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Подяка 

Автор щиро вдячний команді Електронної бібліотеки «Чтиво» (chtyvo.org.ua) за 

багаторічну підтримку  



 

 

 Я – не поет!  

Боюся поряд стати  

Із тими, хто словами  

Заспані і ситі душі зігрівав.  

Будив, кричав, писав ночами –  

Все спалював і роздавав,  

Собі ні крихти не лишав,  

Лиш тільки б прорости для нас віршами.  

Поети – пілігрими між часів,  

Наївні діти, блазні, шахраї і содоміти.  

Нещасні в`язні наших поглядів, думок і слів.  

Нині їх поставили спиною до стіни  

І змусили дивитися на світ в останній раз.  

А ми?  

А ми давно взвели курки  

І зло очікуємо, коли нам віддадуть наказ. 

 

2011. 

  



Сонце світить як тисяча троянд, 

Стурбовані вулиці проковтнули самі себе. 

Зміїться радість між зелених стебел 

Некошеної трави, лугової. 

 

Таємний, ніжний дзвін 

Як тисяч арф маленьких  

Мурашиних. 

Золотих. 

 

Повсюдно чується пісня нова, 

На світ народяться сьогодні 

Нові солдати і поети. 

 

Життя таки іде вперед. 

 

Усі говорять, що все погано, 

А мені здається, що – добре. 

 

 

2017. 

 

 

  



Нарешті! 

 

Нарешті все заново, 

Нарешті все склалося, 

Нарешті все від початку – 

Від нуля! 

 

2011. 

  



 

  



Never More 

 

Твої ніжні чудові руки  

Такі необхідні мені, такі тріпотливі, 

Такі схожі на білих казкових птахів. 

Більше я їх уже не побачу –  

Буду жити учитись без них.  

 

Більше я не пройдуся з тобою 

Моїм рідним і теплим містом, 

Яке відразу ставало святковим, 

Коли поруч зі мною ти йшла. 

 

Буду бути звикати без тебе, 

Буду дихати вчитися знов, 

Буду звідкись черпати сили, 

Буду знову чекати і сподіватись 

От тільки в скроню безжально б`ється, 

Мов заклинання чітке і цинічне:  

Never more! 

Never more! 

Never more! 

 

2009. 

  



Весняний марш 

 

Дзвенить, сміється і співає  

Весняне сонечко зимою, 

О, цей прекрасний безкінечний карнавал! 

Армія світла у всіх за спиною! 

 

Зима не корчитиме більш гримаси –  

Вмирає талим снігом на узбіччях, 

Весна дістає залежалі прикраси 

Іскри розгораються в сонних зіницях! 

 

Навстіж всі вікна!  

Побільше нам світла! 

Чуєте, дзвони дзвенять у квіткових капличках? 

Ми дожили до тепла! 

Нехай же іскристо тріумфує весна! 

 

2011. 

 

  



 
 

 

 

Смердюча реальність провінційних міст, 

Кожен – нежданий гість. 

У теплому череві сходових кліток 

Виношує країна своїх безжальних діток. 

Недобудованих будинків порожні очниці 

Батьківщина любить нас любов`ю вовчиці, 

Вигодувавши полиновим молоком 

Відпускає з торбою і посохом. 

І тепер безкінечно мандрувати, 

В очі інших заглядати, 

Бо судилось нам з тобою 

Знов бути юрбою. 

 

2011. 

 

  



Коли покидаєш бліду і ніжну свою Батьківщину, 

Країну, яка залишає усіх позаду. 

Худу і виснажену  

Неначе примару. 

 

 

Вічно юну, але, чомусь, завжди товстозаду. 

 

 

Широкі поля-долоні, 

Пісні, заклинання й прокльони 

Ідуть за кожним безжальним конвоєм, 

Батьківщина покличе сонно церковним дзвоном. 

 

2011. 



Країна заіржавілих кораблів,  

Жахливих, безпробудних снів,  

Солодких і брехливих слів.  

Покинутих синів,  

Загублених життів,  

Прожитих марно днів.  

Країна прекрасних і продажних дів.  

Край, де кожен не встиг і не зумів,  

Де виходить добре тільки спів.  

