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" Твір 7 березня "
Вони нищили будівлі 1 звертали шатра великих 
торговців їхні службовці розносили хвороби 1 
били хвостами тих хто виривався вперед на до
розі до пекла сімдесят днів 1 ночей точилася 
кривава чвара проникаючи у груди матерів че
рез кров малюків їхні очі шукали міцної опори 
1 всі опори зтоплювались в болото Іскрами Бо
жого гніву майстри його гірше мастурбації ро
злягався глад 1 мор зимою 1 влітку квітки ста
ли проститутками а вільні селяни ковтнули жо
вчі митися у воді стало небезпечно через ве
лику кількість мирних бацил що несли смерть 1 
прагнули людської* крові кров людей холола мі- 
зки завертались набік в коров'ячому молоці 
розчинилась кров вікна тролейбусів лопались 
на ходу 1 ставало видно мільярди веснянок на 
обличчях подорожніх вони не втікали геть а ці
лували свідомістю кожну травинку завмираючого монстра вони вбили надію молюсків на життя 
у глибинах простору через нові наукові відкриття 
1 з кожним днем небо все більше наповнювалось 
любов’ю а готови мешканців лопались від проти
кання стрілами з юпітерного матеріалу сеча 1 
сечовина" перехлюпували хвилями через 
фундаменти 1 цоколі 1 не вивітрювались вони при
пинили піклуватися про людей бо Бог піклується 
про них 1 в їх душах запалав вічний всесвіт 1 
вогонь в їх душах запалав вогонь 1 в їх душах 
всесвіт кожної ночі розшматовувався розколював
ся невидимою силої солі до«Існування енергії 
світла 1 всі теореми зійшлися в клин зламавши 
свої зуби мусило*бути так вічно зводимий трамп
лін задрижав 1 розплювався мільярдами лижників

1 найголовніше те, що в цих бд й влюбляються

А любов описувало двоє синив один з Гіпетотеху 
а другий з річки Бета Лама сидячи в позі лотос- 
на березі річки а другий на роздоріжжі все об-



сипалось діамантами а верхні кошики були наповне
ні скирдами сіна звучала музика що нагадувала 
море залишене на самоті точило людського духу 
переливалось виноградним соком а чаїнки тан
цювали навколо нектатэу гарячої води настав час 
коли чай відділився від чаїнок 1 води а музика 
від магнітофона 1 тіло одного з синів перестало 
бути містилищем духу 1 душа відділилася від ті
ла а Бог від слів у Біблії 1 земля перестала бути 
місцем Існування рай відділився від повітря кім
нати 1 сонячного проміння 1 все,ЩО ЗВІЛЬНИЛОСЬ 
опинилось разом любов подарувала це
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Чого не зробиш заради світла
Прощай набридлива темрява
BuöycL, діду сі, батьки 1 мамки,тьотьки 1 
дядьки,хлопці 1 дівчатаосюди на вулиці,вдома,в гостях,зустрічні й 
стрічаючі L гості,по роботі,з випадку,з 
розмови чи з допомоги я подарую вам світло 
через оцю писанину
Де недавно згорів театр
Також у місті розвалили друкарнюХто з вас хоче знятися у телепередачі
Кому зрозумілий мій замисел
Де знайти вигідне заняття
Рентабельне виробництво,холдингова компанія
підприємництво.61знес,Інвестиції,податки,
и’еси,спектаклі,сюжети,навіть поеми
Все це загасло
В темному лісі в хащах непролазних е гадяви 
до неба відкрита на ній жевріе вогнище 
Едина ціль цієї галявини це щоб жевріло 
Вогнище • .
Ф1 'il.ii с, Кодак, Іііарп, Е&цжі електроніко
X і1 б з назвою"ранковий" руки немиті
Макдональдз смердючий убивають проміння І
проміння їх вбивають
Сидять уже в горлі чай з шоколадом'
Віджили свій вік бутерброди 
З нікуди в нікуди гетюі вціляють з вуїпниці 
відчиняють двері,п’ють чай 
Пишаються п’янню куделю питають а хто ти така 1 лунає вітчизна
Загорнуті в шибку кабанячі мізки підсмажені 
опиняються в шлунку разом з хлібом 
НДзрІ лі. прищі .фурункули 1 різні паршивості 
Все ніяк не лікуються мазями 1 людина 
вмирає живою

