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По іншу сторону Дунаю 

 

Ще  не  народжені,  але  уже  п'яні. 

Амфетамінні  екзамени,  кавові  ранки,   

Пінні  купелі,  коліжанки  рум'яні,   

філіжанки  духмяні, 

Надто  дорогі  книги,  Лінней,  ланки, 

сходи,  якими  бігаєш,  ніби  Маріо  на  старій  Dendi. 

Тебе  причащали  мальвазією,  пам'ятаєш.   

Ти  не  спав  з  Beatles, 

Ти  міряв  нові  речі  під  Кукереллу, 

а  потім  здавав  шмаття  у  магазин 

і  діставав  "Саяни",  книги  й  касети, 

купував  платівки  найкрутішого  лейблу  "Мелодія". 

Ти  ще  досі  на  корені  язика  відчуваєш  оту  мальва-

зію  і  левзею, 

мрієш  про  La  Tache  замість  амфетаміну  під  час  ек-

заменів. 

Треба  ув'язнити  усіх  наркодилерів  і  продавців  кави, 

викладачів,  екзаменаторів  і  тарганоловів, 

що  зловили  твою  кукареллу  і  переправили  на  іншу  

сторону  Дунаю. 

Бо  Дунай  насправді  ділить  усе,  зокрема  і  мене,  —  

по  правий  і  лівий  бік. 
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А я ненавидів того кота. Уявляєш? 

 

—  Уявляєш,  вона  назвала  кота  Штірліцом  і  дивила-

ся  з  ним  серіали.  

—  Божевільна? 

—  У  неї  було  надто  руде  волосся,  зелені  очі,  пухкі  

губи,  рожеві,  ніби  корали.   

—  Вільна.   

—  Пам’ятаю  наше  весілля.  Її  смарагдову  сукню.  

Страшенно  руде  волосся.   

Це  був  день  Патрика,  я  цілував  її  тричі  у  шию,  а  

потім  любив  всю  ніч. 

Мені  не  їлося,  не  спалося,  не  курилося,  не  хотілося,  

не  ждалося.   

Ми  кохались  під  зорями.  Шепотали  на  вухо,  у  

скроню,  віч-на-віч.   

—  Вона  надто  дивна.  Ви  були  вчора  в  барі? 

—  У  Празі.  Пили  безумно  прогіркле  пиво. 

—  У  Празі,  кажуть,  хороше  пиво,  у  скляній  тарі. 

—  Вона  теж  це  сказала.  Уявляєш?   

Злива.   

Ми  п’ємо  пиво. 

Вона  говорить:  «У  Празі  варять  нормальне  пиво,   

У  Празі  немає  тебе,  бо  ти  позаду.   

Усе  так  неправильно,  курва». 

Вона  сказала,  що  зі  мною  пішов  її  кіт, 

Штірліц,  і  вийшов  годинник  з  ладу. 

Теперішня  каже,  що  я  —  лід  в  ліжку,   

що  алкоголь  —  прірва, 

Що  я  надто  багато  п'ю. 

А  я  ненавидів  того  кота.  Уявляєш? 
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Твоя енергія теж буде утилізована 

 

Не  писати  –  ще  півбіди, 

Але  коли  тобі  сняться  сни,  не  писати  –  злочин. 

Каплями  води, 

Зернами  кавунів,  вітами  лободи 

Відбери  час  доби, 

Доведи, 

Уроди  юродивого, 

Забери    безрідного, 

Повір  безчесному, 

І  він  скаже  правду,   

Бо  тільки  невірним  спускають  на  віру. 

І  ти  настільки  проклятий,   

Що  у  пеклі  в  твою  честь   

Осушать  Стікс  і  проведуть  каналізаційні  труби.   

Не  бий  сильнішого,  бо  не  можеш, 

Не  бий  слабшого,  бо  у  і  тебе  не  одна  п’ята  у  сек-

реті, 

Не  одна  голка  в  яйці, 

Не  одна  курка  у  зайці  і  баранина  на  Корані. 

Не  ховай  ключі  від  дому,  замка  на  човні,   

колодки  на  серці  та  воріт  раю. 

Не  заглядай  в  щілини,  не  пиши  доповідні   

На  знайому  стерву  і  не  підписуй  анонімок, 

Підпиши  чітко  і  виразно: 

Стерва  –  я. 

Не  пий  води  із  копит,  слідів  і  ущелин. 

Не  пий  води  із  колодязів,   

У  які  плював.   
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Не  забувай  про  бабусь  у  тролейбусах, 

Поштарок  з  важкими  сумками, 

Продавщиць  використаної  білизни 

І  утилізатора  батарейок. 

Твоя  енергія  теж  буде  утилізована. 
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Завжди ненавиділа військових 

 

Лі  проводить  Ро.  Як  струм  оголені  дроти.   

Кожний  раз  може  виявитися  останнім. 

Кожного  ранку  Лі  варить  каву,  триває  це  доти, 

Доки  дзвонить  будильник  і  тече  вода  в  крані.   

 

Ро  обпікає  горло.  Хрипить.  Надто  надривно. 

--  Не  знаю,  чи  прийду  сьогодні,  --  каже  до  Лі. 

--  Мені  холодно,  мені  гаряче,  це  зрив,  но 

Не  кричи,  для  Далі  та  від  віддалі. 

 

Ти  любиш  мене,  тільки  чесно?  --  наївно  запитує  Лі. 