Країна бляклих кольорів.  

Геніїв і дурнів,  

Країна різних полюсів,  

Заляканих і тихих голосів.  

 Країна заіржавілих кораблів,  

Жахливих, безпробудних снів,  

Солодких і брехливих слів.  

Покинутих синів,  

Загублених життів,  

Прожитих марно днів.  

Країна прекрасних і продажних дів.  

Край, де кожен не встиг і не зумів,  

Де виходить добре тільки спів.  

Країна бляклих кольорів.  

Геніїв і дурнів,  

Країна різних полюсів,  

Заляканих і тихих голосів. 

 

2014. 

 

 

 



 
  



Птах-охоронник 

 

Помаранчеве сонце, 

Ріка тисячі людей. 

Над містом двох ліхтарів, 

Над містом надто дорослих дітей 

Крила розправляє птах-охоронник. 

Його тіло із срібла, 

А голова лева. 

Він – втілення строгості 

Й доброти. 

Він дивиться оком ясним, 

Оком світанку. 

Коли він розправляє крила, 

Місто стає тихим 

Як налякане дитя. 

Але я не боюся, 

Бо ховаю у серці 

Скарб неймовірний 

І таємницю велику. 

 

2017. 

  



Стомлені чоловіки 

 

Стомлені чоловіки 

Проводять свої вечори 

Розпиваючи дешеве пиво, 

Викурюючи смердючі цигарки 

Без фільтру. 

Безнадійно зітхаючи, 

Базікаючи про роботу, футбол і жінок. 

Про тих жінок, які ніколи не будуть їхніми. 

Обіднілі, знуджені і зморені чоловіки із насолодою длубаються 

Ключами у вусі, сміються з масних жартів, 

Жартують над політиками, 

Говорять про війну. 

 

Про вбитих, 

Про полонених, 

Про поранених. 

Про поразки і втому, 

Про злість і розпач, 

Про марність зусиль і відсутність грошей. 

 

Лунають розмови і кашель, 

Блукають зірочки цигарок, 

Місяць заходить за хмари. 

А за їх правим плечем тихо схлипує кволе літо, 

Здаючись на милість безжальної осені, 

Яка підглядає крізь відчинені, нагріті за день вікна. 

 

2016. 

  



Алкогольна війна 

 

Прокидаючись у чужих ліжках, 

На лавках і в смердючих ліфтах 

Він ясно розумів, що ця війна ніколи не скінчиться, 

Знов в атаку треба йти, 

Допоки наливають по вінця пластиковий стакан. 

 

Пора б було би зупинитися, 

Оженитися , бо давно вже не пацан, 

Однак на що тоді ловити китів і дельфінів, 

Які косяками плавають у темних венах? 

 

Але кожного дня, що б там не було 

Неодмінно 

Брав олівці й папір 

І йшов малювати старі дерева в парку. 

 

2009. 

  



Стійкий олов`яний солдатик 

 

Спочатку помирати у розпечених пісках, 

А потім стояти безногим з торбою в руках 

Випрошуючи милостиню на базарі – 

Наші владці швидко забувають своїх ветеранів – 

Вони ж бо їх туди не посилали! 

 

У нас взагалі якось так, 

Що ніхто ніколи не винен! 

А ти і досі повинен 

Оберігати – відстоювати свої рубежі, 

Ховати однополчан-товаришів, 

І з дня в день за комір перетягувати своє тіло. 

 

Але сірому натовпу посміхаються прокурені вуса, 

Стояти, заглядати в очі, 

Сонце відбивається в потемнілих орденах 

Все прекрасно! 

 

2009. 

  



Ша!  

 

Тихо-тихо-тихше-тихше  

Ша!  

Тиша – тонка, тиша – смішна,  

Між трави стеблами і чужими  

Спинами і потилицями,  

Тиша-тиша, тиша – Ша!  

 

Тиша наче зірка,  

Тиша як краплина,  

Тиша – чужинка  

Тихо, тихше.  

Ще  

Тихше,  

Тихо.  

 

Тихо-тихше, ша!  

Тиша оповила,  

Тиша заколисала,  

Тиша в себе закохала,  

Тихше тихого.  