Л4(?овіг: Андрій 4 "Аккумулятор"
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Риби згортають свої наздети їх закорковують 
овни в намисто їх подарують в резині в букетах 
Курять 1 п’ють хулігани 1 вбивці
Зуби на пояку штори в прихожу дід повернувся до 
баби спиною спить перехожий убитий напрочуд 
тонкою стрілою
Листя підпале знову вмостилось на гілки дерев 
Вимите світло з милом 1 молоко 1 цибуля аж 
хочеться їсти 1 нити 1 жити
Кудись зник пудель хазяйки моєї мабуть, утопився
щ ф  вигідніше при,думати за місяцьюівноперий 
рівноперсий 1 рівноликий ^
салежно від освіти займатися алхімією
Стожари пульсари марси венери лиш відблиски 
сонця 1 знову убивство
Талісман чорношкірого біле волосся норвежця Талісман норвежця чорна шкіра заїрця 
і Африці не буває снігу але сніг Антарктиди 
темніший зубів африканця
Зовки санітари всесвіту підняли з дна моря 
скаЬ'б бадде ль хронік чяфіоомудрого 
іисольніоть війська запеленута числами шість 
і одразу розпочалися розкопки галицької 
мінералки бо ніщо виключно не встояло перед 
спокусою надурняк пообідати побагатіти
П 0 М 6 Р Т И  (?-р-р/»УвН

Густою иарбою мастило світло пророка з Гонолулу чи Голівуду
З удачею його цього разу квасу не вистачило 
був би порох ввірвалось би все тільки хапай гав 
і саджай їх в кліть вигодуєш то вони вже й не 
втечуть
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Закинута вудочка прямо в центр озера 
Загін відчайдушних шурупів злетіти не зміг 
на житті карасика
Нові динозаври Коля 1 Вася минули мене вузькою 
вулицею вандали що бірки не носять 
Взуваючи кеглі зверни до пророцтв свій 
насирений погляд
Гуде в них пейджерна лінія передач 
За мільйони років руками не мацана портфеля 
міністра фінансів 1 економіки суто держави інкі 
Киваючи з мамою кавою визнаю книги рудиментами 
А хто може більше давати світла ніж кінь що 
на прив’язі
Рано закінчується вірш що почався увечері 
ГантелїГнарешті гастролі свої почали а я вже 
нанюхав̂  в піджак тюремного диму 
Потрібно лише світло 1 побільше світла 
а свіжість почуттів 1 темряви обман це надто 
дорого для нас для бідняків 
В криниці вивчати букви словника а поруч за 
столом все картярі 1 все персонами дівчата чи 
жінки
Дитини крик колись 1 я так міг кричати не 
перевершити його нікому 
З вад звабили людину а їй потрібні цифри 
лежебоки у лати вдягнулось слово чиїмись 
штурханнями 1 ніжна-ніжна мова потекла 
ГІаром зі Славіком зондує океан ганяє хвилі 
чеше павутину 1 скорпіон готує жало 
Панцир мрій завитий в друзів дороге вино 
замшіле пиво точить свій нектар' на таксу смерті 
1 рятує бурчить в кишках 1 висихає зумівше диво поєднати з безсмерттям 
Течуть 1 рухаються ріки як ланцюги грайливих 
хмар Іде ігокльов то ж ну. не спати освітивши 
всесвіт з краю в край 1 підтягнувши безкрайні 
струнфпиці мухомори 1 щелепи хто вухастий-вуха 

~~ 1 знає міцно лижа де гора
А кока-кола плаче 1|ридае
З рідкого калу викладена приємна усмішка трударя 
Гора зникає дихає ефіром 
Мандруючи!; 1 мандрівничий сидять вдома 
намащують на слово булка слово- мас ло
пишаються з вітрин розбитих каменем
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1 їм лишається п&ть цілих дві десятих
Кордон між каноїстом занедбаний
Вантаж чола лантух на тілі воїна
Загублена у сумі споживань одна голодна прерія
Істоти в ній всесильні 1 пророчі монстри там
Відмінні від людей гуканням двогодинним похви-линно пломбір куштуючи в пів-ока
Зміст журавлиного крила щоб пальці всі обрубками
стали це брага серця сполоснутого в спирті
Кардан прокинувся у березні у ребрах коливалось
лоббі квадрат кашз а круг вбивав на місці але
всього лише у залі поступово холодець зварився
А де людина що константою назветься
Так само 1 безжурний Евгеній дощем двоногим
пробіга над містом а контури гори Юрася
переплітаються Із знаками Сашка"
Бандит Борис годує диких птахів останні трави 
скормлюючи їм 1 голубів високих проганяє 
дитинство юність вийшли з берегів 
Поет своїм віршем німіє
/вірші про гантелі 1 константу про Пашу 1 Костю, 
про підпале листя про Андрія,Інші вірші з Імецами про Інших моїх .друзів/
Р.§. Вірш : Греція володарка Кїпр^

