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ТЕКСТИ №1

трішки спостерігаю за розміром кварталу робіт
ників тут безліч але старі будинки не можуть 
тримати стільки кімнат і крім того ранок пос
тійно тут і крім того досить часті дими від елек
тростанцій стають кам’яними вертикальними 
плитами що відблискували мали в собі очі
кування спостереження за грою на очки

весь художній авангард то вата куплена в аптеці 
майже на початку цього кварталу пройденого 
пішки

повна сірникова коробка в руках перетворю
валася на вітрило що було над двома вовками 
які мчали снігом вкритою площиною

поруч портрет шукав гвіздки обрубуючи ранок 
сторожі голова стукала килимом тканини з цвя
хів і ближче всього знаходивсь у чужому місці 
отримав для цього сусідній двір дому з ґратами 
і розламами вузлів наче кісток з металу і води 
об'єднаних на N-ому поверсі будь-якого але 
конкретного будинку з вапна і фарб взятих у 
мисках для мишей і ран наче квітників з дроту і 
музики на розі швидкосте гостроти леза для
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мене маленькі ямочки на її щоках на цій верхній 
змоченій дощем сірій сплюснутій вулиці квад
рати з ниток на тканині вмикали свої телевізори 
у сучасне вони стомились від тиску і задухи 
країв розламів шпильок майбутнього доропі 
прямо стрибку на один висохлий осінній лист і 
так туди всюди де їх труть прямо прямо прямо 
вниз до річки

трапилося вплуталося в берег як розімкнути 
ранок от тому і маю роботу в центрі міста наче 
роки летять наче можливість моя здається 
вкрита снігом і проходженням по старості 
напівзламаної сухим листям що сиплеться 
штукатуркою з будинків в центрі

роблено це з якогось розміру та руки наче робітня 
витрати і молоко стає молоком але на іншому 
поверсі і море десь стає хусткою що пов'яже 
плечі на ранок от блукай тому в цьому рок-н- 
ролі і стримуй свою сорочку од дощу роби свою 
справу раптом побачиш розмоклі ноги ворогів і 
день твій наче навантажений вагон вугілля 
запалить твій син на залізничному тупику розмір 
перевищує блідість стіни однієї в цьому будинку 
і перевершує природу тканини ранку розмір він 
може з тобою бути як чужі пригоди але вивернуті
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у шторм прямо у блискавку аж туди в середину 
до пересохлої річки між звалищ чужих тобі як 
неробітнику фабрик з їхньою чудернацькою 
природою

втрати роблять маленькі розтини це в тому 
крайньому майже неживому що стоїть біля 
дорогого магазину на розі ранок стулив очі 
яблукам і гніздам шпаків у вікнах ложки мають 
працю на чужих вокзалах перед холодним хоч і 
літнім світанком розтин вкручує мозок в стан 
зіткнення на стіні будинку цегла наче тісто і 
мозок згадується у заспиртованій банці в шкіль
ному кабінеті біології роздряпати треба коліно 
до веселих зайчиків у її вікнах на нитках 
прив’язали іще живих голубів і роздивляємось 
у той момент рідкий віск у банці з-під консервів 
на горі вище цих вулиць чортзна хто там є та й не 
цікавить це мене а усім навколо я не говорю про 
це сіра сорочка вулиць з піщаним волоссям 
кольору мишей розмова моя надто в іншому 
кварталі картонні коробки з-під взуття треба 
д ірявити ногами пробивати дивлячись як 
шнурки на мому взутті стають прапорами бий 
до кінця він скоро впаде він же слабший а це гра 
тому не думай про наслідки добивай
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завтра встану із самого ранку лялька розповість 
своїми хвилями ніг і зраділих рук про набли
ження танків кулемет як завжди стрілятиме без 
упину і розламає повітря на маленькі цеглини і 
розіллє довкола воду що обпікатиме воду якою 
не можна дихати в ній відбиватиметься обличчя 
коня дивно звідки тут коні у машинізованій 
війні в місті та й масть дуже тяжко визначити 
бо коли бачиш забуваєш про існування кольорів 
адже в руках у тебе кулемет і ти нищиш стрі
ляючи майже із даху

