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Тексти Мірека Боднара — це такий собі «disorder» у масштабі одного життя, в 
одній квартирі, в одному місті. В них повно самотності, яка переливається через 
край кожної чарки, яку йому подають у барі, коли він сидить і вкотре напиваєть-
ся. Але ще більше — інстинктів самознищення і самозбереження. І ще невідомо, 
який з них двох для нього важливіший.

І якби всі його жінки (яких насправді не так уже й багато, можливо, одна) не 
завдавали йому таких солодких до нудоти переживань, він мав би їх вигадати і 
записати (і жінок, і переживання), а потім, скориставшись магією тексту, пере-
живати все знову і знову, знову і знову.

Обожнюю жінок у Мірекових текстах. Його жінки — це волосся і руки, при-
прави і рухи, голоси і гілки. І в усьому цьому вони прекрасні — настільки, на-
скільки прекрасними можуть бути жінки вранці, коли ще сплять. Поки він не пі-
шов. Бо він усе одно піде. І саме тому вірші Мірека схожі на «road-poetry» з усіма її 
атрибутами, автостопами і ландшафтами. Ці тексти неспішні й ліниві, але водно-
час драйвові і динамічні, в них проступає запах чогось дуже глибокого, того, чо-
го зазвичай соромляться і ховають, того, від чого відводять очі.

Я не можу відчути до нього і крихти жалю за те, що його так постійно лихо-
манить в усіх цих залежностях і коханнях. Навпаки, я (підло) радію з того, що в 
нього так усе шкереберть, що в нього такий безлад у серці і в душі і що цей без-
лад дає на виході такі тексти, які ще й навіть впорядковуються в цикли і піксель-
ні книжки.

Можливо, він так довго не протягне. Але поки він здатен щось відчувати, я 
хочу, щоб він і далі жив, кохав і писав так.

Якоїсь миті мені захотілося розтягти читання цих текстів надовше. Мене за-
тягло проти моєї волі. І тепер я навіть не знаю, як звідси вибратись. Цікаво, як він 
сам вибирається звідти?

Ялина



Хороші вірші, погані вірші

2010



Варто було писати саме так, варто було так довго чекати на 
саме такий текст. Варто було чекати на появу поета, який має од-
накові шанси на визнання й невизнання. Про що я подумав, чита-
ючи Мірека Боднара: це вірші, яких я ще не читав, яких я так довго 
чекав. Пил доріг, аморфність матерії, непослідовність і алогізм — 
завдяки простим засобам поетові вдалося відчинити двері до по-
етичного мислення, приватного, потенційного.

Вірші, що довго чекали свого рейсу, вже мають місце в літера-
турному просторі, і не варто суперечити порядкові ре чей, бо Мі-
рек Боднар зі своєю книжкою мандрів і споглядань не об хід ний і 
неминучий. Та й наближається до особливого засобу вираження 
мовлення персонажа; ось він такий, у кедах, говорить так і так, ку-
рить сиґарету, кохає.

Хороші вірші, бо написані не заради чогось, погані вірші, бо 
надто хороші. Якісні вірші ніколи не будуть масовими, очевидно. 
Вихваляючи своє власне читання Мірека Боднара, хочу додати, 
що почуваюся впевнено: текст цієї книжки є тривалим і водночас 
фраґментованим документом людини, який обов’язково знаходи-
тиме собі місце в читацькому досвіді. Книжку можна розрізати на 
шматки, але вона надалі буде. Ця книжка може це робити, а це 
означає, що вона зроблена належно.

Юрій Завадський
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2003

Медовий місяць

ми щодня сиділи 
на березі моря і розгрібали руками 
гладеньку гальку 
ми бігали по воді і хвилі 
розбиваючись об наші ноги 
змивали з них засохлий пісок 
а ще в нас був телескоп і 
ми вивчали материки 
океани 
піраміди майя та 
Велику китайську стіну 
одного разу 
ти попросила мене дістати тобі 
мушлю із дна моря 
«така ж солона як і на Землі» — 
подумав я про воду 
якої тут не було 
пливучи 
морським кратером Місяця
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Споріднені душі

смажиться чорне зерня у 
золотистій олії 
на сковороді 
зливаються їхні тіла знов 
в одне ціле 
ведеться розмова і 
зі спогадів випливає 
те літо 
коли були ще 
квітами в полі 
що тягнуться до сонця 
підставляючи йому 
свої короновані голови
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* * *

коли за вікном злива
знаю що кожна краплина 
яка стікає по склі 
думає про дощ першого Вудстока 
коли лежу на підлозі 
знаю що розпечений електричний камін 
переді мною 
уявляє собі багряний схід сонця 
коли в темній кімнаті чути 
шум автомобіля що проїжджає 
і видно проблиски фар 
знаю що тіні предметів 
які пробігають по стелі 
нічого не розкажуть мені 
про життя та смерть

а ти сидиш удома сама 
і думаєш про те що 
коли за вікном злива 
то чи знаю я 
що кожна краплина... 
ну і т. д.
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Свобода

слухаючи тишу в навушниках 
у порожній кімнаті 
мрієш про 
подорож самітником 
на dark side of the Moon 
сподіваючись що там 
зможеш фарбувати волосся 
в зелений колір 
(просто так) 
і з кожним днем 
помалу 
забуватимеш значення слова 
«самотність»



Хороші вірші, погані вірші (2010) 9

2005

Кінець космічного кохання

Пам’ятаєш, як проростали травою і мохом 
старі витерті джинси?

(під холодним дощем 
у мокрій зеленій траві 
ви лежали майже самі)

Пам’ятаєш, він сказав: 
«В голові моїй ліс»?

(пофарбує волосся в зелений колір 
і його не лякатимуть каштани 
що раптово падають за комір)

Пам’ятаєш, як вклякав на сходах, 
що ними спускатись до озера?

(торкаючись вустами води 
щось стиха промовляв до риб)...

...Кінець космічного кохання, 
інша подібна тяганина, 
зрештою, як і їх початок, 
припадають зазвичай на осінь, 
коли ти, 
ще розморений після літа, 
втрачаєш пильність 
чи навпаки — 
надто гостро реаґуєш 
на перші серйозні похолодання.
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Хороші вірші, погані вірші

хороші вірші погані вірші 
це не так вже й важливо 
якщо ти навчився вибирати з життя 
лише потрібні тобі шматки 
навіть якщо це чужі думки 
що немов птахи 
покидають тепле гніздо голови 
і осідають словами 
на засніжених полях сторінок 
чи просто 
через рот 
ледь торкаючись губ 
летять за вітром геть 
не належачи більше нікому
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Південно-серпнева дорожня рапсодія

Щоліта сонце дарує нам 
свої золоті яблука — 
он їх скільки лежить 
в зеленій, 
соковитій, 
ще не скошеній траві, 
он як повняться ними 
вологі 
стічні канави 
обабіч дороги, 
поглянь, 
як вони звисають 
з найрізноманітніших дерев 
гарячими 
духмяними ґронами.

Кожного разу, коли ви 
пригощаєте ними 
усіх водіїв попуток, 
на їхніх обличчях 
проступають дрібні 
крапельки поту; 
ви бачите, 
як ці яблука падають 
просто з небес 
і розбиваються об 
шерхлий 
запилюжений асфальт, 
нагріваючи його 
голе 
чорне тіло і 
заливаючи дорогу соком.
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І навіть ця 
дивна-дивна дівчинка, 
колір волосся якої 
змінюється 
залежно від пори року 
і з якою ви 
впевнено і 
натхненно 
прокладаєте собі дорогу 
на південь, 
навіть ця дівчинка 
так знічено усміхається, 
коли ти падаєш 
у придорожню траву 
і довго-довго лежиш, 
вдивляючись у небо 
й зупиняючи поглядом птахів, 
що просто хочеться 
заснути 
і розтанути в цьому 
ненависному 
серпневому повітрі.
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2007

Вісім історій, що їх розповіла Макаролька 
в листах із Києва

Перша історія

Нині я знову приїхала до цього міста. 
Дурнувате якесь місто, 
але ти й сам це добре знаєш. 
Перший день уже майже минув — 
цей перший день був наповнений тобою 
(очевидно, саме тому я написала нині на стіні: 
«Love actually is all around» — 
насправді любов повсюди), 
хоч ти, може, про це й не здогадувався: 
спогадами, фотками, твоєю музикою, віршами 
і — ще раз — спогадами.

Друга історія

Було б кльово 
їхати на роверах кудись далеко. 
І довго — хоч з тиждень. 
А потім йти пішки. 
А потім знову їхати — хай буде стопом. 
А потім потягом. 
І плисти на кораблі. 
Спершу Бог придумав гори, 
далі — автостоп, 
а потім почав творити світ. 
І вигадав нас з тобою, 
аби гори і автостоп… 
Зрештою, він і сам, підозрюю, не знав нащо.

Третя історія

Я собі подумала 
(ще колись давно, 
але ніяк не могла це написати, 
а усно воно б не звучало), 
що якщо колись, не дай Боже, 
ми не будемо навіть вітатись 
(тьфу-тьфу-тьфу), 
я все одно любитиму тебе за ті книжки, 
які ти змушував мене читати.
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Четверта історія

Якось на початках подружнього життя моїх батьків 
тато поїхав на місяць кудись працювати, 
до Миколаєва, здається, — 
і вони з мамою щодня писали одне одному листи — 
не чекаючи відповіді, кожен день. 
Наприкінці місяця тато сказав мамі, 
аби та вже нічо не писала, 
бо йому незручно перед чуваками, 
з якими він жив і котрим за той час  
прийшов, може, лист чи два.

П’ята історія

Ми час від часу бували в Теребовлі, 
в мене там родичі. 
Якось на їхній день міста був концерт, 
де мав виступати Віктор Павлік, 
і ми всією сімейкою пішли його послухати, 
і почав падати дощ. 
Віктор Павлік чекав своєї черги за кулісами, 
дощ падав і падав, люди розходились, 
залишилось зовсім мало — десь, може, зо двадцять, 
ми чекали на Віктора Павліка, 
трималися до останнього, 
ми заради нього прийшли, 
він все не з’являвся і не з’являвся, 
дощ падав, 
ми сиділи на лавці під парасолею 
і всією сім’єю їли домашню ковбасу — 
і ту мить, коли паде дощ, 
а ми їмо ковбасу 
і чекаємо на Віктора Павліка і його «Шикидим», 
зняло міське телебачення, 
і нас з ковбасою показували у всіх випусках 
теребовлянських новин. От. 
А Віктор Павлік, до речі, так тоді і не виступав.

Шоста історія

Хочеться до Франика. 
Коли вчора побачила Прохаська — 
цей живий ходячий Франківськ — 
він здався мені на ту мить 
мало не найріднішою людиною на світі, 
бо, окрім того, що від нього несло перегаром, 
від нього ще несло стометрівкою.
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Сьома історія

Нині мені снилось, що помер мій дід. 
Він помер дуже давно, ще коли я була маленька 
і вірила, що якщо підняти йому повіки, 
то він оживе 
(видиш, я вже тоді усвідомлювала, 
як це важливо — бачити). От. 
І у сні я страшенно плакала, 
і прокинулась, все ще плачучи — 
як то завжди буває, коли плачеш уві сні. 
Подумала, що це якось дивно. 
Певно, це означає, що треба помолитись за його душу, 
принаймні моя мама так завжди каже. 
А ще каже, що коли сняться небіжчики, 
то погода зміниться.

Восьма історія

Я весь час п’ю багато чаю, 
бо весь час хочеться пити, а більше нічого нема. 
Є ще кава, але кави не хочеться. 
Є ще вода з-під крана, але нею я навіть митися боюсь. 
Від неї випадає волосся. 
Підозрюю, що кілька дивних плям, 
які оце з’явилися на моєму тілі, теж від неї. 
Усі злі духи цього міста живуть у воді. 
Усі добрі — під моїм ліжком, коло батареї. 
Я їх не бачу, але вони бавляться моїм волоссям вночі. 
І підбирають те, що випадає. 
Хочеш боротися з самотністю — 
подбай, аби твої батареї були теплі і кольорові.
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2008
Переклади з Генрі Чинаскі

Кілька любовних віршів

ігри на задньому дворі

чувак, який любив, 
повернувшись з роботи додому, 
включити порнуху і 
підкрутити звук на максимум, 
знав про маленьку сусідську дівчинку, 
що колекціонувала комікси і 
недавно почала мастурбувати. 
її молода мама, 
яка майже щодня дзвонила коханцеві  
і вже за півгодини 
падала перед ним на ліжко, 
розкинувши ноги, або, 
як він більше любив, 
ставала на коліна, високо піднявши зад і 
прилігши головою та грудьми на подушку, 
не знала, що інколи дівчинка 
після ігор на задньому дворі 
із хлопчиком-підлітком 
приходила додому 
в трохи прим’ятому сарафанчику 
з плямами від свіжої зеленої трави і 
з розтріпаним волоссям 
і збентежено завмирала в коридорі, 
думаючи, біля яких дверей 
їй стати і слухати.
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золотий дощ

осіннього вечора 
у ванній кімнаті готелю, 
натираючи її діру вказівним і середнім, 
я довів її до такого шалу, 
що вона пролилась золотим дощем, 
і він стікав по її ногах, 
і тими ж двома пальцями 
я відчув його тепло.
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у барі

«класна футболка, чувак», — 
сказала вона і сіла за мій столик. 
на футболці писало 
«Metallica» і «AC/DC». 
то не нова комерційна фішка 
для юних фанатів, 
просто на ній були зображені  
два ідіоти — 
Beavis і Butt-head. 
стрільнувши в мене сиґарету і 
хильнувши пива, 
вона поклала руку мені на коліно. 
пізніше, в туалеті, 
після ефектного мінету, 
задерши на ній спідничку, 
аби і самому попрацювати язичком 
між її ніжками, 
я усміхнувся і сказав: 
«класні трусики, мала». 
на них писало 
«FUCK ME, CHINASKI!»
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кльово бути відомим поетом