Тиша,  

Тиша,  

Ти ша,  

Ша!  

 

2018. 

  



Танго для кінчених лузерів 

Коли життя тебе 

Неначе якусь дурнувату рибину викине на берег – 

Не плач і не скімли, 

Твої сльози та стогін, твої соплі та крики 

Твій відчай і скрегіт зубів 

Тут нічого не варті. 

Бо таких грамотіїв, таких лузерів як ти на березі достатньо. 

І всім потрібне співчуття: 

Воно як пеніцилін, як теплий домашній хліб, 

Який колись пекла твоя покійна бабуся 

І яким ще досі пахне твоє дитинство. 

Його на всіх не вистачає. 

Ти краще встань і затанцюй. 

Затанцюй танго кінчених лузерів, 

Танцюй сам, бо лузери окрім себе більше нікого не мають. 

Танцю й, танцюй, танцюй! 

Доки твої очі від сліз не обсохнуть, 

Доки твої руки не окрепнуть, 

Доки водорості з твого волосся не опадуть, 

Доки знову не пірнеш у море, 

І якщо воно тебе відразу не виплюне – 

Пірнай і пізнавай той дивний світ, 

Аж поки жорстока хвиля знову не викине на берег. 

 

Приблизно 2006. 

  



 

 
 

 

В передчутті холодів 

 

Я став зліший! 

 

Це все, мабуть, холод і зима. 

У цьому не моя вина, 

Що деякі птахи не долітають до вирію, 

Що вулиці щоразу довші, 

А люди більш самотніші. 

 

Ідуть занурені у себе. 

Плекають мрію про теплий дім. 

А втім. 

 

Тоді ніхто не винуватий! 

В часи, коли завірюха розгортає свої штандарти, 

Шикує снігу війська, 

Дістає старовинні карти. 

 

Скоро-скоро почнеться велика зимова холодна війна! 

 

І лишень ніч намагатиметься зігріти нас своїми кволими зорями, 

А зима все всміхатиметься скляними усмішками. 

 

2012. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Наша країна належить ментам і депутатам, 

Дітям, робочим і собакам місця тут мало. 

«У вас усе добре» - золотозубі роти по ящику сито сказали? 

Не вір їм ні разу – 

Тебе знов намахали! 

 

2010. 

  



Якось рано-рано вранці 

Паперовий літачок не полетить, 

Стежка заросте травою, 

Сонцем засія вікно, 

В`язень втече від конвою, 

Під ліжком засміється павучок. 

 

І от тоді птаха вирветься із рук. 

 

2010. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

М`яка бездонна ніч 

Ясна настільки, що немов прозора. 

В такії ночі спати гріх! 

Та й сон не йде, 

Бо так нестримно тягне 

Збирать гарячі зорі у кишені. 

 

2009. 

  



Моє життя тепер – це відблиски 

Ілюмінацій на чужому 

Склі. Листи зіпсовані словами, 

Слова не сказані давно 

Лежать недопалками на столі. 

Болючими і терпкими, 

Безсонними ночами, 

Бездомними псами 

Блукають спогади мої. 

В давно порожній голові, 

Зосталися лише вірші, 

Залишились лишень зимові 

Дні… 

Мені. 

 

2012, 2013. 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



«Я йду вулицею як сукупність усіх думок, які я вчора написав» 

 

Я йду вулицею як сукупність усіх думок, які я вчора написав. 

У всіх гуках вулиці, 

У всіх відображеннях сонця, 

Які світять у весняних калюжах 

Я зустрічаю себе. 

 

Один старий безхатченко, 

Який називає мене полковником, мені розказав таємницю.  

Одну велику таємницю. 

Він пошепки сказав, 

Прикриваючись долонею: "Усе в житті повторюється".  

Отже, нічого нового під небом. 

Усе повториться. 

Невже? Повториться? 

 

Життя - це коло. 

Життя - це безкінечно. 

Життя - безмежне. 

 

Я вірив завжди, що життя - це світло і гра, 

Але воно повториться,  

Як повторюється щороку весна. 

 

Я хочу думати. 

Я хочу вірити. 

