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ВТЕЧА 

Сьогодні я любJrю, 

бо вся моя уява в квітах, 

твої долоні в п елюстках. 

Ми вийшли з міста 

на оболоні запашних лісів 

і з смаком соковитої зелені 

на роз цілованих губах 

зустрі.11и в есни 

приваб;тrиву присутність. 



Вона розклала свої зелені стегна 

перед сонцем зору 

і втягнула нас 

похапними обійм<:~ми віддихів 

у червоне гроно теп.1их ягід. 

Сьогодні ми квіти. 

Ми пахилили свої голови 

перед Ж<ІГОЮ СОНЦЯ 

і п очн:ІИ сновідь 

про сочисті барви почувань. 
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ЛАДО 

Літепла тем інь тихо дихала 

Jlа гідним полуменем свічки 

і відтінюващ1. довг і , довгі рифи рук , 

що розб и ва .1 и х вилюючі пр ип ·rивІІ 

вигладжен ої гл ибини, 

захо в ано ї ~~ ~ а тишних ша рудіннях 

роз п еще но го дна ш е пітлив о ї з а то ки . 

Ладо тугих м 'язів 

білою лелекою розтягнув м 'яке т іло 

нагим поJr ем бурливо го лету 

і вогкими крилами розправив 

брилинні крап.11 і дощу, 

що наскріз ь пр осякли промите тіло 

липким варивом чудних розливів. 

Небуде нні вітри моря 

п еребендям и п ереб ивал и двомовні дум и 

не кта рної ніжно сти 

і заливаJІ и її у кр~ · гл і кршта 

синіх незабудок . 



ПЕРЕЛІТНІ ПТАХИ 

Перел ітні птахи, 

дивні ворожбити неба, 

розплутали крила пташиної пам 'яті 

і летом швидкого шуліки 

поринули в притихле нутро спогадів. 

Розбурхали незримі почування розвіяного пір ' я 

і уклалися сніжинним жмуттям бажань 

у луки пустотливих обіймів. 

Повільні птахи, 

.чегкі помахи недосяжної плавби, 

втиснули гладкі долоні почувань 

у запорошені шпихлірі пам'яті 
і очим-а віддалених пецілунків 

СТВОрИ .'Т И Ч)'ДО О ПИСУ і з П ОВИСJІ ОГО ПИ JІ )' МИН~·JІ ОПІ. 

Ніжні птахи, 

:r ебеднні шрами весняних вітрів , 

заюrшилися вічнозеленими мощами 

на бурливих рисах безжурних дерев юности. 
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ВЕСНЯНА І-ЮСТ АЛПЯ ПРО ТЕБЕ 

Був ранній ранок 

і БОГКИЙ туман, 

мов виноградний винар 

с ка вза вся н~ п евними ліянами 
п о Г.іІадких загл ибинах дерев , 

ІІІ~ · І<а ючн вигідно го сn очинку. 

---Дивно, 

прош еп отіла весна 

і nрОJІИЛа дві СJІЬОЗИ назустріч СОНЦЮ, 

Вони розшшлися 

солоним раєм ранніх променів 

і п отонули ва гким засn о коєнням 

у долонях мо єї душі . 



-Дивно, 

треба прощатися, 

прош епотіла весна, 

і заштака.1а зеленими стегнами. 

Мов м 'як і липи 

за пилені бурJІивим вітром зверушень 

жбурля.ІІИ два береги 

без п ерестанні хвилі радости 

і на родиJІИ вільхи крихке зело, 

що rоз плилося липr:им струм енем 

холодячи узл ісся. 

Припиюшся рух .1ерен. 

Втихомирила ся 

гн~· чка розпач 

. бурхливого га~узз я. 

11 
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-- -Дивно, 

шепотіла весна 

і розJІилася роз ,,І овою про квіти , 

бо в них м'які уста з м 'якими словами. 

ДІІВНО . 

Весна 

схо ва о~1а м'яке аистя 

у бі.іІу жменю ніжности. 



ПІСНЯ ПРО ЖІНКУ 

Гарна жінко, 
у то6і я знаходжу 

вагкий туман червоних чарів, 

що сідає трепетними барвами нетлі 

на розбурхані заГJlИбини тіла, 

творить гаптований гін 

і з пересяюшх потом лестощів, 

сковзується вогкою ласкою 

по нагих схилах ніг 

і вип аровує миром ритму 

на задиханих зідханнях роз шарnаної б~· рі . 