коробка-море ніколи зелень прати світання опера

грайтеся на столі своїми книжками наче тарга
нами вперта дорога розумна дівчина розлад 
печінки страшний біль туди туди туди далі он 
сільська дорога в горах але бачу її в сірому плас
кому приглушеному блиску на лижах давно не 
катавсь і на велосипеді теж треба розчинити 
щось із одягу повстати пора десь коло десятої 
ранку в якийсь із серпневих днів у майже 
середньовічному центрі міста

розмір зникає може влитись у парк неділя 
розпочинає свій бунт устати пора з ліжка невже 
розминувся але маю напрям її черевичків дивна
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майже стороною пройшла намальоване щось 
трохи дивне в музеях на картинах

ранок мол на морі око оглушеної риби промоклі 
ноги і запах соли руки вітру робота чайок

проминути узбережжя і ліхтарі вимикнуті ледь- 
ледь видно зірки озеро в тонкій прозорій кризі і 
взуття міряючи думати про стан цієї вулиці яка 
паралельно нижча від іншої її ноги в халаті і в 
звуженні дороги на спекотний південь під вели
ким камінням і майстрування милосердя для 
інших у собі

рів ніжність танці впасти тобі на ранки без крови 
отак треба їсти

вітер вітер зелений вітер волочить воду без кінця 
з пляшки волочить наче ганчірку по асфальту 
море воно і наче холоне і наче в підвалі школи

тулитися розмножено на найдальші розма
льовані видива і схиляти голову у криницю для 
вітру відокремленого від кольорів роздратовано 
мене наче неприбраний поїзд переїзджає річко
вий міст і далі лише площини з бетону й вели
чезні аркуші паперу на ньому тому озеро є
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місячним сусідом і може познайомити з зірками 
що виповнюють ремінь співця але знайомитиме 
лише вранці при зіткненні площини з поїздом 
що його маршрут не більше ніж 1 кілометр вітер 
не можна носити в коробках він тобі сам скаже 
як виглядає його одяг і грім в його руках лише 
твій розум на півдні

стурбоване видовження розмалює тобі лише 
руки але втратиш ти гірський будинок може 
зарано знайдено молитву до написів цієї дороги 
до її огорожі і позбавлення відчуття кольору у 
здвоєнні швидкосте площиною наче дим мінли
вою і пористою наче з’їдений хліб та сир що 
куплений був насильством у собаки з відда
леного волосся розміркованого у швидкості і 
можливо заплутаного у будівництві між дротів 
комунікацій іще не викинутих водяних листів 
що написано кулею легкою і повільною

молотити зерно з водяної пари в склянках для 
пиття розжареної рідини завмерлого на мить 
світла їхнього металу щоки тварини вовка і 
виїденого боку коня довкола вогню ридає у ринві 
розмальований числами і обличчями поцілунок 
від сальто-мортаге трамваю що починає руха
тись у лісі ліс перетворюється на блакитну стіну
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і пухнасті очі гілок для втікаючих птахів три
матися треба сторони що випрямлює руку де 
замість шкіри листя стоптане взуттям а потім 
запхане ворогові в шлунок і мова їхня тому така 
приємна як швидкісна дорога що зовсім не 
стосується тебе і твоїх очей лише їхньої смерти 
та викиненого туди тобою сміху над ранком для 
відрубаних їхніх пальців і пісень з їхніх очей та 
бруду в ґудзиках

втрапляємо для праці висить тобто берега роз
міру став для йде минулого гравію булки знаки 
далі розкопки викинених для виготовлення 
кремів з рослин дахів і вікон минулого

