


Десь тут жив один хлопець 
Він не знайшов тут проти кого боротися 
Він не знайшов тут кого любити 
1 він знищив цей СВІТ

мій бог ВТІК 
моя богиня 
народила датину
богиня жила в моєму двооі серед курей, 
півнів,курчат качок 1 різної тоави' 
також я мав бочку пива" з якої взгоїс
ХВІСТ
я не випив пива
1 не викинув хвоста
на цьому з пивом крапка
коли мій знайомий дід приніс мені
молока я вилиз пе молоко йому на голову
обтираючи залишки я сказав йому що він
дурак
потім я стаз горобцем 1 пішов погуляти 
прогулювався 1 з богинею також 
далі вже буде Інша Історіодайна фраза 
пішаків у флоті горобця було багато 
1 краплі падали йому на лоб коли він 
писав вірші
загалом ситуація була спокійно-обмеженою 
тільки саме на неї він 1 хотів виссатися 
Більше йому боліла голова над тим де 
дістати трохи гарячого шоколаду 
в нього було пару друзів дурнів 
яких він матюкав подумки 1 які поїли його 
шоколадом цим
прийшла весна 1 він не помітив як всі 
дівчата вимерли
структуса питання пов’язалого 3 ними 
опинилась в
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скрутному становищі
більше того він виссався на них таки
далі було вже щось Інше
через те що день завершувався ніччю а ніч
починала день він вирішив знищити цей
СВІТ
факіри запевняли його в тому що це
неможливо абсурдно але він був з роду
невідкритого 1 непочатого 1 взагалі ще
ке народився 1 не помер
отже він засмажив яйця в пустелі бегемотів
1 подався навтьоки
більшість гадали його уродом віра не
полишала когось позаду раптом подув вітер
1 зчинилась така колотнеча по якій
виявилось що всі один одного перерізали
канатами
не було ніякого дива в тому звідки взявся 
цей горобець
лише подумки я можу уявити що пе був я 
1 ніякого бога не існує 
не знаю що собі там вигадали ті уроди 
що полягли смертю хоробрих вікінгів 
добре тепер зрозуміло що ніяких 
кілограмів сиру голандського після цього 
не було
1 всі вітали переможця бу.дуючи нєвість 
зна що
чи то перкзу чи то храм 
вібнІсть*зникла зате з’явилась щедрість 
а на 11 місце стала огида до сонячного 
світла 1 блискіток 
горобець залетів до себе в хату бог 
подався шукати нових дурнів 
припіелепку затих уроді з а ти залишився 
на місці бо ж скільки можна смоктати
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одну 1 ту ж матку
гей надимай вітрила
поїдемо гуляти на Канарські острови

казка того ж роду 1 від того ж серця 
крапнула ще одна крапля 
сутеніло 1 місяць запалі-'аз над оселями 
тараканське поріддя вивісило своє шмаття 
супитись на вітрі просто собі пекельному 
тобто чорт з кожним*подихом вітру 
залітав у кожну оселю 1 цілував' там 
найвродливішу жінку та так що в неї 
виростали зуби завдовжки з пальці 
минає бік минає день у цьому лігвиську 
чорта 1 всі бояться плюнути на бога 
страшаться повірити що його немає 1 чорт 
1 не зникає
а совається туди сюди поміж кораблями 1 
галерами стинаючи голови 
намастившись віхтем смоли чорт злітає в 
небо 1 бачить як світить огидне місто 
схоже на сирний круг 
я палю теж десь там свічку 1 заварюючи 
чай проклинаю 1 бога 1 чорта цих 
чортових друзів
прискає новий день наче тюрма народів а 
до мене все не біжить моя кохана 
чорт 11 забирай
він забрав 1*побіг сторчма пузом над 
голою землею Ізраїлю 
мирні стада пасуться а я стріляю в них 
чи не дарма мої предки що не знали бога 
робили так 1 очі з них були жадібні до 
огиди як все оце здоровенне зоряне небо 
з туалетного вікна
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я люблю незнайомців більше того я 
я їх кохаю я віддам їм всю кухню всі 
обліплені медом когорти слова рифмовані 
1 ні в жопу
друже в твоєму роті запах сиру 
це маніакально 
я в полоні слів

