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для Леса Вікса

Океан на щодень, думав, що коан. Не 
мав смаку ні до чого, втомлений після 
перельотів і тривання назовні. Хто, коли 
прямував собі вулицею, оточений містом, 
ненависним. Почувався еміґрантом, ніколи 
не було по-інакшому, чужинці, чужинці.

Слітний спів не давав забути про колишній 
дощ, пахнув іржею. Справилля цього міста, 
гамузом скидане побіч, залишило осторонь 
поступ і скрики. Налагодив собі спілкування 
за допомогою оників й одиниць, а все ж 
перехрестя низеньких безбарвних вулиць 
не стали ближчими ані на крок. Тут місто, і 
там місто, відтяти б його, як палець.

Вулицею Коцюбинського, ліворуч на 
Петрушевича, праворуч на Веселу, 
на світлофорі ліворуч, вулицею 
Крушельницької, ліворуч на Замкову, 
праворуч Руською, Мазепи, Бережанською.

Не чекав, знайшов неспокій собі 
безкоштовно, втратив біль безкоштовно, 
здобув собі хвороби. Мав би зустрітись, 
скасував сніданок, заперечив собі метафори, 
переносив ознаки безпосередньо. 
Лікувався невпевнено, балакав розкуто про 
механізацію і злодійство, простував поволі 
до транспорту, привабливий для злодюг і 
шанувальників речитативу. Океан, океан, 
океан, з мільярдом хвиль, котрі не згасали в 
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долонях, коли вихоплював дещицю, заради 
себе самого.
Слипстрім, рецензія, симболоґія, поліфонік, 
гінтерланд, фонолоґія, каталітик, вапорайз.

Писати безпосередньо, що це означає, 
кому воно потрібне і скільки воно може 
коштувати, мій дорогий друже. Організація 
свят, що провадять до колапсу, і електрика, 
що прокладає собі шлях до розуміння 
всесвіту. Електрика, що все пишеться з 
великої літери, електрика, кому грошей, 
електрика, розтин.

Мій дорогий друже, в землі викопні рештки 
дизельних двигунів, каміння з церков і 
каміння з голів. Між пальцями проросла 
трава, найнесподіваніша.

Усе автомобіль, що ламається і вбиває, 
пальці коротші за траву, ґімнастика, 
звинувачення. У дівчаток виростають сини, 
вони народжують ще дітьми, прибираючи 
інших прізвищ і локацій. Залишають у собі 
найголовніший ґен, коли сирена сповіщає 
про розлад усіх систем і неконтрольовану 
витрату електроенерґії. Прикінці, так чи так, 
заробіток.

Позбувся якось сиґнальної системи, коли 
все склеїлося сяк-так. Як грушевий сік, до 
ліктів наповнивши всю середину.
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Їй забаглося злягання, і бридка сутність 
запульсувала посеред натовпу. Все 
склеїлося, і подітися нема куди, від 
розбурханої натури. Поспіхом відтинав собі 
пальці на ногах і руках, аби лиш позбутися 
клейковини, стояв по-школярськи, застиг 
від дотику, вкушений її пальцем. Мені не 
до того, одягнися, соромно, вглядаючись у 
свою настовбурчену плоть.

Вікнина, проковтує навколишні села, 
глибока блакитна зона, не відпускає, 
раптом.

Не можу писати, поряд авта припарковані 
абияк, порожнє шосе. Клавіша на лептопі 
залипає, ряди згадок про одну літеру. Мова 
нарешті розтане, зробиться вільною, чи ні. 
Окремішній голос, що нагадує про повноту 
запахів.

Іван Франко, стоїть справжній, з торбинкою 
хліба, з болячками і впертістю. Виходить на 
пагорб, оточений оранкою, сьогодні.

Подивився на мову, знатиме як, знатиме 
форму, розмітку вулиць. Знаки теж мають 
свою найнебезпечнішу зброю, ставить собі 
чайника, робить каву, страждає від аритмії.

Кілька разів на рік купував собі здатність на 
спілкування, не шукав ручного керування, 
просто користувався послугами третіх осіб. 
В’язнів знав поіменно, всього небагато, 
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проте ненароком звільнився. Стать має 
значення, але не тут.

Що означає кожна з літер, ось про що думав, 
і ось про що забув. Заощадив собі хвилеву 
природу звуку, і кольорові плямки на папері.

Без того, щоб мати друзів, котрих ніколи 
не бачив, і не мати друзів, котрі мозолять 
очі, і зневажати друзів, котрі тобі трапилися 
колись. І говорити літери з великої літери, 
і друзів мати за літери, і літери за випадки. 
І матерів за випадки, і поеми за випадки, 
і сльози за випадки, і сонця за випадки, 
і народження homo sapiens за випадки, і 
відкриття нових континентів поза межами 
розуміння за випадки, і спалені на пустищі 
авта поза межами розуміння за випадки, 
і відкриття пустищ поза ареалами homo 
sapiens без розуміння, без випадків, без 
друзів.

Вода-поглинач, що сунулася супроти потоку 
повітря, блакитна сквала, рятує плавця. 
Історії без початків, це дискурс тілозміни, мій 
дорогий друже.

Дівчина росла у спідниці, блідла все глибше, 
вода їй рідна, порожні осінні пляжі, де 
пляшки перемелювалися з піском. Тільки 
спокою думкам, ставала дорослішою, 
боячись релокації, босонога, начитувала 
собі вірші на камеру. Людині нестає того, 
чим вона володіє, тоді пошук чужого тіла 
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в просторі, як випадковий мимохідень, 
з торбою харчів. За ним кілька псів, 
штемпованих, із числом на вусі.

Стала ближчою, коли поодаль. Стосунки 
навспак, однина до множини, ніби шума на 
вопаді хвилі, електричні опори, трансфер, 
кольорування, ерудовані шпетні продавчині 
з магазину поодаль. Саме вони володіли 
таємницями жіночого щастя, знали розклад 
припливів і відпливів, чекаючи на рятункову 
зубату рибу, котра раптом не стала 
загрозою.

Скажи тепер, кому найменше шкодить 
упередження, і кому найменше завартувало 
життя серед псів, і розбита дорога, 
непомірна ворожість, скупчення газів і 
пияцтво їздових. Старі міські газети віддавна 
принишкли, намокли і розійшлися на 
хвилях.

Коли краєвид визначає себе між рекламами 
і шильдами магазинів, вечір. Кому ці 
невизначеності, хочеться їсти, хтось 
губиться в натовпі студентів, а здавалося, 
що знайоме лице.

Означені волею до крові, вистригають 
собі волосся на тім’ї, поки пси навздогін не 
пустяться і не вистрашать своїм гавкотом 
юних мам із візочками. Дивно, як люди 
перетікають один в одного, вагони риплять, 
пов’язані рухом і дротами. Ось тіло моє.
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Міг би ненавидіти не більше, і речі, не 
на своїх місцях. Гори наповнюються 
людськими тілами та розповідями, коли 
подолав і швидкість, і незручне сусідство, 
і вийняв із пам’яті локації аптек і пияцьких 
кнайп.

Лікарня з розповідей, як обряд поховання, 
не хотів говорити про це, вдавав, що не 
чув, переходив на іншу лексику, коли 
йшлося про спільність. Візьми собі одне 
слово, розмісти його якнайдалі, перед ним 
нагромадь інших слів, більше дієслів, менше 
статики.

Прання, дощ, невагомість. Твоя чоловіча 
сила, біля мене.

Що відмовляються від передарованого, 
навздогін гуцульським селам, поодаль доріг 
і монументів. Коли запізно, бачив інший 
варіант розвитку історії, осміяний.

Гірська дорога, вимита до каменю потоками, 
розорана колесами лісовозів, жовта, м’яка. 
Ледве дійшов, біля калюжі води, жаби 
завмерли, а сам, зі спрагою та болем, ще 
крок, рівномірно дихав. Запах нічого, 
повітря і повітря, в якому нема вже мені 
минулого, червоне небо, голодного голос.

Нестерпно, коли люди виносили сміття, 
кожен у своєму мішку свій непотріб, хвороби 
підступають, і хворіти ніколи. Темна півмаса 
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ранкового неба, півнакип на дверях 
авта, залютованого катастрофою, півтіло 
напівмертвого, мій дорогий друже.

І раптом настало світло, і ти мав хвилину 
поправити собі зачіску. Нескінченний, 
коли один текст наставав після іншого, 
обіцяючи роз’яснення та завершення, проте 
надавав інерції просуватися вглиб самого 
себе, збираючи обличчя забутих істот, з 
якими довелося злягатися. З пакунками, 
вміст яких, таємниця, його не було, друг 
чи супутник, що був поінформований про 
незавершеність і поспільний обов’язок 
крихкотілості.

Це невідома ментальна субстанція, 
додаткова нирка, частина мозку, щось 
раніше недосвідчене організмом, від чого 
відмовитися ніяк. В’язаною рукавицею пані 
витирає скло, бачити вулицю, зі снігом.

Острівні народи, і їхнє каміння. Шквал 
насувається, здалеку, як стіна, теплий вітер. 
Космос, побудований людиною, не потребує 
затвердження та узгодження, чоловік із 
голими грудьми, посланець, може говорити, 
адже сам собі, творець. Шквал, як стіна.

Не зрозумів цього шуму, і цієї слівності, і 
непробутності, а рух від неможливості до 
неможливості, від залежності до залежності, 
від переступу до переступу, від дзвінкості до 
глухості, зумовив собою океан. Сказати б, 
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на різних кінцях планети, неподалік, але 
далі ніяк, сумирний клімат цього шматка 
універсуму геть розбестив людство-
недолітка, без принуки, його екземпляри 
таки віднайшли собі дорогу крізь океан.

Батьки приховуватимуть подробиці довіку, 
покупець може не промовити й слова, гість 
лише падає на порозі, заледенілий. Якби 
нам дали волю, кажуть.





CПАЗМ
2013
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Ця маленька книжечка сама собою вийшла 
з двох уламків: марафону в 30 віршів й 
одного довгого шматка-збурення, і обидва 
ці уламки тяжіють туди, в південну півкулю. 

«Слипстрім» я присвятив австралійському 
поетові Лесу Віксу, якого я запросив до нас 
у 2011 році, він був у Львові на літфесті, 
ми з ним і Грицьком Семенчуком зробили 
двомовну диґітальну антологію «AU/UA. 
Сучасна поезія Австралії та України».  Від 
Леса я навчився багато, ворання його віршів 
відкрили мені нові перспективи в поезії, 
особливий смак тамтешньої лірики, й мені 
пощастило побачити зблизька робітню 
поета і його потаємне поетичне справилля. 
Це досвід, що його не купиш. 

Я собі приєднався до «місяця поезії» 
завдяки моїм друзям-поетам з Нової 
Зеландії. І друзям ці вірші присвячую – Кірі 
Піагана-Вонґ, Дарен Камалі, Ґрейс Тейлор. 
NaPoWriMo, або National Poetry Writing 
Month, є щорічним проектом, в рамцях 
котрого поети намагаються писати по 
одному віршові кожного дня протягом 
квітня. NaPoWriMo започаткувався 2003-
го, коли поетка Маврін Торсон поставила 
собі за мету писати в такий спосіб. Згодом 
до неї приєдналися й інші автори. З того 
часу коло учасників збільшується, і багато 
письменницьких орґанізацій, місцевих, 
національних і міжнародних стають під 
прапор NaPoWriMo (napowrimo.net). Моя 
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участь у NaPoWriMo виялася несподівно 
плідною. Якось спробував склеїти те, що 
давно бродило в голові, і змішати нові 
й старі техніки, про що собі мріяв. Вірші 
дивним чином закрутилися довкіл духової 
музики, дихання й прадавніх звуків, що 
виходили з кісток, легень і рук розкиданих 
землями людей. 

«Спазм»? Так, це спазм.
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ДЕНЬ 1

Не сказати          нічого
не

Не мовчав собі наодинці          говорив
не мовчав із тобою          говорив
не сказав          нічого
не          і не

Дистанція від правого слова          двокрапка
і          і          і          і
прекрасно

Звідки          діджеріду
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ДЕНЬ 2

І круг          до блиску
ранку          не сподівався
як флоєра з грудей
випирає          і стогне

Руки з молоком          гній          вода
сама по собі отава
поза часом

Колеса-мегаліти          вириваючи
плоть
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ДЕНЬ 3

А ти ніколи не чув
квітка і борода
риб’ячий хвіст у кишені
нісенітниця

Хто йому винен
хай вип’є собі          посіпака

На вітрі
притримуючи барретіну
одною рукою
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ДЕНЬ 4

Н          н          н          н          н          н
загострення          опір          огида
середина          нікому          не

Держава
атавізм

Пияцтво дорівнює

Нікого нема
сам із гальбою
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ДЕНЬ 5

Природньо          приріст          передбачувано
відсутній

Е          е          е

Взяв за руку          надією
боявся розчарування
          сталося
що помилився

          в русі
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ДЕНЬ 6

Ні          не забувай

Авлос
пласкими долинами
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ДЕНЬ 7

У хребті звук
у кисті звук

Не вимовляй пом’якшено
відкрий долоню

У          уууууууу

Чужому не зрозуміти

Сивий
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ДЕНЬ 8

для Кірі

Ти          навпаки

Падаю в ніч          коли дніє
коли день          уже ночіє
          рахую на пальцях

Планета-холодець
людина-гуркіт

Вірш про погоду
і дводенцівка
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ДЕНЬ 9

Заледеліний зсередини

Допоки малолюдно
і цей чоловік так само зіпершись
одною рукою на палицю
згорбившись облікує
безколірних мев
з міського озера

Ранок чорний
як а

Допоки малолюдно
і цей чоловік так само зіпершись
одною рукою на палицю
згорбившись облікує
безколірних мев
з міського озера

Заледеліний зсередини
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ДЕНЬ 10

Для Дарена

На межі          між сіллю і корінням
відмерлого моря          виростає артикуляція

Синтаксис          розбита дорога
годую приблудних псів          розчісую спини

Я наскрізь проходжу будинки

Планета як гвинт
якого стримує від розкручування
удавана притомність

Прикінці          бездоріжжя
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ДЕНЬ 11

Вірю в пустку
сам собі божественна сутність
оснащений двигуном непорозуміння
рушій криги і воєн
прозорий супутник
нектар
крик

Живий          не розумію
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ДЕНЬ 12

У провінційному місті
доводиться часто ковтати пилюку та 
ґречність

Передумова деґрадації
розвиток м’язів обличчя та рук



32

ДЕНЬ 13

Іржавий ланцюг
іржавий рушій іржавого ровера

Людина
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ДЕНЬ 14

Дякую

Ненависть до чужого письма
як пільга

Своєю мовою
думав про те
що прискорення
несподіване

Допомога          терпіння
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ДЕНЬ 15

Страхіття

Чужого народження

Прогалина
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ДЕНЬ 16

Матерію розглядав
як дитячий камінець

Кільця цибулі

Перетворювач
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ДЕНЬ 17

Чомусь холодно

І і е а і і е а

Предт безр отдт тадтк
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ДЕНЬ 18

Мій колишній віддзеркалення
вирішував

Один два налаштування руху

Він мовчазна він сексуальна



38

ДЕНЬ 19

Падлюка в двері вдерся

Портрет

Промовляла

Неандертальці
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ДЕНЬ 20

Горіх
тире

Форзац твій
в гімні
зосередини          болить голова

Можеш ковтати мене
безкінечно
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ДЕНЬ 21

Горло стало собі
пластиковою трубою
коли світ раптом увірвався
у мої нутрощі

Неоковирний бо інакше
не можу

В кишені          чужі гроші
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ДЕНЬ 22

Мокрі плечі          очі          червоні

Ну          ну
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ДЕНЬ 23

Міські меви трикляті
крадуть літери і біліють
над будинками з непорозумінь
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ДЕНЬ 24

Хтось сказав
якби все було інакше
його б називали
Великий Адольф

Націоналісти стискають зуби
і шукають собі когось на жертву й героя

Інші істи шукають лише
героїн
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ДЕНЬ 25

Людський матеріал каже мені
ти не тримаєш слова
і прижмурюється

Чому          прижмурюється
і хто такий          слово
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ДЕНЬ 26

За всі дні          лише сіль
назбирав собі

Трансцендентні об’єкти          сіль
голос дурня

Недоторканий тріолет          сіль
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ДЕНЬ 27

Вивчав          відкриваючи

Запалі очі дівчинки
мама-гіппі

Зсередини          яблуні
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ДЕНЬ 28

Я залишу
хто випливе          най живе

Можна робити гроші
на чужих манерах
приносячи миро

Витри мені ноги волоссям
чи як
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ДЕНЬ 29

Нові зв’язки передбачають
трохи менше емоцій

Будівельні машини

Два е
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ДЕНЬ 30

Для Ґрейс

Світло          авто
одне          потім

Один текст за всі випадки
мільйон ключів замість романтики
і рукописний зшиток замість книжки
звідти вийняв кількох людей
і залишив

Яблуко-концентрат в’яне від пересторог

Торністер з книжками
і знову книжки на книжках
і книжки в носі
і книжки в

Захований у закутку фаєрплейс

Засинають круасани подруг
і невиразних партнерів

А а а а а
піднеси собі рейтинґ
звуком

Горло          горло

Різко починаєш
і музика налагоджується
але вже існує
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І ти          ти ось          в підвищеному
осад          маленька          магазин
двоє відвідувачів          книга-самець

Дихає геммонд ніби повні легені азоту
а сам він недоторкана плутанина
електричних шляхів
сублімує живий організм
і відкриваючи двері до саду
мастурбує маючи собі на увазі
колишній запал

Без співу цього разу
без дихання
без церкви

Ще кілька знаків
дорога закінчиться там
де перегрітий мотор
сам собі виїсть пластмасу
і загублена в місті дівчинка
стане самостійною одиницею
в системі гуртожитків

Ключ          де ключ
параметри не співпадають
пілотний ескіз цього всесвіту
на смітник
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БОНУС-ТРЕКИ

ДЕНЬ 31

Спазмолітик-птах

Зелені крони

Перемишль          у Перемишлі
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ДЕНЬ 32

Армоване піднебіння
переглодало кору й окалину
мільйонами фіктивних тон
і болючими очима

Натискай кнопку          виймай монету          
чекай
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ДЕНЬ 33

Пляшка          сторінка          сходи

Кубометри всесвіту
дріб’язок екватором якого
не вистачить сил

За життя не зможу стільки відстаней
скільки діаметрів там

Ось вона пляшка
залишений так
ні з ким не мав
нічого не собі
і поетка з якою          штиль
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ДЕНЬ 34

Аналог цифри          перископ
прабгупада в моїх черевиках
далекобачення дає мені сил
не вгавати і не боятися вмерти

Словами привідкрив тиражність
і навіть імовірність голоду

Ти як я перескакував з
пагорба на пагорб і
навіть досяг
не знаю чого

Віддалі          віддалі наминають
колеса
я собі ти          а ти собі
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ДЕНЬ 35

Сніг раптом крізь шум і слова і весільний 
галас

Що мені як часник
і слово Кабрамата
перший не перший

Т т т
т т т
мені як часник
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ДЕНЬ 36

Остерігався          мураха

Нагромаджував нагороди
стверджував що ненависть
щезає ненароком коли
вищерблюється точило
як сільський священик

Це хвилева природа мови
що кущиться і цвіте

Остерігався і того що чужі дружини
будуть ласі до прикметників
і стосуватимуть технології
перевірені хоч небезпечні
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ДЕНЬ 37

Я не можу собі відповісти
чи хтось помітить мої зусилля

Говорить мовою без кісток
і вичавлює пиво зі слів

Українська географія

Е ееее

Я не можу собі відповісти
чи говорити мовою зусилля
і вичавлювати слова з кісток
не можу собі відповісти
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Діджеріду – духовий інструмент місцевих 
австралійців.

