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ТеПлО йОгО зими
Ключів до поезії Олександра Сопронюка 

можна шукати багато — і, цитуючи Миколу 
Воробйова, «кожен хай має свій ключ». Я не 
можу звільнитися від одного з них — того, що 
відкриває топоси зими, холоду та снігу. Через 
те, напевно, викликаючи до пам’яти один дуже 
імлистий спогад, хочеться вірити, що то було 
саме взимку — тоді, років надцять тому, в две-
рях одного київського видавництва ми з това-
ришем розминулися з певним чоловіком, по-
здоровкались, а вже згодом товариш посвятив 
юного провінціала: «це Сашко Сопронюк». І 
навіть для юного провінціала це ім’я промовля-
ло достатньо. Але мова про зиму.

«Зима — наймилосердніша пора року, ОКО 
і ВУХО тихого відчаю» — написав незабут-
ній Юрко Ґудзь на титулі дарованої книжки в 
останній день зими проминулого тисячоліття, 
немовби передчуваючи свою останню зимо-
ву Виправу двома роками пізніше. Ми безбо-
ронні перед усесильним, обезвладнювальним, 
гіпнотичним чаром зими — з її маєстатичним 
сніговим саваном, від якого вберегтися можна 
хіба що в якомусь наглухо забитому бункері, 
з її морозним подихом, що п’янить свіжістю, 
але водночас врубується в легені заступом, із її 
вмінням замітати віхолою сліди, цим символіч-
ним ударом по людському честолюбному праг-
ненню заcтановити тривалий слід своєї при-
сутності. Нам, приреченим на місяці існування 
в сніговій аурі, нічого не лишається, як змири-
тися, виобразити собі сніг союзником замість 
супротивника. Про таких нас писав Станіслав 
Бараньча тим пак щось на зразок того:
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... Тут — більш-менш безперервно — зима.
Нам, зарання завмерлим і прижиттєво 

відмерлим, скроні
скроплює іній дочасно, а сніг, 

мов у скромному схроні
ховає від часу сірість, неясність, бруд, 

а мороз трима
нас довго у ризах за вкутані шарфами лиця...

Прямуючи далі збитими шляхами традицій-
ної метафорики, важко проминути проекцію 
дихотомії «тепло — холод» на сферу людських 
почуттів. Холод, протиставлений миттєвості 
спалаху, проминальності вогню, спонтанності 
пристрасті, асоціюється з раціональним розра-
хунком на противагу імпульсивності почуттів, 
із байдужістю, браком жадання — рівну за сту-
пенем руйнівну силу вогню та криги у прямому 
й метафоричному значеннях дотепно обіграв 
у одному з найвідоміших своїх віршів Роберт 
Фрост... 

Усе це ми знайдемо і в поезії Олександра Со-
пронюка. Та мусимо потрапити в пастку, що її 
наставив автор цієї книжки: чимось відмінним 
од наших мимовільних асоціацій буває лейтмо-
тивний сніг, мороз і холод, що рівномірно роз-
сипаний її сторінками. З одного боку, тріада 
«холод — сніг — мороз» є в цих віршах універ-
сальною метафорою смутку, печалі, туги:

Листя моє запечалене.
Смутом повиті поля.
Сонце морозом оддалене.
Холодом чорна земля.

З другого — вона водночас уособлює чер-
ствіння людських почуттів («Я став сліпий чер-
нець. / Відлюдний схимник. Захололий мрець»), 
байдужости:

Ви не поєднані між себе і не злиті,
Лиш похітлива злука вам — оманою,
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Й той рабський холод, котрий годі змити,
Й метал байдужости, що в серці — раною.
І є також символом проминання, утрати і 

смерти — як у вірші, присвяченому пам’яті Іва-
на Козаченка. Холод, мороз — катеґорії зовніш-
ні, ворожі, у традиційній аксіології забарвлені 
неґативно, але як уже потрактувати мороз, який 
«шматує люто / мою печаль»? З одного боку, 
печаль стала настільки орґанічною часткою лі-
ричної ідентичности поета, що її руйнування 
виглядає як наруга, але також можна уявити 
собі холод як силу почасти рятівну, очисну — 
так, як ув одному з проґрамних, найхарактерні-
ших віршів Сопронюка:

Нічний промерзлий сніг упав, як сніг на голову.
І чистим світлим смутом захолодив мости.
Цей холод-смуток двовимірний, амбівалент-

ний: мусимо відмовитися від традиційного й 
занадто очевидного ознаменовування його зна-
ком «мінус» на противагу позірно позитивній, 
мажорній радості. Бо ж справді, наскільки світ-
лим, чистим, шляхетним є почуття смутку, що 
його випестив автор цієї книжки («чиста пе-
чаль» Олександра Сопронюка тут перегукуєть-
ся і зі «шляхетним сумом» Євгена Сверстюка, і 
зі «світлим сумом» Павла Тичини), наскільки 
дбайливо він «вигріває» свій холод! Щоб замо-
розити рани, заморозити в спогаді минуле, себ-
то — утривалити, утримати, вберегти. Печаль 
неминуче надходить унаслідок усвідомлення 
втрати, проминання, але вона водночас є тим 
глибоким надрізом на серці, який не дасть за-
бути ні близьких, що відійшли, ні почуттів із-
перед років, а, отже, виконує свою надзвичай 
шляхетну місію. Звідси — і певна закоріненість 
у минувшині, зацикленість на тому, що проми-
нуло, на зрадливості долі, на примарності щас-
тя, на невблаганності втрати. Переживання — 
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глибоко особистісне, а вираження його у слові 
можна назвати актом виняткового самооголен-
ня — до тої міри, що чимось гріховно-нечистим 
було б тут виторочування відповідних цитат із 
віршів автора. Це саморозкриття і самоятріння 
у свічаді поезії, ця незахищеність є, все ж, єдино 
природній механізм спротиву і постання проти 
нещирости, фальшу й облуди. І — парадоксаль-
но — вимагає відваги на міру справжнього чо-
ловіка. 

А, отже, перед нами — поезія ран, самоти, 
сум’яття, пам’яти, туги, бунту й непідробного 
болю. Поезія гаряча й пекуча, попри всі снігові 
замети, нагорнуті на життєвому шляху поета, 
попри всі крижані тороси, а навіть мертвотний 
холод людського нерозуміння, фальшу і зради. 
Попри — а, може, і завдяки всьому цьому, бо 
справжня поезія гартується в горі.

Д-р Андрій САВеНеЦь,
літературознавець і перекладач

Католицький університет ім. Івана Павла ІІ,
Люблін, Польща
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«… НА ВОЛЮ 
КОРОНОВАНИЙ»



МС
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* * *
Ів. ЦариННомУ

Нічний промерзлий сніг упав, як сніг на голову.
І чистим світлим смутом захолодив мости.
Я знов самотній вовк — і та самотність подивом
Рятує мою кров з гнилої глухоти.

Не здай мене, мій шлях, — незнаний, 
невторований.

Не здай, одвічна суть достойних сильних дум.
Я — непокірний чин, на волю коронований.
Я — самотинний вовк. Я не піду на глум.

* * *
анатолієві ЛУПиНоСУ

Я кров’ю йшов — 
печальний і забутий
Людьми і Богом — 
одинокий вовк.
Ладанним ланцем 
до життя прикутий,
Упав на хмари, 
скрикнув і — замовк.
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* * *
Ів. КоЗачеНКоВІ

Заплакав на Купала сніг.
Сльозами умився мороз.
Заюшений льодом батіг
Забив твоє серце…
До гроз!
До громів!!
Блискавицями!!!
Брутальний червень
Взяв тебе до себе…
І гробовий туман
важкими вовчими чорницями
заслав твоє життя…
Ні чистого — в покору — каяття…
Ні жодного тобі буття…
Лише стодавнє стоптане взуття
Пройшлось душею злими громовицями.
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* * *
Юр. ҐУдЗеВІ

Висік мене дощ
На пєйсах Єговин — 
Й збилось серце в корч — 
Зливою сукровин.

Висік мене дощ
Злими батогами — 
Й стало небо сторч, — 
Прокляте богами.

Висік мене дощ
Лютою журбою — 
На билинний хвощ — 
За самим собою.
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* * * 
Ів. КоЗачеНКоВІ

Колись давно, коли я був самим собою,
І крицею горіла кров моїх бажань,
Старий заблуда в ранню тумано1ву рань
Приніс до мене в жменях крихти мого болю.

Я став сліпий, мов сонце вечорове.
Той біль вернув мені посутність моїх мук,
Немов столітній чорний сивий крук
Склював до решти моє серце… На Покрову

Я одболів. Все знане. Все ясне.
Життя поїхало повторним колом.
Та лиш заблуда той з потворним заборолом
Укляк хрестом і рве на шмат мене.
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* * *
Юр. ҐУдЗеВІ

Зелені жовті — нічиї дерева,
Як хмар німої безвісти буття...
Я знав уже тоді — 
То — не моє життя, — 
Так падає серпом підбита костерева* 

* Костерева — бур’ян [поліськ.].
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* * *
Бабусі моїй — марії

Ой упало небо покотом на землю,
Й задушило сонце — впала в ніч зима.
Та земля поліська буде вічно темна,
Бо під нею тліном Вас у ній нема.

Ви жили так ревно, шляхтою повиті…
Ви дали нам сонце. Ви зробили нас.
Й нам було так певно в Вашім теплім житі — 
Поки Колядою Ваш вогонь загас.

Хай відійде покуть з призьбою до Бога!
Диким виноградом хай зав’ється щем!
До Вашого хмелю траурна дорога
Ранком в смерть узята й зранена злим днем!
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* * *
мамі моїй — Таліні

Ти смерть свою забрала у віки —
І лиш мої дитячі тихі плечі
Згадають позовом — скупим і чужинечим
Ту кастовість шляхетної руки…

Нащо й пощо? 
Нащо сей світ, коли тебе нема?!!
Нащо сей дощ і сніг, земля і небо?!!
Насущний хліб — і той мені не треба,
Аби лиш ти була жива...
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* * *
Бабусі марії

«При-сєй-бо, сину», — скажуть бабця при воді.
І я затнусь скорботно — і заплачу…
Я вічних сліз тих більше не побачу…
При-сєй-бо, хлопчик, — треба було плакати тоді.
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* * *
Братові Василеві

Коли душа, під ранок стомлена,
Захоче неба...
Мій дикий крик —
 німий задавнений —
дійде до тебе...

2004 р.
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* * *
мамі

Листя моє запечалене.
Смутом повиті поля.
Сонце морозом оддалене.
Холодом чорна земля.

Я заберу себе мандрами
В гріх, що так вабив колись
Тими блуканнями марними
В долі, що в ніч розійшлись.

Ох, листя ж моє, вогке й здимлене,
Плаче тобою земля.
Мама моя, тліном в пам’ять задивлена —
Вічна тривога моя.
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* * *
Сестрі

Ті пальці нелюдські,
Ті білі шати в тлумі
Ті очі — в зелень — 
В маминій задумі.
Та ґречність… — неземна…
І ті стежки слизькі — 
Побудь коло небес — 
Шляхи до мами
Неблизькі. 
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* * *
Ігореві СТраТІєВІ

 І
Тиха дорога...
Биті шляхи...
Дика тривога...
Вічні гріхи...

 ІІ
Тиха розлука...
Добрі боги...
Дика розпука...
Чорні сніги...

 ІІІ
Красна дорога...
Певні шляхи...
Чиста тривога...
Чесні гріхи...
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* * * 
Кузьмі

 І 
Пух. Глевкі тополі.
Глибою — вода.
Долі — серця голі.
Вічність молода.

