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ЧЕРВОНО-ЧОРНЕ СЛОВО УКЛАДАЦЬКЕ,

в якому укладач скаржиться на те, 
що мусить те слово казати, хоч і не хоче, 

а відтак, ніби насміхаючись над шляхетними читачами, 
сплітає всілякі дурниці про знайому бабцю і вкраїнську пустелю, 

про Поезію (з якогось дива – з великої літери) і кагал, 
а насамкінець чи не з хворої голови ляпає вже щось геть несусвітнє – 

про якогось Бібліотекаря і Теокритового солов’я

Поза всяким сумнівом, що це «Червоно-чорне слово укладацьке» зайве, 
що його писання (чи, радше, вимучування) – 

то лише марна трата часу, нервів і паперу. 
І не лише тому, що подібних «Слів...» ніхто із читачів, котрі поважають себе 

(а про інакших стосовно сеї антології укладач навіть чути не хоче!), 
не читав і читати не буде. 

І не тільки тому, що горопашний укладач уже все сказав хай і чужими, 
але стома жіночими дивоголосами, а поза цим йому залишається 

хіба що переповідати вкраїнську пустелю. 
Тут справа в речах незмірно неуявніших – чи можливо в принципі її переповісти? 

Але мус – то великий пан, як любила приказувати одна знайома, 
а тепер уже покійна, бабця.

Відтак згаданий укладач мусить сказати, що ся антологія 
плекалася досить тривалий час, щоби претендувати на щось путнє, 

а з огляду на це вона й претендує.
– А чи плекалася вона з любов’ю? – 

може засумніватися один із любоволюбних читачів. 
– Плекалася з любов’ю, – 

почув би той читач поштиву і нелукаву відповідь.
І це попри те, що укладач, будучи при здоровому розумі і твердій пам’яті, 

добре тямкує, що єдине істинне призначення всіляких поетичних антологій – 
хіба що прикрасити означену пустелю 

(та й то, далебі, за цілого ряду сприятливих обставин).



  

Можливо, хтось із довколалітературних ворохобників 
найде хиби уже в самій назві «Червоного і чорного», 

небезпідставно твердячи, що антологія 
знайомить не лише із поетичним XX сторіччям, 

а й ще поетичнішим XXI. 
Можливо, дехто стане кпити 

із самої манери притуляння шановних авторок – 
за «правом народження» 

чи, що мені більш подобається, «голосом крові». 
Можливо також, комусь видасться не досить доладним сам їх добір... 

У всіх згаданих і не згаданих випадках на свій захист 
укладач може сказати лише одне – 

що то його вибір і його смак. 
Зостається сподіватися, що цю антологію, як і її побратима, 

гортатиме достойний читач, 
а не якийсь нетямковитий віршолюб, 

котрий з дурної голови щиро вірить у те, 
нібито Поезія читається кагалом 

і для кагалу пишеться. 
Він, звичайно ж, помиляється, 

але спробуйте переконати його у супротивному!

P. S. 
Певно, недоречно, але чомусь пригадався вірш 

«До маленького поета з антології» 
(і навіть не сам вірш, а його оглав), 

написаний одним знаним Бібліотекарем. 
Недоречно тому, що у цій антології немає ні маленьких, ні великих поетів. 

Є поети, 
які би згрішили, твердячи, що боги до них були заскупими, 

і є їхня Поезія. 
А читачеві (за умови, якщо такий у наші темні часи трапиться) 

зостається лише слухати, «як Теокритів соловей співа». 
Дякувати планиді, що він ще таки співає!
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УКРАЇНКА
Леся 

«ТАКИЙ ДЛЯ НАС БУВ ВИХІД ІЗ ЄГИПТУ...»



Леся Українка 

13 (25) лютого 1871 р.

м. Новоград-Волинський

домашня і самоосвіта

1 серпня 1913 р.

м. Сурамі (Грузія)

«На крилах пісень» (1893), «Думи і мрії» (1899), 
«Відгуки» (1902); поеми «Давня казка» (1893), 
«Одно слово» (1903) та ін.

драматургія – «Одержима» (1901), «Кассандра» 
(1903-1907), «В катакомбах» (1905), «Лісова пісня» 
(1911), «Камінний господар» (1912), «Бояриня» (1913) 
та ін.; переклади – «Макбет» В. Шекспіра, «Каїн» 
Дж. Н. Ґ. Байрона, «Пекло» Данте, «Книга пісень» 
Г. Гайне (1892) та ін.

Час народження:

Місце народження: 

Освіта:

Час смерті:

Місце смерті: 

Збірки:

Інші твори:

Леся 

УКРАЇНКА 
поетка, драматург, перекладач



«Такий для нас був вихід із Єгипту...»

8 9

ДОСВІТНІ ОГНІ
Ніч темна людей всіх потомлених скрила 
      Під чорні, широкії крила. 
         Погасли вечірні огні; 
         Усі спочивають у сні. 
      Всіх владарка ніч покорила. 

Хто спить, хто не спить, – покорись темній силі. 
      Щасливий, хто сни має милі! 
         Від мене сон милий тіка...
         Навколо темнота тяжка, 
      Навколо все спить, як в могилі. 

Привиддя лихі мені душу гнітили, 
      Повстати ж не мала я сили...
         Зненацька проміння ясне 
         Од сну пробудило мене, – 
      Досвітні огні засвітили! 

Досвітні огні, переможні, урочі, 
      Прорізали темряву ночі, 
         Ще сонячні промені сплять, – 
         Досвітні огні вже горять. 
      То світять їх люди робочі. 

Вставай, хто живий, в кого думка повстала! 
      Година для праці настала! 
         Не бійся досвітньої мли, – 
         Досвітній огонь запали, 
      Коли ще зоря не заграла. 

НАДІЯ
Ні долі, ні волі у мене нема, 
Зосталася тільки надія одна: 

      Надія вернутись ще раз на Вкраїну, 
      Поглянути ще раз на рідну країну, 



«...Але  я вислизаю  з розтулених Божих долонь»
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ОСАДКО
Ганна 

«...АЛЕ  Я ВИСЛИЗАЮ 
З РОЗТУЛЕНИХ БОЖИХ ДОЛОНЬ»



Ганна Осадко 

4 червня 1978 р.

м. Тернопіль

українська філологія Тернопільського національного 
університету, кандидат філологічних наук

«Та, що перевертає пінгвінів» (2009), «Знаки приватної 
пунктуації» (2011)

Час народження:

Місце народження: 

Освіта:

Збірки:

Ганна 

ОСАДКО 
поетка
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кропива дводомна
Росте 
завжди самотою
де не посій – там і вродиться,
нелюдимкою саме тою –
попід парканами й смітниками
моєї відчуженої вітчизни:
корінням – як дерево, глибоко в землю,
руками – як дівчинка, високо вгору
смутна одиначка вовкувата,
синя_аж_зелена панчоха:
«тільки без рук, будь ласка».

Жалива велика,
дівка схарапуджена,
сто голочок наляканих
навсібіч виставила –
таку не візьмеш голіруч, не обнімеш,
у пальцях скалочки 
жалких жалощів дитинних:
як же мені не плакати?

Кропива дводомна,
де ти зараз, з ким ти зараз насправді?
Два доми_два тереми в твоєму серці,
дві риски паралельні на твоїх долоньках –
Стоїш збентежена, роззираєшся...
Перший дім_що у нім – виярок позад хати,
де корінням в каміння вплетена,
наче маківка в коси...
Другий дім_в сні однім – бачений, та далекий,
вирій лелечий сонячний –
а в тебе і крил немає...

Сестро моя наїжачена,
джигуха золотоока,
розкажу тобі казку дівчачу 
про лебедів зачарованих –
одинадцять братів сердешних,
і про Ельзу, як я, маломовну,
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Вечір («Зачерствіло небо в гущавині...») 133
Поет 133
Поетові 134
Жнива 135
Нерівний триптих
    I. Говорить вітер 135
    II. Пісня трав 135
    III. Говорить камінь 136 
Flamenco 137 

Ліна КОСТЕНКО
«Я ВИБРАЛА ДОЛЮ СОБІ САМА…»
«І засміялась провесінь: – Пора!..» 141
«Страшний калейдоскоп: в цю мить десь хтось загинув…» 141
«Послухаю цей дощ. Підкрався і шумить...» 142
«Шукайте цензора в собі...» 142
«Стоїть у ружах золота колиска…» 142
Доля 143
«Не треба думати мізерно...» 144 
Маркова скрипка 144
«На конвертики хат літо клеїть віконця...» 145
«Чоловіче мій, запрягай коня!..» 145
«Настане день, обтяжений плодами...» 146
«Буває мить якогось потрясіння...» 146
«Мабуть, ще людство дуже молоде…» 147
«Яка різниця – хто куди пішов?..» 147
«Страшні слова, коли вони мовчать…» 147
«Я дуже тяжко Вами відболіла…» 148
«Моя любове! Я перед тобою…» 148
«Осінній день, осінній день, осінній!..» 149
«Виходжу в сад, він чорний і худий...» 149
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«Ісус Христос розп’ятий був не раз…» 150
«Сніги метуть. У вікнах біле мрево…» 150 
«Надходить ніч. Думки у неї хмарні…» 151 
«Хтось є в мені, і я питаю: – Хто ти?..» 151 
«Сади стояли в білому наливі…» 151 
Свят-вечір 151 
«Чорні верби над ставом. Білий колір води…» 152 
«Жовтенька квітка хилитається…» 152 
«Ґондоли – чорні. Бо в чуму були…» 153
Маруся Чурай. Фрагмент
    Розділ IX. Весна, і смерть, і світле воскресіння 153