трахнувши студентку філології 
в себе вдома на 
старому поламаному дивані, 
я вийшов на балкон покурити. 
накинувши на себе мою сорочку, 
вона вибігла за мною, 
і виявилось, що хотіла 
всього лиш, 
аби я підписав їй свою книжку.
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Кримський щоденник

27.08.2006

В неділю надвечір електричкою  
приїжджаємо до Бахчисарая. 
Йдемо старою вулицею 
в напрямку Ханського палацу. 
Прихилившись до стіни будинку, 
стоїть чоловік без рук. 
Просить в мене сиґарету і прикурити. 
Даю йому те, що просить, і йдемо далі. 
Женя фотографує. 
Тихо, спокійно і порожньо. 
Біля палацу купуємо кілька листівок, 
ще трохи тиняємося і виходимо за місто. 
Сутеніє. 
Вирішуємо їхати на Манґуп. 
Пробуємо стопити. 
Дорога глуха. 
Врешті розкладаємо намет у саду, 
що поряд з дорогою, і вкладаємось спати.
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28.08.2006

Спекотний ранок. 
Купаємося в річці з чистою, прозорою водою, 
змиваємо з себе весь пил і піт, 
весь бруд дороги. 
За кілька метрів нижче за течією 
на березі лежить мертве теля. 
Виходимо на трасу. 
Якісь люди продають яблука в ящиках. 
Питаємо, скільки треба заплатити за два, 
кажуть «ніскільки» і дають три. 
Йдемо, хрумкаємо, сік тече по бороді, 
волосся вже сухе. 
Ловимо КамАЗ, забиваємо на Манґуп 
і вирішуємо їхати до Ялти. 
З вікна машини відкривається панорама гір та моря. 
Водій показує рукою на Форос 
і висаджує нас у Парковому. 
Стоїмо, стопимо. 
На протилежному боці вулиці 
якийсь чоловік продає персики і цибулю. 
Підходить до нас, щось розпитує, 
каже «зачекайте», йде до свого фурґончика, 
повертається і простягає нам кілька цибулин і персик. 
Ловимо попутку. 
В Ялті гуляємо, купаємось. 
Сидимо на пляжі серед людей, 
що лежать на шезлонґах, 
намащуємо кабачковою ікрою сірий хліб 
і їмо з цибулею. 
Женя малює. 
Вигляд у нас трохи стрьомний. 
На набережній нас зупиняють міліціянти, 
просять пройти з ними, 
розпитують про якусь фіґню, та врешті відпускають. 
Ввечері починаємо шукати місце для ночівлі. 
Довго йдемо прибережною дорогою, 
заходимо вже далеко за місто, 
перелазимо через якийсь паркан 
і опиняємося на пляжі. 
Розкладаємо намет, їмо, купаємось голяка. 
Зранку на паркані прочитаємо «VIP».
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29.08.2006

Дев’ята година ранку. 
Небо над Ялтою затягнуте хмарами. 
Пляж безлюдний. 
Море жадібно ковтає гальку. 
Вночі була гроза. 
Ми молилися і залишились живі. 
Складаємо намет. 
Піднімаємося вгору до траси. 
Починається дощ. 
Женя рве аличу, їсть, дає мені. 
Брудний потік тече асфальтом згори вниз. 
Купуємо дві пляшки лимонаду, 
сідаємо на узбіччі дороги і п’ємо. 
Починаємо стопити. 
За кілька хвилин водій КамАЗа 
розкаже нам леґенду про Аюдаґ. 
Скоро будемо в Алушті, 
а надвечір — уже за Сімферополем.
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Перше березня

Того вечора я написав:

«Брати Коени навчили мене не боятися крові, 
кажу їй і витираю кров, що тече з її вуха. 
Потім ми ще довго будемо тинятись вечірнім містом 
нашою веселою голосною компанією, 
бо маємо гостя — чувака з Каліфорнії. 
Потім нас залишиться менше, 
підемо до неї додому, 
я зламаю ключ від вхідних дверей, 
ми посваримось і розійдемось. 
Все, що мені від неї залишиться: 
кілька самопальних листівок, 
антологія поезії бітників, 
відкривачка для пива, 
араукарія, яку вона подарувала мені на Різдво, 
зелені колючі фалоси кактуса, 
листи, фотографії, вірші».

Наступного вечора, 
останнього зимового вечора (за календарем), 
виявиться, що це — 
всього лиш моя хвороблива фантазія.

О, ми таки дочекалися цієї весни!
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Атлас автомобільних шляхів України

Епілог

Інколи вона плакала.

Три рази запам’яталися мені особливо.

Перший раз це сталося в тому тихому серпневому містечку. 
Ми були на стадіоні — стояли і дивилися виступ однієї групи. 
Вона обняла мене, схилила голову на плече, 
а за якусь мить я почув, що вона схлипує.

Другий раз був у тому ж містечку через рік. 
Вона попросила набрати їй гарячої води — хотіла помитися. 
Я приніс, ми пішли до колонки за стадіоном, 
і вона раптом зупинилася й почала плакати.

Третій раз був у таксі, яке везло нас на вокзал — 
літо закінчилось, і вона мала їхати на навчання до Києва. 
Ми сиділи на задньому сидінні, взявшись за руки, і мовчали. 
Вже коли під’їжджали до вокзалу, вона розплакалась.

Це був наш останній день разом.

Одеса

Перший раз ми з нею разом плавали в морі.

Сиділи на теплому піску, їли виноград 
і чекали друзів, що мали от-от приїхати.

Потім було кілька дивних і цікавих персонажів, 
ночівля на бетонних плитах неподалік Ланжерону 
і вогні кораблів на темному горизонті.

А ввечері, перед ночівлею, ще пролунав 
якийсь незрозумілий телефонний дзвінок. 
Вона щось говорила, пояснювала, нервувала. 
Після того дзвінка ми посварилися 
і не говорили одне з одним.

Зранку пекло сонце, ми довго вибиралися з міста, 
вийшли, зрештою, на трасу, спіймали попутку, 
і десь на сороковому кілометрі вона все зрозуміла.
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Хмельницький

Вона чекала мене на пероні, коли прибув потяг.

Перед тим просиділа дві години на вокзалі 
і познайомилась з якимись вокзальними персонажами — 
її поїзд приїхав сюди на дві години швидше за мій.

Було вже запівніч.

Ми мали мапу міста, 
шукали на ній позначки готелів 
і цілу ніч ходили від готелю до готелю. 
Вільну кімнату за прийнятною для нас ціною 
вдалося знайти тільки під ранок. 
Готель «Поділля» світився неоном.

На наступний день 
ми пішли шукати пам’ятник баронові Мюнхгаузену. 
Пам’ятник виявився фонтаном. 
Місію було виконано.

Погулявши містом вночі і зранку, 
вдень ми поїхали до Меджибожа.

До готелю повернулися надвечір, 
пообідали і прийняли душ.

Потім телевізор показував новини, 
вона голосно стогнала, 
а ліжко скрипіло.

Львів

Вона сидить на порозі перед якимсь бутиком 
і плете свої вічні феньки.

Паде дощ, який переслідує нас всюди, 
хай куди ми приїдемо.

Вона ображена на мене через те, 
що я знову курив, хоч обіцяв, що не буду, 
і не звертає на мене жодної уваги.

Я відходжу від неї, 
стаю під дашком над іншим бутиком, 
дістаю сиґарету і прикурюю.
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Вінниця

День був хмарний, 
в повітрі пахло дощем, що на деякий час стих.

Ми мали кілька вільних годин перед відправленням поїзда. 
Біля вокзалу сіли на трамвай і поїхали до центру.

Погуляли свіжими післядощовими вуличками, 
а потім біля мосту, що веде до Старого міста, 
знайшли затишний бар «Шериф» і пообідали.

Коли вийшли надвір, дощ знову падав. 
Постояли трохи на мості, 
дивлячись на латаття, яким була вкрита річка, 
на краплі дощу, що розбивались об плесо, 
пішли до зупинки і поїхали назад до вокзалу.

Необов’язкова прогулянка транзитним містом 
залишилась у пам’яті лишень через той дощ.

Івано-Франківськ

Вона тоді лежала в лікарні, то було якраз після повені. 
Я приходив до неї кожного дня, і ми ходили гуляти.

Ліс був неподалік, за Дем’яновим Лазом.

Одного разу ми відправилися по гриби.

Вона подумала, що знайшла лисички, нагнулася, 
але то була лише купка рудуватого листя.

(Якось я сказав їй, що в цих окулярах вона схожа на жабку. 
Тепер на ній були вже інші окуляри).

Земля була вогка. 
Мандрували равлики — великі, сірі, залишаючи за собою слиз.

Грибів ми так і не знайшли.

Я присів перед нею, 
спустив з неї штани з трусиками 
і поцілував у лобок.

Ми вийшли з лісу і побачили, що збирається на дощ.
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Алушта

Втомлені сонцем за цілий день, 
ми лежали надвечір 
у затінку дерев на автобусній станції 
і чекали автобуса — 
розстелили каримати на всіяній хвоєю землі, 
поставили рюкзаки під голови і про щось говорили.

Перед тим я попросив її купити мені 
смажених арахісових горішків, 
які тут продавали на кожному кроці.

Її довго не було, я вже почав хвилюватися, 
але потім вона з’явилася, несучи в руці пакетик.

Горішки були сирі — 
вона просто не звернула уваги на це, коли купувала.

Ми їх увесь Крим провозили з собою, 
сподіваючись підсмажити, як приїдемо додому.

Сонячна Долина

Ми вирушили після обіду.

Дорога пролягала через виноградники. 
З правого боку від нас були гори, з лівого — море 
(потім, коли повертались, стало навпаки).

З придорожньої жовтої сухої трави 
вистрибувала сарана 
і де-не-де виднілися понівечені тільця, 
що потрапили під колеса автомобілів.

В селищі ми купили рогаликів, пива, консервів, 
винограду, персиків і кілька слив. 
Поївши і відпочивши, рушили назад.

Починало сутеніти.

Коли ми зайшли в Лисячу бухту, було вже темно.

Наступного дня я читав книжку, 
а потім ми позичили маску, пірнали  
і спостерігали за крабами.
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Гуляйполе

Три роки поспіль ми приїжджали 
до цього тихого, сонного містечка на сході України, 
аби пофестивалити.

Від ранку до обіду блукали вуличками, 
обідали в їдальні біля автостанції 
і йшли купатися в ставку.

(Їдальня називалася «Кафе „Дорожнє”», 
але вона казала на нього «Порожнє». 
Коли ми були тут востаннє, 
в їдальні вже зробили ремонт, 
і вона втратила весь свій совковий шарм).

Після купання ми ховалися в затінку 
від спекотного серпневого сонця 
і їли кавуни та дині. 
Від соку пальці робилися липкі, 
він стікав кутиками вуст, 
і ми язиками злизували його 
з розпашілих облич 
або ловили теплі краплини губами.

Надвечір спека спадала, 
можна було слухати музику 
і знайомитись з місцевим населенням.

Я казав їй, що це одне з таких міст, 
куди можна приїхати на старості літ, 
щоб доживати свої останні дні.

Тут вона вперше мені віддалася.
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Пролог

Це почалося тоді, коли ми мандрували Чорногорою.

Я трохи знав її ще до походу, 
мені подобались її великі зелені очі і дитяча безтурботність. 
Зрештою, вона і була тоді ще дитиною.

Перед нічним поїздом мені ще випало потрапити на п’янку, 
яка закінчилася пригодою, що мало не коштувала мені життя. 
Після того, як все минулося, один з учасників дійства сказав, 
що мій ангел-охоронець відпрацював на кілька років наперед.

Першої ж ночі в горах, коли всі вже спали, 
вона розбудила мене і запропонувала прогулятися. 
Ми вилізли з теплих спальників, з намету 
і пішли до великого каменя, на якому всі разом сиділи увечері. 
Вгорі було небо з семафорами зір, 
внизу, в долинах — чорне море смерекових лісів, 
довкола — темні хребти з пипками вершин.

В наступні дні я закохувався в неї чимраз більше.

Вона мазала кремом рани на моїх зап’ястях, 
що нагадували стигми, і перев’язувала їх марлею.

Я збирав для неї чорниці і висипав їй до рота.

І ось тепер, коли все давно минуло, 
мені лишень цікаво, де зараз 
той атлас автомобільних шляхів України — 
пошарпаний згорток, який ми з нею затерли до дірок 
і який загубили останньої подорожі.
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2009

Трибют

У дорозі

Темна, мов пляшечка з-під мікстури, 
нічна дорога, коли у серці причаївся страх. 
А потім тепла накурена кабіна фури 
і скло лобове, обліплене трупами комах.

Вогні зустрічних машин, що ріжуть сонні вічі, 
шматочки ночі, вихоплені з темряви світлом фар. 
Придорожні базари і фанерні ящики на узбіччі, 
в яких вилежується строкатий товар.

Історії молодого далекобійника, 
ситні, як спожиті на вечерю риба і пиво. 
Крісло, в якому засинаєш сном мрійника, 
розкинувшись у ньому втомлено й ліниво.

Радіо сповіщає, що на півдні суховій і спека, 
над кримськими лісами стоїть дим від пожеж. 
Місячне світло ллється, ніби молоко із глека, 
і повзе, як павук, стінами водонапірних веж.

Ранок зустрічає тебе на бетонному хвилерізі 
криками чайок і хвилями, що б’ються об ноги. 
Заради отаких простих безжурних візій 
ти кожного року у серпні стаєш на дорогу.



