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Вітер. Вітер. Галузок тривожність. 
Вам відома така тривожність?
Зі стільців і полиць, 
зі столів і свічад 
листя зліта золотавий чад.
В таку пору в майстернях художниць 
фарбують пляшки хлоп’ята, 
і полотен незамутнені плеса 
обсідають нудні поетеси.
В таку пору читають Гомера, 
підмостивши глиняний горщик, 
а за вікнами (не для преси) - 
дрібний театральний дощик 
літає з крівлями разом 
над вершником.

Вечір.
Павук довечерює муху.
І звучить, як віршникам на отуху: 
іней. Панна. Я сам.

2 -5.10.70

Це просто так не розповісти: 
те, що було колись теплом, 
на свято Волоха, як віхтик, 
мчить буровієм за селом.
Так мчить скажено і далеко - 
лиш кло проноситься за клом - 
що так болюче, люто, стекло 
здавалось веселковим сном.

27 .10.70
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ВЛІТКУ БІЛЯ РІЧКИ

Мигали коники, як велосипедисти, 
оспалість полуднева гойдалась на билинках, 
і чутно від землі було ледь-ледь вогкої, 
як калатає потойбіч земної кулі серце.

31.12.70

До мене у вікно влетіла парасолька 
на довгій, мов жирафа, шиї 
з полохкими й вірливими очима.

А може то була не парасолька, 
а з клену звичайнісінька крилатка, - 
вона щось креслила на стінці, наче циркуль, 
та, мов стрілки без дзиґаря, 
танцюючи крутилась.

А може був це просто вітер,
який приніс мені степанчик на долоні, -
такий пухкий: зайча на пагорку і годі.

І пригадалося мені, як мокне клен 
та падають краплі на парасольку, 
або, немов хвоїни запахущі, 
трапляють тепло на долоні 
чи гостро падають у вічі...

13.1.71
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БАЛАДА ПРО ВІЧНОГО ДОН КІХОТА

Цей вітер, мов з античності, 
крутив старий вітряк у старовинному

якомусь танці
На лопатях з незвичності, 
як молодий моряк хиталися

ґрандеси-сіроманці 
прадавні королі (можливо, сам Філіп) 
та, наче вахлярі, строкаті звіздарі, 
ше й лицарства хитавсь всілякий дріб.

Старий мірошник, ніби Дон Кіхот, 
із піснею, що, мов дрібне зернятко, 
у землю падала і стеблом проростала, - 
вкульбачивши у сірих яблуках шкапину, 
примари ці збирався звоювати.

А вітер був, як з мармуру, 
прозорий і лункий, - 
сповитий десь у різьблених порталах, 
крутив уперто з’явиська перед очима...

І так здалось, немов увесь мій край
узявся ці химери звоювати,
на сизій в яблуках вмостившися шкапині.
Тоді - як і колись, і як тоді - так нині.

л ю т и й , 1971
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В пєпєл'к забвєнія все МАС ПОГрЄБАЄТ, 

О месоМ  ПИСАНІе НАМ не ВОЗВ'Ьщ АЄТ...

«Анонімні вірші з часів шведської інтервенції»

З усіх небесних шпальт,
Господи, Твоє благословіння - 
риби, музика, манна, 
помешкання кооперативне і ванна, 
зелена як Фальк, 
як про помилування моління 
з молитвою доброю на вустах:

Прости мені, Господи, прах мій та страх.
Я поштиво знімаю дах -
ми з капелюхом ледве встоїмо на ногах.
В моєму домі, в голові моїй у першому томі, 
де галузка у дзьобі птаха твого непорочного, 
Слово Твоє віщує рятунок.
І висипаються в мене, як останні кутні, 
усмішки мої благобутні, 
а хмарка перекидається над дахом моїм, 
як риби жива половина.

1 2 -1 8 .1 1 .7 2
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АТОНАЛЬНИЙ ЕТЮД 
ДЛЯ ОДНІЄЇ ПАМ’ЯТІ

Брам відкритість, гуляють протяги, 
ліхтарі не витримують опору -

спалахують і вмирають.

Листиння круг дерева крутиться -
тінь свою наздоганяє, 

і Місяць на Чумацькім шляху оминає вози,
з крижини перестрибує на крижину, 

ось-ось не втримається...

Оглухлої ночі, заблукавши на якийсь
бельведер на узвозі,

де цегла, мов казка синайська, 
валиться з неба, - гармидер.

Котячі. Спалахують полум’ям іскри на ліфтових
клемах.

Під дахом - де клуні, 
де радяться дому усього відлуння, - 
темно. Двері. Власне, формальність, 
як дійсність, що пропікає полотна.

Себто, реальність.
За реальністю - гшосподиня, кава, галактика, 
патьоків плакати, інтарсії тарганів, а в щілинах, 
що тоскно динями пахнуть, протягів соціальна 
тактика.

І раптом - що це? Здивовання аж 
вистрибнуло з вікна: не затемнення, не війна,

листя не пестить даремні трупи. 
Трупи ходять, виводять взаміть тарганів, 
трохи п’ють, трохи мацають одне одне,



ніби прозріли руками, трохи вбивають. 
Але це не система. Системи у небі викрешують

спалахи дивні.

Тоді - хто?
Хто се йде?
Хто по сходах ступає...
Загубився в кишені ключ.
Ніч. Тінь.
Безгомінь. Моя власна.
За ручку. Ось біля горла.
Горе молиться гарно по ліжках усих невсипущих, 
а як голо і ніч, то дужче риплять молитви, 
і на грудях самі метелики, 
і в очах самі запахущі квітки.

Поле. Епоха. Пізня година 
з домовини сторіч.

Власна моя. Молінна
безгомінь моя біля горла.

На дно років стягає, наче риба,
мене твоє здивовання німе:
ось ніби осінь (тільки - ніби?),
ось барви, дихання, гудки, -
усе Луна. В цієї німфи
крок розрахований, незримий і легкий.

Це тактика. Пусте.
І видиво страшне знімаю, наче маску.
Стояти вчусь. Та у безлистих стебел 
дрібне тепло із всесвіту навчаюсь красти.

5 - 6 .1 0 .7 3
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Не смійся не плач не радій 

Не лаштуйся даремно саджати звичайні дерева.

Нікос Гатсос «Аморгос»

ІСТОРІОСОФСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Нам радо вдвох. Так перший кетяг 
з’явився на бузку з простої черні, 
майбутній звук в рожевім дереві прокинувсб 
і відбиття дзеркал бентежністю взялося...

Це дуже просто: 
дерево рожеве, чернь і кетяг, 
бо тепер із державним зростом 
затишок кабінетів 
не прочісують кулеметні черги.
Тож єдині хвилини простою - 
в пошуках за самим собою, 
за ім’ям своїм серед безлічі назв 
(«я» незбагненне серед безміру «нас», 
власна скінченність, простір і час.,.).

Ось верба, оце дах, Венера ночує над дахом, 
а над Венерою - чуйний редактор.
То сузір’я таке на багато світлових літ 
(його, застудившись в ріці, віднайшов Геракліт).

Тож як блисне сузір’я над Венерою - врат 
простір знаходиш, регулюєш свій час.
Ось і ти - з небуття,
ось і ти - із безмірності витяг...

Далі простіше - про чернь і про кетяг, 
бо під світлом таким доброчинним 
фотосинтез іде, обмінюються речовини



і подих розтроює спокій соснових підлог:
радо удвох нам...
рипіння...
нам радо удвох...

63.74

Як до Ендиміона Селена, 
спускається совість до мене у сутінки, - 
сигарета, кава і сумніви - 
сьогодні друзів у мене повно: 
осінь, дощ на вечірньому прузі, 
тужить ручка біля білого аркуша...

Що це в душі - знову давні катуші 
одягають нову личину?
Мабуть - 
ні;
осінь, дощ при вікні,
друзі —
всі при мені....

А в затінках дворового клену 
Ендиміон пригортає Селену, 
і від того встає невіддільно 
особисте моє і суспільне, 
та змагаються грецькі теми, 
доки осінь і дощ, і темно.

Так ідемо від року в рік, 
стамувавши чи позіх, чи крик... 
чи якусь дивину вікопомну?

То скажи. Всі свої.
Бо сьогодні щось друзів повно...



Може б теж при такій причині 
із Селенкою на Авентині...
Чи біля котрогось замшілого помника 
спробувать в техніці акватинти, 
перейти від світла до тіні 
і від тіні піднестись до світла, 
та й постане в обряді богомільнім 
особисте моє при суспільнім 
і без ему, без катушів сон: 
осінь, дощ, Ендиміон.

...знову сумнів,
і знов щось не плужить -
ручка тужить біля білого аркуша.

1 7 -1 8 .9 .7 4

ДРУЖИНІ ПРО КИЇВ

Ніоба трьох націй - вітрами пошарпаний Київ, 
ось вулиць брудна безгомінь, що в неї весна не 
вступає...

Прекрасна епоха,
де за кожним трамваєм,
за кожним автобусом, схожим на Ноїв ковчег,
за кожним подихом -

тінь,
що навіть у мряку уперто 
біжить за тобою, 
мов пес.
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- Дай-но лапу, 
невідпорний бесіднику, 
безголосий супутнику мій, 
що предків твоїх нацькували на бога...

Але бог і пес — 
для Києва гучно.
Київ - це кручі 
і космосів два мільйони;

їх зжолобили зручно 
візерунками й снами націй.

Ось констеляція Діви,
ось наш днедавній Стрілець,
а он у кутку,
на краєчку небес
тінь твоя, мій бесіднику Пес.

Дайте лапу, моє товариство, 
я розчулено вам потисну.
Дайте голос, о пане тінь, 
в нашу київську безгомінь.