Марта ТАРНАВСЬКА
«…ХВАЛЮ ІЛЮЗІЮ, ЩО ПОМАГАЄ ЖИТИ…»
Запрошення 159
Хвалю ілюзію 159
«Чи й ти ішов крізь ніч?..» 160
«Є в мене життєрадісне звіря...» 160
Автопсихотерапія 161
Зальцбурґ 162
«Коли душа у тебе повна мрій…» 163 
«Як шість годин продзвонять дзиґарі…» 164 
«О, місто музики й старовини…» 165
Біла ніч 166
Слово про полк ілюзій 166
Memento 168
«В житті моєму теж був Бабин Яр...» 168
Розмова з філософом по дорозі з Гантеру 169
Geiranger 170
Південнокаліфорнійський реквієм 170

Емма АНДІЄВСЬКА
«…ВЕЛИКЕ – ВЕРШАЧИ – В МАЛІМ»
«Я в камені згубив своє обличчя...» 175
Час 175
Перське 175
Фраґмент літа 176
Незаконна зустріч з пророками 176
Шматок лісу 176
Закони божественности 177
Різні вдачі 177
Відтінок 178
Базар на межі сну 178
«Як гаснуть вогні, і ніщо не міняється...» 180
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Проєкт до вивіски базарів Страшного Суду 181
Спокуси святого Антонія
    LXI: «Стрибок – і ані сплеску, ні відлунь...» 182
Краєвид нижче нуля 183
Віґілії С 183
Античні ремінісцензії 
    VII – Гекуба на тлі сутінків 184
На березі 184
Клепсидра 185 
Цвіркуни розтягують порожнечу 185 
«Без шкіри – на вітрі…» 186 
Вітри Азії 187

Леся КЛИМЕНКО
«…ЯК ДОБРЕ, ЩО НА СВІТІ ВІКНА Є!..»
Падають зорі 191
Зимове 191
«Вікна мої – на захід...» 192
«Було нас троє. І нічне таксі...» 193
«Вікно полум’яніло у пітьму...» 193
«Жовті гвоздики зі снів переходять в життя...» 194
«Сьогодні Покрова...» 194
«Не помирають від щастя...» 194
«Це так давно було! сто тисяч літ тому…» 195 
Молитва 195

Галина ГОРДАСЕВИЧ
«…ТАКІ МИ Є. МИ БУДЕМ КРАЩИМИ!»
«Хочете – приймайте на віру...» 199
Застольна пісня 199
«Дорогоцінносте життя...» 200
Покаянний псалом 201
«Весна проходить, як чекання...» 202
Вірш для нащадків 202
«Покоління...» 203
Діалог 203
Рядок з літопису 204
Зрада 205
«Було це, пам’ятаю, вранці...» 205
«Дарувала мені весна...» 206
«Сіяла пшеницю…» 206
Дві старовинні козацькі пісні 
    II: «Ой, піду я битим шляхом...» 207
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«На берегах тієї ріки...» 207
«Чотири пори року...» 208

Лідія КУЛЬБАК 
«…ВІД ІМЕНІ ПЕРШОЇ ПАМ’ЯТІ»
«Непевні тіні – напевне, стіни...» 211
Такі простенькі питання 211
До Моцарта 211
Суперниця 
    III: «Як зацвіте, сусіде, ваш садок...» 212
    IV: «Згортає сивий ліс по осені сувій…» 213
«Процвіла, пробриніла, мов сага...» 213
Васильки 214
Кульбаба – квітка дводольна 214
«Вже дарунків давно не приємлю...» 215
«Ім’я твоє – і крапка, що над «і»...» 215
Вода навпаки 216
Квітка, в якій ночувала бджола 216
Дива кольорові 217
Перша пам’ять 218
Право пальчиків 218
Балада про війну, про землю і діток 219
Друга матір 220
Горньої путі 221 
Останній лист 221

Наталя КАЩУК
«ЯСЬМИНОМ ЯСНИМ КВІТЛА ТИ КОЛИСЬ…»
Сон 225
Вечірній настрій 225
«Не рік – віки німа була, безкрила...» 225
«Спочатку ожили безсловесні речі...» 226
На прощання з коханим 226
«Червоногрудий дятел воду пив...» 227
Перед фрескою Врубеля «Надгробовий плач» 228
В сутінках болю 
    4: «Ясьмином ясним...» 229
«Золотим сліпим дощем...» 229
Гойдалка 230

Валентина МАЛИШКО
«ЙДЕМО ТУМАНОМ, ПЛИВЕМО ТУМАНОМ…»
«Впливаємо у літо, мов човни...» 233
Яблуня 233
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«Любив мій батько явори…» 234
«Такий ясний, такий умитий світ...» 234
«Йдемо туманом, пливемо туманом...» 235
«Я все твоє життя пережила...» 235
«А дні стоять такі, що – Боже мій!..» 236
Світає 237
«А сонце попускало паруси...» 237
Ти і я 238
Острови доброти. Вінок сонетів 
15: «Прости-прощай, зелене літо...» 238
Сива груша 239
Лампа Аладина 239

Ганна СВІТЛИЧНА
«ВДЯГЛИСЯ У ЗИМУ МОЇ БЕРЕГИ…»
«І все так чисто, первозданно...» 243
«По той бік сніги – і по цей бік сніги...» 243
«Сади цвітуть – вже не мої сади...» 243
«Тут все не так. Тут все не як тоді...» 244
«І ось межа – я зупинюсь на ній...» 245
«Цей перестиглий дух зів’ялого шалфею...» 245
Воскресіння 246
«Повториться із кокона мотиль...» 246
«Земля поетів і земля пророків...» 247
«Я так люблю – мов до болючого...» 248

Тамара СЕВЕРНЮК
«ЦЕ – ПРИРОДА РЕЧЕЙ. ЦЕ – ЛУКРЕЦІЙ…»
«Красилів. Скарженці. Полонне...» 251
До брата 251
«Щось крапотить і сіється у сні...» 251
«Очищався день дощем...» 252
«Так в світі доброго багато...» 252
«З Антоничем в осінньому саду...» 252
Старокостянтинів 253
«Збілів і опав жасмин...» 253
«Нічної води цвітіння...» 254
 «Спухає кроки турецький міст...» 254
«Рання осінь. Тіні сосен з круч...» 254
«День розпашілий. Сонце високе і коні...» 254
Лист зимовий 255
За фіранкою 255
«На галявині, де виснуть...» 256
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«І от коли все тоне, ти – пливеш...» 256
«Якби не ця розбризкана дорога…» 257 
«Ця дорога така ще рання…» 257 
Зблиски 258 
Ворожба 258 
«Тріпоче п’янко смерку нить…» 259
Terra deliberandi. Із циклу 
    Свідки… 259 
    Дай… 260 
Гончарня 260 

Марія ВЛАД
«ДОБРЕ, ЩО Є ВЕЧІР НА СВІТІ ЦЬОМУ…»
«Даруйте мені вогненність слова...» 263
Три слова 263
«Сійся-родися, добро...» 264
В дідові гори 264
«Неси мене, вітре, неси!..» 265 
Опришки 265
Мати 266
«Білі вівці небо пасуть...» 267
«Падаю з гори птахом...» 267
«Смереки аж чорні...» 268
Грають в дримби вітри 269
«Я дивилася на море...» 269
У світ 270
«Білий папір повертає мене в дитинство...» 271
«Мій дід вівчарив...» 272
В саду 272

Ірина ЖИЛЕНКО
«ТАМ – ЧЕРЕЗ НЕБО – БЛАГОВІСТ ПЕЧАЛЬНИЙ»
«Постаріла. Що за горе?..» 275
«Прощання, прощання, прощання...» 275
«Жила я просто, ясно, тихо...» 276
Вечір у Вербну неділю 277
Жебрацька пісня 277
На  мотив  Тувіма 278
Осінь. Нічна музика 279
Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна... 280
Йозеф Гайдн «Прощальна симфонія» 281
Заздрість 282
Зелений шум 283
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Зимовий мотив з візитом пічника 285
Озеро в грозу 286
Любов 287
За золотими вікнами зірок… 288
Молитва 289 

Раїса ЛИША
«…ВІЧНОСТИ ГОЛЕ ДИТЯ»
«плив човен…» 293
«птиці сполохали кущ…» 293
«очеретяне сяйво…» 293
«поклали в снігу…» 294
«розгризли коріння неба…» 294
«людина ввіткнута…» 294
«світ лежить на хмарі…» 295
«страшно…» 295
«калино-серце…» 295
«взялось собі золоте віконце…» 296
«час відлітає…» 296
«небо в густому як ліс…» 297
«боюся що сонце…» 297
«вуста жоржини…» 297 
«поки Оріль…» 298 
«карнавал у китицях циганки…» 298 
«Діво Маріє…» 299 
З очеретової сопілки 301

Оксана СЕНАТОВИЧ
«…НА ВОЛОСКУ ПАВУТИНКИ…»
«Перестрашена – страхуюсь…» 305
Жінка, яка мусила бути воїном 305
Карта року пливе під ногами 306 
Мікроскопічна ідилія 307
Незабудки 307 
Творчість 308
Климентина Попович 308
Лист Лесі Українки до Стефаника 309
Кахля: вояки перед фотоапаратом 309
Кахля: портрет бабуні 310
Застільні часи 311
Кульбабин сніг 311
«Друже мій, долею даний мені...» 311
Вічна мандрівниця 312
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Ганна ЧУБАЧ
«…Я ПОЧАЛАСЯ, МОВ ЛЕГЕНДА ТРОЇ»
«В самотніх стінах...» 315
В твоїх обіймах 315
«Цілую посмішку твою...» 315
Мої річки 316
«Таке це літо золоте...» 316
Осінній дим 316
Важкі дощі 317
«Зацвів мій сад...» 318
Колеса історії 318
Душа і любов 319
Годинник із зозулькою 319 
Білі метелики дня, чорні метелики ночі 320