Хороші вірші, погані вірші (2010) 31

Себастянові сни

1.

Відходить літо, лишається ще кілька днів. 
Вервечки худоби понуро тягнуться з полів, 
селяни вибирають теплу картоплю з городів 
і зсипають її у відра та полотняні міхи. 
Дихає пріла солома, падають горіхи, 
рухаються хмари в напрямку міських заводів.

Старі жінки зі шкарубкою шкірою на долонях, 
що пахне терпко, ніби мускат, з сивиною на скронях, 
заплітають жовті качани кукурудзи в довгі косички-річки. 
В поливаних мисках, зігріваючи собою днища, 
лежить квасоля на запилюжених горищах, 
що влітку вилася угору і обплітала ліщинові тички.

2.

Риба в блакитних озерах торкає плавниками намул, 
все стихає, чути лишень комашиний розмірений гул. 
В сутінках на узліссі з’являється брунатна постать — 
втомлений мисливець з мідним ріжком у руці. 
Дерева купаються в місяця срібному молоці, 
і ніч розгортає над ними свою зіжмакану постіль.

Якийсь самотній заблукалий чорний птах, 
вселяючи трепет у тіло мисливця, а в душу страх, 
кружляє над полем, потім сідає і ходить по стерні. 
Ранок пеленається туманом, сіється мжичка, 
на рейки і шпали випадає роса, мчить електричка, 
перевозячи тіла — нужденні, пом’яті й смутні.

3.

Двірники у парках і скверах палять листя, зметене на купи, 
запах диму залітає у вікна й зливається із запахом зупи. 
Кутаючись в розтягнуті светри й потерті шкіряні плащі,  
збираються галасливі панки з гітарами через плече. 
Волосся спадає на спини, лицями їхніми втома тече, 
дворами і провулками гуляє вітер, починаються дощі.

Ринвами біжить вода, заливає подвір’я школи. 
Той, хто з дому пішов ще влітку, не повернеться ніколи, 
і ні тіло його, ні ріжок, ні рушницю не знайдуть ніде. 
Каштани висипають свої лискучі плоди на дороги, 
ніхто не зважає на погані прикмети, не слухає застороги, 
і лише тварини відчувають — щось лихе до нас іде.
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Мертвий сезон

1. Ранок

Стежка, якою ідеш, і на кеди лягає сірий пил, 
веде до глухого закамарку в нитках павутини. 
Засмаглими руками з ріками здутих від праці жил 
Бог розгорнув над містом прапор Арґентини.

Біліють вапнякові схили над рікою, 
видніються черепашки — раніше тут було море. 
Сумна худоба виходить із затінку до водопою, 
повітря довкола — свіже, чисте й прозоре.

2. Обід

Сонце пускає своє жовте тепле коріння вглиб, 
торкає ним зерно, що зріє в зеленому колоссі, 
пірнає з умінням глибоководних озерних риб 
і плутається, наче у водоростях, в твоєму волоссі.

Пашіють рослини, яких нема ніде більше в цих широтах, 
лютіють мухи, гостро виснучи в повітрі, ніби шпиці. 
Внизу — вогкі заплави, очерет, гнізда птахів на болотах, 
а на пригірках краплями крові в траві червоніють суниці.

3. Вечір

Малиновий кисіль над горизонтом, сутінки, 
вертаєшся до міста повний піднесення і спокою. 
Під ногами осипаються крихкі піщані суглинки, 
прапор тріпоче на вітрі, пролітають качки над осокою.

Підлітки у дворі підтягують велосипедні спиці, 
на пустирях палають автомобільні скати. 
Давно позачинялись цинамонові крамниці, 
підходить ніч, можна спокійно лягати спати.
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Два вірші для То

* * *

знову сніжить і я здається знаю причину
твоєї любові до снігу таку щиру й дитинну 
у тобі є крапля крові північного народу 
здогадався я помішуючи чай ложечкою 
і ти не зможеш цього заперечити нікому 
навіть мені чи собі 
правда ескімосочко?

і сам я уже заражаюсь цією тривожною любов’ю 
цією дикою північною в тобі кров’ю 
і вже готовий завести собаку породи сибірський хаскі 
покинути степи Херсонщини з динями та кавунами 
і перебратись до арктичних пустель Канади й Аляски 
щоби ганятись за оленячими зграями 
та китовими табунами

жити з тобою в юрті іґлу або віґвамі 
заготовляти дрова шукати дорогу в тумані 
загортати тебе у ліжник гуцульський 
тримати чашку в якій парує кава 
курити сиґарети винятково прилуцькі 
і робити для тебе 
духмяну купіль на травах

згадувати незлим тихим словом рідну країну 
карпатські перевали галицькі містечка із запахом тліну 
відправляти друзям дивні музичні інструменти й листівки 
на яких зображені водоспади тутешніх річок і лосі 
вечорами слухати джазові та блюзові платівки 
плутаючи пальці 
в твоєму теплому волоссі

мати упряжку собак лижі снігоступи і сани 
риболовецьку сітку щоб жити в злагоді з котами 
переглядати фільми Кустуріци особливо той про Аризону 
якогось вечора не дійти до хати милю чи навіть цілу ліґу 
подивитись востаннє на небо на затоку Гудзону 
і померти вночі згадавши що все це 
з твоєї любові до снігу
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* * *

придорожня трава птахи над головою роздовбані попутки
вигорілі на сонці і сирі від вологи покинуті постові будки 
затоплені села повз дорогу в які рибалки закидають вудки 
вокзали і станції поламані лавки заригані перони 
нічліжки на колесах — смердючі плацкартні вагони

гидотні совкові буфети дешеві готелі скрипучі ліжка 
обдерті душові кімнати де з кранів тече не вода а іржа 
крихти цукру на столі що липнуть до гострого леза ножа 
холодні промерзлі парки порожні стадіони 
листя під ногами використані гандони

петинґ на задніх сидіннях автобусів і в теплих аудиторіях 
алкоголіки що рухаються за своїми траєкторіями 
немов дельфіни у чорноморських та азовських акваторіях 
лузери і дезертири що не пройшли життя відсів 
цілі зграї безпритульних дощових псів

колони фур що стоять на в’їздах до міст 
не маючи змоги їхати далі через перекритий міст 
невибагливі розмови з водіями як їжа і триб життя у піст 
повії на узбіччях що коштують як пляшка хорошого віскі 
бабусі під під’їздами що промивають всім перехожим мізки

вахтерки — приємні як зубний біль чи анґіна 
що сидять в гуртожитських бараках від літа до літа 
діти на велосипедах що розбивають до крові коліна 
цигани в електричках що знають про тебе все 
поважні олдові професори що носять пенсне

студенти котрі виходять з запою тільки під час сесії 
а потім знову — п’янка за п’янкою затяжна зимова депресія 
в’язкого неба густого туману і річок каламутних суґестія 
нервові зриви битий посуд ніж у руці 
похмільні ранки трава у росі шрам на щоці

старі будинки де гуляють привиди і протяг 
до яких відчуваєш якийсь незрозумілий потяг 
розкидані по кімнатах чиїсь книжки та одяг 
брудні матраци просякнуті спермою кров’ю і потом 
дихання смерті що чекає за найближчим поворотом

необов’язкові зустрічі зі старими знайомими — 
психами котрі ніколи не стануть відомими 
невиспаність поспіх блукання дурдомами 
нагромадження непотрібних речей 
плетиво сутінків світанків безсонних ночей...
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...хай де я буду хоч якими містами і трасами мене носить 
хай які непруха застуда чи шиза мене косять 
я вертатимусь завжди до тебе коли ставатиме досить 
і будеш ти ніби щойно із душу — свіжа і закутана в рушник 
і буде твій шепіт ночами приглушений стогін здавлений крик
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Весна, літо, осінь, зима... 
і знову весна

Весна

З доріг разом з болотом і снігом 
сходить асфальту темного тіло. 
Вертають птахи з теплого краю. 
Собаки своїм кульгавим бігом, 
роблячи це метушливо і вміло, 
здіймають у небо їхню гамірну зграю.

Трава проростає в щілинах домів, 
підземні води руйнують кріплення дамб і загат, 
пробиваючись під мостами угору. 
Місто прибирає кислотних зелених тонів, 
і Бог, щедро заправляючи цей салат, 
ллє дощі, прочинивши небесну комору.

Дерева обживаються хрущами 
і позбуваються запашного, як узвар, 
і ніжного, як пінка для гоління, цвіту. 
Буду блукати дахами поміж дощами, 
вивчатиму маршрути хмар 
і спущуся на землю, коли настане літо.
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Літо

Пожежними шланґами рік 
гасиш тіло, охоплене полум’ям спеки. 
Достигає виноград, рясніють абрикоси. 
І ти втрачаєш дням цим лік, 
що пахнуть, мов приміщення аптеки, 
і котяться, наче яблука по укосу.

Готуються до вторгнення поля, 
вигорає на сонці степова трава, 
наливаються соком серпневі сади. 
Вистуджується жовта південна земля, 
дихає море теплом, вечір трива, 
і прибій змиває з піску твої сліди.

Птахи ліниво кружляють під небом, 
духмяниться ніч, як коробочка з перцем, 
тихо вмирають комахи в твоєму волоссі. 
Душа повниться спокоєм, ніби щільники медом, 
і вже починає повільніше битися моє серце, 
передчуваючи в повітрі осінь.
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Осінь

Дні руйнуються туманом по воді, 
затяжними дощами із неба, 
листям, яке вигрібаєш із сіней. 
Птахи сідають на плечі тобі, 
покидаючи голі дерева, 
що вже не відкидають тіней.

Смуток повільно заповзає у душу 
й звиває там тепле гніздо, 
готуючись до зимівлі й спочинку. 
Спокій його не порушу, 
п’ючи гаряче вино 
в теплих нутрощах будинку.

Молитимусь часто і тихо, 
проситиму втіхи і ласки, 
прощення вини. 
Руйнуються дні, віщуючи лихо 
й скидаючи маски. 
Лише б дочекатись приходу зими.
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Зима

Розколеться тверда небесна шкаралупа 
і засипле дерева, будинки й подвір’я 
тертими кокосовими горіхами. 
В каструлі грибна запарує зупа, 
птахи розпушуватимуть пір’я, 
шухляди будуть повнитися ліками.

Церкви і вокзали триматимуть тепло розмов, 
на горищах зимуватимуть бомжі, 
ділячись там хлібом, вином і цигарками. 
В собачих жилах застигатиме кров, 
коли їх тіл торкнуться холоду гострі ножі, 
і вже не бігатимуть їхні зграї голодними вовками.

Цілими днями тихо сидітиму в хаті, 
читаючи книжки, на які не ставало терпіння, 
й тішачись товариством кота та їжею пісною. 
Питиму шипшинові чаї, на вітаміни багаті, 
писатиму листи і вкладатиму в конверти насіння. 
Якщо не дійдуть, то хоч проростуть десь весною.
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…і знову весна

Солодку мудрість речей 
тримаєш обережно під повіками, 
щоб не пролити досвіду гіркого сльози. 
Злітають птахи з твоїх плечей, 
довго кружляють над ріками 
і залітають у верболози.

Ходиш підвалами з кульбабовим вином, 
в які ще влітку заглядав, 
переглядаєш сумні гербарії осінні. 
Зимові яблука, яких не торкається тепло, 
перекладені духмяним сіном з дивних трав, 
вилежуються в ящиках у сінях.

Клейкі волокнисті стебла часу, 
за якими тепер лиш і будеш плисти, 
виростають з порізів на шкірі. 
Дістаєш сірники, запалюєш свічку згаслу 
і дякуєш Богу, що дав діждатися весни, 
ніколи не сумніваючись у своїй вірі.



Не для продажу

2010



Міреку Боднареві можна по-справжньому позаздрити. Він 
узагалі не фільтрує свого поетичного мовлення. Він не боїться по-
вторюватись. Він не боїться бути звинуваченим у наслідуванні та 
епігонстві. Він не боїться бути звинуваченим у банальності. Він 
узагалі нічого не боїться — і це дуже добре. Дуже добре, коли не 
поет керує мовою, а мова керує поетом. У випадку Мірекової поезії 
ми маємо справу з якимось клінічно і хронічно загостреним про-
явом хвороби, яку можна назвати «ліричним невтриманням». Тоб-
то, все вказує на те, що Мірек перетворився на медіума певної си-
ли, яку люди називають по-різному — хтось «божевіллям», хтось 
«віковою забавкою», хтось «мистецтвом». Річ, як завжди, в тому, що 
правда — посередині. І поезія — це завжди забавка, в якій ми впо-
рядковуємо власне божевілля за допомогою мистецьких методів. 
Але у випадку з Міреком невідомо, навіщо він це робить — з авто-
терапевтичною метою чи, навпаки, задля ще більшого загострен-
ня? Чогось середнього між історією любові та історією хвороби. 
Історія любові — це рівень Мірекового життєвого досвіду. Історія 
хвороби — це запис, фіксування цього досвіду. І сьогодні наймен-
ше хочеться казати йому: «Візьмися за голову, хлопче…», «Попус-
тись…», «Переростеш…», бо не хочеться, щоб він брався за голову, 
попускався і переростав. Бо стан, у якому він на цей час перебу-
ває як людина і як поет, не може не приносити щастя — всім на-
вколо і йому передусім. Утім чи не є постійне згадування і нази-
вання щастя його цілеспрямованим убивством? Чи не закладено в 
цій поетовій любові закономірної смерті? Бо, зрештою, хіба може 
бути по-іншому? Точніше, чи колись бувало по-іншому? Але я пле-
каю якусь сокровенну ілюзію, що у випадку з Мірековою поезією 
ми завжди матимемо багато пристрасті — незалежно від рівня ен-
дорфінів у його крові. І головне, що випирає, вилазить з усіх щі-
лин цієї збірки, з часом не вивітриться і не зникне. Як іноді зникає 
з наших життів любов. Як іноді зникає життя з наших життів. Мі-
реку Боднареві можна позаздрити.

