кому -
Ляду закривати?!!! 

07.11.2005р. 

Отакої! 
/Дяка за сюжет Тетяні Даниленко/ 
Давав їй тістечко чи яблучко, чи грушку 
Адже була не жіночка, а душка! 
І що із того? Дива в тім без спину: 
Його помітивши, вона ковтала слину! 

22.07.2005р. 
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Про стару ішачиху 
У Афганську, щоб підняти офіцерський дух 
(За п'ять років злої бойні він помітно стух!), 
Десь-кудись Вітчизна вслала 

на агітку генерала 
Все пройшло, як і велося у оті часи: 
І парад, й «доклад» по ньому, й «щирі» голоси 
Як розходитись поволі все те почало, 
Щось до гурту офіцерів «батька» підвело... 
Розстібнув мундир в медалях, навіть зняв кашкет... 
Розмовляв запанібрата: вже ж пройшов банкет! 
Обхопив за аксельбанти молодого лейтенанта... 
- Ну а як же ви, синок, тут п'ять років... без жінок? 
- Без жінок своїх страждаєм! Щоб минути ж лиха, 
Між коней у стайні маєм... стару ішачиху! 

Генеральський мозок теє сильно здивувало! 
Тож звелів його вести усьому загалу: 
Подивиться має муку... 

На означену тварюку! 
Відвели. Він сам зайшов... 

З п'ять хвилин вовтузивсь 
І виходить: у штани запихає пузо: 
- Ну, не те щоб перший сорт: 

Якось так.... тривожно... 
Та... Як кажуть, на безриб'ї... -

раз на тиждень можна! 

Ледве з сміху не вхлинувся лейтенант-юнак: 
- Ні! На тій ми ішачисі... їздимо в кишлак! 
Он отам він, недалечко - звідти й чути спів! 
Там охочих до ОТОГО 

вистача бабів!!! 
06.04.2005р. 
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На майбутнє 
Акваріум... А в мім - вуалехвіст... 
Узяв би і схопив його... за хвіст! 
Та він - на глибині, а мокро там: 
До того зась, як мовиться, котам!... 
Ото й сидить нещасне кошеня -
Вуаль очима у воді і аня: 
- Що вже й булькате у воді -

їй Бо', маруда! 
Хай підросту: помру, але добуду!!! 

11.10.2005р. 

Про. . . калюжу 
Коли співається, що добре, те не значить, 
Бо, може статься!, піде справа на біду: 
Місточок через річку перейду -
Та зможе все калюжа поінакшить. 

Така як мовби теща чи свекруха: 
Почнеш іти - забрьохаєш і вуха! 

28.07.2005р. 

Аналогія 
(Хто що знає...) 

Поправля хазяїн трактор -
В ямі хмурить брови... 
і хати вийшла молодичка-
Подоїть корову... 
- Чуєш-ні? А йди-но, мила, 
І полай мені зубило!... 
- А воно товсте велике 
Чи тонке маленьке? 
- Та таке... Як в мене ТОЙ!... 
Тільки... плескатеньке 

12.04.2005р. 
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Щодо мене. . . 
Кобиломанія - то сатанинська штука: 
Запишні форми любить всяк, тварюка!!! 
Послухай, брате, обережне слово: 
- До жінки ти ідеш - не до корови! 

Ти почекай... Високе докрилю-
І також... пишнотілу полюблю!!! 

26.05.2005р. 

А як по правді? 
/Написане з дружиною вдвох/ 

Якби написане вмотать у коленкор -
Ото б уже була від Бога Книжка! 
Не будь я хто... Поет! Ве-ли-ка шишка! 
Не п'ю нічого! Пиво... і... «Кагор»! 

Сказать не все - то перед Богом мілко! 
Бува - й горілку!.... 

Штукенція недовго та й жива... 
Коли бува! 

25.05.2005р. 

Катерина і . . . Жозефіна 
Якщо коня назвали Буцефал, 
То Македонський - не обов'язковий! 
Оголена мішень для гострослова, 
Для зубоскалів - жертва «на заскал»! 

Отак і в нас: назвали «Жозефіна,» 
А виросло - багато й «Катерина»! 