Дух. Душа прибралась
На вітрильний сон.
Мріями зламалась.
В роздумах — вогонь.

Друг: без крил, без волі!
Де ти, рідний, де?!
Вже стомивсь на долю — 
Всі докори кволі.
Сон гіркий гряде… 

Київ. русанівка.
29.05.2011 р.
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 ІІ
Дух. Глевкі тополі.
Сонце на руках.
Долі — серця кволі.
Вишуканий крах.

Дух. Душа в заставне:
Істину на край.
Видко пекла прагне — 
Приблаженив рай. 

Друг. Небесне море.
Де ти, друже, де?
Хмарочоси болю — 
Боронами в полі.
Вітер не знайде…

Застугна.
9.06.2011 р.
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* * *
миколі БІЛоУСУ

 І
Кинута в хащі затерта стежина.
Горем убитий вишняк. 
Чемна солідна заможна ліщина.
В’яже німий копитняк.

 ІІ
Збите обчухране чорне пакілля.
Висохлий — в сушу — рівчак.
Миле далеке дитяче довкілля.
Вже не таке все — й не так.

 ІІІ
Хлопці колись тут ладнали загати.
Зими були на ввесь світ.
Мати стоять — не докличуться в хату.
Стигне в господі обід.

 ІV
Стулена затла сліпа одежина.
Лико — вовками — густо.
Смерть на порозі. Нічна горобина.
Тріснуло темне люстро.

 V
В рештках зігріта блекотна німиця.
Трупним корінням — жень-шень.
Бляклі — на розтин — розчахнуті лиця.
В сутінь закопаний день.

Застугна. 
7.06.2011 р.
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* * *
В’яч. медВедеВІ

Тебе ночував далекий поліський 
розбурханий сад.

Надиблений дощ розбирав дику цноту 
на квітах забутих.

І вітер губив по світах молодий 
золотий виноград.

Ти в яблунях був — в твій спомин господньо 
й безбожно закутих.

Наляканий місяць роїв зашкарублі й, здавалось, 
навіки зарубані думи.

Тебе пробивало до скону — 
по честі дитинно й багато.

Глибокі праочі виводили дужі 
й стривожені струми.

І біль пробирав посивілу 
й у смерть затуманену хату.

І холодом душу у пекло заводив тугий — 
до сльози — кущ красолі.

І коні несли вас у гриву густу — 
на граничні могили.

І вже не хотів ти од Бога статечної й ревної долі.
Аби лиш попутня Зоря, Сонце й Вітер 

дали тобі сили…

Попільня. 
Серпень. 2009 р.
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* * *
Вадимові БородІНУ

Розтерзаний. «Закатаний». Убитий.
В круту, — безоднями, — моє ти ГОРе й досі…
Стоїть у головах закутий вітер
І рве в Покрову твою мертву осінь…

Ти — висота, жертовна і глибока.
Козацьким шпилем сни — в льодах — рожені.
Страшна печаль, злютована й жорстока.
Слова прощальні, криком, — в дощ, — блаженні…

На розкіш — зустріч. На вуаль — розлука…
Жовтнева варта мудрого вина.
Знаття господнє — чоловіча мука.
Очей безмежних сутність мовчазна.

Розтерзаний! «Закатаний»!! Убитий!!!
Що далі ти здіймаєшся до НьОГО — 
то більш дивує ВІН: які ТУТ діти — 
Й щораз до тебе звужує дорогу…

Київ. оболонь. 
Ніч. 14.12.2010 р. 4.38. 





«БІЛІ КОРАЛЄВІ 
ШАТИ…»
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* * *
ол. м.

Білі коралєві шати…
Небом розібрані груди…
Серце, обрамлене в ґрати…
Голос, потлумлений блудом…

Шалом розчахнуті руки…
Коси, що йдуть в срібну вишню…
Криком одрубані звуки
Щастя, що збігло на зійшле… 

* * *
Десь там мій світ, що мені в ньому щемно…
Десь там весна моя, котра поволі гине…
Десь мої храми, зведені даремно…
І все життя — всуціль сама руїна.

Десь моє сонце, що світило щиро, 
Десь зорі ті, котрі світились щастям.
Й дорога долі, що я нею з миром
Дійду нарешті до свого причастя.

Десь моя пам‘ять, котру в’яже смуток,
І десь ті квіти, збиті в мертві блоки,
І мій мороз, котрий шматує люто
Мою печаль і тихі твої кроки…

Та десь хода твоя, що затулила Всесвіт,
І очі ті, мої — й до решти кровні,
І тихі сльози, що їх буду нести,
Й ті світлі ночі — чесні і достойні.
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* * *
Т. С.

І
Та ніч зійшла — далека мила — 
Траґічним шалом наших слів.
Ти цілувала дощ, ти так мене
 любила!
Од того щастя я навіки занімів.

ІІ
Той дощ возніс тебе на
 Всесвіт наших мрій — 
І впала ніч ранковим зойком з нами.
Щаслива парасоль — і небо під
 ногами.
Не треба грому — є Господь надій.

ІІІ
Той дощ уже не мій і вже не
 твій.
Напевно то був сон — і був той сон
 не з нами.
Я вмер — не муч мого хреста словами.
Хай зітре грім той біль надій.

IV
Я не вернусь, ніколи не вернусь...
Я був з тобою ввесь, а ти так грубо
Поклала наше щастя зрубом,
Проте хоч мертвий я до того зрубу
 пригорнусь.
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V
Наш день упав, убитий 
 громом...
Зітлів утлін, травою загорнувсь.
Не зви! Не зви! Не зви!
Не клич мене додому!!!
Я блудний син — 
Я сам до себе повернувсь...

* * *
ол. р. 

Вечорова пустка.
Мірно дощ шумить.
Моє диво тускне.
Раною мовчить.

Порухом тривожним
Погляд обійму.
Спрагло і безбожно
Данину зніму.

Вечорова пустка.
Мірно дощ спада
В твою ніжну хустку,
Мов жива вода.
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* * *
ол. р.

Тихо вмирає річка, 
Сонце несе в каламуть,
Маревом марить свічка,
Воском згасає путь.

Осінь моя стомилась:
Злива зашерхлих днів —
Ти в мені загубилась,
Я в тобі заблудив.

Видивом линеш повз мене —
В невідь, у небуття.
Рада моя незбагненна,
Миле крихке дитя.

Може, омана скресне,
Може всміхнеться мить…
Хай тобі День воскресне.
Хай тобі не болить.



33

* * *
І

Зорями зрите небо…
Жалем закресла печаль…
Ти моя гнівна потреба…
Серця розбитого сталь…

ІІ
В ніч закривавлена доля…
Смак поневолених днів…
Сплутані крила кондоля:
Плакав. Стогнав. Німів.

ІІІ
Ночі, обрамлені шляхом.
В душу ножем — любов.
Мрії, потлумлені крахом.
Довго до мене ти йшов…

ІV
Росами збігли губи.
Щастям воскреслий Бог.
Горе впокорилось зрубом.
Вічність — одна на двох.

V
Сонцем лягла дорога.
Тільки б її знайти.
Нарізно бути — незмога.
Я — коло мене ти.

ол. С. ол. р.
На спаса. Серпень, 30, 2003 р.
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* * *
Л. м.

Ти вся була моєю — як тоді,
Коли — покірний — брав — і взяв тебе на руки,
Коли любив тебе в чужій воді
І забирав чужих обіймів муки

* * * 
Н.

РАПТОВе

Осінь розбудила твою знаду:
Висіклась у шрам твоя оаза.
Срібний порух губ — і твоя влада:
Тліном все — захмелене до сказу.

Очі — безум, коси — засторога, —
З того, що нам годі зворушити.
Льодом — ніч мені, в туман — дорога.
Посвист крові — холодом зігрітий…

Задушило небо серце краєм —
І твоя розкішна мудра втома
Розвела мій жар — згорнула в зграю.
Діти, чоловік та й гріх… По тому

Вже не прагну спрагло твого неба,
Шалових ночей, волосся босого —
Душу мою в ґвалт — німа потреба —
Грішному. Сліпому. Безголосому.

16–17.11.2004 р. 4.15
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* * *
Н.

В мІНОРІ

НОмІНАНТА
Колір. Зблиск. Туман. Пересторога.
Поступ. Плин. Розлука. Розкіш. Воля.
Підступ. Ґвалт. Зашореність. Незмога.
Мука. Розпач. Сум. Сльота. Недоля.

ЧиН
Підійди. Розваж. Злети. Озвися.
Відгукнусь. Дослухаюсь. Почую.
Не прийшла… Закрилась… Повернися!
Рву. Не сплю. Не плачу. Не ночую.

ПРиКмеТА
Темний. Злий. Накручений. Німотний.
Світлий. Ніжний. Лагідний. Статечний.
Зачумарений. Гидкий. Бридотний.
Твій. Ручний. Впокорений. Безпечний.

17.11.2004 р.
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* * *
Т. С.

Де троянди чорної смерть
Трунком ницим мостила дорогу,
Ти — застелена сонцем ущерть
Прихилила наш присмерк до Бога.

Я — возніс твої сльози до хмар,
Поґвалтований голос притлумив.
Твої очі — стонадцять покар — 
Затулив диким пристрасним сумом.

Ти скорилась. Поранений щем
Затуманив на мить біль реалій,
Спопеливши нещадним дощем
Спрагу наших далеких конвалій.

Я не прагну запевнень твоїх
Обіцянок не хочу пророчих.
Я заклякну в надривах німих
За світанок не нашої ночі.
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* * *

Ви не поєднані між себе і не злиті,
Лиш похітлива злука вам — оманою,
Й той рабський холод, котрий годі змити,
Й метал байдужости, що в серці — раною.

І штучність подиху, й мертвозність поцілунку,
І незнаття краси в жахних гріховних снах,
І та надуманість хмільного — в ранок — трунку,
Коли ви в парі завинили у снігах.

Нічний оскал дешевих — в шлюб — ілюзій,
Формальний чин статечних застанов,
Талмуд непотрібу й задавнених контузій
Вбивають світ й непродану любов.

То що, моя химерна — в далеч, — зірко?
Невже ми подивлятимем сей бруд?
Що суд йому не Бог, а фарс — правнича бірка —
Й те ялове життя, що нам від нього зуд?

О, почуття святе! Ти — блиск, ти — бунт, 
ти — виклик

Суспільній правильності й лініям прямим,
Що в чорне й біле все мастити звикли,
Аби гриміло гомоном пустим.

І коли сквером десь самотня давня діва
Законцертує вам вечірній промєнад — 
Спиніть ходу — то йде любові злива,
Що не звелась на фальш і зношений фасад.
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* * *
ол. м.

Сказився сніг —
Льодами вгруз 
У грішну землю
Й не дав їй дихати…
Я йшов у ніч —
Чужий, німотно-темний —
Мене покликала ти…

Сніг не пускав,
Він брав у путо мені ноги…
Він гнав мене в степи 
Од твого серця геть.
Він цільно клав
Пекельні застороги.
І ревно нагинав
До злого слова «смерть».

Сніг лютував —
Я став суцільна рана…
Однак я йшов —
Що кров?!! Вона мине,
Бо знав: ти — не цвинтарна ікебана.
Ти вся жива, моя,
Ти бережеш мене.