Флоєра – особлива гуцульська сопілка.

Отава – трава другого «врожаю».

Барретіна – народна каталонська червона 
шапка.

Авлос – давньогрецький музичний 
інструмент на кшталт сопілки з подвійним 
язичком, за звучанням близький до гобоя.

Дводенцівка – дві денцівки, гуцульські 
сопілки, поєднанні в один інструмент.

Геммонд – електричний оргáн, спочатку 
спроектований для церков, дістав 
популярність у джазі й рок-н-ролі.



ПРОТЯГ
2012
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АЕ

Хвилини великого щастя = час.
Украдена пам’ять, зім’ятий, без неба.
Увійшов до кімнати, показав пальцем,
Відчинене вікно, звідки.
Ае, справжній, дійсність, стороннього.
Хтось увійшов до кімнати, показав пальцем,
Украдена пам’ять, не.
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, 

З чого узяв собі, покарання к,
Еее, стиль, звідки, звідки.
Між = великою людиною, купою м’яса,
Колишнім кимось, піхвою, водою.
Е ≠ е, к ≠ к, хтось ≠ кимось.
Нґ, ер, ож, л, нґ...
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ІМ’Я

Жовтий: номінативний обов’язок,
Мовлення, поштові марки.
Жовтий: наче вода,
Провокація, поштові марки.

Купи горілки: про себе
Не розповідай, спільність стала
Недосяжною ціллю, ідеї
Не можуть співжити.

Щойно передбачив появу жебрачки
З течкою лікарняних засвідчень і виписок.
У пожертві відмовив.
Твій вік — несподіванка,
Самоконтроль.
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ДОРІВНЮЄ

Увімкни ліхтар, не засни,
Невизначений, субтельний.
П’ятнадцять сорок вісім.
Наступна година — понаднормове життя,
Продовження зрад і спорожнення.
Ти бачиш процес, що рухає нами, чи…

Одного разу знекровившись,
Став донором і прикрістю,
Виріс на собі, споживши себе,
Чужий і чужомовний,
Пішохід, із музикою в кишені.
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ОЗИРНУВСЯ

Відпочинок відбувся позавчора, 
  несподіваний, 
виснажливий.
Скоротив собі дорогу, вкерувавши 
  в провулки,
Не забудь, чортова дорого,
Кому завинив смертю, а кому — грішми.
Мовчав, краючи хліба, і ти —
Від голосу, канібалізм —
Стан ідеалу.
Зміни, стани, зміни, стани.
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КРЕДИТИ

Здавалося, місце для себе людина
Творить, дорівнює, діє.
І написане – обґрунтоване потом і смертю;
Але ні.
Не назавжди – собі.
От скажи:
– Я, тобі, ти, хтось…

Пиво, що ним став би вільним,
Розлили на стіл, спалах,
Яким би став рухомим,
Лише мить, поети, якими
Мав би розчинятися, ще не виплачені.
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ОБМІН

Кожен день – початок; відклади цивілізації
Дорівнюють голоду й дискомфорту.
Автомобіль, наче розбита голова,
Сіріє між «покинути»  й «збагнути».
«Наче» – теж загрозливе,
Розповідаєш коли про все.

Про тебе я знаю кілька фактів =
Про тебе я знаю небагато.

Боявся, що розмова з кимось –
Проекція, перспектива.
Відмовчувався.
Обертається поспіх милицями 
Й самотою.

Ставши людиною випадково,
Не став носієм зобов’язань.
Хоча «до» чи «після» –
Звук, без імен, неґречність.
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ШВИДКІСТЬ

Рідко тепер
Вибачають.

Будівництво зворотнє,
Прокляття, напевне.

Зостався собі неозброєний,
Що навіть своє чужіє,
І люди стають
Різноспрямованими.

Виживання –
Непомітне.
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НАСТУПНИК

Початок – середина.
Дівчина, понад силу, з валізою,
У розповіді –
Розпачлива, розбалансована.
Молодець, якщо вважаєш,
Ніби потрібна.

У гаманці –
Незрозумілий початок відносин,
Від спільної кухні, до слова.

– Мені скло забилося в руку,
Мені літери – не кирилиця,
Мені окуляри не ті,
Мені не так, – сказати б.



69

ПРОТЯГ

День радісний, день безхмарний, день 
несподіваних смертей.
День без неба, день усвідомленої смерті.

Двері, що відчиняються, що загрожують, 
  що протяжні, кроки.

Газ, що отруює, викликає сміх, весняний.

А ти? Леткий, когерентний, описаний, — 
   цього світу, 
краєвиди, 
Населення; відтоді, — ніби я, ти.
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МАТІР

У мить, коли варто забути про свої апетити,
Відкриває пащу голод, зумовлюючи добро, 
   щастя, затишок.

Слизька дорога — цупка, а пісок — лід.

Того світу нема, його люди — 
  пальці на руках,  
  обпечені самотністю.

Довгий перехід через гори, 
  що став самим буттям.
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ТЕАТР

— Добре, —  з’ясуй, чи гаразд, 
   чи може не варто.

Сама лиш людина, з усіма обставинами,
Варта розчарування, зневіри.

Щирий жаль за скоєним не може стерти 
   облич із пам’яті, —
Облич, рук, волосся.

Чоловіки мають звички знаходити коханок
   посеред життя.
Коханки з хвилястим волоссям 
  нічого не підозрюють,
Нотуючи жіночі рядки.

Вагаючись, багатотонну масу знайомства
Можеш залишити назавжди
Непройденою, недомовленою, 
збайдужівши.
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ЗАВТРА

Звичайною мовою, жонґлюючи щоденністю,
Переповідатимемо один одного,
Повторюючи одні й ті ж істини,
Звичайнлю мовою, жонґлюючи щоденністю.

Проминаючи, вчителі та наставники
Чи раптом не стануть нами?
Звичайною мовою, жонґлюючи щоденністю,
Переповідатимемо один одного.
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ВТРАТИВ

Розповідають, розкіш, заблукавши.
Ось він, сон про неправду й підступ.
Людина, що казала:
— Вибач, дякую... —
Завтра прокинеться ідолом.
Не розповідай нікому пустоголосі, хрипливі
Істини, брех̀ні, дивацтва, —
На чию користь сам ти,
Від себе самого звільнившись?
Епоха недержав, нелюдей̀,
нервова.
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РІЗНИЦЯ

Втомився від руху, спонтанності,
Увійшов, розчервонілий, в тонкій одежині,
Увесь у бризках світла,
Несила відмитись від радості.

Відповідав на питання, так,
Ні, поряд – відкривала долоню
Дівчина, синіла, мов брук,
На дві третини з води.

Принеси відпочинок, казала,
В зім’ятій обгортці,
Залізо всуціль розірване вітром,
Ось воно,
На двох —
Одне.



ЧНЕ
2012
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Олеговi Карпенку 

Я — стою осторонь. 

Я, я не воюю. 
Моє бажання — роздорiжжя, сваволя. 
Бажання, хворе невiдповiднiстю — 
Єдина зброя супроти. 

Здобуваючи крик, залишаю собi зраду, 
Зрада притягує голод, а голод — миттєвiсть. 
Одна рiч пояснює iншу. 
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Влада, пiдпорядкування, правила. 

Влада передається з рук у руки, — 
Коли передостаннiй ще тримає її в руках, 
Останнiй вже тягне її на себе. 

Час вдаваних змiн тягнеться довго, 
Що забувається справжнiй смак до життя. 

Коли довго не пишуться римованi вiршi, 
Почуваю насолоду вiд асиметрiї та свободи. 
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Вже не керую собою, довгий коридор  
  iз доґм i норм 
Вже не має влади надо мною. 

Алкоголь також має свої iмена та присвяти, 
Як давнiй друг, що раптом з’явився  
  на порозi, 
Як книга, яку несила дочитати. 
Крiзь яку можеш дивитися на свiт. 

— Можеш? Насправдi можеш? 

Людина, розгубившись, 
Не може керувати сим свiтом. 
Її вiрш — намарне; вiдчиняє дверi: 
— Можна? 

А поза твоїми залiзними руками — 
Солдати, вулицi, бульдозери. 

Хто я? Я, — припалюючи цигарку, 
Говорячи цiлком правильно, — 
Не можу. 
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Вiн був там, отже, 
Має право. 
Застиг у розчинi будденостi, 
Не на своєму мiсцi. 

— Знаю: сей свiт нецiлiсний, атиповий, 
Нездатний стати вiршем. 

Зiперся на пiдвiконня, зiщулився. 
— Гарний день, — каже, — сьогоднi. 
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Аркуш з принтера — у вiкно. 

Шофер маршрутки, вiдкривши дверi,  
  курить цигарку, 
Гiркий дим розходиться в повiтрi. 

Жiнка постукує нiгтями по сидiннi. 

В сьому свiтi — вивiски супермаркетiв, 
Дiвчата свiтять у темрявi цигарками... 
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В моїй самотностi — блискуча  
  обгортка морозива 
Перекочується вiтром, 
З сиреною пролiтає карета швидкої, 
Залiзнi квiти вкрилися iржею, 
Об’їзнi дороги — спiралi, 
Всесвiт — нiготь, 
Трiскає посерединi й болiсно кровоточить. 

Людина йде дахом, балансує,  
  розставивши руки, 
А я кричу їй знизу: 
— Чуєш, я не хочу так жити!.. 
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Григорiю 
Семенчуку 

Будинок з мiльярдом вiкон. 
Одне, впiзнаване, облiзла фарба. 

Швидкi змiни, — вiдчай. 

Кладу слухавку. З вiкна: 
Аби знати, як дивитиметься на мене, 
Загасивши свiтло, незнайомець. 
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Iвановi Бойчуку 

Пiдлога поезiї, й пилюка. 
Малюю пiдошвою кола в пилюцi. 

— Що думають? Як виглядаю? 

Не можу сказати про себе, що я  
  в чомусь впевнений. 
Важко минають вечори, хочеться 
  звiльнитись вiд дихотомiї. 

Ось поет, говорить менше, нiж думає. 
Вiтаючись, простягає менi руку. 
Розповiдає про днi, коли слова  
  були рiдкими й прозорими, 
Коли можна було говорити бiльше, 
  врочистiше, пафоснiше. 

— Ти такий тоталiтарний, поете! Вбий мене! 
Я тут сам, у холодi, маючи марну надiю,  
  що мене щось врятує. 

Як його звати? Посуха, вулиця. 
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Миколi 
Шпаковському 

Дiалектизми потрiбнi  
  як екстракт необхiдностi, 
Як дiєвий антибiотик супроти  
  семантичної порожнечi. 
Специфiка локальностi, коли  
  наодинцi з мiстом, 
Не спiльнота, не сiм’я. 

Забув се мiсто ввечерi, в лiхтарях  
  i тролейбусах. 
Торкаюся шкла, а воно дрижить. 
Се мiсто розсиплеться,  
  як автомобiльне шкло, 
Лишень торкнуся. 
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Миколі 
Шпаковському 

Може ти сам — чорнило? Ти сам — зумер? 
  Новий Заповіт? 
Не кажи нікому, чуєш? Нікому й ніколи  
  не показуй 
Своїх віршів, долонь, дітей. 

Містика кредитування й інвестицій, 
Реліґія купівель і продажів, 
Телебачення намірів... 

Зваж, кому більш потрібна твоя правда, 
Чи не краще мовчати, вдаючи чужинця, 
На сій жовтій нічній вулиці? 

Залишив позаду найкращі дні, 
Думаючи, що найкраще — попереду, 
думаючи, що найкраще, і так далі. 

Друзі стають чорт зна чим. Тебе люблять 
  лиш ті, хто на відстані, 
Або ті, хто від тебе залежить. 
Певна відстань програмує ненависть. 
Куля любові — скляна: боюся... 
Під пильним оком сього міста 
Станеш підстаркуватим, зможеш  
  брехати чи недобачати. 
З’ясуй, любов низького зросту, з короткою 
  зачіскою, курить, 
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Кому до вподоби, кому, окрім  
  тебе самого, чужого, 
На сій жовтій нічній вулиці? 

Молися, й тебе почують, 
Клени, й тебе почують, 
Присягай, і так далі. 
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— Ти продовжуєш говорити,  
  але я вже не слухаю. 
Не думай, що твої слова  
  для мене нiчого не важать, 
Се тобi вдалося позбавити їх змiсту. 
Говориш далi, а я пiдводжу голову  
  й дивлюся на тебе, 
Чекаючи, поки ти зрозумiєш  
  свою звичайнiсть. 

— За три кроки вiд тебе, зачекай, — 
А ти вiдступаєш назад, 
Зi страхом дивишся менi в очi. 

За криком я вже забув, що маю почуття: 
Вiдкритi дороги, ключ вiд хати. 



116

Перегортаю записник, 
Коли нестає сил. 

Люди зо зброєю: 
— Вiршi можна писати олiвцем, 
На старих ґазетах, кривавих сорочках, 
Вугликом на бетоннiй стiнi, 
В окопах, 
Коли на тебе плюють 
I стають чоботами... 



117

Знайшов захист у натовпі, 
Порушення закону якого карається смертю. 
Від сього порядку — чорт зна що,  
  назовні, всередині. 

Зневага, жорстокість, відчуження =  
  люди, навколо. 
Зневага, насильство, відчуження =  
  сам, у собі. 

Домашня адреса, імперія, надумана історія, 
Президенти, один, інший, жодного. 

Приходить, запилючений: 
— Я тепер розумiю вiддалi й зневагу. 

Вiтер, i полум’я. 
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Коли всi в понедiлковiй роботi, 
Тротуарами сунуть одинокi постатi. 

Кажу: 
— Я вiрю тобi! — 
Закриваю долонею рота. 
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Накриваю долонею шклянку, — 
Там метелик. 
Вiдберу долоню — 
Полетить. 

Дiвчина, в бiлому, 
В неї срiбний метелик у вусi. 
— От вiн, проклятий, — думаю. 
Його бiлi крила — 
Холоднi вечори, сведер на плечах. 

Я намагаюся пробудитися, нiби сплю. 
Чуже волосся — в долонi. 
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— Непослух — покарання? 
Свобода — як привид? 

Людина, за якою женуться невидимi пси, 
Озирається щоразу, 
Нiколи не втрачає пильностi, 
Не полишає хвилюватися. 

— Те, що я пишу вiршi, не дає менi,  
  як i комусь iншому, 
Права на iнакшiсть: 
Не зменшує моєї спраги чи голоду, 
Не продовжує ерекцiї, 
Не дає пiльг на проїзд у тролейбусi 
I не дозволяє менi брехати чи вдавати  
  iз себе письменника, 
Що, зрештою, рiвноцiнно. 



121

Присвята щось інше, ніж вірш. 
Назва щось інше, ніж вірш. 
Вірш — не назва, 
Присвята — не назва. 
Присвята — не вірш, 
Не назва. 

Короткий інтервал між запахом алкоголю 
Й окропом на шкірі. 

Двоє п’яних сусідів, нічною вулицею, 
Мають намір, повертаючись додому, 
Зґвалтувати, яка чекатиме на таксі, 
Якусь дівчину, не місцеву. 

Завжди все закінчується 
Загубленим гаманцем,  
  відформатованим диском. 
Нарочито, мовчки. 
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Щастя м’яке й чутливе, як шийка матки. 
Щастя — доречно дiстати по мордi. 
Щастя — вбивати iновiрцiв,  
  ґвалтувати українок. 
Щастя — приносити квiти  
  до вiйськових меморiалiв, 
Почуватися європейцем. 

Як написати про щастя, без словникiв  
  i граматик, 
Коли не вiриться, що мова iснує насправдi? 

Говориш, нiби закриваєш дверi авта, 
Повертаєшся до мене, нiби  
  нiчого не сталося. 
Мовчу тобi в вiдповiдь. 
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Сеї ночi — жодного алкоголю. 