23.05.2005р. 
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Дивне 
У курнику знайшов я здохлу курку... 
Що ж інші? Та ніяк! Як й не було!!! 
Отак і в нас... збіжиться все село. 
Щоб закопати Катрю ачи Шурку... 
А там розійдуться - і підуть світ коптить, 
Щоб з Вічності... своє урвати... - МИТЬ... 

08.05.2005р. 

Не може буть? 
Армагеддон (скажу я не лукаве!) 
У кожного своє ятрить в уяві... 
З нас жодного за душу не бере 
Той факт, що всяк живий колись помре... 

Нехай Іван, рідня, свати, ... сім'я... 
Не може буть, щоби не стало «Я»! 
Можливо, й станеться (колись!) такеє горе! 
Та то ж колись... 

Не скоро!!! 
08.05.2005р. 

Гетсрофобне ... З „відступним" ... 
Ви всі однакові - створив такими Бог: 
Як підступ - чоловіка мордувати: 
1 всякий хлопчик те повинен знати, 
Що КОЖНА З ВАС - ІЗ ДВОХ! 

Ту істину готов сказать прилюдно: 
1 та, і та - по-своєму паскудна! 

Р8. 
Та й ми такі ж: і поміж нас таке ж твориться 
Тому й шукаєм спосіб ... 

Помириться! 
14.06.2005р. 
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Веселий Роджер. 
Із всіх на шхуні, був веселим тільки Роджер -
Отой, на чорнім тлі що майорів: 
Із сорока один лиш і вцілів! 
Чому? 

Тому що посмішка - то Боже ... 
Всі інші - згинули: 

На праведній Землі 
їх більш не бачили -

Були надміру злі! 
16.06.2005р. 

Істина! Висока .... 
Біжить дебела курка з хробаком ... 
За нею решта бігає - п'ятнадцять! 
Видовище таке, що лиш сміяться: 
Зчинилась бійка вже між тими, що слідком . 
Найменша потерпає від чекання: 
ВОНА ТЕ З'ЇСТЬ (хоч й бігає остання!)... 

А півень не мішається — „святе": 
Спостеріга за тим спогорда — збоку ... 
Давно відома істина висока: 
„Поміж бабів мужик не суйсь -

Дурня оте"... 
21.06.2005р. 

Про. . . амебу 
Дивовижна твар - амеба: 
Преться-пижиться ... На небо! 

Не тварина, а ... людина: 
(Так бува!)... одноклітинна! 

13.03.2006р. 
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Вибачте на слові 
„Октавія" у нього - на „авжеж!": 
Таке барило сам чи й піднесеш! 
У голові ж із пуп'янку ще смеркло: 
Все, що було - з пупком нараз пришерхло! 
До мозку розум навіть і не гість ... 
Одне він головою робить: їсть! 
Обличчя відповідне до „оселі" -
Портрет зі скелі!!! 
У генний хлам помітний дуже креп: 
Яких „царів" - такий і „сюзерен"! 
Таке-собі (даруйте вже на слові!) 
Телятко бугайчасте -

від ... корови! 
2.03.2006р. 

Сумний віршик про Зайчика 
А у Зайчика вушка-довгі ... 
Куций хвостик - у нього? Авжеж! 
И дуже-дуже тяжкі дороги: 
Слід свій хвостиком не зметеш! 
Вовк - за ним і шуліка з лисом, 
Яструб хижий, бува й сова ... 
Що вже й Доля: слізьми й залийся. 
Але Зайчик чомусь співа ... 
Чи то лихо - тяжкі дороги, 
І чи горе то - хижаки? 
Виручають проворні ноги -
Значить, можна й співать! Поки ... 

12.03.2006р. 

Ню 
- Гротескна арабеска -

Не з наших хлібів й не для нашого мозку! 
Купив я газету ... в газетнім кіоску ... 
Затьмарила все в ній найперша сторінка: 
У повному ню ... розкобилена жінка! 
„Прелихо" таке й описать не зумію: 
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„Еротика" те називати не смію! 
На одязі (ясно!) межа економії: 
Посібник скоріше воно - з анатомії! 
Поранену душу доб'є наче гелик: 
На місці ... причиннім - рожевий метелик! 
Еротику (всю!) незлюбив я відразу ... 
Найбільше ж мене той метелик образив! 

