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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБиСТІСТЬ

ПОСВЯТА ОЛЬЗІ КОБИЛЯНСЬКІЙ
Я вас розумію, від цього так гірко мені.
Я бачу всі сни ваші тьмяні, самотні, сумні… 
Я вас розумію й надію плекаю одну,
Що там, десь далеко, я серденько ваше гойдну. 
Мені все одно, що нас розділяють віки,
Мені все одно, що говорять дурні язики. 
Я бачу вас в слові, я чую вас в мові,
Ваш глас йде душею, мов дзвін по діброві. 
Ви друг мій і, мабуть, єдиний у світі такий,
Тому і пишу вам цю сповідь, ці голі, одверті 
думки… 
Сповідуюсь вам я смиренно, без роблених форм,
Мені, ви, відвітьте, будь ласка, промінням, крізь 
шторм. 
Я прошу, скажіть, як з самітності роблять любов, 
Навчіть, як наснаги дістать із пустих молитов.
І як у труді непосильнім знаходити щастя, 
Умом потушити пожежу нестримної страсті. 
Бо знаю я, ваша душа – це не камінь; вона
Є пагін незламний. Так сталось, їй доля – труна… 
Ваш човен самітний крізь бурі морськії проплив, 
А дух гартувався, мов сталь, коли світ весь загнив.
Ви – гордая птаха, нестримна; вам вічність – 
то мить. 

ПОЕЗІЯ, НАВІЯНА ТВОРЧІСТЮ 
ВиДАТНиХ УКРАЇНСЬКиХ ЛІТЕРАТОРІВ

Завдяки програмному курсу української літера-
тури народжується поезія, навіяна творчістю видат-
них вітчизняних класиків, або їм присвячена. Пошук 
нових форм, прагнення до високих ідеалів, любов до 
Батьківщини, рідної мови та культури – усе знаходить 
вияв у поезії.

Василь Капшук – учень 11 класу міської гімназії 
міста Лиманська, що на Донеччині. Хлопець гарно на-
вчається, а на дозвіллі полюбляє приділяти час твор-
чості… Цікавитися літературою Василь почав у 9-му 
класі. Хлопець згадує, що прочитання «Фауста» Гете, 
надихнуло його на написання першого вірша. З того 
часу його творчість стала швидко розвиватися, а по-
штовхами до цього розвитку були твори зі навчальної 
програми. Саме завдяки навчальному курсу з україн-
ської літератури народилися поезії, навіяні творчістю 
вітчизняних класиків.

Найбільше Василя вразили такі українські митці 
слова, як Ольга Кобилянська, Леся Українка, Павло 
Тичина, Михайль Семенко тощо. Їхні пошуки нових, 
свіжих літературних форм, прагнення високих ідеа-
лів, любов до Батьківщини та рідної мови й культури 
справило сильне враження на хлопця та сприяло ство-
ренню численної кількості поезій.

Пропонуємо декілька віршів для ознайомлення.

Василь Капшук, 
учень 11 класу Лиманського 
навчально-виховного комплексу 
«гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» 
Лиманської міської ради Донецької області
м. Лиман

Ну щоб, здавалося, слова… 
Слова та голос – більш нічого. 

А серце б’ється – ожива,
Як їх почує!..

Т. Г. Шевченко
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Та мить в моїм серці, й вона там зостанеться жить!
О, дайте утіхи на літа сповиті журбою, 
Навчіть, серед фальші, омани як бути собою…

РОНДО
Крапле дощ на чужі уста, 
Пестить краплями стулені губи. 
Розстелилась імла густа –
Тоскний присмерк весняної згуби. 
Зимно мліють уста чужі,
П’ють ліниво відчужені краплі. 
Мла густа в очі. На межі
Згуби смерки постали ослаблі. 
Крапле згуба на сонну млу.
Пестять губи розгублені смерки. 
Краплі плинуть униз по чолу.
Бризки в небі – дощу феєрверки. 
Блиски сліз, риски уст чужих.
Мла покрила окреслені межі, 
Смерки мруть, що стояли на них, 
І втопають у згубнім безмежжі…

*** 
Надихнула Леся Українка
Ах, дивно, квіти – діти кладовища,
Цвітуть собі поверх померлих тіл. 
Чи то від того тягнуться все вище,
Що ссуть із вмерлих душ останніх сил? 
Бажаю ж так до смерті йти у гості,
Щоб користь мав не лиш могильний цвіт, 
Щоб кров пролита і полеглі кості 
Зостались в пам’яті прийдешніх літ,
А ще до того жити, як ті квіти, 
Відчайно, лихоманно, на́ зло всім, 
Так бучно, щоб усі «співці» й «піїти», 
Епітетів не підібрали й рим.
Для когось боягузтво – смерть зарано, 
Для когось – не рішитися на те…
Я ж думаю іти, загояться ще рани, 
Злетить ще дух у жаданий «етер». 
Я скину неміч із своїх суглобів, 
Піду вперед, піду поміж юрби, 
Зірву квітки, що поросли на гробі,
На сонці плекані, хоча і в дні ж 
Піду у неба помочі просити, 
Йому ж віддам я зірвані квітки,
Нехай дощем, просіяним крізь сито, 
Поллє життя знедолені ростки…