— Сi слова нiчого не вартi! 

Не загасив свiтла, дивлюсь на своє голе тiло. 
Порожнiю. 

Дорогу, яку пройшов ногами — 
Не змiряти. 

М’ясо — твiй язик у моєму ротi, 
I м’ясо — на столi, пiд ножем рiзника. 

Чекаю на тебе, як на останню подiю. 
Раптом — телефон. 
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Приблизно так можна зруйнувати все, 
Ніколи не мислячи діалектично. 
З іншого боку, вбивство може бути  
  виправданим, 
А зіґноровані вибори — недійсними. 

Нічні зимові вулиці сповнені світла, 
Якого більш ніж вдосталь удень, 
Коли його ніхто не помічає. 

На сніданок — сухий хліб  
  і бесіда телефоном, 
По якій розумієш, наскільки безсилий  
  що-небудь планувати. 

Від страху — працездатність, любов, 
  повага, зверхність. 
Боячись образу зверхника, сам,  
  мимоволі, імітуєш шовінізм. 
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Хто я? — Прокльони? 
Лише з великої любові можна 
   нікому не доводити 
Своєї працелюбності. 

Розв’язую сю ситуацію в спосіб, 
Схожий на алкоголізм: 
Не знаю. 
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— Внизу — поле, вгорi — небо, — 
Каже дiвчинка коло прапора. 

— Навiщо iстина? Чому мовчиш? 

Обтрушений з черевикiв снiг 
Довго не тане на килимi. 
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Вони говорять своєю рiдною мовою, 
I в сiй спiльностi чогось вартi, здається. 

— Ви — випадки! 
I сей свiт — постарiв. 

Має успiх той, хто cпотворює свiт,  
  який не iснує. 
Спiвставляючи кольори, вiн спiвставляє 
  себе з собою. 

Я щось вважаю, думаю так чи нi, 
Моя думка, врештi, залежить  
  вiд ринку iдей. 
Натомiсть жеврiє iнше, позбавлене мене. 
Невiдомий хтось потай перетворює поезiю. 

Залiзо набирає температури тiла 
I швидко охолоджується. 
Залiзо може бути розжареним 
I перетворювати людське сало на лiй. 
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Менi здалося того вечора, 
Що в мене гарячка. 
Боляче було ковтати та трусилися ноги. 

— Не думав, що колись зможу 
 так глибоко щось переживати, — 
Казав знайомий по телефону. 
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Саме тому, що я її не торкався, 
Я тепер не знаходжу собi мiсця. 
Її призабуте обличчя — знак недосяжного. 

— Ся музика менi чужа,  
  я нiчого не розумiю! — 
Вiдштовхую вiд себе гiтару. 
— А ти вмiєш? — спитала, 
Перебираючи червоними пальцями струни. 
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Ся тиша — симптом. 

Читаю про себе в iнтернетi, 
Дослухаю, де менi болить, 
Чи не натерли окуляри, 
Чи нiхто не стукає в дверi. 

Вiд чужих людей я почув, 
Що ти закохалася. 
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Чутно, як скло опирається ультрафiолету. 
Вранцi читаю Бiблiю, 
А крiзь сторiнки 
Ти дивишся на мене, 
Оголена й п’яна. 

У горлi — рухомий згусток, 
Як пiсля алкогольної ночi. 
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Я ранiше напивався вiд впевненостi, 
Тепер — вiд непевностi. 

Постать передi мною: 
Незнайомець, добре поголений, 
В попрасований сорочцi, — 
Сьогоднi його повиннi вбити. 
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Якщо говорити про свiт — 
Мовчати про те, що досягнути рукою, 
Мовчати про те, що комусь  
  потрiбнi протиставлення. 

Створюючи опозицiї, наближаюся  
  до порозумiння. Завiщо 
Сi обов’язки, нiби мене покарано? 

Тепер, сьогоднi, на тлi свiту, 
Повертаюся до себе, 
Допоки мiй дiм не зруйнували. 

Не хочу думати про тих, хто слухає, 
Хто, хитаючи головою, всмоктує книги. 
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В мене вже не залишилося спiвчуття  
  до колишнiх друзiв. 

Аеропорти й вокзали вiдбирають  
  останнi копiйки. 

Лиш не знаю тепер, як повернутися додому. 
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Володимировi Дячуну 

Виявляється, щасливий я лиш деколи. 
Багато вiршiв пишеться в сирому будинку, 
Без тиньку, без вiкон, без даху. 
Слова — орнамент, єдина прикраса. 

— А де ти є? 
Я не знаю де. 
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Пальцi не можу зiгнути вiд роботи, 
I речення — стiйке, непорушне. 

В чому таємниця? — Кiлька гривень 
  у кишенi, 
Нотатник, олiвець. Тодi кожне  
  слово в вiршi — 
Необхiдне, хай би яким недоречним  
  воно не виглядало. 
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Я мешкаю в чужiй країнi, 
Де автобуси мають iншi маршрути. 
Не розумiю, як я мiг загубитися. 

В мене в руцi — пачка цигарок. 
— Я вже й забув, як ти виглядаєш, — 
Заглядає менi в обличчя чужинець, 
Витягуючи в мене одну цигарку. 
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Ходять за мною твої есемески, крок в крок. 
I мовчати не хочу, та й сказати  
  тобi нема що. 

Цiлий день сьогоднi — ранок. 
Холодна мряка, краплi висять у повiтрi. 
Порожнiй осiннiй простiр. 

— Закрий очi й розслабся, вiдчуваєш? 
— У нас осiнь з меланхолiєю. 
— Се в мене тимчасова криза... 
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Сьома ранку, 
Кiлька цигарок позаду. 

— Говори зрозумiлою мовою. 
Враховуй контекст. 

Є й iншi слова: плач, комп’ютер, 
Сон, проститутка, лабораторiя, 
Широчiнь, Великдень, кулемет, 
Фотографiя, цнота, Україна. 
Є й iншi люди... 

Вiдповiдаю на твої есемески, 
Нiби перепробуджуюсь. 
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Галi Гудимi 

В сьому вiршi, як i в менi — 
Жодної моралi. 

Прямокутний автобус 
Розбиває густу темряву. 
Перед ним — нiч, 
I нiч — позаду нього. 

Я десь загубив свого олiвця, 
Нема чим записати вiрша. 
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— Не кажи менi, що тобi подобається, 
Се зайве. 

Оскаженiлi пси накидаються на чоловiка, 
I вiн залишається без нiг. 
Пси знову накидаються на нього 
I вiдгризають йому голову. 

Ми сидимо за чаркою горiлки, 
Вiдчуваючи, як частинами втрачаємо себе. 
Дивимося знимки з вiйни: 
Пошматований кулями чоловiк 
Лежить лицем до асфальту. 
Поряд iз нами сидять юнi поети 
З прозорими супутницями. 
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Хочу написати тобi: 
— Не гнiвайся, — 
Нiби розмова буде мати продовження. 

Чи є потреба повторюватись? 

— Не йди, — кажеш, — 
Не забудь менi вiдписати, не мовчи. 

Сиджу з цигаркою перед монiтором 
I дивлюсь, як посуваються рядки чату. 
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Кожне поколiння має своїх героїв. 
Героїв мовчки проводжаю поглядом, 
Хоча слово “мовчки” —  
  незґрабне, кострубате. 

То ж потiм 
Кожен з них буде поводитися, 
Нiби вiн звершив щось найбiльше, 
Думаючи, що жити — 
Найбiльший подвиг. 
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Саме сьогоднi — 
Переходжу вулицю,  
  переймаю досвiд, мовчу. 

— Що сталося з тобою? — питає мене хтось. 
— Саме сьогоднi переходиш вулицю, 
Переймаєш досвiд, мовчиш.  
  Я ж питаю себе: 
— Що сталося з тобою? 
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Одного разу народившись, 
Як ми, 
Зраджуємо себе щоденно. 

Сидить. Їсть. 
Як ми, 
Нiколи не плачемо. 

Дiвчина нiяково стирає цукрову пудру з губ, 
Запиває чаєм з бiлої пластикової шклянки, 
Нагромаджує в собi смуток. 

Iнша їсть без смаку, порожня людина, 
Їсть, аби позбутися запаху з рота, 
Роздає себе задарма. 
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Без наркотикiв й алкоголю, 
Вбивайте один одного, 
Заради себе. 

Повернеться сторицею ненависть, 
З посмiшкою катуйте пророкiв, 
Кидайте псам книжки й святощi, — 
Допоки себе знищуєте, ви iснуєте. 

Вiдбираючи в чужинцiв батькiвщину, 
Вдавайте ображених, 
Звинувачуйте їх у вашiй безоглядностi, 
I вам воздасться, бо ви дiєте як переможцi. 
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Не читаю тепер книжок, 
Осточортiло. 
Дивлюсь на книжкову шафу, 
Як на скелю. 

Втiкаю вiд слiв, слухаю музику, 
Не дивлюсь у дзеркало. 

Завтра вранцi все мало би стати iншим. 

Я не перший, хто на мить повiрив, 
Що з нiчого може народитися шось. 

Вiдкриваю записника, щоб переконатися 
В перевагах революцiй... 

Серйознi розмови. 
Я — малий хлопець, 
Тато кладе менi долоню на голову, 
Його пальцi пахнуть цигарками. 
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Кипить вода. 

Очевидно, я комусь потрiбен. 
Моя функцiя стає мною, 
Бо сам собою не володiю. 
Часом правда занадто релятивна, 
Проклята правда. 

Закипiвши, пластмасовий  
  електричний чайник 
Виключається, нiби змовкає на мить, 
Чекаючи, коли скористаюсь його набутком. 
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— Нездiйсненнi мрiї...  
  Як вирости з сього мiста? 

Тернопiльськi вулицi: чоловiк iз парасолею, 
Боїться чорт зна чого, зморшки пiд очима. 

— Я встав iз лiжка й крiзь прочиненi дверi 
Вибiг у широкий лiкарняний коридор.  
  Вiд пiдлоги 
Вiяло зимнотою. Зупинився  
  й голосно крикнув: 
Зверху, над криком, залишилася прогалина, 
Котру не знав як заповнити. 



150

— Ду-ма-ла! — 
Дiвчина широко вiдкриває рота, 
Коли говорить. 

Дiвчина з квiткою, 
Посмiхається. 

— Вони всього лиш м’ясо, сi люди, 
Стрiляйте! — 
Що за революцiї без вбивств? 



151

Зiнi Гаєвськiй 

— Тут снiгу не було сьогоднi? 
— Був. Налетiло багато. 

Вливаю в себе вино, 
Як ненависть. 

Виявляється, можу говорити дурницi, 
На заздрiсть поетам, 
Як снiг походить вiд води, 
I лезо — вiд крику. 

...Бо майстернiсть — се та ж правда, 
Тавтологiя, жарґон чи збiг приголосних... 



152

Людський череп, — 
Такий самий, як усi iншi. 

Йому не пасує називатися героєм, 
  спасителем, пророком, 
Бо його смерть запрограмована, 
Безумовна. 

Детермiнiзм, коли почуваєшся чоловiком 
I знаєш на що витратити свої сили. 

Кожного дня переживаю  
  в собi чергову загибель, — 
Заперечую собi рахуватися  
  зi смертями чужинцiв, 
Коли стiльки моїх богiв недовiрено. 

Один iз сих днiв… 
Вiдiрваний ґудзик. 
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В однiй хатi — 
Голос, руки. 
Не розумiю: 
Голоснi суперечки. 

— Розумiєш? — впирається  
  в мене поглядом. 
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Стоїть, зiщулився вiд вiтру. 
Вiд нього тхне недомитим  
  тiлом i нутрощами. 
Довго стоїть, iз цигаркою в зубах. 
Черкає сiрником. 
— Не скажете, котра година? — 
Питає, показуючи пальцем на руку, 
I йде геть, не чекаючи вiдповiдi. 

Ось коли сиплеться снiг, 
Снiг тихий, кривавий. 

— Звiльняюся, — кажу, — 
Кожен твiр — даремно! 
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Час прекрасний 
Не на руцi, а так, у повiтрi. 

Пiсок. Пам’ять. 

Годинники хай зупиняються, 
Приховують лиця й спомини... 

Простiр живої людини 
Пiсля її зникнення 
Зостається густою плямою. 
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Дають натхнення 
Порожнi або спаленi книги. 
Їх не прочитати. 

— Що йому до нас? — 
Перестає дихати, 
Нiби мовчить. 

Поезiя — не в письмi, 
Се вже напевне. 
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— Може, я вже звiльнився, — 
Дивлюся на галицькi краєвиди, — 
Без копiйки в кишенi? 

Якщо каже: 
— Форма для мене не є важлива, 
Намагаюся передати змiст, — 
Мовчу. 

Водiї мiжмiських автобусiв лузають насiння, 
Посмiхаються. 

Iз нiчного гавкоту — 
Версифiкацiя. 
Й обмаль слiв. 
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Крiзь шум не чую як думаю. 

Осiнь 2007 року — полiетилен, штучнiсть. 

Позбавити радостi — се радiсно. 
Позбавити радостi — радiсно. 

— Про що ти думаєш? 
Все менше й менше залишається 
До кульмiнацiї. 
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Кiлька лiтер визначають слово. 
Кiлька секунд — вiрш. 

Теперiшнiй свiт — без права на власнi 
погляди. 

Залишив собi кiлька гривень на пляшку, 
Якщо вирвуся. 
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— Про що я думаю?.. Я повертаюся.  
  Менi каменем 
Розбили голову, кров запеклася 
На волоссi. 

—  Я повертаюся додому. Очi, долонi, — 
Змарнований чоловiк. Се антагонiзм? 

— Я повертаюся додому. Єдине 
Тiло свiту, яке дiлять i дiлять. 

— Сатана — всього лиш частковiсть. 
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Щоразу сильнiшим стає враження, 
Що мене дурять, 
Говорячи до мене словами моїх предкiв. 

Нiчого не надбати, крiм хаосу. 

Живе для того, щоб трахатись, 
Прозора дiвчина. 
Все виявиться пiсля першої зустрiчi. 

Вибори, вибори. 
Все виявиться пiсля виборiв, 
Коли її невимовленi обiцянки 
Не стануть набутком анi жодного чоловiка. 
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Люди розможуються 
Завдяки їхнiй природженiй авантюрностi. 

Можна лише чекати випадку. 
Як яблуко, що тримає в собi воду й насiння. 

Туман, порожнеча. 
Свiт недотворений, без назв. 

— Ось який стан натхнення, невже 
Надiйшов час на самого себе? 
Наскiльки я можу збайдужiти? 
Кому догоджати? 

В поезiї немає моралi й правил. 
Ненавиджу, не навиджу, не на виджу. 
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Тарасовi Волинцю 

З туманного вечора, як раптове авто, 
Виринає людина, схрещенi руки на грудях. 

Примiтивний час, — розчиняється в повiтрi. 
Стояв тут, у джинсах. Тепер нема. 
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Спекулюючи жорстокiстю, 
Можна виграти вiйну з тими, 
Хто спекулює своїми стражданнями. 
Спекулянти — успiшнi люди, 
Будують меморiали своїм загиблим. 
Проте не загиблим вони  
  найбiльше заборгували, 
Очевидно. 
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Аж тут — продовження минулого року, 
Минулих десятилiть. 

Бiль у зап’ястi, тепла осiння погода. 

У ґазетах — смерть i ґвалт. 

Обличчя зґвалтованої дiвчинки. 
Пожовкла лiщина. 
Собаки на ланцюгах. 
Її очi. 

— Чуєш? Чуєш мене? 

Крики, наче камiння, мовчки переношу 
З мiсця на  мiсце... 
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— Смерть друзiв?! Я їм не мама!!! — 
Солдат видихає носом 
Жовтий густий дим. 

Мертвi тiла на узлiссi, 
Роздертi мiнами. 
Тiла громадять бульдозерами, — 
З них будують мости й барикади. 

Дерево, саджанець, тонке, як палець, 
Гнеться пiд колесом вантажiвки, 
Спотворене, росте. 
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Врештi я сам. 
Поза юрбою. 
Заходить сонце. 
Вiтер. Гострi трави. 

Ейфорiя: осiнь, одинокiсть. 
Вiдчутно полегшення, 
Оманливе. 

Чорнi тiнi: 
Двоє на велосипедах. 

Осiннi поля: 
Спостерiгаю за собою, 
Не втручаючись. 

— Вiтер роздує вогонь, 
Залиш. 
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— Ти — вiчнiсть. 
Сидячи, чекаєш. 

— Допоки iснуєш — дерево, сходи, сквер: 
Менi важко зрозумiти азiйський дух, 
Як i спiвчуття, нахабнiсть, аскетизм. 
Допоки я, доти моя релiґiя, 
Без мученикiв i святих. 

Всi одинаково жорстокi, 
I в усiх однаковий шанс на безвихiдь. 

— Я — християнин, отже... 

Книги — непотрiб, 
Непотрiб... 
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Наталi Лобас 

Всi спiвучасники, — 
I той, хто посмiхається потай. 
Глибина людини? 
Лезо, куля навилiт. 

Iснують речi, котрих я не називав, — 
Навiщо? 
Я розкладаюсь. А з мене народжується 
Камiння. 

Приходить хтось i зi спини вiтається. 
Вiдчуваю свою мiзернiсть, 
Коли вiн хоче стримати посмiшку. 
Боячись самого себе. 
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Дайановi 

Небо сiре, змiлiле. 

— Свобода? Змагання близькостi, 
Вiра в обмеженi потреби. 

Вiтер зриває зо столу 
Аркуша. 

Невiдомо, чи взагалi що-небудь є 
За сим ротом, чорними очима, пальцями. 

— Куди тiкає його постать, 
Без рук? 
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Ганнусi 

Менi говорять, 
Нiби я неправильно говорю: 
Я можу без остраху озиратися. 