Я хочу надіятися. 

 

Сподіватися. 

 

На нові квіти -  

Пихаті троянди. 

На світло, яке пробивається 

Через гілки дерев,  

На співи пташок  

І посмішки безтурботних жінок. 

 

Приємно так думати про  

Безкінечність 

І вічний світанок, 

І вічний світ. 
 

2017. 

  



"О, так ви знаєте все ліпше" 

 

О, так ви знаєте все ліпше, 

І як вірші писати, і уникать кліше, 

Для вас поезія — формальність, 

Дотримання вимог і грамотність. 

 

Що може бути важливішим для поета, 

Як коми розставляти і тенета 

Неправильних відмінків обминати? 

Для того, щоб стати богом, 

Філологинь заучених. На Бога!  

Для цього жити? 

 

Ви забуваєте про те, що суть поезії вогонь, 

Що злість й кров розрізаних долонь, 

Покраяних для того, щоб вірші, 

Останні написати, коли життя горять скороминущі дні. 

І за тобою можуть теж прийти! Поглянь, шикуються ряди! 

 

І завдання поета — помирати 

Посеред натовпу. І втрати свої не рахувати.  

Серед потопу лиць чужих - сміятися і плакать, 

Вам на потіху і не знать, 

На скільки ситі ви й байдужі! 

І що насправді не поможуть вам вірші! 

 

2017. 

  



Пізнього осіннього теплого вечора, 

Десь о годинні дванадцятій, 

Таксисти зазвичай стоять біля студентських гуртожитків. 

 

Відпочивають, 

Курять, 

Жартують. 

 

Хтось сидить відкривши передні дверцята 

І їсть бутерброд – дружина зробила. 

Розповідають історії про п`яних пасажирів та інші  

Таксистські пригоди. 

 

А поруч 

 

Світять ліхтарі 

 

І йдуть молоді пари 

Закохані неймовірно.   

 

2010. 

  



 

 

 

 
 

 

 

Червень 

 

Короткі слова, 

Дрібні літери, 

Дощ за вікном. 

Дощ за вікном награє Шопена. 

Вірші за вікном, 

Вірші у місті, 

Ніжна лірика 

Першого відгорівшого місяця. 

Літнього місяця – Червня. 

Червень вже відходить, 

Червень іде, вирушає в дорогу. 

Маленьким русявим пастушком 

Серед некошених трав, 

Серед густих лісів, 

Іде під дощем і зоряним небом. 

Червень відходить від нас. 

 

2018. 

 

  



Місто  

 

Місто дихає неначе велетенська рибина, 

Яку потужною хвилею викинуло  

На піщаний берег –  

Її жабри набиті автомобілями, горожанами та будинками, 

Цю напівмертву рибу не манить більше вже глибина 

 

Ми всі виросли в цих дворах 

Ми всі жили в смердючих, напівтемних під`їздах,  

Ці облізлі та вицвілі сірі 

Старі неначе світ панельні будинки  

Були рідніші нам понад усе, 

Наше місто розчинилося в нашій крові.  

 

Наше місто сповзає кудись у світ, 

Воно стогне всі своїми ямами, канавами і ранами, 

Зламані мости розламають цей вселенський лід 

Й сонце приголубить наші стомлені очі. 

 

Ці  запльовані розграфічені вулиці  

Манять мене  до себе немов магніт  

І я неначе кіт мрію прожити в підвалах і провулках, 

У гулких артеріях та жилах мого міста, 

У його тонких і теплих руках.  

 

2007. 

  



 



 

Професійна етика чистильників взуття 

 

 

Я з Вами розстанусь 

І буду десь у Берліні, Мінську,  Мельбурні, 

А може в Ню-Орку. 

Сидіти на запиленій вулиці, 

Ліниво розглядати перехожих 

І працювати чистильником 

Взуття. 

Куритиму люльку і мугикатиму  

Безтурботну пісеньку. 

Веселу пісню про лани широкополі 

І Дніпро, і кручі. 

І тут несподівано побачу 

Ваш до болю 

Знайомий силует. 

Ви – розкішна, приїдете на  

Фіакрі до ресторації. 