кордони Турції забитддошками 
/присвячується Бодику/

Лютий 1933 р.



31 мною сталася пригода Я взявся за живіт 
Моє склепіння настільки розслабилось,що я впав 
на полиці іі нестямі я'стягнув кружку з столика 
1 почав жадібно пити Моє горе було настільки 
великим що я не витримав 1 застогнав Мені 
полегшало,але на стогін збіглося багато людей;I почали діставати мене до живого Хто шарпав,хто 
плював на мене,а хто просто лаяв мене з усіеі 
сили Я розі лакався але моє обличчя не вкрилось 
сльозамиМені не стало житятя Я шарпонувся в один бік 
в другий 1 зрозумів,що втеча неможлива Тоді я 
з відчаю закурив тютюну Мене обдало хмарою диму 
і смороду але я відчув себе американським 
Індіанцем О.моя халепа,що чинити з тобою Я взявII кинджалом за горло, але вона лише поперхнулася 
Тоді я встав на повний зріст 1 не дозволив їй 
мене чіпати,їй не знесилити мене,хоч це я 
написав бо розгубився

О.мій новий жанр поетичної скарги на довко
лишній світ,що ро зо тав ляе.с воі правила 1 оцінки 
Дай мені розради 1 втіхи Поки я пишу це,я ніби 
раджуся з кимось,слова стають мені на підмогу, 
я виговорююсь,закриваюся за ними Невже це ліки 
для знесиленої у боротьбі з темрявою світлої 
душі Напевно моє світло все гасне,невзмозі три
мати темряву на віддалі 1 та встромляє свої от
руйні жата в помираючу душу що жаліється у цих словахА може це нові поривання розіп’яли душу на хре
сті гріха Можливо це 1 е душа антихриста,лжепро
рока, що гнусаво втягує за собою в пекло тисячі 
Інших душ,стверджуючи,що любить їх.0,великий світ,який давно треба знищити кожен сантиметр 
якого нагадує про коханняіцо виснажує мій ... - розум 1 доводить до каяття мої нерви 1 зрештою 
кидає мене в прірву будь-чого:печалі,злочину, 
самогубства 1 т.д. але не любові Де той живо
творящий майстер,що вдихне життя у вічні колони 
мертвого міста 1 дасть їм свій сенс

Андрій Лісовий "Продовження"



Я плачу '1 ридаю сльозами розміром з море Мій га
манець сил пустий Я чекаю випромінення.яке дасть 
нам тіла,що світяться Мій німб вимагає цього яви
ща Я до даху спраглий дощової води Мій дах це 
криниця Я співаю госпел 0,чарівні висоти звуку 1 перші спалахи надхнення Молоді кохані сплелися в 
закрутах роялю 1 незносимі один одному А я знай
шов собі кохану.1 мене це так спрямувало,що я пе
рестав їсти 1 пити 1 став займатися спортом Моло
ді пагілки дерев це весна Пустотлива збірка пісен 
що виспівуються дзвінким голосом Мила кохана йде 
поруч зі мною а на плечі у мавпи червона троянда 
Я знаю,що в казанку вариться м'ясо і мені доведе
ться його скуштувати серед посту 1 от я підходжу 
до розгадки Куделю слів порвавши бармен глядить у 
сумку шукає,мабуть гроші усі собі забравши ховає 
їх в піджак а звідти вилізає огидна гадина 1 пря-і 
мо йому в писок заштовхує свій хвіст він дико по
зіхає, втягує 11 у середину,де та мирно спочиває 
до ранішньої їжі набравши вигляд змія ця їжа рве
ться назовні 1 в роті осідає розтрощуючи зуби Па
длюка хоче їсти я вигодую тістом собі дітей на 
зміну й впаду в компостну яму 0,Боже,Дух 1 Син 
Невже мене замучили й добили остаточно 1 це 1 вс* 
розгадка Невже я не один НІ,не бувати цьому Візь 
му я в рот цигарку 1 ні про що не знаючи вчиню 
якусь провину Хай будуть мені судці ті,що продай 
правду,іще 11 не мавши від неї відреклися НІ,не 
через ці трухляві символи я зраджу 1 зфальшивлю В мені душа пророка ще жевріє"й горить Хай будуті 
вулиці усі наповнені незрозумілим. 1 гнітючим, 
дійством,я відрубаю їм хвости 0,ти,моя стомлена 
голова ти,що зазнала стільки втрат 1 падінь,хоч 
1 не з 6-го поверху О.всі члени мого тіла,що зно 
сили страждання мого духу 1 його витвори та Ігри 
стільки днів Заспокойтесь навіки До нас прийшла 
весна А поки ви будете заспокоюватись,я вмру Ко
жен день буде відмічений що над міру таланту 1 
нарешті пирскне щастя університету і Комінтерну 
Велике диво досягне успіху