Слабкiсть — вiд необережностi. 

Останнiй день я тут, 
Брутальний, багатослiвний. 

Мiський пляж перед бурею, 
Всипаний пляшками й презервативами. 

Знову питає: 
— Куди, думаєш? 
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Нiчого не надбати, крiм хаосу. 
Тримаю камiнь у долонi; 
В ньому — вся його суть. 
Шукачi iстин, пророки! — 
Сей камiнь — я. 

Хiба можна сказати: 
— Я нiколи не був брутальним. Я нiколи 
Нiкому не нагрубив. 

Маю право на ненависть, 
На вбивство, на самого себе. 
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Галi Гудимi 

Як дитяча гра, не боїться вмирання: 
Бездорiжжя передi мною, жовта глина, 
Гiрський краєвид, неспокiй. 

Цигарка неспокою? Гiркий краєвид? 

Аж на завтра — чекати запаху ватри, 
Час на втечу та сльози. 

Я живий, я все ще живий. 
Виводжу себе iз себе, 
Насправдi ж — спустошений. 

Дощовий осiннiй день, 
Один iз мiльярда, 
Як людина, що народилась. 

— Давай поговоримо про сей день. 
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Галi Гудимi 

Потяг Ужгород-Київ — купа тiл, 
Смiтник, людський брухт. 
Звiльнитися вiд чужого сну, вiд поту 
I власного серцебиття, — як? 

Порядок речей у свiтi — 
Кiлька пропущених слiв. 

Ся осiнь закiнчується 
На пiвдороги. 
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Осiнь перетворюється на хлопця, 
Спортивної тiлобудови, 
Плює собi пiд ноги. 

Маю право, яке не обумовлене законами. 

Се шлях вiд себе до себе, насправдi. 
Змiну власної форми не можу пояснити. 
— Геть! Геть звiдси! Геть! 
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Вилiкуватись вiд звичайностi, 
Нiби втратити все. 
На мене теперiшнього дивляться так само, 
Як дивилися на мене колишнього, 
Коли я приховано мрiяв про змiни. 

Не можу бути собою — 
Се суперечить здоровому глуздовi. 
— Шановний, задоволення,  
  старiючи, менше. 
Чим я стану врештi? — 
Морем, пiском, пляжем,  
  пластиковою пляшкою? 
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Людина, що вміє їсти і спати – 
Досконалий громадянин, 
Машина для праці, 
Дистальний прикус. 
Такі люди помирають  
  самостійно, зосереджено, 
Діставши кулю в шию чи потилицю, 
Зносячи біль, наче нетактовну похвальбу. 
Народна культура – культура  
  революцій і воєн, уяви́. 
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Уяви́ людину без одягу та економіки, 
Людину поганого запаху, грубих манер, 
Яка їсть руками та відповідає  
  обрáзами на обрáзи. 
Не все правильно, й нікому не варто  
  вдавати посередність 
У природному світі, знищеному. 
Одначе, врешті, отже, прецінь, 
Не дивлячись, відтак та інші слова. 
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Народжувати, всупереч своїм недолiкам; 
Задовiльняти умовi часу; 
Бути пристроєм. 

Бачу рiзних людей, утилiтарного 
  призначення, — 
На пластикових милицях. 

I земля — чорна в’язка субстанцiя. 
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Ось ми, що ненавидимо один одного, 
Люб’язно дивлячись на долоні та губи. 

Отвір чужого роту ніколи мовчки  
  не відбувається, 
Лише твій — застигає, здивований. 

Мій друже, і ти... 
І твій телефон не мовчить, тішиться собою, 
Й одвертий, як кй йт ткй. 

Хто сьогодні, сам увійшовши до себе, 
Усе ж таки самотній? 
Ось ми, ні. 
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Олi Клiпковiй 

— А чужинець — ти! 

Свобода, виявляється, iснує. 

Врештi, дощ; а поля довкола — чорнi. 

Свобода, якою марить моя Вiтчизна — 
Пiд багатотонним залiзобетоном. 

Людина сама знаходить собi покарання, 
Попри свої мрiї. 

Дощi не можуть розбудити насiння в землi, 
Дощi — лиш на волоссi. 

Нащо так говорити, на чорта ся поетичнiсть? 

Ховає обличчя, довге волосся, 
Нi вона, нi вiн. 

Як зрозумiти свою iнакшiсть, 
Коли ти сам — проти себе? 
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One of these days
I’m going to cut you into little pieces

  Pink Floyd
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вди-и-и-их, ви-и-идих, вди-и-и-их, ви-и-идих, 
вди-и-и-и-и-их, ви-и-и-и-идих,
вди-и-и-и-и-их, ви-и-идих, вдих, видих.
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Сашкові Бу.

ні ж ні ч
ні мб ні к
ні г с ні с
ні р ні мф
а
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ік жн ні
тму му нде
іві дофо ев
ув уф
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нег енк
кен гее кн
агн кегн ганк
ег нек аг
ге нек нек
гггггггггенк
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ннн нннк
ннкт ннктнн
ткт кнннтк нн
ннннннкт
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тптктпткптпкптп
ктптпткптктптк
кт
кптжжж
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нннт мт ммт
умт умф ун
фт ут фум

фун ýмуту фýтутум
мутутуфутумýнуф
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кй — ук
ук — тль
ук — рй
ук — нй
ук — н
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зкткткткткткзкт
ктзкзкзкзтзкзт
кткткткзкзкткз
зкзтзкзкзтзкткт
ктзтзтзкткт к



194

бй
пй
бй пй
бйпйбйпйбйпй
ббббббббйййй
ппппппййййййй
ййййбббббббббббб
ппппппппййййййпппппп
пйб пбй бйп йпб пйб п
пп й бб й
йййй п б
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еееееееееееґееее
ууууґееееееееее
еееееґаааааааа
ееґуууууууууууууу
аааааааааааґее
уууууууууууууууґ
ааааааааааааа
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о ж
мн мл нм лм м
нлм ммн ллн нлл
мнлмнллл нлллмм
мммммлллл нммлл

о ж
ж ж ж ж
мж нж лж нж

б ч ч
б ч ч
ж ж ж

нлмнлж
жл жл жл



197

взо вза вно вна
за зно зно вно
во зо зна
за ва зво
о зо ао
за ва о
и за зва
и зо зво
и за во
и зи ви
визи зви
зинннн винннн
ззз



198

мса
пі рі
сд псв
едв емн
есв есд
мі ні ві
і і і і
мн
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т тт д тнктґтдтдтиии
уууу диии
ду
дти ктпффф
дґтипррртдтґдт
прррртдґтґррртууу
фрррррррррррррр
ррррр
ррррррр



200

тк кт тк кт
тк кт т д
         д
    д
т

рк рссс ррссссс
ткссс ссссскт рк
               к
       к
ш
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КОЛЯДА

р ґ          р          ґ          ґ
ж р ґ ж д          ґ          ґ
ґ ж          ґ ж          ґ ж          р д
р д          р д          р д          ґ
шшшшшшшшшш

ррр т ррр т т
рррр дтртдтррдтґ
рррр дґрдрґннннн
дрґнрдрґнжжжжж
ррррррррррррршшшшшшш

й м          р ґ          в з          й м
т          т          й
ймз          рз          вз
тр          тґ          тй          тмммммм
рд
ш



202

дз ц
дз ц
дз ц ктпнпкнт.
дз ц
дз ц сш? сш.
дз ц щ



203

а–а–а–а–а
а–е–а–а–а
а–е–е–е–е
е–е–е–е–е
е–а–е



204

ВІРШ НА ВДИХ

оооооооееееееее............
оооооооооеееееееееее............
ооооооооооооооооееее............
оооееееееееее............
ооооооооооееееееееееее............
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уД о уД о
у до уД оД
до ду ооД оооД о
О д О Д
О Д у у
Ооо Ууу
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…The more you look at the 
exact same thing the more the 
meaning goes away and the 
better and emptier you feel…

Andy Warhol

по до бо во по до бо во по до
бо во по до бо во по до бо во
по до бо во по до бо во
подо бо вопо до бово по добо во
по до бово по добово подобовоподо
бовоподобо воподобовоподо
бов опод обов оподоб ово
подобовоподобовоподо
бовоподобовоподобово 



207

і е і е і е і е

(е) аое еео ееа ее
(а) оее еее ееее
(е) еее еоа еое е
(о) о
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на — т — т
на — т — т
на — т — т
на — т — Т
На — Т — т
На — Т — Т
НА — Т — Т
НАаааат

же — ж — ж
жу — ж — ж
аж — ж — ж
уж — ж — ж

у — ен — ен
у — ен — ен
у — ен — ен
у — ен — еН
у — еН — еН
У — еН — еН
У — ЕН — ЕН
нннннннн
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кд кт кд кт кд кт
кд кт кдкт кд кт
кД кТ кДкТ кД кТ
кД кТ ккД кТ ккД ккТ
КД КТ КД КТ КД КТц
КДц КТц КДц КТц КДц КТц
Дц т
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ще Б.



211

Віт ві ддт
Вітд тдвіт двіт
Відві тдвідд твідд тві
Двіт ддвід ттві ттвід
Ві дт тдві



212

у! — у? — а! — а?
— еоеоеоеоеоеоеоеоео...
у? — а! — у? — а! — у?
а! — а! — е! — е!
ео! ео! ео! —
у. а. у. а. у. а. у.
ее! ее! аа! ее!
— еееееееееееео!



213

ае, ае, ае, ае,
, еееееееееееееее
, ееееаеееееееее
, ееееееееееееее
, ааааааааааааа
, ееееееееееее
, еееее



214

Каталіні Джіроні

о. оооооооооооо.
оооо. о. ооооооооооо.
ооооооооооооооооо.
оо. оо. оо. оооооо.
о. о.



215

Вкт вкт вкт вкт вкт вкт вкт  
  вкт вкт вкт вкт вкт
Вкд вкд вкд вкд вкд вкд вкд  
  вкд вкд вкд вкд вкд
Вґр вґр вґр вґр вґд вґд вґт врґ в



216

чне ка
чне камм

нанн нно
наммм

аммм
оннн
нннно



217

йр прй
чне спт спт спт спт спт спт
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55 55 55
55 55 65
55 6

55 55 56
6

56 55 55
55 55 6
0
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263 632
236 623

326 26
362 26



220

Е м т Е м т Е м м т Е м т Е м м т м т т Е м т
т Е м м т Е м м м м т Е т м Е м м м Е т
т м Е м м т Е м т м т Е м т м т м Е м т
т м т м Е т м т



ЮРІЙЗАВАДСЬКИЙ
2008
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Присвячую сю книгу
великій людині й великому поетові

Іванові Павловичу Іову



223

КОЛАЖ

досягти наших вання у України,
здійснюємо
Бо книжки зростаючи
тим ром
жовтня 1997
січня зара-
жень для бюджету нашого
грошових суму кошти гривень
31 48 1992 2
про
— Кабінет гроші філію коштів
виплати банк вклади,
сума на і і з за…
— Йдеть-
ся про прогресії компенсаційні
які на порядку затвердження
державного згідно 80-річного
віку.



224

КОЛАЖ

Романові Скибі

надто серйозні, галичани телебачення,
що був відданий спровокував
Другий вечір, прочитала вірш,
в блазнівському, плодові...
про всяку багатозначному
головному уборі про
являв собою а вільний
Мова і поетці суміш
блискуче яблуко після того.
фестивальний проект,
йшла велике і вільної
вручив в межах вся-
насамперед) елегантно
програми застілля...
збірку присвячений цьо-
дискусії. в Україні,
художник видану реквізиту
стартував процес (з
журналістів як вона
а поза тим, та інші.
кий зі один із присутніх
у владу му старих го-
etc.



225

ВАНТАЖНИЙ ПОТЯГ
found poem

нафта нафта нафта
нафта бензин бензин
нафта бензин бензин
нафта нафта
нафта бензин
бензин бензин бензин
бензин



226

ЩАСТЯ
found poem

Тернопіль
ПП*Т.Д.Тернопіль*
вул.Живова 11
000019180345 01 01

А_Цигарки      1.75
СУМА
                     1.75
А=20.00% 0.29
3994 ІД № 21471
08-11-98 11:25



227

БЕЗ НАЗВИ
found poem

1 2 3 4 технічна перевірка
1 2  технічна перевірка 1 2 3 4
технічна перевірка 1 2
технічна перевірка 1 2 3 4 5
технічна перевірка технічна
1 2 технічна перевірка 
технічна перевірка
1 2 3 4 5 технічна перевірка
технічна 1 2 перевірка 4 3 2 1
раз раз раз



228

СОЛДАТИ

брім брам брум
брім брум бром
брум брум брам
брум брум бром



229

БЕЗ НАЗВИ

Романі 
Гречківській

пампа рампа рампам пам
пара рара пам пам
памрам пара рапа пам
рампа рампа рампа



230

БЕЗ НАЗВИ

відкриваєш очі
закриваєш очі
відкриваєш очі
закриваєш очі
відкриваєш очі
закриваєш очі
ікриєш очі
риває очі
криш оч
ває чі
иш о
ає ч
о о
- -



231

ДЯКУЮ
found poem

пребагато, дуже багато,
дуже, вельми, пребагато
(дуже багато) ягід,
дуже (вельми) вам удячний
(дякую)



232

БЕЗ НАЗВИ

Я не боюся писати.
Я не боюся писапити.
— Хто се? Ти? —
Думаєш і народжуєш.
Як дитина, в білому. — Ти?
Йякому ще ти щер. —
Ти казала, —
Я романтик.
Народжую форму
Із порожнього о е о, —
Аелан, — оеролан, — енеоран.
— Я романтик, —
Ти не питаєш.
А більше головне пере, —
Небею боюся. — Ти?
Перекляк, переклад, —
Ди Дх.
—Ти?



233

БЕЗ НАЗВИ

Прочиняю дверi, — ти назустріч.
Cе твоя шкіра, і замовкаю.
Прочиняю двері, — ти назустріч.
Назустріч, — ерсте еерсте.
Не дихати, не тихати, не хатихат, —
Еерсте не тер.
Прочиняю двері, — а там ти, —
Там тихо, і шкіра твоя, —
Бачу пальцями і питаю, —
— Cе твоя шкіра?
— Твоя тихо.
Відкрий врешті, —
Оер ерр, ое оо,  —
— Коли?
— Коколи ти? —
Прочиняю двері, а ти оор.
Очі твої, — тт тта тиир.
Не кажи, ккажи, —
— Тте еер.
Так кажеш, шепочеш,
Що о.



234

БЕЗ НАЗВИ

Кому cе переповісти?
Коли говорити несила,
Кажу, — Гго, нне, ппе, гг.
Колишній неспокій,
Як дві літери, — тини ти.
— Я, — колишній неспо, —
Ти ж.
Колишня не сп перепинати, —
Переписати, писати несила, —
Насила вси, — свила псати.
Я колишній, йя морр, —
Тобі, ттобі cе неспокій, —
Ттобі колишній, —
Тто.
Від тебе, —
Естанні інстанні.
Несила і шні, —
Ні го.



235

БЕЗ НАЗВИ

Ох, — перек охерет, —
Зніг.
Переходир, —
Ніх ніш,
Дено.
Не зміх, не зміж.
Мочвик,
Кинемося впир.
І нетереба, бо, боють.
Переходитисяби,
Перетини,
І злох нажаве, 
Ножон.
Перетин, терепи, битися.
Накрич, вокрич, —
Вніж.
Як г, як в, як т, як вик.