в западинах всесвіту я знаходжу твої очі 
питаю миру моря 1 ще чогось 
я невіглас мною не прочитаєш 
питайся в когось Іншого 
пусті сторінки з-під моїх рук

я летів в нічне небо після пива 1 погостів

що таке правда 
це капуста 
що таке капуста 
це ти
мерзенний виоодок суспільства 
1 встромляю лопату

ніяк не можу вийти на течію річки човен
болить у оуках 1 стукають барабани
розривається серце
моє єдине більше немае
капає кров цілих 5 літрів всередньому
гей барабанні '1 герої

лишилось вмерти від гітари від цигарок 1 
футболу а чи не зажнрно
музика підтверджує кожен мій півкрок зперед

4



я чую правду в динаміки Інгалятора 
пий цю воду 
я летів я літав 
ось документ 
на підтвердження
рана в свідомості від чорного дельтаплана 
все можливо 1 кордон 1 море крові на 
самому початку життя твого дитин а 
лови* усмішки а це ж туалет 1 кожна 
усмішка то розтерте гівно на твоїй пласі 
посмерковість головне що не повна темнота 
війна'
люди крові жертви мороку почуттів ловлять 
один одного за хвости зрілі суки 1 правда 
в очі через динамік мусить бути так

потвори степу о що ви бажаете від мене 
гратись ми бажаємо будучи левами 1 
вовками
ну то покиньте свої Іграшки 1 біжіть за 
мною аж до тієї річки що дасть вам 
напитися води
солодкої як магазин автомата 
кислої як ваша доля

губи кусають проволоку Рейхстагу
губи мають рацію 1 я загубився в цих
звуках що летять мені в пентр відбиваючись
від стік стріли правди
стомленої цегли
вистачить досить
але ке досить 1 знову муки .муки всесвіту 
в народженні нових вулиць міста 
нових громадян
з двома"ногами щоб бігати де треба а де
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треба йти а десь 1 крастися 1 ще дві руки 
щоб делать дело 1 два ока які я виколупаю 
гітарою 1 безліч суниць у лісі тануть 
кров’ю людей у моєму роті 
я взвод я дивізія я армія 
з кулеметами з гарматами з сильними 
розвідками
пущений з хід в розвал систем коренів 
просяклих теорі ю брат ства вб’ю 
вб’ю тільки но дай час подумати як це буде 
весело а потім бережись та не під столом 
а на рамі свого носа

у моєму магазині кілька патронів що 
золотять кров я йду на розвідку в лісі 
тихо 1 шелесь тільки де* не де обзиваються 
матом 1 бляшанками з завизини мозку дебіли 
яких я йду вбивати 
на поталу віддали все 
ордени 1 медалі
а я ж воював я ж своїми руками бачив це 
все плив в цьому морі крові знаходив 
острів 1 відпочивав'там"висушуючи одежу 1 
щоки з які мене цілурала вона Афіна 
Палада я люблю 11 я кохав 11 1 пірнав в 
калюжі 11 сердець тисячі сердець що 
освічували через очі шлях через пекло до 
.душі мого брата що вбитий лежить у ліжку 
1 любить в рот свою наречену дружину а я 
тихо сижу навприсідки 1 рахую до п’яти 
тут же 1 ось починається виверження 1 всі 
риби просто таки дохнуть у ставку 1 
випливають жовтими животами вгору 1 
безрухомими хвостами
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страшна правда про виверження 
ну* то до бре
не роби нього 1 я не буду про це 
писати але ти червоний 1 вертаєшся 
до початку