минули волі для ранку і молитви вечору вулиці 
і стану паперу у жовтому кашлі вина для нав
чання і розмов у степу між кранів підняття льоту 
сонця і мила рожі великодня денного валу

стомлено ноги впали в розкол молі для розпиття 
раків і вологости стану дня нових розмірко- » 
вувань дорожнього руху в робітничих кварталах 
а конкретно автобусної зупинки брудна зима

від себе не втекти по вулиці вниз чи в інший 
квартал далі трохи хлібний магазин де на
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другому поверсі усілякі шмотки і т.д. а далі озеро 
берегякого горить вогнем

накреслити клітку на папері в очах синя дорога 
горизонт чи він щось ховає ні листя дерев коло 
туалету школи в містечку в якій вчилась мати 
містечко
уражений велосипедними шпицями і простором 
дороги пробитий наскрізь брів за городи аж ген 
до того лісочку на пагорбі

утримувати тримати мати стріляти знайти 
покарати і знешкодити роздавити вийняти і 
пустити стулити захистити не знищити і втри
мати втратити роз’ятрити розмалювати прип
листи вбити знищити відрубати ненавидіти і 
йти

можливо напрям все ж такий стрункий і пов
чальний але маємо все ж ловити рибу з лев’ячої 
шкіри і залізничного вокзалу що має будівлю 
наче камінь на дорозі та вистиглий пісок від рота 
і піна якнайшвидше записана в книгу вітання з 
прибиральницею і вайлуватість навчить як 
побачити іншу частину міста незважаючи на 
фізичний біль усе раптом
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терміновість вимагає страху в дорозі до всеохоп- 
лення усіляких прострелених подірявлених 
кулеметними чергами кольорових наче листя 
предметів і встигання найліпше слово для їх 
вітання між деревами банку

спочатку втримати навпіл розмальовану траєк
торію руху тролейбусу і вчасно сполучити рек
ламу сірникових коробок зі стрибком металевої 
огорожі державного палацу де всередині розмі
нюють кольорові ліхтарі на круглі списки певних 
наче їх шкребуть розмов про враження від 
польотів на урядовому вертольоті і погляді у його 
днище крісла скрадаються між тканин цілого 
складу тканого відчуття

страшно постригти величину у тінях міжміських 
автобусів страшно в падінні біля блакитного рогу 
будинку де дах пласка частина кубу дим роз
віюється над островом книжки подірявлені і 
пошматовані а колір розданий як солдатська 
юшка війна можливо безглуздість між швів тка
нини і входу по сходах в універмаг

поруч вулиця я бачу її внизу від своїх кишень і 
раз п’ю звідти воду наштовхуючись на гірські 
річки і горизонтальні блискавки чи вимикнення
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світла до травня далеко згинь цілий континенте 
з землі цього року я ненавиджу по драбині легше 
перелізти океан стати вугіллям у вустах і роз
кришити волосся їхнє уважно керуй цим всім 
вони мусять стати людьми всі четверо

осторонь жертви мимовільність сплива вселен
ня невгамовних стодол пралісу військового 
дроту стукати насиченням і вимкненням звуку 
у раптові двері школи з ультра мороз зіскрібає 
краплі свинячих посмішок з вулиці покладеної 
у консерву разом із жіночим копанням землі

коло прожоване стрічає сталеві пластини в 
музичній формі минувшина згноїлась у кише
нях сонця як медовий пристрій зцілення рудого 
кольору зупинка тролейбусна закінчила написи 
на рулонах з крейди і води окремо стоять виткані 
шукання одного дерева його навпіл здійнятого 
молока гроза ступила склеюючи тарілки на 
величезній фабриці з круглим і білим корпусом 
співу востаннє ховайте власні руки проко
лювання музики встеляло відчай

шкіра горить водою у протилежному зацікав
ленні ранку стукати рідинним вухом у червоне
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танення часу морока з прямою дорогою через 
середину прямо у воді озера