Недбало поглянувши на бік 

Побачите мене, впізнаєте 

Навіть ваксою замурзаного. 

Будете пориватися підійти, 

Згадавши наші взаємини ніжні. 

Та я опустивши голову смутно, 

Зроблю вигляд, ніби ми не знайомі. 

Промовчу, бо 

Професійна етика чистильників взуття 

Балакучим бути не радить. 

 

2015. 

  



День зісковзнув із краю столу, 

Розбивсь на міліони сонць. 

І полетів курними вулиця вниз, 

Аби відбитися в очах порожніх  

Брудного волоцюги, 

Який за пазухою ніжно 

Тримав мале пташа біляве. 

 

Ненавмисний кволий день, 

День народження усіх міських птахів. 

 

2015. 

  



 

 

 

 

  



П'ятнадцять 

 

(подражаніє Семенкові) 

 

1. Січень. 

2. Лютий. 

3. Квітень. 

4. Грудень. 

5. Червень. 

6. Листопад. 

7. Серпень. 

8. Жовтень. 

9. Вересень. 

10. Липень. 

11. Травень. 

12. Знову червень. 

13. Знову липень. 

14. Знову серпень. 

15. Березень. 

 

2018. 

  



Льоха Ніконов завів сторінку у 100 грам  

 

 

Великий крах і міста поглинає порожнеча світу, 

Залишається шукати серед мертвих вулиць іскру. 

П’яні підлітки блюють вином дешевим на бордюри, 

Стали вбивцями і наркоманами, а могли би бути поети! 

 

Будинки повсюдно стоять колом, 

Нікому не вір! Тут кожен є брехуном! 

Дорослішати – означає втрачати. 

Дорослим не можна вірити! 

  

Це все велика, суцільна поразка, 

Життя, дітки, вам зовсім не казка. 

Теленовини пожирають наш спокій. 

Журналісти міняють буденності покрій. 

 

Чоловік на вулиці кружляв як пташка, 

У нього з кишені стирчала пляшка, 

Штани спереду були мокрі, 

І вії теж були мокрі. 

 

Він кричав несамовито: «Що це за бедлам?» 

Він кричав: «Кожен з вас як баран!» 

Він кричав: «Сороом вам, сором 

Трам-тарарам, трам-тарарам!» 

 

А юнак із порожніми і холодними очима, 

Сказав мені, байдуже знизавши плечима: 

«Я щойно прийняв «Феназепам», 

І голос в голові мені прошептав: 

«Льоха Ніконов завів сторінку у 100 грам» 

 

2018. 

  



«Розкажи нам, Маріє» (Різдвяний вірш) 

 

Розкажи нам, Маріє 

Про світло надії 

І про попутні вітри, 

Маріє нам розкажи. 

 

Маріє, говори з нами, говори, 

Серед цього вічного холоду і пітьми, 

Де чутно одинокі постріли і ворожі голоси, 

Нам, Маріє, не вистачає Твоєї руки. 

 

Розкажи нам про теплий пісок Єгипту, 

Розкажи нам про ту ніч чудесну, 

Розкажи нам про свій страх і віру, 

Розкажи нам про ладан і смирну. 

 

А ще розкажи нам про крик серед ночі, 

Розкажи, якого кольору у Сина Твого очі, 

Розкажи нам про радість і біль, 

Хоча про біль нам краще казати не смій. 

 

Скажи нам, що знову Різдво, 

Скажи, що все поверне як і було. 

А ще Сину Своєму скажи, 

Що ми не такі вже й злі. 

 

Розкажи нам, Маріє 

Про світло надії 

І про попутні вітри, 

Маріє нам розкажи... 

 

2018. 

  



Усі речі незмінно знаходять власні місця, 

Власний розклад знаходить час. 

Кожен з нас отримає власну ланку. 

 

Світ як годинник іде за власним чуттям. 

Душа як собака знаходить дорогу назад. 

 

І все навіть не зміниться. 

Коли наше життя похитнеться. 

І серце зупиниться. 

 

2018. 

  



Сірі, фригідні, злі, 

Пекельні панельні будинки. 

Розбиті вулиці, темні під`їзди, 

Сміття, бухло, барахло. 