Світлана ЙОВЕНКО
«ПРО ЗАХІД СОНЦЯ ЗАХІД СЕРЦЯ ЗНАЄ…»
Дихай! 323
«Дві жінки, дві сльозинки, дві змії...» 323
«Уздовж алеї – вітер золотий...» 324
Мова дощу 324
«Нічого зайвого. На гребені гори...» 326
Річка берегу каже 326
«Лише дивитися, як пада сніг...» 327
«І кожна квітка кетяга бузку...» 327
Стократ зваблива 327
«Волелюбність» 328
Скляна елегія 328
Час 329
«Усі вже мертві, хто тут дармував...» 330
Соснам в Ірпені 331 
Фрази 332 
Міст через осінь 334 
«Не тобі мене, а мені тебе…» 334

Людмила СКИРДА
«…В НАЙМИ ДО ЗОЛОТОЇ НОЧІ»
День трави 
    I: «Рожева вогкість...» 337
«Там кипарисова алея...» 337
«Як ясно та зоря горіла...» 338
«У цім провулку, золотім...» 338
Передчуття 339
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«Над нами пропливуть роки...» 341
Пісня про золоту ніч 341
Читаючи Гомера 341
«І проступає сонце крізь туман...» 342
«Так сонце падало між сосен...» 342
Самотність посеред зими 342
«Вночі, коли погас овал вікна...» 343

Світлана ЖОЛОБ
«…ТІ ЧЕРВОНІ МАКИ БЕРЕСТЕЧКА…»
Перун 347 
Вціліла амфора 347
День справжньої весни 348
«Милий, чи я ж тобі рівня?..» 348
«Із серця вирвеш, проклянеш...» 348
«Дві бджоли гули над сливою...» 349
«У сніговинні білої палати...» 349
«Як легко біжить по камінню...» 350
«Душа пила з гіркого джерела...» 350
«Не чути безголосої зозулі...» 350
«Пробач мені, сестро, за свято…» 351
«У синьому небі так довго не тануть...» 351
«Білим деревом стану...» 351
Макове поле 352

Богдана КРИСА
«…А РЕШТА УСЕ – ВРАЖЕННЯ ПОДОРОЖНІ»
«І море вод – першопочаток плоті...» 355
«Коли мої слова підуть до інших...» 355
«Книга тебе захистить і зробить навік беззахисним...» 356
«Простір гуде. Темно у світі і голо...» 356
«Батьківщина – це там, де немає мене...» 357
«Браття мої во книжках...» 357
«Цей пізній спогад у парадній рамі...» 358
«І гоїть, і ранить. І вгору несе, і вниз...» 359
«Той час понад усе був найдорожчий...» 359
«Меди старі – насподі крапля світла...» 360
«Як милий сон, минулися розмови...» 360
«По усіх вороттях...» 361
«Хто з боярів який – не спитати...» 361
«Порічок там оскомина зелена...» 362
Сон 362
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Неля ШЕЙКО-МЕДВЕДЄВА
«…З ПІДНЕБЕССЯ З ДІАСПОР 
НА СПИСАХ СМЕРЕК…»
«Нині біля хати, що дід збудував...» 365
«На Сухій горі – Красуля...» 365
Чур і Пек 366
Спроба віршування 366 
Нафтарня… Копальня… Баня… (кін. 40-х) 367
Ябко на штири барви 368 
«Хрестили мя в тій церковци…» 370
Пісня Ганьці (здалека) 371
Свóя держава (стара знимка) 372
«...ми співали йому колядки...» 373
«Кладовище. Ужгород...» 374
Перед Різдвом 375
Медитація (біля вікна) 376
Камінь спотикання 378
Марнота творення 378
«Все закінчується, щоб розпочатися...» 379
Жінка (фотосесія) 380
Братові 381
Старі знимки 382

Марія ЛЮДКЕВИЧ
«…І ГОЛОС ПУСКАЮ НА ВОДУ – 
НА СРІБНОГОЛОССЯ»
Мій сивий Львове... 385
«Друг мій сяде навпроти...» 385
Я озираюсь 386
«У час, коли безсоння нить снує...» 386
Голос вертається 387
Пісенька безсоння 387
Смеркання 388
Звикаючи до мовчання 388
На вербовій гойдалці 389
«Косівський глечик, герань на вікні...» 390
«Ми жили в соснах, як пани...» 390
«Загляну в пам’ять – дитинство бачу...» 391
«Старий чоловік...» 391

Софія МАЙДАНСЬКА
«…І ЛІС, ЩО БЛУКАЄ В ДІВЧИНІ»
«На тарелі когутики...» 395
Ліс 395
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Косовиця 395
Похвала кроснам 396
Жорно 397
«Я забуваю тебе...» 397
Покинута хатина мисливця 397
«Колись було весело нам...» 398
«Відчинені вікна лісу...» 399
Перше кохання 399
«У місті, де ми не зустрілись, я знову...» 399
«Горілиць лежить моє село...» 400
«Не одвертай від мене...» 400
«Я давно з тобою поруч...» 401
Стара Рогізнянська школа 401
Епістолярії 
    Лист 36: «Пишеш мені…» 402

Валентина ОТРОЩЕНКО
«…БОЖОЮ БІЛІСТЮ В СВОЇЙ ПІТЬМІ…»
Берестечко (пожнив’я) 405
Трахтемирів 405
«напровесні понад ярами...» 405
«й огорне смуток...» 405
«вози козацького обозу...» 406
«кров літає тяжко...» 406
«вечір і пісня в берегах дівочих хусток...» 406
«убогих довге життя...» 406
зимовий день 407
веснянка 33 року 407
тулячись до вічності 407
«пролетіли цим обличчям чорні птахи...» 408
«чорна шовковиця...» 408 

Галина ПАЛАМАРЧУК
«…І ДАЙ СОБІ СПОКІЙ, І ПРОСИ СОБІ СИЛИ»
«Сірі вертикальні стіни лабіринту...» 411
«Мене Господь візьме ласкаво...» 411
«З коробки простору...» 411
«Життя минає. я нічого й не хотіла...» 412
«Ще один вечір з твоїми м’якими очима...» 412
«Поезія – не в житті...» 412
Юдоль 413
«Грузьке болото вхопило ноги...» 413
«Гойдалка, дочко...» 414
«І осінь холодні тумани стеле...» 414
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«Не продають квитків на електричку...» 414
Ялинка. Елегія 415
«Червень. Печена картопля під хмизом...» 416
«Коли йдеш по житті...» 416
«Синій вечір. Обережна звірина...» 417
«Мокре бадилля. Все дощ і дощ...» 417
«Десь отам, знаєте, де переходи...» 417
«…Озирнися – ти думаєш...» 418
«Горить калина, як в гарячці...» 418
«Ще пух літає, глянь – ще пух літає...» 418
«Декорації – клей, картон...» 419
«Мішок твій із добром легенький, наче крильця...» 419
«В траві посидіти-полежати в траві...» 419
Тінь 419
«Так сочиться надрізана гілка...» 420 
«Ще не зима, ще тільки глупа осінь…» 420 
«А де ти є наразі…» 420 
«Після дослідів Божих, німоти, стоїцизму, розлуки…» 421 
Цікаво 421 
«А ви цілували камінь?..» 422 
«…висить на зламаній осі…» 422 
«Усе життя, по суті, безглузде…» 423 
На рівні душі 423

Галина ТАРАСЮК
«І ДУША ПОЛЕТИТЬ. І… ВЕРНУТИСЬ НЕ СХОЧЕ…»
«За що ця розкіш нам? Ця благодать?!.» 427
«Як з хмари лавина сніжна...» 427
«А слова до вуст тулилися…» 427
Заклинання 428
Балада про нескореність 429
Громадянська війна 429
Зимовий етюд 430
Сімейний портрет 1948 року 430
Поезія 430
Жіноча повість. У чотирьох частинах з епілогом 431
Псалом 432
«Ось я іду. Тільки нитка дощу тонша…» 432
Епілог 433
«Воля Твоя безмежна...» 433
«Зелена падалиця слів...» 433
«Я ще не випила до дна...» 434
Амбіції 434



Червоне і чорне: 100 українських поеток ХХ сторіччя  

«Ви ще згадаєте мене...» 434
«Ми пройдемо поволі...» 435
Нарешті 436
«Отак по горло як плисти...» 436

Любов ГОЛОТА
«…ЧОРНОДОЛЕЮ ВПИСАНІ В КНИГИ ВЕЛЕСОВІ…»
«Мале щербате глеченя…» 439
Вечір 439
«У цьому світі, повнім білих днів…» 440
«Ви лише тінь даремних сподівань…» 440
«Чорніє сад, як давні уставки…» 441
Пісня траві 441 
«Оце гостюю – наче в небилиці…» 442
«Хай буде неділя на білому світі…» 443
«Я тут одна. Ніхто мені не пише…» 443
«Весна стрімкіша за моє життя…» 444
Імена. Диптих 
    I: «Глибокі й темні лики, як вода…» 445
    II: «Дзвенить льодами барбарис…» 446
«Булані, чалі, білі, вороні…» 446
Мій ненаписаний роман 447
«Зістарілася смерть моя зі мною…» 449
«О, як ми кохались, як солодко й ніжно любили…» 450
Замовляння Чорного Місяця 451
Остання вовчиця в степу 452
«На переїзді, де іржаві рейки…» 453
Вічний погонич 454

Галина ТУРЕЛИК
«…МОВ АРХАНГЕЛЬСЬКОЮ ТРУБОЮ 
З НЕБА ВИДУТІ НА БЕРЕГ»
Сніговий кальвіль. Із циклу 
    «Дві хризантеми ти привіз мені…» 457
    «Пора снігового кальвілю…» 457
У тім селі. Із циклу
    «У тім селі є цвинтар край асфальту…» 458
    «У тім селі за хатою – сіножать…» 458
Мандри української душі  
    І: «Я розумію: вже моя ріка…» 459
    ІІ: «Дівчинко моя, хоч не моя ти…» 461
Те, що колись моїм життя було… 462
«Перетікання слів простих у цноту…» 464
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«Не прощаймося, мій незбагненний…» 465
Готика 465
Терези 466 
Число 466
Стезя самоти 467
Остання ілюзія 468
Вишивання білим по білому 469
Перехід 470
Афиновий схил 471
Найсильніші 472
Сон 472
Тісна обручка 473
Пастораль 474
Плавба. Децими 475

