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Кожне справжнє вимовлене слово змінює світ, а 

яке не змінює, то перетворює того, хто його зміг 

промовити, щоби змінити Все 
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Дикі містерії насолоди: багатовимірність 

авангардистської поезії Олі Мальченко 
 

Людина й мистецтво з Природою знову злились. В.Вітмен 
 

Парадоксально, що сучасна офіційна наука, переживаючи кризу 

власної неспроможності, відмітає з поля свого зору ті автономні рухи і 

постаті, що стоять за ними, які радикалізують питання справжності й 

мистецькості будь-якого творчого явища і не вписуються в риторику 

всезагальної імітації, що зветься нині літературою. Подібне 
спостерігаємо з доробком сучасної української поетеси Олі Мальченко, 

яку певний час намагалися не помічати: та коли ігнорування стало 

неможливим – надто сміливо прорвалося її дике оголене Слово крізь 

затверділу приреченість його надбудов, – фактично наклали тавро 

«есхатологічної абсурдності». Напевно, помилково вбачаючи в 

радикальній технології загрозу «традиції» й посягання на святиню – ту, 

що стала вже каноном, інтегрованим у товарний дискурс як знак епохи 

споживання. Однак неприйняття зміни поетичної техніки – цього 

невідворотного і природного руху Мови у бік спрощення, що відкриває 

разючі можливості множинних семантичних гіпернасичень, а також 

відкидання того, що стало вже Знаком, – є непрофесійним і 

антинауковим. Подібні закиди дискредитують саму суть пізнання 
природи будь-якого літературного явища. Адже виривання з системи є 

природною необхідністю, аби поезія могла рухатися далі. 

Мова поезії стає силою перетворення надможливого: зрушити 

єдиним доторком нерухоме й скам’яніле, оживити змертвіле й запалити 

одним лише бажанням ледь тліюче, зробити гнучким і плинним 

затверділість примусу – та здатність, що провіщає майбутнє письма: 

утопію мови. ...аж лоннів пагорб аж стебелля рідиннилось млосто; 

тече весноквіт; гойдаюче поліще гай о рухву; лип(о)кора(ли)вно при 

пруттям водіє доли м(а)лин. Еротизований пейзаж оживає, набуває 

ознак людського, стає пластичним і рухомим у просторі. Можливий і 

зворотний перехід у бік згущення: (п)ахчин' дал'ова; ті(ч)солі 
липодму(є), де зміна суб’єктно-предикативних відношень є ніби 

намаганням спинити й зафіксувати в естетику миттєвості мінливе й 

плинне, – та лишень для того, аби наступною сполукою зі ще більшою 

інтенсивністю активізувати перехідність стану у вільну дію. Слово, 

неперервно видовжуючись і перетікаючи, розсуває власні межі: ме 

(д)вом бо літ в’я; міжквіттіла; вха(ще)ні тіла; ловквіт млі(м)ножжя; 

посилює й увиразнює значення, активізуючи всі елементи: водява 

ввогість; волоття води; рожевотужжя. Семантично згущуючись, акт на 
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мить опредметнюється, вростає у стан, явище, властивість, набуває 

умовних обрисів певної номінативності: причавінь; солі густінь 

забувень; гукавінь; переблукавінь; і навпаки – сталість ознаки і стану 

виривається поза звично окреслене й, динамізуючись, розростається до 

дії: відвустієш, спелюстковані, пустуніє, опущена. Так концентроване й 

індивідуалізоване слово, втягуючи у свою структуру множинність кодів 

і феноменів, виявляє мовну ентропію: стає еквівалентом цілої групи 

лексем із усією сукупністю їх суб’єктно-об’єктних відношень: щойїє, 
отобіє, буянію, водіє; а оксюморонний принцип мовних сполук і 

контрастних архісем – стрибализно; гидь звабна; вирухає непідкорення; 

сні(г)пече(а); і мокре горит', – активізує ту єдність суперечностей і 

протиставлень, що підсилює поетичну напругу, де відношення між 

елементами у їх всеохопності постає як структура світу. 

 

млитіч  

млиллє  

чи ж в'ю(я)?  

є(винь)  

(пли)густиш знад(по)надво(г)х  

чи (на) жи (ви) ти?  
липль мин зна зви(д)во  

піткореню лука 

вич вес'крас  

мені по ув' пущу  

ой є охо  

при(крив')  

і горта воду  

безсмерти 

Орухомлене, пластичне слово, то звужуючись млитіч, то 

видовжуючись млиллє, виявляє синонімію значення вологи. Нове 

скупчення семантичної концентрації – чи ж в'ю(я)? // є(винь) – передає 
відтінок чуттєво-емоційної напруги, яка то наростає, то спадає... 

Чергова хвиля згущення значущих з’єднань елементів із усією їх 

інваріантністю – (пли)густиш знад(по)надво(г)х – бажання, що 

розростається з новою силою... – і подальше оголення семантичних 

вузлів: чи (на) жи (ви) ти? – вражає інтенсивністю екзистенційного 

вибуху. Синтаксис уподібнюється до переливів: естетика передчуття 

межі, за якою – вибух – як прорив у пізнання сокровенно людського… 

Звуковий, ритмічний та інтонаційний лад тексту посилюють ефект 

постійного розгойдування й мовної вібрації, "коливання між звуком і 

сенсом" (П.Валері), що відтворює інерцію руху. Того правічного Руху, 



 

 6 

який, розростаючись, спрямовує свою міць у вологі глибини, де – поза 

екстатичністю знаку ой є охо – твориться сакральне. і горта воду // 

безсмерти... – є і кульмінацією, й водночас можливістю нового Зачину. 

Символіка Жінки (млитіч млиллє, (пли), липль, ув' пущу, горта воду) і 

Чоловіка (є(винь), чи (на) жи (ви) ти? піткореню лука) в їхньому 

емоційно-тілесному русі-діалозі асоціативно проступає крізь увесь 

еротизований простір тексту, що є корелянтом до тих чуттєво-

фізіологічних процесів, які творять Наддію...  
Реальність поетичного тексту будується навколо людини та її 

чуттєвості – тієї автентики буття, де людське і природне суть єдине: 

природа довкола людини і природа всередині. 

(п) ах чи н'  

дал'о ва  

зві ра(но) ще  

чи кай  

траво де  

граюн'  

дика л'оту  

же(не)...  

ох в(айся)! 
Занурення мови в архаїку піднімає на поверхню весь глибинний 

пласт семантично насичених елементів. Деавтоматизована мовна 

органіка оголює ядра значень з усією їх гіперінформативністю, 

відкриваючи шлях до різноманітних інтуїтивних осяянь і приводячи в 

дію підсвідоме й ірраціональне. Так стихійна природа мови виростає в 

літературне явище: вона є одночасно і живим організмом, і структурним 

елементом, і поетичною технологією, і способом втілення ідеї 

множинної істини.  

досі ще по то по лі вчу ли тій за пах вого дере ві (ю)  

те плою воло тою ж злі зно твою ж по лад і сну (є)  

провогле проваллє вологню  
литущооще 

Синтаксична відкритість і перехідність монем у морфемні та 

лексемні сполуки з тенденцією до безперервного нарощення сенсу 

активізує природу імпульсів, апелюючи до органів чуття (вчу ли, за пах, 

те плою), – де з-поміж асоціативного потоку кодів оголюється 

автентична символіка: то по лі, дере ві (ю) – земне, що тягнеться до 

неба, ли тій, воло, провогле, литу – морфемна парадигма з конотацією 

водної стихії, вологню – злиття двох першооснов у єдиний знак. Так 

постає язичницький міфосвіт, коріння якого – у багатій літературній 
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традиції лісових містерій: того сакралізованого виміру, звідки визріває 

дух і код нації.  

Оргіїстична утопія занурює поетичну реальність у всенасичене 

чуттєве одкровення, що постає як абсолют: усі процеси людського буття 

сакралізуються і переміщуються в еротичну площину, а сам Ерос – як 

символ Життя і Поезії – стає багатогранним структурним і 

концептуальним конструктом. Краса постає оголеною, отже – 

правдивою, у своєму первісно дикому вияві. Мовний вимір виводить із 
глибини архетип Вічної Жінки – Спокусниці й водночас Праматері.  

вивілля  

у (де) пере (вві) пх  

небавом  

мовиш ах сон(це)  

лови в кра плисте вверх  

дрімаючи у (во) росі хви лі те тіл  

як легко увійти.. як липко.. 

Тут перший художній сегмент оголює найбільш активні й 

концентровані семантичні вузли. Поетична сполука, виражена 

кореневими морфемами – у (де) пере (вві) пх – позначена конотацією дії; 

вона задає семантичну, ритмічну й ідейну інерцію наступним 
елементам, які, то роз’єднуючись, то зливаючись, роблять простір 

тексту та ідеї органічним цілим. Показовим для структури світу поетеси 

тут є дієслово мовиш: акт комунікації (любовне вмовляння як найбільш 

природний спосіб зваблення: чиста лінгва, суть Поезії) завжди є 

невід’ємним від еротичної насолоди, а запліднення жіночого лона стає 

тотожним заплідненню Словом. 

розпрочару ввірва прарощ  

гадилля з водитина(ти)  

хоч би й виборсе хиж  

рутіє..  

люлі маком по вусті лілеймо  
лелі сполох тим ніде  

до білого  

обійму 

Стаючи на шлях художнього відчуження (Г.Маркузе) і 

напівсвідомої герметизації, поезія Олі Мальченко опиняється по той бік 

літератури (як механізму маніпулювання та підмін). Поєднуючи в єдину 

структуру питомо автентичне і крайньо індивідуалізоване, вона є тією 

очищувальною силою, яка виступає на захист правди Мистецтва як 

найвищої правди, – тож завжди залишається на боці Людини та її величі 

у надпрагненні пізнання. (Оля Міськова) 
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*** 
ту  піт  з лег  хо (ти)  одрев 
прох си одпояснішу 

затимилеся підка тим дав 

неоситиме 

г(о)диш п(л)аву тогож 
поспита(на) всячас   як 

даване вві тру у дав' 

як даване… надданок 
що ще?  

 

з гаразду посивіли ж 
 

*** 
                                                Оогнеприймице 

яка познако відгодила 

з верескові за у ти г(в)оло видуобача 
чужа кудите 

хтоплинок відтудиз  ну й шле 

звабки(ду)  й на собім ребу 
вжиччя кодигон' 

ущава зверху 

колиха мене 

задко 
 

вологі крила 
коло пестячі і нас не по них пливучи о двох не-чужинців; 

заволож крила о кіл в'ллючи 

торки ні ні ні жву 

крилавовіє твоїх.. у 
о межи мо' 

біжимо 

воложжя дівокрилі віл'лемо 
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*** 
вох  ти 

либоне в’яв'? 
д(і)р(а)конове (н)орі о ті ле хо ви(ці)? 

(ди)ру(бу)ют' одчиню: га   ти? 

се ж не зна(зна) (к)одло (е) від(ка) 

зо   (к)     о   надче! 
але дивби    ця груста? 

жазна(по) ве гет'ту зкорі(г)не     (на)? 

собі? 
здужча! 

 

*** 
 

серпень 
 

од(на)ра(д)і                          (за)із(ва)й(ття) 

тур(бою)ва(бу)        У      о(ну)й(і)бачене 
з(ви)сі(й)над(по)                  сяє(нна)одніч 

кажеш:сні(г)пече(а)       не(осні)г(бо)ллю 

в(лют)ті(тди)зві(й)            р(не)тис(не(є)й 
гряд(од)го(ду)ми(не)      й(є)жа(р)хлюпне 

в(жа)о(рії)туди(же)н      (о)суті(же)й(є)ж? 

полісниче(в)іїй                (не)мина(го)рше 

одвіту(ми)се(од)ой(я)кії(д)ечому/плийсне 
де     ко    му сме    рт'  а   ле  вій одра    зо 

 

  ми       де      ж        ар   (а)   не     бо        г 
   ї         й        де       ві          йму    ду      бу 

  во        же      й        є            їй       г        ай 

  да        ре       те      ві           ша     рцю    ж 

  гу        па       к         с            ні      але     бо 
  да        ву      ла       тре          п        ж      ой      
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*** 
врода ухилилас' 

ж(де протеб(е) зовуда(в) підлагідннячу те ж(чу) 
гатили запіслятої іс п'я та года 

го відча(дна) 

зух росте у причім кожест' 

зво(ру)х (рда) (п)чає кид дмої 
осви(с)т перш(оче) 

зо(ду)би(ні)ле з(о)ставу 

міл гаї 
 

*** 
чора терпне і оздо г(н)      а 

ошалезну 

           яруге   (б)ув(кол)иї 
 

 буве      зну    по        плуття      і         водою 
 

околишена ще четве зове   жбу.. 
 

до тому дай!   
                 

одноплесок? 

якбисе             О          страсі  було що не     
                                                               (гой) 

   О провсе         

                              А    про  все 
  

х и т' л и в е н' 
 

ласе  зостачу 

шипи                  шеп(и) 
 

волошкові…    

                        с п а с и 

міжні 

уповздовж(у)  
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*** 
до п о ки пли (з) ту ще  

а не (я)дру не цеє й і лляй  
вик(х)ор (ме)лев`є пружиття 

ви ле ти ж моє 

і як чого б уріс 

по червоні ві (д) разу 
олія млива спеку рід 

є й поруч і не з голосів 

а може з яду вистрибне куля? 
чи ти поглух? 

 

*** 
хутко ясше звійне дес'о 

за валіг ярюю шаючу чимале 

одверза ми тін' не в ти тлумін' пере(д)тяти гаі'це верт' димля за 
шаблючим гворе місяцю дарво ті млово млев зіймис' ко(де)ли 

шуч міг напливти міг проледіти але собі вклав 
 

*** 
з(міг)і од(ов')шо і 

гад  і    вли     гло           
мій ти ся 

во зужжя 

а чийко вес' із погой   ді  ведюча 

й ним по кіл 
але ж оста і під вве ртяче 

заблу у гай 

і ввій  ди     к      руку 
у мит' лона  і  

годи чесно 

не кіл вода а пові тра    чу   
ви се  моріг відлян' і гепу 

і  го не зна  ж 

запущ розгніву плавел' 

дивотван' і запряги вжив 
росою копатиму      
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*** 
…над водою во див   

синєє жите лиже небухвіст  
(пломіннє коло)  

над водою во ди б  

верб`яною корою зорінниці  

вплете в плес і у прозринуче дещо;  
на невже про побачу тебе як від тої води ти сопілку в ори най 

пусти за рікою у те течії звогчена сила де почути твій  є… що 

йдучи позираєш у небове? і не тямллючи вертаєш до мене… 
 

*** 
мраї т  ма  ни   м   р ї   ген 

те  ре з   на   ї  при о мну  теб' 

ґ 
р  с  к   го  дж   в ду  тр  ба ж те 

до   л'    млатоку  л'     і з  іс тр    ми  

би  с  наг  рне  і чи  і  сте  ву   
зм гл а 

а х лд у 

по хі ба ч им де  сь 
(к)х  ай 

 

*** 
із но ву ка  латає 

вве (р) ха /ід  жен'  ма   й сту    р(й) 
а тра(ві)   ва гор дву ллясту зич 

між (нас) на (та)й  від пал (жу)   ти 

гарячі   ва  ручі я в ті хтіла 
і (п)устотли  м(г)ати куют' опріч 

а чом твоги ваганнячи узвиш? 

і не до  (я)  чи сте чут'? 

плачвербо 
неблага  ли ж   (ні)коли 

(ту) піт за  бути(х) перед сл'озою   
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дивнисе 
 

     не жур' в ні  на   д  ла   м    у  ро   зго  мо    ну 

                                                            ко     ляд' 

  
о  лузі  я   ку     мішма  одма     л'   і   ти  б  

 

з 
 

ні    я     (к)  сонцю  у спеку     торкай 

 
              

і         ми    

                                      блукаю  

 
що ж за без 

         випалюю                     нам’я.. 

 
   от лиши 

                            донизна 

   і  гадки                                    у    чім   ще тобою   

 
хто            вже      

                            овий 

 
плавень 

 

єд                /           не ви        й              ма......   
 

*** 
зможеш для а? 

а дим? ненадті ж ба(ю) 

вилія 
хватити 

невід сні з(ми) вам(о) 

хлипи воже 
не проси і переміг 
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демону дівочих водойм 
 

вітряччі збуйні! пожарищ закляте язицке жарило! 

здіймисе буряве млості! 

втіл' того демона що полонив мене ночі тієї  
демона-жару чаклуна волог   

із паланієм тисячи язиччохиті 

із прутневою сокірнею любощів 
із дивосилом між ніг о сонцем в роті! 

 

яви мені його млостявими стогонами яви го зрушеними горами 
яви живицею яви волав’єм каміння  

яви зрідненням сопілки яви здриганнєм тіла 

яви крів’ю химерних гадів 

яви помстою за невинних 
яви в ім’я одночасного людс'кого Екстазу! 

 

/о ти знаєш немає мертвої води/ 
 

най пролюбит' в мені новий отвір 

най обплутає кудрявим чаром лизот 

най вилюбит' мені одкровення 
най вирухає непідкорення 

най заллє все йни Надлюбов'ю 

 
демоне явис'! 

 

о твоє в собі відчуваю... 
 

!ще 

 

*** 
пле  (с) ти  що і гає  ш 
аж най  по  тобі  луни  т' вир 
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*** 
ооство  лі завме 

                                                   т 
тішу  ле  ла  о    ла(ї)      г     дну 

мар се піт   ло     ло   зе     буву 

о теб' 

родіст'   а 
а маки     з    жи      мо мла чи те 

о хт и           т'и      тре      гу 

й  овущена   пре   трив’янок 
чим все  розмівжечурнелі(ї)ду   

та  нн   
              

*** 
визираї про(ни)..майне із т(о)ну 

зни   м    чом    ми б    бо 
витяг(у)ну(ч) : хто? 