Ти все знаєш, розумний друже, 
де плив Ной, де трамвай 
і за чим моє слово тужить...
То якщо у ковчегу 
мене сусід не роздушить, 
ми дійдем.

Тільки слід тримай!

6315
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у форм свої вечірні звичаї 
свій одяг
своя вітринна конкретність 
свої дрібні радощі 
чи причетність до відчаю

відки це?
відкидаючи шати
обтічний як риба
лежить на розпечених крівлях
далекий невловний вечір

над ним - каліграми кранів 
під ним -

чуття
слова

і тепло
поспішають у напрямах різних

скрізь мов крізь призму 
по кілька людей терзає тендітну

свою оболонку
ця тримає болонку 
а ця газету
ця крізь дірявий талон вивчає призахідне небо 
а ця і дух і свою потребу 
виливає на зелені узимку газони

гімни урн канцони недокурків 
ораторії обгорткового целофану

так ізранку й до темряви
власний бік чужим підпираючи боком
досконаляться тепло чуття і слова



аж постануть чудовно злиті 
у єстві своїм у пракриті 
бо кожне таке начало 
мовчазно тримає мене на світі 
мені відміряючи у найліпшій кліті 
час

1 7 .1 2 .7 5

There is a despair one com es to, 

awkwardly, in never having known 

apple-breasted women. 

Creeley «the prejudice»

Ця вулиця — 20-й вік і Джотто. 
Синіють таргани на золотих багетах. 
А ми,
до пам’яті своєї притулившись, 
ступаємо по ребрах світлотіні.

На кожному вікні, 
як білий прапор, 
мла,
тікаючи в завулки, зачепилась, 
і листя, в кулачки скрутившись, 
стрічає холод по водохрещі раптовій.

(дубове листя - павутиння й годі, 
а всесвіт ловиться 
в тенета мерзлих жил)
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Хто ти? Моєї пам’яті донька -
Брата? На ґрати вуст моїх
лягає пізнє небо в січні,
де всі зірки, що пору перейшли падіння,
де кілька хмар
висить біля воріт до пекла.

Благенька одіж. З ребер світлотіні 
народжується споночіла людність, 
і дивно мовляться слова — 
квапливо і нечітко, 
і тому зрозуміліші насправді,
Ерато, рухи рук твоїх.

(зігріти листя пробую 
і хукаю у кулачки 
та іней все густіш)

Ось білі прапори над нами — 
в ці вулиці ввіходять переможці, — 
он шум росте.
Ти чуєш за собою кроки?

1 - 8 .2 .7 6
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І плакать нікому, і плакать не велять...

Л. Глібов «У  степу» 

These are my sorrow, 
for unlike my bright admonitory friends 

I see relationships, I do not see things. 

Hayden Carruth «The Ravine»

Щось дивацьке... асфальту чорне крило, 
припасоване до пригніченого замету...
В мене, Ератко,
для звіту — нічні несвітенні мандри 
: листя сухе на плечі.
Бо сказати й таке: ось живе людина, 
не риба, що на дроті у комині крутиться, 
не патьок на закличнім плакаті, 
не погруддя благобуту серед банок консервних,

безперервно повинна на кожному кроці, 
на кожному подиху 
і в світі, і в хаті,
як трамвайний талон, пред’являти звіт.

А в кожному звіті — хіба ж то про крила, 
про те, як між дротом фруває провесна, 
як біля метро, на очах у Божого храму 
чинять любощі невгамовні собаки?

Тому в газетах таке полюддя,
звірина зажурилась на банках консервних...

Ще, Ератко, зима. І надворі лютий;
;нею сипле подорожчале зерно, 
а круг нього мережка. В ці морозні тенета 
і планета, і люди, і сліди мої ловляться...
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Таке проти ночі — 
у міт чи для звіту, 
чи на кульку святкову чіплять 
і пускати кудись понад дахом?

Не для звіту,
звичайно, і мандри, і крила, 
політ поза дах, перепади тиску.

... хіба що врізка або примітка 
(така сміттьова у рукопису квітка): 
мовляв, як політ, то вже дуже близько, 
як крило, так одне, 
а як кулька, то лусне швидко.

І, як модна на джинсах латка, — 
підпис і кругла печатка.

Таке, Ератко. Й живе людина, 
ходить у джинсах, звірину поглинає, 
ще й приспівує вдячним тоном; 
так, єдина, якщо ще й з талоном 
і у швидкісному трамваї...

Як такі починаються міти, 
голова зіходить з орбіти 
і летить, де далекі світи.
Я, Ератко, і ти 
дивимося в’одно 
у лютневе моє вікно.

20 .2.76
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God looked at space and I appeared, 

Rubbing my eyes at what I saw: 

The earth smoked, no birds sang...

R. S. Thomas «O nce»

ПОЕЗІЯ

на простір глянув Бог 
і появив мене:

до сліду в хаосі
мій слід не пасував
дерева з дроту
живились іншою землею
і поміж крівель
на тіла космічні
ні бджоли ані мухи не сідали

руками бачив я 
в очах боліла думка уночі 
а слухом запахи далекі розрізняв

у просторі пружному 
коло мене 
чужі галактики 
летіли розлітались 
на розгіллі вітру 
гніздо зі свого світла 
сповивали

ні форми їхньої ні мови 
ані мовчання 
я не розумів
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я світ назвав
але ж бо що у назві?

і заволав до Господа 
і Бог мене приспав 
і з мене сотворив тебе

і вперше слід припав до сліду

1 0 .3 .7 7

після мене коли вже не буде 
ні мовчання мого ні терпіння 
ти ранкового світла коріння 
осіневим присиплеш ґрунтом

день зійде золотий 
потім буде на чорному білий 
поспішають у вирій біди 
прилітатиме чистість снігом

а коли зелені кристали 
увесь всесвіт наповнять весною 
світанково згадаєш знову 
про ту мить як мене не стане

20
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На вересень береться. По той бік води — 
ні перевізника, ні хмари ані звуку 
(лиш тирса й оситняг шумить) — 
безмежна тіней чужина, 
сторіч відомих і незнаних, 
облич, фортець, картин, 
з яких я пам’ятаю тільки колір, 
мов репліку, переслану на мікрофільмі...

І тільки тінь одна, яку
дозволено з безмовності забрати,
не озираючись, на доторк навіть не відчувши.

Як розпізнать її між візерунчастим —
від зелені і до шарлату — калиновим гіллям,
поміж кривавими сузір’ями ожини,
поміж симфоніями відтінків берези,
де конденсуються з прозорості невловні форми
і. переходячи одна ув одну,
завершуються злетом у прозорість,
між соснами, де на черлінь кори
сідають пізні зголоднілі бджоли
і де понад багаттям моху
злітає іскрами бросквина?..
Ні миті роздуму. Ось плине перевізник.

7.8.77
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а нема де дітись — вирушає в політ
день при дні та листя по листю
і дерева що захоплюють шум свій
і квартира з грімким начинням
ще люди об’яви вітрини
застуджені ринви та зіпсуті бобові консерви.

стохастика? простору невтолима спраглість? 
чи просто пора пошукати справжність? 
справжність речі 
та справжність виміру 
справжність себе у задушливу осінь

спочатку випрохуєш мрієш потім 
далі млієш від туману і швидкості 
все розумієш абсолютна видність 
у приладів свінг і веселий настрій 
та в хмарини через плече у тайстрі 
сонце ніяк не втримається

8 .1 0 .7 7
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Тепло вікна, і дощ припав до рук; 
скрипки і осінь... Нетверезий 
намацує автобус 
у суточках свій пізній шлях, 
а кожний звук 
шукає власний безум, 
і кожний знак, 
немов грудневий кіт, 
шука під небом 
місячний свій скит.
І от вже розспів — 
так немов болгарський, 
нотописемний, 
втікши в чужину, 
бажає інших бань, 
як я чужу жону, 
чіпляючись за вбиту таїну — 
сопрано, баритон і альт — 
потьмянілих софійських смальт.
А власне - кіт, скрипки і осінь... 
Похмурий дощ іде по Оболоні, 
по дикій чужині, 
похожій більш на міт, 
і у дзвінкім полоні 
мої долоні обпіка.



Fear played out grief or tenderness or pain 

in futile gesturing; we wept or else kept silence. 

Kenneth Pitchford «Balcony scene», 7.

загубилося щось — 
я не пригадую що: 
задзеленчало зашурхотіло 
закотилося і розтало:

на підлозі хиталася тінь — 
я відсунув дерево на три обмахи

літала зірка під стелею — 
я світло ввімкнув щоб краще бачити 
вітер на стінці вганяв за пилюгою 
я протер геть усе і вітер утік з кімнати

ні вітру ні зірки 
ні дерева що тяглось до неї

а тільки що відшукати треба 
я й досі ніяк не втямлю

2 0 .1 1 .7 7

Мій перевізник, мій трамвай
від берега везе мене у невідомість:
сльота невчасна бризкає у вікна,
має запізніле листя, а темряви й безодняви
натомість —
розмиті хвилі витертого бруку
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В судині цій — мій дух, крім мене, 
оспалих кілька з’яв 
і скльовує з газет ріденькі букви 
та трени коліщат по зимному металу.

Позаду — берег, Логос, Бог.
Якісь його створіння недоладні 
в парадні сновигають, 
труться навзаєм —
викрешують вогні на скам’янілім небі — 
чи, стисши у кулак розпуки щемний трем, 
над урною котроюсь знемагають.
Цей світ я знав
і нервами торкавсь до нього, —
як мій трамвай,
піднісши гордо ліру,
п’є з дроту чорного несамовиту віру.