 

Жалісливий світ понурих робочих, 

Рай для бариг, торчків, гопоти, 

Коло німоти, страху, відчаю 

І порожнечі. 

 

Робочі окраїни наче капкани –  

Звідси дуже тяжко втекти, 

Очі у кожного як відкриті рани –  

Вселенський прапор безправної бідноти. 

 

Крізь суцільні ночі, 

Закривавлені скалки 

Розбитих доль, 

 

Любо стежкою іти? 

Тут живемо я і ти! 

 

2011. 
  



Білим-білим снігом, 

Мов коштовним сріблом 

Вкрило мої улюблені 

Й вільні дерева. 

За вікном 

 Відгороджено шклом 

Холодний подих зими. 

Мені затишно й тепло: 

Я  сьогодні майже вільний, 

Я сьогодні майже вічний 

 І безкінечний. 

Лише шкода дерев, 

Лише шкода самотнього  

Перехожого сірого 

 Мимо йдучого. 
 

2004. 

  



Великому і потрібному  

 

Агов, товаришу Маяковський! 

Серед хмар білосніжних ви – буржуазний! 

Хоча, вибачте, звісно пролетарський. 

Поет хмарний і хвацький! 

 

Володимире Володимировичу, агов! 

Ваші вірші багряніші за кров! 

Ваші слова сіяють діамантами, 

Рими наче армади! 

 

Агов, Маяковський! Ви там пишете? 

Упевнений, досі римуєте! 

Поет і після смерті зостається поетом 

Великим і безкінечним сонетом! 

 

2018. 

  



Життя іде своїм шляхом 

І давить тих, хто не встигає, 

Воно вже навіть не згадає 

Усіх невдах, кому дістався другий ешелон. 

 

Життя прожити і  залишитися живим –  

Така от невесела у людей задачка, 

Під серцем схована заначка 

На чорний, непроглядний день. 

 

Століття наше плюнуло нам вслід 

Тепер вже хто як може вигрібає, 

І людяності тонкий непримітний слід 

В душі моїй морозним снігом замітає. 

 

2009. 

  



Я випадково знайшов твій золотий волос, 

А ще, на диво, пам`ятаю твій голос. 

І доторки рук несміливі, 

Поцілунки п`янкі і лякливі. 

 

Моя дівчинко, мій біль, моя панно, 

Моя не залікована рано, 

Моя найсолодша провино, 

Навіщо граючись мене ти згубила? 

 

Вчуся засинати сам. 

Я потрапив у неможливий капкан! 

Картаюся питанням: «Бути – Не бути». 

Холера! Я не здатен тебе забути! 

 

2015. 

  



Зимовий ранок 

 

Ранок – порожньо-гулкий, сірий і хирлявий. 

Багатоповерхівки поїдають небо. 

Зимі сьогодні подарували нові крила –  

Пишається, милується собою в небесних дзеркалах. 

Розкисле місто замерзло ледь не до смерті,  

Мороз і кришталева порожнеча. 

Сміються птахи у холодному небі. 

Небі сповненого різкого дзвону. 

Вогкий спокій і таємне зомління. 

Ніжний, блакитний смуток. 

І безкінечна ворожнеча безлюдних вулиць. 

 

Життя, без сумніву, вимірюється ранками. 

Блакитними зорями і світанками. 

Прозорим подихом морозним 

І слідами на білому полотні. 

 

Сни снують поміж дерев, 

Поміж будинків і  

Вулиць беззахисних, 

Відбиваючись у скляних очах  

Блідих юнаків і дівчат із змореними обличчями 

І гострими вилицями, які старанно ховають 

Власні руки під довгими рукавами. 

 

Гулко зітхає явір старезний 

Пальці тонкі простягаючи до неба –  

Велична печаль усіх безсловесних. 

Безмірна велич усіх непомітних. 

 

Зимовий ранок, чомусь, це завжди сум. 

 

Порожнеча, нафтою розтікається містом. 

 

Сонце промінням крає біле мереживо хмар, 

Чарівлива гра світла та тіні. 

Безмежність так близько, 

Вічність, здається, ховається за рогом. 

 

Вічність – вона завжди поруч. 