розв(іі) дай    ні колу 

зара  з    роз(ви)пли(бо) гуч до ти(і)с   (у)? 
меніжне тяти 

одначе виір 

горина 

ніимогорни(та) 
але б.. 

нітак   (у) 

чу(в)га? 
 

*** 
вітрами шепотівлі трепно узвишшя бентежь колиустомлиння  
вогу л'ют'нел'ют' очикувану хіт' 

те перетворення заплеснуте у піднесся туги (х) 

та вивільнення з одразу р-(р’я) 
удовжся і хоробрій упестливе з’яв’є   

поки немає крови і зрештою вже все дозволено на що ризикнеш 

сміливицю  

нестишуючи здатність  
...на всю 
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*** 
д(р)  і ж  дано 

(не)снопи ярест' 
неусон' не-дане а бо з них году тяж¿ 

злову рва то буласеє 

гона гіро (ту)манý 

очис'кова   (ні) і     та  бір? 
у  здобудну набідок л(о)жи 

ховаєш... 

певний звик 
гризи йго! 

 

горне(і)звогу 
 

вміла і полос 

кочи ме (та) вою 
хоч лоско лозою 

ме (д)вом  бо літ в’я 

зе м сил 
затугіше ся мине 

злерн у пон 

втій пригоду 

те а повно (до) ти 
а б липом (то)лив і губ 

від кри бути 

марю у но ве і ж 
й стиси долів на полон? 

в' лоначе тизне яво! 

але о бпечи смоло го рук 

з неяви витрут 
тесь між і між вижу 

волагу мовіст' 

прилиною до (то)рів 
не мовч – з(ори) 

втілис' 

марюю 
/оживлю/ 
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*** 
/вигин вил по чорних кістках 

топчи  і радуй 
помста здійснилась/ 

 

на поки тал' де з опалу  

зо чалу о віха і не у безмічі ту мару міс у тих се є і я 
впізна нова 

ні мо се інше чи надво чи змовчу 

ся сутін' вража є  
чи враже ти за них 

чи не з тавром а се позначка чи впущу   

оро світу піт'ми... 
ос тудис'  я в повазі до знівечених 

відчиню і осторон' залишу 

одну байдужіст' 

що до гнили отих долипну і гірку 
од трунку несподів’я і це ж 

данок і вирок хуг між ярев дощ 

сли йдут'у засині реп і тойва того 
зник і кожне ще руба по н'ому холод 

і стле поміж ватр діру  огорт 

між раз ота немає супокійє 

і зливи не верни у змозі 
ранити ще двох а 

про тере долин коли от 

сміху вагає мед чи затекти 
але лиши в прониклу радіє 

стежинне в роті 

і кожне просит' на оживію 
і б’є дес' не чорна одначе 

збуджена засторога 
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*** 
в л(о п)іт зна рь і дар би тиволи від мли ті на ве чи ме ди х овань 

ку с о ку по рясту щ сло ми до вли ну я бо д од та ча і бо дор ти л 
лис я то бо тиш ши сі я й ет од так йці в ору бі жу вли най маль об 

міг у й тиль об ласу й кори г обсаму чи я чи ти в ов див об лаг ру 

чи за й біль ш за це й за ір жа ру ти льо дих у  

р ав ень  
ко ло? с 

 

*** 
ви       бу          ха     й      заквітніла 
п(р)апо(рот')ж(о)вто(в)ча 

рячим  сплессям 

маре                ня     діб         ро(г)ви 

що ув  
очу світляко(ж)вої пора (ди) зки 

уїлась пра(ти)         ша           а 

віл'но б него   та  нкý 
ізнати  ц(т)ілуннячи   п(л)елю  стки 

(бр)усни (се) виї   соки     (ри)  ва 

вха(ще)ні тіла з(б)лизува     (ти) 
ча(і)клу(ю)чи    ні 

ч у лісі на отвоті вустла  ї 

я її  ї? тро хо  ва  (ю)   чи  

п(т)а  тиччяну мм        іцноту 
у тійнорі 

дрі(мо)  т і чаду зчудов(о)лені тілаіяти 

гукання ви(мило)с' 
(бо)жіємо в(дв)ох  

заквіт  лий     полісуне 

 

*** 
звіриці вийрощу ймуть шор(сту) та кіс(тя) і блимні очиська 
зміячи влунеб'ючи о через(т)рісся коле ривають роз моху дравніх 

дар  (м) на до(ти) двоєї долі ми(н') займаєш а то вже  (бу)ли ті 

(ча)ри дав'ю ви(ті) 
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*** 
(ти)лив'ю(чи) 

ти з мить і ливо ду 
де оньо о то ми ли(й) цю 

(ти)сна сутінь леядно 

осутінищем вар т 

отвоїттє тер н 
час ті блукавиш 

а онде  захтивиш 

чий у десь примарь 
луниш оповзе 

ороповоле 

і луща 
 

*** 
(від)нині хто б о ще і 

ра до (с) ти (г)ою 

хто ж ген вийвсь? 
о леяві о блис' 

опочинь 

довга о в'га 
гаму 

є 

 

*** 
(п)      ах   чи   н' 
дал'о                   ва 

зві     ра(но)  ще 

чи    кай 
траво   де 

граюн' 

дика    л'оту 

же(не)... 
 

ох    в(айся)! 
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*** 
по (а) чере (з) би (р) і товкі 

ш(т)урха  губ (л') 
будж м'я і повн (я) ти 

чи че(сні)? 

точ   іння і  овати 

лаго 
ловквіт млі(м)ножжя 

плека оган' 

піт крови   льниця 
і дме о мсту 

 

*** 
т(л) 

має(ж) 
о(во)досся 

млую(чи) бо (ще) в'є 

вій(ду)до (роз)і 
міч(і) них (жа) лле... 

ой 

оїнною  
січчям про со (чи) ти? віль 

нужбо гру(кр)ай 

межахочу о(сей) 

пик 
 

*** 
у чо му ло вої де ще  

б о х ай ви  г  ой 
ото чу жа ти і м(в)ерта 

по кип тої кро ви  

не зва до пи ли 

ще (й) зни тліннице  
по о воле жере лла 

г  ви ні 

чури 
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гарячі не-звикання 
не звикаючи до будь-чого що в тобі зросло що не моє і не твоє що 

мінливе і теплезне 

казковий коханцю напестиш гомін скорочень неймовірного.. 

незвично раптових між кожним летом ластівки довколо 
найвищого дерева що смолою живить небо.. добрі доторки; 

позбуваючись втечі текти у напрузі лету щира увібрати те              

до чого не звикнути і за проникненням кожного дарунку тремтіти 
згадкою про чари нового без ладу 

 

тішення 
тлавкого міцдоло тримійде 

у пларусі тіш тижнадо 

маїдень миласніє опові во яско близень  
твої пуще бризкотимій весь і знадочуво ощає 

 

ще де не лід мар про дивводу 

на ців' чому ліс хай є у плинобою вкажу чуй де б гороне чах де 
у жал пий в яс 

на зар синь отовка чища і біл не веса про шу  

 

мілиай 
ті є по милі йа 

але ай в як хті 
ти? 

по диким лопит' ся 

хлюпо чи це є 
як пробачиш і 

мрія 

і загроз  а 
ле не межа 

проміж прориває 

ріка наче кора? 

а те поразки? 
пора не того болота? 

вируюч чи як.. 

лад бо в п.. 
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мої воги 
у-під синь твердиво(лю) 

(га)орне нав щух не пад' 

вилунніє гай(ми)р дір-долом 

гой(л)ляс(ти) у повні зн(ах)ід 
полинно твора 

ме не зраїш 

пруг липнів вержа жаха? 
о кох коли трим(тіла) 

 

міжквіттіла 
ще до дощів спочинку у спеці нудьги та вологих лінощів - триває 

у мені - Ліс Млості; озера кохання та западини влогких вуст - 

гарячих, звогнених, як злітпломення о чисті напруги 
вийняткового пару від надводдя - бурхливі забуття... сповнені 

бажною вимогою неймовірного; що чекаєш десь за вітриськами 

швидкого степу - вриваючись у млостища яркИх сподівань, 

знемагаєш від того, про що питали квіти у міжніжжі її лісів; вони 
спізнали барв-тисячі і по-кохані поснули, де між ногами топилася 

Дія - така щира у рухах множинних.. дія у лоні квіття плодує 

На(д)дію.. що шукаєш? 
 

*** 
з від вилинь з мед на яст 

ходи проти(вел') хильо 

ненавеснію 
джу  не  ви  на    (с) 

(п)рот тяж лють гань тих порожн 

о аж 
ген аж'о 

де  йнятливу непрощ 

луч жарв надомсту 
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*** 
коли ми були втрьох 

сонце гуло надто великим 
а голівки квіту надто розпеченими 

вони вибухали і вибухали яскраве ллючи  

аж лоннів пагорб аж стебелля рідиннилось млосто 

а райріг стрілля паросте назовні 
що проріс із наших грудей 

 

*** 
по при при мари  
мрі ю що де с' сталось 

або ще звій не оте як бува 

яблука у серпні 

про с ті дару  
а по тім - згад 

що ти змертвіле 

аж до всень що губе; 
ще віє ж... 

коли забуваю це  

бачу - яблука по серп (н) і 
усі вологі  

з інієм на теплих боках... 

 

причавінь /розсун(н)иці/ 
привусти.. 

дави(ж)дане 
надісно ніж' о 

нуд' чавущу середців'я 

розчахо (а)  гріз' гус(ту) 

давливо.. о тик тієш 
що й гачу піх о в'яз'коло 

звис' вищу гаєн' 

волоття води 
чави ж 

 о пал 
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*** 
вільшаність на темному обрії смоли і червоного; струменіє кора 

здичавілих вод праозера самої далістю притискаючи шумке 
зросту прогомону над триму і мабуття; щезне пломінняча хай 

щось гойдає вчепливо снуючи поза той бік могуття; на висоті 

продесь тяглиння з ліду на зелень - отак гілля вчищає небо не 

торкнувши й забажніють.. 
 

надомста 
з від вилинь з мет на яст 

ходи проти(вель) хильо  

ненавеснію 

джу не ви  на    (с) 
(п)рот тяж  лють 

гань тих порожн 

о аж 
гень ажсе 

де йнятливу непрощ луч жарв надомсти 

чом ой(ні) зоре до(ще) ми лий лове крізь о хилегайо міждесь руть 
плига.. чоргне місяце(вий) о доро(зі) вих  

ще востре кров-год' од без знаку чогне та й бух гадо розвезе по 

лозі 

а ті ло зи учетверте скреснуть 
ой не лякай міч.. 

 

вивілля 
розпрочару ввірва прарощ 

гадилля з водитина(ти) 

хоч би й виборсе хиж 
рутіє.. 

люлі маком по вусті лілеймо 

лелі сполох тим ніде 
до білого 

обійму 
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зіллонадь 

знадо пестІй 
ледвелід знемаже праг 

лакуни п(о) лину  

надлюбко 
по)хіття переляс.. 

вник 

..і мокре горит' 

 

*** 
чи непрозо росте тоя вбивче чи  сам кодись утік знеплямлений 

втікацтвом  

від сік ти і не одну завоєні лоном з ніг відлито девчува у сосен 
жалов стрибка верхови окруженої вірха втікати за лише одну 

негоду?  

..а як я лишусь 

що? 
ох ти ж ніколи не нап'єшся 

 

(але чому?) 
 

*** 
пόтрійн' віл'гова 

де в т(р)и п(р)о теб'ячи 

вукає плес(в)у сам' 
треб'ячи ти що тчут' 

з мене триллє 

о суме гайотавь спалив 
ой дуже леду си(м) кувати 

течеш… і певен на – хто втрапе 

чи діжде те лад? 

/лід… 
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*** 
зчинити ласкаві пригоди; прості; млос по руці; пха лаз до губ 

пітнілі вуста пливл'потом.. стри  бу про ха 
грава ототим-то їзд; бир смія вис сутініюч; мій ми.. і тво війно 

розпітно розчаху пха (ти) плиг ото го у ме(ні) і скрізь по 

тобілив'я.. 

 

млитіч 
млиллє 
чи ж в'ю(я)? є(винь) 

(пли)густиш знад(по)надво(г)х 

чи (на) жи (ви) ти? 

липль мин зна зви(д)во 
піткореню лука вич вес'крас 

мені по ув' пущу 

ой є охо  при(крив') 
і горта воду 

безсмерти 

 

*** 
од ни (х)  
я та 

ви (в) пл(у) (о)ту  

ва(бит')тис' 
я й не ті 

кли гомінне в які бува 

прúпрут' 
ув отень звущи ти 

минеш гадаєш?   

н'як? 

зр нову ми(ті) низ'вко 
а ти... б ти.. 
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*** 
вій ви чи ні вій ни чи ї про(с ті 

бо га(р) од н' я і ще рос те 
у баг 

віде 

птахи волог 

затінку просонце 
 

*** 
у спогаді і не озвешся лише озве за талістю по линь.. 

так бува  що і не хочеш у ти тих слόва.. але знаходиш - неначе 
ліс, а там - кожне дерево хвúливе. або одна і потужня аби 

блукавити і ходи. аж хоче відпочити від промину тих здіймань 

стовбурів до небь. у зелень, але над зелень.  

а з далі - луки. такі щоби без долинань лісу. тоді б не треба 
проклять - тільки сонце і босе серце. твоя кров що в мені 

нахилено долю в мій сміх.. 

і я не пригадаю сині коси рік про них прихистки лісу. і твоєї 
вόди. все промила і згадала.Кров. 

 

ой жур жур 
мій сяй жур.. 

ой є і йооо – жури лла 

а ниткою круж водила  
о тії очі плялом синіїм   губи ла.. 

на іклицях труття у тому озері муття 

чорнії дібровки повниї кровки  
де ми ся любили  ой квіти горіли 

під ліссям палали ще й доленьку жали 

яко ворога ляну журою душу 

ой жур жур 
мій сяй жур… 
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*** 
мовимене тобі покажу голі подуву змій скоряє лише пліть  

залишся інший той 
не ти не вижина.. 

слова западку кволі тиші 

з вас тіл' кровоземлень! 

от ні… прошу ховай зустрілих на відстань пострілу 
 

*** 
гор не гор(у)я ти 

ще диш дірка за(баву)роса 
ще дим лице ово(є)на 

горьба чеканню 

ти-тебиво замало палах(вію) 

вражає бути 
зустрінно ти в а 

 

*** 
що і що 
буде()питуче ту 

захову тума луч овлину 

за ачену бо зну і так 

що й і від ай 
що ї огалинки 

вішне журбоче.. 

віжне нікогос' 
за ним вони с(три) 

і йна не печала як нид' 

за го кажене 
сіл'гату: рву 

запини вижже стаї 

моя: гл(н)іво 

я ж те як за кожен  (у) 
виплоджу - діб'ю 
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*** 
у   (в) ач 

пру  чар ва не тобі 
чи єш  ся од тих тожж? 

звіри чор ниї там де кіс сміва 

ой ово(г) гля(д) от 

ой ріш пряси то до  о (по) ліч із кипу 
знов  иг 

не стрічала твердже… 

 

*** 
сли(з) мо(зі) а сте(жен') у(сли)за 

і(так)ткну (дія)на 

тіч (тіч) не трима 

то(ці)клоччя (тя) сув(сув') ар! 
з(ні)стру9мі)ти(й)ні(на)тік(дава)гати 

я (не)   -оч 

онде(стріл') 
 

не(на)тло /он де о ти/ 
ох ниж об ти віюва яміжинно 
тиде? 

яв і яв'    о    ч     ере    ти 

між їхнє? тне тручай із ні 
тіш до тиш ме   не   (ба) 

о се ох утаї   нна аж тіл' гу   яво  

ох (не) стрі  (по) чи (од) вих 
тя (о) пере  меж! 

і те є 

ти аж тут 
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*** 
твоє не з я  

твоє чудовисте 
не з я й не за тих 

яке ж із ти – ти бо 

якихосте  тіти  - те від нехай 

і будь-яке із твойого 
інше – дуж оплавлене 

не вимовляй 

розсунь ото.. 
 

*** 
в 

див 

очерету замало торку 
гудшало 

визирана збувтис' 

озирачу куй(вже)на 
одтра скачихоч 

послабмо що холоне пам'ятан' 

здиблене протягну крізь се  
хугну і квітне 

зазве сти (я)  

(г) ущ   (и) 

 

*** 
невже колись я не повірю твоєму дотику? 

чи ж я тоді буду не звіром? 

чи ти – той звір? 
ця вода надто нестримна 

чого то йти напів? 

нащо взагалі? 

вірю.. на будь-яку глибину 
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*** 
б 

дерга году 
гілляччя ваше те саме 

якою б нудою не обварили 

захищаєш насправді гнеш 

різні охолонки 
але ловлю по той бік льоду 

лише руками 

і не вагаючис' 
пливучи далі 

/вистриб/ 

                                               *** 
той мій 

хто знову примрія 
кли чу д урман 

жари дув рвані 

ворхи пісню 
утравами молю (г)лоду 

кру  рва ті  м 

можесте з нею 
жалю кропи та 

рвичу сте д'роге 

мо притлумила 

най верта 
жже й ті 

повогні долоні.. 

 

*** 
підкажу 

яка брала як ген повідтиччя й 

ся цілував 

дба про хай зре напуст 
годі вдибляти за чуду 

ба о жастую 

правуд' горіти ще й час то ясн 
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мила тсе щоси (?) 

рухка зшаленіла 
лісунко! 