Попереду — котрась із тих тіней, 
що шелестить на золотому прузі, 
де Місяць смугою розтав 
і темрява у темряві відбилась, 
помножилась — 
мов я в супутниках своїх — 
на безліч променів безвидних.
Котрийсь із них — моя жадана тінь:
ці звуки коліщат?
ці з’яви? власний дух чужинний?

Вже скоро... Хвиля, ще одна, 
і чорний цей вогонь 
в собі мене розчинить.

5-7./.73
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Розділені письмена Сибілли 
Лазуровими крапками зірок...
Біля
Нікопільського моря,
Що, задихаючись, квітне зеленню, 
Пригадуються уроки пам’яті:

Камені — дошки — двері,
За дверима — українська ідилія:
Діти, начиння, богиня Венилія.
А трохи далі —
Вітер, безодня, зірки у вітальні:
Там баран, а там риба,
Що сниться жінкам уранці,
І на столі — замість хліба —
Таргани й тарганиці 
До прозорості до своєї всихають.

Входжу, точніше — влітаю,
Цілую рум’яні скарби Румини 
І те, що на дереві,

І те, що під деревом,
Прочитую літери нечітко карбовані, 
Доки палиться ґніт 
І при світлі ґноту — omne ignotum.

А вже потому,
Усе повершивши для вітчинного дому, 
Беру свою голову обережно у руки, 
Проношу її 
Поміж
Дівчиною з відрами 
І терезами епохи,
Мощу на власному тілі



Біля столу,
Якому іще від ліктів тепло,
Та на думку стаю 
Про час і Тетис,
Про баранів і ранкових риб.

І від зірки до зірки,
Як від рими до рими,
То згинаючи, то розгинаючи крила 
В апокаліптичному коливанні 
Слово ловить зі столу кришки 
Від вечері та від зливання.

Так по думці живиться думка: 
Крупноблочне столичне відродження, 
Де народжується по святі свято, 
Правда, право і самопосвята.
Хоча тіло думки 
На вівтарі
Навіть диму по собі не лишає,
Зате світиться,
Як лишайник,
У нікопільській воді.

... зачиняю розсохлі двері: 
в етері виникають нові сузір’я, 
і по думці живильна думка 
при столі очищує пір’я.

2 1 - 2 3 .7 .7 8



де Либідь згадує давність 
блукливі очі каштанів 
мене проводжають підруч 
з дощем по розмитій бруківці

будинки ніяк не встоять 
то вікно випадає то двері 
то колода в стіні натомившись 
враз обійме іншу колоду 
погода не йде до міста 
у білизни криза свідомості 
нерукотворний лишає дощ 
на ній свій липневий образ

то хіба що був нетверезий 
бо так на чужій білизні 
мандруючи разом з Комом 
лишити свою подобу...

нікому?
а може тому крізь зливу 
блукливі мене проводжають 
очі каштанів?

2 8 - 2 9 .7 .7 8

28



г
' холи вигнувши спини

крівлі сплять і коти 
коли смуток свій обійнявши 
на весь проглиб зітхають ліжка 
холи сходи пригадують запах 
ідедротних нестравлених наїдків 
коли звуки тримаються за поруччя 
даремно прагнучи встояти

і барва слова
\ чи тільки тінь тої барви

хитається на моєму папері

• причиняю зухвалі двері
розгладжую вологим і чорним дахи 
ліжкам вкладаю в обійми планету цноти 
на запах скликаю усе що здатне рухатись у

нічному будинку
звукам оповідаю про лад і тональність

а барва чи тінь її 
І хитається на папері
І на поверхах залюднених слова

неспокійливо сплять сторіччя

2 5 - 2 6 .9 .7 8
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Навчаюсь слів твоїх і простору, 
і дихання на відстані тепла, 
та передчасну брость лютневу 
беру, як пригорщ попідземних соків, 
як темний холод, що тобою став.

Ну що, здавалося б, лоза і став, 
і льодостав прозорий з вмерзлим гіллям, 
і листя несвідомий біль, 
де ранку перший колір впав...

А ось тепло тече в моїх руках: 
твій простір, дихання, 
слова твої невчасні, — 
і вперше за дрібну цю частку 
я відчуваю незнайомий страх

лютий, 79

Ти спала вже. Хитався на стіні 
собака зі свічками в лапах, 
а шибка на вікні мішала 
лади класичні з подихом морозу.

Я Місяць вам приніс, о панно сну, 
і покладу ось тут, на лісові фіялки, 
та погашу свічки. А з срібних ниток диму 
свої нічні дороги посплітаю:

оця від мене лине просто в безвість, 
а ця — із безвісти верта до мене, 
а ця... Та я їх розпускаю: 
хай краще дим, солодкий пах чекання.

кінець лютого, 79



Мир всім, хто спить. Нехай ранковий незмир
обпаленим вас гіллям не торкне,
нехай в задихану кватирку
н. дощ. ні квітень срібний не влітає.

Повстання з ліжок. Скинуто одіння.
Вогнем береться сохлий бідермайєр. 
і одзірки молитву чинять, 
порожній простір обійнявши.

Мир всім. Злітає з хмар зоря,
: кидається досвітня птаха,
: камені, розсунувшись із муру, 
тепло нічне, як спогад випускають.

6 . 4 . 7 9



ПРОЩАННЯ

як завше немає склянок в автоматах 
п’ю з листя гіркаву квітневу вологу

оце вже і ранок
на Лаврі хрести зайнялися
і гомін живого
вже чутно лунає з Подолу

потроху минає
що поночі нам розтлумачили знаки
ми знов на Додоні
відтак
на долоні у кожного слова
де форма за змістом вганяє від хмари до хмари
аватари ранкового світла

недарма і в листі
і в черешках ця гіркота
підкочує просто до горла
і всесвіт довкола моєї осі обертає
ні — треба триматись, зупинка трамваю
я долю свою
на вільне умощую місце

3 0 .4 .7 9
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ЖАРТ IN MEMORIAM РІК’ЄРА

насуває як хмара-вістунка 
польотів епоха похмура: 
полюбила жона-пустулка 
останнього трубадура

-  з лункий ліхтар на Бересті 
= згинає собі на віолу 
П - злітає з мухами листя 
висихати до жовтого дому

і зо: лому піду до дому 
а жона посхрестивши ноги 
зустрічає курні дороги 
лоб розрадить співцеві втому

з трубадурів це ж бо останній 
по: співає про Матір Божу

лз: лоби стоять нарозстанні 
злераючись на огорожу

1 .7 .7 9
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все було ну просто екзотика 
осінь бавилась 
клен червенівся 
(а й згадати важко тепер) 
то припало на цю суботу 
чи точніше останній четвер

хмарам трусько було від леготу 
затуляючись від їлкого диму 
догоріла остання Beta 
за похмурим хрестом Володимира

... йти шкода вже відбамкали дзвони 
зачинились співочі брами 
та як жовте втілення Рами 
проїздить по бульвару закон 
бо тривожно по всьому місті 
стигне сік у стрижневому корені 
і таксі у холодному зворі 
розгрібає покручене листя

наче щось відійшло чи відлинуло 
рипко в горлі й незатишно звукам 
перша крапля спадає на руку 
опівнічну віщуючи зливу

21-22.9
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мо*: зідоораження власне
з і з глинах універсаму
перестрибує по безголовій рибі
то м'ясі на якому замріялись мухи
т: крупі яка сиплеться просто неба в пустелі

к ступаю по стосах рослинного сала
тто тжаю крізь сік
тсс пахне машинним мастилом
то ргуюсь на консервах що прагнуть уже

вибухати
путаюсь у сивім волоссі спагеті
стаю хольореткою на мароканських сардинках
тонником що висить догори ногами

. нарешті трапляю 
> чийсь загратований кошик 
мене виносять у місто яке засинає 
пресуючи не розхлюпати не розсипати не

зламати
не забруднити сидіння в нічному трамваї - 

ю хзапливої десь вечері на холоднім столі

2 .1 0 .7 9
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десь Помона 
либонь загуляла

вітер чекає біля порогу 
то зелений то до цяти червоний

це либонь таке на погоду 
як порветься осіння павоть

поселилося те сусідство 
на запізню мою забаву

як верне гультіпака додому 
я скуштую холодні яблука

затуляючи від чоловіка 
що чекатиме біля порогу

6 .1 0 .7 9
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MS СТОЯЛИ 

6li«
вікна

Ж. ДО'ЗГО-

телеп пні 
чи тільки одна

ГГЄЖИЛИ

ЇГ.ЗЬ невимитий мох 
П .3 двох епох 
:дна замінила іншу 
:дна зідлетіла 
і інша примерзла
ТГїГЛЧ
і сліди незагасної осені 
рання ішла хитавиця 
~ : н: верху не мала
н: дна

МИ СТОЯЛИ
плч

вікна

7.2.80
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ВІСІМДЕСЯТІ



ніч циклон Нефертіті
ходять пташки втрачаючи рівновагу
по дротах телеграфних
по очах моїх
і підвіконню
опускаючи крила схилку
раз у відчай мій
і раз у червоне

я схиляю коліна 
до тіла твого 
в перзі квітковій 
отуляючи неспокійно 
як мотиль з краплями зірок

я неспроможний злетіти 
відірватись від слова

твого п’янкого
літер
наркотичного сповнених смаку

сторіччя на всьому скаку 
під мурами зупиняються під моїми 
під грецьким вогнем під твоїм палючим 
ось вони
роки телеграфних знаків 
пасмо розпуки

відкидаю тобі з чола 
мов сріберну розгортаю траву 
з човна що тоне то виринає

ходять пташки втрачаючи рівновагу 
по узбережжю ночі

40
8 .9 .8 1



СВЯТІ ДОРОТЕЯ ТА ЦЕЦИЛІЯ
з австрійського вівтарного розпису з 

1420-1430 рр.