IJ 



14 

І Ірива бjJива жінки 

ТІІ :\і а rнітом тіла 

розкриваєш т2йну моєї особовости, 

заклинаєш її в закляття розстріляних вітрів 
і твориш поле суперечности 

на дні бездонних почувань. 

Ти тугою силою наструнених мостів 

поєднуєш розпатлані береги поціJІу нкі в 
і надаєш їм напрям, 
n ричалюючи їхні гнучкі вагання 

до пристані б.лакитних снів спокою. 



Ласкава жінко 

ти захватом розкоханого квіту 

упокорюєш мене 

11ісля скошених покосів палаючого гнІву 

і рікою повільних персів 

розриваєш береги моїх грудей; 
ти зрошуєш стовбур мого білого ті.1а 

розлиплими судорогами пливучої течії 

і тягнеш на дивне дно любовної данини 

де !fемає дня, немає ночі , 

тільки пливуче пасмо час~· 

і розлоге коливання лібідо. 

15 
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;.tOlИK 

Дотик, JІагідний; 

неначе скошений льон 

JІежить його присутність 

на наших змучених тілах. 

Ми в уяві мандру€мо 

нескінч енними плаями 

втомленої втіхи 

і шукаємо квоJІИх слідів даски 

на розтягдих променях усміхів. 

Дотик, тешшй; 

немов .11ітеп .ла вода 

розкішного водаграю 

заливає нас його солодІ<а втома . 



Він гр а ється у піжмурки 

із розлиллими серпанками губ 

і накликає л естре хвиJtювання 

дивних nриблуд ірію, 

що nролітають Jteroтoм лебединої ласки 

н ::~ ниrJt адж ених шиях шелітливої втіхи . 

Дотик, він, 

мов м'який листок зе.;1ени х дерев 

розколиханий тел,;шм вітро~·І р:иост н 

JІоскоче небо наших споминів . 

17 



НА ДЮНА \ 

На дюнах, за пашних дюнах; 

дюнах - що вперлися рапавими пальцями 

~· смt'рекове під 1 · ір'я млосного JІісу 

і витиснули розтоплений смак сирої живиці 

і .з ннпр~·/1\С' ІІІІ.\ ні здр ів розпа.леної зе:н:' ні . 

Н а дюнах - що розчісуваJІи 

прал іси СОНЯШНОГО 1:\О,ІІОССЯ 

і розтягнули наші тіла .іІінивою фор~1ою 

на мільйонних зернах спраглого піску; 

вкорінили наші зволожені пальці 

у шорстку радість розлитrої втіхи 

і зсувалися .золотом рапавого задоволення 

!з спітнілої п оверхн і пріс11и х р~· І\. 

Дюнах - де, серед К~'рпви мі JІки х ви 11 рискін пилу 

розпалені залози сонця 

проникли скрізь поверхню сирого сорому . 

розтопили мокрі окрушини наготи 

і нас~тнули без~1ежні ва.11и пустинної пристрасти 

на рухомі парапети пересипаючих захоплень. 

Дюни стали ше за пашнішими . 

18 



ІШТАР 

Іш тар навчиJІ а мене любити тугу . 

. . . хоJюдною вогкістю губ 

втиснуJІ а невитриманий nоцілунок 

скрошІ ений з раннього розnачу роси 

у ШІJІ аюче п'ятно обJшччя уяни 

і відійш.ла у самотній смуток сонця 

теnер nристрасть 

розне сJІася сторозстрі.7Іеними нітрами 

11 0 JІіжках заздрісних готеJІ ін 

і створила чужака тіл 

у безформній формі тіні 
щоб кружляв чут.ливими nочуваннями 

у вирі миготливих nерсів фіолетових неонів 
забетонованого міста 

і роз nачав у сnітніJІій нудьз і носталгії 

вижидаючи . .. 

ІІJІт ::Ір няв чи .ІІ а :v~ен е :1 юбити ту гу 

і я не можу насититися затужени м с n о кое~ І 

fi e.~ :'\ЗТ ЇІІ Є НОЇ ТаЙГИ ЇЇ Оtl і Й~ ІЇ В. 