поштовх води утримує ратище і мряка вичовгує 
розправу майбутнє колись був з ів  старий дідок

спуск пронизано стіною втечі у башти над 
прірвою молока з металевим гіллям диму вели
чезні дні майже пробили квиток на траві поруч 
зі сміхом і з'їденим будинком для оливкового 
кольору геть граматику очей між дверей смаку

спустити нищення сто у повний розділ дороги 
на встановлення розораного грунту червоного 
звуку швидкосте одягання сорочки зменшеного 
миртового вінку на сплющений напис твоїми 
руками у швидкості розм’яклих і подірявлених 
повітрям стікаючого зі склянки очей великої 
кімнати біля розваленого будинку з паперу і 
ниток сивого мотлоху раз і назавжди

перехрестя виплило із звуку як певний розби
тий в минулому випадок остерігайся власного 
поїдання між рук повітря що в цементі її думки 
розмахуйся швидше розгладь тканину випускай 
швидше повітря ранніх написів
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слово навпіл зламане розділене на подвір’ї чужої 
школи минуле впало наче лампи запалюють у 
вічній тиші вати як вода і розлам столу

поруччя ганчірки колір у воді виокремився в 
прямокутник червоне око закрито сталевим 
звуком мішанина розглядів старші віком обіл
ляті водою ремінного замальовування що у 
великих металевих бочках отрута мовчки спо
жита тим скляним палацом у ста ранках чорт 
дивись чотири фігури на березі поглядів автомо
білів і тканих роздумів металевих дерев повітря

повсякденність море пиляти товкти в горах 
зафарбованих шовком і листям роботи нудної і 
розпачливої як ставок між поручнів закляття

сторож пручається від дратви заскленої пог
лядом коня в перший сніг і мряка лічить вікна 
речень виголошених однією дамою у старому 
звукові монотонно невпинно кількість сміху 
залізниці рахувала теж її не забули колір в 
геометричних спогадах вгадав це

проща минула мить болю мито робить краде 
раптово крамарі послуговувались курортом на



сталому раптом крані води рожевої масло тре 
очі проти того як крутиться коло

сторінка перегорнута випорскуванням рота у 
стелю твоїх очей між вогнями у вікнах трива
лість стираючи себе рахує дзвіночки-номери 
кольорів рами вікна у трамваї на певному 
відчутті дня із середини минулого тижня транс 
шуткуючи чекав у гроті веселих розпомаджених 
героїв повішених на струні нумерації дивного 
кольору чекайте таксі

пройнятий трупом палі салону настроювання 
небезпечности простоїть лайдакуючим ампу
туючим відчуттям вкрадення ролі пташиного 
спостереження ватних розмов

мило бузиною виходить раптом усебіч і ніколи 
кружляти вулиця не буде стало наче кінь з вели
кими срібними очима у стопроцентному пальмо
вому гіллі дикого коріння з-під рослин мантра 
доспівана нечутним голосом в стежках розпуки 
і промовистих розгалужень схилу трапези і 
«що?»

поступово розрахувався з тим порушеним взамін 
упалим в сторожці між віт розкриленого вдиху

іб



забивання гвіздка у випари великої однієї кулі 
на площі з правим розмаїттям сірих пальців 
виплати на доби з поручнів

Зима 94/95років



ЯКІСЬ ПОДІЇ

робота німа свічка між шаф простого лісу і пере
міщення в центр міста і прямо йти треба вулицею 
що трошки нижче до дому

вгору вгору як стріла летить вигинає тіло колом 
дугою наче веселка

поки стало краю дня чесним краще наповнення 
усіх магістралей воли вниз стікають можливі 
втечі вулицями з товстими ногами і між іншим 
курячими теж цими міськими пагорбами мате
матичні побудови як калька для руки пофар
бованої різанням ножів зроблених з поверхні 
асфальту бруківки і будинків і т. д. одного 
невеличкого району в центрі міста