Андрій Бондар



Яні
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* * *

Забиваюсь у куток,
тихо їм, тихо сплю. 
Враз — закинув хтось гачок. 
Я клюю.

Пропливаю рибою і порпаю намул. 
Може, короп, може, сом. 
Я на дні, а зверху мул 
воду п’є і западає в сон.

Зверху мул і спека, й літо. 
Я тримаюсь глибини. 
Видатний актор, не Чаплін — Кітон, 
дивиться про мене сни.

Повноводна Міссісіпі. 
Пропливає пліт, а на плоту 
індіанці, 
гіпі 
влаштували танці, 
ставлять тіпі, 
шкіру мають золоту.

Діти квітів, всі яскраві, 
і свідомість всіх — розширена до меж. 
Он Ісус передає косяк Варавві, 
і лунає «Бітлз» з вавилонських веж.

Ну а я — я просто риба, 
пропливаю, порпаю намул. 
Зверху чути танці, співи, крики, хрипи, 
зверху чути шум і гул.

Раптом стало тихо. Цсс, мовчок! 
Я принишк, застиг і удаю, 
ніби спокій у собі кую.

Враз — закинув хтось гачок. 
Я клюю.

15.05.2010
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Tribute to Marcin Swietlicki

Шал

Дивись, буде десь так.

Ми побачимо Бога 
або сатану. 
Потрапимо до раю 
або до пекла. 
Когось уб’ємо 
або започаткуємо нову релігію.

Все, як заповідав Моррісон.

Цей шал не може пройти просто так.

Я люблю тебе — 
все, що я можу тобі сказати. 
Я люблю тебе — 
все, що я можу тобі запропонувати.

Вдивлятися в небесну блакить твоїх очей. 
Мовчати, нічого не говорити, 
але все розуміти, як пес. 
Бути відданим тобі, як пес. 
Бути, зрештою, твоїм псом.

Хочу, щоб ти була тут. 
Хочу, щоб ти була в моїй кімнаті. 
Бути з тобою обличчям до обличчя. 
Лежати з тобою на нашому улюбленому дивані. 
Зараз я готовий закрити свої очі. 
Зараз я готовий втратити розум. 
Зараз я готовий торкнутися твоєї руки. 
Зараз я готовий загубити своє серце 
на палаючих пісках твого живота. 
Зараз я хочу бути твоїм псом. 
Зараз я хочу бути твоїм псом. 
Зараз я хочу бути твоїм псом. 
Ходи сюди.

Цей шал не може пройти просто так.

Я люблю тебе — 
все, що я можу тобі сказати. 
Я люблю тебе — 
все, що я можу тобі запропонувати.

11.04.2010
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Такими вони вийшли з того дня

Ну, уяви-но собі, така ситуація.

Ранок, вони прокинулися, довго і голосно кохалися, 
потім заварили собі каву й от сидять, курять і про щось говорять. 
Чоловік і жінка зранку на кухні. 
Трохи невиспані і втомлені, але щасливі. 
Потім вони починають збирати речі, 
бо за кілька годин треба з’їжджати звідси. 
Щоб якось розбавити ситуацію, 
вони вдають, що сваряться. 
Вона сідає у вітальні на диван, вмикає телевізор і дивиться мультики. 
Він іде в спальню і одягає штани. 
Прихопивши з собою пляшку мінералки, 
яка всю ніч простояла біля ліжка 
і якою вони змочували пересохлі від кохання рот та горло, 
він повертається і кладе пляшку біля неї. 
Потім накидає на себе куртку, бере свою сіру сумку, зашнуровує черевики, 
закидає сумку на плече і каже, що на кілька хвилин вийде, 
бо має поповнити рахунок на мобільному. 
Питає, чи купити їй йоґурт, 
вона киває, 
він питає який, 
вона відповідає, що з лісовими ягодами, 
він шле їй повітряний поцілунок і виходить.

Ну, така дурнувата ситуація, уяви-но собі.

А вона в цей час сидить в хаті сама і думає про нього. 
А він в цей час іде по вулиці і думає про неї. 
А вона дивиться мультики. 
А він поповнює рахунок. 
А вона говорить з кимось по телефону. 
А він купує їй йоґурт. 
А обидвоє вони такі смішні, такі смішні в цей час.

Ну, уяви-но собі.

— Коли ти взяв сумку, я подумала, що ти не повернешся. 
— Я весь час думав про тебе. 
— Мультики закінчились і я вимкнула телевізор. 
— Я купив тобі йоґурт. 
— Навіщо ти дав мені пляшку води перед тим, як пішов? 
— Я подумав, що ти захочеш пити. 
— Я скучила за тобою. 
— Я за тобою теж.

03.03.2010
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Влітку ми поїдемо в Карпати
Обмінюючись мейлами та есемесками, 
листуючись в асі й джитоці, 
коментуючи одне одного в жж, 
ми принижуємо відстань, 
ці сто з гаком кілометрів, 
що розділяють Львів і Франик, 
та не розділяють нас.

Звісно, знайдуться розумники, 
які скажуть, що електронне спілкування 
є ілюзією присутності одне одного. 
Звісно, скажу я. 
Так само, як ілюзією є 
ваше тут перебування.

Ці маленькі чорні значки на екрані, 
ґрафіті нашого часу, 
я уявляю її пальці, 
які вистукують по клавіатурі, 
і разом з тим уявляю 
пальці печерної людини, 
яка видряпує на стіні 
примітивне зображення якогось звіра. 
Уявляю, в якій позі вона зараз сидить або лежить 
(ноут дозволяє міняти положення тіла, як лиш захочеться), 
як бере, наприклад, горня з чаєм і відсьорбує, 
даючи пальцям перепочити, 
поки в цю мить я щось клацаю.

Ось кілька значків, і я вже бачу, 
як вона усміхається. 
Ось кілька значків, і я вже бачу, 
як вона відкладає ноут набік, 
встає з дивана, 
накидає на себе светр 
і йде на балкон курити. 
Ось кілька значків, і я вже бачу, 
як волосся спадає їй на очі 
і вона підносить руку, 
щоб поправити його 
або ввіткнути заколку.

Так, поки що життя складається 
з цього щоденного небесного листування. 
Сидимо з нею і медитуємо на екрани. 
Так, поки що.

Влітку ми поїдемо в Карпати.

14.03.2010
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Ми в кімнаті, кохаємось

Потім я, напевно, буду згадувати це все. 
Згадувати, як важко входив у цю зиму і як легко з неї виходив. 
Поїздами й автобусами добираючись з одного міста до іншого 
й вертаючись назад, тільки щоб... що?

(Я не певен, чи варто це все описувати або переповідати комусь. 
Точніше, я не певен, чи вдасться описати, 
переповісти так, 
як би мені цього хотілось).

Ми в кімнаті, кохаємось.

Ми у ванній кімнаті. 
Стоїмо, 
дивимось на свої відображення у дзеркалі 
й чистимо зуби.

Ми в кімнаті, кохаємось.

Ми на кухні. 
Вона стоїть біля газової плити і смажить м’ясо. 
Я сиджу за столом і п’ю чай. 
Час від часу підходжу до неї, 
обнімаю 
і цілую в потилицю.

Ми в кімнаті, кохаємось.

Ми на балконі. 
Вона стоїть, кутаючись у светр, і курить. 
Я сиджу на лавці, 
кутаючись у светр і закинувши ноги на підвіконня, 
обнімаю її однією рукою і курю.

Ми в кімнаті, кохаємось.

Ми у вітальні. 
Дивимось телевізор, 
розкинувшись на дивані. 
Вона лежить, поклавши голову мені на коліна, 
я сиджу і пещу її волосся.

Ми в кімнаті. 
Лежимо на ліжку і дивимось фільми з ноута. 
Час від часу тиснемо на паузу, 
відкладаємо ноут набік 
і кохаємось, 
кохаємось, 
кохаємось.
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Кохаємось весь час. 
Інколи навіть не знімаємо всього одягу. 
Десь так — 
вона всього лиш у рожевій футболці, 
на якій великими чорними буквами написано «made in the 80’s» 
(ага, всі ми з 80-х, нормальне таке, хороше покоління), 
я — у зеленій футболці та коричневому розтягненому светрі на ґудзиках, 
такому, які любив носити Кобейн 
(ага, музика буває присутня навіть у такий спосіб).

І весь час за вікнами сідають та злітають літаки 
(саме тому в її колажах стільки літаків). 
І весь час за вікнами кружляють птахи 
(саме тому в її колажах стільки птахів, 
саме тому в її колажах стільки людей, що прагнуть літати). 
І весь час ми кохаємось, 
кохаємось, 
кохаємось.

(Навчаючись описувати і переповідати прості історії просто, 
я вчуся жити просто).

Ну, і звісно ж — потім я, напевно, буду згадувати це все. 
Згадувати, як важко входив у цю зиму і як легко з неї виходив. 
Так само легко, як входжу в неї і виходжу з неї. 
Поїздами й автобусами добираючись з одного міста до іншого 
й вертаючись назад, тільки щоб кохатись, 
кохатись, 
кохатись 
і ще раз кохатись.

12.03.2010
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Дні

День, коли можна побачити, 
як на світ Божий вилазить всяка живність, 
дощові черв’яки, ящірки, миші.

Ти пам’ятаєш той день, 
я подарував тобі кілька оргазмів.

День, коли можна гуляти 
вздовж залізниці, 
мокнути під дощем надвечір, 
ходити супермаркетом, 
вибираючи яблука і 
продукти для сніданку.

Ти пам’ятаєш той день, 
я подарував тобі кілька оргазмів.

День, коли можна дивитися 
телевізор без шкоди для здоров’я, 
вчити польську перед сном, 
фотографуватися і слухати музику.

Ти пам’ятаєш той день, 
я подарував тобі кілька оргазмів.

Наші дні складаються з простих речей, 
квіти на підвіконні та столі, 
багато сексу, 
балкон, кава, сиґарети, 
птахи і літаки за вікном, 
яблука, 
прогулянки районом, 
рука в руці, 
пакетик із соняшниковим насінням, 
аеропорт, 
покинута військова частина, 
колії.

Повертайся — 
дозволила собі сказати 
на прощання 
після першої зустрічі.

07.04.2010
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Вибрана фільмографія

Квіти святого Франциска

Відкрито порто-франко, вільний порт, 
блаженний Франик, місто-курорт. 
Зона уваги, прихильності небес, 
в межиріччі двох рік, позбавлених плес.

Тут повно риби, тут цвіте анаша. 
Поглянь, як з Божого ковша 
виливається мед благодаті, 
який жінки ховають під подолами платтів.

Шепотіння і крики, водка і Джа, 
я тут співав свій світлий джаз. 
Волочився по світу, граючи блюзи, 
та завжди вертався до рідного шлюзу.

Тут кожний зустрічний — брат во Христі. 
Тут Будда заснув і снить уві сні 
тебе і мене, і цих юродивих, 
і наші припливи, і їхні відпливи.

Он Франциск пройшов, терпкий горіх, 
квітами усмішки обдарував усіх. 
Он друзі-художники п’ють пиво на пляцу. 
Танцюй, танцюй, танцюй.

Он брат Леон несе мохнату бороду поважно, 
он хтось когось вислухує уважно. 
Дивні мешканці дивного краю, 
я всіх тут люблю і всіх трохи знаю.

Зелені сестри, діти Коко й Розі, 
в космос відлітають, уже в дорозі. 
Брязкальця, тріскачки, весь цей нью ейдж, 
правильний шлях проклав Джон Кейдж.

І ми відлітаєм, вже майже приплили, 
ось алкоголь доп’єм й підем зривати сливи. 
Попереду ще повно втіх — у цьому порто-франко 
матроси й циганки гуляють до ранку.

19.08.2010
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Мрійники
Вітер розвіває волосся, 
ми стоїмо на сходах, 
усміхаємось і корчимо дурнуваті міни, 
Соля фотографує мене і Яну на ломо, 
гуляємо ботанічним садом, 
первоцвіт за огорожею, 
грудки снігу під деревами, 
кеди Солі, обмащені болотом, 
Янина рука в моїй руці, 
перше цьогорічне тепло, 
перші сонячні дні, 
Яна фотографує маґнолії 
(повсюди лиш білі, жодної рожевої), 
в Стрийському парку плавають сірі лебеді, 
чомусь згадуємо пісню «Лебеді кохання», 
на бетонній і зарослій травою трибуні стадіону без лавок 
робимо перший перекур, 
літає безліч дрібних мушок, 
повзають мурашки, 
сидимо, мріємо про Карпати, 
говоримо про море і засмагання, 
ми мрійники, 
говоримо про пробіжку через Лувр, 
хочемо процитувати те, що вже є цитатою, 
говоримо про фільм, 
нас троє, і їх було троє, 
там два хлопці і дівчина 
(брат, сестра і братів друг), 
в нас один хлопець і дві дівчини, 
дві подруги і я, 
їм було добре вдвох, 
а тут я поміж них затесався, 
ну, мусите терпіти, 
не говорю багато, мовчу зазвичай, 
а поки до Лувра ще далеко, 
розглядаємо плакати Мухи в етнографічному, 
хоча ґрафіті на стінах двориків цікавіші, 
Львів гниє і розпадається, 
ми куримо, і запах диму мішається із запахом сечі, 
дуньмо, і я стану вашим братом, 
маєте чотирьох на двох, буду п’ятим, 
дуньмо, і я розкажу вам про все на світі, 
а поки що мовчу, 
мовчу і пишу всякі дурниці, 
пишу, тільки щоб не сказати, як я вас обидвох люблю, 
щоправда, різною любов’ю.