236

БЕЗ НАЗВИ

*

дивися на музику
тіло її
а е і
у
и
(котяться кулі гарячі)
о дотиків

*

і
(холодно)
вітер
(в куртці)
махає руками

*

людина
як слон
(лє)
проковтує воду
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*

бачиш о у
горизонт перегортаєш
е

*

переходиш дорогу
промені і і
прижмурюєшся

*

недомовленість
с м р
про мене
у



238

БЕЗ НАЗВИ

*

инко
им заєш ять?
і а у еньку иченьку
і енята ють яться
ені лені ляві
усінькі

*

о б не
итися іти увати
есенькі ині і аві
рах ми ами
іючи ать

*

івна ить енка
енко ить алю
аля не івна
аля ителька



239

ДОВКОЛА ДОЩУ

до шч ро шч
шчо шч ч
о шчошч
шо доч шчоч
шчорошч
о доч
ш



240

БЕЗ НАЗВИ

коїпок ьтайп
ьтсіш міс місів
ьне виргьтайсед
ьтайц данидо отс



241

БЕЗ НАЗВИ

лося ля оль
тало льота лось
лаюсь пси листа
лися тиc клося
(сталося)



242

БЕЗ НАЗВИ

Иин енесор енеин ринени
Перенири норини нире
Ринеренир рин енеринер
Ринири ринри ринеринер
Орин риноринеринорин
Ренор ронер ернор ронер
Ринир ринор рерорин
Рин рон рин орн ерн
Риноненинориноринар
Иноринонаринориниранин



243

БЕЗ НАЗВИ

чотири і

уаоа аоа
ееа ооі уаоа аоа
і і і і
оао оао оао оао оао оао
і і і і

два у

ееіии
ааіо иаіу аоіу ееіе
ууіо ауіе ууіе ааіа
ееіе уоіе аоіо ууіо
у у

п'ять а

уа а а а а а
іео ууаа оаеу ооо
аео аео
ае
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два о

о о
уе уе аоу
оо оо уу
уае ао

три е

е е е
оу іу аоу аоу
іу ао ееа ееу
іа іа ууа оао
іу іу оа у

вісім а

іа іе іа іе
іу іу іо іо
іау іоу іао іуо
аі аі іо іе
а а а а а а а а



245

МІЙ ПРОСТІР

згадую вчорашній день

і и і у і а и
а
о о и
а і а а

закриваю очі

і і а
і о и а
у а

говорю що-небудь

о о и
е и и
и
е е и и
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не знаю

о о у у о о 
у у а и 
и а у а и у 

повертаюся додому

и у у і и 
о е і о а 
у о і у у у 

дивлюсь на захід сонця

а а е о и а 
у о у і 
і у а 
е е і 



247

не знаю

и а и і і і е е о а 
а у у о 
у а 

роздягаюся

е у е 
у о а 
и і о о 
у у о и 
а е 
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ГОЛОСИ

*

уууу

у
ооууіаоа
иее
іеаае
еіоіу

еі
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*

уіи

еа
уееіиау
а
а

і
о

ауе
уео
іуа

*

іеіеие
аі

уоуііоа
уао
уоеа
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*

уеуііі
уоо

иоое
иеоуоі

аіеііу

е
е
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*

и

ео
уеоу
уіуиіааеооі

у
уоа
іо
о

у

*

оіуиооіое
и

еіи

а

іауіо
уеуіііу
е
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*

а
е

и
еіі
еииуиуіиі
еуиіеоа
уии

аео

*

аі
і

оои
оо
иеии
ааіиу
иіееиоіеиеа

у
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*

о
е

іаоу
иааееае
ууаі
оуоиаиаиуаа

*

оуоуіо
о
і
а
у

іуау
еіа
іоі
а
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*

ои
оі
аи
уе

а
уі
оу
іе
іу

*

еі
а
о
уа

аааіуу
уо
іоі
ааеааао
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*

и
ау
уо
ео
іи
у

а
и

оі
оа
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*

о

и
іуа

еи
еу

ио
у
уоу
ои
и

ауе
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*

уеіе
ооое
уеи
а

е
іеіі
ии

ууеоу
оуео
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БЕЗ НАЗВИ

кй рк ст
пстр
пс
кй р
тр
п й с
пстрйд
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БЕЗ НАЗВИ

львівським пáнкам

льс
ксльс
хльс
бльс
сьл
кльсхбль
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ЗИМА

а і
ві іі і
іа аа і
і



261

БЕЗ НАЗВИ

ґх лк лґг
ґль хк
г клх ґл
хь



262

СТАНИ

невпевненість

бс бг б
гбй гб
бй нь
й
гй б
й

утвердження

нзн п
длн п
нзв р
плнзр
п

визначеність

сл н
сл р
сл й
рн й
с



263

відмінність

мв н мр н
влв мн
нвмр п

згода

д рлн д
мм нн

рл сс
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ПОЦІЛУНКИ

*

нвв мф

ф н ф
м бм
пбм

фб
ф
мб

*

мп

нфф
нвб

фнв

б
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*

в
пнм
н бф н
ф

м вн

пп
п
пфф
б
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*

б
 
фп
нв н
вмв
фнп
фвп
нм

пвпмн

ф

*

впнм
фф бмб нвб мвп 
вфф вмн
впмвпф 

п
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*

мм

фм
пнм мпн 
бввв ппввн
фн

внм
нбб
м
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АҐРЕСИВНІ ВІРШІ

*

і
джйд
i
ж
і

ґ дґ 

*

д
   
і
йй з бб
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*

i
ґ
і

і
    
і
жз
i
ґґ

*

ззжзз
i

і
і
i
і
д
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*

б д
і
ж й 
і

*

жж ж й
i
дз
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*

і

і

і

i
з
i
б
i
i
бд 
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*

йй 
і
ж 
ж

i

і
зґд

*

д 
жй ґй 
і
ґ

*

бй бб бб б
і
з
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*

зз
i
з зґ
і
бзґз 
й

*

бґй
й 
і

ґ б 
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*

ж д
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ТРЕМТІННЯ ВСЕРЕДИНІ МЕНЕ

Олі Васильків
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ГІРКОТА
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ВІРШ ВІД НЕСПАННЯ

зззд вґр зззб
впрпр вґрпр
зззбр впрзґб
к з б ґз
впр зґ вґр
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НІЧНІ КОМАХИ

сшш зґшшш
млбннн шшб шшв
зґзз зґзз вп шшс
шшшс



280

СПОКІЙ
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ЗАТИШОК

ше шу ерр ус
мере муре
уш еш урр
ше шу ру
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НЕРВОВА ЖІНКА
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РОЗВИТОК

гх гк гкґ
кш сш
лд лр зд
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БЕЗ НАЗВИ

кт кт лк ктлт
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БЕЗ НАЗВИ

ерст кел ерст
келер ерст тер
олер керст орт
колер ст тор
орлст терст лер
глер глор оргл
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ВУЛИЦІ

нагадує жінку, яка озирнулася,
бо їй здалося, що її хтось окликнув

до до до до
гльо а глу а гло
ре ле ме де ла
дьо ду до дьо ду

нагадує відблиски вітрин,
повз які проходить людина,
помічаючи в них своє відображення

і о а о і о а
і у і у а о і
е е у і е е а
у а у е у о а
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нагадує відзвуки весняної грози, 
яка раптово застала людей
на вулицях без парасольок

п
тп п т
пт т д т
тдп тдп пдт тпд
дтр прт дрт трп пдр
рдб брт брд рдр рбр бдр
грбд дбрбр рбдрдб грдбррб
кргбдрдбр рзбдрзнргбд
ммндргрбдрздрб ргбндрбрр
крбнврдсбзнрб крбнсдбрнстврстп
стпнр рспнт грнтпср
стпд гнспн пн пс
пт рснп п п
т т
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нагадує рухи дівчини, яка
зачиняє за собою двері,
виходячи з магазину

іі д еоа
еед оад
і а о і о а і а
ді де до
да де

нагадує відрухи мутної води в калюжах, яку 
каламутять колеса авт
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нагадує гармонійну порожнечу вранішньої 
вулиці, раптом порушену одинокою 
постаттю чоловіка,
який поспішає на електричку

ааааа аааа ааа аа а
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нагадує віддзеркалення неба в очах людей, 
які зупинилися на тротуарах,
аби подивитися на гелікоптера,
що гурчить над містом

о а о е
а пт
ж пт з пт р пт
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пт з оа пт р оа
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Маю на увазі себе, свої пальці,
І твою маленьку долоню,  
  що тримає парасолю,
Дощу вже нема, вулиця висохла,
А біла маршрутка без шиб і людей,
З шофером, що налягає на ногу,
І ще одне авто, розчавлене 
  тією маршруткою,
Його марку впізнати вже неможливо,
Стоять посеред вулиці,
А на узбіччі скривавлене шмаття і вата,
Одноразові шклянки,
І мої капці, штани, защіпнута куртка,
Окуляри, я можу тримати парасолю,
Можу сховати долоні до кишень,
Я зараз тебе побачу, маю на увазі себе,
Коли стою на твоєму порозі,
Без парасолі, з білими долонями,
І українською мовою в роті.
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Якогось забутого вітру насіння —
Насіння мого народу,
Що впало в землю.
Проклинаю той день, коли народилась
Моя Вітчизна
Зі слів політиканів
І чужих грошей.
Відчути свої пальці, що здатні вбити,
Чи свої ноги, що здатні втекти?
Мою любов роздирають
Чужинці.
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Щось в мені продовжується.
Знищена юність,
Розстріляне повітря.
І хвора зрадою Вітчизна,
І розбиті кордони розуму.
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Все неприроднє:
Несподівані втрати,
Коли повернувся додому,
А дому не стало,
Коли скрутив собі ногу на щебені,
А не було кого покликати,
Коли стукіт потяга з-за ріки...
Ми дослухалися до шурхоту,
Але нічого не змінювалося,
А здавалось, ніби cього 
Можна було позбутися...
Сміття в кишені, 
І неспокій перед іспитом,
І твоя сльозина перебігла мені на долоню...
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Що я думав,
Коли гриз нігті,
А пожовклий листок, 
Що прилип до куртки,
Раптом відірвався і завис над вулицею,
Як моя смерть,
Я дивився на нього,
Меншаючи,
Дивився догори?
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Метро,
Різдвяний ранок в селі,
Зміна станцій метро,
Сліпучий сніг і не сильний мороз,
Згромадження людей  
  на підземному пристанку,
Коротка розмова з сусідами,
Сон в метро, в шумі і безладі,
Широке вікно, в котрому видно лише поле
І декілька будиночків на обрії...
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Говори щось,
Камінь в руці,
Як можна в cе вірити,
Я дуже тебе люблю,
Незнайомий чоловік,
Все необхідне,
Священики.
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Довгий вступ,
Приїзд до міста приміським автобусом,
Конспекти розмов і враження  
  від зимової дороги,
Декілька історій від знайомого журналіста,
Випадковість в всьому,
Нещодавно ховали поета, 
Наливали в шклянку горівку,
Казали, хай йому там буде добре,
Шклянка трісла, як автомобільна шиба,
Похорон чиєїсь дружини,
В тещі впала свічка,
Зайнялися вінки,
Вибивали вікна,
Викидали все надвір,
Труп не згорів,
Вся кімната чорна,
Донька шести років...
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«Андрій,» кричить хлопчина під 
гуртожитком.
Він кидає сніжки в вікно, 
А інший стоїть поряд і курить.
Андрій не дається чути.
Тоді вони обоє починають кидати сніжками.
Вікно високо і мало що далітає до нього.
«Андрій,» ще раз вигукує перший.
Трохи постоявши, вони забираються геть.
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Дівчинка 
З червоним пакетом 
Намагається обминати калюжі.
Тане сніг.



302

Попри все — ранок,
По дорозі ні сліду, птахи в деревах,
Вранішній дощ, як біль над очима.
Може, хтось відкриє браму,
Викотить на дорогу фіру,
Виведе коней і стане до розмови з сусідом.
Відкриті двері, протяг по скронях,
Після ранку — нічого, ніби порожня долоня.
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Що я можу в собі відкрити? —
Неозорий спокій, неосяжний ліс мовчання,
Лиш тільки шум в вишині —
Cе прозорий дотик сили, в яку я не вірю.
Може, тільки через cе —
Листя закриває безкінечне небо,
Закриває від мене свободу.
Вікна нараз вибухнуть світлом,
Дощі не закінчаться,
А комусь із рук випаде олівець.
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татові

Відкриваю йому долоню,
Як вікно, а там світло,
Як кров, а там сила,
Як теплота, а там Вітчизна,
Як зморшка.
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Коли бачиш на озерному дні
Нескінченні поля водоростей,
Коли в намулі знаходиш
Порожню мушлю молюска —
Спокій хвилею розтікається
По грудях.
І коли бачиш свою руку
В кришталі води —
Cе означає життя.
І не важить хто
В плямі сонця
Пливе над тобою.
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Намагаючись бути щасливим,
Вдихав важке осіннє повітря,
Запахи опалого листя.
Намагаючись бути щасливим
Пірнав в барвисту купу осені.
Намагаючись бути щасливим,
Падав в чиїсь очі.
Парк перешіптувався —
Комусь cього досить,
А йому ні.
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Він встав і сів,
БО НЕ БО,
І я бачив як мовчання
Випаровувалося з його голови.
Якби кожен міг думати,
То всі би плакали.
Суддів не було,
І золотий промінь
Розтинав простір зали.
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Я можу позбутися всього, як cього ранку,
Не лягаючи спати, позбувся назавжди,
І спогаду про розписану квітами миску,
Що висіла на стіні коло креденсу.
Ніби дивився на сонце,
Що потім темні плями перед очима.
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“Ми тут були,” я подумав,
І доторкнувся долонею 
До гладкого плеса озера.
Вона ж відірвала погляд від води 
І спитала, “Тобі так добре?”
Cе було вже не так, як тоді, 
Ще тиждень тому.
Я закрив лице руками,
І ноги мені відірвалися від землі.
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Я стояв в одвірках, здається,  
  двадцять восьмого липня,
Музей Русалки Дністрової* пах гнилизною.
Жінка в синій спідниці руками  
  каламутила повітря,
Від старих книжок їй пожовкли долоні.
Розірване тіло церкви здавалося   
  зігнилим яблуком,
А приспана в церкві книжка — зерням.

[*Музей Русалки Дністрової у Львові]
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Як обірветься світ,
Що їм скажу,
Як дитині на сон?
Що наша Вітчизна
За снігом, за боями,
За кров’ю солдатів?
За зимовою ніччю?
За страхом?
Або краще би втратив себе?
З того хаосу ледве розрізняю
Дорогу додому.
Нащо мені очі,
Як дороги додому не бачу,
І нащо мені я,
Якщо не можу стати малим, 
Як зернина?
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Як з того хаосу вийняти
Вітер, що випікає очі,
Прапори над головами чужинців,
Могили, де заснули мої діди,
Пам’ять, нестерпну пам’ять
Про мою непридуману відмінність?
Моя кров приховує, напевне,
Злість і ненависть.
Миротворцям в такий час
Подобаються войовники...
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...що не хочуть мені відкрити дверей.
Вітер рухав шторою.
Я не хотів говорити,
Я не хотів мати паспорта,
Я не хотів бути їм другом,
Я не хотів купувати собі життя,
Я не хотів платити податки,
Я все одно жив на cій землі.
І ті люди...
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“Заради чого досипати cю ніч,
Коли жодного продовження
Не буде?
То ж потім
Кожен з них буде поводитися,
Ніби він звершив щось найбільше,
Думаючи, що жити —
Найбільший подвиг.
І ходити по землі,
Від моєї крові солоній.”
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Чужинці
П’ють каву
І потягають папіроси
З маріхуаною.
Розбивають мені голову
Посмішками.
Часом я чую
Як пахне бруківка
Їхнього міста.
Що то за камінь ворушиться
В легенях?
Кофеїн? Самота? Чужина?
Порожнеча,
Коли без коренів і могил.
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Я б не хотів, щоб в когось на руках
Зросли cі незґрабні зерна.
Нехай проклинає мене за слова
І той, і ще той, і ще один.
Мені ще пройти через хвилі нічні,
І через неподільний простір...
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Я досі не можу повірити,
Що між нас вже когось нема,
І нема українців, і нема вже нікого.
Я з-під листя вишпортую
Заіржавілі гільзи.
Пробачте мені, хто загинув  
  молодшим за мене,
Пробачте...
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Колись я знайду їх...
Залишаться три кроки  
  в тюремному коридорі,
Що понад всесвіт,
І понад мої надії на смерть.
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Я ненавиджу їх!
Вони ніби відтинають мені пальці.
Ненавиджу їхні посвідчення,
І звання, і посади, і правила!
Хоч cя війна —
Тільки сором.
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Сьогодні, як і вчора —
Розбиті дороги.
Між поверхами
Падає голос.
Але сьогодні —
В мені злість непереборна.
Мої браття,
Вас вже нема...
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Я пам’ятаю очі брехні.
І пам’ятаю його, чорнявого.
Яка любов наповнювала його?
Пам’ятаю, що він підпалював цигарку.
Здавалося, тільки він мені не брехав.
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Тані Романко

Дорога від тебе до мене, 
Як стукіт старої кравчучки, 
Запах землі і коней.
Або твій сусід вічноп’яний, 
І пан Василь, що все життя  
  проробив на будові, 
І ще той з Вінниці, що нажився  
  на водопроводі, 
А може і цьма, що сіла мені на плече, 
І сова на ясені, 
І чай із меліси, 
Що його недопив мій тато.
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“Я не піду воювати за Київ,” казав, 
Вириваючи листки з записника.
Я думав про інше,  
  тролейбусові злетіли роги, 
Люди налипли на вікна, 
А він виривав листки з записника.
“Моя Вітчизна — Тернопіль, 
Франківськ,  Коломия...”
Cі двоє довго були разом, 
Коли ж вона почала ходити до харизматів, 
Він їй сказав, що ліпше розійтися.
Він був сам, невідомо, чи вона шкодувала, 
Напевне, мала себе за героя.
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Напевне, кожен з них сильніший  
  за колишнього бога, 
Кожен, хто тримає на зотлілих грудях 
Вічного Тризуба, а з ним — і моє існування.
Напевне, сильніший за бога той, 
Що лежить сьогодні поряд із ворогом, 
Під задушливою плитою меморіалу.
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Перед cими словами —
Мільярд смертей.
Потім він скаже:
Як вистояти?
І почує свої кроки вечірньою вулицею,
Тільки свої вечірні кроки вулицею...
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Як ми довго не виїжджали з села,
Все змішалося:
На день Конституції ми обривали вишні,
Ти заплітала собі косички,
Я не записував віршів,
Вони загубили свої мотиви.
Мій тато мене розуміє дивним чином,
Боїться, аби я не втратив  
  почуття відповідальності,
Він би хотів, аби я був сильним.
Хіба поети такими бувають?
Вони встають перед очі і говорять правду,
І не бувають чутливими, 
Не бувають майстерними,
Бо майстерність — cе та ж правда,
Тавтологія, жаргон чи збіг приголосних...
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Коли прагну що-небудь про тебе написати,
Думаю відразу про все.
В тому вірші, певне, була б наша Вітчизна, 
Потерті куртки поетів, 
Їхні задубілі пальці, 
Коли несуть труну,
І українські танки, 
І широкоплечі ветерани УПА,
І осінні клени вздовж вулиці,
Що засипають листям твою фіртку.
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Від слова “бог” мені пахло травою,
Воно як передбачення погоди на жнива,
Чи холод в сільській церкві.
“Добрі люди вмирають, а лихі живуть,
Збуджують до гріха,
Розпусники не успадкують  
  царства божого...”
Як сиве волосся, сорочка  
  з протертим коміром,
Торба, повна саджанців, і нагострена сапа.
І не більше.