--    Навічно,  --  тихо  шепоче  Ро  та  бере  гвинтівку. 

Тоді  полетівши  до  неба,  я  лишуся  на  Землі. 

Люблю  тебе,  як  тільки  жінка  може  любити  жінку.   

 

Я  уб'ю  усіх  ворогів,  знищу,  віриш?  --  питає  Ро. 

Вона  показує  Лі  свої  білі  блискучі  зуби. 

--  Вбиваючи,  ти,  звичайно,  не  твориш  добро, 

А  любов  передається  поцілунками  в  губи.   

 

--  Знаєш,  Ро,  я  завжди  ненавиділа  військових. 

А  тепер  чищу  твої  черевики. 

Чекаю  тебе  додому  і  при  мінусових 

У  темряві  ночі  вчуваються  крики.   

 

 

  



 

6 
 

Мій тоталітаризм 

 

Якщо  є  логіка  --  то  її  немає. 

Якщо  є  правда  --  вона  в  тюрмі. 

І  наша  віра  --  потік  над  раєм, 

У  водах  Стіксу,  на  голові. 

 

Не  можу  вірити  і  не  хочу  знати. 

Перманентність  мітингів,  ніби  зим, 

Люди  з  дубинками,  міністри  та  кати. 

З  тюрми  виходжу  увірувавшим  і  святим. 

 

Мені  скажуть  істини,  прополочуть  мізки,   

Перепишуть  підручники,  мапи,  життя. 

В  морі  щирості  приховують  різки, 

Вимочені  у  солі,  як  ліки  для  каяття.   

 

Мені  кажуть,  три  на  два  --  вісім. 

Я  вірю.  Бо  знаю,  що  логіка  --  не  моє.   

Король  змінив  полюси  і  знищив  вісі. 

Я  вірю.  В  цьому  справді  щось  є.   

 

По  радіо  оголосять  всі  зміни. 

Піфагора  піднімуть  з  могили. 

Я  знаю  логіку,  є  турбіни. 

В  них  увірувати  все  ж  змогли.   

 

Сонце  світитиме  вічно,   

кружлятиме  навколо  Землі. 

Є  директива,  буде  імпічмент, 

Для  нас  планети  надто  малі.   



 

7 
 

 

Інтерференція світла 

 

Інтерференція  світла  --  це  єдине,  чим  можна  нас  

пояснити. 

Коли  немає  звуків,  лексем  та  семантики, 

Ми  --  хвилі,  ми  --  квити, 

Ми  --  світло,  що  в  сумі  дає  ніч  і  день. 

Не  розкладай  себе  на  тони  і  відтінки. 

Будь  білим,  будь  світлим, 

Будь  надто  нейтральним. 

Не  дисперсуй,  не  вгасай, 

не  вганяй  себе  в  рамки,   

не  вточуй  мене  у  кордони. 

Будь-які  межі  --  тюрма,   

боротьба  з  духом, 

відрив  голови  межею,   

бо  ми  безмежні.   

Бо  в  своїх  перевтіленнях  ми  будемо  вічно. 

Ми  не  дисперсуємо, 

а  просто  розкладаємося:  на  трави,  мінерали,   

добрива  для  агав 

і  паливо  для  динозаврів,   

які  потім  народяться,  після  нас. 

Ми  завжди  в  полюсах  --  плюс  і  мінус. 

Але  не  лети  на  північ.  Там  надто  тепло... 
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Правда 

 

Хоча  б  іноді  хочеться  говорити  правду.   

Правду  у  віршах,  чорнилами  на  папері, 

Таку  тиху  і  ніжну,  що  ніколи  не  стукає  в  двері, 

Бо  боїться  людей,  які  вб'ють,  якщо  знайдуть.   

Хочеться  розповісти  про  нього,  написати  про  нього. 

Адже  жінкам  властиво  говорити  про  них.   

Коли  струни,  наче  тятива,  і  світ  раптово  навколо  

затих, 

Коли  тебе  не  залишається  більш  ні  для  кого, 

Тоді  справді  варто  говорити  про  них.   

Вигадані  історії  тьмяніють  під  натиском  правди.   

Нокаутом  в  першому  раунді  вона  вибиває  поразку, 

Вигадані  історії  розсипаються,  терплять  повне  фіас-

ко. 

Тендітність  реальності  перемагає,  як  завжди.   

Він  має  м'яке  волосся,  маленьку  ямочку  на  підбо-

рідді, 

У  нього  красиві  глибокі  очі,  і  голос,  темний  та  ні-

жний. 

Не  спиться,  а  думається  він  щоночі,  він  любий,  він  

ніж  мій. 

Розсипається  ласка  у  стоголоссі,  подзенькує  вірність  

у  міді. 

 

 

  



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наркодилер і морячка 

 

Піна  морів  на  твоїй  білизні,   

висолені  комірці  і  губи  зі  смаком  рому.   

Ти  завжди  писала  останні  вірші,   

дихала  останнє  повітря,  проводила  останні  дні  вдо-

ма.   

Ти  плавала  кораблями  із  бухти  в  бухту,   

передаючи  "привіт"  чайкам  і  подорожнім  суднам.   

Ти  завжди  згадувала  Боба,  як  Бога. 

І  в  них  справді  було  щось  спільне. 

Наркодилер,  король  чорного  брухту, 

він  боявся  дня,  бо  вдень  світить  сонце   

і  вдень  завжди  надто  людно. 

