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робота німа свічка між шаф простого лісу 
і переміщення в центр мі—ста і прямо йти 
треба вулицею що трошки нижче до дому 

ж ж і ж
вгору вгору як стріла летить вигинає тіло 
колом дугою наче веселка.

ж ж ж
поки стало краю дня чесним краще наповнен
ня усіх магістралей воли вниз стікають мо
жливі втечі вулицями з товстими ногами і 
між іншим курячими теж цими міськими паго
рбами математичні побудови як калька для 
руки пофарбованої різанням ножів зробле
них з поверхні асфальту бруківки і будин
ків і т.д.одного невеличкого району в центрі 
міста

ж ж ж
чорні човни вручали море наче квадрати ви
дряпували траву об кратер розбитого авто
мобіля на березі вітру через/:подорож ска
женою пірамідальною намальованою крейдою 
траєкторією варти і камінної мови тонких 
шпиць та велосипедного непу у вуличній бій
ці біля найближчого виходу сусідньої стан
ції метро також корисно думати про рівні 
і кути співвідношення висот вулиць і наси
чення дерев зеленим кольором та про без
глуздість будівель невже мені доведеться 
йще захотіти і виконати подорож за місто 
на природу аби кататись на голосі в най
кращі місяці літа не все буде найоптималь- 
нішою подією поєдинку

ж ж ж
пурхнути в середину палка розрізана дере- 
в яною слиною і вартісним сполученням ва
ртування на переїзді у далекій руйнації 
стіни сусідів і кожного зробленого з пра
пору вітер розрізуваний наче той що вко
лов морем і відром кола і, пра- пра- зуст
річі з шумом на вулиці у дрорих мотаннях



великих каб^елів будівель у парках злама- 
ння і -руйнація дерев та об ємів огорожі 
чекання автобусу на маршруті що зараз про
ходжу пішки розійдеться напис на дош— лі 
для столяра сусідній з школою магазин зни
щено на другій стороні вулиці біля невід- 
відуваного театру

х х х  
промайнули в ті і пройдені кола з центру 
каміння у пролитті кольорових ударів ру
ками і відчуттів краху краба з поролону 
м"яко і один два плюс •Г край пройде пряма 
шовковим шляхом розмови під водою входь 
входь входь далі

X X  X
повз може вздовж схилу котить звук пере
лічення вітру можливе розпихання в різних 
пляшках мотузок дорогоцінних прикрас висо
хлих діамантів і зістрибнутих початків по 
пурпуровості віконних пікірування розчин 
вертаюсь крайніх вражень вздовж перевозів 
з круглим обличчям скрібка розмовленість 
вставання меблі і міщанське обличчя руй
нуємо і вб"ю я особисто насильницькою" 
спекою цифр і гумових країв грошей розірву 
портрет твій на спочатку найдешевшому папір
ці кола і далі руйнуватиму ногою б"ючи 
зверху топтатиму застиглу пластмасову річ
ку з написом імені яскравими обідніми 
фарбами звір мій заплутує і рве дроти ва
ших макаронних комунікацій вздовж лише од
ного стовпа

X X X
я вб"ю криваво воізаючи тобі навскіс між 
сходження вгору будинком сусідів вб"ю те
бе оіль твій наче розмотаний широкий ру
лон просякнутий кров"ю і заглибленням оа- 
ни буде

X X X
один тринадцять падають.у стіл з товстого 
скла всього лише річки з географічного аль-
ж- тут обід як прийняття їжі/прим.автора/
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бому для любителів у середині пустельного 
крісла для катапультування нагору в части
ні невписаного вечориу геть все к чортям 
хай ок_еан стане пластиковим млинцем щоб 
вони вдавились посередині цього яскраво- 
-чітк_ого кола

х х х
нарешті я колись трошки етомлюсь чуйністю 
ворожого смаку коріння жоржини

X ‘ X X
постійно колить чорнота і край чорних стрі
чок з воску вереску влиття прокляття і ката
строфи карності в райдузі вниз насмерть що 
зі скляною кулькою в руні колеться вітром 
з великого сусіднього міста біля з вулиці 
зі складом зброї ненависть розтуляє стріч
ку мілко у липневих річках

X X X
колд вранці кроїть молоко устання і вулич
них кілець країв щорічних прань вантажу 
кулеметного колядування манії варти 