329

Продиктуй мені, “Царю Небесний,
Утішителю, душе істини,
Що всюди Єси і все наповняєш,
Скарбе дібр і життя подателю,
Прийди і вселися в нас,
І очисти нас від всякої скверни,
І спаси, Благий, душі наші”.
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З дверей вийшов студент,
В дешевих джінсах, широкому паску,
В руці зошит і ручка,
На підборідді подразнена шкіра,
Коротко пострижений,
На шиї хрестик,
На ногах запорошені мешти,
Може, вийшов покурити,
Нікому про cе не сказав.
Міг би стати на сходах і сказати,
“Жадання мистецтва — то його смерть,”
І закрити очі.
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Олегові Солов’ю

Я знаю, я чув його розповідь
На якомусь письменницькому семінарі,
Його покликали до СБУ* на бесіду,
Вони говорили по-російськи,  
  йому було смішно,
Все, що він має — земля під підошвами
І свіже число журналу.
Я вернувся до кімнати, 
Двері виявилися відкритими,
Світло вдарило в очі,
Я побачив свого сусіда по кімнаті,
Він обіймав якусь поетесу
З голими грудьми.

[*СБУ – Служба Безпеки України]
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Михайлові Григоріву

Нам набридло сидіти в залі,
Кожен хотів випити, ми одночасно  
  вийшли на ґанок,
В мене була пляшка коньяку, один сказав,
«Cей чоловік хоче випити,  
  ти нічого не маєш?»
Той пан з вусами побовтав пляшку
І влив її в себе одним рухом,
Як виявилося, я колись купив його книжку,
А тепер я стою перед ним і тисну  
  його м’яку долоню,
Він мало не плакав, інший сказав,
«Треба випити, треба випити...»
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На шибі маршрутки талони про техогляд,
За ними, певне, безпритульний,
Стояв хлопчина в здоптаних мештах,
Коричневій куртці, 
Притискав до себе картонну коробку,
Ховав руки до рукавів,
На вітрі йому обмерзало волосся.
Пам’ятаю, школярка плакала
В підвалі багатоповерхівки.
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Ти поряд,
А вночі з вікна в вікно перепливає вогник,
Коли розвидніє, бачу дорогу до Березовиці*,
І хвилю пилюки за автобусом.

[*Березовиця – передмістя Тернополя]
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Після дощу нічого не сталося:
Вигоріле волосся і потріскані  
  долоні господарів,
Для них смерть — як звільнення  
  невідомо від чого.
Дітям тремтіли стегна, передчуття вечора,
Здалося б порахувати подряпини і заснути,
Просунувши засмаглу руку під ковдру.
Він стоїть наперед неї, вдає впевненого,
В шортах і кашкеті, вона боїться,
Уявляє собі, як він їй торкатиметься,
Розщіпнувши джінси, 
Вона дозволяє йому цілувати лице,
Він хоче доторкнутися  
  до її маленьких грудей.
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Я вставав зранку і чекав на дощ,
Боліла голова, йшов на зупинку автобуса,
Розгортав краєм підошви камінці на дорозі.
В автобусі розказували про своїх дітей,
Чиясь дочка до четвертої ранку  
  була з якимсь хлопом,
Він її клав на диван 
І розв’язував собі шнурок  
  на спортивних штанах.
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Він торкнувся її, а вона здригнулася,
Цілий день бігала, думала про дрібниці,
Від хвилювання спітніла, 
Зручніше вмощувалася на старих колодах,
Він стояв наперед неї, 
Від стукоту серця йому розтулявся рот.
Я вертався додому:
Пані на пасовиску розказувала,
Що її зять змушував свого сина
Брати його за кінця,
Моя сусідка розповіла,
Як її мала дочка посцяла в ноцник
І віднесла псові, аби той пив.
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Його донька лягала би під кожного,
Хай тільки зримує два слова
Чи махне дириґентською паличкою.
Ввечері вона вбирається в тісні шорти,
Аби було помітно її жіночність,
І намагається м’яко говорити.
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Cей хлопчина за вікном тролейбуса,
Він познайомився колись з дівчиною,
Була старша за нього на рік,
Згодом вона сказала йому, 
Що завагітніла, він назбирав  
  грошей на аборт,
Потім вона його кинула, купила спідницю,
А він ціле літо проробив  
  на овочевому базарі.
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Нас двох стояло на зупинці,  
  чекало тролейбуса,
В того, що стояв поряд — шкіряна куртка,
Сині джінси, і цигарка між пальцями,
Я його добре знав, і він сказав,
«Бачиш оту дівчину, я знаю на її тілі
Кожну клітину,» вона стояла спиною,
Час до часу, ніби ненароком, оберталася, 
Щоб на нього глянути, підійти боялася,
Ніби я її можу вбити...
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«Хіба є хоч якась дружба,»  
  колись-таки визнаю,
«Навіть не хочу шукати дурних аналогій.»
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«Вчителька казала, що тебе заб’є,»  
  хлопчик кричав,
Щосили тиснучи на педалі під горба.
Інше мале настрашилося,  
  побігло попри хату,
Нараз загавкав пес, і воно впало,
З кутасиком на в’язаній шапці.
Під аличою двоє дітей
Матюкали одне одного за зламану папіросу.
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Не кашляй, хай в парку відкриваєш  
  пляшку пива,
Все може ввірватися, в тебе хворі легені,
Завтра знов вставати і до університету.
Я його бачив, як він сидів на лавці  
  між двох пань,
Усміхався, тримав свою валізку на колінах,
В нього ріденькі вуса і грубий сведер,
Я не чув, що він говорив, я закашлявся,
І сів на колоду між дерев.
Я також буду вбивати за свою Вітчизну,
Роздерту пасторами,  
  священиками, вождями,
Президентами, проповідниками,  
  богами, поетами...
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Ти мені говорила:
«Уяви, якби в такий весняний день,  
  сьогодні,почалася війна…»
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Я чув сміх поряд, cе, певне, була дівчина,
Смаглява, з карими очима,  
  як історія моєї землі.
Але тепер Вітчизна — пахуче волосся,
Маленькі працьовиті руки, 
М’які вуста і тонкі брови.
Відкрив очі, нікого довкола,
Сповільна відкрилися двері,
На ґанок вийшов низенький хлопчина
З поголеною головою,
Витягнув цигарку і закурив.
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Володі Романіву

Мені розказували одну історію,
А поряд сиділо четверо хлопців  
  в спортивних костюмах,
Вони голосно позіхали і сміялися,
Вигукували вслід якійсь дівчині,  
  що для неї щось мають.
Я би їх повбивав і дивився б на їхні 
  закривавлені футболки,
Мені ж розказували одну історію,
Як хлопчина закохався в дівчину, немісцеву,
З світлим хвилястим волоссям, 
Вона говорила по-російськи, він написав їй 
  вірша про те,
Як він прийшов до неї, але не зміг 
  нічого сказати,
Бо вона дивилася на нього, він сховав  
  руки до кишень,
Ніби когось вбив, але хотів її поцілувати, 
Хай навіть вперше.
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Нині мені щось доручили, я сказав, “Так,”
І вийшов геть за двері, хай навіть від cього
Залежало моє життя.
Я намагався вихопити з купи книжок
Саме cю, з розтріпаними краями,
Але стос нахилився і впав на мене.
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Намагаючись запросити cю дівчинку  
  на прогулянку, 
Я наколовся стегнами на хтивий погляд 
  котроїсь пані, 
Яка, докоряючи мені в такий спосіб 
За ймовірне зґвалтування, 
Все-таки приховано від всіх 
Прагнула cього для своєї вихованки.
Було зрозуміло, якби cього не зробив я, 
То вона підкинула б cю дитину  
  якомусь хлопові, 
І той точно би довів її до смерті.
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Як звичайно, її звали Оксана, 
Коли вона злилася,
Їй висувалися передні зуби, 
Ніс ставав ще більше задертим,
А коли усміхалася від задоволення,
То, як завжди, трохи пітніла
І язиком торкалася кутиків рота.
Її чорнявий хлопець, що початкував  
  як службовець,
Зазвичай любив класти їй руку на живота,
А потім брав свою чорну шкіряну течку
І йшов на роботу.
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Вона довго і голосно говорила,
Аж за дверима починали носити столи,
Від її голосу дурне здавалося розумним,
Насправді ж, я знав, за дверима
Виносили столи з авдиторії,
Щоб занести інші,
А вона довго проробила в школі,
І була звикла пафосно говорити,
А в ту мить вона згадувала про час,
Але не дивилася на годинник,
І повторювала той самий жест.
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Вона раптово підійшла і,  
  вхопивши листок на столі,
Роздерла його надвоє, тут  
  не можна було читати.
Треба було сказати, аби не рухала нас,
Вона б сказала щось в відповідь,
Я б встав і вийшов. Вона б cього не чекала?
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Хтось, хто сидить поряд на лавці, 
Ховає бороду в комір, наче спить, 
Чи йому лоскоче неголена щока.
Свої черевики він не скидав ще з ранку, 
Мабуть, холодно в ноги,
Мабуть, він змерз, без сведра,
Слухає кроки, чекає когось, не знає хто я.
Шкіряна куртка пахне тютюном,
В нього маленька сумка  
  на документи і пакет,
Він чекає на когось, 
Не знаючи нічого про того, 
Кого чекає, або знає, але не досить, 
Щоб зайнятися своєю справою, 
Думає про прийдешнього, 
Думає, що говорити, 
Йому бракує спокою.
Ось встав, пішов коридором, 
Завернув за ріг, і зник.
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Хто для мене переміг
В тій війні?
Ніхто не переміг,
Бо моя земля —
Роздоптана.
Жид якийсь
В подертих мештах
Дивиться на мої кроки,
І мені байдуже до себе.
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Хіба я щось забув?
Роблю в житті помилку за помилкою?
І тиснете мені руку.
Нехай думають на себе, думаю,
А насправді — що я зроблю?
Дивлюсь — місяць гострий, як шпилька.
Не хочу спиняти кров з пальця.
Не хочу розуміти,
Що можу прожити без віршів...
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Дощ, мокре волосся.
Пишу оце за столом.
Квиток на потяг — непотрібен.
“Що сталося?”
Непотрібен.
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“Чому ти мовчиш, перегортаючи слова
Язиком? Чому ти думаєш,
Що нічого не зміниться завтра?
Може побачиш себе на асфальті,
Може врятуєшся від втоми.
Кому потрібен,
Без ніг, без Вітчизни?”



357

Коли якась крапля в мені настукує,
Мовчу від неспокою.
Відпусти мене, кажу,
Викинь мене, земле.
І в моєму спадку —
Сила до вбивства.
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Cей світ — розповіді, слова.
І вогнище гасне, згоряючи.
Хворію, що я українець,
І нікому не звіряюся.
Людина з виїдженою серединою
І твердими, як камінь, руками.
“Не під cю пісню йшли офіцери!”
Насправді ж мовчить, 
І полум’я на лиці.
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Пес, що шукає собі поживу  
  на сусідському городі,
Нічого, крім мертвих горобців,  
  не зможе знайти під снігом.
Він передньою лапою розпарпує сніг,  
  уважно принюхується,
І ще час від часу оглядається,  
  чи нікого довкола нема.
Раптом, відчувши запах  
  тогорічного горобця,
Хапає його в зуби і поспішним  
  парадним кроком,
Щоб лапи не стрягли в глибокому снігу,
Тікає геть за новобудови.
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Про те, що я побачу,  
  нічого не буду говорити,
Встану вдосвіта, повітря гостре,  
  і не буду знати,
В який бік світу піти.
Вулиця народжує напівпрозорі постаті...
Як же розчинити в собі скорботу,
Голод і голе коріння в ярах,
І самотній біль, поза своєю землею,
Поза своїми чуттями?
Де мої очі, щоб бачити сором?
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Я відчував в собі рух матерії.
Як в мені настукували краплі.
Як сніг танув під весняним промінням.
Як вулиці позаливало водою.
Твоя радість пахнула як пахне повітря.
З тобою мені було затишно.
Занурюючись в себе, я бачив,
Як знищується все, як руйнуються будинки,
Як хвиля води зносить цілі міста,
Як гинуть мільйони людей,
Ледь відійшовши від сну,
Як пливуть мертві авта,
Як поля перемішуються з дорогами,
Як електричні стовпи
Пробивають людей наскрізь.
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Не існує крик,
Роздушений колесами.
Простими словами 
Душуся,
Не чекаю на інших,
Йду.
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Думаю про майбутнє,
Сподіваюся на здійснення мрій,
І щось раптово перериває мене на півдумці,
І кажу, “Добрий відпочинок для совісті,”
Думаючи про втому.
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Щоразу сильнішим стає враження,
Що мене дурять,
Говорячи до мене словами моїх предків.
Говорять про примирення,
Мертве від народження,
І говорять про спільність,
Якої ніколи не було.
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“Щось розіб’є cей світ,”
Говорить.
Часом здається, що слово нічого не важить,
З часом переконуюся, що cе правда.
І дозволяю собі зайвого.



366

Безсумнівно, cе мої найщасливіші дні.
Прийшла та дівчинка, біловолоса,  
  попросила цигарку.
Розповідає про своїх знайомих  
  з Нового Світу*,
Як ті хотіли побити якогось чоловіка  
  в костюмі та краватці,
Він вирішив втекти, і єдиним шляхом 
  уникнути бійки 
Було перескочити канал,  
  повний брудної води. 
Все ослизло після дощу, 
А особливо зелені від моху бордюри  
  близько води.
Він не зміг відштовхнутися від краю
І зісковзнув в воду. Хлопці його  
  вже не могли наздоганяти,
Бо заходилися від сміху. Дівчинка  
  докурила цигарку,
І неґречно попрощавшись, зникла за рогом.
Я сидів на лавці в Парку Шевченка**,
Спостерігаючи за воронами,  
  які cієї лютневої пори
Намагалися гуртом знайти собі поживу. 
Було вже холодно, став ще не розмерзся,
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Холод проходив від ніг по всьому тілу.
Довелося йти додому.

[*Новий Світ – житловий масив Тернополя]
[**Парк Шевченка – парк над 
Тернопільським ставом]
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А може колись буду знати,
Що то є двері закриті і загублений ключ,
І вибиті зуби, і неспокій нестерпний,
І спалені книги, і запах вітру,
І сніг на обличчі, і сніг на кулеметі,
І що то є смерть, коли хтось  
  ще на тебе чекає,
Застеляє ліжко, прасує сорочки...
Нині напишу, що нічого не знаю.
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Мені здається, що я щасливий,
Відчуваючи твою теплу близькість
І твої пальці поблизу.
О, cі дні безпідставні, як і мої вірші,
Напоюють мене алкоголем.
Мені здається, що я щасливий  
  поряд з тобою,
Бо ніколи ще не почувався  
  так впевнено і спокійно.
Я вагаюся, чи насправді все так добре,
Але коли cі дні проминуть, думаю,  
  буду згадувати їх
Як найкращі.
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Дивуюся, наскільки залежні мої почуття  
  від кров’яного тиску.
Електрика в тілі не дає всидіти на місці.
Все ж таки примушую себе не рухатися.
Пальці нервово бігають  
  клавіатурою комп’ютера.
Тоді нерівномірні тексти перетворюються  
  на химери.
День втрачено, і жодна таблетка  
  не зможе його повернути.
Залишається після нього  
  тільки неприємна втома.
Ніч, і тривожний сон, який  
  неможливо запам’ятати.
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«Зачекай на мене,» каже,  
  зав’язуючи шнурівки.
Йому боляче в горлі від морозу.
Остання сторінка книжки  
  стала нестерпною.
Я дивився в вікно, і бачив їх двох.
Її волосся здавалося теплим  
  на тлі здоптаного снігу.
Він наздогнав її, взяв за руку.
Все ж таки вона здавалася незадоволеною.
Одною рукою розгорнула цукерок.
Не хотіла з ним говорити.
Я так і недочитав книжку.
Шкода.
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Переходить дорогу, піднявши краї плаща.
Не можу дорахуватися копійок,  
  щоб заплатити за проїзд.
Поставили світлофор на перехресті  
  Живова і Шашкевича*.
Проклята зима не закінчується.
Під снігом — слизька ожеледа.
Боюся, що не встигну до університету.
Не дивлюсь тепер новин — втомився.
Вона зісковзнула в калюжу.
Стала одним коліном в жовту воду.

[*Живова і Шашкевича – вулиці в Тернополі]
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Cієї зими тепло, і сніг в’язкий,  
  як українська історія.
Недільного ранку, коли всі ще сплять,
Світ довкола здається білим, як на полюсі.
Коли ж встромляєш в сніг ногу —
Набираєш повні черевики води.
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Давай не будемо говорити про себе нічого.
Cя мовчанка буде продовжуватися доти,
Доки нам не набридне дивитися на дорогу,
Яка пробігає під колесами.
Ми мовчимо, не домовившись.
Мені здається, як довго нічого не пишу,
Потім кожне слово як каменюка...
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Cя земля щозими промерзає  
  глибше і глибше,
І знов мушу вертатися додому
З ножем в кишені.
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«І сьогодні здатися може,
Що зросла трава
Крізь асфальт,
Якої не було.
Тобі може здатися,
Що ти тримаєш в руках
Зернину землі,
Які зовсім знесилені.»
Вдивляюся, і мовчу,
В далину небесних сполук і речовин;
І нічого не сталось;
І мовчу.
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*

Вулиці на перехресті — руки... 
Дошка з оголошеннями... Пікидаючи раз 
за разом  сірникову коробочку — зловити. 
Ішлося в юрбі... Барабаном до асфальту... 
Милувався обличчям. Наче потоки; в юрбі 
— в сірниковій коробці... Подумав, що 
марно... От якби: перехрестя перейшла і 
попрямувала на площу. Він поспішав і побіг, 
коробку сірників у руці... Я хотів би вогню... 
Навіщо мені?.. Так... Але сірники зайві... 
Нещодавно я вилила свій акваріум з вікна 
і не шкодую... Риби просто... Та і вогонь до 
води...