Розбитий вщент,
Вдихнув я рідний голос,
Та раптом — фальш
Й надумані флірти…
Так чистий — в срібло —
Ґоноровий колос
Збивається соломою в скирти.
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* * *
Я не скажу твоїм — 
вже не моїм вустам —
Про ваше спільне — в кров —
щасливе горе…
Я все ще той мустанг.
Він — раб, котрий покірно оре.
Ви вдвох надумані —
А я з любов’ю сам…

* * *
Л. м.

Ти — не схотіла наших світлих днів.
Ти — зачерствіла.
Ти — ницим потоптом
Поклала нам кінець.
Втішайся. Кпинь. 
Я став сліпий чернець.
Відлюдний схимник.
Захололий мрець.
Й моя жива труна вже хоче мого тіла.

Тіло моє забуто. 
Серце моє припнуто.
Мозок узято в путо, — 
аби не дихав я...
Ніжність твоя кришталева!
Воля твоя металева!!
Дика моя королева!!!
Чиста печаль моя…
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* * *
Т. С.

Захолодився холодом мороз.
Мороз замерз.
Промерз аж до самих кісток…
Йому схотілось теплого дощу.
Такого, як на той Великдень.
Пам’ятаєш? 
Німотним диким криком
Падав тоді дощ…
І ти, прибита градом 
Людських збайдужінь,
Лежала зболена
Мені на грудях…
Автобус тихо хлюпав по калюжах —
Ми їхали по своє щастя в Кременчук.
«Ми маємо те щастя зберегти», —
Очима повела до мене ти.
«Ми повінчаємось», — 
промовила ти в зливу,– 
І я вже буду, як і ти — на «ЮК».
Далекий милий Кременчук —
Од того щастя — тільки звук…
Та й той, напевно,
Як і ти — фальшивий…
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* * *
Де мерзотна пошерхла трава.
Затулила наш світ нам навіки.
В пшеницях — мерво* — в кров — моя голова.
І твої неодплакані ріки...

* * *
Вона — його радість надій.
Вона — неземна його суть.
Вона — згребла якось свій гній
Йому переметом на путь.

І він загасав, як туман
На ранок іде із долин...
Як далеч — солодких оман,
Як часу — незбутнього плин.

* * *
Ти — світлим сумом зморених очей
Нам застелила стомлену тривогу.
Й те наше горе зцілює дорогу,
Й той біль мовчань крихких твоїх плечей.

* * *
Ти — така далека
І — така близька.
Ти — в морози спека
Й на ґраніт слизька.

Ти — мов мить у вічність.
Ти — мої мости.
Зранене обличчя,
Як тебе знайти...

* мерво — мокра, «дощова» пшениця, що покручено-покуйов-
джена глумом лягла в покоси [поліськ.]
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* * *
ол. І 

І 
Серце під ногами.
Небо під Богами.
Мокра й боса ти.

ІІ
Згадується тихо
Наше класне лихо
Й чарівні мости.

ІІІ
Диво Маковія
Пригорне надію.
І збере нектар.

ІV
Раптом — люта знада.
Вечорова зрада.
Й гробовий погар.

12.08.2005 р.
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* * *
ол. І

І
Щастя засохло.
Горе вродило.
Молодість вмовкла.
Стесано крила.

ІІ
Дика могила.
Вломлені груди…
Ти загубилась…
Втішилась блудом

На маковія. 
14.08.2005 р. 

* * *
Колись давно, 
Коли сей світ згасав,
Коли він став
Тобі й мені забава, —
Той голос твоїх рук
Й нічна далека кава —
І подих тих очей,
Яких я не обняв.
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* * *
Сизі очі.
Чемна панна.
Ночі не мої.

Ти — пророча…
Ти — жаданна…
Дикі солов’ї

не даються спати…
Небо одцвіло.
Затулили ґрати…

Все! Мов не було!
Сизі очі.
Чемна панна.

Руки «золоті».
Перстень — з ночі.
Коси — зрання

Одбули…
Засни…

Поділ. Ніч. 4.20. 
6.06.2008 р.
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* * *
В-акурат дорога засиніла
Звабою і суїцидом скла.
Круком чорним — в холоді — просила
Взяти крихти вічного тепла

Промєнадом — в долю — сніг лукавить
Забирає рештки доброти.
Видирає Вигризає Надить — 
До безодні! В нарвані світи!!

Йти до тих ночей — Планетою — світами
Брати очі ті — й ті руки — в небуття!!!
Дикий ліс Туман Дощі без тями...
Свіжий ранок. Чесне забуття.

15.12.2008 р.
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* * *
Рай — на покуту! Пекло — в домовину!
Тінь завинила на Господній КРОВ!
Ти — гріх! Ти — блуд! Ти — на лиху годину!!
Ти — хрест! — 
Що в ПОВНЮ тлів!
Зітлів!
Та не зійшов...

Ти — голоси!!! Засушені й стражденні...
Святе «люблю», що скурвилось на глум...
В мамону — почуття — зашерхлі й убієнні.
Обвисле віття зрихлених задум!

Рань — на поталу! Місяць — на могилу!!
Мовчить печаль... Кричить німий затон!!!
На костур сперся СВІТ... ЗеМЛЯ заголосила.
І в ДеМОНИ закляк сліпий глухий бутон...

13.12.2008.
31.12.2008.

оболонь. Героїв дніпра
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* * *
Сизить блакитне латаття.
Вічністю тане над тавою.
Давнє дивоване плаття
манить духмяною звабою.

Мохом узята кладка.
Пилом цвітуть чагарі.
Вербна липнева загадка.
Присмерк терпкої зорі.

Небо затінене зрана
Димом твоїх принад.
Губи — зажурена прана
Грубих хмільних пожад.

Ружі змарнілої совість
Вітром глухим кричить.
Зціплена твоя повість…
Здушена моя мить…

Попільня. Серпень. 2009 р.
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* * *
Коси врунять плече
Порух руки — замана.
Погляд очей пече
Наче ковток дурману.

Губи — вишнями в світ.
Груди — пругкими сливами.
Зрине знадливий цвіт
Шалом — в коліна — зливою.

Хтось розбере той жар.
Висушить — в гріх — косою.
Й зляже тремкий нектар
Зламаною сльозою.

Виквилить скриком жаль.
Болем завиє круто.
Чисте! Живе!! Прощай!!!
Зорано… Не вернути…

електричка. Триліси. Серпень. 2009 р.
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* * *
Цей клекотень, цей журавлиний дим,
Цей вересневий плач — в гріховних плавнях — 
Застугним покотом — тавром німим
Вимолює — на покуть — щастя давнє.

Бринить тим вереснем твій золотинний дим.
Та раптом тицяється в прірву — ненароком.
Бог милосердний — він не буде злим.
Ти істина — печаль тобі пророком…

І вже мене пече печальний дим.
І тихо загорта тебе — в мені — вітрами.
Проте: спустошеним, розібраним, чужим
бреду в пітьму пустельну — поміж нами...

Той клекотень… Той журавлиний дим…
Той вересневий плач — в солодких ставнях —
Застугним покотом — тавром німим
Одмолює — в покуту — щастя давнє… 

Поділ. Контрактова площа. «академія»… 2010 р.
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* * *
Снігом пече дорога…
Очі твої мовчать…
Сумом цвіте дорога…
Цноти німа печать…

Дика хмільна несмілість.
Ґонор вином летить.
Чиста шляхетна хтивість.
Вічности чесна мить.

Дим тютюновий тане.
Свистом — в мороз — краса.
Кров’ю живою гляне
Зронена в ніч сльоза.

Небо твоє тривожне.
Тиха крихка вуаль.
Щастя моє безбожне.
Милий далекий жаль.

Снігом горить дорога.
Очі твої кричать.
В’яне глуха засторога.
Цноти чужа печать.
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* * *
Затужило тебе, замело.
Спить заплакане сонце в могилі.
І твоє незачате тепло.
Й мої ночі далекі й безсилі.

Крути.
29.01.2010 р.

* * *
Тролейбус по1гаром зомлів…
Він захлинавсь. Стогнав. Молив.
Він хапом рвався 
До життя…
А ми — ДОСТОТУ — 
Дві кволі немічні істоти — 
Здали на палах 
Наші
Почуття… 

* * *
ал. м.

Невже так важко забувати сни?
Й так легко й глухо тамувати з’яву?
Й з тієї чесної багатої зими
твою тендітну і густу поставу

вертати: очі — сонцем — в шал…
І той Поділ, Воздвиженський, заможний…
Отож… Пасхальний річковий вокзал…
І ти, далекий, — в самоту — безбожний…

3.04.2010 р.
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* * *
І

Не віриться…
Не проситься…
Не сіється…
Не коситься…

ІІ
Може й була ти добра.
Може й хотіла ти.
Ніжна бездушна кобра —
Вічністю б заплести,

ІІІ
Чорним — в пожаду — трунком
Небо твоїх пригод, 
Дикого поцілунку
Щастя німих незгод.

ІV
Хтивна ошукана змога.
Владні глухі жахи.
Благо сліпе од Бога — 
на золоті гріхи.

V
Та вже мій біль 
не пахне димом твоїх рук…
Вичах.
І вже заводить злісну
знавіснілий крук…
Кличе.
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VІ
Топлюсь в твоїх просторах я.
Низько.
Непевна ця історія.
Слизько.

Скибенці. чорнухи. 
8.10.2010 р.

* * *
І

Сніг на вітер кладе тобі сльози…
Місяць плаче в тривогу глуху…
Теплі свіжі похресні морози
Одвертають годину лиху.

ІІ
М’яко й тихо спадають тумани.
Cвітять жаром круті холоди.
Змерзлий Київ сміється в каштани.
Молодильної просить біди.

Серця дай! Дай живої води!
Роздобудь! Розпали!! Розбуди!!!

ІІІ
Голос — в ніжність. Душу — в позахмарне.
В небуття! У сваволю!! У рану чужу!!!
Ти така дорога! 
Ти така дико гарна!!
Що потуги мої… Всі слова…
Все — намарне…
Я в тобі захлинусь… Я тебе не СКАЖУ…

Березань. Коржі. 
6.02.2010 р.
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НАБеРеЖНА

Асфальто1ва весна пробуранила літо.
Бетоно1ва латать обняла суть води.
Колись в холод — на лід — я приніс тобі квіти.
Ти туманилась десь — я приніс їх сюди.

Сніг здобрив качура1м крижані обереги.
Пір’я вмерзло в сніги на довічну золу.
Нашу радість, — відчув, — ти стулила до Бога… 
Замостила в мости й засмолила в смолу… 

русанівка. Київ. 29.05.2011 р. 
Застугна. Васильків. 26.06.2011 р.

* * *
Ти більше не торкнеш мого чола.
Не поцілуєш мої вії вранці.
Нещасні зраджені коханці.
Хмільної долі незугарні бранці
Любов схолола…Смутком одцвіла…
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* * *
анні

І
Хвиля сріблить в невідомість.
Сонце упало за море.
Стишена наша повість
Врунить дитячим болем.

ІІ
Небом хмільна пожада. 
Біла — в тумани — мрія.
Млосна солодка вада 
Холодом вічним гріє

ІІІ
Тепла задума жасмину.
Затишна тиха мить.
Щастя кричить без упину,
Світла печаль мовчить…

Скадовськ, джарилгацька затока, 
6-й день жовтня 2’12 р.
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* * *
ан. д.

Ніч далека незвичайна.
Надзвичайна ти.
Та гармонія прощальна — 
Мовчазні хрести.

Задурманені дерева
Снігом попливли.
Твоє сонце металеве
Хмари замели.

Я не знаю тих мелодій,
ЩО ти понесла.
Мертвий вітер — дикий злодій
Впав з твого весла.