— чим же ти займався нині? 
то робив, неботичний?

— дві австрійські святі вівтарні 
ж вмираючі форми кличні 
протримали мене на схилку 
ж вікно розчахнулось на захід

там де з хмар ліпити вже можна 
ж  весну чи вже в розпалі літо 
ж як в кожній столичній робітні 
ж  епосі виплачує мито 
крем волосся і крім канделябрів 
важко дихають очі як зябра 
жо повітря їм забагато 
і вотопу здасться замало

■ ос святе позбиравши у кошик 
хх до ночі мене протримали

1 9 . 6 . 8 1
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річка зустрічалася з річкою 
хвилею обмацуючи хвилю 
водою зливаючись 
і зсипаючись рінню 
піну зелену з білим 
виплюскуючи на байварці та бари 
на мокру лозу від спеки блакитну 
та на мене
що очі не міг відвести

8 . 8 .

викладає друкарська машинка
та й літери одну при одній
набої для незлетілих птахів
хірургічні інструменти для В’єтнаму та
Афганістану
насіння лотоса
щоб барви і запах
перенести крізь торф
через пів неймовірного тисячоліття

бо ні голосу їхнього не почути 
ані значення їхнього тобі не збагнути 
ані проростуть вони 
вкинуті в землю у листопаді

а так зберігати -
вони пропалюють папір до живого 
розриваються у моїй свідомості 
криком волають болю 
та й з самого правіку
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ж«.тіг. :\ Дніпрові на берег 
ж ж і і г * на в о л о гу  з бетоном околицю

все місто

ІЖ З і  З ОСІННЬОГО ПО Л ум’ я 

51 игто з а  о б р ію  та й до обрію 
ш  нема п о р я т у н к у

2 6 - 2 7 .1 0 .8 1

їж ж: ж \трим аю ть руки

о т . - і»коі без т а к о ї п р и ч и н и  

т ігоїсь
згас-опадової с в а в о л і 

і кутичу собі я к  п р и ч и н н и й  

юо вітрила
ч о р н і

на видноколі

та  кінець я к о г о с ь  ц и к л о н у  

та якогось ф р о н т у  п о ч а т о к  

: небуття раптом с к и н е т ь с я  к о н и к  

: сюркоче ло т е т іх  ч а т

анен просто т а к а  п р и г о д а  

.з юти із палкої в іт р и л а

т а  але вмирає природа 
т а . мені відмирають крила

2 .1 1 .8 1
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не жона мені ти 
і не друг
а така по всьому світі хуга 
сто шляхів моїх і сто наруг 
та одна мала пекельна туга

я тобі - із глека грек 
чернь зі сну твого 
на рудуватій глині 
я човнам давно утратив лік 
що плюскочуть на троянській ріні

... ані мурів цих 
не встерегти
ні тебе мені не повернути

тільки вранці грецьких вогнищ дим 
наче лук до пострілу зігнутий

10.H.S1
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тм можеш у вірш цей 
поставити квіти 
юс жовте з черленим листя

можеш із літер побудувати
сузинок
ша>к
чи космічний літак

тя можеш його засвітити
і  побачить у ньому
чужинські міста і затовплені порти

... тільки квіти вже 
не розквітнуть 
листя не опаде 
і не злетить у вирій 
ні будинок тебе не

сховає
ні замок
не забере космічний

літак
у мене
ні в містах не

заблукаєш 
не загубишся в мові 
чужинського порту

лише - запали його 
рушаючи у дорогу: 
вогник
біля початку шляху

13 .1 1 .8 1
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оце вони
сліди нічних бенькетів 
сп’янілих містиків 
фанатів волоцюг 
двох тіней несвітенний кетяг 
рожевим розрива 
ліхтарний синій круг

оце воно
хрускі сузір’я лютий 
на лютні приграє паркан 
а темно так 
і в кожнім слові люто 
підглядник твій 
твій місяць-милодан

2 .2.82
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з ус л моїх скароїв 
: усіх моїх гараздів 
З УСЬОГО всесвіту 
і :6е?> тебе

Ж ГТІ-ТС’СЯ 
і стсьах моїх наразі 
я " т и д а ю  
*»е Віть ям Берд 
з тарочних витівок 
жеайпростіший спів

і  гз>:в ним 
і істазла :з ним 
сьтддав його віками

ж  же їло маю: 
г гх ь  мені поклав 
» jc-.тсню 
тне теплий камінь



ще перший не встигав дзвінок 
попід долоні попід 
подушку сховатись 
а вже був другий -

клопіт
третій
що в кожній літері 
в клітині кожній не вгавав 
як клекіт 
в горлі наболілім 
бо ніде нема
від нього ні поради ні рятунку 
я знаю сам: в шухлядах днях 
в думках моїх 
суцільний непорядок 
у звуках безлад

та найбільше з лих:
настане час такий
оглушливий як безум
ущухне біль і спогад його й клекіт
я руки відніму
та не почую більш дзвінок
ні перший
ні другий
ні третій!..

1 .3 .8 2
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І біла та шпала чорна 
ІШМайИИЙ етюд призахідній 
і У М#МЄ лишилася ще зучора 
І, ЦІйенька ця музика 

КМХа і Відня

Иілміість метро 
і КГрачання свідомості 
) ітрачання очей твоїх 

іочима

ортую :
І у книжці 

під нею
І крихти тепла 
[ мені на покуту

Кцс з собою бере 
ІКМариння і небо 
I fade і такий 
ісподіваний лютий

2 . 3 . 8 2
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десь на самій межі 
мого досвітнього сну 
ця пекуча згадка лежить 
з кількох пронизливих нут

нам з тобою не два не день 
вкрадених кілька митей чужих 
вкраплена в липень осінь іде 
по слідах по сторожких моїх

Шуберт ніч тільки ніч пережить 
вітер низько, перехоплює дух 
цей смичка ледь відчутний рух 
десь на самій межі...

3 0 .7 .8 2
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6 . 8.82
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тільки й часу лишилось на циґарету 
тільки й слів іще на розстання 
ми ходимо знову удвох з беретом 
з болем вперше бігме не востаннє

в кольорів із туману вересневе повстання 
із місяця в сонце пересиплеться ранок 
вийде з рам і маленьких рамок 
київських малярів ювілейне базграння

так, нас ізнов переслідують жахи 
потьомкінська маячня 
аж руки відгнивають від тулуба 
гороїжиться лячно до даху дах 
крильми прилипає 
голуб до голуба

кружма голови 
мій берет як гривна 
у долонях довільно побрязкує пустка 
ще притомні поети 
і кримно і римно
здоблять потороч ліпленим рустом... 
не про те... в нас ще кількоро слів 
аж пече це морозом припалене листя 
ось почнеться симфонія злив 
віртуозність крапель —

як у Ліста

так минається мить:
і болюче й ненатло
ні відлуння її ні подиву
не вхопить не піймать не дігнати
нім ще поруч... - вже на відстані подиху

10.8 .82.



осінь не осінь а жінка з папугою 
у листя знайомий звук металевий 
падають з крівлі з іржавого пругу 
блакитного холоду перші теми

темінь у зморшках на хмарах різкіша 
пам’ять

беззвучно 
грає на павоті

ось ця шалена задушлива тиша 
тиша чекання

останньої паводі

2 2 . 9 . 8 2

у торшера натомились ноги 
друзки світла закотились під канапу 
в тіней залишилось дві-три ноти 
не мовчати 
хоч що-небудь грати

чи про себе 
плетиво безвидне 
чи одне ув одне перейти 
або так як на початку квітня 
шпалить на гілці два світи?..

2 4 . 9 . 8 2
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розспівується гілля під твоїм вікном 
дістаючи
із розімлілих горобців по нуті 
і вітер
ногу закладаючи за ногу 
на куряві вечірній приграє

тепер твій вступ 
моє відлуння
недосконалі консонанси двоголосся
доба моя мчить з далечі у далеч
то знов сп’янівши з висоти впаде до мене

мій зір прослухує твої сузір’я 
і неможливих павз високі знаки

ось листя морем знов стає 
ступай на нього 
йди до мене

2 4 . 9 . 8 2
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fimno ПВ‘ про

11 роп стид... 

до р о б о ї  п час 

і НРҐИ* іпсчііо  не

2 9 . 9 . 8 2
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осінніх ліній чистота 
усе що з літніх бур 
навчається польоту 
прощальних слів 
нездумна простота 
як у барочного 
забутого гавоту

ось тоне сонце 
як великий Ґро 
ось в техніці дрібній 
обачна перша злива 
прозвучується 
у іржавих труб 
якась незгода 
рвійна

і
ляклива

сушиш танець... 
в твоїх словах - не я 
і в паузах -
не ладна ошаліти тиша 
не весняна Палі- 
лія з пекучого вогню 
і віршів

тут буде Рим 
тут будем ми 
і вічність 
а на губах у квітів 
хиже молоко...



ось... - чуєш? 
твій сусід
в стіни м’якучу вдячність 
ледачий шал вбиває молотком

і павза нині 
тільки від знесили 
і розлучає зненависть 
в словах знайомі звуки - 
від себе 
перший крок

хиткий
несміло

до забуття
певніший другий крок 
до пустки 
до розпуки

жовтень, 82

5 7



Szumi tKsknota rozpiakana: 
О, Воїе, Воїе, 

Dlaczego pod Twoim krzyi'em 
Nie lei'aiem kamieniem od rana?