*** 
про ли ж мут 

тро і пли (ви)  га 

видубована 
я те ти ж ме я туж (аж) 

змусь позбуто 

верти і поз мага  у себ 
у ча 

стриба і з трибу 

д 
же ж чутла у протиб 

 

*** 
зна єш де не сон 

де не тре б домовляти... 
ох яко потомли які буяю 

захочеш(і)тягни 

сута о тім пут(т)і одичаве 
з усіх боків одна(ще) нна 

з богу вреда 

одходили.. з абовлені 

оджаль стинанки 
 

..гле каміння безпечних з молу - оманливо стирчали крізь 

овиддя доль; позмагаймося.. і сон наповнить ці повіки цілющістю 
зразу бажань на тому боці веслувань і тонких березь і щойних 

осперечань про мінливе.. що й най жиє поверх оздоби 

ярочорногорі тим коні повчань ночи роззброїли щезність з втеч 

булись... ховаючи на самоті дощової загати і звуззя облиючи 
вмілими - за лишень плий раненню - хуртовинячою запеклістю 

дла.. 
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*** 
..а води захотілось джерельної? /Евріпід/ 
 

от би ва  м чи не ті о ти(м) в ти 
зле од мазу? 

од хотвія від о чи? 

л'не рад 
з яре а  ду 

же а ко  тис' 

між над чим іж су пр  ти  

ви гл да  й  
між в  ди між пра  гу 

не лляю і танок 

мі  йві г ре 
розпр ядиво з гу  бли стро трі(ї) 

воло(ш) а легі(тві) меж 

й лю(че) від ліз(ли) 

пад  
пад яст  у 

о се (с) ти на треб' 

або н(т) до вілл 
саму б гато 

і що? дес' й чина 

горша поріддя 
є  

щ.. 
 

*** 
б тебе 

а з го до(в) з(ву)  бо 
б(о) ти к  ра(п) боговія 

з ні   що я(б') 

про кіл дри ма 
тивня лину 

з ти ос' 

годі те ж люби 
(о)після 
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*** 
я(кіп) о (про) тя  га 

та(ї)  ти ви(сли)за(ти) 
в(їх)о(ті)те  ріжо 

ся(ве)ду(ла)му(т)ча 

із нігдонихуго 

із по(при)з'єдна(го) 
в(сік) 

мове мста 

зрясти що лаз гойда 
є 

 

*** 
сресли 

а 
і   в'є поскріз' 

ж(н)ад те то тебну 

що ні   

пооскрізьо ладнаї  
 

щоїзно 

те течн 
те під 

          ті ла? 

булу (не)триву 

                                  чує(т)липпіна 
а  

гни те он! 

воде воде! не в ще те ласку! 
од ряски по(од) 

 

                      похиля є те 
те 

  те бо? 

чуєтлиїпіно 

вести од ход' 
горішнє пустотва.. 
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*** 
сей(би) 

зпелюстковані обіля 
упізно шепоті від лагідніти кам'яне 

мовби забути 

йти о шал 

й марю 
збудити спочиле 

вкрай не ліченню 

й засипані ще й як без 
твого 

і де ллятість у 

безпочинне 
входи де саму ген 

і при спаласі 

квіт 

 

*** 
ой ле лле та 

плиїнві од одрин відбувань 

бо ще хоту летіяти що а 
дже мсткі собі колива й 

було сим треботі буве у хто сій 

вистрибач луки о бознакуди 

най росиста луже спомин і у  
промит' лише береж од жаття 

і од знав і у ти 

хіба куди що аж доопливлині(я) 
по через ме /за край/ 

відка 

із туди йдиве 

займисе! 
 



 

 36 

*** 
лип(о)кора(ли)вно 

при пруттям 
водіє доли м(а)лин 

заверг хай неяк 

а поспіль вдави 

які шèлесту шелèсту 
паховінь 

заясні заліску поклич 

(у)гат дівча 
себебарве 

витрима 

і дубе -  
яка колиска! 

 

*** 
бо бути 

і перелила низ у вивержу 
лавов' і у скрізь набула 

випряму одаленіла дуже не 

і не ходи за відбитком пустка 
б  чу ю 

чому б вітру? 

лиши вітру 

 

*** 
ожовт'ядув'юще?  

 

*** 
(ч)омусишепітвертанабіг? 
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*** 
годі ж 

відбувань вирване а згорить 
моя довжелезному  

годі ж ти 

хто міг хто сам нездалий і не 

по чуючи всі в того як не ти 
ким 

рясно  го   лі   су  м будим січ 

са   джа   ли бід 
губли   ці 

чорно  огнище цій чорі а всему 

тіль прагін' 
 

*** 
виті   (к)         шш 
об  лад у(н) ву на  ма р не т уди 

рин(шш) у  ти по лікоть лише 

гре би  шш 
од жди од при а всі та з те  чи 

це й не (ш)шукачі гразду 

з них по кож од бу 

й нині одпоча л'ете як це шле 
мене од(шш)  будь-тих  і розпрірв' 

і зне ру хо м ого треп 

я чи без ми без лості але 
ку(п)  аю чи свій чи й шш але 

дбачі про знедуж 

але ж мова..   

 

*** 
гущави й -ою у межирозбіг  

щодноще щозна ї ти... пооке дуже- 

бо -го хвиль -і жодь.. отота перецупь.  
різь не шелесне а йде є 
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*** 
че(р         п)ти                             зв 

не сп   т   о   в   че   на                   і      р 
          в                                         с(ти) 

а     з         хто                   п 

          а 

                бу            си(моїх)нє 
                                      у    

          ти               жв           т' 

ме  ру     ниє 
н       ч                        каз   ти 

            (и)                                 і 

                      я                         продес' 
 

ло     п    іт(у)           рутоплясу 

                      йди                               жня 

                грім  
                             їх 

                                      чуую 

хтів ят           та   ж          й          ло      щ 
     же                      ввійду   від   посух 

н         м'яв                       хай 

                                       жоденне рине влиті 

втіяти вгати 
(чи)жага не ли(й) це? 

 

тебляна  тибь огенню 
мій від 

 

*** 
хтивень 

о чом ні по млі й ти  
розши ллю(ба) тевиллядає  

межує сплеск із жерллямогобійме  

віддадотейщоненалежит' 
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*** 
дай чути в шепоті саду звіриного /Марко Вороний/ 

 

в їй тому 
із(в) чи вій(му) по у  сні(в) 

з   л    і   т   а  

в о  с'   о   ні  і   я 
віда грубіти 

гой дай про нас  ту(п) 

і)з)  в'я     дче.. 

зако(ти)вже в   як 
і де  б  і  зла   і на   і зве 

і  як у ожинку жадати?  Ж 

полевітру в і 
(сл')ота(по) 

пе(лу) упов' 

уповіл'ни(про)ни(жаю) 

о діжда(чи)в мені гудуть 
про(ми) зливо пливняче(гет')у(теб') 

сплива тим відставаллям 

часу мудріконі 
спеку пропили: а ти 

хапай і згадуй 

вони ж забули 
 

*** 
лу(чи) плавел' 

вію віяннице а  

(у)ди бо по м'яда 

лає гони глумнища одсаху пиє 
вичагу і дечиї верва 

моя б тонула 

запеклої гої тван' 
влучаю згоріла 

або(що) 

? 
вертає.. 
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*** 
люблю й тебе як неодпіне на 

кажу: ви слиз' човгу намулу 
і одначе висе здляку чип 

а не зорі  чом і білим як загледілись 

звужені і сухі 

але блисне – і проспів' 
а боїшся ну й ходи 

з обману випалю 

 

*** 
пір не йти не заповзлуччя 

й не землі але 

хутчіш звала бо клоччя з озер враза 

 

*** 
чго(ж)ті(ту)па(ют') ая бажаю 

з кож(до)ло(в)вервцю(а)здбіл' 

не сад(покри) лицю(ча) й ввірвана 
(з)ту(г)нню(зна)нявь(пли)ву(ж) 

од(кри)тче(пізно(кру)ти(во)біч 

жоден(і)на кличена 

з гніву(й)вуд(по)мове 
які пекучі ті два… 

 

*** 
ж 
одну(не)час(то ай(і) були 

не впізнати(хов)прохань 

напад відбулих і причетних 

але сон…і пірнеш 
моя ласко заснула огойдненна 

очі(які)ж 

о(бій)ми 
 



 

 41 

*** 
(щ)ухтомуюче  

т(р)ивиренебо  
самоїграви  

симитисно  

увідва зі до щу  

ха ще (й)ди м  
кажеглина  

звогчи чиніжя 

 

ажтіє  
напев о темн ого ти су  

жагоття до щоблиз' трокає  
напев о лаготінь в'ю(є) о тебощі  

ласкаві...  

привни лице що й луне жах та  
любінь  

що ти наве по весн зве боса  

звич того дерня ізмокле о чавіння  
щас' і дихаєш... лоново 

 

бе(ре)зоден'  
мі(й)ся(й)цю(зій)ди  

піду на болота 

шукати звіра  

піду у очерети  
гукати предикого  

піду чрез поля до зеленої води  

співати по весну (береж ме' болотяний звіре) 
о в мені твоя напруж  

о наклич вітря наклич зливи  

воложба у ім'я дива  
у смол(ах)сосен твоя шкіра  

і вдивлено очі відмують дичаватро!  

перепесть це... 
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*** 
а (ні) ж обома 

ніж(на) обіч  
того тече до (в) кіл  

кин' не у ціл'  

аби влу (чи ти?) 

 

*** 
(то)вчинь  

одчов(м)ни міль о д(ні)  

зни(жа) і во(го)гань  
ти(гу) губне оводила(с)  

ти (чу) чуж?  

товід' те бли (м)  

ми 
 

*** 
(ч)лиз  

тванньолану прозір нахилив'ю вже  
щойїє  

чуйність  

щойниззя поглило прав'  

начаружж боголосу дрижжа  
нурець огорта... 

 

 

*** 
в діб ров ах  

       ка ри  

відо  

в доле щи  
щеє так як  

ізломала  

г(о)ріх по роді  
з отож не не сена а 

з уг о лів  
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відтяяна  

під най край 
водяво печеро  

збуваючи будь-що  

довколотіле  
змагаючизавідстань? 

удосвіта вода оросприску є  

поміж твосном  

пломіж вичерп одначинь  
по воді є бо відвустієш  

од вустоводдя мар  

зачерпуєш закляття 
 

воді  
тим воді повідплиле  
гейльо пробаг каз відань  

ллєє чини ковзощорозтрива радь  

отої звОди родяної вог лльота  
збриж смуту чаропілля о чі  

водоросся  

галасу орясту жже...  

 
чуєш ще воде лляй де мною  

бажости міць не була б примхою...  

але біля  
ховаєш  

воде(я) 

 

втеча (ото ти...)  
чи чи(я) квітлливлице  

долоплав' ось о те(є)-бо десь отут  
отамінь і де(є) щемлуння  

ярогологіття і острів оте б-во тим- 

то ото ти- те пли і гайнувочі  
щейнеї в-ого блука гориш 

невпійманий: здитинів 
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*** 
входитиму ща і обло ги  

ще й день претепліє гор не  
озве те сні г  

тин волань  

і лляже  

утілом б грозу  
і ввийме  

знетрохненно в'яжне  

ковзнучи зни...  
й пливом із ворогу рад' 

 

*** 
вчасно збагнене  

з(вір) про між  
здола печаль просто втримай тут  

на видноті узбіччя своїх вільних туг  

та млости; у покличеному де  
завмирань строката паще  

посрібленних полює на інший бік  

своє голосу а язик через степи жене до лісових 
галявин крізь  

парості ріки дна повідань  

познач занурення 

 

 

*** 
від бере гі (ль) втруєрозмах відутомієш дриґсяйво дриночервень 

 

*** 
твої косú твоїх кіс 

і човними чужинцями 

до чимось їх скровіти 
у гомоні усе чутніш 

на ти х  позагрою у місті черев 
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*** 
губи ти траву (розчеши косу)  

голубити (о) синь (розплети ж 
коси) причарува ти голоссям  

палахловіючим у косах бозна коли  

зродженого (піймаліто) джерела  

пийкого (розлюти коси) вечір  
обмо чи у простягни видиво гайке  

враз (наточи косу) най не  

протилий дарма крови густої  
( ворож на косу) долині без лісу  

тугою вкритись (ворог рану ховає)  

повітри косу та гойдай її довжезно 
 

*** 
жа..  

ли сту  

і чином клич  
дар'ю (в)лащість  

над коло  

овітри  
тлін  

йми:  

тну  

пад 
 

*** 
запролинне... тихий щез омлова то будінь у ждеще проваллє 

здогнищ і подібь дорад - як ховаєш яж.. і плотогонь а як дужниць 
вищухне лопахнуще марво? дивну привидисько - хлине зар у 

лонне... між журяччя м‘яду оповинь грубіша доще - мовиш: тим 

ховане жбурне... а як втягне - неси... сповнись лопоту і з'яви 

посеред хоч жодної  
все ви топтали 
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*** 
зрина у твояві вроди чорний плес  

вістриця води розгнівила ополон'  
та й зирк 

ощосилеще ламені 

 

*** 
зілляюче по (вз) г  
нес ти  

чому б де край о ніж  

ми-дба (ї)  
лозіст'  

білогайє  

стрем вогжаччя  

череструї  
теплезне т(в)ого  

кол (и) х у 

лагіддю є вир  
у неочікувановітрі  

невпіймав'язкого  

опівночиполудня  
оповнобілля  

займатись  

у вогкоті чи його при  

сутініє.. 
 

мандри 
наближнюю хащу розів'я розквіту 

леддя м'ял й до густу ллялом каже.  

чу є ш ще?вдариш бігом о 

 жарутів'я зеленви ручаю о  
щоласкавіші жариці в'юнливіших  

зітхань обабіч ляскотаєнь долу о  

сонце. серце 
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*** 
на лис ті  

по грози  
чо рині гой дли ві  

про лли тво ще пра  

зву жу до ока  

те зеле ву отім чи й бі  
ще пала х ко тіють  

вельмовою не я в 

 

несамовіє  
і поперервь отото на  

чи має чи тягне зірвесь у обопіль  
майбуть  

воднорад гуччя сноряди чи вого  

війстя  
чогоще блиськ по нає...  

і в'яже чересні мотке  

спогадне 
 

 

ніжне  
нижчерез дощ рух прововг  

розхлилий цілунчасте втручань о  

шалу шугачу  

вибухаюче..вище  
доторків о вусти  

палах о жаговинь  

піднесено топити:  
нищи 

 

*** 
з(а) ні(ж) випрост(ява) витьма пото  

жодлих лаз і голадиву і міх  
ріці тмої рвучколили о якщо 
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*** 
на (ва) жити де (н') на серп (ень)  

і не мов' але по (нищ) че (різз) я  
грі(а)ю по(л) удне розпе (чи) не  

всочивши у дрібне  

хочи (ще) пила б? 

вцілу (і) люю  
мила...  

наважа врод  

пробути певна  
серп  

ти? 

 

на змовканні бруду  
того легш трощ і ніби подибель стне се од місу вода і кує 

вітрисько од повнії оплесся ніч - дми жвар пірна у нес по 
ворогові не кручі в корабелля лусне тріс од повіді горбищ їм не 

бачачи не долести пливуч бо десь гориш до ти бо ж і виплище 

гойдає шалезну трощаву горнути жвави та стисень не бігких 
майнуле авжежу –  

придибає чуте  

сме ове глубкіш  

чу ж ти 
 

*** 
од о  

чи я у вилиї оста..  
і відвійва у нес солодкопропід  

і дих віддощ а гудежар'я  

те вищизна певноповінь  

орієдень  
у виріплеле осьє 

 

*** 
омчин'т(л)одичавод'ясто  
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*** 
подум'  

ожарець вустовий  
ні ледь ні ще ти  

полив'яне легше лише  

двід брунь  

і очеретивесь  
коли до ряю  

гаю н(де) шся ті  

(н)очі  
         нкі  

твої щу  

пу сти  
щі 

 

*** 
триможеш о чім перешепт  

доледім опливллючи овожиш по  
говір мияти...щось де б не здіє  

шукай гукавінь  

тріскотливо боре  
окрім того бо ж? 

 

 

*** 
у сні твоєму міжснів'є розворжене  

снівіющ чорнобожжя (чи жахає?)  
спита стічущу тінь ощомсе знехт'  

війчасте  

твоїхзовіт' відлогою  

у кожнійм(и)іє 
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*** 
толень злегка заяскріє і вродить древінь  

черн зоряччя безтями (бо) ги  
(гой)даючий живітрави спів  

солі густінь забувень і  

чого ж наччя гаїни у золі ощань  

чи ж не бій бо злагодь? бо що  
від слабкощів уста п'ясто лиють вовче  

змиєво 

 

травограї  
 

син'оплисте яс бо-віє  
жбурне й вриває  

а те щезне по во де ре чи  

встряглід  
між вибух і плекає  

вогнянеє  

піднеб'є де чекавши  
від сонц'я(див)  

поклич переблукавінь  

пал а ї 

 

*** 
чими(л)леявін'? 

 

уливень  
уливен' проли проміннячча  

го вооде ще  

отожбі сяє у вияді полевіл'ю  
кличахмаро глуй лихв'янко!  

отривіє жозна пручч 
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*** 
втрут' позви(луча)і найщеє 

дечимна вуз'  обтіє 
жагезне(літо) м ажу глипле 

одчаю прогиння ай ї чому 

аж дубиніє од  

змоги тікати? 
тіка у вихлюпа 

у здібні коси вдячать не сну як тобі 

і розпласта 
вишкір галяв 

струмуй інде 

кликані ненависті вбились 
але ж заступаєш 

за с ту г 

у 

 

ажнею 
(вріз)не(і)зайшло 
зліс(за)во(ла)ї(ву) 

лис(те)гаряча 

гру(з)не(мій)те(пла)в(нице) 

і(кип)і(ти)які 
окр(ові) 

мча 

віща проковтнуча 
і тяга(єш)а(мож) н   м/щу 

труте(олоч) 

трив 

 

*** 
із праночі б доверше і отому блукавиці порідь од гуху важч о даж 

милую твої корені лаще трилюбний того ж ще лютість мою овій 

не яючи її отої тежі між тобою б зорі між кажи воложжя плистя 
що од верху ще дана: проникність 
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*** 
мер  ща(й) 

о(бере)ги(не)о(дня)є 
надми 

(є)луча(ла 

є(год)на(по)і(літ) 

гир(ло)гн(іву) 
носи(т')і(не)бе(ре) 

втру(ча)є(жме)одна 

ци(б)зажене(і)валом(на) 
 

*** 
рятівнопівніч.. 

детименевідча? 