Руки в щасті. Очі в морі.
Високосний гріх.
Світлі надра. Темні зорі.
Доторкнувсь і стих.

Все забудеться. Все стане.
Витліє до дна.
Лиш ридатиме в тумані
Вічна таїна.

У Києві, 17.02.2013 р.
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* * * 
ан. д.

Ніч спадає на твої рамена.
Ніч така розлога і густа.
Ми в ладах, удвох, роса зелена
Закричала на сухих вустах.

М’яко шелестить твоя волога.
Грубо плаче знада молода.
В небесах мовчить хмільна знемога.
Сонце сходить. Жаль тремкий. Шкода.

Застугна. Васильків. 
21.02.2013 р. 
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* * *
ан.

Ти так далеко…
Море в горі.
Морозна спека.
Застиглі дні…

Ти так далеко — 
Вмирають зорі.
Гудуть лелеки
В морському дні.

Забираю свою тугу — 
Оминаю нас.
Заколисую наругу
До брутальних фраз.
 
Мрію тебе — приснись.
Врода сліпа милує.
Просто візьми й усміхнись — 
Це тобі так пасує.

Мислю тебе я скрізь.
Сутність німотна кличе.
Просто візьми й усміхнись.
Це тобі дуже личить.

Скадовськ, вересень 2012 р.
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* * *
ан.

Божественно-білі — медами — ноги.
Гола, мов крик, на вулкан, густина.
Місячний ,– сонцем розкритий , — стогін
Шалом у душу пече данина. 

Божественно-білі затулені ноги.
В заламі, у «замшах», сап’яни.
Очі пекельні, покинуті Богом.
Губи — скажено п’яні. 

Божественно-білі — до неба — ноги.
В громах — блискавицями — тайни.
Судомить у снастях тривожна тривога.
Гуляє — у свист — Нагайна.

Божественно-білі печальні ноги. 
Зволожено муки брутальні.
Шляхами — стежина, в тумани — дорога.
В покору жалі шедевральні.

Скадовськ, вересень 2012 р.
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* * *
ан.

Біла-біла казка…
Біла, як сонця…
Щемно, тремно, жасно — 
Місяць до лиця.

Біла-біла казка — 
Струмінь неземний — 
В божевільну ласку
Безсоромних мрій…

Біла-біла казка…
Образ до небес.
В смерть з любов’ю тяжко — 
А ще тяжче — без …

У Києві, ніч. 14/15.02.2012 р.



«МОЯ НЕСВОБОДА  
ДОЩЕМ ЗАТУЖИЛА…»
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* * *
Засмучене сонце, згорьовані хмари…
Далека і чиста ти.
Задавнене серце, солодка покара.
Одрубані грішні мости…

Скажена розлука, убита тривога —
Так сонячно-млосно йти.
Тремтить-завиває проклята дорога —
Не хоче тебе знайти…

Покурвлені ночі, потріпані крила —
Підперті журбою мости.
Моя несвобода дощем затужила —
Втопила минулі світи…

2–3.01.2008 р. 7.30.
Лікарня. Бульвар Шевченка, 17
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* * *

«ВЄЩЄВАЯ» НОСТАлЬҐІЯ

Всі в милі, зачовгані шорти…
І вирвані з кров’ю нитки.
Одначе пливеш в них з «південним комфортом».
Косою змиваєш плітки…

Подерта — в кутаси — білильна сорочка.
І Довбушів обрис-скрик.
І в шкуру попружка — хмільна заморочка.
Й «Туман» — де ти вмер і зник…

В акулу зарамлений стемнений перстень…
І цепом узяті «кроси»…
Й твоя Україна, якій вже не вмерти…
І трави, в яких ти ще босий…

3.01.2008 р. 12.00.
Лікарня.
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* * *
Де порубано долі…
Там закопане поле…
Там опутано волю — 
І забито в ліси!

Там просвітлене горе
Закривавилось морем.
І змарніла покора
Вмилась тінню краси.

Не проси! Не проси!!! Не проси!!!!!
Небо сказало: ЗРАДА!
Ти — в сукрОву! — злощасна принада!
Ти чужа —
навіть тінню краси… 

29.12.2007 — 

[[ 3.01.2008
Лікарня, Бульвар Шевченка, 17

Вол. Собор.]]
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* * *

СОН
ал. м.

Сніг летить лапатий —
В очі неземні…
Не дає їм спати, 
Місить темні дні.

Сонця б пошукати —
Душу замело…
Місяць пелехатий
Вирізьбив чоло…

Стомлені дерева
З небом обнялись…
Ожеледь сталева! —
Не лютуй!! Не злись!!!

Бо летить лапатий —
Очі зігріва.
Затуляє хату
На лихі слова…

Лікарня. ранок. 4.01.2008 р.
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ДАВНЄ

Я їхав до мами — плелась електричка:
Просила до себе могила.
Хрести — перед очі, зла — в похорон — мжичка.
Пречиста злютована сила.

Все звичне: «сітро», пирожки з «салідолом».
«Морожене», «сємєчкі», пиво.
Масні молодиці, з «кар’єрним» подолом.
Все чинно, «в пріхватє», «красіво».

Між гомону цього й похресного люду —
Хто завали1в, хто мріяв на спині1.
З’явила пара! З-поміж цього бруду
Злетіла з хмар. В степах. В Яготині.

Вона була сама хмільна постава —
Статечна сукня грала морем див.
Він був без ніг. Статечно руку ставив…
Курив — «в тупу». Й нічого не просив.

Шляхетно — в касту — «зринули» «каляску».
Не «напока1з», без фальшу й каяття,
Вона зронила з себе чемну маску:
І губи — в губи з ним. До скону. В забуття.

І в небо подались любові вічні сльози —
Ніхто не взяв, не здибив їх на глум:
Горіли почуття! Гриміли чесні грози!
Звивалась злива загадкових дум!
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І все було без слів: заламувались руки…
Стогнали коси. Погляд голосив.
З його «шеврона» — в хор — співали круки…
Він забирав її. Голубив. Нею снив.

Я не спитав нічого… Ніч. Земні процеси
Скрипіли за вікном. Мінорно сніг ішов.
До біса все було! Всі «альфи…», «мерседеси»!
Всі спікє1ри! Прем’єри! Всі проґреси!
У нас кипіла! Нам зоріла чвалом!!
Нам знемагала!!! Домагала шалом!!!!
До нас тулилась зболена ЛЮБОВ…

Лікарня. 4.01.2008 р. 13.00.
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* * *
Н. К.

І
Сірі стіни…
Мертві крила —
І чужинна ти.
Чорні тіні.
Злі вітрила —
Вирвані хрести.

ІІ
Гостре сонце
Вогке листя — 
Пам’ять молода
Дикі криці
Рвуть обійстя —
Кам’яна вода

ІІІ
Рубом — хмари
Сніг — сльозою
Вимучений рай
Тиха кара
Біль — грозою
Застогнав…
Прощай…

Лікарня. БСП. 
15.02.2008 р.
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* * *
Урбанне небо. Маґістральні зорі.
Забите серце в божевільний кут.
Затерті ночі змучено прозорі
Здушили долю в захололий жмут.

Задума схимних пут…Й лихого лиха.
Печаль нужденна горнеться на сум.
Журливі зблиски. Неповторність тиха.
Вже сходить світло. Вже не йде на глум.

18.02.2008.
Лікарня. БСП.

* * *
Забралось забра1не. Забилось забите…
Пустеля сумна зашморгнулась за тин.
Тривога тремтить… Неодспіване жито
з хмільної полови сукає полин.
Зарубане зійшле в снігах защеміло.
Ночей споночілі примовклі світи.
Задумане сонце без тебе безсиле —
Безсиле тебе вберегти.

5 квітня 2008 р. ранок. четверта 30-ть.
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* * *
Зазимлена зима замолотила літо…
Заходиш в землю тут — і душиш небо там.
Зароблена любов — нещасна і прибита,
яку ти витворив і згодував кротам.

Та знову серце — взруб! І знову камінь — в душу!!
І райський ДАР — в смолу!!! 

Й та осінь — в забуття!!!!
Не одслужу її. Недоберу. Не зрушу:
Pops-овa знада…
Жлобне каяття…

Лікарня. БСП. 
6.04.2008 р.
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* * *
День споночів. Смеркає нам од рана…
На тугу квилить сумовитий щем.
Гноїть, сукровить некрофільна рана.
Дешевим, кволим, хнябленим дощем…

30.08.2003 р.

* * *

І
Не знаю Сонця.
Не бачу Неба.
Глухе віконце
Гнила потреба.

ІІ
Забуте лихо.
Пекельні мрії.
Мовчазним криком
Живе надія…

ІІІ
Побачив Сонце.
Приснилось Небо.
Забилась криця
Хрестом до тебе…

24.09.2005 р.
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* * *
Убиті степи…
Припасовані зорі…
Це хто? — то не ми!
Закреслене серце…
На горі, — 
Счесаному в смерть,
Нічого не поставиш ти!
Лише полову і для бидла дерть
Ото й усе, що можна зберегти,
І більш нічого —
Слів гидких полива —
Далека позахмарна злива.
Нема того. Вже все згуло
Нема. Й не буде. 
Хтозна. Може, й не було.
Могила. Навіть без «Прости…».
І навіть — куцої нещасної надії.
Хіба нарані терном зацвісти…

24.09.2005 р.
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* * *

І
Щезне земля…
Скорчиться воля…
Вимруть поля…
Висохне доля..

ІІ
Стулиться вітер…
Вимерзнуть зорі…
Холодом витре
Роздуми хворі…

10.11.2006.
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* * *
Струни загублені…
Голос захрип…
Звуки затлумлені…
Зронений скрик…

Ноти тривожні…
Лютий мінор…
Альти безбожні…
Зречений хор…

15.04.2008.
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* * *
Веселе диво...
Мертвий лад...
Дурманна злива...
Сивий сад...

Нещасне щастя...
Мед їдкий...
Гниле причастя...
Рай гидкий...

Немильна сила...
Ницість дум...
Прибиті крила...
Гнидь і глум...

12.12. 2008.
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* * *
Притомилась твоя дорога.
Застудились твої вітри.
Жаль тужливий. Печальна облога.
Не вимучуй світи… Зітри!!!

Все заклякне — в тобі самому…
Закривавиться щастям біди!
Доброчинно-смішному, сліпому
Дай напитись сухої води,

Господи! Будь милосердний —
Затумань всі шляхи навіки!
Дай один — з-копита, вільно й щедро:
Чорну бездну глухої ріки.

ранок. 28.01.2008 р. 
Київ. Поділ…
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* * *
Ти пробув по світах диваком…
В грім, на Спаса, загальськими сливами
зрізав місяць глухим літаком
між сухими пожежними зливами.

Ні! «Ти одбув по світах мудаком», —
«устаканить» общєствєнне мнєніє —
Обустроєне ласим куском — 
Й досі рве і кладе без «зазрєнія».

Що?! «Ти забув — по світах — дураком —
Про принадну — в мамоні — оправу», —
підрихтує лихварний «мєстком»
свою ницу плєбєйську поставу.

Може й так… Та не був кріпаком…
Волю пив на роженах вологих.
Душу кинув у свист. І не скнів під замком.
Не топтав-не мурижив придворні пороги.

Через те одинак… Через те диваком…
Через те не в лиху і не в чорну годину — 
В лють ідеш, любиш в НІЧ батогом —
аби чорт освятив дорогу домовину.