Галина КИРПА
«…Я ЩЕ Є… ЩЕ Є… ЩО АЖ НЕМА…»
Всього-на-всього день 479
Світ Догори Дном 479
Не дай, Боже 479
«поцейбіч – я…» 480
«Душа тепер – мов річка в повінь…» 480
Настрій 481
«Як пережити вечори холодні?..» 481
«Онде й листочок останній із груші…» 481
Різдвяна ніч 482
Питання 482
Раптом зацвіла калина 482 
Лелека боїться 483
Сіре все 483
Лист Василеві Голобородькові 483
Світлані 485
«Сумні листи у того чоловіка…» 486
«Птахи на крилах несуть…» 486
«Бери мене, журбо, бери…» 487
«Тільки не камінь, тільки не камінь…» 487 
Сидять яблука 488 
Ніч зсередини 488

Теодозія ЗАРІВНА
«ТЕПЕР ВИ – ІСТОРІЯ, ВИБАЧТЕ МЕТАМОРФОЗІ»
«Захід поезії сумний...» 491
«Туди ще тягне магнітом...» 491
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«Так вітряно. Прогноз не любить нас...» 492
«Це місто приборкає кожного з нас...» 493
«Ці миті напам’ять, у код підсвідомості, в шурф...» 493
«Ілюзії вже розбиті. Тепер стало легше. Пустка...» 494
«Розбивається дзеркало вод, підкидаючи грудку...» 494
«Фінал для вакацій. Осуга на дні черпака...» 495
«Автобус відходить, і вітер втирає вологу...» 495
«Раптово повернеться вечір з далеких країв...» 496
«Старі паралелі сосон висвітлюють перспективу...» 496
«Я вас викликала з нічого в пустелю лунку...» 497
«О серафим похмурий – думок зависла пляма...» 497
«Не жди у плеєрі повтору...» 498
«Життя матерія проста...» 498
«Боже, ти любиш сильних...» 499
У межах резонансу 499
«Жовтневий демарш напівголих і звільнених кленів...» 500
«Щасливі ці люди...» 501
«Немає для злету погоди й причини...» 501
«Це дуже поєднує...» 502
«Вмирають поети...» 503
«Яка весна! Холодний подих щастя…» 504
«Осягнувши методику...» 504
«Легенькі хмари зашивають небо...» 505
Не повторивши Моцарта 505

Наталка ПОКЛАД
«…У НЕСВОБОДІ ВТРИМАТИ СВОБОДУ»
«Ще сад є. Тиша в нім і тінь...» 511
«Це не воли, не круторогі...» 511
«Мов жовтий лист, осінній день...» 512
Листопад 512
«Така висока благодать...» 512
Дорога додому 513
«Я б, може, боялася...» 514
Різдвяний спогад 514
Ворожба 515
Єва 516
«Часе дивний, у віспі базарів-торгів...» 516
«Ні озирань уже, ні нарікань...» 516
Обруси 517 
Погоня 518 
«Як в деревах зимових – мовчання живе…» 518 
Андріївська церква 518 
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Початок. Із триптиха 
    «Падав камінь і бив, як годинник…» 519 
Слід 519 
«Осіннього дощу прощальна меса…» 520

Неоніла СТЕФУРАК
«БЕЗ ЛЮДИНИ. В ПУСТЦІ. В ОДНИНІ»
«Останній день Помпеї» на стіні…» 523
«Покличуть іменем твоїм…» 523
«Діти божі — земні поетки…» 523
«Якби не легенда, ким би ти стала, Дзвінко?..» 524
«Скільки нас, задивлених у себе…» 524
«Такі яскраві сни перед світанком…» 525
«Все, що я можу для тебе зробити…» 525
«Є стан душі…» 526
«Що ж, напевне, можна жити…» 527
«Ворожиш на каві… А що наворожиш на крові…» 528
«Нас п’ятеро…» 528
«Дощ іде. Субота. Суєта…» 530
«Так мало слів і так багато світла…» 530
«Трембіти довго квилили…» 531
«Горнятко пахло лісом. Ми пили…» 532
«На будинки, трамваї, мости, ліхтарі…» 532
«Добре, що є порожні...» 533
«Посміхнуся кішці і собаці...» 534
«Твар безсловесну притулиш – чолом до чола...» 535
«У місті, де духмяно пахли липи...» 535
«Чи у мені, чи поза мною...» 535
«Прощай! – сказала світові, в якому...» 536 
«Химери часу і химери сну…» 536 
«Коли зорі нічні протинають стелю…» 537 
«Отож – скоро я не матиму…» 537 
«Я ніколи не думала, Боже…» 538

Наталя ДАВИДОВСЬКА
«…ДЕ У ЧОРНІЙ ТРАВІ 
ЗОВСІМ СИВА ТРАВА ПРОРОСТЕ…»
Діти трав 541
Озеро 541
«Хотілось бути сильною. Авжеж…» 543
«Вічносте, до сповіді я стала…» 543
Вітряк 544
Відбитки. Цикл 
    I: «Ти – хто така?..» 544
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    II: «Я знову не боялась висоти…» 545
    III: «Ми – обіч йшли…» 546
«Забуду все, що вміла говорити…» 547
«Вороння мене покрáде – не лишай…» 547
«Уявляєш, уявляю…» 548
«Нас ніхто не розлучить…» 549
Імена 549
Сад вічності. Фрагмент з поеми 550
Ностальгія. Псалми 
    Шепіт в собі… («Впізнай мене і намалюй на склі…») 551

Надія CТЕПУЛА
«…ASTRO TURISTO…»
«Застигли древні маски площ…» 555
Київ-птах 555
«…не плач…» 555
«Холодно й біло, і звуки промерзлого міста…» 556
«Зацвіла омела – заметалося літо…» 556
«Бруківка синя, з полиском ліловим…» 557
«Глуха провінція…» 558
«Околиці в дощах. Поля порожні…» 558
«Над полями туман затужавів…» 558
«Червоне око лампи. Білий сніг…» 559
«Імла. Холодні ліхтарі…» 559
«Келих льоду, відчаю і вітру…» 559
«Вітер веде мене в степ…» 560
«Не скрипнуть, не крикнуть, не видихнуть двері…» 560
«Відкрите серце – як жива мішень…» 561
«Облітають сади, осипається цвіт…» 561
«Люблю твій голос надвечірній…» 561
«Ідуть дощі, і я із ними йду…» 562
«Луна луни відлунює луною…» 562
«...Чоловік шукає Кафку…» 562
«Над сум’яттям промоклих…» 564

Наталка БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ
«...У КОЖНІМ МІСТІ Є ГОТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬ...»
Поезія 567
Вино ангелів 567
Гербарій 568
Ластівки 569
Ангел 569
«Забуваються лінії запахи барви і звуки...» 570
Сестра 571
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Hotel Central 571
Люди пристрасті 573
Божевільні літаки 573
Лютий 575
Сто років юності 576
Калина 576
«З листопадних небес, із нічної пітьми Скорпіона...» 577
Вальс 578
Дитинство 579
«Жодне кохання не щастя, тим більше оце...» 580
Хор хлопчиків 580
Пора репетицій 581
Покинутий дім 582
Вишивка 582
Кіно самурая 583
«І сніги – не сніги, і поля...» 584
Листопад 585

Людмила ТАРАН
«...АТЛАС ТОНКОЇ БОЖОЇ РОБОТИ...»
«Спочатку я себе боялась...» 591 
Вишневий клей 591
«А якою мовою ти плачеш і смієшся?..» 592
«Ця жінка не при розумі. Вона...» 592
«Любовнi пси...» 593
«Пiдгодовувати серце...» 593
«Мої дверi зачиненi для тих, які рвуться до мене...» 594
«Яке щастя...» 595
«Підлітком...» 596
«Я приходила мертва додому...» 597
«Музей снігів і сновидінь то виринає, то зникає...» 597
«Ми їхали по небу між снігів...» 598
Шовкопряд 598
«Зі складок темних ночі, із глибин...» 599
«Поволі свічка догасала у ніжній плящці...» 600
В о н а 600
«Я – саксофон-гермафродит. Я – андрогін...» 601
Блюз 602
«На чому грають ангели? На арфі...» 603
Колекція коханок. Із циклу 
    «Гордовита постава мулатки і спілі перлини...» 603
    «Паскудниці, розпусниці — усі...» 604
    «Яка прекрасна смерть», — вони казали...» 604



Червоне і чорне: 100 українських поеток ХХ сторіччя  

    «У мене серце ревністю побите...» 605
    «Гарячим язиком — по шовку...» 606

Леся РОМАНЧУК 
«...ХОЛОД НЕДОПИТОГО ГОРНЯТКА»
Камінь із Давидової пращі 609 
Ми 609 
Балада про щастя 610 
Не дай, Боже, з Івана пана 611 
Жанна 612 
Абетка 613 
«Охолола кава. І нехай...» 614 
«Тане сніг...» 614 
Ще раз про вуса 615 
Тридцятий рік бкз тата 615 
Різдво Христове 615 

Оксана ПАХЛЬОВСЬКА
«ЗАБУДЬ ПРО ВСЕ. ЧАСИ НА СВІТІ ГРЕЦЬКІ»
«...І любиш цю землю зігріту...» 619
Зима на Богдановій площі 619
Видіння сухих осокорів 620
«Та що ви, справді! Геніїв – нема!..» 621
Фото 1945-го 622
«Забудь про все. Часи на світі грецькі...» 622
«Далекий обрій. Вохра. Бірюза...» 623
«Я усміхнусь тобі крізь сльози: їдь!..» 623
«Запам’ятай мене такою...» 624
«Розчиниш крижане вікно весни...» 625
«І день мине, і два, і вік...» 625