1~ 



БАЛЯДА ПРО ВТОМЛЕНЕ ТІЛО 

Надво рі мрячний рано к, 

і пр ом ені сонця 

ще н е встигли з ніяко віти 

н а білих брижах дня. 

Моє тіло ліниво лежить 

на м 'якім покривал і н о чі 

і догоряє жовтим полум tн е'V! 

віддаленого маяка. 

Думки плиткими а J1ьбuтросю1и 

r;руж.11 яють розгублен ою дугою 

довкола щілин янтарного світла 

і розбивають свої глибиннаакі лоби 

об масивну глухоту черепа. 

Тос кність непевности зл из ~·є 

н еспокійний стовпчик цікавости, 

питає: 

була ти з і мною вп ерш е? 



l1:3ЩКИ 

Ти нікуди не втечеш 

від м 'яких дотиків 

наших звуюв, 

і квіти, 

м ертві свідки, 

ОСВіч ені CBiTJIOM СВІЧ!, 

з аJtиш аться 

нев ідкличною JІуною 

наза вжди . 

Ти не втечеш, 

бо всі виходи закриті . 

Я був у них 

і за брав 

ключі лебединих пєстощів 

JЛЯ себе . 

У тєбє спогад. 

2J 
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ПОЛУМ'ЯНА ОСІНЬ 

Палаючий крик 

багатогранних кольорів 
торкнув 

золото, колос 

полум 'яного вершка. 

ІДемів waJl обрію ; 

пульс за nульсом 

круж.ІІяли м'язи , 

руки , 

дерева, 

трусилася засльозена луна. 

Нtмон, 

таран троянд 

тремтів 

гарячий мО.'І ОТ лоба , 

б'ючися 

об nрірву насолоди , 

вир дум 

барв. 



.У ЛІСІ 

у .аісі дерева сонцем сннться 

у лісі 

змучені уяви 

заснули 

під старовинним 

мохом 

на г.-І адких полосах 

зе:1 ених в іддихів 

снять про 

соняшні дерева 

сині очі 

твого неба 

ДИ ВJІЯТЬСЯ На мене 

зором 

невинного листя хоч 

я знаю 

що твоє галуззя 

уже 

давно 

зрубали лісо руби 

у лісі дерева сонцем снилися 
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МІМОЗА 

Ти GyjJa п ережиттям, 

не була надхненням , 

і тому не писатиму 

тобі про ладан 

і леваду залицянь. 

Неnисатиму . 

Час скропив наш розум 

сльозою сподівань 

ТіЛЬКИ ХВИ.іІИННО 

і виростив чут.іІиву 

мімозУ 

~, глухім nолі nоч~r вань. 

і R лагідній лякрімі пам'яті. 



ІРИС 

Ти з нав м е н е і раніш е, 

т<1 nроход ІІВ крі з ь мою доброту 

з відда .ТІениІ\r обличчям nісні. 

Час минув. 

Я скуnала своє ті.·lО 
у сльоз<1х пристрасти , 

дa Jra йому солону волю самати 

і лоскіт бурхливої заграви. 

Т е п ер я ~1атір. 

Жадоба за вершень 

з невда чою несподіваних досягань, 

що зустрічає блакитний струмінь 

тв оїх долонь 

JJa білім тілі свого неба 
.:r У :І•rає пр о с п о гад синьої ріки . 

25 
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і ІЕРЕВТІЛС:ННЯ В ДОШ 

Сьогодні самота 

згорби .іІася роздрятованою кішкою 

і насторожн,;І а кігті розлуки 

над моєю особистістю. 
Я ч екаю на дощ, 

щоб лобороти віддаль 

і чорний л е ргамен простору. 

Я жду, щоб липкий дощ 

розмив солоні стовnи ч асу 

і наші руки 

знов заговорили очима жадоби 

і болем затиснених бажань . 



ПОВОРОТ 

ЗійшJшсн руки, 

торкнулися обjrиччя ; 

вогкі губи 

блукаJІИ самотою , 

безпритульним плаєи 

п орожнеч і. 