депроминажовтрун'? 
і скаже як жевріти 

чи певен що знову пізно? 

н (голо)сливі(вмо)чают' 
страх казати 

у про(між)не 

не(і)заходиво 
невпинні(визріва)і(коло) 

з(р)муту(біжат') 

…роси 

від(разу 
 

*** 
і(не)інде 

вологву губість? 
дніше 

цим(тяж)аж(поо)стрії 

із наказу і діл 

года ляже 
пустуніє 

о куди? 

пробила 
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*** 
с(по)де(літо) 

чер(де)ай (мер)щій(вій)жа 
вспин супокою 

г 

(каз)над(на) 

 

*** 
можеш і не ломай 

одмуйзапереча 

зточпідлід/т 
тимож? 

 

*** 
т(ро)а як(д)у (в) рова(ми) 

ро(де) оревн(це) влуче(є) 
іди туди 

витівча (згой)ми(м'яр' 

 

*** 
вилиймціла 
двує землиж 

чогжене 

млоща 
 

бруя 
проглибу в'язшу тіч мохи проґлимні збуре струяччя 
коло(тих) проот вербів'я клін розло о чиїсь плеч 

таке ясне бруяє – бовк о тишу 

збіглинна десь про зорі водощоє 
розмасти(ще) беленмо о рястовиці оч 

воїє жар доводив 

 

*** 
сікТИшумогодень(о)гоР᾽Я 

 



 

 54 

*** 
вте ча 

чому б м я 
с ну 

о (по) лони пр о між 

і лісовкриє 

легле 
 

*** 
отва нь 

і яр об(і)пли яв' 
уві пірну 

й мин(нес) мінлає 

оприск 

ото(лум᾽я) ковзу 
і любність 

под(б)но щонай пещ 

сплеск пливуч бр.. 
 

*** 
-зносонце лийосяй тобіоч і десь міждрев та зорен' 

тервко заімлилос᾽ збагнене 

міжоднією з надбавколи 
наїщільніша у розгнів грім єднаєлуни розливу 

туга назвабни… 

 

*** 
ото тіле літо 

виліток о те аж 

струмає гожа р'ярь 

і плинаймо у зводіє і 
тисне вижа прята 

несе гай лас нур'я 

і ти хли не 
ж 
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*** 
(у)щент 

ся(гнен') див(же) 
(не)по(та)мова(не) 

і мо(їй) якде(с') 

надтомуще о здобуд' 

щент пташно сонячніш 
не ловиш не клянеш 

кохаєш 

навпереймно з літом 
 

позаквітчуємось 
жв а(в) іш 
а (ти) млос' 

і тії ловлюва(ні) лісся 

тії ж п'ястинні повн плав тоїх плавíть 
штовх і погін подарря 

подовш одозволлячу осонь 

…лавня ллить 

замашно колúс.. 
позаквітчуємось 
 

по від ш.. 
о поосолоджа (м)ох подив'я 

похилесте приваб' 

тішання крáсу 

пожагоніти вітре прагу 
о зви'яс'сили 

наддивень ох розчахнутих пестовищ і 

вустлива туга 
майже лливість 

снаг полохкий перепинає пониз 

й сочиська солоду 
снувальниці із вимахом осоковілих дуж 

як(най)швидш ясеновий 

пих сплеску 

тиховоддя щад 
о валля живу розроду 
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на всю 
вітрами шепотівлі трепно узвишшя бентежь колинеустомлення  

вогу л'ют'нел'ют' очикувану хіт' 

те перетворення заплеснуте у піднесся туги (х) 

та вивільнень з одразу р-(р’я) 
удовжся і хоробрій упестливе з’яв’є  

поки немає крови і зрештою вже все дозволено на що ризикнеш 

сміливицю  
нестишуючи здатність  

на всю 

 

палах(кою) 
вир палахкою 

отям'ю видар 
охчищем маниці 

ширшою аби 

вквітла і 

зáмрій дивиннό 
висолодієш 

аби бути 

огнево 
 

перемліте 
перемліто під устами ласа (по)трав': твох вустищ яснояв' плавкá 
з води лас стише переор'я а поспіль дивиніючи 

(по) озеро аж у ріку (ю) упиттям од переп'ят і звісної прорвані 

не вщухлої випередженням схов онде загострень одне пахощі 
твоїх.. 

люб (чиню) рійбу логу розломлюючи вад 

тихість тріпна удовж здогонищ утаїнь тебе хутчано не ще (й) 
лягви: о твоє тіло квітúна лелінь.. 

 

*** 
...відійви чомус' отавице зіє 

крапле ой-лице кіл водойю і гримне 
чуєш дужче жвице надістю пік 
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…оце ж було видив 
така волога як сон:  

ліс ще у зви-зелень; вибухи десь у гущві, а опісля – тиша і чутно 

запліднення грибів-гарпунів; мабуть-бо це ти 

хтось прослизнув у де зник – рух розтисненню 
де я не здобич, а ти даруєш… 

схоже на прадавню гри - та це не Пан (він-бо давно вмер) 

ховаючись за стовбур оминути відстані; за крок до  
доторку - швидкість. 

стрімкіш  насолод твоїх природ; як всезнаходження шалу й 

вилюблень сп'яніння у ллючисті волі 
тої що набуває Лету 

як все ж наздоженеш, розвітриш парке по тілу листя… 

Не називаючи – згадуй. 

 

вислизни... 
...твоє тіло повздовж буйне і так зсередини як вій розчахнуте 

не-поділ; і далі - оринь строкатого величчя - зміна: спокус хай у 
споглядання; не і твої очі : збурь поспіху як де ж ти є.. і враз - 

вислизаю..вислизове, що з двох сковзань насичує й тебе. здогад - 

у чимдуж. у переміш із здогіном у тобі виіншити ще одне з-понад 
трощ та підпалу. оте вплесни у помсту і - вислизнути.. як буває 

після зачяття 

 

*** 
навіщось тебе й зеленосутін' марить од 
тробу й стривань 

кажи бігти у протилежне саду де знову цвіт впав у небо і 

напнуття гаю ловчезне торохкоче опісля зливущої квітки хочеш 
бо тобою десь ти 

пала коєне бажне омити - і здійняти дощо те-буле і томуще. 
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*** 
тече весноквіт; злив щойно біжучи о пробудити; чаросте... 

проледве се зчіпляє води тис 
між даркими звалищами звиву ясен по тай паленіти 

чарще блимнею теплею хоче 

бавіти пліс із трьох тіл 

але гойдаюче поліще гай о рухву 
ледь примрії... 

..удивітрутоох 

 

д'ор 
о палом грив' любистке жорстви аж теплих жерль 

на здійм зелез' о в позелень іщиця 
рожевотужжя дер'я добути грайв' 

ще млиста ізвір не те ласся 

що вгад отих вологвищ-диб 
яскрище! 

яви періщ жайво д'ору 

 

*** 
ч овни за ним притеб' 
ребпіна на проголос 

всі ляк навмиснення 

вп усти... 
 

*** 
ти не (й) ти 

ти про (не) ти це 

ти (хо) в' 
три ти ш 

ти ви лою огод 

чавниш і пасу 
тихне дватрьотисе 

явл опах вигке миг 

очарго висічне лоскоти ціюча 

ахдеє ляпкого ти(дна) 
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*** 
чи ти чи тижво 

тежною 
(о)вожеш 

те й тоді 

вичаро 

предужево авжежчу 
радоросів'ю 

і (по)коли ого не у 

і по до вж н 
(о)літ 

та... 

 

*** 
торке (до) то ре 
(т)ці ті то(п)к 

ов ло в вни (й!) 

ли ще р'яру 
а (при) чави квітча... 

 

*** 
по ви діра? 

по вен обутну пхну 
руйн здіру 

регіт (по)рску 

(с)се гущ 
впхнеш 

 

*** 
(в)ті хо(ю) мокло 

і злущу 
роз во руш 

а лет дір (щ)у окоха 

надж пругко 
ти) 
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*** 
тугий але безсилий 

піддражнюван' підгрі 
і сон вселянь надкин'мо опосів підкислющу 

що й і отих ломл 

йому те в коп 

 

любкови 
ой заже най теб вітривкові 
ай попід лід студивсе 

не тії зажури не ті чожим кажут' 

годиш шал а без трипоту гейцу нам беззможе а на те несися 

яровіц скусе т це 
тої неб'оді увес' ща серпці ід тої бо сиб є яко крас й бо лід 

червонотру о теє 

твоє подивнині жах твій 
 

*** 
з низу і (не) дівати те розколи то раж себто смій і тим 

покочуєш дуже вій 

бо 
 

*** 
у во (росі) сні (в) 

вчип (л)ля й мене б 
огудінн(я ву) 

од всі 

од сказу 

і ... 
не все 

не (зла)маєш 

 

*** 
від здолен' (роз)діра ішли би здерху руті того це; мига 

покропив'(я) і в тя то до прилуззя війно 
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*** 
лизен' втягвин' вчуднен' знахідок прорвеш 

одлиння і м'яз лише лупиться о страх 
а ти що хотів? 

 

*** 
ти не тиснеш але впускаеш і біля подій полегшано 

уриваемо одне з почань о тій блакиті 
а знахідок вчу(д)жне сполох невищених долину 

і вчиню рідність 

як побіля любови стільки снів.. 
 

*** 
ож(ба) між все 

між ще 

між.. 
 

*** 
дриг'а гри дратву 

я тебе буде?мрій 

холод на шле триглав' 
людиш ся[ люди ?ж] враз і куса 

яка бо переглуп' 

невже накинуті стрімчасті сиплют' 
і не рахую 

нащо ще 

здерли і тим гори лють 
 

*** 
у (де) пере (вві) пх 

небавом 

мовиш ах сон(це) 
лови в кра плисте вверх 

дрімаючи у (во) росі хви лі те тіл 

як легко увійти.. як липко.. 
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*** 
зно ву з ми і то(в)пче 

і году тягти ж у ір 
кажи бо із як і лопоті бігте б 

а про ляк здогад в сі ч 

о ж де ловіти а плигу лисати 

а кидан' бо 
так о хай то п 

даж у лели 

 

*** 
іззнання і спокійно ту випручи застига ти ся й легіттю у 

притроху бо як чи вплута ні й де ластівок дрижа і там-бо 

пруг(т) не схили і не відваги 

примови губи і при жазі 
(д)рибне лісу 

хібаще ти? 

голоде(де)жало 
 

*** 
а хі ба ж я те б не бу яла 

илен' кий! 

ні чи те ж у 
пі(и)рнемо 

і гейге(н) 

і про чинеш? олетюча.. 
займагори н' се ку ди 

вияра ма й 

і тони отон' 
ил' те лу? 

дужча ми ж 

гро в за 

а ти? 
сі ай далу плигню 

вріст ві і вго ни 

(ой)сон(це)! 
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*** 
зеренма  к   (у) 

вод    і 
я те(бій) до те  бу і од ги і 

од ва і мож і стри м виплу  та  ї 

кров шир  те я теї ти а до л' ма і 

впу сту біж ме гар наї дре ми ті 
ти теб' де і зголікрушаві про 

три ми все ж за ізви м мо волі тво я 

тала б  я випле с(не)   ір 
 

грій пручасте 

 

*** 
здивуєш 
без поміж рано 

од не ледь кори 

вгущне 
при ло піт у оріг 

най огон' осилене ледне 

чуюча вік руті 
м г 

тричасом луплячи не ховане 

тичся 

 

*** 
.. пестила би ся, вічно пестила би ся../А.К 

 

інша заодно 
і або та іі' або нею б зно 

обом іі' або ще не од вона ж 

і заодно тіль іншина 

й най або і часто 
і як о будь-кого 

ще або і або о або.. 

жоднакотра? 



 

 64 

*** 
зно і зовсім м  а і о(з) о всі ми 

про хточи гупіт ізне 
мож на і які  тре снуют' і 

лун бо грі чую чис' не литен' 

але зар'ясні й ще траву с о бою 

назве а виєчуй мав' прочин 
ао коха (ю) ців ти я а він? 

І все і все тика  

І не гнучис' 
же рве є 

 

 

ж/ва 
усі неможливості -  попіл вже 

 
не(гой) дну(ні)сон(не)те(тули) 

вчу(є)не(під)про(рва)ой(гло 

в(би)є(ві)д(довж)гонитву(або)м 
відхлані жда 

не(од)ро(тне)і(зла)бо(о)ти 

м'бут'(яву) 

 

дри  б ах 
морень-траві десь притому 

спогвице де прилу (чу) 
в  я (ти на (ба)жазі о 

уста ва є є отожа 

міря (ти) скресло 
в одних не тіш 

а се од дійму 

місяць покосе   м 
жи й ту бів 

на сполосі 

тер чана гримба 

 з ось 
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*** 
н очі зелені маю 

мли ємною тінь не-твогодику і  
с(та)ву 

а твого не для них 

вого щойно верхня хайнощ 

як же блук(їй)ву десьо чекали 
прояс (ниці) чередово глумку (й) 

протин' 

знову бути літ ще й нових говорячи 
не дар емок 

на ввес' 

і з т  о  г  о  б  не 
 

                                     *** 
тим повно 

не з (гай) 

хоча б її 
забуду 

чиста випаду 

не гасни 
а пірнача пробила.. 

 

*** 
(а)ж не мов(ж)у 

тр(и)е(по)і(тіла) й (не)йде(ген) 
лиш(та)ай(з)кві(ти)су(ну)т' же 

з(ним)і(з)від(отати 

най(най) 
огою 

 

*** 
/агов далі з над льоду 

й же й де ння/ 
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*** 
на тривниці 

тере пер(ти)? 
і не вима здобу ти 

оспокуті лізут'ляк 

наздоганя прорва/нема гнізд і 

розрубку 
горити вгир 

голизень здобуйна і пит 

(ме) лявити про вис ся(в) 
І тих бути 

заскочи: змо гла не чи б? 

 
 

дивнігубилисятебепірнаю 

 

те знизу 
у 

але й 
покажеш 

де й до весни 

що й те злунає 

ховолоді раїва і нашому 
моговою тре(б) нищ уваж о 

чи ідеш подяк скликнучи 

грозмова? маняччя у ніж і вед до лам 
у волозі рої тулу шепоче ти ся  

напевннячи (на)повню 

і бити всміхано 

ці здогаду і як тобі 
вис лизуєш 

як зна і спопели 

виснагу втім 
не розімкну 

обидві 
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*** 
ті ж міли йа 

але ай в як хті 
ти?(по) 

диким лопит' ся 

хлюпо чи це є 

як пробачиш і 
мрія 

і загроз 

а але не межа 
проміж прориває 

ріка наче кор? 

а те поразки? 
пора не того болота? 

вируюч чи як 

лад бо в  п.. 

 

 

*** 
ой над(ти) то мо ласкавіше 

борсай у тій0тому ї та 

криччана: чи це а 

як дле у тому б 
що од він гет'? 

давлючу і рощу не гаї 

перса 
ріка молока 

берегір на денці 

ой ворода яка пита 
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*** 
ворину водіброве з(і)ли(ї)ст' 

вя  же не раз ро   з   оч     не   м    н' 
і   л    (й)   їх   тя 

а(ле   да)   лечи зна 

проруба(є)на 

 
 

*** 
тони це ця  т 

горнеч(а)(о)ща  ні  ці  яс 
иш  тво   мов   а(г) 

ува          огач           нця 

нищ       ззі  а   ти? 

оріття не  он  о ве 
а си є стром  от 

(с)тріп  (о)  ну ти… 

І о  ну(йся)  цит(ц) 
ай   

га 

тож   иш 
ен'ка иця 

мм  ості  хчу 

чи   ти   в   о тик? 

о(ли)? 
авже   жи 

ласо  с(ти) 

мо   ра 
вли   (ї)   ст(я)           д(р)и   му 

в те (у)  тому 

гачно тіл 

т'іл'? 
з   л  (ю)  би 
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*** 
егежною хочабоще  ніжтомутні  

хилище вад і  
чим ляк горіху? 

трясота зичного 

(л)гву 

 

(з)одня 
мова – це кров 

 

ли  ні ро  зма  ї  сти 

віч(на)віч  нам  би  ти 

немовбійння од потому 
ви (і)  ни   (і)  кл(я)  та 

невтруч 

в кожну  із ізоверху 
до  (ще)  низу  овів отеє, леле 

 

*** 
ще ні 

по ко(ли)  ма   ра   
пощо? я ж їй у  магую 

серпу ж віт(и)чому  надгай 

чи ж у  ти любахтозна? 
 

*** 
з них  о   хо  ті   з  ти 

в ти(б     лу)ча    ло 

хма  одна і прикуд' 
дою ниць і лиднів 

далево(б)гою 

захижуйтаку  
нас тут люче хіттє 

а їх-де ледве 

по що 
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*** 
не нести  з із  и того  

у(з) ла  горді 
мі(ся)цю три некрови а(де)? 

яка  гула що   нити 

від  ц(ві)   лу?ю 

не рівне  і не яр  і  не терпіти 
тому степі(є) 

гож аж грознице 

тому впік  заломлена 
ніж щосили 

рано 

/чи лівіш лове гей де/  
 

*** 
мо   і  в о  і    пи  ла   (ж) 

і  луч  є себ і хил  би 

мовля літко 
яке будже із те 

тли во  г 

 

*** 
ледь 
сам в  по 

одглуш тій вузиці 

же млу  й криш 
в ній і трійча і хто 

який  де  про рву 

і   м   р  а   з   
ні і 

з очерет' віч 

тій се чи під? 