Уже ж ми Европа - відбились від Азії ... 
Навіщо ж ОТАК КОЧЕВРЯЖИТЬ 

ФАНТАЗІЮ?!!!? 
13.03.2006р. 

Наука 
Хоч він того робить й не звик, 
Чекав з годину чарівник: 
Сидіть йому без діла 
Відверто надоїло ... 
Щоб якось те підважить, 
Рішив себе розважить: 
Кого чекав, собі явив -
І на пеньок перетворив! 

Уже ж надалі буде знать, 
Як заставлять себе чекать! 

20.04.2006р. 

Жовчне 
До всіх закоханих відраза вічна Клавці! 
Бо мала те лиш раз ... — 

В кущах на лавці! 
Що був то блуд, далекий від кохання, 
Не зна вона -

не ставте й запитання! 
Р.8. 

Просвітленим буває і на лавці! 
Та Бог „не засвітив", як кажуть, Клавці 

8.05.2006р. 
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Левова доля 
У одному лісі дальнім 
До закону всі слух'яні: 
Половину від загалу 
Завжди Леву віддавали! 
До столиці все везло: 
Будь то місто чи село ... 
Мав за щастя шию гнути 
Й якнайдальній навіть хутір! 
Для порядку (щоб без рику!) 
Був усюди свій Шуліка: 
Мав всьому рахунок знать 
Й вчасно те передавать ... 
Та чомусь усякий звик 
„Підгодовувать" шулік: 
І громада, і держава -
Як то кажуть, й зліва, й справа ... 
Тож „когорта ця сталева" 
Фору дать могла і Леву! 

Лев то цар! І не сваволя, 
Що така для нього доля. 
Ненаситні ж і безликі 
За що мають те шуліки?! 

18.05.2006р. 

Із гомеричного 
Із моря вибравсь Восьминіг -
1 як павук в кущі побіг ... 
Навряд відомо навіть Богові, 
Чого схотілось Восьминогові! 
Було оте не для загалу: 
Там Восьминіжиха чекала !!! 

А чом би й ні, як голопуцьки 
Зробить те здумали ... по-людськи?! 

27.10.2006р. 
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Рейтинг 
Світ не раз вже на кутні сміявся: 
Потерпало і місто, й село ... 
Раз Корові сідло Провидіння дало -
Так як наче їй рейтинг піднявся! 
Над рогатою виросли крила -
Із сідлом вона й пастись ходила! 
І зробилась цікава така: 
Є сідло, та нема ... молока ... 

Що ж Корові з сідла? 
На котлети пішла!!! 

їй подумать би спершу було: 
Ну навіщо Корові сідло? 

2.07.2006р. 

Із нонсенсів 
Як сипавсь бісер бачила ... Свиня 
(І трапилось же так!) на власні очі ... 
Та навіть не здивована вона: 
Того і не хотіла, і не хоче! 
Спів солов'їний слухає Сорока -
В душі ж не зачепився їй неспокій: 
Затуркана послухає ще мить -

і затріщить! 
Замарно мудрі думки до Осла 
Господь зніяковілий посила: 
Вже ж поміж вух впадуть як в ополонку 
Словесної не знайдуть оболонки ... 

На диві тому Білий Світ стоїть: 
Хто має, той не в змозі оцінить! 

6.07.2006р. 

Банальне, але вічне ... 
Як повернувся з вокзалу, 
Обцілував всі пороги: 
їхала теща ... - на прощу, 
Зять проводжав у дорогу ... 

10.06.2006р. 
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Фортель 
Мавпу дуже ображали 
Й на невдачу наражали: 
Знятись мала (й як воно?) 
У серйозному кіно... 
(Роль красуні-супердиви 
обіцяли, як не дивно!)... 
Й чим із того? Слави взнала 
Звідти, звідки й не чекала! 
Нині грає в Голівуді -
Що іще при тому чуді? 
Всім тепер вона покаже. 
Хто хоч слово криво скаже: 
Мода вийшла (де й подітись?!)-
Стали мавпами рядитись!!! 
Так що, брат, лови момент, 
Щоб сказати комплімент! 
На майбутнє знай, мій друже: 
Насміхайся... та не дуже! 
Доля всякого наверне: 
Ще до чого чим поверне!!! 
!2.12.2005р. 