Марія МАТІОС
«...АРКАН – ТВІЙ ТАНЕЦЬ І ТВІЙ ЩИТ»
Триєдина перспектива
    1: «Ти перелітуєш, як лань...» 629
    2: «Ридай, зализувачко ран...» 629
    3: «Парад дешевих Афродит...» 630
Із днів кохання 630
За гуцульськими мотивами 632
Із чорних днів 632
«Слова мої – немов по цілині...» 632
Потім 633
З досвіду 633
На батьківщині, в Сіруку 634
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«В ближнім часі не скажу нічого...» 634
Жаль 634
«Злодійко!..» 635
«Лиш зненацька серце тенькне...» 635 
Із днів материнства 636 
Овеча сльоза 637 

Оксана ЗАБУЖКО
«І НА КОЖНУ ЛЮБОВ – ЗАБАГАТО ЛІТЕРАТУРИ»
Іронічний ноктюрн 641
Любов 641
«Квітневий Хрещатик – мов крига скресає, і кличе…» 642
Визначення поезії 642
Крим. Ялта. Прощання з імперією 643
«...А все-таки я Вас любила...» 645
Автостоп. Молитва кінця часів 646
Попелюшка 648
Ad hominem 649
Тридцята зима 650
Постскриптум. Поема-лист 652
З лікарняного щоденника 657
У вагоні метро 660
Друга спроба 661
Російський мотив 661

Світлана КОРОНЕНКО 
«...ЛЕТЮЧИМ ЗВУКОМ ДЛЯ ТОГО ПАНА...»
«Напівтон, напівголос...» 665
«Абсолютно невпевнена...» 666 
«Як хвиля кіс повз поцілунки, як...» 666 
Пан і панна 668 
«Темні очі любові. Ти подивишся дивно...» 671 
Зі старого малинника 
    «Цей дощ, мов таємничий дикий звір...» 671
    «Вночі до хати попросився хтось...» 671
    «...а дикий первісток-їжак...» 672 
    «А найчорніший із усіх котів...» 672 
Слова 672 
Портрети 
    1. Рафаель. «Портрет юнака П’єтро Бембо» 673 
    2. Тиціан. «Портрет старого кардинала П’єтро Бембо» 674 
Козак Мамай 674 
Фіалки 675 
Містерії. За Юрісом Кунносом 677 
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Марія РЕВАКОВИЧ
«...БО ВІЧНІСТЬ ПОТРЕБУЄ РИТУАЛІВ...»
«це я…» 681
«вишивала мати…» 681
«завтра…» 681
«так хотілося б…» 681
«пучки пальців…» 682
Два «чи» 682
Вірш особистий 683
Про що говорить листя осінню 683
Над могилою батька 683
Над могилою батька. Уявне 684
Метелики. Фрагменти із циклу 684
Подерті пісні 686
Як казка 688 
Медитації. Цикл 
    3. Дерев’яне серце 689
    23. Примари 690

Ольга СЛОНЬОВСЬКА
«...САД В БІЛИХ-БІЛИХ ТОНКИХ ПІДКОЛІНКАХ...»
Дитинство. Триптих
    I: «Під смарагдовим куполом липи...» 693
    II: «А ще нічого не було, а ще...» 693
    III: «Невже це називалося – любов?..» 694
«Це місто я люблю. Маленьке, як долонька...» 696
«Знаю: Ти просто обмовився, але прозвучала освідченням...» 696
«Будуй собор. Як гряне притиск...» 697
«Люблю, люблю, люблю! Не налюбилась...» 698
«…Вихолоне недопита кава...» 698
«Листя скрізь! Тому й стежина губиться...» 699
«Сніги перейшли і зійшли, і далеко по Дмитрію...» 700
Лист 701
Тераріум 702
«Ти не найкращий!..» 702
«Клепає косу, клепає косу...» 703
«Сиплеться час, як з ромашок пелюстя у спеку...» 703
«Й настає такий день, як пустеля Наска...» 704
«Спалося, не спалося – відлига...» 704
«Не доженеш, не переймеш, не зловиш!..» 705
«Я собі завела горобців і синичку...» 705
«Hic sunt leones» – «там леви», туди не ходи...» 706
«Пряно пахнуть весною городи, левади й узгірки...» 707
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Віра КИТАЙГОРОДСЬКА
«...ДАЙ ДУКАТ ЖІНЦІ, ЩО ЗМАГАЛАСЯ З ОРДОЮ»
«Настрій – се брат...» 711
Еміґрантам 711
«Вже осінь не воздасть тепла сповна...» 711
«Пливуть розлоги снігові...» 712
«Щось таке в зіниці увійшло...» 712
«Спиняю час. Ловлю за поли...» 713
«Бралося зеленим при межі...» 713
З приводу власного віку 714
«Я була солодка, як медунка...» 714
«Ряст мене підтоплює під груди...» 714
«Слава – се жінка ласкава...» 715
«Листя осипається з небес...» 715
«Брате мій, настояний на руті...» 715
«Місто зі скелець полив’яних веж...» 716
Біля стін божевільні 716
Інтермецо 717
«Посеред моїх вод...» 717
«Гуцули вмирають у тайнику...» 718
Молитва за Сидором Воробкевичем 718
«...Співає пташка про весну...» 719 
«Прокидається інстинкт плавця...» 720 
«Як се, квітню, ти прийшов за ніч...» 720 
Новела про поїзд 720 
Прощання з Буковиною 721 
«Лілії давні, австрійського часу...» 721
«Сорок днів, як не було дощу...» 722 
«Липа стікає медами...» 722 
Реквієм 723 
«Вона стоятиме тут...» 723 
Дарунки 724 

Лідія ПОВХ
«...З ОЧИМА СУМНИМИ, ЯК АРАВІЙСЬКА ПУСТЕЛЯ»
Секрети словоскладання. Народження вірша 727
Пороги 727
Розсіяні по світах 729
Біля фарфору 729
Кофта 731
Пил 731
Столи 732
Студений 733
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Неділя 734
Випадковість 735
Апокриф 736
Кухар із ресторану «Під золотим орлом» 737
Іванова квітка, або Пам’яті 50-х 738
Навздогін Верґілію 740
«Така планида!» – кажуть печально...» 741
«– Слухай, Петре…» 742
Секрети словоскладання, або Приготування токану 743
Віртуальна реальність 744
Рентгенолог 745
Ранок 746
На порозі 746
«Я втомилася бути серйозною...» 747
Секрети словоскладання. Кравчиня 748

Марія ШУНЬ
«...БО Я – ГОЛОС ГОЛИЙ...»
«Нічна вода...» 751
Пейзаж 753
На Roosevelt Ave. 754
Нікола Тесла 756
Під музику «Прощання слов’янки» 758
Психіатр 760
Урок 762
Водокачка 763
Політологія 
Білі архангели (на підсобці життя) 764
Підліток 765
Сестра 766
«Коли вона збиралася до нього...» 767
В день мого 34-ліття 767
«Скажімо, десь далеко на...» 768
«До сьомого поту – скажеш потім...» 769
«Щось таке понадто...» 769
Хто кого? 770

Марія МИКИЦЕЙ 
«ЦІ ЖАСКІ МОНОТОННІ І ТЕМНІ ГРАФІТІ...» 
Період піврозпаду. Із циклу 775
«всім не стане спокою...» 778 
«пора згортати віяло бажань...» 778 
«рік (а) і ріка...» 779 
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Саламандра 779 
«це все...» 779 
«сьогодні...» 780 
Непорятунок 1 780 
Непорятунок 2 780 
«чорні дерева скрегочуть...» 781
«нудишся палиш п’єш каву...» 781
Карпати 1, або Данаїди 782 
Карпати 2 782 
«прийди до мене...» 783
«чалапають собі вулицею...» 783 
Сон 1 784 
Сон 2 785 
«відразу...» 786 
«ці жаскі...» 786 
«рецидиви колишнього життя...» 787 

Мар’яна НЕЙМЕТІ 
«І СОРОЧКА ДУЖЕ ХОЧЕ БУТИ БЛИЖЧОЮ ДО ТІЛА» 
«Дзеркало верещить...» 791
«Оскільки я вже тут...» 791
«Сестрички повилазили з тріщин...» 791
«От знайти б золото Атілли випадково...» 792 
«Щоб не зостатись їй нагою...» 792 
«Я знаю...» 793 
«Пропале місто...» 793 
«із сьомого поверху видно...» 794 
«Як тяжко їх носити, як міхи з картоплею...» 794 
«І чай, який...» 794 
«На одній фотографії...» 795 
Лікіцари 795
Повінь 795 
«Ця сусідка – із пучком редиски...» 796 
«Мої добрі батьки молоді...» 796 
На балконі 797 
«В багатогранниках світла...» 797 

Оксана ШАЛАК
«І ДАВНІМ МІТОМ ОЗОВЕТЬСЯ 
ЛЕГКА ХОДА СУМНИХ БОГИНЬ»
«Все інше на світі...» 801
Легенда про місяць 801
«В зеленому весняному безумствi...» 801 



Червоне і чорне: 100 українських поеток ХХ сторіччя  

Мамай 802
«Світ витерся, немов стара монета...» 802
«Ти народився...» 803
Подільська співачка 803 
Творець 804
«Виміри небуття...» 804
Молитва про сад 805
«Ріка, що витече з-під серця...» 805
«І ти заплакав...» 805
«Сухі серпневі дні іще в стручку...» 806
Дорога додому 806
«Золота кульбабка...» 807
«Немов за товщею води...» 807
«В гарячім повітрі гудуть джмелі...» 807
«Ти приходиш...» 807
Портрет 808
«Мені наснився світ цей?..» 808 
«А потім дихати забудемо...» 808 
«Це голоси німих печер...» 809 
«Тобі відведено цей час...» 809 
«Помаранча пахне дитинством...» 810 
«Сніги снігами замело...» 810 

Дана РУДИК
«...НА ВІНКУ З ОМЕЛИ Й ГОСТРОЛИСТУ»
Параджанов 813
Варшавський трамвай 813
Дитинство 814
Саломія 815 
Сон про Фернандо Ботеро 816
Гостролист і омела 818
Китайська парасолька 820
Шаґал 820
Цьотка Якубовська 821
La boudeuse 822
La bohème 823