Значно ближче, ніж здається. 

 

Проглядає крізь барви реклам, 

Крізь хитрі, зелені очі бездомних котів, 

Крізь діряву й стару шкіру міст, 

Крізь суворі куртки військових. 

 

Крізь блакитні очі і дитячий плач, 

Крізь друзки натовпом понівечених вітрин, 

Крізь плями крові на запиленому тротуарові, 



 

 

 
 

Крізь стогін поранених і приречену безстрашність солдат. 

Крізь моторошний сон століть, який 

Снує свою солодку павутину. 

 

Милий трунок глибокого забуття. 

 

Нині усім дужче за все хочеться заснути. 

 

Мила млявість, тихий спокій, 

Відголоски старих, сірих мрій 

Відлунюють у змученому серці. 

 

Новий день народиться в тумані 

У павутині доріг протяжних, 

У короткочасному відблиску 

Нічних ліхтарів перед 

Задимленим, задуманим cвітанком. 

 

Сіятимуть останні зорі нічні. 

У цьому догоранні є деяка безнадійна 

Безборонна беззахисність блідості 

Нового зимового дня, 

Який вінчатиме перший снігопад. 

 

Зимовий ранок – подібний до серцебиття, 

Насичений безповоротного руху, 

По колу, по колу. Безкінечність і закінченість. 

Щастя і приреченість. 

 

Щастя завжди має тонкий 

Ледь відчутний  

Присмак 

Приреченості. 

 

2015, 2016. 



 

 

 

 

 



  



2.12. 

 

Чоловік у чорному строгому костюмі, 

Білій сорочці із чорною краваткою, 

Із мідною трубою замість голови 

Безтурботно розгулює моїм містом.  

Серед ночі гуляє містом, 

Коли усі сплять, сплять навіть поліцейські і пожежники, 

Ходить, видуваючи зі своєї мідної голови радісні звуки. 

Безжурно граючи свою пісню свободи! 

О, як же я йому заздрю! 

Його голова сповнена музикою, 

Моя голова наче кульбаба. 

 

Клятий, безтурботний негідник! 

 

Щоночі він награє циганську пісню про День Святого Юра 

І я не можу заснути –  

У моїх грудях знову прокидається білий птах 

І тріпоче своїми крильми. 

Я лежу, думаю, як приємно пахнуть літні трави 

У нагрітому сонцем полі. 

 

А цей нестерпний дивак продовжує грати свою  

Сумну пісню. У його грудях, мабуть, ростуть волошки, 

А в животі живуть вугрі.  

У кишені він носить розкладного ножа й охололі 

Зірки. А з лівого боку, в горі, у нього 

Має бути приємна, холодна, гулка, стерильна,  порожнеча.  

Як в операційній. 

 

Я впевнений – він знає таємниці усіх тролейбусних кондукторок у цьому місті,  

 Таємниці усіх продавчинь цигарок. 

Він знає усі таємниці вчительок початкових класів. 

Заворожує їх усіх мідним блиском своєї голови. 

 

Він вільний і його свобода така нестерпна! 

 

Не може бути!  

Тепер я втрачу спокій на усе життя –  

Цей ненормальний зустрів жінку – скрипку! 

І тепер вони разом розкажуть про смуток цигана, 

Якого не веселить і День Святого Юра. 

 

2016. 

  



Розбите вікно 

Вітер зимовий 

Геть замів усе підвіконня. 

Білим снігом, 

Криком хурделиці, 

Увірвалася зима у кімнату. 

Вечір. 

Ніч. 

Холоднеча. 

Терпіння 

Урвалося. 

 

2008. 

  



Пора іти 

 

Пора іти, пора іти, 

Ладнати торбу, топтати спилені дороги, 

Оббиваючи чужі пороги, 

Шукати істину в собі. 

Ховаючись в сирих купе 

Чужих хатах, прокурених готелях, 

Намагатися забути все. 

Пора іти, пора іти, 

Щоб утекти від тебе і від себе, 

Від мрій, ночей, загублених речей, 

Років, яких ніколи вже не повернеш. 

Пора іти, пора іти, пора… 

 

2008. 
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