23.04.2010
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Таксі-блюз

П’яна розмова з таксистом, 
тихе літнє місто за вікном, 
музика з колонок — група «НОМ». 
В голові іскристо, чисто! 
Перебіг дорогу кіт. А може, ґном. 
На деревах — черешень намисто.

Привокзальна вистигла бруківка 
зблискує у світлі ліхтарів. 
Повня — місяць знахабнів! 
В роті мало слини й трохи гірко — 
струменить з вікна на місто Львів 
сиґарети димна цівка.

Всі промовлені й замовчані слова 
із салону вивітряться з димом — диво! 
Все забудеться, зап’ється пивом. 
І тільки ніч залишиться. Овва! 
Плентаючися попідтинню криво, 
ви вийдете із неї, ви оба.

14.05.2010
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Мрець

Середина травня, 
вчора був твій день народження, 
і під будинком вже почали косити 
першу цьогорічну траву.

Он за селом пагорб, і під ним тече річка. 
Не бачу її, але знаю, що вона там є. 
Зате видніється ліс.

Стою на балконі, 
докурюю сиґарету 
і вже готовий полишити це все, 
витерти руки об скошену траву, 
зануритись з головою в зелену річку, 
змити з себе весь бруд міста, 
весь той пил та жир, 
ступити на стежку 
і увійти в нього, 
увійти в ліс.

Як був менший, любив бродити ним, 
там ростуть сосни і літають сойки.

Однієї весни, 
коли зійшов сніг, 
у ньому знайшли твоє тіло.

Закінчується село і починається він. 
Там, де закінчується село, є пилорама, 
і там працює чоловік. 
Чоловік, який працює за пилорамою, 
і знайшов тебе. 
Точніше, те, що ти залишив від себе.

Ти водив мене горами, 
пригощав сушеними мухоморами 
та овочевим раґу, 
розповідав про вчення Кастанеди 
і навчив пити чай без цукру. 
А потім зник.

Коли мені подзвонили та сказали: 
«Сергія знайшли, завтра похорон», — 
я заспокоївся і зрадів за тебе. 
Ти отримав те, чого хотів.

І я вже теж готовий полишити це все 
і зустрітися з тобою, 
твоя наука не пройшла намарно.
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Але ще трохи почекаю.

Єдине, чого ти не зрозумів, — 
життя цікавіше за смерть. 
Єдине, чого я не зрозумів, — 
смерть цікавіша за життя.

18.05.2010
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Париже, я люблю тебе

Аеропорт, в якому саторі накрило Керуака, 
пам’ятник, перед яким танцював п’яний Моді, 
могила Джима, над якою хтось плакав, 
розписана, як стіни у нас на районі. 
Сцена, на якій стояв Віан з тромбоном 
і видував свій джаз, не поспішав, 
кінотеатр з тим самим фільмом, після якого 
покинула тіло його слов’янська душа. 
Огорожа парку, обвита листям плюща, 
на якій незґрабно висів Нерваль, 
тримаючи рукопис в кишені плаща. 
Квіти зла і морок наркотичних проваль, 
з якими стикався обкурений Бодлер, 
бар, в якому напивався Генрі Міллер 
і виходив у холодний сквер. 
Один старий знайомий алкодилер, 
що пригощатиме нас теплим абсентом, 
а потім крізь промислові зони і вулички тісні 
поведе туди, звідки полетів Целан у Сену, 
мугикаючи під ніс Леонарда Коена пісні. 
На мості згадаємо Аполлінера, 
візьмемось за руки, станем очі в очі, 
вечір засвітить золотом, ніби мадера, 
якою заливався Гемінґвей в безсонні ночі. 
Услід за Чораном відчуємо спокусу існувати, 
але, опинившись на вершинах безнадії, 
услід за ним же відмовимось від сиґарет і кави, 
пізнавши недоречність народження цієї мрії. 
Сидячи на м’якій канапі в холі готелю, 
співатимемо пісні Мальдорора так, аби всі чули, 
поки якогось вечора на сходах цього борделю 
не з’явиться привид Лотреамона зіщулений. 
А коли знайдемо затишну комору, 
де віддавались утіхам Рембо і Верлен, 
зрозуміємо, що пора вертатись додому, 
і туманним ранком відчалимо п’яним кораблем.

05.03.2010
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П’ятий елемент

Можна нарешті перевести подих і йти далі. 
Стало так спокійно, що навіть серце почало битися повільніше. 
Спокійно, тихо і світло, ніби закінчився фільм і кінотеатр спорожнів. 
Лиш порожні бляшанки з-під коли та пива 
і розсипаний попкорн під ногами 
нагадують про пристрасті, які тут вирували. 
Пазли почали складатися в картинку, 
і я починаю з цікавістю її розглядати.

Можна віддихатись і знову займатися улюбленими речами: 
читати улюблених польських і американських поетів, 
тримати горня з чаєм, обмащене медом, 
слухати старих панків, 
вчитися писати просто, 
курити солодкий драп 
і вести довгі розлогі діалоги з друзями.

Бо: 
тримати її за руку — це ніби тримати Біблію в шовковій оправі; 
дивитися на неї — це ніби дивитися в калейдоскоп; 
слухати, як вона говорить і сміється, — це ніби слухати, 
як потріскує багаття, 
як дощ стукає у шибки, 
як пересипається пісок, 
як вітер шумить у кронах дерев; 
засинати і прокидатися з нею — це ніби помирати і народжуватися; 
спати з нею — це ніби перебувати в нірвані.

Наші сновидіння, теплі й легкі, мов цукрова вата, 
наші гіркі, наче мигдаль, й терпкі, ніби айва, сновидіння 
плутаються і перетікають одне в одне. 
Її думки стають моїми і навпаки. 
(Скільки разів хтось із нас на півхвилі швидше 
говорив те, що хотів сказати інший). 
Ми дивимося одне одному в очі і розуміємо, 
що дивимося насправді в дзеркало. 
(Якось вона сказала, що в нас очі, як в Дикого Френкі — 
такі ж божевільні й шалені). 
Хотів хаскі, 
хотів медитувати на небесну блакить очей — маєш. 
(Боже, невже Ти так швидко прислухаєшся до наших молитов?)

Але все, тихо, спокійно, все. 
Я переводжу подих і йду далі. 
Щоб одного дня просто приїхати до неї 
і залишитись з нею назавжди.

02.03.2010
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Старі пісні про головне

Вчорашній день

Yesterday, love was such an easy game to play, 
Now I need a place to hide away, 
Oh, I believe in yesterday.

«Yesterday», The Beatles

О, старий, вчора я був такий щасливий, такий щасливий, 
ну, ти в курсі, як то буває. 
Я забув про все на світі, всі проблеми відійшли на задній план, 
ні, навіть не так — взагалі зникли, випарувались. 
Курча, а сьогодні все вернулося назад і я знов у те все занурююсь, 
все ж таки вірячи, що вчорашній день ще колись повернеться.

Я ходив-бродив, не знав, що з собою поробити, 
мене накрило з головою, думав, що уже фертик, 
а тут раптом прийшов вчорашній день і я кардинально змінився.

Ми попрощалися, вона пішла собі своєю дорогою, я пішов своєю, 
напевно, наговорив їй купу дурниць за цілий день 
(не знаю, а може, й ні, вона не скаже), 
але не в тому фішка, старий, не в тому фішка.

Фішка в тому, що я хочу повернутися у вчорашній день, 
бо пам’ятаю, як вона казала «гррр», 
і як при цьому хижо зблискували її вовчі зуби, 
і як при цьому хижо зблискували її вовчі очі, 
і як при цьому хижо зблискували її вовчі нігті, 
і як ми пестили руки одне одного, 
і її запах, і її смак, і її голос, і її шкіру теж пам’ятаю, 
і наші розширені від збудження зіниці, 
і тих птахів в світлі сонця, що ховалося за дахами, 
і ґлінтвейн в склянках, 
і ґрафіті на стінах, 
і пішохідний перехід, 
і сміттєві баки, 
і її, цю хаскі-ґел, 
ми отак просто гралися собі в побачення, 
у любов, у закохану парочку, 
і саме тому я хочу повернутися у вчорашній день.
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І якщо я нічого не наплутав, то це було вчора, 
напевно, вчора, це не міг бути глюк 
(блін, це точно не глюк — моя куртка ще досі пахне нею, 
всю дорогу їхав і думав: «Що це мені весь час пахне нею, 
звідки цей запах, що за такий вишуканий глюк?» — 
поки не згадав, що їй було холодно 
і вона піввечора просиділа в моїй куртці, 
накинувши її собі на плечі).

Ну ось, а сьогодні все замело снігом і знову стало дуже холодно, 
і всі змушені ховатися, кутатися в шарфи, і я теж, 
а вчора було тепло і пахло весною, 
і я хочу повернутися у вчорашній день, 
і саме тому я вірю, що він ще колись повернеться.

11.02.2010
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Скиньмо диявола 
в глибоку бездонну прірву

…well you don’t have to worry 
if you hold on to Jesus hand 
we’ll all be safe from Satan 
when the thunder rolls 
just gotta help me keep the devil 
way down in the hole…

«Way Down in the Hole», Tom Waits

Коли ви шаройобитесь собі стометрівкою, 
знайте, о, грішники, — за вами постійно хтось стежить! 
Ну так, звичайно ж, це я, власною персоною! 
Вибачте, але це правда — я знаю про вас усе, пасу кожен ваш крок 
і в будь-яку мить можу піти і настукати на вас у найближчий відділок 
(мені тут недалеко — навпроти і ледь-ледь вправо, зразу навпроти податкової). 
О, так, отакий я поцаватий і прямий чувак, завжди кажу те, що думаю.

Але якщо ви йдете не самі, якщо вас іде ціла родина 
(від батька до сина, від матері доні добро передаєте), 
а ще якщо з вами діточки маленькі, 
і якщо світить сонечко, і якщо в мене хороший настрій, 
і, найголовніше, якщо поряд з вами іде Джізус, 
то добре, нехай так і буде — пензлюйте собі, куди пензлювали, 
душі ваші будуть врятовані. 
Головне — триматися Джізуса. 
Головне — не напрягати мене, і тоді ми разом скинемо диявола 
в прірву, в глибоку бездонну прірву.

В диявола є безліч всіляких гачків, 
вся стометрівка завішана ними, я знаю, я бачив, 
кожного дня він впольовує собі сотні неприкаяних душ, знаю, бачив. 
І ось вже йде весна, ще трошки, ще ледь-ледь, 
сніг почне топитись, підсніжники заколосяться, 
хрущі над вишнями загудуть, почнуться зливи, 
всі почнуть декламувати Тютчева («люблю грозу в начале мая»), 
і ось саме тоді, коли вдарить грім, коли сатана нагадає про себе, 
всі почнуть хреститися і згадають про Джізуса. 
Але кажу вам, о, грішники, — подумайте про Джізуса вже тепер, 
і ваші душі будуть врятовані. 
Не напрягайте мене, і тоді ми разом скинемо диявола 
в прірву, в глибоку бездонну прірву.
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Включіть last.fm, послухайте, як прекрасно співають ангели 
про могутність Джізуса, про те, що він завжди поряд з нами, 
що він захистить нас, що ми завжди під його покровом, 
як Чорнобильська АЕС під ковпаком, 
і що ми йому за це нічого не винні. 
Головне — не напрягати одне одного, жити в мирі та злагоді, 
любитися, кохатися і співати разом з ангелами 
про велике добре серце Джізуса. 
А, ну і так — познімати гачки з стометрівки, 
з усіх дерев, ліхтарень, фасадів і скинути диявола 
в прірву, в глибоку бездонну прірву.

18.02.2010
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Пацанчики

Well, things have been tough 
Without the Dum Dum Boys 
I can’t seem to speak the language 
I remember how they 
Used to stare at the ground

«Dum Dum Boys», Iggy Pop

Дивні речі скоїлись без вас, пацанчики, 
я втратив інтерес до спілкування, 
втратив смак до забав, 
сиджу на березі широкої повноводної ріки 
і не маю жодного бажання занурюватися в неї; 
все протікає повз мене, 
і я почуваюся чужим на цьому святі життя. 
Відтоді, як ви порозбігалися, мова вже не збуджує мене; 
наша мова творилася при пляшці горілки або портвейну, 
всі наші п’яні мандрівки в нікуди починалися зі стометрівки, 
а закінчувалися ранковим похміллям.

Я пам’ятаю той день, коли вперше побачив вас; 
був кінець серпня, літо доходило до фінішу, 
і всі вже потроху попускалися. 
Я був у захваті, зустрівши вас, 
стільки світла, як у ваших очах, я ще не бачив ніколи. 
Звісно ж, я був п’яний і ніхто не поділяв мого запалу, 
і скупавшись у фонтані, я виліз із нього, 
і з мене стікала вода, і я залишав мокрі сліди на бруківці, 
а ви дивилися на це все й сміялися.

Пацанчики, скільки разів ви витягували мене п’яного з барів, 
несучи на собі, немов пораненого; 
на нас дивилися, як на зграю придурків, 
і ніхто не розумів нашого шалу. 
Що спонукало мене напиватися до безсвідомості 
і падати підбитим птахом у свіжу зелену траву горілиць? 
Що спонукало вас тягатися зі мною і відкачувати мене? 
Шал у моєму серці, світло у ваших очах.

Згадую той затишний дворик, де є пекарня і де ми брали свіжий гарячий хліб. 
Згадую, як ми сиділи там, розламували хліб на шматки, щоб остудити, 
ділили на всіх і їли, закусуючи шоколадом і запиваючи портвейном.