ЛІідоій Лісовий "Далі”./ червоному кольорі згорає ріка 
І шевелиться ліс на узліссі мети 
Гострі жала коня повертають нас взад 
Перегорнуті стріли
Телефон перегорну тих стріл новий номер взамін
Я у казусі .,;умки згораюча мить перехрестя
Чути спомин навздогін Це криваві сюжетиЗламана гілка робить свої піруети на лезі мети
Ввігнана мить волога шабля фарба помсти що нею
торкаються гі вого чола Антарктиди
Нові чола богатирів щось нове у картинній галереї
1 вирослі витязі згадки не мають про мене
Гак сміття чорний поклик особливих площ
Вільха стиха нашіптує чиюсь довгу розмову книжок
Лагідний вітерець долини розмовою пестить
Перохняблені коні гальмів стиха гудуть
Б'.ють колеса об рів домовини
Пустка лише через край б,е село 1 вогонь у потили
ці нашій роздмухує диво
Сон в горілій ночі 1 опівночі свист пориває щоб 
встати й .летіти Відьомський бал нас приймає 
усіх аж не сила терпіти
Зчерствів хліб наших лиць 1 судома звела перетягнуті маски облич
Вогкість стін 1 будова стелі нічого не жде 
Вогонь манить полум,ям 1 темрявою навколо себе 
Це доволі просте почуття любов заржавіло мов кров
У суглобах о твоя біль народжена мною 
Кожен витвір будов нас минає без вороття 
Лиха пристрасть 1 повітря 1 проміння достоту рівне як твої волоски з-під КІГТЯ
Знову день нолотавий від висхлого сну 1 повітря 
триває щомиті шорстке й непривітне 
Чорна шляпа циліндр обвиває моє обличчя поцяткова? 
фарбою змін у житті динозаврів 1 інших тварин 
Горда віра в ніщо пише бути пророком довічно 
Тепла лагідна степова широчінь запрошує спати 
Вухо слухає мову тварин І забігає вперед недослу
хавши
Я не можу сидіти 1 просто чекати 
Спогад вороняче гніздо на гілці знань 
Можливо не доїсти сир 0 гони-перегони 
Я зможу завмерти 1 вислухати долю
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Залізні ворота відкрию рукою зачинені вщент упора 
Булавою усесвіту зсуну з місця скрижалі на 
покручнях
Завмерлі троянди в моему саду так поодинці 
блищать на сонці що сходить на них подивитись а потім заходить убік
Відмінна акустика тут через те,що сонце 1 звук 
єдиніЯ майже в промінні чую свій крок 
Політ до сузір’я Венери
0, Ангели що надихають мене 
Невже зи богоподібні
Ніби зірки — на небі опинились 
Чути як дихає в протигазі дівча 
Щасливе проміння атомної бомби 
Піднімає хурделицю вверх
Зайн > ялося сонце 
У віконце перегаром чути осінь 
1 проміння сіре димом переносить вогнище
ПриЭьба всіла
На вітальні навмання цигарка 
Свій знайшла притулок 
Рано-вранці швидко встала квітка 
1 вдягнула чоботи чоботи бігти на весіляя
Рік уже у стелю потрапляв сніданок друга 