горни  
ява грапу 
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*** 
бач  і або   де   ж? 

зривча  осон' бо дбре 
жаххочаб… 

на  про   ти теб  жа 

гна   б  лила  лед'  прож 

вис та лу 
всі   (зо) 

чут' 

і 
і 

б(о)дму 

гу 
   ст 

лиця моїй  могу 

різ 

бут наслили 
цій і лич на що  ж хоч  гряд  і ото 

ча вес' 

напросту 
 

*** 
луже, луже 

не житом злюбись 

липлині хитко 
 

*** 
змокла 

впірн  алекого втручання 
/твоя перепра твої грубі досі/ 

міг у  чин' 

збудки хлюпотли(ви  та?) 

ніс коріння і пал.. 
хай сподіван' 

чи гірше кін(цю)? 

нині  од тупоту такі білі як порожні 
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*** 
л   ру 

голос сл   пих 
х   де 

про  не   сп  няй 

попри із себе ж дмуй як із 

огрім шу   г 
як із куск тепер силе 

б'ю  трем  ти жжа 

вперть із соломи хіба 
хто бо як 

а… і де  не де   

дію 
 

то (повз)  а  ти? 

 

*** 
по   (по) віль ни 
подівсь блука тому  годи оріччя 

синю аж саму олунь 

є чиятя  
чор 

чер  по 

 

*** 
в далекій далечині, в глибокій глибочині.. 

і  ву 

не  де  б  (а) 

о  го р(н?) иш 
л  ід рву ту  ле   і  то  і 

б  ти і  ти  цій   в ма 

хто за  чи  (не?) 

(г)   у   піт   і 
і 

і 

зрів 
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*** 
од ни я(та) 

ви (в)плу  о  ту ва(бит')  тис' 
я й не  ті 

клич гомінне і які бува припруть 

у отень  

звущити 
минеш-гадаєш? 

н'як 

з(р)нову ми(ті) низ'вко 
а ти… б ти 

аж (би) т  оч (коло) ття 

явийлле а (ище)те кіл(я) іне (тес) і не гат 
(од)ник чи (ур) от (а) ти льн 

не (і)  ниця й мці 

чи виж(на) то (а) ух(л) ищо 

мед'яру 
на(бо) чи (лоси) ї (мар) 

най у най 

отоді упізнає 
ш 

 

*** 
а (ні)чи (й)чи 

норовів ружжя 
чи (в) то(й)як 

як (що за те) такі? 

або (ж  тої) до 
стогнану міг 

на заклена  (те) у той 

як повісттю вівш 

гарно б 
але тіл'ки-но 

(де) хто 

 



 

 74 

*** 
за виж 

не в  ла ді 
га що ж  

виллямне заллегід' 

стрибализно! 

а ти прису.. 
а ти так що дно 

явле  або  ж   а лиж 

що ж: на виллятку тиєс' 
 

*** 
буде  ж не  де б 

а чим вчави ти тію 

де б чийсь руй о би 
розгориш у даву 

не при ди гу 

ти тику 
і при ти чи сіл'мов 

мин собі будже? 

вщу дне  охаю  чи   
від несь і розрощу 

чий вищахне отам 

гой давень мій мокни 

обрискучавід кіс від штовхну 
не від' мого лляне 

й не за  упин хочівен' тог 

на мів за лю  те ворогим  
кля  то ж  

гучніш мене у се  вистриму і над кому 

заспитом 

не торіш у вспілу не тку 
міг дереб'я 

по  що  ж 
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*** 
я   і   в   не 

ни(ж)м у ви  бчу 
снову  сόва 

вітру вкро  

в пи 

й вс' 
тиш тисовиця 

 

*** 
у смолі лід / аж пізно ділити воду на вогонь 

 

така 

аж лопотівши ізверз' 

та  ємна пустоволієш 
до держ а ти від тому чином 

вод(ів)по хвиль ту д(и) ороги 

не засамогозмику 
не чув  (в)  а   не  

лише скажені 

на-бо.. 
 

на тво(їй)долон'тві 

ще ніч оже де 

(не)тер(п)лячу свист ніж образ що 
куди ще тям вич дійсу 

виряджає горі плюв 

чи ви її не гнути не забули 
жалібні по кожні знахидючи 

вітрогони 

я(в)живі 

а(б)ти? 
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*** 
ти на   ві   к/т 

ти з о них  роз  ло  м/в  у бі/ля не 
несила занищених сягнула 

і біл'(і)я невжеж(у) і сна  (в) 

мине забрали 

і при сме   р(к) 
у     хова   в 

   гой    дяч 

одну за мит' 
ппокличанність 

(хи)лену 

аж в мів дощу 
ллю(т'?) 

 

*** 
тепе  ру жа  

за(в) піл ростуть 
поля  ж ого ріж 

яи в   не ба  чи   ній солі війба? 

 

*** 
у лускоті жен 
жмен' мелень 

забагато брало 

а лед' стримить 
визброївин  може тул 

може гадок 

повеннезні глибчазні 
соки каз (ме(д) лу(ще) і 

прозри не лученні збувні 
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*** 
чимдуж геть під пити око   му (т)/не 

б(в)аж лива 
і геть за пізно ж 

зере д  полю 

мовчи  ж бо тяти? 

так чсніш 
твій те під ляканий о г.. 

осто  гидла ненаво 

геть 
від. 

які зорі.. 

 

древітня 
 

сил'ва дивоодику 
не ізземлена а чогось 

зневійнепручна напродив' 

 
гожені під туманіла дересню 

од ховача як бажновижжа? 

і стомін'  на з як тобі 

ву пломені те? в як  тобі б 
русе  мо? 

липллявно баводиве 

що чекаєш?даби спомину? 
гепанню дзвоне  

древітнє..  

 

*** 
мине порожня 
од верта дмухнула різко липла 

розтрох ще на випад рігб'є а  ти 

ше.. 
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*** 
водява ввогість  

о є вода 
од одно ї вво  жжа  ї пере(щ) зяє зчипа інакшу іллянку 

 

*** 
роз-руки 

прохитішле вур на грої 
мита вала шире для чия 

миса пара торну і в огн' 

розітреш суннє 
і нема поокуд не 

лише вітріючи снуючі ті прави 

п'  я'  т' 

безтебь і при тер 
бо-ляглу 

 

 

*** 
тебе  ба 

об лес  ти сі 

й 

з мотан' і змоливо ледь 
відступа у розкіш родить і 

голові т(р)пчу тума 

нич нагір держане роз повзучи 
рід жабове клянуч клопіт леття 

тко  ж 

чув і кид жорнів геле г 
та про(листя) у звеш? ці тобі 

ж бо це тих.. куди лупиш 

тим давай 

 

*** 
ще й -шаю ще  й  -рюю 

а ліпш 
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*** 
за(с)  а  див  і де    

нь і ні б  пли в тр(и)  охим чим густи тя між слід/в 
вівне й дужар 

сам у та бо рве соці 

і щіль  н(Я)  при пт 

як кружі й цім при \ття 
тули во ду 

а громове? 

розверзо.. 
 

*** 
колис'о 

не щоб але од ж(д)е 

вплучаєна горись не є 
мибоглиб' 

а ти не ти 

чому 
не питаюча   

не-ти 

ть 
 

яв пила 
буди мене одвічно тихо знаючи здобу дно 

говорі ласт' у глиб пи.. 

з води ж на 

крім їй в'я 
линити 

але звід усі л' 

ласебву 

ти з дес' 
майженучи лу ти  б' 

згинь 

я в   пи    ла 
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а дериї 
я териця 

удостал'ажось  

ломидано га  неб 

аж я б йомуго 
ляків 

вибризкнувжимо 

але лляввидчу 
виглянута  волис' 

а  ле  ли  ш 

вуст 
 

*** 
натому сон(и)ці 

як же ще й тебе? яких би ворогів 

яких би годі.. 
знов(розумієш?) знову поміг теревня  

а як хоча? чув втопивс' у без воді 

іде час(того) неба? 
(на)правду проколю 

 

*** 
ледь-ледв'яча 

змастивши ще у щось повеннєве 
од при лунок при пригод 

відчайлюб чуюся 

вигуль у з(ліс)ному 
якующе прийння вогхоту 

і мов вбивче лягає 

з тим заогнена 

найпливу 
скла(дем)о казк у 

ні – на тому на що мені  (ти)твій 
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*** 
я ллю во тобою  

якначебти сим черезу 
моєму протилють 

ажніяк: ллюїлють 

 

*** 
коли ш  (у) чи   котресь 
ма(я)ти невідь 

і де  жиш прорість 

протипрузі виохни 
кажаччя солище мару ю 

закотисе вл(яка)на 

 

*** 
влам попри дійс 
на чо му золії 

ота та зір  яжу 

зо мовчу тобі  ад' 
а в  еге  ж смилівішо 

ай од ге щи (ж) 

сконай мревище 

вдавися собою ж 
жаб'є(на) оком волюю 

 

*** 
ненащо і неодвічно камінь 
пророцтв кинуто в тебе 

і мені завжди можна 

а цей присмак гнилі на твоїх губах  

відчуваю ще до поцілунку.. 
де ж тобі відрізнити де кара де смерть 

мине. 

яка потворо  
надто повільне її здихання мої дії пришвидшує  
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*** 
у почекай у надледь напнуле 

ви ми  ти  і  не  у  по    
лоні  і  не  до лі   дол' 

всміхають 

 

*** 
надто ти від ми ад'то/пла 
б'ко 

а де тобі 

рештударукид' в'юю 
мовсе(ти) відомча 

відчуя 

аж огню 

мієцеймігб 
їй о спиняяти 

ї ній і викосотою 

і покоччя не йди 
заплесне грозоою бвілу річку 

на оховань з нехову 

діл живенна 
і здогад крізь ключи 

ї ці їй о про відьма 

а стукоті ж жен.. 

а вірогідна гору 
 

чекає відійне 
виношуючи чорне й забуте уривоодогню 

прелива од міст цій 

ажга гоню важ і тримполину  

хвістоусто обляжу 
раз і не один трилунок вологнестищ міжниш і білесенькі 

гамір(і)вуду  

одділю б 
хіба зникло? 
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*** 
чому?  

плипит.. 
од повеня і ріж 

не пала не водж 

ріжу 
 

*** 
чим де губами і липовій тіла  

соковище 
довгимилагіднями 

за дери 

і бігти 
бавитись 

і повну дивних  

лютих дива 
 

*** 
настромлені збентежене і  

під низ знетямлю 
 

*** 
ли(ті)ння 

точнив якбитим 
з гато ці(лиш) у пережив(ле) 

синіховь того із(з)низ підспівати 

на тіло прокажеш 
повіл' без жар а   й  то 

сил'не в ди  вом 
 

*** 
знову з чорни квіт розрізане і вруч 

од стеблення 

і трепн ні йду 
знескиглючу од ра зій(де) 

і може дай весни 

і мове.. 
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*** 
і як наваж ж 

того і зорі 
і може знескеле(не) 

коруттячи моє и  ття 

незгинне бігло 

чому ж ти як ні 
 

*** 
чуєш і в може  

із(за) і  з  зелені 
 

                                       *** 
з напрошень де го(рі) 

ли(вуз') кіл твою 

на тобі з одних 
час(в) ли(в) ти(м) дай 

ти  ц(ця) ніч 

і зне(мог) ти у таллі овігнутих 
мов 

з(мит'  прокляття 

хоче насува(ю)чись 

як зникне(ву) й спитащу вдіру розлісу  
ма і полинутих з очі гирл 

менше йне але тікає 

плюскоту   
 

*** 
надчому віль човніва чепа 
підгукневжену 

і знад поволі 

доліта озновь 
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*** 
знадтизни тесн 

чорів неляччя 
і зелень т липу 

віжних уход  

я б пове 

привернути 
 

*** 
тоді гостриш на влин тнчувиси т  лин' 
годі між чеси 

підладібних і кус 

з ніжних на в окровінь 
через бачу 

не лин гойдав 

розвперешкод 

 

*** 
з-під з(м)елені ставочої 

як схочеш 

не з-під погоднин' 
вчасно хил 

в міжтрав'я 

аж тоді без спроквол 

перепотече 
на нема безліч 

і супроти дерева 

лад учина вершінь 
там на (с)верби 

крізь ріку 

 

*** 
є(ви)ще ї(оті)є 
у(по)лли(ж)дро(бис)тре 

в(лич)на той (ми)гіллі: 

мар'маро 
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                                              *** 
при(я) 

сся одприпочару 
і горстроверхли(н') 

ні б розві.. 

на уттне з-під ні(г 

хай йдесне 
на і в(з)довж  

навчище й трісне 

натули свого 
 

*** 
не терпл і лукави геть 

з на(с) дибу 

врізатис' ген 
легкої в'яні проскочилучи 

ліс ходиво 

не м'яли кори  і з  
листої випрірвили 

однаки до кінця 

зласкавиш зеленим 
б'єт'ся тепло.. 

з листя – руки 

 

*** 
рано йшли дерев'яві 
рано й не пили 

тужл(ляч) ча 

не ти йшла й не  
зли(та) з воль 

ковна проходжала 

не змирена 

крівна 
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*** 
м'якобулість 

теж звигаддати 
я(в)прирадне 

не тамуй мочи(те 

із самого блуку 

з хащ під се 
людлення 

 

*** 
ховань зпокрице й  
шу (к) ола 

споріднень 

не в'яду лиць 

і тому захопившись  
висміяли чудовиськ 

висмертю 

 

*** 
луплячи дивом 

повз зна.. проміж масного мла 

у млощі здивищ 

не за тули(ж) змог 
як вище то мокреча 

як рідше мерехт імл 

зухвало пестити 
неосяж: палко 

вичикуючи трощ 

і дібних цідж 
й ущезпід'явою  топи хил 

щастезний штовхо 

ічуву тамще 

дріма глибшоміць.. 
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*** 
під'яла гук ви ди хух) 

довб діткнути в'ярена імлистя ряту 
а дрім ливу 

сочила  

яр  ощ 

 

*** 
прив(в) ражена 

і за уривна мів 

залий на стриб безмежоліс 
 

*** 
говоряче на й  ди  ти 

як лас при  йме 

і білень ковзне у передтнуле 
у здаре в дриг почати 

упливнучи о бездаремінь 

явині 
 

*** 
хто ж не згодить 

з милих буде 

розтисвенна була 
і не сумували 

до ні-квиття(ло) 

жили(на теж) 
 

*** 
витуженню сноводищ 

надви  й  ця не тягар як не люди 

киньмо-розповсе.. 
тул'же надійме 

чи чув черпінь? 
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*** 
в тя гублячи злинав 

відточені(ш) глумливих забігань 
пих баву  

гори(ш) 

 

*** 
хоч до міс 
лісшу виході 

як греба від усюд 

(в)перти 
і захлинутись 

пожвав'ю 

без ваших вперто 

 

*** 
втрим(ожу) 

о твою го(ріти)с' 

і зарано мляві 
чи пронижче хвилюют' 

 

*** 
дивоштовх о тяжі вибу  й 

наддолом отож бо 
або тобівідчу  

і од сутих 

мовби тут: 
ані треба ані на  що 

що ж з од лускань 

і митв'ю 

заляс(к)ні(є) 
у струджені одні 

 

*** 
пере вчувши любить од ці(й) 
м'яти і мусе зміниле на гойд 
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*** 
марення уяви надто звабні 

і несуть.. 
у  во  (росі) сні  (в) 

вчип л(л)я й мене б 

огудінні (я    ву) 

од всі 
од сказу 

і.. не все 

не зламаєш 
 

*** 
в(ті хо(ю) мокло 

і злущу 

роз во руш 
а лет дір  (щ)у окоха 

надж пругко 

 

*** 
по ви  діра? 

по (ве)н  обутно  пхну 

руйн здіру 

регіт (по)  рску 
(с)се гущ: 

в(и)пхнеш 

 

*** 
і (не) дівати те 

розколи то раж себ(то) 

смій і тим покочуєш 

дуже вій  
бо 
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*** 
од на  га(д)куще 

явотилля 
з ни  о  стям 

або з води  або  з 

долі 

черпне літ 
і розвидні 

а побіжечку кволі 

втікло  
розпимилимвусто і 

пар запалав.. 

запінились закляття 
дивдія 

мене д' нати 

і ти ж мене… 

одначе відповіси 
про(те 

і розпалемо  

сувь 
 

*** 
і з(во) нову за ти сну 

почасти мокрінь 

відку тебе що аж  
ожеж ос'півати як 

не суха (будь-коли) 

і випнися і висмокчи 
(при)хлюпня(вою) 

в долі 

 

*** 
ні того плиста 
ні того м'я  кого 

ні по через над 

о тім з уст 
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*** 
мовби при 

одзвич та ців' 
у (пере) знев (о) чи? 

яса мар' 

о хотіла 

а вис'ко.. 
 

*** 
від ночей полишморе 

які віллєш які не забуду/забуду 
о чим вчастити або є такий бо 

свого коли спалахнути 

зі сліз надто твердо: 

спочинеш? 
колись звикання розбилось 

о рух і за трагедією 

або з цих уявлень зросло 
навпроти жаху 

але дехто звик: 

і вистачить уривань  
на здатність не терпіти 

 

*** 
не промовел'жодно 

алетікай подалі(чуєш? 
наче не-ти сонна густа 

не спочинку 

сієш вижно плигини о по тих 
співі начебто мовом ти 

про(сми)тимлітом тілу це губи 

і вилип лон(ніб 

сим би це в ти б 
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*** 
аби не як (у)дар 

чи легко ми 
як хтось по)далі гніву 

і здобич(або) 

жива 

 

*** 
тере та віт рути 

них втемніє те 

розвезле пещ 
д(-г)ой ласці 

піх  плаву 

дрюччя плелій 

тисько хаще 
ялоз(о-о) 

під(-т   о-ув: утвора 

 

*** 
м'язи випнули і охопила 

містило дер 

прогалини від води і 

лилесни туди жбурни 
за собою тягнеш впустивень 

і про те рівнишся  або ж 

все рівно ти не треба 
хочеш… чи перехотів? 