Галина ПЕТРОСАНЯК  
«З ПЕРСПЕКТИВИ ПТАШИНОГО ЛЕТУ…»
Звірі 827
«Ми перейшли кордон. Ми рвали квіти в чужих полях…» 827
«Це рідкісний випадок руху на південь, коли не...» 827
«Вдихаючи запах хвої у тих краях...» 828
«Оселя у горах, де в сон мій вплітається шум потоку...» 828
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Вагітна 829
«Цей пейзаж я бачу не вперше й побачу не раз ще...» 829
«Я щаслива мешкати в місті, де стримано, величаво...» 829
«Невідомих ландшафтів спокій лікує свідомість хвору...» 830
«Я люблю цю дорогу о півсьомій годині ранку, коли...» 830
«З перспективи пташиного лету вежі і куполи...» 830
«Життя цього міста у вересні складають фрагменти нірван...» 830
Краків 831
«Коли тут почнуться дощі, і на Stefanplatz...» 831
Привид 831
«Назавжди залишитися в школі домініканок поблизу Відня…» 832
Каріатида 832
Улюблені боги та герої. Із циклу 
    Пан 833
    Тезей 833
    Нарцис 833
«Cни в кінці листопада несподівано і незримо...» 834
Монологи Марії Форно
    «Мій переконливий вчителю мови мовчання…» 834
    «Коли з улоговин підніметься мряка…» 834
«Тебе так довго не було, що схили…» 835
«Коли ти поруч, законна автономія не видається…» 835 
Галич 835

Ярина СЕНЧИШИН
«...НА БЛИСКУЧИХ ОВИДАХ СЬОМОГО НЕБА»
«Я живу передчуттями...» 839
Гра 840
Сумнів
    «на прозорих...» 841
    «іноді мене будило...» 841
«пробач Каїссо...» 842
«До мене смерть приходила вві сні...» 843
«тоді після опівночі...» 843
Трирема без весел 845
«на наших вулицях...» 849
«мерехтливі секунди...» 850
«того дивного міста незримий готичний дах...» 850
«я сьогодні побачила вас панове...» 850
Чуже місто 851
«деколи з’являється...» 852
«шукає барвисті камінчики...» 853
«ти плакала в різдвяну ніч...» 853
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Вікторія СТАХ 
«МИ ТАК НАДОВГО ТУТ, МИ ТАК НАДОВГО...»
«Я так вчасно з дому вийшла…» 857 
«Кінчай, лебідко, конай, лебідко…» 858 
«Надумай втрату і сама ж повір…» 858 
«Стрілятись чи плакати?..» 859 
«Й мене обламали ілюзії власні…» 859 
«Підігріте червоне вино мало присмак помади…» 860 
«Що? Спіймала свій кайф?..» 860
I: «Ну ж бо, далі розвинь свої трахнуті в скроню теорії…» 861
II: «Тобою дітей лякатимуть і щурів труїтимуть...» 861

Маріанна КІЯНОВСЬКА 
«...ДЕ СЕРЦЕ ЗОЛОТЕ У КЛІТЦІ ЗОЛОТІЙ...»
«Кора, як ніч, шорстка і ненависна...» 865
«Народжуся уперше на карках глумливих собак...» 865
«Заледве чи хтось пригадає повернення хмар...» 865
«Наш страх, немов химерний шовкопряд...» 866 
«На чорних крилах чорних якорів...» 866 
«Любити тебе – неначе іти по цвяхах...» 866 
«Хтось викришив пісок під ноги Сфінксу...» 867 
«Обителе моя, несправжня і химерна...» 867 
«За стільки років – тільки два листи...» 868 
«Полювання за власним криком...» 868 
«У світі моєму лиш ти не належиш мені...» 869 
«Ну що тобі, панно, чого тобі плачеться, га?..» 869 
«Я злукавлю з тобою. І піду додому вночі...» 870 
Поетові... 870 
«намагаюся говорити...» 871 
Галатея 
    0: «Ми завсідники білих крамниць, де торгують піском...» 871
    14: «Що насправді боги не лишили йому таємниць...» 872
Палестина. Пори року 872
«Вода Йорданська тяжча, аніж води...» 876
«Дякувати Богу, світ крізь смерть...» 876
«Стежка світла сходжена птахами...» 876

Мар’яна САВКА
«...УСЯ ЦЯ ПУСТЕЛЯ БЕЗ МЕЖ В СЕРЦІ НЕ ВМІСТИТЬСЯ»
Візії мертвого міста 879
Триптих I
   1: «Поза тим, що його не зумієш назвати…» 880
   2: «Ця вежа має літ зо триста…» 880
   3: «Люба сестро, стільки живеш…» 880
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«І крила спалімо. І станьмо людьми…» 880
«Каравели відходять. Порожніють порти…» 881
«Заплющіть очі – от, мене нема…» 881
Весна 881
«Остання втеча. Спогади усі…» 882
«Сніг починає іти тільки поночі. Спішно…» 882
«історії…» 882 
«Тільки й світла, що промінь крізь шпарку бійниці…» 883
«ти кажеш серпень за старим стилем…» 884
«не на суд…» 884
«діти ішли по небесному пругу…» 885
«Зільники в головах і мережаний ясик…» 885
«Коли я плачу – розмокає світ…» 886
«Там дерева у зморшках старої кори…» 886
Жовтневі нотатки 886
Парад світлин 890 
«Тінь його віща знає моє ім’я...» 891
Зимові тіні 891 

Галина КРУК
«...І НЕ В ТОМУ ПЕЧАЛЬ, 
ЩО СПІВАЄШ У ЧАС ПРОМИНАНЬ»
«Ти виходиш із тиші...» 895
«Плакала жінка на східцях до храму...» 895
«вона ніколи не стане для них кумиром...» 895
«жінка надрізує вени...» 896
Триптих з яблуком 897
«Наче плаче дитя за стіною чужої квартири...» 898
«тоненька світлокоса дівчина каже тобі...» 898
«Голомозий сусідський хлопчак із дитинства твого...» 899
«коли засинаю в обіймах твоїх...» 899
«вузька долоня риби гладить дно...» 900
«зрідка до мене заходить чеченка-смертниця...» 901
«поети не мають статі...» 901
Шансон на два куплети і програш 902
«Була любов, з якої вийти, як...» 903
До Сильвії Плат 904
«усі ті чоловіки, що шукали в ній подвійного дна...» 904
«Якоїсь ранньої осені...» 905
Психоаналіз 906
Кохання на відстані 907
«Тримаєш на прив’язі жінку...» 907
«називала рибою, не просила нічого взамін...» 908 
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«дорогою на вокзал...» 909 
«сказати тобі чесно, якомога чесніше...» 910 

Оксана ЛУЦИШИНА
«...СЕРЦЕ, ЩЕ ЗОВСІМ ТРОХИ, І Я З ТОБОЮ» 
«навіть майкл джексон постарів перед тим як померти...» 913 
«на кожен звук реагуєш холодом, вогняною водою...» 913 
Сорочка 913 
«Любов не триває – вода з решета. Химера...» 914 
«Я переходжу дорогу, рівняючись на світлофор...» 914 
Гладіолуси 915 
Чаша 915 
Ковдра 916 
Світлофори 917 
Літо приходить непомітно 917 
Я слухаю пісню Америки 918 
Щоденна робота 918 
Трава 919 
Пам’ятник 919 
«між словом і тілом – нікого, а марилось – тьма...» 920 

Світлана ПОВАЛЯЄВА
«...МОВ КОМП’ЮТЕРНИЙ ВОЇН СІМДЕСЯТОГО ЛЕВЕЛА»
«Грудочка попелу м’яко упала на злам...» 923
«Льодяниковопрозорі...» 923
«Медовий...» 923
«Найкращі роки кожного життя...» 924
«Він мовби накреслений білою крейдою...» 924
«…безродна і безпритульна...» 924
«Чоловік без рушниці — це...» 925
«і тоді вона знову подумала...» 925 
«Труп голуба під сходами смердить вже третій день...» 926
«колись ти забудеш про страх і надію...» 926
ом ам!.. 927
штормове попередження 927
«там де ти перехиляєш перегортаєш останнього кухля...» 928
«сьогодні такий вечір коли певні люди...» 928
формалін 929 

Олена СТЕПАНЕНКО
«ДЕ ТИ БУЛА, КВІТКО-ЙОВАНО...» 
«дерева спалахують в руках…» 933
Авалон 933
Меса-баркарола 937
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Альба Мелеагрові 938
«є доторки трави — в них поклик Персефони…» 939
Березень 939
Маленька нічна серенада 940
Загадкове 941
Реанімаційне. Серпень 941
Сон світезянки 942
Прижиттєве (Santa georgia) 942
Катеринка. 7. 12. 1998 943
Кардіограма 944
Йована 945
Листи Геро 947
«Місяць лютень минає так ніби все проститься…» 949
«Як тобі спиться моє високосне сонце?..» 950

Олена ГАЛЕТА
«...ПРОКИНЕШСЯ РАПТОМ – А БІЛЬШЕ НІКОГО НЕМА...»
Суд у переддвер’ї 
    1: «Поможи мені, Боже…» 953
    6: «Ітимеш по лезах — ти знаєш, що шлях цей вузький…» 953
    12. Різдво 954
«Це тільки третина усіх…» 954
Марк Аврелій, «До себе самого» 955
«Тут шанують дивацтва…» 956
«Є вірші, що не стануть афоризмами…» 956
На сьомому небі 957
Повернення 
    1: «Не зводь мостів…» 957
    4: «Трохи було за північ. Сходи вели на схід…» 958
    5: «Коли в твої вікна не вдариться жоден хрущ…» 958
«Осягаючи світ через досвід щоденних відраз…» 959 
Спокута схимника 959 
«Принцесо...» 960