, ̂ Гарного з дитинства майстра на всі руки 
у/ 1 лише циганка звечора до ранку мила свої руки 
у чужій постелі
Небо вистачить для ніг 
Кожен патріот
/Нудота від сірого вуха до сірого рота 
. Сон скошена ніч 1 слова 
Мокне моя голова під дощем з паперових реклам
Скандинав сконав 1 пустив пару бульбашок в воду 
1 притьмом збігла зразу ж вода на свободу 
Не питайся куди те натхнення втекло 

Ще з самого початку 
Вірні доузі мої приховали печатку



ііиову треба води пересохлому роту 
, Нікуди від жари не втекти 

Л.ІІІ хоч холодно буде 
Кров у нижніх кінцівках тисне 
Серце у п’ятках
Камера смертників облудна камера
Нова спрага скувала мені ву ста 
Це шалена крига береги надірвала вагою своєю Повий дрізд зі свого гнізда 
Враз озвався чарівною мовою феї 
Чути писки звірят мишенят 1 картатих гвинтівок 
Що врізаються в плоть самих перших хто встиг на 
відстріл 1 мило дивитися як падають трупи пооди
ноких мешканців троянди
З нами той хто прийшов уночі вийде обов’язково 
На шляху у цвяха зустрічається слово 
Слово можна пробити одним 
А вбити товщу води не посилить 1 дух
Падать пагілкам е де 
Це місце просторе 
На березі моря
Золоті пластівці ці дівчата 1 хлопці 
Вилетіти 1 потримати сонце за носа
Ранкове зміїсте проміння сонця блище неначе гедзь 
у вусі свище 
Гака це пісенька звучить 
1 б’є по вухах денну рибу 
1 у вухах Іще бринить
Мов крапля чистої роси упала на мої сліди
Ми йшли косить траву 
Ранкове сонце встало 
Гули гедзі та не кусали 
1 довго гризла душу пісня ця вчорашня
Робота зранку до сніданку 
А далі смерть навколо рота 
Смерть шукає подругу
В землі завбачно'викопали скарб переговорний

- и -



Асиметрія на двох крилах літає
Сторчма кувирком прямо вниз головою у хлів з
тютюном
1 забуте дитинство пригадаєш колись вечірком 
Нині ниже троянди на своє намисто зима вдова 
1 зелена ліщина схожа стала на зімкнутий 
біб по весні
Піруети дає щедро вона уві сні кожен бачить 
себе на своєму коні
Нині знов я натзіжу купу гілок з різних дерев 
осики берези дуба калини 
Буде свято в сім’ї малюків 
Гілки просто висять
Нині все по-простому ми вирішим з ними
Всюду квітнуть ГІЛКИ
Бо прийшла вже весна
1 погнала Із річки льодини
Тоне в гічці печаль
Знову ми малюки 1
1 гостріше стає на долині
Знову новий вогонь
Хай огорне мене
Батьківщино мене не чекай
Хай вже коштом яким
Я здобуду той рай
Хай не буде сумнівних розмов
Спати лягти мати на меті 
В принципі простоВуха настав туди де багато проблем 
Так залишають посади
Не мати зла на стрічного злочинця сприймати 
факт як кайф
кожен день може бути останнім .для тебе у цьому 
світі
Стань на граблі перший раз 
Другий раз*козирний •
Ніж 1 сваволя у грунті думок може так вийти 
Робот роботу робив свою навмання в нього теж 
вийшла заява
Зморшки чола йому не розправляти майстер на 
вигадкиВ торбі шукай свій гріш 1 знайдеш ти не одну 
копійочку