-ни три віти пий  у важ  літь 

ото  би з'жу 
з білу із-за рибу в'чи ли   

б ня 

(жа) тих ріж 

зри ту  міц і є вала надтуди не перед хо 
тримо/дуже чи ви? 
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*** 
вчути до либонь будь-що і  

стриваючи влетіти 
випружнявієне схил і 

біла не-брам' а  

строна від супокою не 

 вслизнена як розхочень до 
збурю  

або тікаєш і все 

збуває себе 
хоча з не-просивши почалось 

 

*** 
вітру лакун 

мокрече проміння 

від туг до 

суховія 
і двиг солоним 

щоразу в зерна 

дивись 
занур'ю 

 

*** 
те не очікуване 
з дій маючи 

 

*** 
і знову твоє було 

і ще диб по я 
 

*** 
чому зве силь не  

довше як вертаєш 

твоя подоба заволена 
тим ляскіт передранок 

що сніг що пісок  

– трава 
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*** 
не зве і гаючи 

товще провесном на ви млості 
без гір і ладу 

і з'ява вибуху 

бо як не здивуватись 

з одного іне спочивши 
потоненням відрите 

збирати як накопичувати безлад 

постигне ним без сорому від 
зруженого не як підглядаєш 

просто вищиром з нехоти ляч 

за синявою о чи піну 
за даленістю мареннє але-чуття 

 

*** 
від ос(тор)онь про ну 

тич грубе і во не раз 
суйва те пеща 

або щіль о сонці 

чуто повзе рта є 
дав 

 

*** 
прорість протипрузі?  

наспині з дикості 
і полум'я у незатримувач 

надовго влетіли о відлунь 

трут оч три літ 
й аж завершо у стин 

товп.. і по тлуму 

засмоктуєш у (в)ост.. 
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*** 
ломл' го 

бо зі(ллі) 
поллє 

бо  наще 

жал абовколу 

гулля по 
зло(ву)ж 

лина..лу 

доще 
 

*** 
з трив  лле  нні зво рід 
зо дбе 

у яй грала воду і зщула  ляж 

отим-то промайло за оциминою 

шаледажень 
все лась твохбути не бутимимо їх з дна 
 

*** 
од ти те пи  ти і од 

те пле  с ти  і 

ву  у ди  те ти 

ти.. 
зеленне о рят (ряс)ти 

поле мо й ти і  

жаа(ти)аж 
важче з'ярис' 

ото ти  ти  

тебно 
 

*** 
(он)то діючи й чи омієш і 

з чи лля о вує  сько 
і лин 

не з..буду 

а                              у? 
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*** 
зможеш 

підвогибмаву 

відталу чи міждня 

і світлу 
мож де бере(гір) 

чи зна? 

їй затриваєш 
по дес'но у обре 

затамо 

подівжня довжу 
 

*** 
зми    ва 

і  є пле (чий) 

тій  зно(в)   в на досі 
о лúвана 

ти ж зчуєш 

із  знепроси(н) 
(в)чу   й  жин цю 

 

*** 
близь на снах блукали 

без здожин зеленконі 
і від(разу) простору  ґ  

з вечору лагко –  й час.. 

випалюючи бійсь 
на тілітанно і забула 
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*** 
може і так… 

або ж..ти –дикий, дикий! 
най ніч довгих причин мине –і з того тим завдати 

захлюпочення і з тла 

з-під (тр)ясовверни 

від луй любити 
наврядче потрапивши добре 

 

 

*** 
на  то  ме 

бий 

струмкіше 

від на(тому) 
граєтисся 

може вхопити?.. 

витікаюче  
плесь 

 

*** 
на вчиненнях  толú 

ти вірогідніш 
за охмаром 

пин і  в  ти   чи 

це бути 
гукаючи та ляпаючи 

туди-о-сюди 

як більш за біло 
розверзни 

мо?(с') 
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*** 
і чому ж псова на ото 

у та  й твоя 
потопельнице 

а чого ж не твоя 

випливице? 

 

*** 
ти  пли   (н)ня 

і  в(оге)вид' 

вод  же про плис(сти)гне 
впір  нач 

у нно ви 

чи (лис)тя  б 

 

*** 
ч  овни за ним притеб' 

ребпіна на поголос 

всі ляк навмиснення 
ви..усти 

 

*** 
як розімкночі твій де(бу)ла 

як впих співу 
де не чули 

де поріж гап 

хвищезне стависько 
бурюбові 

нарис' дал'бі 

скаже 

(ні) є 
грали 

в   (о): 

чах 
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*** 
спогляд  (а   ти?) 

яквчища теча 
і рухвиль 

навз   (до    гін?) 

ти гет' двобієш 

і по    ро   ниш 
тотожно 

лив(о)ти 

од не по чи (н) 
у 

 

*** 
імл              а 

(к)отис'  те (п)ча 

і запалань 
і у годі   г     ай мок 

зневидня дна 

голе й те й  те 
каз ухиле і од  ви   ти   ми  ла 

уд        ни   трив 

із є ороса 

і жба   і ружити 
і нявко  довжелезну 

і л'ну 

о   -ова 
(губ)  лю? 

 

*** 
налляте роз(виду)мір 

покруж най ти 

змієяв 
найду(б) і ще(вúно) 

і здиб' і кляв 

отакище 

ба? 
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здиво 
пожагоніти  

вітре прагу о звив'яс'сили 

наддивень (ох)розчахнути 

пестовищ і вустлива туга 
майже (л)ливість 

снаг полохкий 

перепинає прониз і сочиська солоду 
снувальниці із вимахом осоковілих дуж 

який (най)швидшень 

ясеновий 
пих спеску 

тиховоддя щад 

о валля живу розроду! 

 

*** 
враз відганя упереміж 

сніп вололужжя стис обав' 

хід одповза і у злуччя заливо 
до теплих сли..ген' 

до теплих 

сво.. 

 

*** 
мід'же (н' 

і в тебе і  ходу 

як ходе тін'ке 
й наю 

диш вудяча граб'  

челе(с )   долів 

ховати 
-баю  

роздвій свію 

о(д) снігоцвіту  і ту: 
снище 
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роспотворе 
сме(рече) 

бурхно линав'ю 

літлав' пролелля 

та бо й ціла то плекання 
погустиш ще(сне 

далезно тужавінь броде 

на сон твоя жорсточч 
трилонна жив'ріка 

 

*** 
ся(гень)  див(же) 

(не) по(та)мова(но 
і мо(їй)  якде(сь) 

надтомуще о здобуд' 

щент пташно – сонячніш 
не ловиш не клянеш 

кохаєш 

навпереймно  
(з)літом 

 

*** 
а             не   год    ець 

жин    глиб 
івл(я)      ти 

овожу 

 

*** 
на стовщеній кипнути 
і оподіб' й ти ння  

кісся ковту клапт' коху 

кочівль не тім коренніти 
і вій: бив мелю 
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*** 
хлюп  от  (і)  ти… 

сон ві  (д)  збі  гу 
про(тіл)  і  те  (к)   очу 

про(рив') пал(к)о(ще) 

тво  рщ 

мо(кну)     між 
ястість хвиль 

був(верш) я(і)нищ 

бо о русі  тва 
ота(є) ння 

водж(ворож)яжу 

 

зача(ї)ття 
па(лон') копиці 

вирколе  дув'я 
спомин блакитнявої збуйниці 

тим із чого б? 

витік 
 

*** 
у подібності одного з мовчань до знади опливши 

безтямне спокушає більш вогниці аніж отям веслувань і 

доцільного мерт 
зчищуючи пробачення можна отямитись  

казці 

але знечів'я пожбурити оплазень верху 
і дістати пожнив'є поміж колос'   не (ви)  бачених 

поміж втоми замрій тих казок 

колишуть – між кров'ю та вітром 

 

*** 
по лиз'   ість   ласк 

колих   лад' 

дб                 ова 

пусту(не... 
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*** 
баг(ну) 

(о)  здо   гін 
(що) ла  гід' 

мов збур 

вгава тьмар 

уві (верт)' 
 

*** 
те  е 
пере ув  а   ти 

ма    рій 

за   ти   ість 
довб 

 

*** 
за         тай 
повен' аж   яччя    ище 

во    го   ла 

миле   ба   є 
виквіть 

 

*** 
л  нав    іст' 
пахтить одаль снігу 

розверзь   пообіг  весниці 

ясна  здолинь 
чуєш  

співа.. я 
 

*** 
пере   лив' 

довж   забу 

жва  єдн 
і тя   йми 

тане(шнє) 

о  міл' 
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*** 
втеча 

чому  б 
ллясну 

о (по)  лони 

про      між 

і лісовкриє 
легле 

 

тлум' 
не  на    
що є  його 

що із  дивилина   лоння 

о воле тої 
що у собі 

над'  лості не  лише 

тлум(у) 
 

*** 
вдовіль ряючи 
берегу  краплі 

кілля міста снігу  й печер лості 

зневаг гет' о певно  

здалегі(де) 
раг одпевнено 

гниє 

і земля  
вчесні дим 

всотала.. 
 

*** 
чужи горяччи 

по тиші при рви 
гук подиблячи 

о(чи)  сині 

твоя війна відради 
надбезоднемо 
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меречу 
б у (ло)ж тої йти не 

держи ой ріт о'лота 

булим ти(в)гріє цят' 

од веди вій трапле 
хилу од зачуве йви де 

дриговице муте то лід 

то м'яз води сплесковою 
ляччю до горяч десь буде тут 

є не прохо але проваль 

і т'ливь о зновись водиво сило потиччя біля сховок 
гудячче 

т'явись 

 

відотав' 
чи мене здійняти? 

семитіл коня як 

на восьмій(я) 
у тому щоб ти вмітив 

як надозорої дерти-знайду 

шле і гає 
відстань 

у луках за лютою 

і лой(мину) не йде 
на тебе - відча.. 

 

ба(й)  об'(я)с 

у чим  то(я)  лога? 
вчіп  б   ай.. 

чи б'ю верес у 

на волох верб' 
тягву  оги.. 

стуха  в'яд' гр.. 

дередба  чийзна 
тіш.. 

щонай веделісо 
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перекохайомерт' 
попід а черезгайо 

о огниць вітрища суне(сіє) 

лелітт(я) бриж о згорде 

снує жовт віт' піщезне 
аж до лісви аж до яла 

чорнопанно 

німа журице ще чинв 
спи ла чи ночи жарів᾽є? 

(з)вила крива вищем вбирана 

сон пож(е)не до єї с(и)нів 
не яс них і не си ви(х) 

заллє зеле(м)нею орицю 

ввійде поладо ляда палащо 

бав'ю над лихо(м) 
молоди(це) женців кривавих 

кохавко 

волохкого тчаю 
побіж бойове талень краю 

переступ вчи н' а чрез єї гру ди(х) 

через жи віт пахких волями 

пересі(я)ний 
хто ти журице? а чи рятовнице 

чи кляте коси(ще) 

(із лунком (ці) єї згадаю…) 
 

 

*** 
з(а) ні(ж) випрост(ява) витьма пото 

жодлих лаз і голадиву 

і міх ріці 
тмої рвучколили 

о якщо 
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*** 
трава часу щільніш лягає до скронь коли бігти можливо 

незграбно чуйно зникати і згойдливо здіймати обшир відбитків 
там біля неба зухвало промовити не тишу і не галас ховаючись 

тільки дотик і вихор – майбутнє трав сонливість пісні про забутих 

вчасність рісні про страчених.. з них хіба спитати? 

увійдеш промайни з долею пожнецю у святі її ..ланіє 
 

виковзни 

потічне і серед ночі блищить 
вогковинням.. правду ж волісся шепоче: 

вільніш, вільніше… 

 

*** 
надто пізні коси знамень 
й надто ранні передчуття примхи 

чому полуденні тіні спритно важчають 

та загострені 
темна вода надто тепла -  

рідке пружнє найщо  

чоріє така глибочизна отої синяви 
що пірнаючи твориш нову.. 

 

                                               *** 
вдивлячу(й) 

сікслів (г)устотою 
плиючи по отим 

кличе.. 

 

*** 
досі ще по то по лі вчу ли тій за пах вого дере ві (ю) 
те плою воло тою ж злі зно твою ж по лад і сну (є) 

провогле проваллє вологню 

литущооще 
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від(т)рута 
по траві слізьми.. 

чого б де (н') крі  м  утне 

вче(тве) рте  глине відрозі 

і геть сій маюче 
-и-  няє 

з ось від би 

жар 
отого сум під лід 

літ 

ча..  
 

*** 
вича ви ли ти 
від те пер найво рух не 

уочевиддя прі рви це 

за к ос у н і веч 

защобулих 
м е ж і г а ю 

влло виш' 

опекло 
 

*** 
зву(же)    на   ліль 
при(б) луда   (м)  але 

і зве(ринь) міє 

оти(све) 
літ в кіл 

зайде(ж) як 
 

*** 
забрин'  

голі(ще) 
ми гу  чин' 

оги дну над' 

невість 
отоща 
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*** 
лагіддю є виру неочикувановітрі 

(не)впійманого  в'язкого  опівночі 
полудня оповнобіля 

займатись 

у вогкоті чи його при 

сутініє.. 
 

*** 
(з)а ніж випрост(ява) 

витьма пото 
жодних лаз 

голадиву 

і міх ріці 

тмої рвучко лили         о якщо 
 

*** 
си.. 

по  ви  ще 
подо  ріж 

про  ли (ла   су) 

чог  ж в лід вагаєш як плід і корінь  по(чор)  ні  ли  (х)? 

і не голосиш бо звик 
і пам'я  ті  горе  (с')  минуло 

і розпачу тлуміючого  лишення по т во  го? 

опліч ночі 
горіття втоми на грец'бій  ні 

спітнієш до смерти 

 

*** 
трави-травиці 
коло минають коло родючі 

маг линви одможе спокій 

та ж 
несамовитне.. 
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*** 
знадо насурми о не по досит' 

над'сон 
роздеро частіше 

ув нишко  го і не в'яілово 

гасемо пломені 

стернищимо  
чиське  лище 

аж гейо кипом 
 

*** 
від(нині)  хто б  о  ще  і 

ра  до  (с)  ти  (г)ою 
хто  ж ген вийвсь? 

о леяві о блис' 

..опочинь 

довга о в'га 
гаму        є 

вилиймціла 

двує землиж 
чогжене 

млоща 

 

*** 
гірке.. 
твоя шкіра 

біло-гаряча 

чи сон 
це? 

чи вітрові дарува 

ти?.. 

скажи, 
де жар бо лить.. 
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*** 
звогчений сум відлуне снолип'ю 

(і) вни з проваль 
осніяне жахіття(люти) 

одне з посередь зламу 

вломи воді заполудне 

і марище понівечених 
чи звільнить 

ото(та всі(ч) 

живінь 
 

*** 
хи(ле    ги)   тт (на)ї 
ви(ї) сіянниці 

в  о дихан' (ай) 

у часчим розжах 

аби теє  поокро 
ві(й)ти 

дри 

..і знаходиш 
 

*** 
війча хвилице 

рос' здужка 
овічнена зілляною 

із розверту криниць 

кожен тобі 
злив'яною 

біг 
 

*** 
вдій(оті) зрина 

зім'яна лас' 

з-підначе вийся 
зой 

земляну 

бо  сим 
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*** 
опову хащі 

туманоясну водуколихане 
вдіяво 

заплід-гора що й на кров зійшла 

у чималинні полеяву 

із сонниць осонцяних 
у звідусілляч та біла най 

ховань траву 

отеплому із вірогіддя 
часом світла 

пророзтечень 

займа 
тому йти лина 

полілею 

 

*** 
звогко блука 
зчинені й жив їй 

у цівь одного призлуччя яви і йми 

з верху оповіва жбуття – надтоло витіснено з над горву 
держи ще й привиддя 

песте де тіль бурхка і 

блима в жас 

ніде вій це 
і скелин овеснієно 

поверж тіху дажу 

мітко 
роздерпролий'го 

 

*** 
отебь 

(чи)знов 
палахкоче таїво.. 

і з гу.. 

іде ядь 
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снояре 
підімліє сік торку тіч 

з над краю товче проор'є 

п'ючи пал 

втішена плодь 
неснуття пашіє 

яр вище 
 

*** 
одначе ввив  вибудь 

про(ли)росла 
одкрізньо слало 

і чиї щем зав воліти 

тієї аж наї.. 
лишба 

чи(не)ти 
 

*** 
пруг прагу 

заледве пірнаву (б)лиз' 
і (чивс') де крокує 

ажень 

терплячі пазурі 

не(с)холодиш 
та(що)ї(долі 

заледве підрива клясти  

і враз биву 
 

*** 
о протаємне 
здивдибень 

і вітре знов 

острімко 
го сну говір 

відуломиї 

піддосталь 
листосиньожежа 
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*** 
водяво печеро 

забуваючи будь-що відоме 
довколотіле 

змагаючись за відстань і вдосвіта воді 

розбризку 

поміж твоїсном 
вичерплинністю однакових 

поводіє бо 

невідступна 
 

*** 
заведи водою в'яз' 

і оте од сною 

тепле о тому б.. 
і горнує світле 

і бавлені.. 

 

*** 
довіряючи жаг 

від то усюди 

у наводдя  

й стріп коханучої бозна 
вій  трим отойбіччя  

і любневпин 

од самої котрої звісу.. 
 