Де той хліб, де портвейн і шоколад? 
Що сталося, чому все йде невлад? 
Де зараз ви всі, де обіцяне нам вино? 
Нема, у виноградних лозах загинуло воно.
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Залишається лиш співати про вас 
і про ті блаженні роки. 
Це був наш зоряний час 
у водах зеленої широкої ріки.

Заходить сонце, і я сиджу на балконі, курю сиґарету за сиґаретою, 
і тільки любов рятує мене від того, щоби не впасти в нудотну ностальгію 
за тими дивними шаленими часами і за вами, пацанчики.

02.06.2010
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Літопис

* * *

ми приїхали до Києва, а потрапили до Криму.

будинок над прірвою, балкон-тераса з геранями, кава, сиґарети, 
вид на Поділ з висоти пташиного польоту.

від 40-ґрадусної спеки пейзаж мерехтів золотом. 
гарячі маси повітря огортали нас, і ми рухалися у них, як риби 
(так, заїжджена метафора, затерта до дірок).

потім ми спускалися вузенькою звивистою вуличкою 
зі старими дерев’яними будинками, 
і все було в пилюці: дерева, кущі, паркани, дорога, бордюри. 
і все було достоту, як у Криму: 
і піт на скронях, і сонце в долонях, 
і гарячий асфальт, і прохолодний базальт, 
і навіть мечеть з мусульманським цвинтарем.

і я молився:

ізюм, урюк, пахлава, 
халва, курага, козинаки, 
солодкі татарські злаки, 
честь вам й хвала.

і я промовляв:

вигоріла трава, випалена земля, 
сарана і виноград, білі гряди. 
тьмяно-зелених латок міріади 
виблискують здаля.

плакала колонка студеною водою. 
ми стали перед нею на коліна і остудили голови.

остуджені, 
блаженні.

остуджені й блаженні 
посеред гамору 
мільйонного міста, 
ми впали в траву, 
і нас накрило море.

11.08.2010
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вечірнє захмарене небо Шешор
дарує нам прохолоду після спекотного дня, 
мжичить дощ.

дощовики на плечах, глина під ногами, висячий міст, шумовиння річки, 
запах скошеної трави, червоні яблука під парканом, вужі, вологі дрова, 
забута кимось сокира біля покинутого багаття.

наше вогнище тільки зароджується, 
роздмухуємо його книжкою Гайдеґґера.

потім таке:

я збочую зі стежки, щоб підняти оберемок хмизу, 
і провалююсь по щиколотку в мурашник, 
що розкинувся під смерекою. 
великі руді мурашки сновигають стовбуром моєї ноги, 
прокладаючи стежки між волосинок, наче в траві.

вечеря, розмова, сон.

вранці приїжджають друзі, 
перебазовуємо табір.

спека, запах розпеченого асфальту, скирти сіна, 
купання, скеля, сріблясті водоспади (так називають), 
горілка, томатний сік, ще раз горілка.

увечері, перед ночівлею, простір довкола нас, між нами вібрує:

стихають калатала на шиях корів, 
шумить річка, снується зважена розмова, 
потріскують сумирні дрова 
і чути шепіт гір та сюркіт цвіркунів.

і ми довкола простору, між простором вібруємо в унісон:

якесь смішне непорозуміння, і в темряву летить горня. 
хтось залишається біля вогню, хтось — іде до води. 
двоє відходять зривати плотських утіх плоди, 
поглядом натирають до блиску зірки, коле стерня.

вдень ми бачили кросівку, що заросла мохом. 
потім ми бачили пляшку, всередині якої проросла трава.

тож засинаємо, і остаточно зростися, 
злитись із простором 
нам заважає оболонка намету.

16.08.2010
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село Ріп’янка, смішна така назва,
в дитинстві приїжджав сюди на канікули, 
річка, ліс, гриби, риба, 
всі принади для дев’ятирічного міського хлопця.

за десять років, з часу похорону баби, 
коли був тут востаннє, 
нічого не змінилося. 
в селах час консервується, 
з’являються тільки нові серіали по ТБ, 
все інше залишається таким, як було колись, давно. 
та ж трава, та ж худоба, те ж молоко, той же гній під стайнею.

згодом помічаєш ще таке:

і річка та ж, он навіть русло не змінила, 
і яма в тому ж місці, що й років п’ятнадцять тому. 
і берег в заростях ожини — не розмила жодна злива, 
і так же колеш пальці, порушуючи ягід самоту.

пес Міртус, якого всі кличуть Мірко, 
дід взяв у когось цуценя і отак дивно його назвав. 
три роки, як діда нема, а Міртус живе в сусідів 
і прибігає, коли приїжджає мама, 
щоб глянути на неї дідовим поглядом.

чекаю на автобус, повертаюся до міста, бачу:

проїхав хлопець на велосипеді у футболці в чорно-білі смужки, 
звичайний сільський хлопець, 
який опинився в цьому тексті 
тільки через свою смугасту футболку, 
що викликала в мені асоціацію із Пікассо;

закинута хата (тут був клуб, танці), 
стеля із дахом завалилися, глиняна штукатурка повідпадала, 
проглядає скелет, голі кістки дерев’яних балок, 
всередині все заросло травою і кущами. 
дивлюся на хату і згадую, 
як колись хтось когось кохав під цим клубом у світлі місяця, 
обперши об стіну і вдаряючи стегнами об пухкі пишні сідниці 
(у сільських дівчат сідниці ж пухкі та пишні, чи не так?);

розбита дорога, яку щороку розмивають дощі, 
йдеш по ній, і камінчики забиваються в босоніжки;

стара морва, від якої пальці і писок робилися темно-фіолетовими.
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пропливають хмари, стрекочуть коники, 
стоїш, чекаєш 
і думаєш після цього всього так:

повертайся туди, де вже був. 
забудь усе, що здобув. 
все, що було, буде і є, 
ні твоє, ні моє, нічиє.

18.08.2010
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* * *

коли автобус в’їхав до Львова,
сонце якраз ховалося за багатоповерхівками Сихова.

в дорозі я читав книжку, час від часу поглядаючи за вікно 
і бачачи, як печально літо крутить ручку своєї катеринки, 
і чуючи, як її мелодія стає чимраз тихішою; 
ще кілька днів — і зовсім стихне, 
аби десь в кінці вересня ще раз, 
востаннє цього року, 
сумовито озватися, 
оповита сивими нитками слини диявола.

вечір пройшов тихо й спокійно, мені навіть не довелося казати:

поплач, моя мила, поплач, 
я поплачу разом з тобою. 
смуток огорнув нас, як плащ, 
але ми вирвемося з цього конвою.

зранку ми поїхали за місто:

гуляли полем, 
в очах рябіло від пижма, що росте тут повсюдно, 
дивилися, як злітають та сідають літаки 
(я чомусь завжди тішусь, коли сідає або злітає бузковий візейр), 
падали в траву, кохалися, 
мурашки та інші комахи заповзали нам у волосся, 
а собаки заходилися гавкотом.

і я сказав їй:

ось послухай, чуєш — це тиха хода 
всіх, кого не забрала велика вода. 
всі, хто дійшов до літа кінця, 
вже міцно тримаються за свої місця.

і вона відповіла мені:

спокоєм світяться їхні обличчя, 
а руки пахнуть звіробоєм. 
всім, хто дійшов до цього узбіччя, 
це літо далося з боєм.

день хилився до вечора, сонце котилося на захід, 
ми зірвали кілька квіток прощавай-літа, 
повернулися до міста і вклали їх поміж сторінок книжки Бредбері.

26.08.2010
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серпень добіг до кінця,
мене огорнув прустівський настрій (якось так), 
і я почав згадувати кілька минулих років, 
останні літні дні яких я завжди проводив у дорозі, 
повертаючись до Франика з теплих південних реґіонів батьківщини тоді, 
коли календар показував, що настала осінь.

хоч я давно вже не довіряю календарям, бо знаю:

справжня осінь — це тихі дні у серпні, 
коли вивчаєш в атласі розвилки трас. 
і всі ці дні якісь такі тягучі і нестерпні, 
неначе літні черги до залізничних кас.

я живу, не помічаючи того, як час оминає мене, проходить повз, 
і тільки в цю серпнево-осінню пору я відчуваю якийсь злам, зсув, 
розумію, що живу для того, щоб повертатися до цього міста.

тільки в ці дні до мене приходить знання, 
що маю все, що потрібно:

всі ключі і відмички 
від дверей, що ведуть на високі горища. 
всі шкідливі і згубні звички, 
що рвуться угору чимраз вище і вище.

всі ночі безсонні, що були колись, 
всі ранки, сповнені смутку й надії. 
а з ними і неба зоряну вись, 
і всі мої необдумані дії.

і хай де я буду, 
хоч якими дорогами мене ще буде носити, 
я завжди казатиму собі:

це життя, що постійно тримає в напрузі 
і кожного дня ставить підніжки, 
мене не діймає, бо в мене є друзі, 
що пересуваються містом винятково пішки.

01.09.2010
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Апломб

Загострена автобіографічність

Не написав жодного слова не про себе. 
Не несу жодної відповідальності ні за кого, 
окрім себе і своїх слів.

Весняне загострення, 
хвороблива автобіографічність.

Лишіть мені мої слова, 
сиґарети і попіл, 
холодний піт і стиснений кулак.

Якщо маєте що сказати — 
говоріть вже. 
Або заткайтеся.

Я замовкаю. 
Повертаюся на бік, 
сплю.

Даю собі спокій.

31.03.2010
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Листівка на пам’ять самому собі

Багато дивлюся «Пеппі Довгупанчоху». 
Багато читаю Свєтліцького. 
Багато слухаю «The Fiery Furnaces». 
Багато думаю про Яну.

Просто промовляю ці сакральні імена. 
Просто фіксую цю мить.

Неможливо мати одночасно дві речі: 
щастя і знання про нього. 
Можна натомість мати пам’ять.

Більше ніколи не буде такого поєднання. 
Буде краще, буде гірше. 
Так — не буде ніколи.

Просто промовляю ці сакральні імена. 
Просто фіксую цю мить.

25.03.2010
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Бай

Після того, як їду від неї або вона їде від мене, 
стаю спокійний, як змія. 
Спокійний за нас, за те, що буде з нами. 
Ми продовжуємо робити нашу справу спільно, 
і в нас усе виходить.

Труднощі перекладу інколи виникають 
тільки під час спілкування через електронні засоби зв’язку: 
телефон, Інтернет. 
Зв’язок без цих посередників 
у нас відлагоджений без перешкод.

Ось Карпати, ось вона, ось я, а ось ми, 
без жалю віддаємо свої тіла 
річці, камінню, піскові, траві, сонцю, горам, лісові, деревам, комарам. 
Вони віддають нам свою енергію.

Істинно, все написане збувається. 
Елементарно збувається будь-яка фіґня, 
варто лише її записати.

Почуваю себе непро стим, баїльником. 
Переповідаю історії, щоб згодом опинитися в них.

Я спокійний за наше майбутнє, бо знаю — 
як розкажу сьогодні, таким буде завтра.

14.06.2010
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Надлишок

Я вірю. 
Я обманююсь. 
Зрештою, тепер для мене це слова-синоніми. 
Я можу дихати. 
Мріяти. 
Я — ямайський мотив на вашій улюбленій радіостанції. 
Мені потрібно як слід відпочити і набратися сил.

(Вони хочуть бачити, як я плачу. 
А я волів би літати. 
Я плаваю в якійсь каламуті. 
Янголе, торкнися мого обличчя).

Я вірю в людей, які брешуть. 
Я вірю в людей, які вмирають. 
Я вірю в людей, які намагаються щось робити. 
Я вірю в людей, які плачуть. 
Я вірю в людей, які відмовляються від чогось. 
Я вірю в людей, які розмовляють. 
Я вірю в людей, які дихають. 
Я вірю в людей, які існують.

(Вона веде мене за руку 
до замків на піску. 
Задихаючись від цього всього, 
я радий, що зустрів її).

Ти змінюєшся, а все довкола — ні. 
Все залишається точно таким же. 
Напруга. 
Стрес. 
Переведи подих. 
Відпочинь трішки від усієї цієї суєти.

(Я втрачаю всіх своїх друзів 
і обриваю всі нитки, що пов’язують мене з ними. 
Тепер я проводитиму час тільки із самим собою, 
і цей час буде тільки моїм і нічиїм більше).

Я бачу, що в кожного є своя мета. 
Я бачу, що тут можна жити. 
Я бачу, як падає сніг. 
Я бачу багатоповерхівки. 
Я бачу людей, які ворогують між собою. 
Я бачу, як вони хворіють. 
Саме тому я втікаю від них. 
А ви продовжуйте собі жити.
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(Вона залишила мене, пішла, 
подарувавши пісню і дар співати. 
Вона подарувала мені пісню, дар співати 
і залишила мене, пішла).

Я не міг по-іншому. 
Але я не скаржусь.

04.09.2010
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Молитва

Дякую Тобі, о Господи, 
за цю мудру і розумну жінку, 
в якої я маю щастя вчитися.

Дякую Тобі, о Господи, 
за ці помилки, 
які я маю щастя робити, 
аби вчитися в цієї мудрої і розумної жінки.

05.05.2010
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Тут і тепер

Змінив номер мобільного телефону. 
Змінив місце проживання. 
Змінив ім’я та прізвище. 
Змінив спосіб життя.

Все заради того, щоб віддалитись від минулого. 
Все заради того, щоб наблизитись до майбутнього.

Виявилось, що майбутнього немає. 
Ба більше — 
виявилось, що і минулого немає.

Є просто найвіддаленіші ділянки теперішнього. 
Віддалені назад або вперед настільки, 
наскільки дозволяють пам’ять та уява.