/

Пустиш у мене стрілу тятиву ти сильніше тягни 
Смою роботу Бог справедливо робив
Стан твій округлий парує мов птах 
мірка де нова в старих небесах 
Тиердокрилий орел дух що летить 
Від свого полювання тебе вбереже
Дух опинився у плоті 
Який це номер
Машина каділак *
Чозел танцює тупцює «
Смаглявка в Індіанському гурті задер.ла носа вчасно Ідучи за чередою в лісі край села.
Майбутнє дерево голодне наче кров якогось звіра Дим від вогнищ змалює тіні
.алі жде його дівчина ■, .\
У Петра 1 Павла вкрали конюшину
"еред степу широкого де небо кр'аем зачерпае
вогнисту росу чийогось горя можливо є вихідіа той світ де чебрецями квітнуть калини
І па просіці ти зустрінеш тигра
'райливий пес моря війни у певедачі сиру майжегаяв участь
йльха насичена розмовою про вбивство иілишила цей світ думок
" Сад \/Вуха відкриті до неба ми з тобою наставимо долі 
широкі вмиємо ріками досвіду щирого сором зберем 
він нам за вітрило буде правити нищим голівкам 
хай перехопить дихання ще раз в крові я скупаю 
шву сврю вилиті вина усюди ятрять моє серце 
гірко минає любов лише можна почути як сотні 
троянд стугонять в мою душу зайве казати до не
ба прости коли кров твоя згорнута духом сором 
сміятися над прахом мертвих але 1 вірити в них 
не слід зустріч буяння нас жде у саду Антарктиди 
1 повість нову розкаже отець заблудному сину 
змочена смерть лише тони троянд перед нею наче 
ізі сні син Алілуї гору бере над сходженням сонця 
Донь на шматки роздирає одягнення ночі 1 громить 
загони упалих бійців сім раз на день прокидається 
пролісок в лісі соршсою знову опівдні це сталось
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сховалося сонце 1 вітер нам залишає зривати тро* 
ди любов‘десь застигла у галереї міста,що зветьс 
духовно як провесна дива геть завірюха несе на 
щент поруйновані'житла людей буря в пустелі пус' 
гне намисто додолу скриня пуста в ній було вже 
стільки чудес тепер настав час повертатись акто̂  
_додому ____
Лови на звірів лови першого звіра радість зброї 
верхня губа гуляє між торбами ніби напилась 
компоту з шоколадом голодна їй не вловити звіра 
ти плачеш гонг б'є по голові як марення в три 
години літнього ранку пливе у плаванні риба 1 
двоє рибалок з нею як прийдешне
Ти б у трикутник сховалась героя Феба жінка 
Ти б моє серце взяла руками й в порошок розтерла 
рюб можна було його вдихнути вітрові в полі 
31 стражданнями я хочу щоб ти прийшла до мене 

такими .щоб розривали груди ДО 
найменшого нерва щоб плакала й голосила кожна ' ... 
клітина мого тіла щоб не було ходу „ від них, 
щоб вони приставили мене до стінки щоб вийняли 
з мене серце я хочу дощу з сліз 1 крові я хочу 
безмежної болі хай моє обличчя покривиться до І
невпізнаності хай я не зможу спати а тільки Ь
лежатиму з закритими очима бо вже не сила 
глянути в вічі життю ти знаєш про що я говорю 
принеси мені цю гіркоту хмари несіть блискавки 
злі й безжальні але жалячі в саму суть спокою 
хай здиблюють кров 1 дають їй натхнення вмерти І 
щоб дати крила духу мому > ч(і\' Ол
Ш  прибули сюди для чого питай мене яка підмога 
нам потрібна чому ж на ваших кораблях нема 
ракет ракет їх безліч вони заховані у чреві 
кораблів 1 сила в них велика о сину ангелів 
небесних чому ти не Ідеш до нас у чому вся твоя 
печаль що проглядає на обличчі за чим цей 
небачений ще досі жаль зараз вся земля обернеть 11 
в ніщо ми прибули сюди для цього то за чим 
жалкувати о славетний сину мавп двоногий ти 
підло обманив природу свою тобі дали ми світ 
тепер все заберем віддай назад 1 ми дамо тобі 
новий тривога серце охопила підійди 1 я насичу 
твій мішок кісток пречистим духом мені не друзі 
ви але й не вороги я вас не зїіато можливо ви чорт 
ви ж прилетіли з двох стовпів вогню а боги ходят 
ліо воді ось я іду тому я бог до вас мені нема
сі Ч И М  1 Ф ТЛ  1 м га  ттт. ь И  &  т> -П Я  _  т  ТА



