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До практичного заняття № 2 
Емма Андієвська 

Хвилі 
Зловився короп, й рук нема тримати. 
Лиш груди – меч, що – межі ворожнечі. 
Краплини – крок, – все ближче до півночі. – 
Танок лелек і лябиринту смуток. 
 
Розмитий мол, що – діри – в мурах – миттю 
На щораз інший, все стрімкіший начерк. – 
Різниці – хвиля, тільки серце нічим 
Потамувати, що – з рінин – прикмети. 
 
Не гір – найтяжчі – плину перевали. 
Зі шкаралущі – в почуттях – завулок 
Ще сипле перли і – під ноги – хутро, – 
 
Найгрубіші форми, які – дух, як хитрик, 
Що дійсність в линву скручує тугу. 
Та часом – ляскіт, в тиші – ніч-тягач 
 
Буття – в антисвіти – перетяга. 

 
Закоханий літній дощ 

На всю свідомість пальці розчепірив 
І вивів світло з берегів і ладу. 
Вагітний краєвидами, на людях 
Стоїть і кисне, світла нечупара, 
 
Щоб кожному – бодай по оку – в пори, – 
Хрящі веселок – хай – нутра колоду. – 
Стоїть і кисне, весь прозорий, ледве 
Вибулькують із жил молочні пера, 
 
Хоч далі, де стіна з сипучих шил, 
Все ще триває потойбіччя шал, 
Повітря в виразках, киплять боліди. – 
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А він долонями – кораблики – з болота, – 
Конем йому обвисло пів щоки, – 
Ні грім його, ні хиндя не ляка, – 
Бо ж він наслухує небесних пащекух. 

 
 
– Порівняйте візуальні ряди, створювані в текстах Е.Андієвської, з 
її сюрреалістичними малюнками, визначте спільні риси. 

 
Богдан Бойчук 

* * * 
Десь суть була, 
  осталися одгадки, 
десь дім стояв, 
  та як його знайти? 
Мій шлях 
неждано виховзнув 
з-під ніг 
піском розлився 
в безкінечність. 
 
Я йшов 
і по коліна груз 
в темноті. 
На грані світляних років 
являвся часом день, 
і час від часу зірка 
падала комусь 
в долоні. 
 
Так: 
десь дім стояв, 
  а може, не стояв; 
була десь ціль, 
  а може, не було. 
Я йшов кудись і знав: 
мій шлях – в нікуди; 
я йшов і знав: 
мій хід – життя. 
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Перехід в осінь 

Заходиш в дерево 
і чуєш, як 
втихають в тобі соки 
і судинами стікають 
в землю. 
 
Чуєш, як 
краєчками жовтіють мислі 
і проймаються тремтінням. 
Вітер видуває з тебе 
рештки зелені. 
 
Остання думка відривається 
від тебе і летить. 

 
– У чому полягає сутність існування для ліричного героя Б.Бойчука? 
 
 
Віра Вовк 

Дощ 
Пні стікають липким сонцем, 
В’ялість міцно пахне чаєм, 
Море відгонить лускою риб. 
 
Часом б’є просто з неба дощ 
Ритми негритянського бубна, 
Проходить наскрізь ліп’янки, 
Кривавиться стежка жилою. 
 
Діти з худими обличчями 
Ждуть на сонце без серця, 
Що ссе їх папаї й банани. 
 
Папужа зелень по дощі, 
Веселка кільцем довкола сонця. 
Дерево сипле червоно-чорну квасолю 
На довгі низинки дітям. 
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Грішниця 
Коли праведні бігли 
каменувати грішницю, 
кликали право і Боже свідоцтво. 
 
Коли праведні бігли, 
повні святого гніву, 
позападали по коліна в землю. 
 
Уздріли перед собою 
грішницю, що стояла в повітрі 
прозоріша, ніж пелюстка черешні. 

Богдан Рубчак 
Дощ 

Розклався ти на безлічі краплин. 
Биття хвилин для тебе – одночасно. 
Чужі обличчя гладиш, наче власне, 
Бо ж власного не вигладить твій плин. 
 
Тобі я заздрю, з безлічей – один. 
В сухих хвилинах час мій довгий гасне. 
Хоч по обличчі сласний дотик шасне – 
не згладить він гранітових пилин. 
 
Скульптура, в безнастанності нова, 
із цих прекрасно самотратних снастей – 
ото митець забавних зваб і зваг! 
 
Забаг би й я з моїх хмурних заваг 
зневажитись: на мокру землю впасти 
у щедро непідписаних словах. 

 
ARS POETICA 

Бути німим, безпристрасним, 
     як завжди зачинені двері. 
Бути забутим, як стара статуя в маленькім місті. 
Знати кохання каменя лиш, 
     непрозоре каменя серце, 
і в чорно-білих світлотінях бачити світ. 
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Забагато зеленого, забагато кармінно-рожевого. 
Синьодугасті тіні безпощадно тебе обняли. 
Забагато нюансів: кохання, бажання, 
     страждання, – 
закрили життя вони мрякою сумів та втіх. 
 
Шукати лиш суть, лиш обрій буття шукати – 
     суть буття. 
Відчувати простір: літ чорних птахів далеко, 
відчувати час: чіткі рисунки в чорних печерах, 
і абсолютним вітром розуміти свій день, поете. 

 
– У чому вбачає сутність творчості ліричний герой Б.Рубчака? 
Юрій Тарнавський 

Пісня міських дітей 
сонце, 
сонце, 
поцілуй наші руки, 
засвіти наші очі, 
загрій наші тіла, 
бо наші матері сплять 
у брудних ліжках, 
як повії після важкої ночі, 
бо наші батьки працюють 
серед божевільних машин, 
забувши нас, і навіть свої імена 
 
сонце, 
сонце, 
світи нам ясно, 
щоб ми пустили коріння 
в мертвий череп асфальту 

 
Птах не сидить на гілці 

Не прилетів птах 
до гілки, видно 
на ній тільки місце 
для його ніг, довкруги 
неї порожнечу, подібну 
до саду, купи білого 
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повітря, ширші вгорі, балянсуються 
на її кожній бруньці. 
 
Хтось приклав тисячу 
холодних дзеркал 
до неї, і в кожнім 
вона не ворушиться, немов 
описана словами на папері. 

 
 

Упав дощ 
Упав дощ, і 
знову небо знаходиться 
дещо вище землі і 
праворуч неї, квадрат 
трави між ними і 
ліворуч їх обох, збурений 
потік, як сміття, 
порозкиданий за всім, і 
квіти ржавіють, погнуті і 
порожні, як бляшанки консерв. 
Можна закрити очі, можна 
ніколи їх не відкривати, та 
дощ не падатиме вже ніколи і 
три алюмінієві стовпи вічно 
єднатимуть небо з землею. 

 
– Порівняйте образ дощу, зображений у віршах Е.Андієвської, 
В.Вовк, Б.Рубчака та Ю.Тарнавського. Якими художніми засобами 
створено експресію дощу в кожному з творів? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