Загальці. оболонь. Серпень-грудень. 2010 р. 
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* * *
І

Затуманена свіжа осінь.
Тиха мінорна вишня
сухо спить, милосердя не просить,
упокорена сумом, колишня.

ІІ
Мудра давня — у росах — осінь.
Прицвяхована — в небі — вість.
Вітер спить. Ціпеніє. Не косить.
Божим духом тамує злість .

ІІІ
Світла хресна — в задуму — осінь.
На Михайла свята година.
Вовчі ягоди ласки просять.
Застидалася горобина.

ІV
Вітряками знесилена осінь.
Мов морозом зігріта дитина.
Омелою — деревами — стоси.
В крихти збита дощами лавина.

V
Килимами заквилена осінь
серце пинить, в літа біжить.
Ночі, біди й гріхи твої зносить.
Грає, мріє, зоріє, голосить!
Топчеш Мару. І хочеш жить…

Скибенці. чорнухи. Полтавщина. 19.09.2010 р.
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* * *
Морок шелестить дощем невмитим.
Сни насуплені густі медові.
Тин зажурений барвінком злитим.
Хвіртка кисне. Вітер рівчаковий.

Сволок стогне під хмільною стріхою.
Свічка молиться пошерхлим гнітом.
Граб з калиною любов’ю тихою
журавля в криницю стелить вбитого.

Терен з глодом в смерть тамують втому
зеленаво-жовтим небесам.
Вмолені палацами прокльони…
Нице світло вицвілого дому...

Все й по всьому…

Волею! 
Ви в рушниках!!
Ви в парі!!! 
Долею!!!
Вам чисто.
Ти не сам...

Скибенці. Київ. оболонь. Кінцем жовтня.
2010 р.

* * *
В цямрини джерельні — останню весну…
Прости, не бери мене, Господи…
Одбув... Одійшов… В океанах заснув
Забутим покинутим островом…

Застугна. 18.06.2011 р.
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* * *
І

Гріховна — на місяць — пожада.
Замулений вепровий перстень.
В алмази оправлена вада.
Медами затруєний шершень.

ІІ
Захняблена вутла хламида.
Сонцями розтята ікона.
Скептична закута обида.
В черневу біду — дибом — крона

ІІІ
Ожину наквилив чебрець.
Дощами лютує корона.
Злим блудом — в заводи — чернець.
Невинність прибив до лона.

ІV
Зарамлене серце схололо. 
На осінь лягло межи часом. 
Ночами, розрубаним болем,
Гуляє — в росу — мертвий красень. 

V
В заламі — до неба: О, Боже!
Пощо? Пощо такі — в золоті — жертви?!
Вербена — пекельна — ворожить.
Гомерить. Неволить. Триножить.
Й сміється — в росу — красень мертвий.

Застугна. 16.06.2011 р.
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* * *
Вже так, як колись, не буде… 
Вже буде так, як не можна…
Тебе я, святу, здобуду…
Не будеш мені ти ложна!

Вже так, — як колись, не буде!
І будь воно все — неладне!
Все зоряне — перебуду!
Далеке! Солодке! Знадне!

Вже так, як колись, — не буде!!
Над ґонором повінь — в клоччя.
Прокляттями Божа дочка — 
Тебе я — погордну — забуду!
В кутаси — вже чорна сорочка!!!

Київ. Ніч. 28.05.12 р.





СТЬОБИ
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* * *

1
Пантера. Кобра. Нарвана вовчиця.
Не загризай. Прошу тебе. Молю.
Зараза. Стерво. Падло. Чорна киця.
Мій Цербер ніжний… Я тебе люблю.

2
Груди мої.
Шия чужа.
Очі змії.
Нижче — межа.

3
Це було страшно і печально.
Це була злука наших снів.
Як ти, безбожна і безжальна,
Пройшла повз мене. Я засів.

Я ждав. Я каявся. Молився.
Проте погас. Й з тобою злився.
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* * *
Міщанське жеманьство
Охи — мертві шанси
Засвинене паньство
Вирублені манси!

15.04.2008.

* * *
Десь була картопля наша
Десь хотілось нам іти
Десь пропали я і Яша
Заманулося в світи

НА РОзДВО

І
Дешева — в «совєти» — плойка…
Задушена — в «Zinger» — кройка…
Яблуко — в дикий сад…

ІІ
Жадана «посудомойка»…
Нічна, незбагнена «стойка»…
Мостами — столичний град…
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* * *
І

Легкий дощ лагідно й ніжно возносить голову.
Високохудожній канал «Тоніс» 

о 13.40 демократично заносить 
народові про анал і анальний sex.
Ошийний кошара пре, мов сало, 

здоровенні гуркі
й укривається золотом.
І хапає синюшних курей озвірілий рекс.

ІІ
В охапи жнем лапатий і бадьорий хрін.
Десь лягає під нього, наче вся Україна, селітра.
І гуде німотою подертий обшарпаний дзвін.
І спадає сльоза, котру смерть розбере 

й поминальною чаркою витре. 

ІІІ
Качки показились, крізь дірку, в ніч, 

взяли, колійно, й подались в Київ-город.
Дорідна мама, з Богом, в її душу-мать, 

випестує-викохує дитя…
Нас не візьме ніщо, ні жоден грім, ні біс, 

ані кабальне горе.
Ми — в Україні: буяє-рве щасливе 

вигульне життя…

Попільня. 20–28 липня 2011 р.
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* * *
Бджілки-діти, ющенята.
Візьміть мене на крилята.
Я вам буду оберіг — 
З медом їстиму пиріг.

Бджілки-члени, ющенята,
Несіть мені грошенята.
Я вам буду молодчина — 
Одведу біду-кончину.

Бджілки-бджоли, ющенята
Вас ні в смерть не подолати.
Мед-вино — і стільники.
Чолові чоловіки.

* * *
Крихка маленька бджілка
До сонечка летить.
Липневим цвітом гілка
На вітрі мерехтить.

Крихка бджола маленька
До вулика спішить.
І ввечері, й раненько
Плекає срібну мить.

Нектар лани чарує
Медами розлива.
Це літо день дарує.
Це музика жива.

Скадовськ, липень, 2013р.
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* * *
Ґонорово гостинний ґандж
Будуарно брутальні бджоли
Запосіли гнилий помаранч
Й не пускають дітей до школи.

Бо не вчаться там доладу.
Горезвісні — «трутень» і «соти».
В «медовуху» кладуть біду — 
І вбираються в ідіоти.

А нектаром — густі щільники.
А прополіс гуляє в стодоли.
Медом-мир: бісівня — навзнаки.
Й облітають на вечір бджоли.
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ПеРеСПІВи

* * *
Не прийшла ти і глупої ночі.
Не прийшла ти і світлим днем.
Не страждаєм — ти думала збочим.
Ми кохаєм. Ми любим. Ми хочем.
Задоволено інших берем.

* * *
Люблю грозу на першотравень.
Коли весняний перший грім
Збезчестить поґвалтом. Во славень!!!
І прутень здибиться над ним... 

* * *
Несподівано запив…
Незбагненні марива.
Чортівня — стовпом крутим.
Казани — покарою.

За диван чортяка вліз.
А поза фіранкою
Найогидніший злий біс.
Роги-хвіст — нагайкою.

Ну, а ще один рогач
Перекинувсь кішкою.
Рве-вимолює калач
І ворушить ріжками…

Насипаю в свій стакан.
Закусь кльову хаваю.
Б’є копитом таракан:
«Бєлочка» з пред’явою. 



«АКАЦІЇ ЗІгНУТІ  
ТЕМНІ БЕРЕгИ…»

БУЧАцЬКий циКл
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* * *
Акації зігнуті темні береги
Припнуті на химерну вічну вічність.
Шовковицю без кволої ноги
Клює синицями задуманий Всевишній.

Гладишки вхромлені в сухі шпилі.
Дорога плаче жовтими в’юнами.
Мої покоси болем зацвіли
Розбитими роздертими житами.

Вже не вернеться крик твоїх колін
Й гріхами вибілені здобні рани.
Солодкий здиблений святий полин
Навіки згас в твоїх серцевих храмах.

Громами вдерлись тихі вечори.
Твоя сльоза мовчить в степах степами.
Моя печаль горить — не говори...
Вже все… Вже все моє й твоє — не з нами..

Бучак. Літо. 2010 р.
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* * *

І
Твій п’яний чар
Русявий і статечний.
Світами — в жар!
Шляхетний. Сонний. Гречний.

ІІ
Твій дикий чар.
Бездонний — в тиху хмару.
Задимлений узвар.
Богемі — на покару…

ІІІ
Твій вічний чар 
Розрадить небо в скруту.
Сумної ночі дар — 
Солодкої отрути.

ІV
Нестрачений твій чар
На чесну радість стане.
Й зашорений твій цар
На тебе сонцем гляне.

Бучак. 2010 р.



* * *
Може світ буде тобою.
Може не стане біди.
Може страшною травою
Визріє хміль води.

Може я десь розтану…
Може розчиниш ти…
Може вустами гляну 
В тремні твої світи.

Бучак. 2010 р.

* * *
Грушами пахне вітер.
Дихає небом земля.
Яблуком вечір зігрітий
Снить біла грива моя.

Сливи пливуть пластами.
Дощ затяжний цебенить.
Тиха тривога — за нами.
Тихе незнання мовчить.

З яблуком слива не буде.
Груша землею одспить.
Ти мене одзабудеш.
Ніч не моя одмовчить.

Бучак. 2010 р.
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* * *

І
Небо зламали хмари.
Пеком пече земля.
Змії — солодка покара.
Мідна дорога моя.

ІІ
Манить криниця холодом.
Стежка тривожить з води.
Плачуть дерева золотом,
Збиті з живої ходи.

ІІІ
Вкручені в безвість душами — 
Серцем в тумані лежать.
Встелені мертвими грушами — 
Молять. Благають. Кричать.

Бучак. Серпень. 2010 р.

* * * 
Покинуті темні хати.
Зарослі порубані долі
Людські, — до безмежжя, — по крові, —
Шляхи, заблукалі в світи…

Бучак. Серпень. 2010 р.
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* * *

ВІлЬНе

Задурманилось… Заходилося…
Заблищало небо в очах…
Одлюбилося… Одхотілося…
Пориваннями я зачах…

Ти даремно мене розпалюєш — 
Вас багато на світі є.
Душу викричиш. Молиш. Згадуєш.
А притулишся — не твоє…

І вже горне до себе блудниця.
І вже звабою заграє. 
Пестить. Ластить. Дратує. Вруниться.
Ґвалтом надить. Горить. Дає.

Й хай не буде вже в мене раю. 
В жари, — в смолу, — пекельну і гірку!
Петро в ключах: куди й кому — він знає.
Та й зрештою — нема…
Нема на козаку знаку…

Канів-Бучак. Бородянка-Загальці. 
16.08.2010 р.
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* * *
І 

Дощами цвіте каміння.
Туманом береться крона.
Дерева в сонцях корінням.
Громи, рубовані дзвоном.

ІІ
Нагідками сохне згарище.
Сіном повітка вкроплена.
Світле чарівне звалище.
Мрія — вітрами втоплена.

ІІІ
Все вічне й до скону вбите.
Дуби поважно сльозу несуть.
Берестом тихим накрило літо
Твою дражливу — в тривогу — путь.

ІV
Художниця — в рудому — на голяса
Бентежить пензлем дикий давній сум.
Пекельний пил. Небесна — мохом — ряса.
Півнями виспіваний блиск задум.