Тут і тепер.

Один погляд у твої очі — 
і я відразу зрозумів, що ти для мене значиш. 
Серцем я відчув та повірив, 
що твоя любов — це все, чого я коли-небудь прагнув. 
Ти потрібна мені.

Я дивлюся в твої очі 
і розумію, що таке насправді щастя. 
Любов робить життя солодшим. 
Тому ми завжди будемо разом. 
Це моя обітниця любові. 
Ти потрібна мені.

Тут і тепер 
я обіцяю віддано любити тебе. 
Ти все, що мені потрібно. 
Тут і тепер 
я обіцяю бути з тобою. 
Твоя любов — це все, що мені потрібно.

06.06.2010
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Не для продажу
Кожного разу одне і те ж, 
приїжджаю в п’ятницю ввечері, 
вже затемна, 
від’їжджаю в понеділок вранці, 
купивши в дорогу 
пачку синіх прилук і мутний швепс.

Туди — поїздом, 
що їде ледь менше, як три години, 
звідти — автобусом, 
що їде ледь більше, як дві години.

Привожу з собою якісь слова, бажання, хіть, 
вертаюся втомленим і невиспаним, але щасливим.

Час у дорозі збавляю 
музикою в навушниках 
та іграми на мобільному телефоні. 
Інколи тим, що ви зараз читаєте.

Отже, поїзд: 
поля, ліси, річки, села, лінії електропередач за вікном, 
накурений тамбур, 
люди зі спітнілими тілами, 
поступове сутеніння.

Отже, автобус: 
ті ж самі ландшафти, 
розбита дорога, 
сидіння на одному місці, 
музика з радіо в салоні, 
яка, на щастя, 
не перекрикує музику в моїх навушниках, 
перекур на автостанціях містечок, 
які проїжджаємо, 
поступове занурення в сон.

А отже — 
нічого незвичайного, 
жодних пригод, цікавих історій.

Час одкровень минув, 
вибачте, любі, 
зараз мені так затишно, 
можу нарешті собі це дозволити, 
можете залишити мене на розі, 
там, де знайшли, 
я не для продажу більше.

19.04.2010
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* * *

Ця вогкість по ровах, ця літня задуха,
цей шал стихій, ця круговерть, цей запах сіна! 
Усе це сповнене Отця, і Сина, і Святого Духа. 
І ти проказуєш молитву, впавши на коліна:

«Блаженне яскраве світло твоє, Боже. 
Блаженна соковита зелень твоя, Господи. 
Сидіти в місті взаперті в цей час негоже, 
покинь його і серед небес цих ось впади.

Голосу довколишніх лісів тихий сплеск, 
запаху просторих полів ніжний прибій 
в себе вбери, наче світло з небес, 
і тримай обережно на кінчиках вій.

Відчуй, як пульсує цей мертвий сезон, 
вдихни це повітря, ці пахощі раю. 
Вгору поглянь, десь туди, де озон, 
і промов: я відходжу, спокійно вмираю».

Повняться соками трави лісів та полів, 
купчаться риби у водах озер та річок. 
Ти упав горілиць, ти згорів, ти зітлів, 
ти попався нарешті на Божий гачок.

28.05.2010



Фраґменти свободи

2011



Кожне прагнення і устремління чогось є обмеженням. Кожна 
мрія має свої межі, бо є конкретною. Кожна свобода є ув’язненням 
у своїй безмежності. Кожне бажання — виснажує. Бо от, напри-
клад, ти хочеш трахнути дівку. І вона красива та мила, але чомусь 
морозиться. А в тебе стояк. І ти сам починаєш морозитись, аж до-
ки не вламуєш її і не споюєш, і вона починає лизати тобі шию. Та, 
зрештою, ти й сам нормально бухнув і хочеш просто поспати, і 
ніякий трах із п’яною дівкою тебе вже не цікавить.

Щось таке можна сказати про пристрасть кожного поета до 
свободи. Будучи максимально вільним, він ув’язнює себе прагнен-
ням. Він пише «вольні вірші», декларує свою неприв’язаність до 
чого-небудь у кожному вчинку, хоча насправді закутий у залізні 
ланцюги. І коли врешті починає розуміти, що залажав, то пере-
стає думати, і все стає на свої місця. Адже, як казав Фабіан з філь-
му «Вавилон ХХ», суть не в тому, щоб якомога швидше подолати 
завітний шлях, а в тому, щоб якомога більше на цьому шляху по-
бачити. Нехай це лише фраґменти свободи. Зрештою, по-іншому 
і не може бути.

Тексти Мірека Боднара — чи не єдине для мене виправдання 
живого журналу. Коли інші викладають уже готові, сяк-так відшлі-
фовані речі, то Мірек там-таки їх пише, і це незлецьки у нього ви-
ходить. Його письмо нагадує Бистрицю або якусь іншу річку, яка 
тече лише тому, що не може не текти. У ній багато всілякого сміт-
тя: пластикові пляшки, використані презервативи, діряві череви-
ки, обгризені кістки і зовсім мало риби. Риба — це, типу, поезія. 
Але ж ми не прийшли сюди порибалити. Ми прийшли поплавати 
і випити пива, розслабитись і посміятись або навіть розчулитись 
і напитись.

Мірекові вірші соціальні і про любов. На одному з літератур-
них сайтів є рубрика під назвою «Український шансон». Здаєть-
ся, ці тексти ідеально туди підходять. Багато зворушливої правди 
життя, багато красивих фраз і пафосу, присутність якого автор у 
жодному разі не визнає. А коли натрапляєш на такі тексти, як-от 
«дивитися політичні ток-шоу…», то розумієш, що Мірек недаремно 
захаращує френд-стрічку. І хоч яким пофіґістом він хоче здавати-
ся, а все ж таки його хвилюють суспільні настрої, бо ж не просто 
жити в країні, де «таїна сповіді замінилася таїною голосування». 
Тож він сповідається своїм друзям, з ким, як відомо, «не набутися».

Василь Карп’юк
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у ці люті січневі морози
згадався мені один липневий тиждень літа 2007 року. 
згадався через знайомство з Робертом. 
це був післяшешорський тиждень, як я його собі називаю. 
на фестивалі я зрозумів, що до мене повернулася колишня любов 
і що попереду нас із нею чекає багато цікавого. 
але відразу ж по фестивалі ми тиждень не бачились. 
це був найспекотніший тиждень того року. 
провів я його за читанням французького щоденника Анджея Бобковського. 
(а десь саме в цей час року минулого я читав щоденник Вітольда Ґомбровича).

/ліричний відступ/ 
коли любов приїхала, ми зустрілися і пішли до річки. 
(вона привезла мені «Признания и проклятия» Чорана). 
ми сховалися від сонця в затінку дерев. 
вона лежала на животі і читала мій щоденник, 
який я почав писати в поїзді дорогою на фестиваль 
(жалюгідна базґранина, 
після того, як вона прочитала тих кілька сторінок, я його знищив). 
я сів їй на ноги і почав робити масаж. 
потім трохи помасував її пишний красивий зад. 
потім розсунув їй ноги і запхав палець всередину. 
дірка була волога і тепла, 
губки — м’які і рожеві. 
після того ми плюскалися в річці, вода в якій сягала ледь нижче колін. 
/кінець ліричного відступу/

отже, маємо: 
люті січневі морози, 
знайомство з Робертом, 
шешорський фестиваль, 
повернення любові, 
спекотний липневий тиждень літа 2007 року, 
читання щоденників двох польських письменників, 
ліричний відступ.

питається, як пов’язати ці фраґменти в одне ціле? 
я поки що не знаю, але відчуваю, що інґредієнти дібрано правильно.
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і небо високо над головою,
і трава в росі під ногами, 
і ліс обабіч зеленою стіною — 
чом би й не тішитись цими дарами!

йду і щось таке дурне наспівую собі. 
шоста ранку або близько того, я фіґзна-де, сонний і невиспаний, 
увечері електричкою вибрався з Одеси, гроші закінчились, 
все, що залишилось — пачка сиґарет і мінералка, 
за плечима рюкзак, в рюкзаку — спальник. 
в електричці мене розбудили, 
сказали: «мальчік, вихаді, Вапнярка, твая астановка», — 
я вийшов, було темно, перекемарив на вокзалі, поки не почало світати, 
вибрався на трасу й ось іду собі по дорозі і пісеньки дурні співаю.

над’їде машина 
й забере мене. 
блудного сина 
удача не омине.

ага, дві машини, 
дорога глуха, вже годину йду і хоч би яка фіра проїхала. 
виходжу на якесь перехрестя, розглядаю вказівники, розглядаю мапу, 
роздупляюсь, куди мені треба, і йду далі. 
чую шум, оглядаюсь, їде. 
махаю рукою, зупиняється. 
жіночка років тридцяти п’яти. 
— куда тібє, мальчік? 
— еее, та куди-небудь, еее... до Ямполя хоча б. 
— садісь, я в Магільов. 
прекрасно, це навіть краще, ніж я сподівався. 
рушаємо, я їй розказую, що їздив з подругою до Криму, 
подруга залишилась в Одесі у знайомих, а я от вертаюся до Франика.

проїхали вже Ямпіль, 
праворуч від дороги — села, поля, фруктові сади, 
ліворуч — Дністер тече, 
жіночка показує рукою кудись вбік Дністра, 
каже: «с той старани уже Малдавія», — 
«чудово», — думаю я і киваю головою.

смутна ти якась, сестричко, 
розказуй, слухаю тебе уважно. 
ага, є в мене і запальничка, 
і сиґарети в мене є, пташко.
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і вона розказує, що в неї проблеми з чоловіком, всі ці гнилі діла, 
і я слухаю її, і ми куримо, 
праворуч від нас Україна, ліворуч від нас Молдова, 
ранній-ранній ранок, починає пригрівати сонце, за вікном серпень, 
і, йопта, життя прекрасне!

якоїсь миті вона гальмує, зупиняється, глушить мотор, 
нахиляється до мене, однією рукою обнімає мене за голову, цілує, 
другу руку запихає під футболку і гладить мені спину. 
я повторюю все за нею.

мені дев’ятнадцять років, 
попереду мене чекає Франик, друзі і ціла купа цікавого життя, 
попереду її чекає неврівноважений чоловік і, сподіваюсь, те ж саме, 
але тепер нас не гребе нічого.
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дивитися політичні ток-шоу,
читати партійні брошурки, 
писати листи до влади, 
ходити на мітинґи і демонстрації, 
розмахувати прапорами, 
боротися з антинародним режимом 
на сторінках незалежної преси.

може, я чогось не розумію, 
але ця країна залажала, 
і це, здається, надовго.

мої співгромадяни моляться:

хліб наш насущний дай нам сьогодні — 
свободу слова говорити про політику, 
і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо кандидатам нашим, 
і не введи нас у спокусу, 
але визволи нас від якогось чергового Кучми.

щасливі усміхнені обличчя, 
радість і гуртування на барикадах, 
революційні гімни та пісні.

нудно.

мені двадцять п’ять, 
я почуваюся на п’ятдесят сім, 
і мені немає чого втрачати, окрім віри, 
моя мама померла від героїну, 
а тата свого я не знаю, 
і в сім’ї великій, 
в сім’ї вольній, новій 
я пустився берега, 
мене били скінгеди за те, 
що захищав арабів і негрів з медичного, 
мене били менти за те, 
що малював свастику на стінах білого дому, 
а тепер я стою голий перед вами 
і викрикую прокляття:

здохни, Мао, здохни, Че, 
скільки можна отруювати цих 
беззахисних їбанатів, 
які продовжують вірити 
у світлі ідеали ваших платформ, 
здохніть анархісти й комуністи, 
здохніть аполітичні, 
які й дня не можуть прожити без політики.
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коли я лижу солодкий клітор своєї жінки, 
він пахне суницями, 
саме тому я ніколи не ходив і не ходитиму на вибори, 
бо клітори жінок, чиї чоловіки ходять на вибори, 
пахнуть кабінками для таємного голосування, 
таїна сповіді замінилася таїною голосування, 
вони прищеплюють любов до політики всім, 
вони кажуть — 
цікався політикою, інакше вона зацікавиться тобою, 
вони кажуть — 
найкраща влада та, про яку нічого не знають, 
тобто знають тільки те, що вона є, 
але ви не хочете нічого не знати про владу, 
ви радо цікавитеся нею, 
виходите на вулиці та майдани, 
робите живі ланцюги, 
ставите квіти і запалюєте свічки, 
влада, 
ваш маленький приватний божок, 
пестунчик, 
улюбленець долі, 
і коли ви втріскуєтеся по самі вуха, 
вам стає спокійно й затишно, 
життя набуває сенсу:

дивитися політичні ток-шоу, 
читати партійні брошурки, 
писати листи до влади, 
ходити на мітинґи і демонстрації, 
розмахувати прапорами, 
боротися з антинародним режимом 
на сторінках незалежної преси.

може, я чогось не розумію, 
але ця країна залажала, 
і це, здається, надовго.

амінь.
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...і я би хотів так само
тішитись цим солодким обманом, 
жити з вами дружнім кланом 
і заправляти цим веселим балом; 
хотів би пробивати точки з планом 
десь на районі за вокзалом, 
плисти цим чорним каналом, 
блукати цим чортовим туманом 
і цим смутним кварталом.

хотів би з другом на пару 
ходити до строкатого базару, 
здавати скляну і пластикову тару, 
тусити від бару до бару 
і співати пісні під гітару; 
хотів би мати відсотки від навару 
і збутого товару.

хотів би бути таким, як і всі, 
пірнати в ці дні навісні, 
змащувати будні пісні, 
забуватися, ніби у сні, 
і радіти життю у всій його красі.

