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І знов “на мо лов”:
25 мініатюр-соціологізмів 2012 року

УКРАЇНСЬКИМ КАЛІФАМ НА ПІВХВИЛИНИ
(за істо рич ним виміром)

І зно ву дідько вірту оз но грає,
і зно ву душі в пеклі са мо ти,
і не покірна — зно ву жер тва зграї...
А ви — кати!

ВІДПОВІДЬ — У МИНУЛОМУ,
або

СМІХ КРІЗЬ ПРИПУЩЕННЯ

(Політич но без ком промісна гіпо те за про при чи ни “не зовсім адек ват -
ної по ведінки” мо ло до го стрілоч ни ка зі Служ би без пе ки Украї ни, який
при муд рив ся вик ли ка ти на до пит у криміна льній справі одра зу весь
склад Вче ної ради Інсти ту ту соціології Національ ної ака демії наук)

На до пит кли кав Вче ну раду, бач...
І до пит же, га даю, був три ва лий...
На пев но цей хлоп чи на — здо бу вач,
яко го на спец раді ка ту ва ли!
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1 Автор кни жок “Вища освіта в рин ковій еко номіці” (російською мо вою; Мос ква:
Инсти тут ми ро вой эко но ми ки и меж ду на род ных от но ше ний АН СССР, 1991), “Світова
еко номіка” (російською мо вою; Мос ква: Эксмо, 1-ше вид. — 2007, 2-ге вид. — 2009),
“Украї на. Історія, при ро да, мис тец тво” (Харків: Клуб Сімей но го Дозвілля, 2009), “Лис -
ту ван ня з До лею: 111 поезій різних років” (Харків: Май дан, 2012) і більш ніж 300 на уко -
вих і на уко во-по пу ляр них ста тей.



ОДА ПЕРЕМОЖЦЯМ

О, слав ся, гомо інтер не тус,
хто “по сти” гострі, мов ножі,
кує як чис ту над кон кретність!
Ти ж, гомо сапієнс, дри жи!!!

Раніше скніли аноніми.
Те пер же, мов ко ро ну, “нік”
вони вдя га ють. Бит ву з ними,
повірте, про гра но. Гап лик!

І донкіхоти, як одвіку,
по збав лені на щас тя прав.
А жити тре ба... Тож ве ли ку
нову ко гор ту й оспівав!

СТОЛІТТЯ НОВЕ — ВЕКТОР КОЛИШНІЙ

“Проґресу” на прям здав на нам зна йо мий:
лишається все мен ше в гомо — гомо...

ЧОМУ Є НЕЕФЕКТИВНИМ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Тут при чи на, на пев не, одна:
бо краї на й те пер (!) — кріпо сна.

НУ, ДУЖЕ ДУРНА БЕЗКІНЕЧНІСТЬ

Усе для нас “ге рой” — ка тю га,
що на хреб ти ну нам заліз...
Землі-пла не ти на зва дру га,
на жаль, та сама: Вов чий Ліс.

ЯК БИ Я ХОТІВ ПОМИЛЯТИСЯ!

Коли “еліта” — аж ніяк не та,
а соціум до ви бу ху го то вий,
не може вже суспільство1 “ні чор та” –
і за га лом, і “гро ма дя нське”. Наче змо ва...

ВІД ІМЕНІ НАПІВДИСИДЕНТІВ

Ми теж ка за ли владі твер до “ні!”,
не гра ли з нею в різні “шури-мури”,
не бра ли юди ної ми платні
за вне сок
у бе зу мство
мас-куль ту ри.
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1 Як особ ли ва соціаль на гру па. У цій “іпо стасі” його досліджу ва ли Д.Аберле зі співав -
то ра ми, Д.Хан тер та ін.



У мріях па ну ва ла чис то та.
А потім відбу ва лись ка тас тро фи...

Зви чай но, нам да ле ко до Хрис та.
Та в кож но го була своя Гол го фа.

ПОВЕРНЕННЯ З-ЗА СКЛА

Гос тя, як улітку сніг, рап то ва,
мій бал кон у Всесвіті знай шла,
за летіла (ма буть, ви пад ко во)
ластівка — без хитрісна душа.

Впа ла, за ме тав шись від роз пу ки,
вда лині від волі, від сес тер.
Взяв її, на ля ка ну, до рук я
та — рап то во — в небо їх про стер.

І вона (зро бив пта шині свя то)
по нес ла ся вмить, стріла не мов!

Нам потрібно зовсім не ба га то,
щоби сер це сер цем ста ло знов...

ДВІ ПОСТ-РУСІ — ДВА СПОСОБИ ЖИТТЯ.
ПОКИ ЩО НАЧЕБТО...

Бути слаб ше за сес тру — нам су ди ла ся доля така:
хоч ко лись го ду ва ло ма ля ток обох русь ке рало,
Украї на зрос та ла пізніш як Євро пи доч ка,
а Росія ще й Азії соки віками вби ра ла.

А про те, че рез це чи по винні так бідка тись ми,
друзі, ба ча чи, як знов і знов у країні сусідній
сила зла до бе зу мства своїх не вва жа ти людь ми
“силь ну вла ду” штов хає постійно й по род жує злидні?