Оксана ЗЕЛЕНЧУК-РИБАРУК
«ПРИХИСТОК ТУТ І ОСТАННЯ КРИЇВКА»
«Олень не прийде на яблука спати...» 963
Любов – хвора 963
«Був місяць такий...» 964
«Сьогодні...» 964
«Як удовиця, верхами трава...» 965
«Хтось ремонтує, підсинює зіжовкле...» 965
«На Кривому Полі...» 965
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«Днина...» 966
«Тече золота вода і тіло сліпе полоще...» 967
«На щось непевне став зелений колір...» 967
«Кольорує ватра у печі...» 967
Згуба
    (I): «Думаєш голос свій втихомирити...» 968
    (II): «А щастя – то як дармовиси...» 968
«Тверді грушки, заплутані в отаві...» 969 
«Тяжко дається весна. – Надвоє світ...» 970

Оксана КУЦЕНКО
«...НА МЕЖІ ЦЬОГО СВІТУ, НА БІЛІЙ ТАКІЙ МЕЖІ...»
«Ще з півгодини – і засне дитя...» 973
«Ти дописала книгу про любов...» 973
Притулок 974
Трава 974 
З околиць Європи 975
Час. Повернення 976
Дарунок 976 
Час 977
Край вікна 978
Пляшка 979 
Залишися 979

Тетяна МЕЛЬНИК
«...І ХАЙ БУДЕ ЗИМНО МЕНІ, І ХАЙ БУДЕ ХОЛОДНО...»
По тонкому ґноті 983
Сірим хмизом 983
Пішохідна граматика 983
Коли іній покриє долоні мої 984
Чекання 984
Земне та зіркате 
    1. Ящірка 985
    2. Викидень 985
Та не на землю 986
навіть у вужів стається лихо. З їжакового щоденника 986
Блюз-блюз 987
Кицики 987
Меланхолія 988
До постригу 989
Мовчання 990
Candle-Light-Dinner 990
Вселенський сум прийшов до немовляти 991
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Сумлінновихована 992
Чорна кава 993

Оляна РУТА
«...БОГОВІ СУМНО САМОМУ»
«Ця дорога висока, як сон…» 997
«Протри очі…» 997
«Це все до часу: і зима, і сон…» 997
«Таки я загубилась, заплелась…» 998
«У мороці нічному...» 998
«Давно…» 998
«Коли розпинає вістря…» 999
Роз-ставання 1000
Прощальне 1000
Ренесанс 1000
«Ти шукатимеш день…» 1001
«Ти повернешся…» 1001
Діалогія 1001

Дарка СИРОЇД
«ПАМ’ЯТЬ НА БЕРЕЗІ ТИШІ...»
«Талі сніги і розмиті дороги в ніч...» 1005
«Крилос осінньо дише...» 1005
«У Крилосі літо...» 1005
«Легкою хмаркою втікає синь...» 1006
«Літа сад розійшовся на чотири сторони...» 1006
«Коли на дахи опадають сніги...» 1006
«Кроки лишаються, голосом втоплені в тишу...» 1007
«Вже рука – не рука – дерева крона...» 1007
«Магнолії самотні пелікани...» 1008

Ганна ОСАДКО
«...АЛЕ Я ВИСЛИЗАЮ З РОЗТУЛЕНИХ БОЖИХ ДОЛОНЬ»
кропива дводомна 1011
перші повернення 1012
безголова весна 1012
гранатова любов 1013
Дитяча кімната 1014
Ах, який літачок над Парижем... 1016
Макоцвітна любов 1017
Різдво 1017
Портрет-пейзаж-портрет 1018
Птаха 1019
П’ятий океан 1020
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Welcome, драконе! 1021
Шабат 1022
На «до» і «після» 1022
Непрочитана жінка 1023
Іріт  1024

Катріна ХАДДАД
«...ТУТ І Є САМЕНЬКИЙ СХІД – СХІДНІШЕ НЕ БУВАЄ...»
«все у цьому світі прагне нарешті статися…» 1029
Ніч чужинців. Диптих із епіграфом 1029
Киця 1031
Ірмос 1032
О. 1033 
Київська блукалка 1034
«цієї ночі у мене виросла сива волосинка…» 1035
«вийди на вітер…» 1035
Серце, що розливає себе 1036
Жінка із очима навпаки. Міні-поема про скло і пам’ять 1038

Олеся САНДИГА
«...ПЛАВАЙ-ПЛАВАЙ СЕРЕД ЛІЛІЙ, БІЛЯ СЕРЦЯ...»
Зимній вечір 1043
«Лягаю горілиць…» 1044
Лічилка 1045
«Горіхові очі моєї матері…» 1045
Університет 1046
Мені смішно 1047
Жоржина 1048
Теплий дощ 1048
«Ах, душа в моєму тілі…» 1049
Коли йде дощ 1050
«Слова твої накрапають повз мене…» 1051
Мирославо 1051

Ірина НОВІЦЬКА
«...СВОБОДИ ВІЧНІ БАЙСТРЮКИ...»
лист у глибини
    Ver1 1055
    Ver2 1055
    Ver3 1055
Щастя з брелком
    «встане ранок, сивий, як Есхіл...» 1056
    «а це наше щастя – ключ до нього з брелком...» 1056
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весна. привАт із пекла
    1: «не обламуй із віршів задавнені відростки стріл...» 1057
    2: «паркова зона. дерев армрестлінг...» 1057
бо...(не) 1058
електролірика 1058
11,12 1058
< нота недовіри > 1059
малі дерева 1060
дискретність 1061
Жіночий сказ 1061

Олеся МАМЧИЧ
«...І ДОРОСТУТЬ ВОРОГИ ДО ЛЮБОВІ»
«як обридли поправді всі ті...» 1065
«у кожного своє пекло...» 1065
«з’являються перші відстані у часі...» 1066
«кажуть: мало любові в тобі...» 1066
«зло – банальне, як випитий зранку чай...» 1067
«всі квіти ідуть додому у царство небесне квітів...» 1067
«Те, що любові нема...» 1068
«Я вірю глибоко і гостро...» 1068
«сліз мілка течія...» 1069
Варіації 1069
«і зблиснув будинок...» 1070
Крути 1071
«ти забуваєш про смерть...» 1072
Диптих 
    1: «і ти зачиняєш вікна немовби браму стискаєш...» 1072
    2: «світ що буває чорним...» 1073 
«Попереду ті, що згоріли...» 1074 

Катерина КАЛИТКО 
«...НІБИ КАМІНЬ КИНУТИЙ В НЕБО» 
«Географія тіла немовби епоха великих...» 1077
{Смерть речей} 1077
{Столиця вітру} 1078 
{Портретування асфальту} 1079 
На румовищі 1080 
«Зацвів бузок. На столику між книг...» 1081 
«Розбігаються кола по білій воді...» 1082 
«Що трапилось любий?..» 1082 
«Роки рухливі як вужі...» 1083 
Осінь 1084 
«Так тихо – мав би випірнути змій...» 1084 
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«Любов болить...» 1085 
Зала для чоловіків 1086 
Часосніг 1086 
Лубочна картинка 1089 
«Починається сад...» 1089 

Оксана ЛУЩЕВСЬКА
«...І ТІ ВОДИ ТАК... МОВБИ СИВІ...»
Після зими 1093
Про тебе і мене. Скандинавські мотиви 1093
Схожість 1094
Наближення 1095
Ґортензії 1096
Як висновок 1096 
Літаки 1096
У тиші 1097
Слідство. За П. Вайсом 1098
асоціація 1099
Завчасна осінь 1099
Напередодні зими 1100
Вдосвіта 1101
руде 1102

Богдана МАТІЯШ
«...ЯК НЕПОМІТНО Й ГАРНО ПОЧИНАЄТЬСЯ РАЙ»
На споді 1105
Непроявлені знімки 1105
Родина 1106
Спалахи 1107
«Жінка сидить спиною до плити…» 1107
Святий Петро 1108
оркестр клари ц. 1109
розмови з Богом (цикл) 
    1: «може скажеш мені Боже що в цьому…» 1113
    2: «рибу мій Господи тепер завжди доводиться…» 1113
    4: «ти бачиш як мені складно говорити з Богом…» 1115
    8: «а бачиш я все одно ще не можу я все ще боюся…» 1116
    9: «знаєш Боже ці останні дні в мене…» 1116
    10: «бачиш ще трохи й зможу говорити з тобою…» 1117
    11: «а може Боже інакше може моє серце…» 1118
    21: «Боже дощ прошу тебе не відчиняй вікон…» 1119
Пожежа 1120
«стільки води в усіх цих річках…» 1121
«ти ж знаєш я ніколи не носитиму…» 1121



Зміст

1336 1337

Варіації до святого франциска 1122
Твої улюблені пси та інші звірі. Із циклу
    «часом коли світ уже багато годин як спить...» 1125
    «ця бентежна довіра звірів ця тиха радість...» 1125
    «коли мені так тихо і так втомлено як ось тепер...» 1126
    «а потім часом здається що все навколо вже якось так...» 1126

Юлія-Ванда МУСАКОВСЬКА 
«...ТІКАЙМО ІЗ ЦЬОГО НЕРАЙСЬКОГО САДУ»
спасіння 1129
кінець сезону 1129
чотири стіни 1130 
angry little girls 1131 
викрадач секретів 1131 
жонглерка 1132 
«незабуті слова...» 1134 
і залишиться 1134 
втеча 1135 
офелія 1136 