V
Господи! Скільки добра одшуміло!!
Боже ж мій! Скільки біди одпливло!!
Чорне. Брунатне. Біле.
В прірву! Як не було!
Нице чуже крило…

VІ
І вже твій тлін, що навертає в сутуж.
І сни — у повінь, з молодості, древні.
Й роки твої, — що в студеницю люту.
Шрамовані, — на присмерк, — вільні й кревні.

Бучак. Серпень. 2010 р.
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* * *.
Гуси визбирують воду.
Джессі в цепах душить буду.
Морква — царівна городу — 
Грає вогнями на дуду.

Ніч одлітає горіхами. 
Соняшник хилить на день.
Кури сміються над стріхами.
Падають зорі: Дзень!

Зрубане, одрубцьоване —
Сплакане, одгорьоване...
Те, що заскніло чужим,
Стало за мить твоїм!

І вже…
Гуси дозбирують воду.
Джессі стриножив буду.
Дощ приголубив вроду —
Землю — зомлілу груду.

Бучак. 11.08.2010 р.

* * *
Облетілись вечорові бджоли.
Нектаром трутні визвірили соти — 
І ми з тобою обнялись в ніколи — 
І стали разом — я і ти навпроти.

Бучак. 19.05.2011 р.
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* * *
Сни, що ними слала доля,
Рухнули мені до ніг.
Щастя, біди, рани, горе
Затуманив теплий сніг.

Затужила моя воля
Маревом тремких доріг.
Синім урвищем над полем
Сум далекий ліг.

Вже достукатися б моря
В океані сильних криг:
Прийняла б мене стодола
Давніх світлих божих книг.

Бучак. 30.04.2011 р.
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* * *
Закоси1в сизий дощ на травневі воскреси.
Впали в мряку гуртом дорогі бур’яни. 
Струхнявілі дуби упокорили стреси
Погребам здичавілим на вівтар сатани.

Поминальний каштан затулив цвітом вишню.
Ґротом в камінь, у землю, мох зійшов до зорі.
Все, мов сон: я — на тлін, ти на ґонор. 

Все — в путо. Все — грішне. 
Проте — в меч, на любов, 

мовчазні затялись королі. 

На силу вбралась висиріла скам’яніла рута.
В розруху запеклись печальні валуни.
Душа переплелась — так млосно — 

диким смутом.
Гадюкою звилась — од серця й до труни.

Вже зріють в килимах пополотнілі весни.
В коліно — не зігнусь. В жалі — не попрошу.
Те, що не з нами — хресне й позахресне, 
Хай буде їм… Я нас не розкажу…

Бучак. 
5.05.2011 р. 
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* * *
Небо валилось на землю.
Плакали в ніч верболози.
Сонце зробилось темне.
Вбилось у тихі морози.

Небо порвало градом.
Мороком вирвали хмари.
Зудом зарвалась зрада
Чемної гречної кари.

Небо застигло трупом.
Вистигло батогами.
Коні розкішним крупом
В місяці — копитами…

Небо зомліло зовсім:
Ні лихварів, ні краму.
Лиш твої чесні коси
Тужать вночі за нами.

Бучак. 
7.05.2011 р.
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* * *
Вже нема нікого і нічого, —
Лиш далекий грім мовчанням закричить…
Мертва повна ніч сахнеться на дорогу
Й стане на диби печальна хибна мить.

Дзвінки вечірні, мов кривавий сон.
Пекельний чар первісної пожади.
Очей заманних божевільний льон
Живої вічної сліпої влади.

Кисли1ть твій мед столітніми дощами.
За мальвами висновують вітри.
Зійшло проваллям щастя поміж нами. 
Й так загорнулось в зиму — не знайти…

День зайшов в сукровицю ножами.
Вицвів я… Понівечилась ти…
Просвистіла доля поза нами
Й подалася з лихом у світи

Не скажу, не питай, Де те спалене літо
Й ті плечі в коси — вік не одгубить.
Все — в зашпори. Зашорене. Убите.
Вже в сонце не зайти. Вже так не полюбить.

Бучак.13.05.2011 р. 
Застугна.10.06.2011 р.
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* * *

І
Ти винесла 
 стомлене — 
 на вигин — 
 в барсах — 
 гепардове тіло.
І ахнула 
 в світи 
 шокована 
 зачемеріла 
 заля.
Ліричний 
 дощ 
 на здогад: 
 могла — 
 однак 
 не захотіла.
ЗакрутИть 
 у густі 
 чагарі 
 стороннім 
 загалом. 

ІІ
Несусвітенна 
 позахмарна 
 недоступна 
 зірка.
Далеке 
 нелюдське 
 диявольське 
 начало.
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Усе земне — 
 не в ясен-глибину — 
 поверхнею, 
 в пробірку.
Твоя 
 страшна 
 краса 
 над цим усім нещастям 
 запалала.

ІІІ
Хотілось зупину — 
 припнути й схилити 
 тебе 
 до людей.
Але: 
 що то змінити 
 зміцнілу на розкошах 
 живу 
 висоту.
То вбивчо 
 втопитись 
 в калабані 
 крамольно-безбожних 
 ідей.
І знищити
 несусвітенну 
 позахмарну 
 недоступну — 
 ТеБе — 
 ОТУ! 

Бучак. 
25.05.2011 р.
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* * *
Рано встану з неба.
За туман піду.
Больова потреба
Викує біду.

Рань — пересторога.
В небо підіймусь:
доброго чи злого?
в жебри золотого?
В смерть не розберусь…

Неземні прокльони
Щастям заколишуть
Вітер вмиє льоном
Красну тиху тишу.

Вечір — знов до Бога,
Сонцем захлинусь.
Що… Кому… Й до кого…
Тут — своя дорога.
Тут — ні пари з вуст 

Бучак. 2.05.2011 р.
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* * * 

І
Ти нестерпно — в розломи — дика
І не хочеш мене ти зовсім.
Я вгамуюсь самотнім криком
І накриюсь колишнім сонцем.

ІІ
Ти розважна. Ти просто велика.
І краса твоя непохитна.
Міс-Америка — суть безлика.
І в очах твоїх непримітна.

ІІІ
Ти рвучка і покірна до скону.
Й поривань твоїх годі сягнути.
Чи волієш чолом на поклони,
Ачи прагнеш до смерти на Крути.

ІV
Путівцем пустельним простую:
Вікна в хату на дошки взяті.
Самотинна бабуся постує
На городі величнім завзято.

V
В землю вгорбилась на пів-шосту.
Руки грядкою — мов лопата.
Тінь змертвіла — нулями по зросту.
Просить милости в доброго ката.
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VІ
Це моя Україна день новий зустрічає,
Умліває прегарно на всесвітні боки.
Резервацію й ґетто до висот прославляє — 
Куди погноєм ляжуть вільні в смерть кріпаки.

VІІ
Дефіцити з бюджетом. Податкова з придатком.
І дефолти на сальдо. І в емісію фарт.
І тубільці у ярмах рвуть і пруть сіножатки.
На інсульти . На кризу. На довічний інфаркт.

VІІІ 
Це ж моя Україна рік двадцятий милує!
Колосочки-дзвіночки — пелюсточками: дзинь.
Плодоносить-возносить, воздвигає, дивує — 
На гроби. На кадило. На могилу. Амінь.

Бучак. 9.05.2011 р.



ПРО АВТОРА
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 Олекса1ндр Петро1вич Со-
проню1к  — український 
поет, есеїст, публіцист, го-
ловний редактор газети 
«Слово».

Народився 25 жовтня 1961 
року, м. Житомир.

Мама — Сопронюк (Кри-
шевичі, Забродські — дівоче) 

Таліна Михайлівна. Закінчила Житомирський пе-
дагогічний інститут ім. Івана Франка, факультет — 
іноземна (англійська) мова, історія української 
мови та літератури. Дістала розподіл у м. Лубни, 
Полтавська область. Лубенський лісовий технікум. 
Викладала естетику-етику, англійську мову, укра-
їнську літературу. Зорґанізувала й до кінця вела, 
при навчальній установі, драматичний театр.

Тато — Сопронюк Петро Якович (Попільня, 
Новоселиця) Закінчив Московську ветеринарну 
академію ім. Скрябіна. По закінченні приїздить до 
сім’ї, в Лубни. Посади: заступник головного ветери-
нарного лікаря району, директор ветеринарної бак-
теріологічної лабораторії, головний ветеринарний 
лікар міста.

Олександр Сопронюк, закінчивши в Лубнах, 
1979 року, середню школу № 1, вступив до Харків-
ського вищого військового командного авіаційного 
училища. Пише. На другому курсі подав рапОрт, 
«по нєжеланію». Часував, намотуючи щодня, пери-
метром училища, по 30 км. Потому — годинами — 
в бібліотеці. Паралельно — тривале маринування, 
численні «собранія», приватні розмови-бесіди, 
«обработкі»-напучування. Не вийшло. «По нєжє-
ланію нє уйдьош», — сказав начальник училища 
генерал-майор Шелєгов. — «Уйдьош по нєдєсци-
плінірованості. Бєз зачьота врємєні обучєнія в срок 
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дєйствітєльной воєнной…» З огляду на те, що на 
другому курсі відраховувала вже Москва, а в обо-
ронних міністрах ходив тоді Дмітрій Устінов (Уль-
бріхт), «ліцом в грязь», — на кшталт того, що пога-
но ведеться «политическая подготовка» — якось не 
випадало. Як вислід — закономірна логічна «губа». 
Далі служба — ВВС, зачепив зокрема травневі 
«войсковые учения “Запад–81”».

Демобілізувавшись листопадом 1981 року, по-
вернувся додому, в Лубни. Праця на місцевому за-
воді ефективної кераміки — в три зміни — «сколь-
зящій графік». Наладчик обладнання. Водночас 
пише до газет «Зоря Полтавщини» (Полтава) та 
«Зоря Полісся» (Радомишль).

1982-ого року — факультет журналістики Шев-
ченкового університету, в Києві. Одразу — в укра-
їнських студентових дисидентах і під «наглядом». 
Як згодом завважив доцент Віктор Полковенко: 
Олександр Сопронюк вступив на факультет, уже 
будучи під «недремним» оком служб. У Кремлі 
тимчасом стали переходити імперські перегони, по-
чалася «ера мілосєрдія», знана в народі як «Катаніє 
на лафетах» — катаніє передмогильних генсеків. На 
першому курсі, 11 листопада 1982 року, одходить 
на той світ Генеральний секретар ЦК КПСС Лє-
онід Брєжнєв. Його посаду спокійно, без жодних 
проблем, посідає Прєдсєдатєль КҐБ СССР Юрій 
Андропов (Урія Файнштейн). Кінцем травня 1983 
р., після відвідин Канева і могили Тараса Шевчен-
ка, на Олександра Сопронюка посипалися перші 
доноси «стукачів»… За ними — конкретні постійні 
нагадування про політичні «проколи», «обкати» — 
«а навіщо?» й «чому?» ви написали і сказали там 
те-то й те-то?», або — «якщо вас викличуть туди-
то й туди-то, то…», пояснювальні, потрібні відвід-
ини, застереження… Допомагав-одводив, як міг, 
Олександр Гнатович Мукомела, що виконував тоді 
обов’язки декана факультету. Назагал, на другому 
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курсі, часи пішли непрості: смурні, темно-заплута-
ні, жорсткі. Навіть соціально-побутово. День… То 
було щось на взірець неоголошеної комендантської 
години. Вчилися в другу зміну — з 14-ї до 19-ї. На 
кожній парі — дражливий вишкіл. Одна частина ви-
кладачів — мовчазна порядність. Друга — полохлива 
мудрість. Од рана — Олександр з «однокашниками» 
на мистецькі виставки, у фільмові театри — майже 
через день «брала» міліція: ЧОГО Не НА РОБО-
ТІ…Часто-густо полагоджував ситуацію Анатолій 
Захарович Москаленко, натоді вже декан факульте-
ту журналістики…