Tuwim «D ziec»

мене помножить на мої марноти 
чи пак піднести просто в ступінь 
я в лаврських західних воротах 
з жовтневим місяцем палив би сутінь

мене
розкласти на чекання 

доріг моїх
троянське диво ... - 

там де у хмар понад акантом 
молочний прозими мотив

там все незвично і все свіжо

хіба ж не так моя кохана 
як я лежав pod Twoim krzyi'em 
камінням від самого рана?

1.11.82



не загадка мені ти і не жаль 
і мабуть більше не моє неспання 
не спогад не чекання і не шал 
ні першого дзвінка ні того що востаннє... 
але коли дожеврів падолист 
і все уперше

бачиться різкіш 
мні здається що мій кожний вірш 
це твій 
той
найдавніший благовіст

2 1 .11.82
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БЕЗСЛОВЕСНИЙ ПРОЇЗД

сон обрав сьогодні до мене 
найкоротшу дорогу: 
через балкон
разом з протягом блискавкою 
і свіжопожовклим листям

я зустрічав його 
не роздягаючись 
ми так і просиділи з ним 
при столі до світанку

ми як два п’яні балакуни 
виговорили з ним усі слова: 
ще останні літери

потім
удосвіт

зачепились за ним 
і шурхотіли на бильцях

«Ви з талоном?» - домагається контролер у
мене.

І я довго шукаю слова по порожніх кишенях.

1 7 .7 .8 3

60



не встигає,слово моє за пам’яттю 
проти зими вистигає по літері 
горобина палає у павоті 
розкидає вогонь за вітром

у жалобних білих орнаментах 
перші ранку думки неприкаяні

гаї роздягаються, решту — у рамку 
і на стінку, просто до каменя

де кожному погляду 
в будень і в свято 
легше наміритись 
і легше стріляти

просто по цій по лункій горобині 
по слову по літері по мені

скльовує птаство вогонь по скорині 
по барві по барвонці по барвині 
по майбутньому по давнині

в е р е с е н ь -ж о в т е н ь , 8 3
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проростають гриби у грудні 
на дубі змагаються і бересклеті 
вище зору мого у хмар на ґруні 
зачепилось сузір‘я у леті 
за краєчок обпалений алабастру 
до крила крило поскладавши 
кілька цяток як великий растр 
кілька літер спинилось як завше 
кілька дат як заруби зогнилі 
що здирають з дерева кору 
сотні літ на зчорнілому дилі 
Coriolus versicolor 
і тепер уже не зчитати 
те що рухом було донедавна: 
і хмарина ота невіддавана 
і польоту обпалені дати

3 1 .1 2 .8 3

які можуть бути у нас гарантії? 
гарантії паннусю 
зрідка чинні на телевізор 
а я зранку
долаючи шлункову кризу 
сиджу у ванні
та пригадую натюрморт Сурбарана

а коли мої розімлілі пори 
інтелектуали-тубільці покинуть 
ми з вами зачнемо паннусю хором 
скажімо осанну з меси De Beata Virgine

2 7 . 2 . 8 4
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ще не відмарилось 
ще обрієм блукає ніч 
ще тіні крил твоїх 
лежать побіля мене

а щось минуло вже 
не втрималося щось 
бо он уже над річкою завія 
і там де щойно голос твій відлунив 
пустельний безмір скутої ріки

і звук до звуку долетіть не може 
змішатись барва з барвою не в стані

таке мені на день благословення 
на білу незахмарну пущу 
на пустку цю незайману 
на цю сліпку безодню 
на цей безокий зимний зліпок 
на це терпке оглущне безгоміння 
на безум цей 
без тебе

1 0 .4 .8 4
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я постукав у божеські ворота 
виходять двоє у сірому 
та питають відверто і щиро 
янгольського не відкриваючи рота

і я відказую самими очима 
тримаючи вітер що ладен упасти 
я ваша панове най- 
святіша паства
з вашого корабля причинного

віддаю вам зараз як стій 
вітер —

прошу забрати чемно 
це ми вам співали щемно 
зі святими його упокій...

бо мені ще на сьоме небо 
зовсім близько по блочній стінці 
ні панове ми з ним українці 
і до вас мені доки не треба

... чи це може не ті ворота 
або може вітер наплутав 
але то не моя покута 
то вже мабуть ваша турбота

1 0 . 4 . 8 4
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наче гніву ворота 
розверзаються двері автобуса:

прокламації талонів
разом з пітними щасницями
що пройшли очищення
уламки виробничих секретів
криваві плями підприлавкового м’яса
сині ноги перелітних пташок в учорашніх

новинах

ноги ноги ноги
що йдуть по мені по воді по хмарі

і знову зосереджений рух
ритм втискання в метал у пластик
у снідання чиєсь квапливе
в зливу розкішного дрожу
за рекламним плакатом
у хітливий переляк рейсового чернецтва...

а за вікном: перелік перелік перелік 
будинки зводяться 
будинки стають навколішки 
розчиняються в просторі квартали пам’яті

летимо ще вище
де пам’ятники
де крізь шпари швидкості
холод вологий вслизає
поміж тобою та мною
від гніву воріт до перевізника
між залізним вискотом гальм
і по-ранковому скупою клятьбою
швидкістю — тобою — мною
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і знову ШВИДКІСТЮ 
ноги до ніг 
руки до рук
відчуваєш? я зупиняюсь 
колективний вихід

3 . 8 . 8 4

а я міряю
міряю

міряю
цю підлогу підробку під Полека 
з праслов’янського яру 
з праслов’янського миру 
ритуальне божествене коло,..

коло
мене
і коло хати 
коло слова мого 
могутні предки мої 
моголи? скити? 
з газети витинки? 
дистиляція подиху мого 
чи лялькова малеча вигадка 
з якогось безособового речення?
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а понад дахом понад 
дахокраєм
майбутній світанок прищулився

1 5 .1 2 .8 4



larghetto будь ласка 
... тут пропущено кілька нут 
тут невеличка латка в історії 
сливе на кілька тактів 
з китайки оксамиту чи з крепу

з якої цифри краще почати? 
з кабалістичної 
якщо це музика

1 5 .1 2 .8 4

ауфтакт товариство! 
дерев’яні з агенобарбами 
акуратно по-камерному 
повз вітчизняні горбки 
(не забудьте штрихи 
з музичної демонології)

і будь ласка 
хоч раз усі разом

підіймайте смички 
перехоплюйте дух — 
і відтак
ауфтакт товариство!

... et indulgentiam pmcbunl ,,,

15.12.84



ЬЬтіегж jest okultyzm. Cziowiek sin akomoduje.
WiKC Strawinskij do Genewy. Nie ja.

(Gaiczycski. Bal u Salomona, 726-727).

ДЖАЗОВІ ВАРІАЦІЇ ДЛЯ ФЛЕЙТИ

ну що ви дівчата як можна 
ну що ви
стирчать усі радіощогли 
в приймачів охоче повібровують плати

зараз дівчата 
флейта — до рота 
(чоловіча або жіноча 
див. Геродота) 
бас-гітара й до болю 
красень-ударник 
прошу вволяйте волю

з цього такту починається автолуна:
зітхнеш — і повториться в світі
верблюди мліють
і спиняються у пустелі
біля світловоду
а це вже ближче:
тут дух наш і дата
цитата з «Історії одного солдата»
але про солдатів — ні слова
це діло дівчата темне
бо флейта з лота
і як в Лота
з’являються неприємності 
від них
як на Дикті чи Лікті
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дітей заховають в печери 
згадуючи тайкома 
по вечері у хаті 
про пра- і про -матір

а далі — тільки ударник 
легенько підбирає веслом 
понад дівочим проносить сном 
просто туди де на диво 
долоні пашіють від оплесків 
а в свідомості у глибині 
то весло то сплесків крески 
то курні офірні вогні...



... аж вона таки проклята 
нарокована марнота 
стоїть на сторожі у спокою 
щиролюдська бездумність свята

не пора розкидать і збирати
а розкидно-збиральна пора
і думки як довічні рати
римсько-рабська
гладіаторська
гра

бо коли
подарується воля
як Павличку ліричний сплін
можна спитися
радо й спроквола
або наче нічний водогін
почекать на годину урочу
і нагнать на бабусь поторочу

2 6 .2 .8 5
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орт шш
хитко краплям: чи злітать чи світитись чи

паши
і на кожнім продертім іржею листинні 
мурашки павуччя і нетлі загиблі учора 
невідчитне —

як на парусі храму - 
значать нове одкровення

я пробую риси простежить згасаючі літа: 
загайний ще час в них пульсуючий видко 
не здатний допоки 
ні в минуле зійти на руїни 
ні сліпнуть в дизайнах майбутніх 
реставраційних майстерень 
ні в мені нетямущім 
на болі свої розікластись

... ось — чуєш? — тобі я дарую 
пах невоскреслого безу 
варто лише у долонях на порох зітерти 
кожну його клітину

бузок п ід  вікном не надумав на осінь

26.8.86



як і ведеться чаклувала ватра 
на варті як годиться став паркан 
і дичка екзотична як пекан 
тримана на гілках небесну карту

та виривались аркуші із рук 
і всесвітом крутив космічний легіт 
а я сидів в Березнях наче Флеґій 
чи на погрудді у богині крук 
наслухуючи ворожбицтво вересневе 
як з хмизу виривається тужба 
і так кортіло вірити 
У цю
палючу невідь

але відомо: бреше ворожба

4 .9 .8 6

АБСУРДНИЙ ВІРШ ПРО КАЯТТЯ

напитав у перекупки на базарі 
скільки коштує те каяття узимку 
і віддав їй півлісу за нього 
саме там де світання палало

посадовив його серед варцаби 
щоб і з хати і з вулиці було видко 
домішав мінеральних добрив 
причумачених з гір де спинивсь Белізарій
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а воно не бростить не квітує 
мені на покуту тобі на посмішку 
адже поспіхом чорнявка-перекуика 
всіх нагнала птахів з мого лісу

ПЛЗАОМ

ЗОЛОТОКОСА

Посеред поночі, посеред 
сузір’їв і планет обабіч шляху, 
де верес тіней з ніг моїх 
всю силу випив, 
я бачив найсяйніше з видив: 
твоїх зневір нещезну доброту.