сяйяснице 
пломвник 
ї  три у вітри за  ти 

ос'те і м(л)іду 

чараг хово (дне) чи 
яд (сто) роне 

чи(пле) тав' ясніг 

і черед(ття) 

в'явір 
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про ро (у)  сте 

і тіла траво 
не женеш у віро  гідді 

нестимо  

гучні росу 
та устроми надже 

повіль луйну і чиї лиші 

дивові йшли 

а ще й на 
 

*** 
в ї про 

мов' не їх міг пусти 
грання опісля скель 

вуже й торішнє мли 

в ох де чинеш 

 

*** 
од о 

чи я у вилиї оста.. 

і відвійва у нес солодкопропід 
і дих віддощ а гудежар'я 

те вищизна певно повінь 

орієдень 

у виріплеле  осьяє 
 

*** 
юн'(на) луках 

дерова туж 
обіцуп' надна 

як отої пагонні 

скиба ревл' пас 

межітрав'я 
дбає пад' 

влонно 
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*** 
пахкоусто 

шмагач пригод 
о знахідку припливітро 

палаоці ж 

ти не втиглиш 

чомзнанотис' 
щось підзаквітву 

олляєш дарко 

 

*** 
от   тв    ає 

ото  млив'    

лляворуса 

 

*** 
звіймо єм'(не ніби) 

від та   вище  -ень 

тере верт' коли зовсім 
якоще за і гіллі 

навада сповен 

якоще б ледве 

по'ядь лиєте 
 

2020-2021 
навіщо, сестро, навіщо пестиш ти тіні тіней? 

 

чом ой(ні) зоре до(ще) ми лий лове крізь о хилегайо міждесь руть 

плига.. чоргне місяце(вий) о доро(зі) вих  
ще востре кров-год' од без знаку чогне та й бух гадо розвезе по 

лозі 

а ті ло зи учетверте скреснуть 
ой не лякай міч.. 
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*** 
у пливотіканні похвиль джерелую..повнезна помщусь/ "і" - 

кажеш? 
 

*** 
(з) верни 

чорного подолу кістка тебе  заслі -пила і чорного о зеленіє маже 

як рів вдає і по (за)ліззя  (г)лісь тягво од грі 
за щось, маро? 

 

*** 
росоводді житт 

щолаз провідкіш любти при горі? 
несподиво 

чи зливою 

оточчя ото рана 
бридь до приречень 

і разом - через долю 

обійти.. хіба то овиту на ранність 
і від меж могти б  

але у (чи)йому колі луна  

гойдне мервь 

/а бо ро злі тне../? 
 

*** 
що вчасно вча вити 

чи в коси вкосить 
не й має по що є зма гать 

о се веле ти ся во гть 

а надмуле 

гуле.. 
 

*** 
втеччя од  

смоліть отого що попепелом  
і од усіх хто збожеволів і не вмер по одній з уст в єї весни 
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*** 
ні і у очі 

бреше знає-бреше  
ти бажаєш.. 

вислизаєш з-під усіх варт 

і десь у чомусь по тому зітхаючи вервиш 

сам на сам обірви 
випадок.. 

навмання гри  

струсити як обмаль вчинку 
просто на росі 

обійми 

 

*** 
відчуження у знаході 
на гили напевності чу 

в? 

що воли ба волі 
гують 

за чуй пова- 

гаєм.. 
 

*** 
дму... 

і синє: 

набіжечком біла хмаро 
набіжено - чора.. 

а по хмарі пташшя крила  

червоно-морі.. 
о затиснено між небом і парою жовтіюче сонце: 

давле лісо на пологи ночі 

а зоря вибухає зеленим полем 

 

*** 
вір(весь)у долі 

палахтіти 
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*** 
навчиш ночі у твобіймах? 

і моловілля 
і вологосплетимось 

і не тямлючи всень -  

полинемо.. 

у насолодяну  
тугу 

 

*** 
пірнувши б 
в мене роз- 

ти знаєш 

олунні наливу 

до вибуху 
і як до пруготи 

джерела навбирають 

силу що розлінила ражо 
тись..  

що до блискавки сік землі найп'янкіший.. 

 

*** 
авжень 
тихо д лю 

і самі собою про ло вито 

 

*** 
зве ланню 

в бурх ти ні  

і звіль о жаю 

наче п та.. 
по  

лю 

б 
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*** 
лю ва 

сві тлі 
ляп  

від ивно го 

 

*** 
чим через 
чом 

із вчаву до щу 

розпливижже   
до лли на 

приява  

полість  

ловль 
 

*** 
із ви 

їх у одь 
із яру врізь  

покраїна.. 

із поди мліла 

за косою 
з різана 

голоска  

долянно 
 

*** 
чи дриґ 

чаг вига 

у чавовужчині 
у ста ві вохчи 

і ласокісь погусне 

о ще дра 
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*** 
з  

вий зен' того 
мого півтань 

руша пилково 

твіньо 

 

*** 
на вір'ї 

зли ви і про ще по чи  

хова прихащ 
журчане пролащ остічщо 

буде дужти  

закрай 

 

*** 
напрочуд білого 

лісу 

буревійо 
отань щечий 

білижся 

як глиб 

минулося.. 
 

*** 
на)суви 

лагі дні ти; облиш 
і оголу  би 

песття 

через любов тверду 

рот(у од солоду 
буявити 
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*** 
на ті лли  

о віч ог о нця 
у смакуванні льоду? 

і боязкого захараще 

а в і ти май о мною 

біла і ла (м 
к  

ого 

жагу 
тіль та.. 

дуувінь 

 

*** 
на спраготиссі 
гойдань і розросталого 

важ чи ти 

здару ві тр.. 
мало 

язиччопрут ні 

де рот і губи 
о бій  

май.. 

 

*** 
коли ще б ти о тому  
у через до тик 

 

*** 
вужчо сти г десь во 

проміг 
і аж учервониш 

за стримуванням лісу 

косице 
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полуденні марення 
коли неначе пливотекти летіти ж 

і часто вимріювати одну чи декілька пригод, що неуявні, 

настільки насичена пульсування між всіма де воложжя і щедрість  

чи розвогню? і здолаю..  
з долею.. вір ні ще б..  

але з дій має і творить  

дощелезну промарь у квітті дійсню, що незвично вилась десь між 
одного мого забуття і згадування... далекого де кого тебе, що  

вимріє у лонні оте що з усебіч рушає парость простромити землю 

 

*** 
знадтовіє і струмча о без  
бо висся що глядь над темінню і ж мель по млосе руба од білих 

цівь розпечену жорсткість 

 

*** 
колише ще б вог 

і печери зросту 

гудують 

як завітрені 
жмутки серпа 

ково 

 

*** 
у не я ти 

повен(') 

і шука 

ю/єш 
став(кого)ж(вого) 

кою що очутт я 

і чи(ною) 
одячи 

впер 

те 
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*** 
незглибно 

стегна 
де губи пеллю(стом) 

з-підззовні 

увірвали 

про ще тугкого 
ласу 

ми)ллі губи 

що в)пали 
у лоно 

рос(к)вітло 

 

*** 
черводерево 
таєнмо 

і чорнчасу 

сіє-сіє 
гат 

 

                                      *** 
хай о 

чи  м 
лоз від озер 

окре і мовч 

діт кни 
про ти  лежжя 

 

*** 
й ти.. 

не й на  

й в 

г 
о ти 

д але  

ко? 



 

 126 

*** 
роз губи ж 

тугу на вогонь 
гніве по сміх 

жорстке про вихору 

просунь.. 

і висся від неба  
обачно тулячи 

вір вись у 

ляк порятованих 
як ним..  

терпіти 
 

*** 
вар те(є) 

га  губе 

на з рів пад.. 
о ба о від о -ка 

і чарчавчомутне? 

пев ни це не гра 
                                                 

                                                *** 
не виїллю 

що піддесь ісховане за вудженням осоково  

 

*** 
коли вогчитиме надто у частому туленні оте й інше; і з   

надтості стікатиме вологвище увітреного недоспіймання радости 

- аж ось! - видше ж розкрию - те й тано що і не знаджене але 
провільне і найвірогідь вчеплене у проголоссі одної забутої 

примріявості - хилене у вдійному про щось-зне і бам-м! - такі 

хвилі... такі хвилі.. 

 
у далекому-далече (з)від' твоє байдуж то інш - від)міжж то го - ти 

- хіба?-   

тишеш усе чого (й) не було ж 
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*** 
ти це чи ти 

у горіху їх мовче.. 
о гора ду.. 

пущ(у пих 

роз які лують 

 

*** 
хто 

і лови 

ти 
по в що те бач 

ото о є в'ю ж 

о та ха й.. 

і баг ху..  
ха ти 

на  

пи.. 
ї -в 

 

*** 
о то бі ло ти  ш 

лет ки й  пад  
гостря озер то го д на 

ви час куєш 

зозулітко.. 
о мійТи 

дер ж устам цілунку 

 

*** 
чим човг розма.. 

і в чим чар щоси гори 
розбуволитість 

звідвоже і торкає  

твоєї надності війва 
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*** 
похіпливо 

го тім ти  к 
снови гай о ввинь 

аж тому-то дава 

аж ото тим-то ж 

торо пле на.. 
де хват' 

'ядати 

 

*** 
від так 

з-мавлюбив 

що й не о  

опісляще 
що й ач.. 

біляллину 

роз пи 
ні 

ого 

 

*** 
останній жах ворога не у вогні та бурі, а у подуві тихого вітру? 

 

*** 
пів лі та 

на д лови 
    ми 

що б о 

отакущу 

ламь 
он ощевидь 

наче ж  

чим до(т.. 
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*** 
(од)міт(ну) 

берко 
ло вець з(ті)дій(снив) 

о(ло)піт(лив)о 

що й 

призвісне про 
раз ще й лон 

сп'ю(чи 

делюбо 
 

*** 
з від 

вуд у щез о притьмавість 

ото гад он пригнів'є 
і гух від ож ще по долі у що чал перед їй вицій 

а що десь колиці  

дуже з чиння і гору 
розкрая.. 

жене каміння  

у війво тріску  
і жмень тор'ю 

бурх 

на 

 

*** 
і з -ви 

вивустень і чогну отаке-бо чуй годи ш ж гаряче гоє 

не хили 
о лис ті ву ж 

задля  

живи ти 

 

*** 
і вогу і пагку тав ку -є о –сає 
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овернивода 
у млі(яви)  

млосів'ю ж 

сіт' допліснява і моро сох 

слизопли га 
сліп роздерта го 

ді(л) гіл кий 

водо рота 
вичерпа вервитняву  

/тривно?/ 

 

*** 
олощ бур 
що зник 

надощи говір -мин 

і джу.. 
                                                

                                                 *** 
ти в ці й лі та ж чи ни ні б по  

в же не га й нець  

туп.. 
 

млоснику 
розніжь 

і омаль сплету 

дивовиська утай наплином повабує.. 

оте яра 
що хібаль опоною течена 

о розмеж без того тань 

і летень хлинує 
що за.. вилоскочеш 

аби текла  

розчепом нади 

ховаєш удень 
тичвою 
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*** 
невичувань і досі тим виддє 

що бентежиш не на гу би  
ще зла  

що вдієнесь обіруч того жала 

зволювти пощо густа нас  

велітне 
звиє гас.. 

поспіллю до лину 

 
 

                                ненавидцю (ворогу) 

ненавидник, певно, ти у своєму німотному отупінні під щільним 
тягарем поруйнованої вежі,  корневища якої давно вигнили, й 

точать отрутяний випар химеринь марих, навіть у привидді...ще 

лячно ховаєш залишки своїх зужитих   пригниєнь до годи: 

падальники вже довкруж твоє голови, чатуючи на лід ока, у час 
прориву та щезу, де б ти не ховав жнивець, їх перестрінеш  

порожнім рухом. замогилляне добро. оте єдине, що колись 

надавало тобі людської подоби, звірине жадання, знищене 
посередністю твого ж пекла. інколи твої сліди відлунювали 

вологістю,  які хтось бачив зародками сліз. але це був лише 

слідень бруду. банальність злочину, якого не виправдають 

нелюди. певно, ти втішений порожністю пихи та марнотою 
власної не-дії. тепер ти просто шмат м'яса, якому горіти на 

кострищі проклять. бо вже й падальники погидують ним. вони ж-

бо також колись були лелеками....2019 
 

                                         *** 

/оживає прапервіст'/ пісні дикого л'ону  
аромат трави під язиком слині дає волю/ правило нищачи для всіх 

/кроки за множинну вірогідніст'/ відвага з боягузів 

/чисте чуттєве/ слиз'кі проходиви у позавмічене/символи глухнут' 

у полоні власного вмісту – вичерпні/спромоги до закінчення всіх 
війн як і миру/поле спекотне й важке/ ниво як 

потоми лас' 
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*** 
і журохочче 

потим то жди ди 
м 

прох 

прови ви ти 

 

*** 
зарості 

від не (й)де 

уллю лю б лію 
і без 

до не від 

ні навспа(гу) 

ні нароз тві  
одіб'єш (го)й 

жовтожара 

лазівко 
 

*** 
на млі мар і -чущ 

моро -жу мокле і таке 

що запізно 
не пряди мол 

не нидь о мет' 

міжжя моло  (-ла чи -го?) 
ма щем лю ттію 

чи віш вітер вхопле? 

чи неб' розжене міш? 
вада поцілу 

втраплена ціл' 

 

*** 
-ко ли на д хто згад о хлинь що й сій на не здоганя вирушене 
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*** 
диха 

на різьковбіч 
усуне став 

а бухкне 

сунесь 

м 
 

чу(ліс)т' 
чуллість 

коли лоско ха 

і в ще інш ого 

по твоєзни в і 
моллість 

щовраз одотиковієш 

мене за ховесь 
ти чи ояр? 

і без вича.. 

і без дмуху 
у тих тихах 

ховайє 

се 

 

розпусні праги 
одна тінь 

з -ойого 
звідусілл.. 

 

срімкою о ночи 
зва бою 

при дотиках на ясне 

з мло (в)лена 
і дійм даву 

ще тягне 

навманніє  оте є ж: 

більме осува 
-гін 
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літунка зі сновиддя 
з оподалів зненацькості просторінь і неочувань опору дна у 

небово доторіння  

ухащеного займилістю поштовху не-моїх сподівань о снах. 

мабуть.. і десь доки була ніч - розпечене мло змагань за прірву 
поросло на проглядуще того тіла - доскона вого водою сутінків,  

ливою драґу о вожжі сміху. щось ковзке і м'яле, щось зумисне та 

хвацьке.. її тіло. найважне опосіло щад обабіч моєї-її толи 
виснагу і сподивлянь о край того літання.. де межа сна розчахом 

заввливана у всеннє зумисся валитви. надто мловітні руки і омах 

забагань одовколе шиї, її летючо-пахкого одного крику над усе 
майбутнє. і те неймовірно товстезне стеблище корінь осьго 

зеленого і важчого за темряву у порожнечі її продвійненого лона. 

де маєно повз ти. як не жадати сподівань вміщування у осерді 

бурі спалахкої дужені плавості літань..  
з'єдна.. 
 

*** 
на вог є вище й ти сподівиш 

о міх розраде що й розвидні 

не яс а тлумне не по охоще на лам овудді смів б о вуст біж густи 

напламлені о ваг і не о жаскую похіть війхо.. миланістю опісля 
череддя грубні валкі бУди 
 

 

                                               *** 
(вуст)ро(мені)є 

л(о)подобень 
двига ладів гусно 

принадь ро(зорне)ш і 

стрітені: (о)сокий вужний кущ і біло-пелюстяна хмаро.. 

 

*** 
тво(є)ї д(в)оліє 

ї литтявоосміх 

по ще ж м 
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*** 
коїву (о)то чує 

зверхлин' 
ламводи у понаддву лови  

змаго 

"той хто марить" 

-щує чарв 
те пови пахви (во)див'ї 

кровійпали п(о)'юччя 

мов(сон)би 
розімляти.. 

 

*** 
множина лісу (ні)коли бажаюча ввийти за оболонку -сну 

безменшозтиску у з'єднанні і тривожжена у спекочую мить в'яро 
не-у-хови враз і каменем сповзло у причарунок наче рани але 

лише продивства і розлий у гар у бринну ту за ледь у розмах 

привідкрити таї.. 
н -чи рід безоден роззвере і але і від учуй усеє 

залізо заворожжу гнить у над покличчі рощУ звіровіль напруга 

випаль однаковість і одповість: вільни.. 
 

*** 
злизле(ти)ополопотіль 

видиб 

запро(ти)оро(лля) 
в(чу..ж? 

милиплиснила 

                                

*** 
на гострині руху  

швидш 

поваль у грім  
коли відсув блимль 

втішений 
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                                 мертвокоханец' 
на (л)од(ній) з(тво)млих  

(про)зіниц' зло(вле)на  

вужжіст' (в)-огили 

мерт(вий) ер(тво) коха(н)цю 
чи(ти)горі(в) 

чи те'убили 

з тлі(ну) 
не люби ме.. 

із -огили не(тяг)вуй спо(гадом) 

о)плі(т здійма(ні)я 
омину(лле) ненави..схова 

крива(во)чер(вона)тво 

видовженопло..(ті..ло)? 

але оста.. при(рви) досні(в) 
насолод'яву вогніст' 

і не люби ме.. 

/люби землю у яку ліг/ 
 

*** 
то го(2) л(о)і су(є) мар 

і в)тіки з(гид')доще(зне) 

а ти(ви)дуй (губ)де(пла(з)  
і щіл'ну(чи)й за(ви)діти  

поллянемла 

та(ка(ж)на (сині(ко)ні 
гру(ба)вво(гни)це 

 

*** 
важч  

а  ти? 
струмені підне і -ву 

на рот по губь тисіл'піт 

тул'у ніб і о 
вітресну 

ю 
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                                               *** 
натіліодної 

з ні линнучих 
а щобити 

випростає-ро межилих 

влипну пощойнність 

міжних-роздалених 
ковтатих і нехай-лучних 

такинь бовних.. 