27 
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З жадобою поuіJІувала, 

із вс л! о І-:т <Іни:vІ смаком 

повісилась на шиї, 

уткнуда стегна 

поміж стегна 

і почала танеuь 

юної повії. 



МОТОUИКЛІСТ 

10-20-30-40-50-60-70-80-90 
я птах на круглих крилах громів ; 

у тріснених пахвах моїх вух 

гуркоче ритм їзди 

і чорний бруку стогін; 

мій вид розбитий вітром сатани 

ламає віддих бистрих дум 

і напрям тиску течії; 

узявши в руки лету ГІН 

м ій зір залився холодним 

реготом ротацій . 



ОРФЕй У ПЕКЛІ 

Теп ер ти розпач, 

хоч знайшов вершок зближень 

у кипучих дзеркалах 

задоволених п ото ків 

і сма 1 ·юшім обJІиччі Евридики. 

Те п е р н еприто :\1ні з ойки 

1 ' <1 Jl<ICJIИBИ X СТраЖдаНЬ 

1 ·асають заблукашІ\1И левадами 

тноїх вух 

і дратують 

двадцятьчотиригодинну 

напругу твого розуму 

шрапне.1ьним боJІ ем розJІу ки . 

Т епер ти у сна з і е кстаз 

стискаєш ~1 ертву шию 

юобовної жертви 

і відчуваєш п орожнє хлипання 

пласного онані зму. 



:'>'JІЮьЛЕНИй 

С еред розбурха ного галасу 

за 1 ·нузданих JІ ебедів 

JІ ежить мій \JІюблений; 
я припадаю п еред ним 

на колію'! роз п ещеної радости 

і шукаю муки спокою 

в з:11<утаних вакханал Іях 

його приспіш ених віддихів. 

* * * 

Темно. Тихо . 

Н е свічу світJІ а, 

боюсь побачити пахмуру тінь 

свого обличчя 

на сліпих стінах минулого. 

jV\i й улюблений прикладає 

сво ї л ипкі долоні 

до моїх розхитаних с кр о нь 

і цілує моє змокріле обличчя. 

Я замружую очі 

і пробую вгл ибитися у тишу забуття . 
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1'v\лосно. 

Я спочиваю на спітнілих Jtacкax 

моїх попередниць. 

Спокій стає досадою, 

а пам'ять творить 

несамовите нуртування 

із розбитих спогадів. 

ДотИІ< вогких губ у:1юбленого 
др<нуе мою прозору уяву 

розривною повінню ревнощів. 

Свідомість роздвоюється 

у гураrанне pycJro д1юх суперечностей 
і розколює любов ненавистю . 

Я ремствую. 

Я прок.ІІинаю успадковані репJrіки 

химерних чаклувань тіла 

і божевоJrію серед вагань 

розхитаного болю, 

бо я не можу поєднати 

сr,оєї демонічної гордости 

і з СКJІ адними візерунками минувшини, 

що КО,1/ИВається всеповторними 

віддзеркаленнями на пристрасних 

роз кол инах розуму. 



• .. * 

Тужно. 

Недосяжність тлінних розкопів тіла 

надає снагу бажанню 

і мій улюбдений з розчнруванням 

меJІьпоменної помоти 

розриває ризи любовного ритуалу 

і кидає мене обезвладнено 

у розпачJІИвий вир пестощів. 

Я знову потопа10 на рвучих 

панахидах пристрасного заспокоєння. 
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ТАНЕЦЬ КОНТРАСТІВ 

Я зайшов у юрбу 
задимлених очей і побачив 

шалений вихор танцю, 

що бистрицею просувався 

по склистих дзеркалах пристрясних з іниц ь 

і вогких повіках сирого зору. 

У штучних сутінках рожевих рож 

розхитані пози стегон 

розпливалися ятристою розпаччю 

на пахвах саксофонно го синкопа 

і скапували холодним потом міді 

по розпа.лен ій уяві присутности, 

а тулуб динамічної стихії тіла 

привабливо вигинавен гладІ(ОЮ дугою рухів 

і дратував розбешені примхи крутоголових хотінь 
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Ритм прискорен о го ритуалу 

попав під тембр барабанного стукоту 

і тріскотів сталевими каблуками 

об дерено восковансї до.п івки. 