й Серенада великих богів гімн всенічнийсон опівніч
ний .ти пануєш в населеному пункті ти їси качку ти. 
дивишся на повітря 1 зорі в ньому коливаються стерті плазми ти переливаєшся з вуалі в вуаль напах- 
чену тюлькою у темному оксамитовому вбранні ти постаєш 1 входиш у невідоме приходиш моторошно зненацька вуглини ворушачи у вогнищі криниця 
Чугайстер ловить твої тіні вислизають з його рук 1 ховаються за старезні дубові хащі почерзі калинова сопілка вихоплює з пітьми їхні тіні біля фонтану парна арифметика геометрія праці солодка в тривозі 
запліднення сумно в привіті кличе тебе незугарна пляма на жовтій сосочці тубільця воля на гострих списах 1 спицях велосипеда розтягнутих вусібіч ЯК 
четвертоване конями тіло 1 прямокутник твоєї будови _•£- 
милується моєю долею ти піраміда кохання в лоні природи ТИ триглодит перевернута призма В уяві -і’ 
вбивці ти старий камзол вивітрений 1 пронюханий 
вітрами Гірко м’яко низько дрімотно співуче дівоче / 
по-дитинячії мертво 1 сонно ти перша святиня держав*̂ :'// ? 
ного саду ти вугільний комин гострий мов спіраль з арматури у коштовній роботімайстра такого як я періїюприЗульця з" далекої зорі- вогні міст 1 сіл 
важке проміння триколірне важить декотру мить більше твого цілунку вуха 1 ти присідаєш в моралвну чергу 
з мозолями на темній воді пастки пазурів вигукують в небо зойки пташині переливи гаснуть мов троянди в 
зотлілому лісі в якому ти перемогла вепра товста 
мить сповитого в пелюшки новонародженого простору вусібіч прямують динозаври 1 тигри тундра вогка й непривітна лежить зранена 1 ти її милий 1 жаданий' 
ти І1 всесвіт ти 11 дім 1" ти 11 чоловік 1 ненароком ти; бачиш двері 1 стара циганкавміло пророкує тобі 
нанизану на довгий шлях.душу навіжєного вжени меч 
гострий свого побажання в неї: відчинити ті зламані кимось двері 1 побачити там зустріч світил наче г • 
перше миле втікання кота до ніг розписаної 1 розі-ч.г х  
кресленої візерунчатої ведмедихи пиши наче пророк \У У 
заховався за запиленим роялем 1 впадає в око"мого 
непохитність в зелених шатах краєвид недозрілої 
моди перехід трансу у щось неминучо бентежне 1 ти 
прямуепҐпереходиш згоряєш падаєш 1 нормально 
тренування перегодом псує нашивки 1 штампи лиця



вивантажують нарди гостям пива сандалі ти моя
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„ і , , - -----------  -------- — — ■*•-* ^сандаля блакитна вбивця принесла в жертву мої 
оторочки лишила неторканим порив торнадо в лезощ к  
ввійшла щоб отруїти хіть гада ти траграма лозунгу* 
за мир 1 осіло в тшщюцентному розчині диво х,;ірі 
висвітлилось в твоїх руках антарктичне сяево^ітишж 
пугачу дала з’їсти молюска 1 принишкла біля його££ ніжних пихатих вилиць на плівковому обличчі з якогс . тхнуло водою гербіцидною ти новими рампами • 
осягнула його трьохпимірне пекло 1 сміливо поверну
ла першовартність зникаючому індіанцю гасло твоє; ,т сповнилось'мріями пташиними персами дівочими’ 
невистиглими [«.ляхами варіантами крові групи пироги
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їльшє~іщрріотірїто̂ іігпті—важке проміння триколірне важить" декотру мить-̂  
твого цілунку вуха 1 ти присідаєш в моралвну чергу 
з мозолями на темній воді пастки пазурів вигукують 
в небо зойки пташині переливи гаснуть мов троянди в зотлілому лісі в якому ти перемогла вепра товста 
мить сповитого в пелюшки новонародженого простору вусібіч прямують динозаври 1 тигри тундра вогка й непривітна лежить зранена 1 ти 11 милий 1 жаданий' 
ти І1 всесвіт ти 11 дім І" ти 11 чоловік 1 ненароком ти; бачиш двері 1 стара циганкавміло пророкує тобі нанизану на довгий шлях душу навіжєного вжени меч гострий свого побажання в неї відчинити ті зламані кимось двері 1 побачити там зустріч світил наче г 
перше миле втікання кота до ніг розписаної 1 розг- 
кресленої візерунчатої ведмедихи пиши наче пророк 
заховався за запиленим роялем 1 впадає в око його 
непохитність в зелених шатах краєвид недозрілої 
моди перехід трансу у щось неминучо бентежне 1 ти 
прямуепҐ переходиш згоряєш падаєш 1 нормально 
тренування перегодом псує нашивки 1 штампи лиця