***
Душу крає, душу рве геть на частки, геть на шмати! 
Перешкоди всі, всі ґрати подолати душу рве…
Хуга дужа міцно вдарить, вибухнуть морози!
Перемога не забарить – геть проклін, погрози! 
Тисячі їдких сніжинок вп’ються в сиві очі!
Тільки праця, не спочинок, виведе із ночі!
Душу крає, душу рве геть на частки, геть на шмати! 
Денно й нічно жить, не спати, розвертатись 
душу рве…

Пружить м’яз! А кров скипіла струмом розлилася.
Сніг… душа ж не снігом біла – цвітом затяглася.
Шлються в небо – хмарну крицю, розбуялі думи;
зойк душі тонкий іскриться між тісного шуму…
Душу крає, душу рве геть на частки, геть на шмати! 
Пітьму в людях украяти світлом серця душу рве...

BLUE
Синь суму на моїх думках; 
Крайнебо – край мого страждання; 
Тінь руху на моїх руках
Окреслює межу вигнання. 
Замовчаних насилу слів 
Привиддя обрієм мандрують, 
Сини́зна зрубаних голів
Чуттів стрункий уклад руйнує.
Тісного неба нагла синь 
Стовбичить гнівно наді мною, 
Душі розкидиста глибінь 
Заллята синьою водою.
Мов чорний крук, дитя небес, 
Впиваюсь оком у безодню, 
Крильми несу мій синій хрест, 
Мій синій сум господній…

***
Присвячується моєму вчителю 
української мови та літератури

Юрію Івановичу Черненко

Кривавим вихром-бурею Завирувала,
Птахою заклекотала 
В серці Україна.
Чия ж то є провина,
Що кров’ю-соком налилась 
І цвітом пишно затяглась 
Червона калина?
Бурею! Бурею! Хмарою похмурою! 
Ві́трами-лірами зимними, сірими 
Заревла у серці Україна –
Чия ж то провина?
І гомонить, і голосить дзвінко, ясно, 
Процвіло у серці рясно
Слово українське. 
Чи то материнське? 
Рази́ть звуками, 
Солодкими муками –
Бо материнське!
Бурею! Бурею! Хмарою похмурою! 
Ві́трами-лірами зимними, сірими 
Заревла у серці Україна –
Чия ж то провина? 
Окропом співи-першоцвіти 
Ошпарили,
Серпанком геть отьмарили 
Молодечу душу.
І що ж тепер я мушу? 
Небесним голосом Вкраїна
Поставила пред себе на коліна – 
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Коли нести маю сапфір палкий сонця, 
Й тоді привертай мене, любая дочко, 
Як ночі темнисту вдягаю сорочку…» 
Мовляє все далі: «Ой красная роже,
За тую послугу, віддати що можу?» 
Та враз розразилось шаленим плачем, 
І землю вквітчало перловим дощем. 
Попадали краплі в ріллю, дивні перли, 
Рілля ту окрасу блискучу пожерла, 
Земля одяглася у збіжжевий стрій
І небо до себе горнути мерщій…

Через віки дійшов до нас афоризм Сократа: «Заго-
вори, щоб я тебе побачив!» Сподіваємось, що запро-
понована поезія також надихне Вас на пошуки ново-
го, душевного, натхненного.
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Із місця не зрушу.
Бурею! Бурею! Хмарою похмурою! 
Ві́трами-лірами зимними, сірими 
Заревла у серці Україна –
То Божа провина!

ПОЧУЄ ГОСПОДЬ, ЯК Я ЩИРО МОЛИВСЬ…

Я вірю відчайно всім серцем: колись 
Те людство таки усю викине зброю, 
Почує Господь, як я щиро моливсь, 
Зведе весь народ до остатнього бою – 
До бою з війною.
Гарячою кров’ю политі поля 
Квітками препишними знов забуяють,
 Почне знову жити все, наче з нуля,
І щастям серця, мов огнем, запалають, 
Мов ліри заграють.
Під землю проваляться, щезнуть навік 
Владарі земні від ганьби та від сраму, 
І більш на землі не почується крик,
А люд весь збереться до світлого храму 
Курить фіміаму.
Забудуть про смерть і восславлять життя; 
Світ скине тяжкеє ярмо злих прокльонів. 
Народ не згадає, що значить «кляття»,
І жити почне без вражди і кордонів 
У музиці дзвонів.

***
Від світлого дня і до темної ночі 
Луною розходяться думи урочі,
То шлються із неба розпачливі гуки, 
На землю лягають небес сиві руки.
Зве небо землицю: «Голуб мене, донцю, 

Редакційна колегія журналу виражає щиру вдячність  
Василю за його Божий дар – писати вірші.

Нехай твій дар не кінчається, а мрії збуваються. Щасти 
Василю у житті! Батькам низький уклін за сина.