…Весна 1984-го… У метра української літерату-
ри, Павла Архиповича Загребельного, у «Вітчизні» 
(чч.1–2, 1984 р.) вийшов драматичної слави віко-
помний роман «Південний комфорт». Під перо лі-
тератора потрапили судочинці, прокурори, коман-
дири правоохоронного корпусу. Твір був класифі-
кований як «антирадянський» — сама генеральна 
прокуратура в Москві винесла вердикт. Журнал 
невдовзі звідусіль вилучили. Видавати окремою 
книжкою, зрозуміла річ, заборонили. Павла Архи-
повича з голови Спілки письменників України зви-
чайно «пішли»… В Лєнінградській тюремній лікар-
ні, хворий на уремію, помер політичний дисидент, 
в’язень комуністичних концтаборів, правозахисник, 
письменник Валерій Марченко. Так само траґічно 
одійшов за вічну межу, в таборах, довголітній тю-
ремний поет Юрій Литвин. Цього ж таки 1984-го 
вийшла убивчо мінімальним накладом і дознемоги 
урізаним обсягом, цензурово вихолощена, поетична 
збірка майбутнього шевченківського лавреата Ігоря 
Римарука, — «Висока вода». …Водночас Володимир 
Яворівський дістав за свої «Вічні кортеліси», за ре-
жиму Юрія Андропова, Державну премію УРСР ім. 
Т. Г. Шевченка.
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«Того ж [1984] року пішов зі світу останній з 
могікан «Розстріляного Відродження» Борис Анто-
ненко-Давидович, якого до цвинтаря супроводжу-
вав цілий підрозділ КГБ-стів, а попереду жалобної 
процесії вони — для більшої наруги над колишнім 
зеком ГУЛАГу — несли портрет Сталіна. Олександр 
Сопронюк — чоловік уже для влади «на картотеці», 
бо курсову писав не «по Галану», а про творчість убі-
єнного режимом нонконформістського шістдесят-
ника Володимира Підпалого (науковий керівник — 
кандидат філологічних наук Галина Михайлівна 
Гримич), дозволив собі в гурті («стукачі» — на місці: 
як же без них у студентському товаристві) сказати 
щире слово про Бориса Дмитровича. Наслідки — не 
забирались: етапи — на виключення. «Анатолій По-
грібний поклав увесь свій авторитет, аби виключен-
ня не відбулось», — зазначає Олександр Хоменко, 
науковий співробітник відділу української літера-
тури НДІУ у своєму есеї «Зимовий сад Анатолія 
Погрібного» (Матеріали других всеукраїнських чи-
тань, присвячених пам’яті Анатолія Погрібного, 29 
січня 2009 р., «Літературні явища і з’яви», Статті. 
Портрети. Силуети. Наближення, Анатолій Погріб-
ний. В-во «Оранта». «Майстерня книги» ст.682).

Власне натоді Олександр Сопронюк уже перело-
патив «Як ми говоримо», «В літературі й коло літе-
ратури…» Бориса Антоненка-Давидовича, на столі 
був Василь Симоненко і все, що можна було віднай-
ти, про нього, заборонений і знищений «Меч Арея» 
Івана Білика… Поміж них, одиниць, став ходити 
самвидав — самвидав шістдесятих. Щороку — на 
Різдво — факультетським гуртом колядували-ще-
дрували… Були максималісти: хотілося, з-копита1, в 
усьому розібратися… З яворівськими… І чого-чому 
так — чинили з ЛЮДьМИ…

Згодом стало відомо, що однокурсники написа-
ли на Ол. Сопронюка в «комітєт» тридцять три за-
яви — в кожній, з чотирьох груп, «стукачів» було 
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по три. На четвертому курсі постало питання руба: 
або — або… Університетська професура — Алла Пе-
трівна Коваль, Василь Васильович Яременко, Ана-
толій Григорович Погрібний, Микола Дем’янович 
Хмелюк (доцент, кандидат філології, Микола 
Дем’янович, викладав на курсі історію російської 
літератури… Тільки одиниці знали, що дуже й дуже 
давно Микола Дем’янович, так само був доцент і 
кандидат наук — тільки з історії української літе-
ратури. Потому — десять років суворих політичних 
таборів. І тоді знову — наука), Дмитро Михайлович 
Прилюк, Степан Павлович Колесник, Олександр 
Гнатович Мукомела, Ольга Михайлівна Пазяк, на-
загал 15 викладачів узяли «на поруки», мудро три-
мали і берегли.

По закінченні університету, 1987-го року, за роз-
поділом, — столична газета «Київська правда», від-
діли сільського господарства та морально-етичних 
і соціальних проблем — з Віталієм Бориспольцем, 
Олександром Бригинцем, Людмилою Паращенко. 
Водночас Олександр Сопронюк продукує «самви-
дав» — машинописний літературно-мистецький 
часопис «Дзвін» (товариство «Громада»), видано 
шість чисел — з Володимиром Куликом, Cлавком 
Омецінським, Вадимом Дивничем, Валентиною Те-
личенко. Газету «Рух» — чотири числа (Олександр 
Лук’яненко, Анатолій Шевченко, Вадим Дивнич). 
«Замкову гору» (Українська Міжпартійна Асамб-
лея), з Олесем Федоруком — 5 чисел. Усі видання — 
форматом А4.

1989-го року Олександр Сопронюк перехо-
дить на працю до аґентства «ТOKIOS TOKELES» 
(«Такі Справи»), голова правління Сергій Данілов. 
Працює редактором-орґанізатором незалежної пре-
си. Спільно з Юрієм Лукановим видає інформацій-
ний бюлетень «За народний парламент». Друкують 
у Вільнюсі (голова об’єднання українців Литви 
Людмила Жильцова). Доправляли наклад туди й 
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назад Анатолій Лупиніс та Ілько Кучерів. Вийшло 
сім чисел. Формат А3. Тоді, ще за совєтських часів, 
1990 року, при комуністах, зокрема в Києві, з 22-х 
округів, українські сили «взяли» 17, по Україні за-
галом, — добру третину. Виборчим комітетом керу-
вав Сергій Одарич.

1990 року, в лютому, Олександр робить у Києві, 
першу в Україні, самодостатньо-цілісну демокра-
тичну — форматом А3, на 8–16 шпальт —українську 
газету «Слово» — видання Товариства української 
мови ім. Тараса Шевченка, при початках якого сто-
яв 1988–89-го років. Друк — виробниче об’єднання 
«Поліграфкнига», начальник газетного цеху Люд-
мила Михайлівна Човнюк. До цього три числа, 
форматом А4, зробили комп’ютерно-набірним 
методом Віталій Радчук, Юрій Оробець та Іван 
Ющук. У листопаді, 1990-го, на головній раді То-
вариства української мови ім. Тараса Шевченка 
«Просвіта» Олександра Сопронюка обирають голо-
вним редактором видання. Леґендарний Музейний 
провулок, 8… Окрім Товариства української мови 
імені Тараса Шевченка, що чи не єдине мало на-
тоді юридичний статус, там містилися Українська 
міжпартійна асамблея, Українська республіканська 
партія, Комітет солдатських матерів, Народний рух 
України, Комітет «Гельсінки–90»… На шпальтах 
газети, після довготривалої мовчазної перерви, — 
Юрій Бадзьо, Михайлина Коцюбинська, Микола 
Рябчук, Ірина Стасів-Калинець, Євген Сверстюк, 
Іван Дзюба, Василь Рубан, Микола Самійленко, 
Борис Ковгар… Іде до життя — в публікаціях і се-
мінарах — Українська незалежна духовна акаде-
мія творчої молоді, що вона, як завважив голова її 
вченої ради п. Лесь Герасимчук, постала з легкої 
руки «Слова». На ґрунті редакції твориться по-
етично-мистецький гурт «Музейний провулок, 8», 
(Віталій Борисполець, Оксана Батюк, Володимир 
Жовнорук, Олександр Бригинець), проводить і му-
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зикує «Рутенія» (Анатолій Сухий, Костянтин Єро-
фєєв, Григорій Лук’яненко, Володимир Смаженко, 
Салман Салманів)… Згодом, у редакції «Слова», 
осідає орґкомітет фестивалю «Червона рута–91». 
(Тарас Мельник, Анатолій Калиниченко, Василь 
Вовкун). На святі «Червоної рути–91», з 18-го на 
19-го серпня, в Запоріжжі, Олександра застає мос-
ковський переворот-путч. Повернувшись до Києва, 
24 серпня, з товаришами виходить на горішній дах 
ЦК КПУ (Орджонікідзе, 11, нині вулиця Банко-
ва, установа Адміністрації Президента) — звідтам 
прибирають червоний прапор (окрім Сопронюка в 
команді були Юрій Збітнєв, Микола Вересень, Ана-
толій Шибіко, Юрій Луканов, депутати міськра-
ди — Олександр Кулик і підполковник міліції Воло-
димир Шапошник, очолював групу правозахисник 
Євген Пронюк). Одразу ж, за часи самостійности, 
Україна набирає української ваги: забираються ко-
муністичні пам’ятники, змінюються назви вулиць 
і площ, зокрема столична «площадь Октябрьской 
революции» виходить на майдан Незалежности 
(перейменували Кузьма Федченко і Анатолій Лу-
пиніс, розкидаючи чергові листівки про мітинг 
Української міжпартійної асамблеї), всуціль руско-
язичноє — в оголошеннях — метро, оминаючи «дву-
язичіє», стає, за мить, суто українське. Газета бере 
в цих подіях безпосередню посутню участь. Опріч 
цього повертає з небуття убієнних, забутих мово- 
знавців: Сергія Смеречинського, Олену Курило, 
Всеволода Ганцова, Василя Сімовича.., обстоює 
питомий український харківський правопис. До 
«Слова» пишуть — напряму — Ігор Качуровський, 
Святослав Караванський, Юрій Шевельов, Лари-
са Масенко, Ольга Федик, Антоніна Матвієнко, 
Зіновія Франко, Володимир Козирський… Окрім 
того, Олександр Сопронюк постійно в радіопро-
грамах: «Слово» — Тетяни Теодорович, «Рідний 
край» — Надії Самуляк, «Ярославів вал» — Миколи 
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Довнича, у прямому ефірі «Незалежності» Бориса 
Гривачевського. Тоді ж, з кінця 1991-го, почалася 
нещадна війна з газетою голови Товариства Пав-
ла Мовчана. Обривалися — як у метафоричному, 
так і в прямому сенсі слова, — телефони. Топили-
ся ощадні рахунки. Ховалася, а то й узагалі зника-
ла пошта. Писалися чорні листи по видавництвах 
і держкомвидавах. Зупинялися газетні числа. Сто-
надцять разів усілякими ухвалами-постановами 
редакцію виселяли-викидали з приміщення: в дощ, 
у сніг, на мороз (припадало саме на зиму) — там 
робити газету, там давати чесну просвіту, а саму 
газету — офіційно — викинути з усіх бібліотек, аби 
й сліду не було. Власне голова «Просвіти» створив 
коло себе цілу «сексотну» мережу. І докладалися 
йому, і доносили. Олександр Сопронюк не раз і не 
два ловив за руку за гнилим письмом Мовчанову 
шпану: уся вона нині при видавничих центрах, по 
редакціях — при ділі, при посадах. Власне не опи-
сати, не переповісти всього того шакального бруду, 
що його зробив українській газеті «Слово» вічний 
парламентар Павло Мовчан: жодні служби, вкупі з 
комунарами й комсомолами, різноманітними суда-
ми й прокуратурами навіть близько не стоять біля 
його діянь. Саме тоді над газетою «Слово» і Олек-
сандром Сопронюком, як її головним редактором, 
нависли суди і прокуратури. Анатолій Щербатюк, 
с. Лозовата, на Вінниччині, «Дух крові», («Сло-
во», ч. 4, 1992 р.) — початком районна, Печерська, 
прокуратура, потому — міська, що на Хрещатику, 
36. Ігор Бондар (сьогодні — Ігор Бондар-Терещен-
ко), з Харкова, «І тільки потім усе заступить ніч…», 
(«Слово», ч. 8–9, 1993 р.)… І т.ін.. І т. д., тощо. Окрім 
того, окремішньо, ще три, натоді з Мушкетиковою, 
спілкою письменників: Василь Рубан «Мародери», 
(«Слово», ч. 10, 1992 р.) Одне слово — «не так тії во-
роги, як добрії люде» й іже з ними — а за цим усім — 
по газеті загалом — шість судових справ — усі з су- 
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спільно-політичних мотивів: розмови-допити, по-
яснення, експертизи, оскарження. На довершення 
лавинні засуджувальні шквали «їхньої» преси — 
хіба що чукотське радіо оминуло увагою «Слово» — 
газету, що твердо й наступально стояла на всьому 
українському… І була та й зосталась сама собою. 
Голова ОУЧР (Об’єднання українців у Чеській 
Республіці) п. Лідія Райчинець-Затовканюк запро-
понувала була Ол. Сопронюкові виїхати в Чехію, 
до Праги (бо вже судові війни аж надто затягли-
ся…), там було б і «Слово», і їхній часопис «Поро-
ги», офіс, авто, власне — нормальне життя й робота. 
Олександр подякував, але відмовився — не поїхав… 
Тут усе своє: Сонце, Небо…