Катерина ОНІЩУК
«...ОДИНОКИЙ СПІВЕЦЬ 
ДОШТУКОВУЄ ГОЛОС ДО ТИШІ»
Паралелі. Засніжені колії 1139
Березень. Тюльпановий хлопчик 1139
Сніг. Летюча риба 1139
Вода. Синдром старіння 1140
Камея. Для пані К. 1140
Коктебель. Море художника 1141
Купеля. Спротив прозрінню 1141
Ангели. Тризна по осені 1141
(завіконня олени леоненко) 1142
(старий сливовий сад) 1142
Пейзаж із каяттям і Вишеградом 1143
Пейзаж із сутінками, туманом і ліхтарями 1143
Пейзаж із вікном і грекинею 1143
Натюрморт із плечем і словом 1144
Двоїстість: натюрморт із танцюючою водою 1144
Пейзаж із хрущами й медовим місяцем 1144
Луна і лоно: пейзаж із жінкою та садом 1145
Перезимник: натюрморт із колискою і птахами 1145
Ложе Гетсиманське: натюрморт із майбутнім богом 1146
Пейзаж із передвесняним Дністром: риб’ячий бог 1146
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Альбіна ПОЗДНЯКОВА
«ЛЮБИ МЕНЕ, ГОСПОДИ, ЛЮБИ ХОЧ ТРОШКИ...»
Молитва домогосподарки на кухні 1149
Ніжність. Із циклу
    Ніжність (розсікаючи хвилі) 1149
    Ніжність (хлопчики-янголи) 1150
Нікуди ДІТИсь. Цикл
    Шуберт  1151
    Пальці 1152
    Яблуко 1152
    Чернетки наших дітей 1153
    Нікуди ДІТИсь 1153
    Діти-драже 1154
OST. Цикл
    Голубка 1155
    OST 1156
    OST (Птаха) 1156
    Катинь 1157
    Коли  горить вітер 1158
    Вовчі ягоди 1158
    Обійми 1159
    Ніжні жіночі гріхи 1160

Тетяна ВИННИК
«СВОБОДА КОЛЬОРУ СЕПІЇ…»
Дорога додому 1163
«Хрест-навхрест...» 1163
«Свобода кольору сепії...» 1163
«Як горить...» 1164
«Повінчана я...» 1165
Український мотив 1165
«Буде тобі наречений...» 1166
«Я долечу на чорній сльозі...» 1166
Автограф 1166
«Ангел приніс дитинку...» 1167
Напівсон 1168

Анна МАЛІГОН
«…Я ЙДУ НЕХАЙ У НІКУДИ АБИ ЛИШЕ ЗВІДСИ»
«Розчесавши усі на світі моря...» 1171
Народи мене першою 1172
Казка про спалену шкіру 1173
Равлики та жуки 1174
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Холод 1175
Мої дорослі ляльки 1176
Як тобі не-живеться? 1177
Близнючки 1177
Царівна-Лисиця 1178
«нехрещене море зелена потреба душі...» 1178

Наталя ПАСІЧНИК
«…АЛЕ ЯК ЗУПИНИТИ РІКУ У ЯКУ НЕ СТУПИТИ?»
«вже ніхто не промовить найменшого слова ніхто...» 1181
Портрети 1181
Портрети доби Ренесансу
    1: «я кохаю тебе – тиждень місяць а може і рік...» 1183
    2: «це вже не гра – будь упевнений – це вже не гра...» 1183
«сьогодні чи завтра – ти знову поїдеш додому...» 1184
«довга дорога додому останні слова...» 1184
«це єдине чого я хотіла» – говорить вона...» 1184
Пастух бджіл 1185
«жовта зграя комах під крихкою корою...» 1185
Nach Hause
    1: «кожен Його прихід…» 1186
    2: «мабуть це і не варте уваги але…» 1186
    3: «поспіх твій очевидний…» 1187
«якщо не спиш тоді принаймні слухай…» 1187
«докурено останню люльку миру…» 1187
Коктебель 1188
Кара-Даг 1188
«місяць який розбиваєш на тижні і дні…» 1189
«повертань і повернень зруйновані вежі…» 1189
«сни твої безкінечні наче зимове небо…» 1189
Колискова 1190

Катерина БАБКІНА 
«…ЗА ВЛАСНУ СВОБОДУ, ЗА ПЕВНІСТЬ СВОЇХ КОРДОНІВ…» 
Монолог сонної феї 1193
Гірчиця 1193 
Наші сни 1193 
Це світло 1194 
«отак собі пишеш а вже й розцвіли черешні…» 1194 
Нічого, що змушує 1194 
«Казиться небо – відходить циклон…» 1195 
«Найкраще, коли всі можливості вже в минулому…» 1195 
Повільний архіпелаг 1195 
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Ніби насправді 1196 
«це як наприклад питати у нього про круків…» 1196 
«Спи. Я тебе стерегтиму…» 1197 
«Дивися: дерева розтягують шкіру…» 1197 
222-22-22 1198 

Світлана БОГДАН
«…ТОБІ НЕ ДІЙТИ, АЛЕ СКІЛЬКИ ПОБАЧИШ В ДОРОЗІ!..»
День 1201
Ранок. Спроба виїхати з Троєщини 1202
Мимохідь 1202
«Сьогодні ми відзначаємо…» 1203
Злива 1204
«Ми улюблені люди у наших автобусів…» 1204
В очікуванні на автобус і ніч 1205
«Вересень верне кирпатого носа…» 1206
Ти дивишся на мене 1206
Вихідний 1207
«Дерева зросли, і тому...» 1208
Прогулянка містом 1208
Подорож у листопад 1209
Заспокійливий чай із чебрецем 1210

Лариса РАДЧЕНКО
«…РОЗУМІЄШ Я ДІМ НА ПІСКУ…»
Венеція 1213
Божевільні 1213
Алкоянгол Мерилін 1214
Фотопророк 1214
Взаємозаплющені 1215
Високосна осінь 1216
Літочислення 1216
Колообіг 1217
Дромоманія 1217
Чат з В. Триптих
    Вікна 1218
    Вагання 1219
    Воїн 1219
Літо минуло 1220
Осінь (Улісс) 1220
Намистини 1221
Вежа ластівок 1221
Дім на піску 1222 
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Юлія СТАХІВСЬКА 
«…Я ЛЮБЛЮ ТВОЄ СЕРЦЕ БО ЩО НАМ ЗАЛИШАЄТЬСЯ» 
Речі 
..гірчичні..
    рига – київ 1225
    страхи 1225 
    часослов 1225
    «і відкрилась мені мурашина…» 1226 
    «ніч підбита жовтим сяйвом…» 1227 
    «два жовтки у перепелиному яйці…» 1227 
..зелені..
    віднайдення персня 1228 
    очеретяний літопис 1228 
    часто ранками 1229 
    кільця 1230 
..кров’яні.. 
    «твоя опівнічна звістка твоя звісточка…» 1230 
    «червоний кінь по сизих травах мовчить…» 1231 
    червоний чоловічок 1231
    дзвінкі передмістя 1231 
..сливові.. 
    ложки – ми 1232 
    «мишача тінь трясеться від страху…» 1233 
    репетиція для оркестру або ф 1233 
    «сом і дві черепахи» 1234 
..ніжні.. 
    вихід 1235
    всі можливі речі 1235 
    «серед піней постелей – змилки – ми…» 1235 
    «у цих холодних келіях що доглядає зима…» 1236

Галина ГЕВКІВ
«…СЛОВА НА МАЙЖЕ КРУГЛИХ І НЕВІЧНИХ ФОРМАХ…»
Оновлення 1239
Центральна площа 1239
Світоч 1240
Мені серед вас – як і вам серед мене 
    2: «Мені серед вас, як і вам серед мене…» 1241
Монумент порожнечі 1242
Великдень 1243
Портрет 1243 
Ріка 1244
Варіації 1244
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Набіг 1245
Озерне 1245
«Наше вітрило…» 1246
«Чорна клітка шипами донизу…» 1246
На смерть найближчих 1247

Ірина ШУВАЛОВА
«…МИ НАШІ ОДВІКУ МИ НАШІ ОДВІКУ Й ДОВІКУ…»
intro 1251
поцокай 1251
«весна…» 1252
«стишено кроки…» 1253
травма 1254
«ніч позбавляє страху позбавляє зору…» 1255
«тримайся за вітер мій любий…» 1255
«погуляли і годі і спати лягаймо на дно…» 1256
rain’n railway 1257
«так сонце недбало і легко лягає на скло…» 1257
«хлопчик зі змієм повітряним замість серця…» 1258
«вежа дощу осідає задерши плече…» 1259
кораблі 1260 
«годинникарі навшпиньках…» 1261
Ефеби
    (1) ефеби 1262

Наталя ДЬОМОВА
«…І КОЖЕН КРОК ВІДДАВАТИМЕ В ДУШІ СТАЛЛЮ…»
Друге коло 1265
«Полонію-друже, о мудрий Полонію мій…» 1266
Money-фест 1266
Придворне 1266
«Та мене не вистачить на усе…» 1267
«Погані новини, Хеді…» 1268
«Нагальна потреба любити також минеться…» 1269
«Мій ніжний Боже, вип’ємо…» 1270
«На дві адреси – жодної домівки…» 1270
«Ріка Часу ніколи не мала броду…» 1271 
«Найкращі із віршів – це ті, яких я не писала…» 1271 
«Господи, не любити Твоїх людей…» 1272

Ніка НОВІКОВА
«…ІНІЙ НА СИВИХ ЗИМОВИХ ПОЛЯХ…»
«заримований делірій під смішну шарманку…» 1274
пташині листи



Зміст

1342 1343

    _вечірній_ 1274
    _ передранішній_ 1276
пташині сни 
    [не вірю] 1277
    [вірю] 1277
    [немає] 1277
    [є] 1278
тобі – дорослому – колисанка 1278
В ніч коли випав сніг 1280
за рікою, в тіні дерев 1281
Я, якої не було 1283

Ганна ОСМОЛОВСЬКА
«НЕБО – ВИСОКО. ЛЮДИ – РАДІСНІ. Я – МАЛА»
Нічого не було?! 1291
Лейкемія 1291
LJ-йне 1292
батькові, якого так і не побачила 1292
ну а раптом його не вистачить? 1293
сентиментальне 1293
мініатюрка 1294
не до сезону 1294
лист до березня 1294
Пігмей. Із дитячого 1297
альбомне 1295
місто  1296
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