Мудрість - між рядків 
Явилась Дядьку Фейка 
Мала, як канарейка ... 
Ні-ні! Оте вже й вибрик! 
Дрібніша! Як колібрі !!! 
- Хочеш, - каже - , твій вікенд 
Возведу у хепі енд? 
- Хочу, звісно! Можеш на мить 
І мене маленьким зробить? 

Тільки сіли поряд - на кейсі, 
Взяв і вдарив Фейці ... по фейсу! 
Вийшло Фейці просто у лоб -
Не любив жінок остолоп !!! 
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Склалось їй без інтересу: 
Замість сексу лиш по фейсу ... 
Мить - і все кудись поділось. 
Дядько збільшивсь, Фейка змилась! 

Мудрість - те усе ... між рядків: 
Більше треба знать! ... Про дядьків !!! 

16.10.2006р. 

Безславне 
Він був із простих: все що бачив, те й «співав» 
Отим він саме людям і подобавсь! 
Ішов, як і чекалося!, - на голос, 
Що підбиралось, те-собі й «жував»... 
В усьому був такий... не піонер: 
Родивсь..., хрестивсь..., женивсь..., трудивсь. 

помер... 
і 

06.06.2005р. 

Дружні шаржі, епіграми та інвективи 

Всім 
/Пореволюційне/ 

1 як же днесь? Запал подівся десь -
То нам нізвідки й сонцем не зоріє... 
А в нас і сил було - аби помріять, 
Тому й вогонь зійшов із нас увесь! 
Благі думки - високі поривання... 
Та в кожного свої лиш мізкування. 
Собі ми тільки губки напомадили, 
А кажемо, що буцімто нас зрадили! 
"Усяк по-своєму горшки свої побив, 
Але робить - нічого не робив... 

28.09.2005р. 
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Воно 
Воно зросло в селі - не у аулі, 
Але ще гірше, аніж син зозулі: 
Над нашим пику зверхньою несе, 
Хоч з України наче трутень має все! 
В неукраїнстві українців то біда. 
Бо вигріба їх з рідного гнізда... 

21.12.2005р. 

Кандидатам у парламентарі 
(як І погляду на лиця...) 

/Юлії Тимошенко/ 
На кожному біл-борді засяяло... по морді! 
Туманить в голові: подекуди - по дві!!! 
Відома кожен птиця! А де ж поділись лиця? 
Нема Від Неньки Сина? Перевелась країна? 
Ізвівсь мужик на шпоньку? 

Давай тоді вже доньку 

Була одна й з'явилась, але кудись поділась... 
Що ж.. . Личко поміж морди -
Надбезнадійний фортель!!! 

15.11.2005р. 

Першому (Макаровичу) 
А хто там ще? Чи знову обізвавсь? 
Отой, що саме був зі всіх найпершим? 
Не так? А як? Усім до тебе зась: 
Тебе ніхто уже не перевершить! 
Зслизнув з гачка мов всім відома щучка: 
Залишив по собі лише «кравчучку»! 

19.01.2006р. 

Феміністка 
Муштрує опонента весь свій вік 
Стосунків безкінечний реформатор: 

Аскету в юбці не потрібен чоловік -
їй досить мати фалоімітатор!!! 

07.06.2005р. 
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Новоявленим геніям 
Спікає в попіл пекуча язва — 
Усяк... на світі мать хоче назву: 
Щоб не абияк, а дзвінколунно, 
Адже ж - гітара (ще й семиструнна!)... 
Як поміж яблук - бельфльор-китайка, 
А заспіває - не балайка... 

Оте й спікає: мовчати мушу... 
їй Богу, братці! Не плюйте в душу! 

14.10.2005р. 