Всі люди, звірі, щезники, — 
все спало в ойкумені, 
і десь у печі дотлівав дубняк, 
а листя непоховане лежало %

та бризкало в пітьму живою кров’ю. f
і

... і ти мене наповнила любов’ю 
отих нечутних, невідгадних слів 
і золотом осіннім непорадним 
неквапних та жагучих злив.

ч
27,10

*



будинок твій як сонет 
на чотирнадцять поверхів 
мілтонових фарб перетікання 
перед завчасним капремонтом

Господи не приведи будівниче чудо 
перекласти як Реймонта 
в кишеню відтулену для гонорару: 
там клітини любові 
що народжуються із шалу літер 
перекладаються на формули невігластва 
на уніформи запльованих ієрогліфів

будівничий всесвітній 
з дичкою у кишені
відкрий мені дичавину свого простору 
пущу святої свідомості 
з перетіканням у сонеті 
де всесвіт мешкав Мілтонів 
а оселилось моє кохання

1 5 .8 .8 7

гласність голосність галасувальність 
власним голосом ласувальність 
ходить з голубом кіт колесом 
тільки крил розгілля вилискує, - 
близько котузі дозвілля 
Волосу виснує данину

очі іконні сну 
не надивились

1 5 .8 .8 7
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труднощі виникають 
несподівані й різні 
з етером з папером 
з передплатою у «Вітчизні» 
з дружиною-емансипанткою

ще із чим? - з панками 
і з еклером
але це либонь архаїзм
щоправда тепер архаїзми очунюють
беручись десь чутливо та хатньо
(скажімо з Подолу)
до самої притомності до праматірної
до листостебло! зливи моєї

і як пеком пече 
мов з похмілля 
жагуче бажання однови: 
прошу кинуть дружину папір та ятір 
та узятись як стій кінецьвіку до пере
будови

2 9 .1 2 .S 7
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слухай-но мій дидаскале, наставнику, раббі, 
я бачив як риба наскельно на- 
мармурово на тиньку 
тримала всесвіту клітинку пульсуючу 
на собі — острів зі здивованою горою

тоді ні поважно ні всує 
у юної думки леткої не 
порушувалась координація рухів

я руки скоромно
притискаю до скронь
і пригадую кущ із вогнем дидаскале
коли ще вогонь не таскали
за посмітюхом кожним
роблячи кожен рух осоромний
велемовним грізним святобожним

де вони літери різьблені у граніті 
на міді на скелі дохмарній

міняють вітрила ритуали сповиті 
у макабричній казці димарній

3 . 1 8 8
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глухий, оглухлий, неймовірний час... 
я часточка твоя, моє безчасся 
нам так нечасто випадало щастя 
і далебі не густо стало поміж нас

навіщо клясти сталь і ніжність 
награнословлену з чужого кріса 
ми - галочки в доби на крисах 
двох геометрій пречудна розбіжність

я не свічадо не ступа для злету 
не нута у безслівнім гімні 
в нас полігімнії колимні 
куди там очамренній Плет

народ — глас Божий для Пилата 
мене не чує римський Бог 
і в космосі лишилось тільки двох: 
моє безчасся й час для ката

29.2 .88

11



(ЗА МОТИВАМИ 69-ої ПСАЛЬМИ)

А я — моя Тобі молитва:
Легкий до Тебе нескінченний шлях,
Наруг не чую, і близька гонитва 
Мене не змусить битись у жалях.
Не стане по усіх світах отрут,
Замкне вуста безодня ненаситна 
Г в переслідників забракне пут,
Бо я - моя Тобі молитва.

9 .4 .8 8

(ЗА МОТИВАМИ 79-ої ПСАЛЬМИ)

Не пам’ятай гріхи, розпуки та слабини,
Бо ми, мій Господи, — це нарід Твій.
Даруй любов нам, як не супокій,
Даруй нам ласку пережити кпини.

Лихим Ти лихо їхнє розв’яжи,
Нехай ганьба ганьбителів оганить,
Хай кров отар Твоїх помститься їм і зранить, 
А нам Ти Слово, Боже, збережи.

9 .4 .8 8
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так мало нас - Ти нас розкидав, Боже 
Ти в гніві землю розірвав за нами 
зціли ж ці клапті і шляхи неложні 
самі потягнуться до Тебе під ногами

отрут вино ми випили в світах 
і тягарів у віри не замало 
та щоби страх душа не забувала ,
Ти правди власної подарував їй стяг

2 6 . 9 . 8 8

я  так і знав: на Тобія чекали
всім восени ввижається апокриф
і барви люто й безсоромно
всіх мов появлюють поганське свято
і звуків загасаючий огром
виходить на останнє tutti
ось диригент зіходить за вівтар

що я сценарію і що мені сценарій 
бо в цю епоху осіневих криз 
всіх просторів вимірність вже не та 
ось контральто перше: Pieta 
d’un padre misero...

18. 10.8*



що це — совісті ексгумація 
нація
посилана просом прокидається 
після
конференції

чи просто 
Господові Богу до лекції 
спудеї готують оповідки про Курція 
шкіци про любощі під нац- 
скирдою
на перелазі що на ТБ 
з квачем у трубі під столичним майданом 
чи біля ялинки — срібло з півтоном — 
що плутонієм світиться поруч з Богданом

дати розстрільні 
дозвільні заклики 
добродії вбрані
як до суду над суддями у неділю — 
сидять голубойки 
у селянській ідилії 
з паперу фольги та 
гудуть налившися блекоти 
sibi quisque peccat 
чамріючи від спеки чи від нудьги 
... кришки посиплеш з несвого столу 
як завгодно було Христові 
Кору трішки згадаєш із коринятком 
і те що слова утрачають корені 
і те що горобині на свято 
наснилось як птахи перелітні 
сузір’я іскльовують

2 .1 .8 9
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... лишень іти аби ходи не чуть
очутившись від слів од гамору і сновидіння міста
і запах вистиглий ловить у кольорах
коли вже форм і рушіїв задосить ...

(див.: Гольціус, Гендрик, «Прапороносець»)
і поклавши собі
блискосяйну мету
відчайдух Фобетор
за грецьким звичаєм
забира за найближчу хмару
табличку з написом «Страх»

це зрозуміло нідерландська традиція 
бо у нас порядок є і міліція 
екології вседержавні пологи 
і взагалі ту мідь
сточила в підвалах швидкоплинуча мить

а тут біда моя хода 
і ніг від болю вже не чуєш 
чекаєш бою
не ночуєш а тільки палиш 
край вікна
це лиш облога не війна 
безслів’я власного обвина 
котра мене 
не промина
а тільки ніби проклинає 
усі божеські імена

2 2 . 2 . 8 9
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перебудовно панам-літератам 
багатокаратні слова-намистини 
як істини мовлені серед пустині 
на дахові світу 
на злетищах звіту 
котрий завізується іще нині 
на Володимирській у яскині 
де лотос не квітне 
де в скрині сливе 
бог пошматований Нілом пливе 
час в пошанівку 
проспівані номи

(скриню — у том 
хай буде там
тема про левантійську угрівку
темінь що літописно застує очі
програмні пророцтва із візантійських дійств
і - як тримаються ще видавничі спадкові рямця -
прима-танечниця з дискосом
з одного боку —
про всяк випадок
а з другого боку — просто для рими) 
бо доки там хтось перегляне той звіт 
дії буремні й роздруковки останні 
ми спокійнісько перейдемо світ 
і розчинимось мревно 
скажім — в Лалетанії

3 3 . 8 9
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ПЕСИМІСТИЧНИЙ ФРАГМЕНТ

хмарки пливуть на схід гілкам не птично 
рядкам в редакторських столах непоетично 
і всім — колись таким дошкульним — ізмам 
посмертні премії дають чи прижиттєві візи

ось вівісекція ідей йде на шкільних уроках 
в бляшанках закипає динамітна лють

а в нас одне: підперши бік чиїмось теплим боком 
пильнуєш що де викинуть і що кому дають

2 2 . 4 . 8 9

МАЙКОВІ 
IN MEMORIAM

хто вони п’яні скити біля
залізничної наспи де
за тінню кульгавого автомобіля
місяць з багон відстійних іде
тут гори смітні до щоки
притулились бетону о-
бійми мене кущ загиджений глоду
тіло київське розірване на слова беззмістовні
стогони рейок стомлених
крем’яхів збайдужілий опір о-
бережи мене глоде від голоду сліз
кінця неймовірного віку хай буде
клятьбою довічною вкрита ця вечора



воля залізна в руках моїх 
що з лона землі виривають 
смердючу могилу із пилу сторіч

бо тонша китайського шовку 
таємніш китайського шовку 
ця чорна недремна під місяцем 
жовтим безрада... все 
сховано в спогад 
у сповідь мою непокутну о- 
тули прихили мене глоде як 
гілку свою від людського чаду 
засліплу

25.6.89

«Куди ти прямуєш, поглинаюча простір?»
Душа відповіла, 

сказавши: «Що хапає мене — 
убите, що в тенета бере — 

знищене, жага моя 
вичерпалась і незнання 

вмерло...»