.ляпас в липе 
руку в кулак 
серце в кишеню 
тиждень не спати
лиш збирати камінці прохолодні на 
прохолдному пляжі 1 лишати пам’ять по 
мертвих 1 дарувати їм квіти а хтось Із 
них був твоїм“ батьком зосередся на цьому 
1 встроми кинджал йому в груди хай тече 
кров лавиною миробудови що"схопила тебе 
затягнула руки туго канатом за спиною 1 
в венах вже не відчутна кров перемоги 
море розгортається перед тобою всім лицем 
1 в ньому ні краплі жіночого кохання 
тільки скелі на які ти сідаєш 1 дивишся 1 
молишся до хвиль питаєш в них де твої 
кораблі а кров все тече з руки 1 плаче за 
тихим життям у клітці милого їй організму 
що тільки й задовольняється що оргазмами 
долі
питаю в старого де можна взяти сірники 1 
він дає мені пачку а я йду та й підпалюю 
когось там на узбережжі хай дивляться 
медузи на таїнство життя а то ті кляті 
дельфіни 1 померти спокійно не дають 
тільки б ніж у руці 1 дельфіни назавжди 
стануть ворогами людства 
зубаті потвори 
схожі на людей



мої родичі цибуля огірок 1 помідори я 
здружився з ними коли смерть чигала на 
мене в .дитинстві бідному як храм святого 

Ісуса якого обдурили обвели навкруг Хреста 
1 встромили цвях в тиху кров 1 воду його 
очей а потім стали народжувати дітей 
надрукувати Евангеліе 1 сьогодні кажуть 
вірте нам вони це кажуть до нас вони 
будують будинки 1 кажуть живіть тут 
готовність ракети червоної як злість сонця 
вже всі горять чорні податки з рук що 
посічені милою роботою
все ж нормально*все ж чудово просто посічено 
до рудої крові щастям століть
ГОЛИХ Н ІГ
вільних рук від щастя 
вільних рабів
обтрушені сади ховають своє листя я плачу 
автоматними кулями•хлюпає дощ в антенах 
мого друга вбитого за дощ за дощову воду 
що давав пити спраглим віднеси це для 
напису на посмертній гранітній плиті на 
кладовищі

в долині де зацвітав мак я вперше почав
намагатися бути чесним риби 1 птахи розуміли
мене а вітер стукав вікнами 1 Іноді розбивав
їх підтримуючи мене
так от серед цієї чесності я знайшов
сопілку в*сопілці жив таракан 1 не вбивши
його я отримав нагоду почути декілька казок
перша про траву друга про життя а третя
про те скільки це зсе коштує
трава була звіробоєм щоб знали ті козли
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які Іноді пихкають від нічого робити а 
життя було смертю тепер я гадаю всі 
зрозуміли про що тут йдеться йдеться тут 
про море 1 про сонце

коли друг питав мене де я я співаз пісню 
а він дязувався звідки я беруся в цій 
напівтемній хатинпі 1 говорив про 
майбутнє а я спостерігав під скельцем 
місяць зорі 1 море стало моєю кров’ю 1 не 
було ні краплі ненависті в той час в моїх 
руках

дивно звідки беруться такі світи як оцей 
тут садовлять цибулю 1 спостерігають як 
вона росте тут миють дітей 1 руки 1 мило 
сточується до обмилкіз 1 е тут північ 1 
південь а в горах цвітуть едельвейси 
кратери зацвітають зорями а маки спадають 
на обличчя 1 ніхто не може зрозуміти

щодо веселіших тем мені потрібно їх 
усвідомити адже яешню ти смажиш не просто 
так а на маслі от 1 мій ніс кровоточить 
просто так ні з того ні з сього 
ну ладно
забудь слухай казку даті

все не те що не те я не знаю пишеться 
ніби не від мене я хочу щоб в печері жив 
тільки я один ну добре хвилі моря не 
будуть докочуватись до тебе дивись тепер 
що виходить:сині скупчення металу ство-~



рили видиво парусників Істот молодих 
організмів з Іклами тиранозавра маруся 
чурай гайнула попід гай гребучи насіння 
рукою вперед махнула подолом 1 окрилась 
за горизонтом все
досить тепер бери лопату в руки 1 закопуй
це все що все все що бачиш
але в мене дрижать скроні 
ну нехай дрижать собі* ти будь героем 
ну що ж поїхали машини одна за одною 
забирають труни а в трунах трупи а в
трупах отрута а в отруті так так а що ж
в"отруті 1 ніхто не знає 1 тиша навкруги 
будуть будуть з вас непогані солдати

я познайомився з смертю недавно 
тобто я бог
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