Вулиця Червоноармійська 
/Своїм сусідам/ 

А вулиця козубиться -
Крива «вродилась» вулиця: 

Надумали всі хати 
Вгородами стрибати!!! 

Таке життя! Така пора... 
Та вздовж, та впоперек двора... 
Та - «вилізла» на вулицю, 
А та - в кінець аж тулиться... 
Зібрались звідусюди 

Криві душею люди... 
Не марно «корінний» народ 
Зове нас всіх отут - «наброд»! 

Те зрозуміле діло -
В державі в нас «бродило»... 

Ось закінчиться буриме14 -
Усе відродиться... 

Пряме! 
24.07.2005р. 

Шароварникам 
Скажу! На етикет мені плювать -
Хай ображається надуте все і горде: 
У шароварах добре танцювать, 
А працювать - багато кращі шорти! 

15.09.2006р. 
14 Буриме - дитяча гра, яка полягає у складанні віршів за «готовою» 

имою. 
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Пісочинському бомонду 
Бомонд в Пісочині? Відвертий блеф: 
З віновим іузом в парі дама треф!!! 
Гуля селом рутиння серіалу 
Під сморід впліснявілого підвалу... 
Тут рідко стрінеш ввечері хоч двох: 
На вигляд місто... А насправді - льох!!! 
Та братія-пісочинці і льоху 

Як на даху!!! 
По темному селу носити свічку -
Таке як з мосту плюнути у річку!!! 

08.10.2005р. 

«Римач» 
Замість Песага має «замудрінь», 
Що зветься між людей... 

тикдимський кінь: 
Немає крил, а тільки чад і дим... 
Тож й пише він: тик-дим. тик-дим, тик-дим.. 
Що людям не покаже вірші - все гірші... 

26.09.2005р. 

А все чому? 
/Одному дитячому поету В. В./ 

Яке ж-то дивне правиться життя: 
В пшоно перстира широкоплечих! 
У вузькоплічків краще (дивні речі!): 
Все, що не втіють!, - буде до пуття... 
А все чому? 

На щасгя недомірків. 
Вузьке проходить краще 

Навіть в дірку! 
24.07.2005р. 

Про двох Шурків 
/Олександрові Зубкову/ 

Брат-Пісочин! Сам Бог тобі - дає!!! 
Те розуміють лиш маленькі діти: 
Один поет... ляльок тут продає, 
А другий... Так! Декоративні квіти... 
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Не для дітей: Оба -
незнанці дивні! 

В надмудроеті своїй - безперспективні! 
Із різного перо взяли у руки: 
Один - від досвіду... А другий - від розпуки. 

24.05.2005р. 

Пісочинському бомонду 
Бомонд в Пісочині? Відвертий блеф: 
З віновим тузом в парі дама треф!!! 
Гуля селом рутиння серіалу 
Під сморід впліснявілого підвалу... 
Тут рідко стрінеш ввечері хоч двох: 
На вигляд місто... А насправді - льох!!! 
Та браття-пісочинці і льоху 

Як на даху!!! 
По темному селу носити свічку — 
Таке як з мосту плюнути у річку!!! 
08.10.2005р. 

Нонсенс? 
/Тим, хто не світить/ 

Комерція - така цікава річ 
Для тих, хто обира для того ніч, 
Що слід її зробити... до зорі -
В тій справі заважають ліхтарі! 
А ми чомусь вклоняємсь їм по-чемному... 
Напевне тим, що звикли жить... 

по-темному! 
02.02.2006р. 

Дядькові нашому 
Не чудно і не дивно: чом не «жить» -
Чом ту, що коло себе, не любить? 
Бува й неоковирна і чудна 
Трудів твоїх завищена ціна... 
Прискіпливо а подивись на себе -
Вмить зрозумієш: Дар вона... Від Неба! 

03.02.2006р. 

117 



Російськомовним 
українським козакам 

Путівцем блукають коні: 
Всі як є в олній попоні... 
Путь кандаллям їм закута: 
На усіх - слині пута! 
"Козаченьки» ходять поряд -
Хочуть коней взять у шори, 
Щоб поїхати... на небо! 
Та навряд таких гам треба... 
Бо воно ж-таки не цяцька -
Дух козацький!!! 