(Євангеліє від Марії, 16: 15-21)

коло воріт МОЇХ коловоріт 
прощається з світом сусідський рід

бо те що за дзеркалом - 
в тому світі 
все наґрамсом, в купу 
як в грецькому міті



кавник грузинський полтавські крупи 
мила запаси з останньої кризи 
і там де контейнер як пагорб Сіон 
лялька убрана в єврейський віссон

що це - повернення чи погром 
у краплі солоній міл- 
леністичний огром 
ховається в зморшки братерства квил 
перша пороша —  для підітнутих крил

крила —  іконам, ікони —  в музеї 
милість вселюдська пошилась в есеї 
лише з’являючись де-не-де 
як з неба дощ вогневий піде —

кому вільнолюбний кривавий піт
кому змопівець
кому руський піп
та ще коли радій
радіє
на поліському плесі 
у Москві та у Києві обсесія сесій

а тут попід серцем 
кубістичний ріт 
прощає мене сусідський рід

24.12.89
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тоскно собакам у січень безсніжний
і тим що з народом і тим що без
і тим що породу плекають ніжно
революційно
підносять ніжку
як слово святе незабутніх тез

все раптом запрагло світитися словом 
кожнісінький камінь — камінь наріжний 
на кожну смітничку — по пляшколову...

тоскно собакам у січень безсніжний

2 4 .1 .9 0

ще салпікс не лунав ще розмірам незвично 
ще гнів не вилив Божий проводар 
і вік офірний як вівтарний дар 
здається нас поєднує навічно

ще дочитать Луку ще вивчить кілька слів 
ще кілька снів згадать собі ж бо на поталу 
ще на траву ступить ледь-ледь розталу 
з розіпнутих моїх прадавніх днів

1 5 .4 .9 0
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спалахує якось переді мною 
вождь неопалимий 
усенепорочний 
псальмово-тоскно 
і так дошкульно 
згадує з притиском 
маму божу
до Деметри з дискосом 
і далі Нілом
та починає у світі моєму помазаному 
читати казань 
про слово
з великої літери з середньої з малої 
та про моє — з ніякої 
так начебто і не слово зовсім 
а просо
для пташок що ні біса не сіють 
про Вірменію про Карабах 
про Росію
і про те що у Геї з тамтого боку 
з тилу
про пекло про емпіріокритицизм
про Америку з кубатурою
яйця котре знає Коротич
а потім, навпіл роздираючи пломінь
рокує мені як у казна-якому томі на спомин
починаючи з тетраграми парканної:
«Ти, умовно кажучи, камінь.
На тобі я поставлю ятку 
і буду світло твоє з ніякої літери 
розпродувать тим, хто руки не миє».
А я йому: «Вождь,— кажу, 
розчепірюю ноги, напружую вию 
і паремію торгаю, — 

як співав я тобі на небесній тверді,



так ти собі не ридав, не сміявся, 
а тепер улаштовуєш торг — 
касовий, твердовалютний, 
під теорбу на тридцять два 
голоси від трунку захриплі?»

а мій неспалимий, одвічнокріпкий 
як хуріт якийсь або хет 
троїстосутньо мене повчає:
«Як їздив,
так і їздитимеш трамваєм, 
як жив,
так і житимеш походьма 
на панелях держбудних, 
як вітром дихав моїм 
над моєю гіркою водою, 
так і дихатимеш, доки 
не народиться посеред гніву 
зоренятко з кучериком 
і не назвуть його «З нами...»

І далі знов тетраграма.
Не для друку, і не для вимови, 
а лише для крику на свято.

Я постояв іще перед вождем, як стятий. 
Потім кущик полив, 
щоб палав подовше, 
і поплентався ув обійми 
до найближчої своєї зупинки.
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ти владарю все сам ска він 
ось я перед твоїм судом і Інмоїм 
і власним образом таким несхожим 
на клинцюваті загадки писані,

то вже вели веди я знаю 
я сам тлумачив ту скаженість літер 
бо не тобі цей буде світ боліти 
бо не тобі був голос 
не тобі був знак 
і тому не тобі терпіння

ось лінії долонь 
ось лінії річок
ось лінії шляхів розстрільних 
ось п’яний май твоїх асійських чот 
ось лінії руїн

людських
до виднокраю

в нас різні мови владарю вели 
веди — я все про себе знаю

2 4 .7 .9 0
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цим разом близько
тільки що - не чути
із див усіх щонайдивніше чудо
з п’янких осінніх аватар
нарешті приостанній дар
коли розкриються у Теб
всіх неприступних брам долоні
із добровісних оболоней
я стану відлуном для тебе
від дерева від крину від ожини
та від світань що рушили за мною
бо так жадалося й не справдилося так
прилинути до тебе далиною
хоча б насамкінець на прощу на обжинки

4 .1 0 .9 0
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ДЕВ’ЯНОСТІ
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опускаю на землю грішну 
сповідницю тонко
голосу пояснюю 
істину голу як ясочку 
про Крішну про обітницю 
що дістає до горла 
та не дає як слід співати 
у співавторстві гармонійному 
про тіні що течуть і міняються 
про назви рук 
про вершників у гонитві 
нитками прозорими дух свій 
пришиваю до дихання мета
форичного коли треба 
розгортаючи по черзі кожне 
небо як сувій

2 .3 .9 1

АПОКРИФ ПРО АВТОБУС

постривайте-но пане автобусе 
бо нам іще з вами 
до підвалин свідомості до мого 
дому з киклопами законозахищеними 
у задиханій ванні 
з лестригонами з грецької байки 
з сидіннями

що одіж
на собі розчахнули
та нагадують про відносність усього земного
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постривайте-но 
заберем мою ногу 
у ваш підупалий Ур я
пам’ятаю про неї як про вчення про цсчуру
хоч те й сталось пізніше
коли по думках поробилися ніші
для цезарів для помазанців або просто для тиші

це ж тут як спілчанських 
віршів спасіння пахощів 
проростає вологе насіння і 
серед голоду підопрілих тіней 
народжуються як анекдоти 
реставровані барочні пишноти 
(ви беріть у басах 
а я пошукаю ноту 
що згодом виходитиме на fmalis)

власне — вертаюсь як трохи раніше 
Тобій радіючи що пропаде Ніневія 
хапаюсь за небо автобусне 
за вірші що зранку були ще білі 
за космосу рештки що в’їжджають з ринку 
лишаючи на моїх штанах 
міста великого невигойний жах

2 8 .6 .9 1
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вмирають абстракції 
раціям тісно 
як аварам біля Дунаю 
і вечір на конарах розіпнутий 
щоденне вино своє допиває

як любо товчуться незрозумілі звуки 
чамренні слова блукають землею 
пташку співочу виліпи з ґлею 
і склади щоб губам було парко 
трен про планетників у гідропарку 
або про Поділ що палає як терен 
або про тих що женуть із храму 
або про тих що carpitur 
acclivis trames літерою 
складом відсвітом 
відступом від самого себе 
в потаємну свою непораду 
радо у пітьму беручи як зірчину 
вечорову тужбу причинну

але ж у моєму ошалілому місті 
тільки коти компонують тристії 
хилитаючись до задушного ранку 
на іржавих бильцях кружганку



ТУЖБА ЗА ЛІТЕРОЮ

вбивають слово як вбивають людину 
вмиваючи руки судять до страти 
стратеги розпачу творці полину 
поосібно політерно ведуть до загину 
на гру переводячи звичні ґрати

корчують з корінням гаї пророчі 
що їм та доля складена з афіксів: 
весь всесвіт призначень всі примхи барочні 
управно телющать в осудні записи

хто вони з якісінької ойкумени 
з якого молоту радянська бридня 
ці карки поштиві співчутливі до мене 
ця лисій горі академічна рідня

ділять відзнаки розпинаючи світло 
на сумних сторінках словникових мудрацій 
ховаючи тіло ховаючи нації 
в оглухлі криївки чужинського міту

2 9 .6 .9 1
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де ті сутерени медичні де 
розкриваються брам 
єрусалимські перлини 
у червоній палітурці гряде 
ранок гризотної днини

як колисають твої оболоки 
над гомоном авт і соборним дзвоном 
а ти перелічуєш власні роки 
під неба похилим зимовим лоном

страшно знімати зі згортків печатки 
вже повні по вінця божеські фіали 
нумо
аби нас вогненно згадали 
наших доріг донебесні початки

2 3 .2 .9 2

ЛЯМПА

руде нещадне диво невідсвітне 
гебрайських літер погляд невідпорний 
як горне хвилі час і непідзвітне 
лунає видмо біле наче хор 
із надр візантійських бань 
наблизся світочку повстань 
з румовищ храмових з розбитих стел 
з казань старечих бен Гілела 
спахнуло зайнялось під пам’яттю й не йде 
на стіл лягає полум’я руде

2 4 . 2 . 9 2
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був зранку болям тимчаїоииИ иі піу» і
в іржавій млі трамваї етриіікуиінш
а я ходив по вбіленій палаті
як розділовий знак поміж чужині1-МИ < мім
і справді мріялось межи кахляних іраї
твоїх мовчань високе богослів’я
вчу забуваю починаю знов
від зрушення основ гебрайських світотвору
ще відпуст
ще
в іржавій млі 
не в пору

2 4 . 2 . 9 2

не так як Лінней капусту 
а по-павучому хтиво 
торкаю німотне диво 
античну опуклість русту

нагріта крізь хмару червону 
з піни морської прамова 
де в кожній зернині промова 
днедавнього дихання грона

то й кожну літеру тлусту 
беру розімлілу й ліниву 
ще віддану мрійному диву

не так як Лінней капусту

5 .6 .9 2
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знов рушили всесвітні триби 
тебе бентежать риби на світанку 
а мене там де обрій відхилився 
вітає Бог дощу турби та втечі

знов розгортаються сувої з письменами 
удосвіта
ґелґоче різномовне птаство 
і тіні одягаються у барви 
у пристрасть опору та форми непокори

2 3 .6 .9 2

я тільки глина на Твоєму крузі 
я тільки вітер між свічками ночі 
і всі мої утечі та зневаги 
в очах Твоїх - пісок співочий часу

тоді чому ж змішалися акценти 
і зміст новий спалахує в купинах 
та губляться у ліплених колонах 
божеські імена й всесвітні числа

з усіх терпінь — ми найсвятіші свідки 
у кожнім спогаді розіпнуто свій логос 
минаються еони добровісту 
ось буде ранок 
вже і круг рушає
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Голодна тиша. Чорнота.
Судомний звук у пізніх кроків.
Ще опівнічна марнота 
безглуздям випалених років.