Ти  ловила  китів,  вода  просолювала  усю  душу, 

прослоювала  почуття  і  консервувала  мрії.   

Вода  омивала  думки,  сни  транслювали  сушу, 

Він  продавав  порошок  і  розумів,   

що  насправді  тільки  спогад  його  і  гріє. 
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Оголи 

 

Оголи  спину.  Відкрий  рани.  Полий  йодом.  Кричи. 

Я  віддам  тобі  воду,  сіль  і  дві  скибки. 

Я  віддам  своє  небо:  світло,  зорі,  грачів. 

Я  віддам  свої  очі,  губи,  волосся  дибки. 

Відкрий  серце.  Оголи  душу.  Люби. 

Я  заберу  миті,  рухи  і  погляд. 

Я  заберу  музику:  клавіші,  лютню,  мольби.   

Я  заберу  турботи,  ніжності,  догляд.   

Відітни  голову.  Оголи  мізки.  Наклади  шини.  Мовчи.   
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Шаланда (психоделія) 

 

Уяви,  що  небо  відіб’є  землю,  як  дзеркало,  що  твій  

човен  –  рапіра,  що  розтинає  місяць,  що  твої  пісні  –  

тільки  відзвуки  вібрацій  гарячої  лави.  

 І  лава  вливається  в  море,  шаланда  похитується  і  

кружляє  серед  несамовитої  безодні,  освіченої  лиш  мі-

сячною  доріжкою,  Дорогою  Ангелів.  Ти  ангел?  Досяг-

ни  крилом  неба,  і  воно  ужалить  пекельною  лавою,  бо  

віднині  відбиває  землю,  бо  неба  уже  не  існує,  бо  в  

моря  уже  немає  кінця.  Ти  затиснутий  поміж  пекла.  

Шаланда  тріпочеться.  Гаряча  піна,  як  на  зло,  біла.  

Вода  вже  кипить,  зливається,  з’юшується,  осушує  лаву,  

випаровує  пил  з  легенів,  шумить,  бурлить,  википає.   

Не  стрибай.   

Чому  ти  завжди  мене  не  слухаєш?   

Тебе  взяли  в  ангели  тільки  за  грацію?   

Холодно.  Лава  заковтнула  спершу  кінчики  пальців,  

фаланги,  кисті,  а  потім  крила.   

Подивися,  вони  горять.   

Холодно?   

Холодно.   

Ти  думав,  що  винирнеш  з  іншого  боку,  у  небо?  

Немає  неба.  Ти  ж  ангел!  Ти  повинен  це  знати.  Немає  

іншого  світу.  Лава.  Холодно.  Очі.   

Очі  пристосовуються  до  оточення.  Видно  місячну  

дорогу.  Ти  вже  під  нею.  Можливо,  ти  вже  не  ангел.  У  

тебе  ж  немає  крил.  Вітер  розвіяв  попіл.  Вони  згоріли.  

Без  ангельських  крематоріїв  ,  без  печей,  по  вітру,  зго-

ріли,  крила.  Холодно.   

Не  рухайся  надто  швидко.   
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Чому  ти  ніколи  мене  не  слухаєш?   

Ти  вже  майже  на  дні.  Думай  так.  Думай.   

Не  віриш?   

Так,  я  лукавлю,  вибач,  ти  не  потонеш.  Ніколи.  Дна  

не  існує.   

У  лаві  рифи,  сталактити  і  сталагміти.  Чому  завжди  

говорять  «сталактити  і  сталагміти»?  Боротьба  з  самот-

ністю?  Навіть  пил  не  буває  вільним?   

Дивись,  твоя  шаланда.  А  можна  поміж  води  пливти  

на  шаланді?  Утоплені  плавають  морем  на  своїх  човнах,  

поміж  лавою,  рибами  і  сталагмітами?   

Ні?   

Але  ти  ж  ангел.   

Спершу  кінчики  пальців,  потім  фаланги,  а  потім  ки-

сті.  Ти  у  шаланді.  Гавань.  Сонце  випарувало  лаву,  пил  

і  воду.  Скриня  із  картою  неба  закопана  у  піску.  На  

рахунок  «три»  відкрий  очі.  
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Я віритиму тобі, Господи 

 

Якщо  я  вбиватиму  голубів, 

ходитиму  нічними  магістралями  повз  заблукані  світ-

лофори, 

мовчатиму  у  засніжених  парках 

з  першими  пролісками  у  волоссі, 

палитиму  альманахи  й  пожовклі  спогади, 

зриватиму  яблука  у  Едемі  безмежності, 

то  світ  все  одно  не  стане  колишнім.   

Я  віритиму  тобі,  Господи, 

якщо  повз  грачів  хмарами  пливтимуть  метелики. 

Коли  квіти  на  вишнях  починають  гудіти,  я  знаю,  це  

ти.   

Ти  прийшов  у  мою  свідомість   

з  головними  словами,  першими  літерами, 

ніжністю  споминів  й  вірністю, 

що  межує  з  безоднею  на  усіх  топографічних  картах 

і  твоїх  маршрутах. 

Просто  повітря  електризується, 

наповнюється  випарами  й  металами  типу  ртуті.   

Воно  коричневіє,  як  час.   

А  всі  фотографії  залишаються  з  сепією, 

з  серпанком,  з  твоїм  минулим, 

заблуканим  і  непевним.   
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Без крил також можна жити 

 

Коли  над  Сінаєм  підніметься  місяць,   

Він  світлом  зігріє  тремтячі  тіла, 

У  плюскоті    мантри,  в  химерному  лісі, 

У  дотику  попелу  твого  крила.   