чорні човни вручали море наче квадрати видря
пували траву об кратер розбитого автомобіля на 
березі вітру через подорож скаженою пірамі
дальною намальованою крейдою траєкторією 
варти і камінної мови тонких шпиць та велоси
педного цепу у вуличній бійці біля найближчого 
виходу сусідньої станції метро також корисно 
думати про рівні і кути співвідношення висот 
вулиць і насичення дерев зеленим кольором та
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про безглуздість будівель невже мені доведеться 
іще захотіти і виконати подорож за місто на 
природу аби кататись на голосі в найкращі місяці 
літа це все буде найоптимальнішою подією 
поєдинку

пурхнути в середину палка розрізана дерев’яною 
слиною і вартісним сполученням вартування на 
переїзді у далекій руйнації стіни сусідів і 
кожного зробленого з прапора вітер розрі
зуваний наче той що вколов морем і відром кола 
і пра- пра- зустрічі з шумом на вулиці у добрих 
мотаннях великих великих кабелів будівель у 
парках зламання і руйнація дерев та об’ємів 
огорожі чекання автобусу на маршруті що зараз 
проходжу пішки розійдеться напис на дошці 
для столяра сусідній зі школою магазин знищено 
на другій стороні вулиці біля невідвідуваного 
театру

промайнули в ті і пройдені кола з центру каміння 
у пролитті кольорових ударів руками і відчуттів 
краху краба з поролону м’яко і один два плюс f 
край пройде пряма шовковим шляхом розмови 
під водою входь входь входь далі

повз може вздовж схилу котить звук перелі
чення вітру можливе розпихання в різних
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пляшках мотузок дорогоцінних прикрас висох
лих діамантів і зістрибнутих початків на пурпу- 
ровості віконних шкірування розчин вертаюсь 
до крайніх вражень вздовж перевозів з круглим 
обличчям скрібка розмовленість вставання 
меблі і міщанське обличчя руйнуємо і вб’ю я 
особисто насильницькою спекою цифр і гумо
вих країв грошей розірву портрет твій на 
спочатку найдешевшому папірці кола і далі 
руйнуватиму ногою б’ючи зверху топтатиму 
застиглу пластмасову річку з написом імені 
яскравими обідніми фарбами звір мій заплутує 
і рве дроти ваших макаронних комунікацій 
вздовж лише одного стовпа

я вб’ю криваво врізаючи тобі навскіс між сход
ження вгору будинком сусідів вб’ю тебе біль твій 
наче розмотаний широкий рулон просякнутий 
кров’ю і заглибленням рани буде

один тринадцять падають у стіл з товстого скла 
всього лише річки з географічного альбому для 
любителів усередині пустельного крісла для 
катапультування нагору в частині невписаного 
вечора геть усе до біса хай океан стане пласти- 
ковим млинцем щоб вони вдавились посередині 
цього яскраво-чіткого кола
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нарешті я колись трошки втомлюсь чуйністю 
ворожого смаку коріння жоржини

постійно коле чорнота і край чорних стрічок з 
воску вереску влиття прокляття і катастрофи 
карности в райдузі вниз насмерть що зі скляною 
кулькою в руці колеться вітром з великого 
сусіднього міста біля з вулиці зі складом зброї 
ненависть розтуляє стрічку мілко у липневих 
річках

коло вранці кроїть молоко устання і вуличних 
кілець країв щорічних праць вантажу кулемет
ного колядування манії варти

прохання кришить в собі кола морськости 
автоматна куля спорожніла

постійність крячить з’їданням верху корабля 
вагів в утробі вулиця валиться непробаченням у 
вартуванні зупинення крапки у Львові

вражаючий колір водився у проміжках білих 
просторів розколення і поруч хатинка з відкри
тими вікнами подивіться в одне вікно з черво
ними ставнями тут десь передсвітанковий півень 
танцює своє коло
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на верескових полях крик начебто повис чи 
навіть ліг як коса при збиранні жовтого кольору 
це все знаходилось у якомусь мабуть дерев’я 
ному відкритому ящику з бездоганними стін
ками тут десь існує дорога по звичайному 
великому столу для їжі