Мітить нині всяка птиця 
Богу в бороду вчепиться: 
«Записались» вже й Мордки 

в козаки! 
Й сяють зорі вечорово... 
Та не та у хлопців мова!!! 

04.02.2006р. 

Здались без бою? 
Колись: узвар, сметана, сир і масло... 
Тепер - неначе Сонечко погасло: 
Американський «впав» на нас «добробут» -
Кокаколійно-хершоспрайтний біойогурт... 

23.06.2005р. 

Витоки поезії . . . 
/Коопю Маковійському/ 

Він був бабій, мамій і... дурногон... 
А ще (на диво!) вмів писати вірші: 
Послуха неньку - враз сонет напише, 
Коханку - єсть поеми еталон! 

За ДУРНОГОНСТВО - слать подяку Небесам 
Усе найкраще написав..., 

КОЛИ БУВ САМ!!! 
17.04.2005р. 
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Молодим комуністам 
Мені не на „сьогодні" треба щастя, 
Мені воно потрібне - на „завжди"! 
Хай прийде як віддяка за труди -
За всі мої страждання хай воздається! 
Але й того не хочу я чекати, 
Коли почнуть ... по ложці видавати!!! 

Те диво - з пекла ("викусить" - не "з'їсти"!): 
Явились ... молоденькі комуністи ... 
Над ними - правда! Та як завжди шута: 
Говорять: „Комуністом буть - то круто!" 

Три України наче намальовані 
Пощезли, комуністами вмордовані!... 
Чи чорна слава вже на ладан дише? 
Куди крутіше !!!???!!! 

28.03.200бр. 

Про віковий сенс 
Допоки яйця півня думать вчать, 
Тому, хто мудрий, йдуть часи мовчать ... 
З пустого колотнеча кілька місяців: 
А щоб їм всім ... на Місяці повіситься! 
Розщебетались: межи пустослов'я 
Яскравіш світить наше безголов'я ... 
Куди яких розважливих ідей, 
Як ще «не наробилися дітей»? 
Тож нам на краще годі й сподіваться: 
Хіба сидіть та з байстрюками граться? 

За шістдесят - щоб без експериментів! 
Хоча погано й серед імпотентів ... 

Р.8. 
Віки віків поміж людей живе, 
Що мудрість - аж ніяк не вікове 
Чого нема - того й не буде! 
(Хіба коли якого чуда?) 

13.07.2006р. 
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Вітрсніана 
- поемка в епіграліках -

І. Із Котляревським 
І ясно, що Наталочка, 
Та тільки не ГІолтавочка! 
Не прапор - ні, а ... "тряпочка" -
Свідома „прокацапочка"! 
Додать, щоб зовсім шмалько? 

Москалько! 
Хай дядько не боїться: 
Ніяк не чарівниця!!! 

жовтень 2004р. 

II. Одній Омезі.. . 
У пучку рот затягнуто мов пуп -
Пихата міна впижила обличчя ... 
Ми отакі! У нас середньовіччя: 
Усе ніяк не вилізем ... із ступ! 
Відьмуємо і капостим як кляті -
У мізках процвіта палеоліт! 
Мов не з Европи дивимось у світ -
Собі дурки ... на паперовім святі! 

Й собі добра не зичимо - а дзуськи! 
Хай і не так ... 

Аби б було ... «по-руськи» ... 
17.02.2006р. 

III. Платиновий" піар 
„Червона чічка", Наточка Вітренко -
Московський варіант ... «а-ля фламенко»: 
Між люди лізе - просто на естраду! -
Кардебалет ... п'ятнадцятого ряду!!! 
Ніяк не голова - навік макітра: 
Й в рекламі в неї просяться ... до вітру! 

17.02.2006р. 

IV. З фізіології 
Паталогічно агресивні 
Соціалісти прогресивні ... 
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Які вже є, таких й люби -
Адже ж ... баби ... 

Відверте співчуття у нас: 
Такий у неї... бабський час! 
Фізіології й не знать! 

за п'ятдесят... 
4.03.2006р. 