 

Про  карії  очі  і  чорнії  брови 

Ти  будеш  співати  поверх  берегів. 

Я,  мабуть,  побачу  слід  вашої  змови, 

Твоєї  і  вітру,  мелодії  й  слів.   

 

Ти  скажеш:  «Сьогодні  вранці 

Ангел  став  чортом,  спалив  крило, 

У  бісівському  нестримнім  танці 

Розвіяв  спогад,  зростив  зело.» 

 

Я,  мабуть,  заплачу,   

Не  з  щему,  а  просто  

так.   

Розтрачу,  забуду,  проба-

чу. 

Я  знаю,  ти  більше  не  

птах.   

 

Нас  вітер  зігріє  під  місяцем  звитий. 

І  пісню  Сіная  в  волосся  вплете.   

Без  крил  також  можна  жити, 

Якщо  ти  любиш  мій  голос,   

А  я  люблю  тебе.   
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Розмотати  клубок.  Покотити  по  світу, 

За  ногами,  за  спогадами,  без  пуття.   

Пам’ятати  про  зиму,  віддаватися  літу, 

Пустелями  вулиць  вбивати  життя.   

 

І  твоє  каяття,  увечері,  в  верболозах, 

І  звучність  повітря  у  твоїх  руках, 

Сніжність  і  вірність  спокутують  втому 

І  сухість  волосся  ховають  в  вітрах.   

 

В  міді  дзвінкій  між  кварталів  невірних, 

В  ламкості  лихоліть,   

Там  друзі  –  не  друзі,  люди  --  як  звірі.   

Готуй  дирижабль,  збирайся  в  політ.   

 

Нас  вітер  зігріє  під  місяцем  звитий. 

І  пісню  Сіная  в  волосся  вплете.   

Без  крил  також  можна  жити, 

Якщо  ти  любиш  мій  голос,   

А  я  люблю  тебе. 

 

Залишити  міста,  урбаністику  вулиць, 

Свинець  у  легенях  і  олово  в  шлунку. 

Ми  плащ  натягнули,  у  чоботи  взулись, 

Решку  замовивши,  кинули  дзвунку.   

 

В  дорозі  до  неба  ми  попіл  зустріли, 

Із  пухом  і  кров’ю,  розніжені  снігом 

Ми  вірили  Богу.     

Перо  було  білим.   
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А  потім  з’явилася  жінка, 

Кров  з  молоком,   

Точніше,  кров  з  плоттю.   

Вона  усміхалась,  сміялася  дзвінко.   

Кров  з  молоком,  пух  з  тілом,  кров  з  плоттю.   

О  Боже,  о  Господи,  жінко! 

 

І  ангел  проклятий,  без  крил, 

З  небесами,  забув  про  життя  і  про  мене. 

І  карії  очі,  і  чорнії  брови, 

Небо  блакитне  і  поле  зелене.   

 

А  потім  з’явилася  манна, 

Та  сама,  манна  небесна.   

Сорокаденний  потоп. 

І  проклятий  Ной  без  ковчега.   

Задушливих  міст  позбавила  ве сна.   

Лишивши  лиш  лункість  Сінаю  і  пісню, 

Що  потім  з  життям  кудись  щезла.   

 

Нас  вітер  зігріє  під  місяцем  звитий 

І  пісню  Сіная  в  волосся  вплете.   

Без  крил  нам,  мабуть,  не  прожити, 

Якщо  ти  любиш  мій  голос,   

А  я  кохаю  тебе. 
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На чужих берегах — переплетення криці із небом 

 

Автор:  Хелавіса 

Переклад:  А.Чурай 

 

На  чужих  берегах  —  переплетення  криці  із  небом, 

А  в  чиїхось  очах  —  переплетення  люті  із  щемом.   

Гей-ох!  —  візерунками  крил  вкарбовані  вихори, 

Ми  чули,  валькіріє,  у  завиванні  вітрів  звуки  впліта-

ла  так  тихо  ти.   

 

Драконяча  морда  —  пошматовані  хвилі  з  розпоре-

ним  небом; 

Пронизує  снасті  лункістю  сяйва,  дзенькотом,  бризом. 

І  місяць-жених  мій,  коханий  і  жданий  удома, 

Нам  не  до  сну,  ми  діти  богів  —  наша  доля  відома.   

 

У  наших  зіницях  —  гострі  краї  вічного  льоду, 

На  іклах  свіжу  кров  відчуваю,  вдихаючи  воду; 

Видно  блиск  лез  поміж  стонів  роздертої  ночі, 

слово  прощання  з  життям,  що  стало  на  мить  вже  

коротшим.   

 

Вічна  гонитва,  вічний  над  морем  політ  нашій  вірі 

Бліді  норни  шепочуть:  на  північ,  у  сірому,  звірі... 

Та  коли  сонця  перший  промінь  ковзнув  крижаною  

водою, 

Зустрічай  же  нас,  вірний,  ми  удома,  ми  знову  з  то-

бою.   

 

І  знову  удома,  і  знову  удома 
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Зустрічай  своїх  воїнів,  Одін,   

утома  забута  —  ми  вдома.   

 

Та  на  тих  берегах  —  переплетення  криці  із  небом, 

А  у  мертвих  очах  —  переплетення  люті  із  щемом.   