повзучі верески крались у всесторонності 
виривання зі щоки парадного входу вимі
рювання напруги у спиртовому віці мусуль
манських звичаїв розбитого скла твоїх вух у 
серпні та танцю в дорозі між двома розкру
ченими валами на фабриці

папір колючо стрибає між цвяшаного жита 
волочіння корови і всосування ранку повздовж- 
ности колаборантности книжок

підемо ворота колись шпориш школи вважай 
коло пробачте проста площа й небо балтійського 
міста журавель убитий камінням з бруківки 
почекай і гра в футбол в парку спогад про 
залізничний осінній міст над глибоким урвищем 
і майже вечірній час подорожі в місто де замок

полювання через риску навскоси зматеріалі
зовану в площину між і наче злам та руйнація 
навпіл

22



мороз кручі у середині співробітництва з воро
гами на незначній відстані з вітром від башти і 
сіро-фіолетових горизонтів дощів і здирання 
паперу з цим пейзажем з дошки наче заліплені 
світлі пластмасові губи і всередину цього буття

поруч можливо середина вулиці споганення 
розкіш і скляне повітря для вдихання взяте у 
спеціальні куби драбина зі старого дерева в 
центрі міста була перероблена на розбурхану 
річку з кришталевою та холодною водою і з 
часом стала пасом яким я тепер перетискую свою 
руку вітаючи тих хто осяяно в'їжджає до міста

пілот тримає небо між крил пластмасових і 
надзвичайних товстих крил зі свого дитинства 
повз кращі спорудження вепрів вікон можли
вість хрустить переодягаючись вгору

пусто вертаючись серед трьох ниток загостре
ний навскоси зріз труби спорожнитись у кори
дорі школи чи кварталі де завертають на естакаді 
приміські поїзди весь набір пейзажу берега моря 
й порту із будівлями і моя кратера для жертов- 
ницьких узливань десь застібує волосся таке 
подібне до телефонних розмов що подорожують 
телефонними дротами і особливими кольорами 
цього
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по колись штурм веселка розчавлення і купання 
товсті щоки і зелений присмак

другий поверх колеса мить вранці розпалення 
вітру для залізничної станції держаків лопати і 
вина та трохи темного степу в одній з кімнат 
очікування на цій маленькій залізничній станції

по колись штурм веселка розчавлення і крупання 
товсті щоки і зелений присмак

праворуч червоні столики і розмір валів вказує 
на спіраль звуків із середини вибору фотогра
фій колеса замерзлих зовнішніх виглядів

щука в стерилізованому склі птахи в небі і опори 
мостів над річкою та застібання замка у теплій 
куртці перед самим вертанням

кут минулого оприлюдненого скла звуку сере
дини віконної їжі для пробачення високістю 
молитви клітинок хмар на очах мертвої людини

Андрій вірить у маленькі застиглі пагорби фарби 
і в кайф вулиць пізнього літа що йдуть вгору і 
розграфлені геометричними побудовами багато
гранників на певних відстанях абсолютно без 
кольорів
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море з нарізаними хвилями з паперу десь у 
верхнім кутку вікна чи дверей і лінійкою вимі
рюю власні пальці для усвідомлення розмалю
вання найбільшої стіни у якійсь кімнаті що в кінці 
коридору і присяду під стіною в коридорі на 
коліна щоби мріяти про осінь



КРЕЙДЯНІ НАПИСИ

чомусь вироби виривали щосерединне вива
ження кримінальне волання співу останньости і 
вухатости ворон.

широкі вималювання і бажання, ви завжди ви 
завжди ваші поверхні.

вистрибнути у вогонь наздоганяючи розчав- 
лення і розрізану середину каналу; вам ці чер
воні потоки густого клею.