V. Ще не вмерла! 
Виють вітри ... в домовині: 
Ждуть „братків" на Україні! 
Сватати „молодшу" 
І „хохлів" колошкать! 
Оскалом комуняцьким понад ікла: 
- Стрибайте в ступи і сідлайте мітли! 
А ґудзики розійдуться на шубці -
Постане ... Жириновський! 

Тільки в юбці.. . 

Наточка Михайлівна -
Космопопихайлівна! 

Коротку і товсту чи хто й зуміє 
Отак червоним вимотати шию! 
Поперед себе наче воза перла! 

Але.. . не вмерла!!! 
19.05.2006р. 

Ех , ви!.. . 
Вперед - до щастя! Йду, біжу і їду.. . 
Ба! Навіть і без крил, але лечу!!! 
Робити те довкола всіх учу, 
Бо знаю!!! Й ті знання... подіти ніде! 

Чому зі мною не полетите, 
О ви, оті усі, що стоїте 
Біля помий бездонного корита?! 
Лиш й діждете, що прийдуть - вас зарити... 

Чи в вас те тільки й є, що до Жратви? 
Ех, ви! 

29.11.2005р. 
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«Браттям» .. . по перу 
Написане не завжди з джерела: 
Ьува, коли черпнеш і із калюжі ... 
Але, якщо до Світу не байдужий, 
Виходить - наче Доля налила! 
Та є «творці» убогі і недужі: 
У них і з джерела, як із калюжі! 

7.10.2006р. 

Дядькові про демократію 
Демократій не міряють салом 
Й на ковбасні не ріжуть шматки! 
Там «пани» - не «дядьки» і «тітки»: 
Там і Світу здається замало! 
Щоб гуртом в демократії жить, 
Треба ціну за те заплатить! 
І отим в демократію зась, 
Хто вважає, що хтось йому «дасть»! 

21.12.2005р. 

Нема?... 
Корито не пусте - по вінця повне: 
Настільки повне - хоч човном пливи! 
А нам й всього: видовищ і жратви, 
Бо грибло наше - звалище потворне! 
Усе, до чого маєм інтерес, 
Зі свинським не одне, так зовсім роряд: 
Із мозку вже давно буянний сморід, 
В душі ж вогонь не стух, а... перемерз... 

Мороз з сердець і холод із очей -
Із лобиків вузьких ятрять жарини... 
Нема в нас Бога, як нема й країни -
І те нікому (майже!) не пече!!! 

28.08.2005р. 

122 



808! 
Куди не гляну - всюди рук сліди... 
Або і ніг — все стоптане й зом'яте! 
Біда слідить від хати і до хати -
На жаль, ніхто не втне її ходи! 
В смітяччі луки, поле, річка, ліс -
Коли у нас ті злидні... почались? 
Збентежив-сплюндрував природи храм 
Без Бога у душі відвертий хам... 
Ні весел, ні вітрил - несе наш пліт 
Із цього, доброго!, у той, не добрий!!!, світ! 
Хто з нами все оте успів зробить: 
Нам дерево - зрубать, пташину - вбить... 
Уже ж-бо й ми: накидали сміття 

На все своє життя! 
Якісь такі ми - й в морі і на суші: 
Спаси, як зможеш!, Боже, наші душі!!! 

05.09.2005р. 

Ми? 
Тут в щасті жити не вміють люди: 
Країна битих - країна люта! 
Від слів нещирих слизькі й вологі 
Не з душ до храмів ведуть дороги... 
Тут в нелюбові знаходять радість, 
З очей на успіх полює заздрість... 
Солодка пісня та голос грубий: 
Хто шкодить іншим - себе не любить! 

Думкам благеньким - рілля убога, 
Бо гріх: грошима просить у Бога!!! 

09.10.2005р. 

Не вперше. . . 
Усе ніяк не виповзем... з лайна -
Нас знову по-старому напина! 
Не вперше вже подумалось мені: 
А, МОЖЕ, НАМ І ТРЕБА, ЩОБ В ЛАЙНІ? 

04.11.2005р. 

123 



Диво повноголосся 
І журавлі й синиці 

Клювали із десниці... 
Тепер у нас лиш шуйка: 

Що не пащека - жуйка! 