 

Криці  із  небом,  люті  із  щемом, 

сяйвом  і  вітром... 

 

На  морозь, 

ви  сизі,  

ви  звірі,   

там  морозь. 
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У руки роки, якори в ями 

 

У  руки  роки,  якори  в  ями. 

Любитись  у  зорях,  кохатись  у  вині, 

Бути  з  собою,  тобто  із  нами, 

в  червоних  тільцях  у  нашій  крові, 

у  безпробудності  марев,  у  поросі  сталактитів,   

у  синяві  хмари,  у  голосі  снів, 

в  задушливім  димі  твоїх  передбачень. 

Тобто  у  всьому,  що  є  на  землі, 

Я  буду  з  тобтою,  тобто  із  нами, 

Любитись  у  мріях,  кахатись  в  вині. 

У  руки  роки,  якори  в  ями. 
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Не глуши рибу 

 

Якщо  я  заглушу  рибу,  вона  буде  кричати, 

Надривно,  безмірно  й  нечутно. 

Ніби,  напхавши  у  вуха  зтверділої  вати, 

Стукатиме  лобом  у  заблукане  судно. 

 

Протяжний  крик  з  болю,  а  потім  всхлипи, 

короткочасні  й  раптові. 

Ти  не  діли  всіх  на  класи,  на  типи, 

А  просто  вмирай  з  любові. 

 

Не  глуши  рибу,  благаю. 

Вона  ж  буде  кричати. 

Торкнеться  голосом  раю,   

а  ти  і  не  будеш  знати. 
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Після вистрілу 

 

Чому  параліч  спершу  розбиває,  а  потім  вбиває, 

Чому  ти  спершу  дихаєш  мені  в  вухо,  а  потім  з  трі-

скотом  розбиваєш  серце? 

Тобто,  спершу  вистрілюєш  смертоносною  зброєю,  з  

тятивою,  дулом  чи  райдужною  оболонкою, 

А  потім  ще  й  добиваєш  --  руками,  словами,  пізніми  

випадковими  смс  чи  спогадом.   

 

Залишаючи  мене  наодинці  із  пам’яттю,  ти  зіштовху-

єш  мої  рецептори  із  музикою,   

З  відтепер  ненависним  Бетховеном,  Шубертом  і  Ві-

вальді,  з  записом  твого  голосу  на  телефоні.   

 

Ти  назавжди  залишила  тепло  на  моїй  подушці,  за-

перечивши  цим  усі  фізичні  закони. 

 

Ти  ніколи  не  любила  фізику. 

 

Може,  тому  в  мене  залишилося  стільки  твого  во-

лосся, 

Довжелезних  ниток  моїх  споминів,  тонесеньких  ла-

нок,  що  зв’язують  наші  серця,  бодай  в  пам’яті.   

 

Якщо  чесно,  тепер  я  теж  ненавиджу  фізику,   

усі  ті  нескінченні  формули,  гіпотези  й  графіки,     

наскільки  ж  непотрібні,  як  вірші,  що  роблять  людей  

нещасними. 
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Я  перестав  вірити  у  їхню  святість,  коли  один  ака-

демік  на  чергове  запитання  про  кінець  світу  сказав:  

«Як  фізик  –  не  вірю,  як  людина  –  сподіваюсь».   

Що  примушує  людей  креслити  атомну  зброю?   

Ось  уяви:  весна,  під  стріхою  щебет,    соловейки  зу-

стрічають  перше  тепло  весни.  Вони  радіють,  перестри-

бують  з  гілки  на  гілку,    гелгочуть,  ніби  гуси,  щойно  

набраною  у  дзьоб  водою,  а  в  нього  на  аркуші  А4  кре-

слення  кінця  світу,  новий  завіт  війни.   

І  все  це  через  того  Вівальді,  його  «Пори  року»,  че-

рез  Шуберта  і  Бетховена,  заради  запису  твого  голосу  

на  телефоні. 
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Тупіт підошв твого серця 

 

Шелест  пожовклого  листя  розсікає  тупіт  підошв  

твого  серця. 

Воно  біжить,  спотикається,   

ниє,  підводиться  і  знову  біжить. 

Воно  давить  на  нирки,  печінку  і  розум, 

курява  з-під  його  ніг  здіймається  в  голові. 

 

 

Як Фадей 

 

Я  –  Лазар,  бо  я  для  тебе  воскреснув. 

Я  –  Мойсей,  бо  мучитиму  тебе  сорок  років, 

Я  –  Хома,  як  Станіславський,  не  вірю, 

Я  –  Фадей,  тому  зраджу  й  полюблю  тебе  водночас. 

Я  –  світло,  та  тьмяне,   

Приглушене  болем  й  яскравістю  твоїх  смолоскипів, 

Якими,  як  вовка,  мене  відганяєш  від  моєї  наживи, 

По  трупах,  по  криках,  по  мареві  безсонної  ночі, 

Я  прийду  до  тебе,  мружачи  закривавлені  очі, 

Змиваючи  сажу  дорожню, 

Я  прийду  і  зраджу  й  полюблю  тебе  водночас. 
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Про ніч, пустелю, кактуси і марихуану 

 

Ніч  –  це  думати  про  вирощення  тютюну  й  мариху-

ани  десь  під  Луганськом, 

Про  сексуальну  орієнтацію  Оскара  Уайльда, 

Про  парадокси  і  мізансцени  у  твоїх  коротких  вір-

шах, 

Про  листя  на  деревах  у  пізню  осінь. 