х х х  
прохання кшшить в собі кола морськості 
автоматна куля спорожніла 

х х х  
постійність крячить з"їданням верху ко
рабля ватів в утробі вулиця валиться не- 
пробаченням у вартуванні зупинення крапки 
у Львові

х х  х
вражаючий колір водиеся у проміжках білих 
просторів розколення і поруч ха_тинка з 
відкритими вікнами подивіться в одне вік
но з червоними ставнями тут десь передсві
танковий півень танцює своє коло 

х х х  
на верескових полях крик начебто повис чи 
навіть ліг як коса при збиранні жовтого 
кольору це все знаходилось у якомусь ма
буть д_ерев"яному відкритому ящику з



бездоганними стін__ нами тут десь існує
дорога по звичайному великому столу для 
їжі

х х х  
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 танию в дорозі між двома роз
крученими валами на фабриці 

х х ' х
папір колючо стрибає між цвяшаного жита 
болочіння корови і всосування ранку пов- 
здовжності колаборантності книжок 

х х х  
підемо ворота колись шпориш школи вважай 
коло пробачте спроста площа й небо бал
тійського міста журавель вбитий камінням 
з бруківки почекай і гра в футбол в парку 
спогад про залізничний осінній міст над 
глибоким урвищем і майже вечірній час по
дорожі* д_е замок
€м/*с*Т0 X  X X

полювання через риску навскоси зматеріа- 
длізовану в площину між і наче злам та 
руйнація навпіл

х х х
мороз кручі у середині співробітництва з 
ворогами на незначній відстані з вітром 
від башти і сіро-фіолетових горизонтів до. 
щів і «здирання паперу з цим пейзажем з 
дошки наче заліплені світлі пластмасові 
губи і всередину нього буття

X X X
поруч можливо середина вулиці споганення 
розкіш і скляне повітря для .вдихання взя
те у спеціальн___і куби драбина зі старої
дерева в центрі міста була перероблена 
на розбурхану річку з кришталевою та хо-
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лодною водою і з часом стала пасом яким 
я тепер пережимаю свою руку вітаючи тих 
хто осяяно в"їзджає до міста

X X X
пілот тримає небо між крил пластмасових 
і надзвичайних товстих крил зі свого ди
тинства повз кращі спорудження
вепрів вікон можливість хрустить переодяга
ючись вгору

X X X
пусто вертаючись серед трьох ниток заго
стрений навскоси зріз труби спорожнитись 
у коридорі школи чи кварталі де заверта
ють на естакаді приміські поїзди весь на
бір пейзажу берегу моря й порту із будів
лями і моя кратера для жертовницьких узли;- 
вань десь застібує волосся так_е подіб
не до телефонних розмов що подорожують 
телефонними дротами і особливими кольорами 
нього

X X X
другий поверх колеса мить вранці розпа
лення вітру для залізничної станції дер
жаків лопати і вина та трохи темного сте
пу в одній з кімнат очікування на цій ма
ленькій залізничній станції 

х х х  
по колись штурм веселка г|)о з чавлення і ку
пання товсті щоки і зелений присмак

X X X
праворуч червоні столики і розмір валів 
вказує" на спіраль звуків із'середини ви
бору фотографій колеса замерзлих зовніш
ніх виглядів

х х х
щука в стерилізованому склі птахи в небі 
і опори мосштів над річкою та застібання 
замку у теплій куртці перед самим вертан
ням

№
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X X X
кут минулого оприлюдненого скла звуку 
середини віконної їжі для пробачення 
високістю молитви клітинок хмар на очах 
мертвої людини

X X X
Андрій вірить в маленькі застиглі пагор
би фарби і у кайф вулиць пізьнього літа
що йдуть вгору і роз-----  — графлені
геометричними побудовами багатогранників 
на певних відстанях абсолютно без кольо
рів

х х х  
море з нарізаними хвилями з паперу десь 
у верхнім'кутку вікна чи дверей і ліні
йкою вимірюю власні пальці для усвідом
лення розмалювання найбільшої стіни у 
якійсь кімнаті ідо з кінні коридору і 
присяду під стіною в коридорі на коліна 
щоби мріяти про осінь
ххххгхххххххххххххх ххххххххххххххххххххх 
хххххх хххххххххх хххххххххххххххххх XXX 
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