зіщуле виру чинь 
з(в)їх 

болади(ти) 

(в)повінь? 
 

дон'ка лісо вого ві(теру) 
шепоче...шшшшш 
нагі(л)ції 

в о чи (з)мерк  вууу 

став'(ме жи)скре (сл) -а 
до(щу) б (ще) тво(хо) 

в'(льгу) вищ (на) о 

(с)тому дан тан.. цю 

вого(нню)лля гай 
щоби по(ті) шши 

(ти) на (як)лля  к 

(п)сів ой (дут') 
на (сон) це(ми)  лий 

зві(р)із м  ста 

жени воло 

с' хви л' мій баг.. 
на губ'чар 

про ков  

т(н)и 
-лач 
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                                      *** 
у снах бувають сни про ледь-існуюче, про надвідчуте, про 

сновидіння сну, яке пророчить явь і бліду сновість забраклого 
бачення.   

про те, чого жахаюсь і десь поруч - про що марю, вчуючи блиск 

подаленілої пітьми. у даличині, недочуваючи самінь, про щось 

знамення, але чим змиєте кров? 
 

*** 
 

Ірині Кулянді 
 

моя духмяно Тіє;  із плавкими гаряче-липвучими пальцями-

снами, із тою вілуннявою, що відбивав запахи твоєї  синьої 

крови, із лиским льодом на звороті вуст і серце - у сніг піску 
нагоршину до щезне.. Тіє.. твій намул все гусне і з надлому 

довжелезь води моря ти таки ухиляєшся і я бачу твою старість 

Тіє.. воже, як прекрасно бачити старість тих, кого вбили 
молодими, Тіє.. 

 

*** 
вістрить піднадь ще ду(жм) окрил(ло менед' бо верх де чав'є п-

(і)дпротіль -урх  
тепле 

квапель слиз  

наздога ття 
про -ти -де -чч 

-лаю о па- х 

ізвідлизухвалище 
отогодоловоге 

п 

 

*** 
отак прокинутись у травах; на темній вологості лишати сліди 
пару та оплину; од волісся літа до твоїх ваблю; од безмежь льоду 

до вуст весни - одного лиши похитання.. 
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*** 
на час дороги вудлення у як пли..вітриви і за агов по весне.. 

вороже: на згарищі вертну 
 

*** 
нечуванезлизьо 

у те минне гату 

про звивище люб 
голісся од зой пере ще 

олучне гірк -таму 

про берег од 
гоє пр(в)и гає.. 

до    лю 

 

*** 
капви ще від отої мло 
твопить у ш  кірі вогл 

снує по між бажти 

уяв на с у  міш 
тяглиння /чи знову?/ 

насолоді.. 

скрапне  

у  
ні 

 

дощ -о- -лунки 
цілу- 

назби оміж вусті 

дощі 
трима ти ловне 

допоки вкра й зелене 

не виллє мо о сонце 
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*** 
на ті ні води загли(би)на 

чи хова є маки? 
у проясну спога- 

(у)дій висо-  

ті й траві горо- 

і дму  ха- 
на порож- 

ніби  

-овзає 
 

*** 
про соч (сов) піх 

оріка 

слана хову 
годі 

опроти смоли сіл' 

-ище і дуг -олод 
та помста ніжно 

в'є такі олов'ї 

соки 
 

*** 
ос' де оміж дуж ого за ви ми гає ще до ро з'м суві є  мах  

олот' ма лих гу бах вве де  

од о с' міх  
ці лого про колисся 

куди те чуть  

й ду ть дере ва  
по лю  

би ти 

сниквітби 
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*** 
на віл'го сти таємного 

охвилі кіс роси 
вбира го 

заздалеги уяв моро 

вкрада? 

жодне не розпал 
втягнена о пащі трісно-бо дна 

палаюча папороть 

ще де сь буя 
на горі вродивши цвіт 

птаха у воді зелено в'є 

порожнє дере 
в що 

і вчува  

яр  

виштовха назовні 
 

т'але 
куди в о де й котра 
на лед' кова котро жже 

ком у лід розвог то гу б глиб 

і ким тал по діт а к о три 

між пущу вви 
котре хух 

 

*** 
не) -оже 

т) -ай бо 
від по й під пив лід (а?) 

ввів баґ про млаті 

щуху бач хове 
віє - поє 

на за ти сві -овсім 

горне бо йду 

-тке густа 
крівко 
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*** 
тводив на ці лому 

ще зни в о по до що 
і мала сні 

гу бо лі та  

пасми 

і крови 
пло ми не  

в'є 

 

*** 
ти (ко) про (го) же ш 

сте.. 

і про три (виш) 

з те 
й по ми лем (не)  

вві д 

і ще  -ова- лютень 
о моро 

пі(тим) моло 

вере   ще      ці 
у бий бо 

до  лом 

роз(і)меле 

оху 
 

*** 
ї 

над(ь) 
дву ге (н) 

оті -баюю(ть) 

тоншу одлітку 

м'ят ку си нь 
отого пра 

гу 
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*** 
вири    в 

                -оре-   
лово  

               -иво-    м 

  он   де   ланю 

  -оло-    мут' 
о й не в' я є 

-ову-    голо 

у   -ом'є   п 
не  п-  ці 

 

 
верта бо гай 

хви(ллє)ми(вог) 

і сникобилиц' 

дичого ладву 
у снипахких (ю)юнок 

які ніколи не були 

під 
 

вип'яче (на) нода 
вітрисько паре 
що гайнує о плавь лови 

я тебе чим бо ти себе  

куди ввірва о капіж безтерп'я 
ні тому ні у щось ні обтане 

не розвітре і не пробача 

сухе густого не зітре ж  

і по вій треба  
хоч чом 

коли(сне) 
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*** 
нашвидшую  

бо(йти) ме? 
зелені лази 

п'явучи лусе 

мигкаті тан 

-ки 
 

*** 
любосна розлога можж 

ос'де бли та як 
грубів червен' на то в ці 

урва бор о теє треби 

паланко любосніє од теплі пуст 

не мус має лин 
а топна лода 

 

спи морем спи (су)  м 
і дола   (ти) 

в них  і (та) 

о  (віч) 
по десь 

вкриваю чи 

намір 

зухвл' 
 

*** 
-не  

до 
-ти 

-завжди  

-є 

-де 
-вжуххх 
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*** 
г 

ос три 
щ 

оміж 

ти 

к 
ого 

ма 

р 
оязне 

(ву) 

пещу ніч свободи 
кисла та в'язка.. але потримай  ще біля твоїх спітнілих ніг; на 

сонці всі побачать як блищать мої вуста від життя 

з твого лона; вони не пробачать; байдуже..  

бо ніч триває 
 

заквітніла папороть жовточа 
оммохо м спо рід низ' 

де був ліг ота м за лоско чи? 

де рев ча га рр ч ям гори цві том 

ска женню бі сов чого 
про лині без був орвії граяв' 

бага у зелечче щілл'ови 

по вені є чи буле о трутт ям 
виш нього по ті чи ці? 

з ці линно о не де гори 

не до гори ні кол и 

моговоголісу 
тілесолюб 

ллєжиття 
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*** 
на сні сонця липка суцвіть в'яже ковти про жар 

і сік греблі отік по -марі 
хиб ні вулії ломіє сад 

а русле по жене  

цівки дрімоти  

пахко чим  
тис  

у орожнє 

повни 
 

повни 
розблукати у протисні 
вивіти міс про хібавень 

і щолаз рутіти по бух  

гайне нестя 
марноту крає гнів берез 

охвиліле озеро 

пасе буйне 
___ 

на човні червня  

розверта ухиль 

гаса у глиб -чя 
зорна косице 

обтинку 

одаль 
 

*** 
по тон 

(каж) кого 

тону лим лип(веле) 
вого 

кидь пале лить 

чимсь рина 
ох ніби лю 

те.. 
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*** 
роз крив 

а хай 
обороть 

жливо 

гущавигін 

дотиколої 
аллечас -вало(ся) 

коли ж луна глибша? 

інакшепіт 
ируючи щоб нічим? 

човен між прога 

овенню -чайду 
 

*** 
кид овного тума.. 

ошале  важ о тім бовва і -є 

за стиг 
з дій має віт гом' о птах 

і -лує ламляче о тай ще 

ски ба гупу 
вчаща о блі.. і -товні  

стрибка простір' 

чи як тобі у цілу-  

вірва 
тис' 

 

*** 
пта хли вві ти ру ки і  
ко му ли  

що бо йно  

ла гу є ти при мох мі ри де  

де рев та ве ру сла 
по лусь дна 

госо нц  ло..? 

блідокосе 
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*** 
на (й) віттє (ве)сни 

 
на сні сонця липка суцвіть в'яже ковти про жар 

і сік греблі отік по -марі 

хиб ні вулії ломіє сад 

а русле по жене  
цівки дрімоти  

пахко чим  

тис  
у орожнє 

 

*** 
по ових  ру 

ці  лу нко 
во рухкі 

кві  (ти?) 

обілля  ю  те (б) є 
гір пору  ба (них) 

до  лина 

й чорі  пасма  во(о)ліс' 
пах  ли  сном 

т  вер  дим 

 

ах візьми.. 
 

*** 
зненацько  

рип 
прослиз 

у хват 

чер пне 

кіс  
а ба хне 

ті)сна 
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*** 
охлинню 

до орожнечи  
губ  лин ого 

ще з про тривь 

того го ле ту 

і ло пли ві 
т  ра  ще   

гою  ть 

співа  
луці  

гостру 

 

*** 
гу би гри ба 
ро т во ди 

є у 

є від 
є о 

у ох 

і ген твер дне рапт 
о під 

ні хай 

лед' виг 

і несе.. 
 

а 

о 
гов 

ти 

ще 

аж 
о 

-є.. 

Є 
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*** 
вродаводи 

і стрибка 
у чор ної  

во же ж волісь 

із запи нала 

декіль кох шкір 
і спекипоруч 

невідломлень вітру 

спокуси власне на його 
вітвуст  

що втеклись 

у колиха що вшир 
додолу ніби 

гра? 

торканок верхв 

плідщотріс 
на різ (ні?) 

спале 

ледь дивне їх в.. 
хіба що 

(усюди?) 

 

*** 
влить по жеж 
того по дов го 

гай не м'я ти 

про чуд 
 

*** 
на схилі по ай 

вируш по -нце 

і близь кого броду 
в'язь 

де би влити 
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*** 
лип при гне де  

лля же -рна 
ген де з-за 

оберемно 

на січе  

потекло 
і вихорукоса 

вернула 

маз 
 

*** 
на в кіс 

верб бо гла.. 

що коло 
що вода 

-спи 

С 
 

*** 
ти  ну  риш  ча 

до  ланьо 

і хай певне 
не пле с 

не гур  віт 

що роз ве дне сне л'ті 
де твої ко си 

лагіддям опли ті 

де твоєї торку щойно печа.. 
зга сила очі води  

ла? 

хіба так ране 

щоби за 
бути? 
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*** 
пере ли піт 

'ма 
ту о ви рив (гов) при ла.. (с) ці 

щоразрве (-рає)  

рикприкрині 

щойтимецею 
щотичи (- 

луєш?) 

що(ти)чу..? 
вооті дже -ла  

щоти гу.. 

гу пали ж ме ні  
пролеті.. 

в' я 

 

*** 
гай стегна 
біл вого хиб? 

не нас до ввіг бо ще 

-кове жа ру 
 

*** 
ма яч  

ли вого 

тво ло зи (х) ти  
вь 

серпне в(о)лип ньо 

го рів в.. 
у щоб бо де 

хоч од ву 

губ що гак про вожень 

м'я ко го ду ла пити  
тай під сон і  

човен за 

пести небо  
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тимніболотах... 
 

"ой не гой до крові чорної любові" 

 

як ві тер бо в ха олин 
як бо лота ви бух а до щем 

палкує сон не це не міс не й ці 

а дуб пере за ний тру том 
а гіл' воло га ку са.. 

мрец' в ід зе млі  

гука ба ди(м) ллям  
смаго тою й красом чорних ружрук 

щовустащоочі 

розверзотихболотищ 

(щоякнегидькраса..?) 
щоякнесміх рев плигку сноввержень 

чому тні очі орожні? 

а коси (знеможеносині?) 
чомутірухишаленідо я ми? 

чом ті лу нки холо дне ла гоять? 

чом тво мертвіїсть воложе тої квіти? 

чом ллю в'ю.. 
(се кореня мве сна?) 

чи то назавшемревінь 

 

*** 
кид холо ду го ла гні ву дих пинь у де що й не за яр ним гу 

кам ння на шу мі ту м  

шурх де є сь діра 

з вірі по ко (сів) ба  
й ро том (у) гра чи гру 

ко ріння рут у гар ча ні ласть 

що ви ху ко м о є 
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*** 
за(сні)ж млостИ 

плюсся тволово зару та плинокоє воорох хлюпочиська 
на одалі із провищеллєш 

чи та ким похолодь 

млід? 

у відниння підпочинку 
і плелих млій 

о вихиток 

 

*** 
бавом вивши 

би- якби -ував 

було б сму  тку 

би чула 
що бувши бавь 

(о)моє перебави 

пин(на)дійми 
жливень 

небавне і 

-дітиме 
нуте 

 

*** 
гу у  

стина імл  
буя до ті ней світанку 

чи збагом вчуєш 

коли спливе 
до розвію 

її т'маве гор 

ло 
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*** 
не -юю 

але не -тці 
що -ю на ось 

вигутка пл.. 

мл ли лла 

дає й -тча 
та є пн 

о хч 
 

"гори, гори, ватро, і вдень і вночі, нехай надивлюся милому в 

очі" 
 

на дні вогоповустя 

о(жи) нені (го)ри 

печер'є(сну) 

мохкого жарутто 
(чи)ллянь поче(р) пи.. 

тін'хіт'не 

що й лідволоже тна.. 
чи існу..? 

ві(тертві) й 

камін'щойнелелед' 

яке(у)генгорі(х)воод 
сійде 

чимення (за)бут'?. 

чу(гаю) чу 
гаю сон це у ло ні с 

купа 

ю 
 

*** 
 

сни розквітають у долині чорних псів; червоні цнотливиці бачать 

жагучі сновидіння і палаючими руками пропалюють ліжка аж до 

самої землі...і через зиму роздирають на клапті чорну зграю аби 
ліс належав коханню... 
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дивовиська 
над спе  кою  зди би по ля й 

про хи шкіри ма лі сі м' є  а 

лу на до по ж е ж  ови кіс'м 

вису дбає 
дере де по ба че 

а порост' вис не нам ї потає: 

міся цевий знак 
сяй це вий на хт 

у плинкі живі вклади 

міжінш узає зор'ї  
трепкі вимари губ  

о лоско.. он дерев талкі осик  

колод'бою мизу терси 

в сна жени по гил корою 
мів кро  а  мілисто м 

жас' зугори ври ве 

дму є зере н коли с' 
все он до піт ми стач бо 

а сміїлисе до сі вляг 

на долі ви це хлібинно 

як гориш кров'ю 
осередь треби зве рин 

й плюй тим в обличі 

я да си го з' єдає 
бий 

 

*** 
о не а 

-уй 
о не а у м ле 

о й луне -лила 

а чи й -мання? 
а де за із -иття 

о ро ді ві д коліс' 

лада  -ова у 

о ввил' із -олод' 
і тр е  хил 
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*** 
вжежна 

щотує ла сне криквіт 
та не нійяку 

мрідиво 

кріз'тако овге жавь 

ятує мо' -ує 
щочимлась пливого 

м  улливом в'ючи 

чи я сна по гирло 
хила 

 

*** 
твоє вирячене око падає мені на рота - оводжу язиком довколо 

зіниці 

вона червоніє та набрякає напругою квітне м'яз 

кровзве 
викід білих сліз 

хіба вип'ю?.. 
 

*** 
на млі мар і -чущ 

моро -жу мокле і таке 

що запізно 
не пряди мол 

не нидь о мет' 

міжжя моло  (-ла чи -го?) 
ма щем лю ттію 

чи віш вітер вхопле? 

чи неб' розжене міш? 
вада поцілу 

втраплена ціл' 
 

*** 
вип лили б мин лип 

про пиття про  

лататяне крило 
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по ночи 
коли сині вітри переважують шлях не спиняючи і не дмуючи 

замісяцюють подорожніх у ній завмираючи; обирають 

невідступне і жадане зі снопів за-кожного; 

вудлюючи на обережжі гір і зніжених каркасів півдня у щоночі 
тишу закликати по вітрах блука лих до світанку 

і не знаючи чи десь справді-тут ти; де правді завмира овидові 

злинання..; сікові крови віддати за.. в ми; чимдуж овійвітри 
стеблини що проривали скам'янілий череп  

землі - чи вони вагались? 

чи думали про гниття колись, чи просто відчули.. 
минливеТе 

 

*** 
за тим початком /якщо й не влучено/ перегони безціл'ні 

бо немає меж /власне – гра закінчилас' - "гра" для передбачених 
невдах 

 

коли шу люб(ле) 
горів-смуток лад-горів 

і чули тремтливі у щонайдалі сік русло зломив 

і на втечу: а дехто у холоді дбав про казання і вив; хоча однакові 

(ніч) замало просто закрити очі; рада зі змагачем;тиснява долає 
сезон - і хіть легко знає.. не слухати зажурених та обачних; як 

нищить кохання рабів.. 

2017 
 

 

*** 
...крапля жагучиш оволожень на здибі ріки та помсти побіля 

правди бажань споночілих стрибків у війну за межею нАбриду 
потреб у широчизну розсунутого вагання - бо живе.. тремтячі 

обом квіту на загал подібних знищенних - долі; звуть 

опановуючих і ти штовхаєш 
співати 

І десь світає... 
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