Тверде дрижання 

розрідило ротонди повисJІИХ грудей 

\" пуз ир11у масу рухомої еротики 

і виби JJО інстинктивне стаккато 

рuзприсJІоЇ радости 

на роззяв~ених ретинах косоокого зору. 

Танець дійшов до кінця. 

Я ви~ішов і з юрби задимJІ ених очей 
на уrол розбурханого бульвару 

і прнсJІухався, як шум моторів 

стирав парепану красу розуму. 
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.). МОМЕНТІ 

TiJIO було у моменті 
і n еретво риJІОСЯ 

у повислу ГJ1ИІ+У самоти, 

і ніяка nристрасть 

не могла 

nовернути нового 

розм ислу хотінь. 

Ті .1о було у УІоменті 

і МОМеНТ ЗЯ JІИШИ ВСЯ В тілі. 



ТНЕ Р.-ШТУ 

l3же чотири годюш по півночі , 

а rураr <:шні звуки музичних ударів 

ще даJІі тріскотять гучними акордами 

об темні стіни ночі 

і пад<~ють ритмічни!\1 рокотом 

на розштовхан:.: до.іІівку ніг. 

Із примружених JІямшщ 

ще далі пrобиваються силюети світла 

і скроплюють піт блідих облич, 

що у поспіху танцюючого руху 

стягнуJІи гаптований грим особовасти 

і захлиналися шaJJOM 

ючного шар.іІатанства. 

Зї 
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По бічних кімнатах , 

н емов настирJІиві оси , 

рОЯТЬСЯ ТОВСТОJІОбі муЖЧИНИ 

із блискучими ланцюгами на шиях 

шукаючи нагих стегон , 

щоб зачепитися за них 

о чима жадоби 

і втягнути в себе 

електричний струмінь 

наркотичної еротики. 

За сютаданим n а раваном 

сидять дв і nол ярні дами 

і фривольними рухами 

відштовхують лицемірні залицяння 

шабльонових nідлесників 

заходячися кuкет;тrивим сміхом простоти. 



;) ' кутах кімнат 
товп.ляться 

молодиці ціJюденних праць. 

Скинувши з себе пихи буденних КJІОrютів 

вони потонули в необмежене щастя ночі; 

тісно притиснувшися до партнерів вечора 

страдально злизували алькогольНJе блаженство 

і з герм етичних губ розради. 

Вже чотири години по nівночі. 

Мов nос.пішний паравіз гудуть 

барабанні п еретинки :vroїx вух. 

Хочеться спокою. 

Хо четься тебе на самоті. 
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Живеш. 

мов ситий вуж 

у жмутах золо та, 

монетах злигоднів. 

Міняєш душу і красу 

на ряд мужів 

тобі необхідних. 

Із сотаю-Ім смаком 

нтискаєш свої перса 

у руки святотатств , 

нез грабних будн і в. 

Живеш 

жагою дня 

і день 

тобі ш1атить житJІо 

наочн!ІМ шантажем. 



КОХАНКА 

Мій поцілунок 

холодне лезо nочування. 

Мої обійми нагріті дула nристрасти. 

Нг мені пирує вир 

покривджених дикунів міста . 

Я згрібаю 

їхні rримасн'і танці ті JІ 

руками, 

ротом , 

піхвою 

і скJІадаю 

у за радну скарбницю відпр,vжень. 

Почуваюся завершена. 

Поч\'ваюся потрібна. 

41 
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ПРОШАК 

~· .і!Ябіринтах ржавих стін 

розн ' яло сіть нещастя 

з гострих , рвучих стріл. 

По с ірім бруку йде прошак 

3 ПJІ ачем відчаю у очах 

і молить: 

"Пожалійте, ІІ ожа.пійте. Я гоJюдний. 
СІ,огодн і нічого ще не їв." 

С:<імлить риданннм розпач, 

приїхав поїзд мук 3 аварії життя, 

з ідхає стогін nравди, 

скапує втома у сльозах, 

боюпь побите тіло, 

ро3хри.стане, 'VIOB страх. 

ІІрошак 3абран монету, 

JІншив ро з ' ятрені слова . 

Прошак nішо·в , 

JІИШИJІася тінь на розпачі добра. 