Про  чорне,  ніби  поліпи  на  гілках,  листя, 

Що  видирає  нутрощі  у  переддощовім  криці, 

Що  підривається  осадом  на  міжстовпових  дротах,  

ніби  на  мінах, 

Про  листя,  що  опадаючи  зранку,  вдаряється  у  лобо-

ві  шибки  маршруток. 

Про  водіїв,  що  голосно  лаються  і  палять  у  відчине-

ні  вікна. 

Ніч  –  це  думати  про  монстеру  і  пеларгонію, 

Про  кактуси,  які  буцімто  їдять  усі  негри  у  своїх  

пустелях. 

Усі  мусульмани  давляться  кактусами  і  вірять  в  про-

рока, 

Потайки  усі  мусульмани  мріють  про  троянди,  сво-

боду  і  грона  шипшини. 

Але  у  пустелі  немає  шипшини. 
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В  пустелі  тільки  колючки,  пісок  і  агонії  спраги. 

Ще  там  є  змії,  розбиті  кабіни  й  загублені  стюарде-

си. 

Тільки  в  пустелях  пілоти  шукають  маленьких  прин-

ців. 

Останні  ж  сидять  на  кріселках  і  бездумно  рахують  

зорі. 

Там  білі  ведмеді  ласкають  в  обіймах  небо, 

Ніби  бояться,  що  з  дзвоном  будильника  прийде  ра-

нок, 

А  думка  закінчиться  всього  лиш  на  мить  раніше. 
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Ідеї легкої поведінки 

 

Просто,  коли  йдеш,  ступні  розхитуються, 

пришвидшуються  в  такт  ногам. 

Коли  мрієш,  то  найчастіше  про  неможливе. 

Наприклад,  стати  винахідником  такої  штуковини,   

яка  б  запам'ятовувала  твій  голос. 

Ось  уяви:  ти  читаєш  мені  вірші, 

я  натискаю  на  кнопку,  і  твої  слова  стають  фоно-

грамою, 

що  стікає  по  стінках  кори  мозків  усіх  інстанцій. 

Знаєш,  якщо  б  ти  була  записом,   

я  б  слухав  тебе  на  світанні, 

прослуховував  би  після  обіду  і  ввечері,   

і  весною,  і  в  час,  коли  піснею  цвітуть  соловейки, 

ніби  конвалії  в  серпневих  житах. 

Ти  читала  би  вірші  Міцкевича, 

                   сміялася,   

заплітала  б  волосся  у  хвости  різних  тварин, 

з  копитами  і  плавниками. 

Жаль,  що  моя  штуковина   

                   не  зафіксує  усіх  твоїх  трюків  із  зачіскою. 

Жаль,  що  мрії  такі  нездійсненні, 

                     що  ідеї  настільки  зрадливі. 

Вони,  як  повії,  ходять  від  сну  до  сну. 

Через  їхню  непевність  генії  й  дурні  думають  одна-

ково. 
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Із нею 

 

Бути  щасливим  із жінкою,  вди-

хати  запах  її  волосся, 

Лоскотати  губи  віршами  про  її  вроду,  оспівувати  її  

голос, 

Знати  найпотаємніші  схованки  єства  і  закоулки  ро-

зуму, 

Читати  її  думки,  коли  вони  геть  не  схожі  на  твої, 

Засинати  на  різних  полюсах  і  прокидатися  у  обій-

мах, 

Цілувати  свою  примару,  а  потім  набирати  її  теле-

фонний  номер  – 

Тепер  це  стало  настільки  ж  природнім,   

наскільки  можуть  бути  солодкими  груші  у  серпні, 

наскільки  великим  може  бути  кут  між  гойдалкою  й  

Землею 

в  Декартовій  системі  координат,   

наскільки  запаморочливою  може  бути  музика  у  тво-

їх  вухах, 

наскільки  живим  буває  вогонь  у  проникливих  тем-

но-блакитних  очах. 
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Про педагогів, якими вже зараз переповнені школи 

 

Моїх  дітей  навчатимуть  ботаніки  й  двієчники.  До  

чого  ж,  другі  у  більшій  мірі.   

Вони  зубритимуть  лекції  і  відіграватимуться  за  своє  

нещасливе  дитинство, 

Демонструватимуть  ущелини  у  власних  знаннях,  ве-

ликі  як    озонові  діри, 

Знатимуть  рівно  на  один  параграф  вперед,  шукати-

муть  хамство   

й  незримий  підтекст  у  всіх  вчинках  і  фразах,  лиш  

би  відірватись  від  теми. 

Спершу  вони  кликатимуть  батьків  по  першій-ліпшій  

причині,   

потім  через  невміння  сформулювати  словесно  свої  

думки,   

просто  збиратимуть  гроші  в  фонд  класу,   

без  зустрічей  віч-на-віч. 

Мої  діти  знатимуть  сотні  шаблонів,  але  не  зможуть  

власноруч  будувати  фрази, 

«Ну,  тіпа  ,  ця  штука,»  -  називатимуть  кожну  ,  кож-

нісіньку  річ.   

З  часом  вони  так  називатимуть  й  маму,   

і  штори,  і  гроші,  які  треба  здати  в  фонд  класу  на  

них. 