Того ж таки, 1992 року, в Києві, Олександр Со-
пронюк з друзями — Сергієм Набокою, Олексан-
дром Кривенком, Миколою Княжицьким, Юрком 
Лукановим, Володимиром Рубаном, іншими зна-
ними журналістами створюють National press club 
(Національний пресовий клуб)… Водночас на ре-
дакційному ґрунті постає Асоціація «Нова літерату-
ра»… На шпальтах часопису — Євген Пашковський, 
Євген Пащенко, Ярослав Орос, Михайло Григо-
рів, Василь Рубан, Володимир Цибулько, Сергій 
Лавренюк, Станіслав Вишенський, Вікторія Стах, 
Анатолій Щербатюк, Ігор Бондар-Терещенко, Іван 
Царинний, Юрко Ґудзь, Іван Козаченко, Василь 
Івашко, Андрій Данченко, Михайло Саченко, Олесь 
Ульяненко, В’ячеслав Медвідь, Володимир Дани-
ленко, Тарас Кінько, Михайло Бриних, Валерій 
Ілля… На читацьку авдиторію йдуть: поезія Володи-
мира Цибулька («Майн кайф», «Нєтлєнка»…), пу-
бліцистика Анатолія Щербатюка («Мутація мора-
лі», «Феномен прийдешнього», «Загони санації»…), 
політична публіцистика і філософські есеї Василя 
Рубана («Убий Шамбару», «Ново-неукраїнці»…), 
есеї В’ячеслава Медвідя («ерогенні зони україн-
ського елітаризму», «Свобода невдоволення», «Аки 
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обри»…), проза та есеїстка Євгена Пашковського 
(«Осінь для ангела»; «Література як злочин», «Дві 
війни і один добробут», «Вже скоро в атаку!»…), 
Ігоря Бондаря-Терещенка («Бидло», «Спокута»…), 
Олеся Ульяненка («Наказ», «Сталінка»…), Світла-
ни Короненко («Білий Бог», «Мовчу») … Цього ж, 
1992-го, «Слово» юридично розлучилося з Мовча-
новим відомством, але фізично ще залишалося на 
Музейному, 8. Було, щоправда, кілька спроб — три-
чотири — (Павло Михайлович присилав миротвор-
чі делегації) — аби повернути газету до свого лона. 
Редакція, одначе, на те не пристала. Ручних холуїв з 
Олександра Сопронюка і Кузьми Федченка (відпо-
відальний секретар) не вийшло — служити Мовча-
нові не стали. Лишилися цілі. І вільні.

На шпальтах часопису — поважні матеріали: 
Ріхард Ваґнер — «Жидівство в музиці», «Слово», 
ч. 3, 1994 р.; історичний публіцист з правого боку 
Олександер Наріжний — «Нищення українського 
народу голодом», «Слово», ч. 4, 1994 р.; Алєксандр 
Альохін — «Жидівські та арійські шахи», «Слово», 
ч. 1, 1995 р. Над газетою знову були насунили судо-
ві справи, проте логічний вердикт: Ріхард Ваґнер та 
Алєксандр Альохін — світові генії, Олександер На-
ріжний, друкований у «Вістнику» Дмитра Донцова, 
1932 р., він виходив поза межами України — а всі ав-
тори вже у кращих засвітах, отож, суди відвернули.

…Початком 1995 року газету таки попросили й 
виселили з приміщення, і вона вже й фізично пішла 
у вільне плавання. Від серпня цього ж таки 1995 р. 
Олександр Сопронюк — паралельно зі «Словом» — 
коментатором на українському радіо — редакція 
історико-публіцистичних програм творчо-вироб-
ничого об’єднання художніх програм, Хрещатик, 
26. На першому радійному каналі, суботами, о 14-й 
годині, веде власну передачу «Шляхи». До слова: 
усі плівки, аби дати «добро» на ефір, прослухову-
вали перед цим, цензуровано, наживо, керівники 
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об’єднання. Опріч цього, на третьому каналі — чет-
вергами — був з годинною програмою «Ярославів 
вал». 1997-го, травнем місяцем, за власним бажан-
ням, іде з радіо. Знову безпосередньо стає до «Сло-
ва». Водночас, з кінця 1999-го, — в газеті УРП «Са-
мостійна Україна». Спільно з Левком Лук’яненком, 
Арсеном Зінченком та Олесем Шевченком у складі 
її редакційної колегії. Друкується також — «Україна 
молода», «Літературна Україна», часописі Олексан-
дра Кривенка «Політика і культура», Костянтина 
Родика «Книжник-R»… 2003 року «плотно», з огля-
ду на «вільні» публікації в «Слові», десь на півроку, 
потрапляє — впритул — під око спецслужб —«слєж-
ка», «наружка», «прослушка». «Топтуни»… Ма-
шини… Газета «Слово» тим часом — у приміщенні 
інституту «Республіка», на столичній вулиці Анто-
новича, 12-б, з доброї волі вченого-філолога, поета 
і її очільника Володимира Чемериса та в редакції 
«Української газети», що її редагував на Саксаган-
ського університетський товариш Олександра Іван 
Ольховський. Цього ж, 2003-го, року не стає поета 
першої руки Володимира Затуливітра. Спільно з ар-
хітектором Вадимом Бородіним ховають літератора 
в селі Бучак, Канівського району, що на Черкащи-
ні, — де літератор жив останні роки і загинув страш-
ною смертю (чорний отруйний погар). Створюється 
літературно-мистецький комплекс ім. Володимира 
Затуливітра і науково-дослідницький центр… Бере 
безпосередню участь у всіх культурницьких захо-
дах і вечорах пам’яті письменника: в Києві (музеї, 
творчі спілки), Сумах (університет, гімназії), рід-
ному селі Володимира Івановича — Яблучному, в 
самому Бучаку (Володимирські читання на могилі, 
28 липня, та в день поховання, на Водохреще). На 
прийдешнє, в подальшому, таким же дієвим пред-
метним чином, переймається й опікується пам’яттю 
Юрка Ґудзя, Олеся Ульяненка, Івана Царинного, 
Ніли Зборовської, Михайла Саченка… На час По-
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маранчевої революції — в київському Будинку 
архітектора, на Грінченка, 7 (майстерня — Олек-
сандр Донець, Зоя Донець, кандидат педагогічних 
наук) — з полком «Червона калина», Тернопільщи-
на. В акціях — Майдан, Адміністрація Президента, 
окрім того —«помаранчеві» есеї й публіцистика в 
газеті «Шлях перемоги», ОУН(р). 2005 р. долуча-
ється до альманаху «Артанія». В часописі — поезія 
Олександра Сопронюка, есеї, публіцистика. Знову 
ж таки — «Україна молода», «Українська літера-
турна газета», «Літературна Україна», «Українське 
слово», «Друг читача»… З-під пера Олександра 
Сопронюка виходять літературні портрети (або ж 
шкіци до них) українських мистців — Володимира 
Затуливітра, Юрка Ґудзя, Ніли Зборовської, Івана 
Царинного, Віктора Шакули, Івана Козаченка, Ан-
дрія Данченка, Петра Галича, Вікторії Стах, Оксани 
Батюк, Мирослави Крат, Наталі Клименко, Петра 
Мідянки, Василя Портяка, Вадима Бородіна, Ігоря 
Стратія, Олеся Ульяненка, Олександра Кривенка…

Ґрунтовна публіцистика: про Павла Мовчана. 
«Стояти!», «Слово», ч. 5. Київ 2003, «Артанія», кни-
га 16, № 3, 2009 р.(до двадцятирічного ювілею ча-
сопису); «Лицар українського просвітництва Павло 
Мовчан: «Зустрітися з Солженіциним побоявся», 
«Слово», ч. 1. Київ 2005; «Чужа тінь». Зрада заміни-
ла зраду. Павло Мовчан — як безвічне явище в ни-
нішній безпросвітній Україні», «Слово», ч. 1. Київ 
2006. сайт — ORD;

про Володимира Яворівського. «Блуд», «Сло-
во», ч. 1 Київ, 2008; сайт — «Інша література» (www 
in lit.com.ua)… «Яворівський писака» Ч. 1, Ч. 2, Ч. 3, 
Ч. 4 — сайт SLOVO gazeta. live jomal.com.

Окрім того Олександр Сопронюк окремішньо 
літературно зредагував: книжку Світлани Лелюх 
(гільдія українських драматургів) — «Коломбіна, 
П’єро, Арлекін», сім театральних казок», загалом 
зроблено близько 20 п’єс, ставилися Київ, Харків, 
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Чернівці, Донецьк, Запоріжжя…; поетичну збірку 
Віталія Бориспольця «Платний пляж на Стіксі–2»; 
документальну повість Миколи Степаненка «Май-
же все про смерть В’ячеслава Чорновола». Том 1; 
мистецьку автобіографічну есеїстику художни-
ка Володимира Гарбуза «Космогонія творчости», 
«Чорнокрил»; мистецький альбом авторства Віта-
лія Солодова та Миколи Волги «Арт-Абетка»; що-
денник архітектора Миколи Волги «Добрі люди ще 
не перевелися!»; Юрій Шепетюк «Найважливіше; 
поезії», Київ–2008, Видавництво «еКО-ВІВАТ»; з 
Оляною Чередниченко, переклад — «Барон Мюнха-
узен» Распе.

Належить: 
Асоціація українських письменників. 
Фонд вільних журналістів ім. В’ячеслава Чорно-

вола.
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