Лишився бунт 

розбитого хреста. 



ПРОЖИТОК 

,у кабаретній умивальниці 

стоїть статечний негр. 

Ця панська реліквія 

стоїть , мов модний гусарин 

уткнутий в тісну туніку 

і стереже антисептичне знаряддя 

езотери чної естетики 

серед Г'арні зо нів туалетних примх. 

Він стоїть на ч атах чистоти, 

де СПJІИВ<ІЮТЬ COJIOHi ріки сечі 

ло слизьких rля зурах лисуарів 

і очима вдячности 

збирає ми.лостиню прожитку 

з прохм е .ІІ ени х ласк добродіїв. 
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ГРИЦЬ 

по.lе бою 

і гарматний ре в ядер 

розбили вуха твого мозку, 

і загребJrи твою особистість 

у заморожену зем JІЮ не nрисутніх існувань. 

Знайшли тебе 

напівnритомного 

у nе~моро ках воєнної бJІ екоти 

ІІа )( О ,lючих n острахах гатоuинацій , 

я1-: ти бJІсяв: -Я живий , я живий . . . 

У шпитал і 

тоб і за шиJІи розум 

швами модерної тера n евтики 

і даJІи стру.с, 

щоб ги воскрес . 

ГІорадиJrися--н~ шкідJІивий-

вдихнуJІи розум дев ' ятирічного 

і Ніі nлеч е покJІа .іІИ юродивий хрест. 



Теп ер ти живеш у місті, 

бо життя да.1о тобі ще один шанс. 

Ти ходиш ву.:ІИцями розстріляних нервів 

і шукаєш nримари обман серед прохожих облич; 

по ресторанах б 'єш поклони , 

вдяєш святця , 

героя, 

генерала , 

баєвого недобитка-посла , 

що здобув медалю-нагороду 

та заплатив собою за життя 

і став остовпілим кастратом, 

реліквією бомб гучної бестії війни. 

4f: 
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СІРІ КАЗАРМИ 

Сьогодні сірі казарми у тінях тиші, 

бо сина си JІюетка спокою 

CПaJJИ Jia ЛИХУ ПJІС:ІХТУ СЗМОТИ 

в похиJrених rротесках холодних ваз. 

СиJІьна рука 

із соJІоної реальности лоту 

настороженим м'язом впорскнуJІа 

сирівець штучности у сині дроти жиJІ; 

на ПJІямах пам'яті 

настав сумерк відображень; 

зник вирячений страх непевности 

в лавутинних нитках хиткої ілюзії. 

Казарми стали пустими. 

Ті JІьки на дво-поверхових Jroжax 

рОЗ КJІ аЛИСЯ ГJІадкі греблі ГаJІЮЦИНаЦіЙ 

серед розтяглих годин безприналежности. 

Вони уткнули свої покривджені обJrиччя 

н ворепані подуuІІ<И спочинку 

і вигойдувалнея 

на пружинних сподінаннях непевности. 

З їхніх кутків за кислих повік, 

коJІьорами очайдушних очей, 
внко ,; І упува .;І ася розшарпана особистість . 



БУДЕНЬ 

Ніщо не ПfЮЯВJІЯЕТься 

і розум, мов блискуча бляха 

відбиває промені напруженої уяви. 

Лиш змучене відчуття 

притуплених спостережень 

пробивається безплідним світJІО~І 

безпритульних з ір 

і гас11с на сірій рі JІJІі ро зуму . 

Д Д3 J! С І<О , на П )'ХКИХ СІ<Ибах СИВІІХ Х~І а р , 

повіваютІ, гіперборейські вітри, 

співають ясні птиці 

.про соковиті ШІ JІЬми й з оJюті весни , 

що заховалися за бі JІОЮ вазою 

мертвого черепа . 

4ї 
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ПІСНЯ ПРО МОРЕ 

Море, 

бур.7!иве море, 

глибина довгих і далеких сітей 

п ерших рибалок. 

Море, 

розрив перших ідилій; 

дивне море, 

море, що дме юрбою лякJшвих хвиль 

і ятриться тілом трійливої риби. 

Море, 

ревне море, 

початок і кіне ц ь п ерекір.1ивої загибелі. 
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