Сонце впало за обрій і вдарило 
в спини сходом крові, сходом. Збігти 
сходами... Cе легше, з ріки... Так, хвилі 
розтинають губи, як ножі, а потім виносять 
на берег... Знову захід-схід, і в голові 
закрутило: на cі зелені плями в сквері. Очі, 
зникаючи поступово. Шматки загуслої 
фарби... Може запалити... Ключ я загубила, 
але щось можна... Наприклад, сонце...

В мокрому полі вороння чорноземом. 
В мокрому полі вороння відчиняло двері і 
впускало до кімнати. Десь далеко... Знаєш, 
як cе легко?.. Ну, а як... Колис вороною... 
(Знала, якто вороною одним боком 
дивитись на чиїсь завмерлі очі.) “Барабаном 
гупало до асфальту, і звук заглядав в лиця...” 
Як, він знав те все?.. Ні... Того разу було 
трохи — на мості, аніж зустрічей перед... 
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Він відкинув сірникову коробочку, і вона 
вдарилась до стелі: зловив... Кому?.. Вікно 
божевільно в боки посмішкою, як щербата 
скрипка без душі. Хотілося, але било 
чортеня до тротуару. Те чортеня, навпроти. 
Хотілося: в посмішку. З столу горнятко з 
кавою. І вилив під ноги... Навіщо?.. Ти не 
питаєш, як мене звати... Валізка в коридорі 
на клямці...

...Розкажи мені про щось... Що?.. Ну, 
що тобі снилось?.. Мені — портрети, чайник, 
ваза, чоботи, постіль, сорочка, сукня, око... 
В вікні: небо змінювалося зорями, хмарами, 
сонцем, небом. Шнурки — від землі до 
тіл, до кістяків, до мозку. Чорне піаніно 
скреготало зубами. Вийти, вискочити — 
впасти, розбитись.

*

Під ноги — шлях. Як полотно звички: 
сонце, дерева, хмари, птахи. Між птахами 
немає... Підносить хмарку, і вона летить 
попри фонтан; увага замовкла. Слово, 
прикрите руками. Мати світ, коробочку, 
не варто: “Є такі птахи, що не мають 
крил. Їх майже всіх винищено, але вони 
птахи...” Вікно з мозку, і відійшло вперед. 
Повернулося спиною... Чому ти мовчиш?.. 
А що?.. В нас в коридорі... Мовчить, як 
сонце, взявши за щоку птаха... На шиї — 
дві — знайшли і обійняли... Руки теплі... 
(Питати: хто...) Хтось казав мені... Стало 



379

холодно, і зразу ж канула: треба знайти... 
Очі до очей — волосся залізне... Крильця 
здригнулись, і червоний дотик ніжно... 
Пам’яті: як я пускав — пташа маленьке. 
Вилетить, покружляє, вернеться. Теплінь. 
Найкраще!.. І не осінь... Рукою на підвіконня, 
замовк. Руки одна на одну лягають — плече, 
і мовчать. На стегна стеляться крила. Два 
сонця. Звівся, побіг, зник. З’явився... А руки 
шукали... Пригадав сьогодні... І подумав, що 
ти тоді будеш червона, коли б очі інші... І 
правду!.. І ще багато всього, що не скажеш... 
Справді, коли були... пригадалася осінь... так 
живо і яскраво: аж ти... З очей щось, і зникло 
— то вулицею машина. І сонце постійне... Я 
би пішла кудись, звідси... Відкриті двері — 
хтось кліпнув.

Зминався шлях. Тротуар 
переповнений. Жебраки. Скізь: колеса... 
Не зараз — потім!.. Казав. Завтра!.. Стій: 
гаразд... Щось сказав, а забув... Ні!.. Завтра!.. 
Так, завтра!.. Мовчав. Жінка в зеленому. 
Вона... Мовчала. Доба гуділа небом, 
звивалась: хтось засинав. Вечір. На завтра: 
розчинилися слова, напевне... Мовчить...

*

...Кафе. На поріг, за поріг. Ноги. Як 
домовлено. В зеленому; за столом тісно. 
Присяде там. Жінка в зеленому — волосся. 
Жінка в червоному. Жінка в зеленому, 
замість; виглядала голою. Перегнув 
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руку, вона знала, що то за диво, коли він 
торкатиметься її. Вхопити валізку і замовити 
каву. Не любив. Жінка знала... Перед 
тим. Куди піти? Як думалось йому, що cе 
погано. Хто втікав. “Перехрестя, до кінця, де 
драмтеатр.”

Там, в кафе — валізка. Ніхто не 
торкається. Не спали б. Шиби вилітаються, 
як переповнений акваріум. Стіл на 
підлозі. Штора... Справда!.. Боляче. Мені. 
Вишукували сузір’я. Колеса... О, і не 
вперше!.. Прикро... Я все ж таки валізку 
залишив... “Я тільки декілька разів звідти 
йшов, вле знаю дорогу...” Коли ж... Важко 
сказати... Коритися легко... “Там то і життя...”

...”Якесь недобре, а не скажеш: хто 
тебе... Дрипчеш якоюсь доріжкою — ось і 
весь день на погляді... Говорив би: погано, 
погано...” Залиш то... Впевненіше... Кинула 
на підлогу руку, і вони обоє дивилися на 
неї, доки не посиніла... Була майже голою, 
нагадувала дерево. Розбив бутель з вином. 
Пахло. Той злий сусід, де собака. Хтось... 
Жінка в червоному.

...Чому так кажеш?.. Чекай... 
Вікно відкрилося до сусіднього будинку. 
Надивилися. Затвердло повітря. Голови 
застигли, дивлячись на руку, що на підлозі... 
Ніби осінь... Встав, простягнув руку в вікно, 
іншу... Яка ж осінь?.. І дощів нема... Навіщо 
ти?.. Йому здалося, що спить. Навіщо, 
здавалося, така дивовижна осінь. Кафе без 
вікна, мов акваріум... Чому, як всі?.. Місце 
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пустотливе, знаєш... Чуєш?.. Тобі. Ніколи. 
Випив і подався. Двері мертво дивилися. 
Ніби і нічого. І справді, фонтан.

Хтось не втік. Колись її не знав. Кафе 
із червоною шторою. “Так тихо тобою.” 
Чиїсь руки... Поламаний стіл... Дмухав на 
дим з попільнички... Дощі... Прогноз погоди 
на третє квітня. Очі, без випадковості. 
Вдивляється. Вдихає чиїсь подихи з 
насолодою. До нутрощів близько. Криву 
пластинку в радіолу. Ні, іншу... Чому так 
мало?.. Я завжди знав твою думку... До чого 
ж?.. Одне знаю: ти ніколи cього не зробиш... 
Залиш... Чому?.. Або ж так... Коли я попри 
кафе... Запитали, чи нема в мене вогню... 
Направив в кафе... Правда?.. Вогонь... 
Шиба...

Здригнувся, піднявся сходами. 
Пробігла щоб не плакати, обличчя. Обличчя 
тремтіло... Чиїсь руки, чиєсь дзеркало, чиєсь 
обличчя в дзеркалі... Собаки... Кава... Рука... 
Гавкіт... Тіні...

*

Лице перекривилось. Машини. 
Очі дивились: рука поповзла і зникла. 
Залишилась вона. Здійнявся. Побіг вулицею. 
Далі. Минав очі, вікна, перед ним: жебрак. 
Колія збігала. Драбина похилилась і впала. 
Пахло гарячою смолою. Впала на коліна. 
Усі мовчали. Ближче би день на секунду!.. 
Прошу тихше... тихше... ти знаєш усе... 
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знаєш... більше від нас... прошу тебе... 
зараз... мить... засну... не бійся!.. Встала 
і обійняла. Серце в серце стукнуло і 
розійшлося... “Ти віриг мені?..” Засмілялись. 
Площа... Хто cе з ними?..

Небо захвилювалось... Асфальт. Аж 
ось милиці дощу по калюжах заплюскали. 
Спокій і промені осідали. Руки ловили дощ, 
теплі руки... Випадковий дощ... Вулиці 
повели вище: парк. В вишині шуміли 
дерева. Лице із бронзи. Виднілись люди. 
За спиною — тиша... Ніхто йому cього не 
говорив — cе дивовижно. Сонце запалось. 
Закінчувався день. Зникала. Сонце. 
Мовчанка. Очі зблиснули...

Вогонь сам по собі... Через тепло... 
Загоряється сам по собі... І все не так, 
як думають... Маленький, як сірникова 
коробка... Маленький-маленький... 
Дивовижно...
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Тані Романко
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частина перша 
частина друга 
частина третя 

частина четверта 
частина п’ята 
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БІЛЬ 

ноги порізані до порогів 
руки потяті до клямок 

будинок поранений дитинством 



387

СТРАХ 

спи 
стіни шарудять 
до себе спокій пересип 

своїми спинами ґіпсовими 
наслідять шолудиві 
пси 
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МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ 

виважити день 
але пам’ятати як розвиднялося 

мені подобається 

виважити сон 
але пам’ятати його бездонного 
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СЕЛО 

липке та тепле 
переклепане поле 

коси спокою 
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ВІДЛЮДДЯ 

навіть нема кому сказати 

скажи 

навіть нема в кого заглянути 

глянь 

говорять пористі легені 
видихаючи тишу села 
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ЛЕКСИКОН ТИШІ 

. 

. . 

. . . 

. . . . 

(назва) 
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ОСТАННЯ ЗУСТРІЧ 

птахами забутими 
небом захмареним 
твоєю посмішкою 

неначе ти зо мною 
неначе 

птахи 
небо 
розхитують 
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ПРИЯЗНЬ 

залишаються тільки 
відбитки ніг 

сей 
той 
чи зовсім инший 

прісна вода 
очей 
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ЧАС 

не треба нічого 
знову повернеться 
все проминуле 

про минуле я пам’ятатиму 
як про пустелю 
на оці 
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СПОГАДИ 

не руш 
най 

відкрити навіґля 
сон 

фосфори часу 
фосфори пальців 
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РАНКОВЕ 

крики дерев 
зачинаються в коренях 
і розсипаються на гілки 

а я годую з долоні 
кілька лінивих 
зітхань 
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СВІТЛО 

як таємничо 

кігтики протягу 
спиною перебігають 
(мабуть в такий спосіб 
знаходять своє знищення) 

як імовірно 

кігтики дощу 
по блясі відстукують 

як рідко я чую 
отого кігтястого звіра 
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ЛІТО 

живу легко 

гублю себе всюди 
щоби знаходити 
повсякденно 



399

ПОВНОЛІТТЯ 

прострелено шибу повітря 

8ісімнадцять уламків 
завадського 



400

(ВСІ МИ) 

погано пахнуть 
контейнери зі сміттям 
в спеку 

часом з’являється хтось 
чоловік чи жінка 
заглядає до них 
шукаючи щось поживне 

часом з’являється хтось 
чоловік чи жінка 
проходить повз них 
не дихаючи 

погано пахнуть 
контейнери зі сміттям 
в спеку 



401

ЗЕЛЕНИЙ СОНЕТ 

час насиляє краплі 
на нитку миті 
у 
але пахне покошеним 

руки розривають павутину 
сплетену зі звуків 
у 
але перед очима віддалі 

(віддалі) 

шлях перекинутий 
проковтує воду 
як трава 

речі говорять 
про порожнечу 



402

ХІТЬ 

коли вона йде 
то підіймається на пальчиках ніг 

тернопільське обласне 
управління 
у справах захисту прав 
споживачів 
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СПЕКА 

з холєри скрипливе вікно 

викидень неба 
на шибі 



404

ПАСТОРАЛЬ 

а решта в твоїх очах 
аоу іие 

іие аоу 
і жилястий листок долоні 



405

СОРОМЛИВІСТЬ 

завмираєш 

волосся полів спалахує 

сливе слова 
незнайдені 



406

РІЗНИЦЯ У ВІЦІ 

15 
225 
3375 

18 
324 
5832 



407

ЖАЛЬ 

свічка в долонях 

прокидаєшся несподівано 
очі свої народжуєш 
і мене шукаєш 

тіло моє вольфрамове 
струмом піску 
розжарюється 

 



408

БО ВІДДАЛІ 

бо тиша твого волосся 
бо мої неприхищені руки 

очі піском 
плачуть 
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ПРИНАДИ 

насолоджуйся 

приходитимуть 
каштанами місяці 
1 
розмови здаватимуться 
туманами 
2 
твоя маленька долоня 
котитиметься мені щокою 
3 
4 
5 

і не сказати решти 
ніби не знати ніц 
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ТРИНАДЦЯТЕ ЛИПНЯ 

електрика вітру 
(присмак заліза в роті) 

відсутність що 

каштани вічномолоді 
тануть 



411

ЧЕКАННЯ 

. . . 

жовте 
жовте 
жовте 

. . . 



412

ВДОМА 

1234567890 

і нічого не залишається світові 
світові 
світові 



413

НАДЦЯТЬ 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 



414

ЗНОВУ ЧАС 

дванадцять шість 
дванадцять шість 
дванадцять 

неначе ти зо мною 
неначе 



415

САМОТНІСТЬ 

плечі підійматимуться 
не знаю 

голова з боку в бік 
ні 

не знаю 
ні 
чого так тихо 
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МИНУЛИЙ ВІРШ 

ти мені дзвінок подарувала 

продовження 

(. . . 
не пам’ятаю) 



ІМОВІРНІСТЬ
1999
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ЧАСТИНА ПЕРША 
 
яка імовірність кроків 
на корзо розчинених у 
і поцілунків 
і кроків 
у 
ст 

яка імовірність дотиків 
на корзо відкритого о 
і поглядів 
і дотиків 
о 
ка 

яка імовірність зустрічі 
а корзо нашого мі 
і бруківки 
і зустрічі 
мі 
ста 

а така імовірність кроків 
що я вас просто лю 
я просто 
у вас закоханий 
лю 
блю 
,
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любов і тиша 
чи потрібен тлум 
у стінах чотирьох 
підлога 
стеля 
чи вам би шум 
cе так 
мій друже лу 
cе брудносуть 
і вам сміттям застелять 

любіть мене 
для вас прийшов у світ 
торкайтеся 
ось руки і все решта 
чи світу вам би тут 
мій друже ві 
хоч cе не так 
у нас 
усе що треба 

дозвольте руку 
шкереберть шугне 
cей світ довкола 
нам 
би ще пожити 
чи вам 
о ні 
мовчіть 
мій друже не 
дивіться 
сніг 
він сонцем перешитий 
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здається все 
приреченим здаля 
розтопиться 
і знищиться 
й замовкне 
а вам би жити 
так 
мій друже ля 
любов і тиша 
хоч би слово мовте 
, 
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дзвоніть 
чи ні 
чи так 
хай пустота 
трима мене 
і римою примарить 
на вас 
на вас 
цілунками намарно 
леліють лють 
полишені літа 

і там 
у даль 
в краї захмарні рвуться 
нічиї крила 
крила нічиї 
і пустота 
 ! пробач пробач їй 
і пустота 
у телефонній трубці 
, 
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ми витекли із рук прадавніх рук 
цих кам’яних полишених споруд 
і світ зустрів нас пагорбами й лісом 
росистою травою і вітра-

ми йшли текли зникали і за лисом 
углиб у хащі де рудий пролився 
нас вів лиш сон не лис лиш сон як раб 
він тік як вікові дощу у горах 

як ріки що роками точать сон 
і не було палючого тут сон-
ця тінь мовчить вона сама покора 

а на долонях кам’яних лиш мох 
і лис промок і зник руда потвора 
всіх наших мрій залишитись удвох 
, 
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ах відтворіть мені вуалі стелі 
тілесні сни шовкових білих стін 
де наді мною підіймалась тінь 
і поринала в білизну пустелі 

чи здатне тіло відтворити темінь 
і неймовірне поєднання тіл 
мільярди не замінять двох а втім 
(за буало) cе зовсім не до теми 

ах темнота із ніжністю тканин 
cе шовк слизький на стінах а вони 
так безсоромно вилупили очі 

засмійсь дитя cе справді cе не сон 
роки лежать твоя одежа в клоччя 
тобі 15 
а мені 
500 
, 
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десь осінь досі десь її нема 
десь слізний сон спинив зелені стіни 
мармизна твар зайняла згустки мас 
і присоромлено згубились тіні 

десь парки сплять парують задля нас 
далеко там клекочуть дні згустілі 
і кривить лик скоцюрблена зима 
кістляву кисть кладе на жовте тіло 

прозора шкіра вишкірила зір 
ускочив в сон що все змінив на світі 
ти спала вся розкрита до безмір 

а я сидів зі страхом пословіти 
усю красу повіршити як звір 
зникав і повертався знов нізвідки 
, 
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лиш голосу твого 
дві краплі 
червоний тче вогонь 
від ранку 

два слова 
звук 
не більш 
незґрабний 
два слова 
звук 
не більш 
незґрабний 

 якби ж знав єси 
 чоловіче 
 сни 
 вічні 
, 
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я пішов по калюжах униз 
де калюжі не звикли стікати 
де калюжі не звикли тікати 
і погорди немає у них 

я пішов по калюжах кудись 
де іти відпадає потреба 
де і ти вибачаєш й по тебе 
прилітають хоч як не крутись 

я пішов по калюжах і зник 
і себе не знайду вже напевне 
а в калюжах все видно у них 
так реально хоч зовсім непевно 
я пішов по калюжах униз 
угорі розтеклася непевність 
я пішов по калюжах униз 
угорі розтеклася непевність 
, 
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сей світ не є 
 сей світ нема 
  а ще ніколи 
бо він ніяк 
 бо він нічим 
  бо він ледь кволий 

а як кудись 
 а як на жаль 
  а ще відколи 
от так кричиш 
 от так комусь 
  але для кого 
, 
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все перейде у пам’ять 
і м’ята і полин 
в кадильницях попалять 
рух 
злив 