Мій світку, світочку, світаню, 
ранковий невигойний болю...
Але яких би не завдав ти ран, 
за тебе я не проклинаю долю.

За все моє мене болить, 
з усіх покар - мені найбільша кара, 
бо наурочило з чаклунських карт 
пронести крізь ціле життя цю мить.



у
народження день 
відходження мить 
народовідходження лютий поклик 
у підсвідомості згорнулась і спить 
грудка всесвіту крикуна і мокра

осінь палає верховнорадно 
пригадують зорі лад дорійський 
а тут у твоєму бутті до риски 
п’янко свавільно і зрадно

ходиш по тіні мов доля по Кріту 
зі світла лишається реставрована смальта 
час угорнувшись у латані пальта 
блука смітником як по горах хуріти

і що з тою грудкою 
в якомусь там томі
де думкам непритомно бездомно і нудно 
голодно нині в космічнім огромі 
непробудно

8 .1 0 .9 3
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щодо коника-стрибунця 
то в листопаді 
його не було вже чутно 
ні на сході 
ні на схилку Місяця

версії про загибель 
у самостійно-залежній пресі 
троїсто-музично розподілились:

вбила березняківська мафія 
у боротьбі за сфери впливу

Іван Плющ вимкнув йому мікрофон 
бо він по останньому колу 
повторював одне й те саме

сюрчок приєднався 
до великого білого братства 
і ладнався до штурму Софії



блукав по хаті
невибагливий акорд
там двері зачепив там погойдав канапу
там довго струшував червоний не-
кольоровий телевізор
де з купи електронного лайна
ліпилась світова війна

а відтак мовив 
рипко й звично перед- 
новорічно

я тобі рахдоніте безверхий 
серед простих повітаних нот 
покажу де конав твій народ 
як стинає найтямущіший світ 
з живого міту живий ще міт 
як бринить від катівських рук 
на згарах часу обвуглений звук

як чарівно співа про загин 
реставрований грецький кін 
бо так просто у нотах кількох 
не видко де мешкає Бог 
і чому з усього огрому 
де панує жертовний морд 
залишився у вжитку для дому 
один недоладний акорд

2 8 .1 2 .9 3



!
і коли іще ніхто но прокидався

ні ліжко змучене 
ні березневий кіт 
і людські речники іще нічого 
про алчерингу не розповідали 
ледь-ледь подвоюючись по горизонталі 
я спробував хоч трохи позбирати 
із долі нашої з тобою 
ретельно порозкидане каміння

проте чи текст
не той знайшов я у Вульгаті
чи храм забув
який складати треба
я тільки ноги собі зранив
на гостряках безпам’ятного друзу

4.03.94
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перегодом засинав приймач 
водобіг переставляв синкопи 
кіт сусідський ошалів від Пропа 
сів на бильцях і співав навдачу

а мені горнулася до слів 
туга досвітня з зірчаного ексоду 
коли чорнява пливе зі зорезводу 
у задихані уривки снів

Боже мій ласкавий та жорстокий 
ти женеш мене з литовської нагоні 
в любострастя втеч у спалахи червоні 
привидів неспання біля ока 
всевидющого твого де свічці чадно 
там де барвам просто й старосвітньо 
де надумав ти безодняво й самітньо 
дати слово й вбити власне чадо

1 1 3 . 9 4

мить зупинилась і тривала 
й мене тримала ув обіймах 
та прокидався звуків біль 
як давній підсвідомий спалах

ні я не спав і то не був мій сон 
звучав початок із кінцем укупі 
зливаючись в цілункові як губи 
як згуби й порятунку любострасний дзвон
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горить і не згоряє духу віть 
і по-весняному лаштується в політ 
там буде лет безоднявий як плід 
та твору нескінченна мить

1 .4 .9 4

янголе золотоволосий 
У долі моєї межі 
з веселкового мосту 
про шлях мій скажи

каже поглядом янгол мій 
довгим наче гонитва 
мов безоднявий супокій: 
шлях твій - молитва

доживи ти молитву свою 
долюби до самого останку 
якщо стане у пітьмі вогню 
до яси понадземного ранку

бо кінця не має цей шлях 
бо кінця не має твій страх 
по усіх твоїх по світах 
знову все зіллється у рух 
і волого літатиме дух 
а усе що тобою не є 
знову буде в тобі і твоє

1 8 .4 .9 4
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овіяна 
омріяна 
забута 
чи тінь моя 
чи тінь твоя 
чи наша тінь
в квітневу мряку нашвидкоруч взута
поєднуючи ніч і день
не відчуваючи попід собою ніг
не в змозі залишити слід
між тим що ще не повершилось
не сотворилось
не було
минала линула летіла 
собі назустріч та від себе 
бо ще не сталось тут і там 
землі не відхрестилось небо 
і нам не баглося що треба 
бажати прагнути жадати 
щокроку віддавати треби 
аби нічого не ділилось 
аби досмертно не творилось 
і тільки єдності молилось

8 .5 .9 4
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я тобі дарував 
зведеницю 
з небозводу 
небо й воду

несвободу

'  'ЗІНИЦЬ

де суниці Мого неспання
і п Ь л ! Ш у Х т  М‘,Я0№*ння під банею у тиші тім
птахи писарі й ші|)і

/ 6.5.94

коли те щ„ було зірками 
розбростилоея Но усіх г„

честь і СОВІСТЬ

почалась пр0ба„дуре„аповість 
про початки і звістування 
Що краще робить потемки 
3 Що ізрання

І що станеться ЯК у кожній раніспорудиться храм Р
а коли храм продасться 
та на зиск той

крам зойкаючи прикуплять
б^крамарт задиміг як кава

над головою 
слана

29.5 <)4
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ГРАФІТІ

мучаю тіло тіні при
пасовуючи його до роз- 
повені безглуздя 
голосівок змичних 
назальних у назавжди 
спалюваних 
перебудовою 
осель часу 
зі щурами й по- 
кидями платонівських бенкетів 
біля
корита з закоцюрблим розчином 
і одвірка на котрому 
запекла чиясь свідомість 
вирила лють своїх літер

1 7 .6 .9 4

нас двох було і ми молились барвам 
розчулено і невзабарно 
не марення не Варт 
а так як барка 
пливе туди де все видніші 
в рудому листі руки тиші 
де на пересипах чужини 
у прорисах рясних ожини 
туман ламає барви пруг 
палаючи як непогасний дух

8 .6 .9 4
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ЯК пахне тіло тіні на підлозі 
і листя тулиться дочасно й жовто 
а у словах незвично й жорстко 
як в подивах новозавітних проза

а часу спорзно й розмірам нечітко 
У барв сп’янілих хіть всесвітніх схвалень 
та тільки пам’ять захлинається і стогне 
віл вишуканих самоспалень

2 1 .7 .9 4

ЗЛИДАР

він пляшку діставав 
як ляйтмотив сонати 
із горла смітника 
та щось досліджував булькате 
у зелені що духмяніла літом 
а далі обтирав леліючи та мацав 
гаряче т к п о

ховаючи у піхвини торбини 
де множаться скарби
зростаючи у дусі тиші 
у смородному мороці зачаття 
найнезалежніших 
і найспрагліших істин

3 . 8 . 9 4
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бігло дивинятко моє 
на гору
до сонця на сліпучу 
агору
а у сонця на чолі 
хмара
не моя нічия 
кара
тільки назирці йшов 
вітер
погойдався у слідах 
витер
лише цупко тримали 
берізки
від ходи напівтони 
та риски

3 .1 0 .9 4

не відходь так просто день 
адже ти можливо наш востаннє 
все відтак поділиться навпіл 
і жалю у світі стане вдвічі більше

вдвічі довшим здасться шлях позаду 
вдвічі більше вір визнань і зречень

ще затримайся наприпочатку речень 
адже там ітиметься про зраду

1 8 .4 .9 5
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ранок святописемний перший 
ще тільки-но відокремивсь 
від нашої таємниці

це ще лицарі а не трамваї 
це ще королі а не ліхтарі одноокі 
їм кожна пташина 
червонокнижна роеянокирейна 
приносить по одній нуті промінній 
по-старосвіцьки загорнутій у хустку

вона буде відтак на сховку 
у криївці мабуть на горищі 
де коти зеленолиці 
сидять на антенах до сходу

хоча я волів би - вище

2.5.95

1 1 1
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ПРО АВТОРА

Народився у Києві 1944 року. 1968 року закінчив 
факультет іноземних мов КДУ. Перекладав художні, 
релігійні та філософські тексти з грецької, англійської, 
французької, польської та інших мов на українську та з 
української - на англійську. Опублікував різними мовами 
десятки розвідок з галузі філософії, філології, мис
тецтвознавства, релігієзнавства та ін.

Перша збірка віршів «Зодія» вийшла у Києві 1993 ро
ку, друга - «Це ти сказав» - 1994 року. «Луна шофара» - 
третя збірка.
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