ПРИВІД ДЛЯ ІСТОРИЧНОГО ОПТИМІЗМУ

Так, да лекі ми від чис то ти.
Але, змен шив ши все ж не збо ри му
сквер ну, вже не такі ми ско ти,
як мер зот ни ки Дав ньо го Риму...

ЖИТТЯ ЯК ПОДОРОЖ

Прої здом справді в безлічі країн
я по бу вав. Те пер душа все рідше
бажає за кор дон. Та є один
тут підступ: я й удо ма теж — про їжджий...
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ПРО НЕҐАТИВНІ НАСЛІДКИ
САТИРИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ТВОРЧОСТІ

Щоб не над то стиль мій був сум ний,
я хотів. Чого ж домігся врешті?
Час то “аф ри ка нський” гу мор мій –
чор ний, як або ри ген там тешній...

ПРО ОЛІМПІЙЦІВ — ТИХ, ЩО БЕЗСМЕРТНІ

Сло ва ми їх не слід таки
драж ни ти, на письмі чи усни ми.
Оскільки ж боги — ди ва ки...
на жаль, про дов жу ва ти му си мо.

“ЙДЕ ПОЛЮВАННЯ НА ВОВКІВ...”. 
НА АВТОРІВ

Я вол ком бы вы грыз бю рок ра тизм...
(Вла ди мир Ма я ков ский)

Ре дакція надіслані ру ко пи си не ре цен зує й ав то рам не
по вер тає.

(Ти по ва сто лич но-періодич на фор му ла)

На цьо му, бач, пані й па но ве, ри ноч ку
лиш го ловні ре дак то ри дав но
й постійно за роб ля ють “дов гу грив няч ку”.
Не влізти нам крізь двері чи вікно,
хіба що про со чи тись у шпа ри ноч ку...
Таке вони, на жаль, усі “воно”.

АПОЛОГІЯ ДВОХ ОСОБИСТИХ ЯКОСТЕЙ

Якщо помірко ваність та аку ратність
і далі лише вик ли ка ти муть сміх, 
то по бу ту з пра цею нам адек ватність
повік не знай ти, “як у всіх”...

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МІНІ-ЖАНРУ

З ре аль ної та “мрійної”1 на ту ри
пишу, пишу, пишу — вто мив ся вже! –
свої віршо вані мініатю ри.
“Сес тра” — будь лас ка. Хтоз на, “брат”2 чи ж є?..
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1 За Пушкіним; див. стро фу LVII гла ви пер шої “Євгенія Онєґіна”.
2 А це вже за Че хо вим; усі пам ’я та ють.



КЛАСИКИ ТА МИ

Про кла сиків тезу цю сприй ня то буде на вряд чи,
бо прав да бо лю ча періоду вель ми ре чис то го:
від Бога сло ва їх, а те, що ми пи ше мо, — рад ше,
зізнаємось чес но, здебільшо го йде від не чис то го.

СПОГАД ПРО ЧИЧИБАБІНА

Увінча ний з то полі пу хом літ,
ста рий поет так ди вить ся на білий
не раз оспіва ний на тхнен но світ,
як Мо царт, що його не дот руї ли.

СУЧАСНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПЕЙЗАЖ НА СУРЖИКУ

Сальєрі — купа, Мо цартів — нема.
Ко рот ше, по вний... “Горе від ума”!

ПРО МОЮ ПРОГРАМУ ДІЯЛЬНОСТИ

Тьму віршів — про стих, за гад ко вих
(чи тай те, друзі й во ро ги!) –
пишу “в мас шта бах про мис ло вих”,
щоб не по до хну ти з нудь ги.
Ма буть, до смерті “ви роб ниц тво”
таке не може при пи ни тись...

ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ МЕТЕОРОЛОГІЇ

Пав Пушкін від рук інтриґанів і бестій.
З тих пір тріумфує в суспільстві сви ня:
по е ти та про сто невільни ки честі
все ги нуть, і ги нуть, і ги нуть щод ня...
Тому, що не схо дять дан те си зі сце ни,
при чи на (га даю) — наш клімат мер зен ний.

НАРИС ЗВИЧАЇВ СВІТУ СТОЛИЧНОЇ ПЕРІОДИКИ

Світ цей, як на мене, — суцільна
бруд на, нищівна бо жевільня...

Тут ко жен “пись мен ник”, як ка жуть, на раз
от ру тою плю не й до дасть: “Без об раз”.

Я зго ден із па фо сом фра зи:
які в бо жевільні об ра зи?!
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ДІАЛОГ ІЗ ТУЗЕМЦЕМ

про пе ре шко ди на шля ху за без пе чен ня при ваб ли вості краї ни для
 потенційних гос тей із “да ле ко го” та “близь ко го” за рубіжжя

Спи таю в себе й то ва рис тва:
чом нас ту рист не по лю бив?
Тут і кра са при род на чис та,
і безліч різних інших див!
Сам відповім у смут ку-тузі:
бо в нас смітник по всюд ний, друзі...

ДІАЛЕКТИКА ДОЛІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

Так лег ко вислів на вес ти кри ла тий,
на “долю” чи “не до лю” все спи са ти...
Та доля, навіть по тенційно со няч на,
без до по мо ги від лю дей — без помічна!
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