чимдуж вихори вистелять розмоклість грунту 
твоєї вроди розстібненням розмалювання комо
ри для сільськогосподарського врожаю.

сірих вражень розмежованості спускають тебе у 
вічність русла середини літа забуття вимагає 
подорожі і насичення різновидами довжин 
струменів води огорнення картини відбувається 
вчасно і гучно.

чорнило висохло і здулось у варенні приєм
ностей вихід чудовим розвитком насторожив 
маленькі і більші розміри вогонь і виховання.



чарівність дороги вислизає об одвірок (раму) 
від дверей де зникла стіна розпустившись все 
чекало вечора і запаху тепер може вгодуватись у 
наступній дії.

через спірні визначення і відчуття перпенди
кулярних площин (ці кути) — вони світяться і 
продовжують.

шовк розмовою сполучить невиразність примі
щень до наступного свята і висихання вигинає 
розуміння розфасованої в кубах води; щось 
приносить в наступному і перебуває.

сьогодні 3 (три) б(шість) не знають.

чотири вмиває свій клопіт рожевістю обернення 
винайдення молекули роззнайомлення із 
вилитого варива гострої і теплої фігури.

мисливство вказує велич розуму і шкіряного 
виснаження серединності вироків про вагу і 
випірнання якось (особливо цікавить якість і 
відчуття води).

чомусь винаходи вимкнення вистрибнули у 
морок.



шовк розірвано і на них ми спостерігаємо 
вихідний розбрат амплітуди вивчення багато
значносте міста.

чому винайдено мене і здобуто вироком колиш
нього коридору вулика оприлюднення і вимик- 
неиня насичення вологости розпуску вати 
шторму між іншим.

чимдуж вино уколисує вистріл і причіп до (серед 
маленького підйому в дитинстві).

жовтий прямокутник широко вигнув своє тіло 
можливосте та виноробства абсолютного стоян- * 
ня чорносте різних дворів міста перед заскленим 
простором впевнення і в нижній частині світ
лого простору.

чимскоро вихилення витоку в середині великих 
мастей наочного споглядання кількох дерев і 
кольору кожної стіни панельних будинків 
лівого берега недалеко від осель друзів і поруч 
кафе де стіл є пласким звуком — на вулиці підні
мається від центру міста вгору закручуючись.
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сьогодні крапає вересень малиновими роздра
тованими вихорами; присутність асфальту а саме 
межі між дорогою і пішоходами все робить 
застиглим.

чорні очі розміреного руху і липкої форми 
вгодовували криницю міста розбурханого 
піщаною бурею сухого молока розривів приста
нищ і придбання шорстких кольорів але в’юн 
повернувся до річки розчервонення меж наду- 
тости та; вистрибнув крейдяно і опираючись 
долонями на рух чув інший.

.

незвичайність уступлення врожаю колосистого 
мороку вигинання вовка кричущого перемі
щення сторін руки вагань змінення розмірів.

молитва розрізаного незнання врожаю крови 
опущення сприяння крові щоб ворожість хрипіла 
протяжністю вимоги розстеленого кольору щоки 
якщо врівноважиться грамування крісла супере
чок поширення закріплених у речах і предметах 
в кімнаті залізничного полотна (особливо мета
левих рейок їх природи кольору).

1997р.
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завтра встану із самого ранку лу 
своїми хвилями ніг і зраділих рук п[ю і 
танків кулемет як завжди стрі їяті 
і розламає повітря на маленькі цег* 
довкола воду що обпікатиме воду якою не j 
дихати в ній відбиватиметься обличчя коня 
()ивно звідки тут коні у  машинізованій вій н і 
в місті та й масть дуже тяжко визначити 
бо коли бачиш забуваєш про існування кольорі 
адже в руках у  тебе кулемет і ти нищиш 
і'гнріляючи мийнеє із даху

\  t  « я Асоціація 
i d  і І  У ^ и с ь к и х
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