Вкохалися ренегати: 
Аби поремигати!!! 

23.06.2005р. 

О т е ж . . . 
Подивишся: чудні. їй Богу!, люди -
Таке немов з конопель в будяки, 
Не дурні, не страшки, не бідаки, 
Але якісь такі... - без амплітуди... 

На лобик глянь - ну чисто що зубило: 
Вже третій вік гризня... за мотовило!!! 
Ну а іще... Того чи й добіжу? 
Оте ж смертоубивство... за межу! 

Ми вже й держава: він і ги, і я... 
Однак - лиш Кайдашева з нас сім'я! 

28.07.2005р. 

До пузанів? 
(без «пацанів») . . . 

За сотню кіл? Тоді (Оле!) ти наш: 
Запрошуєм і в баню, і до каші..., 
И до шашличку-там ниньки тільки «наші»! 
Дівок? Без міри!!! 

В тому - повний раж... 
А як уже... напхався і померк -
Дамо (тому - на Славу!) 

Фей -
є р - , 

верк!!! 
26.05.2005р. 
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Омана 
/Одному моєму другові О.Д./ 

їх є багато, але всі вони сумнівні -
Від ранку і до вечера ідуть. 
Бажаєш ти розумного почуть, 
А слухаєш скабрезності «на рівні»., 
їх важиш друзями і пораєш до ночі, 
Забувши про своє і про своїх... 
Колись ти зраду матимеш від них: 
Не те руки - і глянуть не захочуть! 
їх шле не Бог - вони тобі не друзі: 
Піклуються лише про власне пузо! 
Вони і зараз: разом як зійдуться -
Над щирістю твоєю всі сміються... 

31.07.2005 

Новітнім українофілам 
(інвектива) 

Стою у часі наче в рясі -
Боками фалди розійшлись: 
Що зараз є, було й колись 
Отут, у нас - у Запарнассі! 
Все ті ж нещасні матері, 
Ті ж покритки із кріпаками ... 
Ті ж ліберали: з пісняками 
Та титлом дурня на чолі ... 

Село - воно і в Африці село, 
Хоч літ уже неміряно пройшло! 

Ті ж соплі (й не по-іншому печем!) 
А гнать би вас, триклятих, ... рогачем!!! 

Таке воно ... Усе навік примарне: 
Калиново-рушнико-шароварне ... 

10.10.2006р. 
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Нашоукраїнцям 
Нехай що буде, та мовчать уже несила: 
Де Правда, сперед себе що носили? 
Чому до сього часу ще не чути: 
Коли, кому і що? 1 як нам бути? 

9.06.2005р. 

Вічна сграсть . . . 
Ще з тої комуняцької пори 
Ми всі на старті гузном догори: 
З оскалом у багнюці голова. 
На котрій сяє посмішка крива ... 
І все той запал з нами - не згорить: 
Вдар по сідниці - землю будем рить! 
Од люті тої стали вже аж сині ... 
і вічна страсть до хляків і ботвиння!!! 

11.08.2006р 

Безславне 
Він був із простих: все що бачив, те й «співав» 
Отим він саме людям і подобавсь! 
Ішов, як і чекалося!, - на голос, 
Що підбиралось, те-собі й «жував»... 
В усьому був такий... не піонер: 
Родивсь..., хрестивсь..., женивсь..., трудивсь. 

помер... 
І 

06.06.2005р. 
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Замість епілогу 

Кольорова ностальгія. 
(Цикл „Алегорії") 

Букет із ... помаранчевих троянд -
Таке колись здавалось неможливим! 
Та хтось зайнявсь - і диво народилось: 
Вже ось вони - цеберками стоять ... 
Воістину Дивам Господнім - ода!!! 
(Подейкують, на них відходить мода ...). 
Однак творцям ні в чім немає спину: 
Троянду, кажуть, десь плекають ... синю 

Із краю - в край, з піщинки - в моноліт 
Та я не маю більшої охоти, 
Ніж скромні квіти - голубі та жовті: 
Вже і чому - чи й зможу пояснить ... 

2.10.2006р. 
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