Ні  краплі  цікавості,  ні  долі  запалу,  без  ентузіазму  і  

іскор  в  очах 

Діти    майбутнього  чи,    мабуть,  й  теперішні,  сприй-

матимуть  нові  "знання". 
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Теорема про точки зору 

 

Дано:   

Дві  точки  зору,  обидві  карі,  права  і  ліва. 

Пряма  світогляду  перетинає  їх  від  вуха  до  вуха.   

Вони  зв’язані  невидимими  нитками.  

Бо  ж  права  не  може  дивитися  вліво,  коли  ліва  ди-

виться  вправо.   

Це  дивно.  Але  теорема  в  нас  не  про  це.   

Довести:   

Кут  реальності  не  залежить  від  точок  зору.   

Доведення: 

Через  пряму,  якій  належать  обидві  точки  можна  

провести  безліч  площин. 

Отже,  ми  можемо  дивитися  на  світ  як  завгодно. 

Все  залежить  від  нас.  Правда  у  наших  головах. 

 

Теорему  доведено. 
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Собача молитва 

 

Він  ловив  птахів,  обіймав  їх  двома  лапами,  а  потім  

повільно  вбивав.   

Це  було  священним  ритуалом,  він  повторював  мант-

ри,  а  потім  молитви.   

Так,  він  молився  своєму  Богу,  благав  врятувати  йо-

го  від  отрав, 

Освятити  сьогоднішню  жертву  і  пробачити  усі  бит-

ви.   

 

Він  говорив: 

«О  Боже,  Боже  усіх  Бровків,  Шаріків  та  Барбосів, 

Ми  раби  твої. 

Освяти  наші  жертви,  дозволь  нам  ганятися  за  кота-

ми. 

Ми  раби  твої. 

Дай  нам  кістку  на  день  прийдешній. 

Врятуй  від  колючого  дроту  і  скалок  у  лапах.   

Ми  раби  твої. 

Освяти  путь  наш. 

Амінь». 

 

А  потім  він  знову  виляв  хвостом,  біг  до  господаря  

і  лизав  тому  руки. 

Руки  пахли  тютюном  і  затхлістю,  смертю  і  владою, 

Хлібом  і  прив’яззю. 
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Містер Джонс 

 

Надворі  вже  темно.  У  каміні  потріскують  останні  

дрова.  Містер  Джонс  напівдрімає,  але  ще  досі  чекає  її.   

Вона  приходить.  Тільки  у  сні.   

Містер  Джонс  морщить  чоло  і  голосно  видихає.   

У  руці  в  нього  біле  вино,  у  очах  іскри.  Або  навпа-

ки  -  у  очах  побіліло.   

"Так,  Лілі,  мене  знов  погребло,"  -  сухо  констатує  

Джонс,  ніби  слова  нічого  не  значать.   

Його  пальці  простукують  дерев'яний  простір  під  ру-

ками.  Виходить  мелодійно.  В  такт.   

Вона  стає  на  коліна.  Знов  уві  сні.  Нагадую,що  не  

забувались.   

-  Мої  страви  без  тебе  пісні,  -  благає  Джонс. 

Вона  не  розуміє,  що  це  благання.   

Як  не  дивно,  я  теж.   

-  Ти  пику  таку  не  корч,  милий  мій  Джордж,  марні  

старання. 

У  мене  сім'я.  Я  не  твоя,  містер  Джонс,  не  твоя,  -  

на  "містер  Джонс"  вона  підвищує  голос,  робить  паузу  

і  видихає.  -  Ти  подарунок  на  кілька  ночей. Ця  гра  не  

варта  свічей.   

-  Кілька  ночей,  кілька  свічей  і  я.   

Хіба  так  важко  забути  слово  сім'я? 

-  Містер  Джонс,  як  поживає  пан  Дрю?  -  вона  нага-

дує  йому  про  щотижневі  візити  до  психотерапевта.   

-  Він  буде  страшенно  радий,  бісовий  аналітик,  -  ві-

дповідає  Джордж,  приймаючи  пас.  -- Давно  я  не  тішив  

старого  примарами.  Я  думаю,  він  вас  позбудеться. 

-  Містере  Джонс,  моя  компанія  вам  остогидла? 
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-  Так,  ви  постійно  брешете. 

-  Ваша  примара  у  вашому  сні  вам  же  бреше?  -  лу-

каво  закотила  очі  примара.   

-  У  тебе  немає  сім'ї,  -    каже  Джонс  страшенно  са-

мовдоволено. 

-  А  у  Лілі  є,  телепню.   

На  цій  фразі  він  прокидається,  повний  рішучості   

відвідати  пана  Дрю.  
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Загнаний в ранок 

 

Сама,  зовсім  сама  в  холодній  кишені  ранку. 

Темного,осіннього  ранку  з  інеєм  на  траві. 

Морозний  вітер  згинає  осику,  псує  осанку. 

Боже,  як  холодно  надворі. 

 

Чим  ти  вбиваєш  рум'янець  на  щоках? 

Чим  фарбуєш  свій  шарф?  Може,  кров'ю? 

Ангели  топчуть  травицю  при  кроках? 

Такі  світлі  ангели  вбивають  любов'ю? 

 

Я  знову  загнав  себе  у  цей  ранок: 

Холодний,  морозний,  з  інеєм  на  щоках. 

Що  мені  до  чужих  осанок? 

Це  просто  початок  жовтня. 

Це  просто  осінь. 

Це  просто  сніг. 

І  це  просто  крах.  