нічого 
так 
лиш пустка 
і сонце і земля 
і небо дощ попустить 
і дощ для неба 
для 

все перейде у згадки 
все вистигне на лід 
аж поки сплю і заки 
на землі 

нічого 
ні 
лиш пустка 
і сонце і земля 
і небо дощ попустить 
і дощ 
для 
,
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дві гри пізнав торинно і завзято 
відав сліпе і вдався влити літ 
а очі з чі лиш гулькнули в гіллі 
 ! все добре 
 пане 
 замовчіть 
 і сядьте 

а благо ти вгатив і сів позліти 
недобрий біль по доброму блажен 
пізнаєш правість злинувши лишень 
в те остогидле й гололите літо 

 таке вікно потакує і книть 
 і капає і ліниться склотою 
 тоді зітлілим нипаєш до книг 
 і тіло тнеш забавою отою 

а що ще мить защерблено в горбі 
і що забув пришиблено між люди 
а все оте що став всесильно лютим 
коли згубився з болем у юрбі 
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ЧАСТИНА ДРУГА 
 
ФЛЄҐМАТИЧНИЙ СУБ’ЄКТ ЛІРИКИ 
сни однієї ночі

так сьогодні ти упіймаєш скрипучого фіакра 
і не стиратимеш підошви до полаткованої 
   асфальтом бруківки 
ні навіть не так 
ти спиниш розхолітану таксівку 
і вона помчить ямами роз’їжджених вулиць 
везучи твоє випещене тільце 
або навіть ніхто не спиниться  
  на твої палкі окрики 
і ти пошкандибаєш додому шварґаючи 
   мештами по щебені узбіччя 
(а хіба може бути щось краще такої 
  флєґматичної прогулянки) 
уяви коли ти щосили крокуєш проти вітру 
  коли машини кидають  
  хмари пилюки тобі в лице 
а ти ідеш в колись до неможливості 
  напастованих шкрабах  
  і дивним чином  
  припасованій маринарці 
отакий розпатланий щасливий і радий  
  що зараз тебе зустріне  
  хтось вдома 
де ти сядеш за етюдник і за прикладом  
  свого дідуся імпресіоніста 
зобразиш мазком себе 
  мазком її 
  а потім ще когось  
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  і ще когось 
аж доки не закінчаться люди 
аж доки не закінчаться фарби 
аж доки не постираються пензлі 
а згодом натхненний вилетиш геть за межі 
  отого мазюкання 
і згадаєш як би було добре 
якби тобі зупинився фіакр 
якби ти впіймав таксівку 
і як погано що ти вже остаточно постирав  
  шкіряні підошви 
своїх черевиків чи чобіт чи просто ніг 
а скільки сили ти витратив на оту нікому  
  не потрібну ходьбу 
адже ти б міг їх використати для чогось 
  набагато кориснішого 
наприклад на переконування свого  
  доброго знайомого 
що капелюх на який він щойно  
  ненароком всадився 
зовсім не зім’ятий зовсім не зіпсований 
і що ти навіть спеціально його туди  
  поклав бо сам ніяк 
не міг наважитися отак його  
  щиросердно зіжмакати 

зараз мить секунду я запишу  
  номери телефонів 
а потім вийду на перехрестя і побачу  
  що ваш будинок 
ще недобудований і в ньому ніхто не живе 

так завжди 
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замовляєш дві пляшки пива в бармена 
а хтось з за плеча йому кричить 
що такого пива нема 
тобі стає соромно бо ти  
  чи не вперше вирішив 
пригостити друга 
а усе було б інакше 
якби ти не підходив до бармена 
а гонорово сів за столик і почав 
  дивну розмову 
зрозумілу лише тобі і твоєму другові 
а ні а ні 
тобі отак соромно 
і той хтось з за плеча мовчазного бармена 
кричить на тебе 
злиться аж слиною бризкає 
і дають тобі одну пляшку пива 
а ще дві гальби повні повнісінькі 
так буцім cього й не було а є  
  і пиво і вгощання 
але напевне cього 
усе таки немає 
нема чи є 
 
йду 
використана пластмасова виделка в потоці 
  чистої дощової води 

насправді 
якби осінню всі автобуси зупинялися там  
  де треба 
(а в парку топільче таких місць досить) 
то я би став справжнісіньким кавбоєм 
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і носив би на голові засмальцований  
  брудно жовтий капелюх 
а потім вийшовши на потрібній зупинці 
я б у супроводі когось незнайомого  
  але дуже розумного 
пішов попри улюблений лікарняний корпус 
знімаючи отого капелюха в привітанні і 
одягаючи його знов 

почетвертовані томати 

згодом біля мене вже немає нікого 
я один виходжу на страшенно заболочене 
  узбіччя шосе 
в мій бік ні одного таксі ні одного 
тролейбуса 
а в протилежний два тролейбуси  
  і одне таксі 
(яка несправедливість) 
я переходжу оте шосе і хочу йти на зупинку 
але відразу ж починаю бігти широко 
  розставивши руки 
якась пані неправильно мене зрозуміла 
і подумала що я її син 
  ? а чий же ти син 
запитала вона ображеним голосом 
дивлячись мені услід 
мабуть я чийсь син 
але на зупинці стояти не хочеться 
і взагалі 
осінні автобуси ніколи не зупиняються  
  там де треба 
(хоч в парку топільче таких місць досить) 
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а воно мені більше нагадує прочинені двері 
а в них присоромлені лиця 
   моїх одногрупників 
отам 
в університеті 

спочатку cі пейсаті погрожуючи 
  револьверами 
вимагали аби я написав якусь статтю  
  про гербіциди 
а потім вони перетворилися  
  на російськомовних циганів 
 
і його покійна дочка 
звабливо граючи на гітарі лівою рукою 
підкладала свою праву смугляву ніжку 
під її найтонші струни 
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ЧАСТИНА ТРЕТЯ 
 
а в коломиї 
вулицями ідуть 
і черевики і чоботи 
переступаючи поріг дерев’яний 
і дзенькає дзвінок 
за кожен крок 
зачіпається язичок 
за кожен крок 
і за кожне 
жичення 
простоволосе 
ось усе для вас 
 горілка 
 ром 
 вино 
 пиво 
а можна просто 
склянку 
води 

кудись 
ішли оці 
простоволосі 
і хатки 
і будиночки 
де пахне 
сім’єю 
а ось і 
тут за дверима 
 — осінь  — 
за дверима із написом 
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sklep 
мати купує для дочки 
своєї 
чорнило 
папір 
і житній хліб 

у вас 
в зошиті 
чорним чорнилом 
чотири рядки 
усе по чотири 
чітко зішито 
і крапки і коми 
а ваш батько 
знову 
в тирі 
він вистрілює 
захмелілий 
усе що має 
ножі виделки 
книги картини 
і ваші ліки 
 мережані подушки 
 мережані ковдри 
 мережані простирадла 
 білі білі 
 і килими 
 теплі теплі 

а в коломиї 
біля 
школи 
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ростуть ясени 
а може тополі 
біля школи 
ростуть давно 
огрядні великі дерева 
і в маленькім округлям пенсне 
вашого учителя 
вони здавалися грубими хлопами 
оті тополі 
чи ясени 
отієї останньої 
осені 
як ви були 
там 

коли ваша матір 
розчиняє двері кімнати 
вам стає так 
холодно і незатишно 
так боязко 
аби не зник із підвіконня 
отсей смішний 
довгодзьобий птаха 
що прилітає час від часу 
і стукає в шибу 
ніби хоче всередину 
а потім nagle 
стрепенеться і полетить 
а на підвіконні 
як на сцені 
опери 
вашого жовтого львова 
 коли ви були там 
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 востаннє 
з’являється 
ваш 
ненажерливий кіт 
і здається він 
таким підлим 
таким недобрим 
 а якщо колись 
 кіт упіймає птаху 
 аджу кігті його 
 так близько 
 близько так 
 до крил чорних 
 до хвоста чорного 
 до шиї чорної 
а ваша матір 
прошумівши спідницею 
сказала 
що не варто 
товаришувати 
з воронами 

а в коломиї 
вулицями ідуть 
паничі і панянки 
поважні пані 
і поважні панове 
до шпичастого 
kościoła 
 а дехто просто 
 подихати випарами 
 пива 
 вина 
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 рому 
 горілки 
і йшли із юрбою 
ви 
 вона із матір’ю 
 а матір із дочкою 
і ваш батько 
із білим комірцем 
і чорною краваткою 
 cе так 
 сімнадцять з половиною 
 років тому 
 вас несли 
 до того ж kościoła 
 засвідчити свою радість 
мати в плач 
батько зітхнув 
вихилив склянку 
другу 
третю 

і ніхто 
не знає того 
що ви 
народилися в кімнаті 
вікна якої 
заквітчало дерево маґнолії 
і що для вашої матері 
найдорожчою була сльоза 
коли ви зіп’ялися на ноги 
і 
нагадали 
що світ 
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cе не просто вікно 
і квіти 
 із тієї ж кімнати 
 видно було 
 у тому ж вікні 
 в останній день осені 
 одна тисяча дев’ятсот 
 дев’яносто дев’ятого року 
 коли довкола 
 танув сніг 
 з за високого будинку 
 здійнялося дев’ять ворон 
 і зникло 
 у небі 
 зимного 
 дня 

але 
відкривши 
зошита 
зошита 
осінню зішитого 
 постате 
 із чорними крильми 
відспівавши востаннє 
її 
бліде 
лице 
там де 
свічки шпичаками 
і 
паничі і панянки 
поважні пані 
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і поважні панове 
 крильми тріпочеш 
 у тій осінній коломиї 
 усе незабутнє є 
 усе незбагненне є 
у тій коломиї 
там 
є ми 
в очікуванні минулого 
 — мережані подушки 
 — мережані ковдри 
 — мережані простирадла 
 — білі білі 
 — і  — 
 килими  — 
 теплі теплі  — 
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ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА 
 
 
ЧОВЕН 

* 

Зовсім недавно 
сталася дивна пригода 
на нашій вулиці 
зі мною і моїми сусідами 
після днів страшенної спеки 
упав сильний дощ 
і там де був асфальт 
зробилася справжня ріка 
всі ми 
збентежено повиходили 
до фірток і обговорювали те 
що скоїлось 
аж ось один мій сусід 
ще більший дивак ніж я 
запропонував витягти на воду 
старий човен 
що стояв без діла 
на його подвір’ї 
всі відразу ж погодились 
і пішли до нього 
мені не відомо 
звідки він там взявся 
може колись давно 
вулиця вже ставала рікою 
а може і ні 
cей човен 
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був довжелезний 
із кермом і веслами 
мені доручили 
тримати оте кермо 
а решта взялася веслувати 

* * 

Як тільки все було готове 
ми вирушили 
трохи дивно було плисти вздовж парканів 
вітатися зі всіма 
що спостерігали за нами 
діти показували на нас 
своїми маленькими пальчиками 
дехто з дорослих посміхався 
а дехто 
просто реготав 
декотрі з нас 
не звертали на cе уваги 
а декотрих 
cе дуже дратувало 
та поміж cим всім 
ми поволі просувалися далі 
долаючи повороти 
і різноманітні перешкоди 
як то жовті автомобілі 
що раніше були припарковані 
на нашій вулиці 
а після дощу 
вільно собі плавали 
і їхні господарі 
ніяк не могли їх виловити 
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cе була найбільша 
небезпека на шляху 
і я намагався 
якомога менше 
стикатися з ними 
маневруючи човном 

* * * 

Згодом 
нам трапився 
дуже складний поворот 
і наш човен 
сильно нахилився 
декілька тих 
що сиділи скраєчку 
попадали у воду 
і потонули 
на човні 
зчинився страшенний ґвалт 
і ті самі 
що дуже злилися раніше 
примусили мене 
розвернути човен 
і плисти додому 
сказавши 
що вони вже змучились 
і зголодніли 
загалом ми погодились 
і попрямували назад 
коли ж ми підпливли ближче 
до своїх домівок 
то побачили тих 
що ніби потонули 
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вони з радістю зустріли нас 
і розповіли що упавши у воду 
вони зразу ж 
відчули під ногами твердий ґрунт 
а згодом їх підібрав 
якийсь чоловік 
що шукав свій автомобіль 

* * * * 

Після cієї мандрівки 
мої сусіди 
значно змінилися 
дехто став ще привітнішим 
а дехто навпаки 
таким злющим 
що навіть страшно було 
з ним вітатися 
я себе досі запитую 
навіщо було плисти 
щоб втратити 
а потім віднайти знову 
декількох людей котрих ми любили 
щоб просто розважитися 
чи щоб не зігнив 
отой дерев’яний човен 
не знаю 
схиляюся до думки 
що cя мандрівка 
потрібна була лише для того 
щоб дехто став злим 
а дехто добрим 
трошки смішно 
але воно напевне що так 
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ЧАСТИНА П’ЯТА 
 
ІГОР РОГАЛЬСЬКИЙ 

Друже 
я сьогодні зайду у твою майстерню 
і скажу 
“намалюй мені два портрети 
двох різних людей 
я поміщу їх на двох протилежних стінах 
в кімнаті без двох вікон 
а сам заховаюся за дверима 
і буду слухати 
що вони говоритимуть” 

Друже 
ти намалюєш мені cі портрети 
і станеш художником 
а я підслухаю їхню розмову 
і стану поетом 
бачиш який я шахрай і пройдисвіт 
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ЖАК ПРЕВЕР 

Є слова 
що звучать мов тиша 
і я знаю людину 
котра їх дуже 
любить 

Є слова що подібні до теплого масла 
сказавши їх ще довго відчуваю 
cей важкий і гнітючий 
присмак 

Є слова що летять і летіть і нема їм кінця 
я їх дуже люблю тому й часто  
  ними зловживаю 
але маю одну втіху у своєму нещасті 
що я не один такий слабкий до них 

А от з поміж cих слів 
найстрашнішими є слова 
котрі вилетівши падають на землю 
мов камінці 

Таких слів дуже багато 
вони тверді й холодні і вони скрізь 
з них напевне і зроблені 
наші міста 
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ОСКАР ВАЙЛЬД 

Якось у зовсім незнайомих людей 
запитав 
“чи є у вас буква яка б означала саму себе” 

“ні такої букви у нас нема” 
вони відповіли 
і пішли визволяти свого друга з в’язниці 
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ЮРІЙ КІТЧАК 

Я хочу щоб впав дощ 
щоб кольори поновились 
і ожили 

щоб ніхто сліз моїх 
не помічав між краплями 
які тектимуть лицем 

і щоб усі мовчали 
коли падає дощ. 

Я хочу щоб впав дощ 
і щоб ми з тобою 
заховавши свої 

пороздирані груди 
під сіренькі плащі 
пішли площею у безвість 

де мовчатимуть 
коли падає дощ. 
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САЛЬВАДОР ДАЛІ 

Я:… 

мені не потрібно годинників скраплених 
мені треба лише нової землі 
де 
я спатиму. 

чому люди завжди на початку сходів у небо 
роблять збоченський притон 
мені що заснув 
невідомо. 

на полі 
вже не грають в ґольф. 
напевне бояться 
попасти в око 
мені у сні. 

навколо поля 
статуї в задоволенні… 
я сплю. 

Я: 
великий 
і ніхто не може 
схопити мої вії. 
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ІНҐМАР БЕРҐМАН 

Лапки снігу 
шматки неба 
попадають 
на прозоре 
згусле 
скло 
моїх щік 
і втягуються 
поміж губи 
як сльози 
прозорі 
густі 

Так 
цілуючи 
доторками 
забутого аромату 
червоної вишні 
витягуючи 
засмаглі 
із літа пальці 
виплакується 
виплачся 
виплакуйся 
помаранчеве 
небо 
бронза і мідь 
і зелена трава 
і суничні 
поляни 
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А лапки снігу 
торкаються 
скла 
щоб замовкли голоси 
а відродились шепоти 
минулої осені 
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НЕЛЯ ТЕЛЕВАНЧУК 

Для мене ти наче 
буква на обкладинці світу 
слово що шукає свою мову 
крик що не має відлуння 

Твої очі з’явились 
за мільцони літ до голосу 
твої руки виросли до неба 
і зупинились 

Не сумуй 
прокинеться місто 
укрите травою 
і здивовано позіхне 

Cе дощ жартуючи 
розбудив 
прадавнє насіння 
під масами будинків 

Не сумуй 
адже десь там далеко 
до високих смерік 
тулиться свист сопілки 



454

Не сумуй 
що ти одна 
а мільярд світу 
вишкірив зуби 

Ти для нього 
не здобич 
коли він для тебе 
ніщо 

о тільки не сумуй 
не треба 
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БОНУС

ОКСАНКА

коли ти лежиш на тротуарі 
  проспекту Степана Бандери
тримаючи в зубах вітчизняну цигарку 
оксанка виходить з тролейбуса
і зупинившись над тобою
вдивляється у відсутній ґудзик
на твоїй маринарці

а ти взявши між два пальці свою приму-
люкс
витягуєш її з рота
і говориш

коли я лежу на тротуарі 
  проспекту Степана Бандери
тримаючи в зубах вітчизняну цигарку
ти виходиш з тролейбуса
і зупинившись наді мною
вдивляєшся у відсутній ґудзик
на моїй маринарці

а я взявши між два пальці свою приму-люкс
витягую її з рота і кажу

коли би хтось лежав на тротуарі 
  проспекту Степана Бандери
тримаючи в зубах вітчизняну цигарку
чи ти би вийшла з тролейбуса
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і зупинившись над ним як наді мною
чи вдивлялася б у відсутній ґудзик
на його маринарці

і чи він би тоді взяв між два пальці 
   свою приму-люкс
чи витягнув би її з рота
і чи б сказав

оксанко знаєш
в тебе такі темні очі
що в них можна висипати сміття
все одно нічого не видно
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