 

34 
 

Обхопити пазурами крило 

 

Обхопити  пазурами  крило,   

Вилетіти  у  вікно, 

Зачинити  його  ногою. 

Стерти  у  пам'яті  своє  ім'я, 

Щоб  не  згадали,   

Щоб  не  шукали. 

Навіки  забули. 

Двері  закрили  й  без  мене  заснули. 

Намалювати  щось  на  прощання,  інеєм. 

На  хороші  сни  аж  до  ранку,  синії. 

А  потім,  щоб  встали,   

Та  не  літали, 

Бо  я  полетіла. 

Щоб  тільки  кохали, 

Бо  й  я  так  хотіла. 

Але  не  любила.   

Уже  пожаліла. 

Чорну  пір'їну,  одну  лиш  єдину, 

Птиця  моя  загубила. 
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Тобі сняться приємні кошмари? 

 

Тобі  сняться  приємні  кошмари? 

Поцілунки  вампірів  і  ласки  убивць? 

Стежка  -  це  символ,  дорога  -  це  кара. 

Головне  -  не  забудь,  обов'язково  помстись.   

 

Принеси  мені  груші  з  Едему, 

що  віднині  попали  під  вето. 

Ми  вже  не  разом,  але  ще  ідемо: 

Про  нас  не  напишуть  в  газетах. 

 

Теперішня  ти  геть  не  схожа  на  ту,  карооку, 

Це  мої  пісні  вічно  збивають  із  толку. 

Мої  слова  проходять,  залишаючи  рани, 

Обійми, поцілуй, візьми, ніби дане. 

 

Посади  мені  квітку  у  полі. 

Вона  там  буде  єдина. 

Не  випробовуй  мою  силу  волі. 

Будь  мені  матір'ю,  я  тобі  -  сином. 

  

А  хочеш,  я  буду  батьком? 

Я  прочитаю  тобі  ввечері  казку. 

На  ковдрі,  де  латка, 

Ми  обіймемось  разом. 

Я  тебе  поцілую  за  вухом  і  вийду  з  кімнати. 

І  на  мить,  лиш  на  мить,  ти  забудеш, 

Як  мене  звати. 

 

Ми  будемо  гратись  у  "кішки  та  мишки", 
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Будемо  горланити  у  під'їздах. 

З  банок  в  нас  позлітають  кришки,   

але  все  ж  ми  є  надто  різні. 
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Безкінечна історія про муху 

 

Муха  сідає  на  стіл,  потирає  передні  лапки  і  пікетує  

на  мене.   

Я  зганяю  її. 

Муха  сідає  на  стіл,  потирає  передні  лапки.  Пікетує. 

Історія  без  кінця. 
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Скажи, ти вбиватимеш мене довго? 

 

Якщо  б  твоя  найрідніша  людина  працювала  кіле-

ром... 

 

Скажи,  ти  вбиватимеш  мене  довго? 

З  тортурами,  криками,  болем? 

Ти  вбиватимеш  мене  власноручно? 

Лезо  на  шиї,  на  ручці  ножа  рука.  Твоя. 

 

А  плакатимеш?  Тільки  чесно. 

Чи  підеш  в  міліцію  з  чистосердечним? 

Ти  викинеш  мою  зубну  пасту 

з  третього  ящика  над  люстерком? 

 

Може,  повзтимуть  мурахи  по  тілу, 

коли  ти  знову  мене  згадаєш. 

Тільки  це  не  до  діла,  кілер, 

Ти  будеш  вдома,  а  я  -  у  раї. 

 

Ти  відкриєш  сімейний  альбом. 

Спільне  фото  на  першій  сторінці. 

На  твоїх  долонях  засохла  кров. 

Пам'ятаєш,  тоді  я  порізала  пальці.  Папером. 

 

Ти  поглянеш  на  свої  руки. 

-  Чорт,  негайно  звільняюсь, 

Тільки  спершу  уб'ю  ту  суку,   

котра  тебе  мені  заказала. 
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Меч і звитяга 

 

Твоя  звитяга  потоне  у  Чорному  морі, 

Сміливість  завиєш  у  білі  вітрила.   

Ти  тяга тимеш  мотузками  неонові  зорі 

В  бажанні  розправити  зв'язані  крила.   

Забудь,  відішли  світ  за  пегасом, 

що  зникнув  за  небом,  у  синій  безодні. 

Меч  і  звитяга  завжди  були  разом: 

Фіаско  чи  лаври  -  твій  вирок  сьогодні. 

 

 

  



 

40 
 

Я -- серпентарій 

 

Я  --  серпентарій.  Мої  змії  --  слова.   

Вони  зав'язуються  у  вузли  і  сплітаються  в  танцях.   

Я  --  пічка.  Мої  думки  --  це  дрова.   

Вони  потріскують,  а  мокрі  шиплять  уранці.   

 

Тільки  уранці,  бо  там  роса  каплями  падає  в  небо, 

А  потім  життя,  метушня,  й 

Горіти,  горіти  їм  треба. 

 

А  слова  плутаються  у  сітках.   

Хоч  слизькі  й  холоднокровні.   

Вони  сплять  на  моїх  руках, 

Я  співаю  їм  колискові. 

 

Моє  підсердя  --  роддом 

У  ньому  народились  гадюки. 

Я  вдихаю,  щоб  запалити  вогонь, 

Та  дрова-думки  не  розпалюють  руки. 

 

 