але наразі на жодну з приманок не клюю, 
спокійно й прицільно на все це плюю 
і в світову порожнечу скорботно блюю.

мені до лампочки ваша фієста, 
мені по барабану моя сієста.

чао, Ернесто.
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серпень, кінець літа, два придурки тримають дорогу на південь.
один з них, Ромко, ніколи не бачив моря, 
другому, мені, треба забутися, зникнути з Франика на деякий час, 
розвіятися, зробити що-небудь, аби попустило.

весь день у дорозі, 
вінницька об’їзна о другій ночі, 
кава з автомата на заправці, сиґарети, 
сон в теплій кабіні фурґона, 
вся ніч у дорозі.

під ранок, о годині сьомій, ми вже були під Одесою. 
і тут мене накрило. 
лише Ромко знає, що зі мною тоді творилося. 
голова розколювалася, 
вити хотілося, 
пісок жерти, 
здирати нігті до крові об землю. 
але все, що я міг — 
сидіти на рюкзаку на узбіччі на одеській об’їзній, 
курити сиґарету за сиґаретою 
і втикати на Ромка, що безуспішно ловив попутки, 
і втикати на потік машин, 
і втикати на блакитне безхмарне небо над головою, 
і втикати на сірий ґравій під ногами, 
і тихо промовляти: 
«попусти, Боже, попусти, Боже, попусти, Боже, молю Тебе».

врешті ми забили хуй сидіти на місці, 
закинули рюкзаки на плечі і пішли об’їзною пішки, 
час від часу махаючи машинам руками. 
пекло сонце, на горизонті поблискували лимани, манили до себе, 
але нам нафіґ не треба було тих лиманів — 
я обіцяв показати Ромкові море, і ми вперто йшли вперед. 
утворився якийсь затор, 
потік машин був такий густий і їхали вони так повільно, 
що можна було підходити, стукати у вікно і казати: 
«заберіть нас з цієї чортової об’їзної». 
врешті нам зупинився якийсь дядько і завіз нас в якийсь спальний район. 
пояснив, що до моря звідси хвилин десять, 
і справді — хвилин за десять ми вже валялися на пляжі, 
купалися, пили пиво, багато говорили, курили і розглядали дівок. 
першою фразою Ромка після того, як він пірнув з головою у воду, 
була: «блядь, старий, вона солона!»
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через години дві море мені набридло і я сказав: 
«все, досить, вистачить тобі моря, 
збирайся, нам завтра треба бути в Гуляйполі». 
ледве вибравшись з Одеси, під ніч ми були в Коблевому. 
повечеряли в придорожньому барі за смішні гроші і вийшли на дорогу. 
ніхто не зупинявся, ми вже якось звиклися із цим, 
мій телефон в обід розрядився, що дозволило нарешті попуститися, 
Ромко ловив, а я заснув на рюкзаку під теплим зоряним південним небом. 
через годину він розбудив мене, сказав: «ходімо спати, до пизди це все», 
ми розклали намет серед дерев біля дороги, вляглися і відрубалися.

вранці вирішили розділитися і добиратися до Гуляйполя окремо. 
це, на диво, відразу ж спрацювало. 
Ромко на якомусь іноземному самоскиді поїхав перший. 
хвилин через п’ять на мій помах рукою 
зупинилося шикарне «Пежо» з французькими номерами. 
«бон жур. ду ю спік інґліш?» 
ага, двічі, усміхнений француз років під п’ятдесят 
у білих парусинових штанах, білій парусиновій сорочці і сандалях на босу ногу 
(прямо ангел якийсь, що спустився з французьких небес 
на наш родючий український чорнозем, аби забрати мене звідси) 
з англійської знав тільки три слова — «ок», «ґуд» і «біґ», 
що, втім, не завадило нам чотири години до самого Дніпропетровська 
цікаво і пізнавально поговорити. 
коли він сказав, що в нас хуйові дороги, 
то показав на дорогу і зробив хвильку долонею. 
за годину їзди у нас вже була ціла система знаків, 
завдяки якій ми розуміли одне одного. 
він починав говорити, дивився на мене, чи я його розумію, 
я зводив головою, показуючи, що ніхт ферштейн, 
він усміхався і говорив далі, додаючи до розмови жести.

був трохи втомлений, невиспаний і спокійний, 
пригощав мене болгарськими сиґаретами, 
на заправці ми купили собі круасанів, кави і пепсі, 
провтикали поворот, розверталися, 
довго їхали через Кривий Ріг, 
нас зупинили криворізькі даівці на виїзді з міста, 
бо він не побачив знака, що, типу, місто ще не закінчилося 
і що це найобка, а не траса, 
ну, коротше, що тут ще обмежена швидкість, 
ми почали сваритися з ними 
(тут взагалі хохма — вони йому щось втирають, 
він, зрозуміло ж, нічого не шарить, 
вони просять мене перекласти, 
кажу, що сам, окрім «бон жур», «мерсі» і «шерше ля фам», нічого не знаю, 
вони зляться, нервують, 
кажуть: «блядь, шо ти тут нам пиздиш! а як ви отак їдете разом?» —
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кажу, що отак, блядь, і їдемо), 
врешті ті суки забрали мого француза до себе в машину, 
здерли з нього бабло і відпустили. 
їдемо далі, нарікаємо на йобаних українських даівців, 
він одягає окуляри, дістає джипіес і просить мене стежити за знаками, 
потім дістає якийсь диск, вмикає, починає грати «AC/DC», 
я відразу ж збуджуюсь, розвертаюся до заднього сидіння, 
довго порпаюся в рюкзаку, він здивовано поглядає на мене час від часу, 
викладаю різний мотлох, яким набитий рюкзак, 
врешті знаходжу її і показую йому — 
олдскульну, колись чорну, 
а тепер тисячу разів вигорілу на сонці до коричневого 
футболку з написом «AC/DC» на всі груди.

у Дніпропетровську ми прощаємось, 
йому на Харків, 
мені на Запоріжжя. 
стає якось сумно. 
добираюся до траси 
і вже за кілька годин пірнаю з головою 
у фестивальне Гуляйполе.

до речі, цікаво, як там Ромко, 
тут його ще нема.
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згадувати, як закінчувалась осінь у нашому місті,
як починалась зима, 
перелічувати всі алкогольні напої, які ми вливали в себе, 
далі тут мав би йти перелік усього іншого, чим ми займалися 
(щось у стилі Жадана, 
аякже, 
мені постійно його закидають, 
фіґ з вами), 
але мені набридло писати пафосні вірші, 
досить, 
вистачить того, що дотепер настрочив, 
краще я вам одну історію розповім.

їду я вчора в громадському транспорті до центру, 
заздалегідь кинув собі книжку до наплічника, 
Сорокіна, 
думав, почитаю, 
хвилин двадцять їхати, 
сторінок десять долаю за такий час 
(ну, то від книжки в принципі залежить), 
ага, 
почитаєш тут, 
Львів, 
не місто, 
а якийсь полігон для тренувань космонавтів, 
заклали все місто бруківкою, 
трясе, як на фірі, 
або трясе, як в лихоманці, 
або трясе, як вітер лугами, 
або трясе, як на Суматрі, 
або трясе, як листка на осиці, 
або трясе, як у тракторі, 
або трясе, як від струму, 
або трясе, як алкоголіка, 
або трясе, як на американських гірках, 
або трясе, як чорт суху грушу, 
або трясе, як при хворобі Паркінсона, 
або трясе, як гойдалку, 
або трясе, як дівочі груди на пробіжці, 
або трясе, як у катафалку, 
або трясе, як вітерець колоссям, 
або трясе, як літак у зоні турбулентності, 
або трясе, як на мінному полі, 
або трясе, як від злості, 
або трясе, як павутину на вітрі, 
або трясе, як гівно в поїзді,
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або трясе, як податкова, 
або трясе, як пральну машину, 
або ой трясеться трясовина, трясеться ліщина, 
ой трясеться під козаком молода дівчина, 
ой трясеться трясовина, трясеться дубочок, 
ой трясеться на дівчині ладний парубочок 
(виберіть собі метафору, яка вам більше до вподоби), 
так-от, 
начитався називається.

а потім я кажу собі: 
«Мірек, збивайся з цієї фіґні, 
я ж бачу — ти не такий і це не твоє, йопта».
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купив собі сьогодні запальничку.
я взагалі-то завжди від сірника прикурюю, 
але то не через те, що мені не подобається прикурювати від запальнички, 
і не через те, що мені подобається прикурювати від сірників, 
ні, я не фетишист, мені по барабану, чим прикурювати. 
просто такий прикол: 
завжди, коли я прикурюю від сірника, 
мої любі друзі дивляться на мене, як на якогось убогого, 
кажуть: «на, не мордуйся», — і майже кожного вечора дарують мені запальничку. 
і прикол у тому, що того ж таки вечора я ту запальничку гублю. 
не знаю, чому так, але от гублю і все. 
і ось сьогодні в мене закінчилися сірники і я пішов до крамнички. 
а в них не було сірників. 
то я й купив собі запальничку. 
найзвичайнішу таку, за гривню п’ятдесят, червоного кольору 
(мене навіть продавчиня спитала: «якого тобі кольору запальничку дати?» — 
на що я відповів: «о Господи, та яка різниця? це ж усього-на-всього запальничка, 
я від неї сиґарети прикурюватиму, мені все одно, якого вона кольору, 
я не фетишист, мені по барабану, 
я взагалі не візуал, я аудіал, я музику гарну люблю слухати»), 
ось.

тож, любі друзі, більше не даруйте мені запальнички, 
дякую, у мене вже є, 
берегтиму її, як зіницю ока.

але це не те, що я хотів сьогодні написати. 
я хотів написати: «люблю тебе». 
я ще напишу це.
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і не находитися вулицями,
і не напитися всім, чим можна, 
і не надихатися свіжим повітрям, 
і не накуритися з Мохом, 
і не наговоритися з Ростиком та Сашком, 
і не набутися з Ромком, 
і не набутися з Денисом, 
і не набутися з Ендрю, 
і не набутися з Сіріусом, 
і не набутися з Юрою, 
і не набутися з Оленкою, 
і не набутися з Петром, 
і не набутися з Буржуєм, 
і не набутися з Вовочкою, 
і не набутися з Вікою, 
і не набутися з Цухом, 
і не набутися з Мармулядою, 
і не набутися з Віталіком, 
і не набутися із Зорянкою, 
і не здохнути, 
ніколи не здохнути у цьому Франику.

продовжувати штовхати порожняки, 
продовжувати втикати на товарняки, 
продовжувати танцювати на столах, 
продовжувати спати на кістках, 
продовжувати сміятися гучніше за всіх, 
коротше, продовжувати поводитися, як псих.

бо тільки тут можна не бути самим собою, 
носити штани з безліччю кишень, набитих травою, 
цілувати ґуру, 
їбати дуру, 
дути в руру, 
кидатись на амбразуру 
і пхати медівник у братруру.

це місто, де я народився, виріс і змужнів. 
це місто, де бігають зграї дощових псів. 
це місто, в якому тобі дасть будь-яка Ганнуся. 
це місто, до якого я ще вернуся.

арівідерчі, 
о ревуа, 
уйобен зе бітте.
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у мене псуються зуби,
у мене хвора печінка і слабке серце, 
у мене час від часу ниють нирки, 
у мене прокурені легені, 
у мене синці під очима і випадає волосся, 
у мене проблеми зі шлунком і зі шкірою, 
у мене постійно закладений ніс, 
я почав недочувати, і скоро, напевно, почне падати зір, 
і буду, бля, як ті — у каво чєтирє ґлаза, тот пахож на вадалаза.

і тільки хуй щодня перекачує літри сперми, 
тільки він працює без збоїв. 
і тільки гівно кожного ранку справно тече кишками. 
ну, і ригати ще не розучився, дякувати Богу.

ось так, 
все у цьому житті зводиться до траху, гівна і бухла, 
хулі тут довго розводитись.

з цього і складається любов. 
або не складається — 
це вже як кому пощастить.



молитовник-путівник  
для прочанина

2012



Те, що написав Мірек, не потребує вихваляння. Ці вірші про-
мовляють самі за себе. Це поза моли тви. Не знаю, за кого він мо-
литься, не знаю кому, але його молитви достойні того, щоб бути 
почутими. Коли людина поринає в розмову з самим собою — тре-
тій завжди буде зайвий. Тому читайте ці вірші, наче ви сюди за-
йшли, але скоро підете. Тоді отримаєте найбільшу насолоду, бо 
тут і театр, і кухня, і дискотека. Все всередині вас і назовні цієї 
книжки. Амінь.

Григорій Семенчук



Є побачене чи почуте, що стає важливою часткою нашого 
досвіду і змушує нас знов і знов подумки вертатися до нього, 
обмірковувати його...

Ернст Юнґер

Врешті, немитий, зарослий, скуйовджений, вийшов я з дому, 
  Радше то винос мій був — винос живого мерця.

Овідій
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1. переможець не отримує нічого

* * *

солодша за мед за цукрову тростину
чіпкіша за плющ та гінкий виноград 
пам’ять що в тілі всю ніч без упину 
кришиться дрібно і ранить мов град

приходить тепло і таке відчуття 
ніби долоні постійно брудні 
так само не знаєш як до пуття 
звести ці судоми і згаяти дні

виніс зі всього не так вже й багато 
трохи непотребу дрібку прикрас 
хоч і траплялись бентежні загати 
та якось минав їх твій тихий баркас

світяться садна поблискують шрами — 
гідні медалі за програну битву 
згадуй всі зорі дерева та брами 
що чули твою відчайдушну молитву

може десь знайдеш на самому споді 
те що ховалось усі ці роки 
може відчуєш той протяг господній 
що пам’ять тамує і гасить свічки
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простір гусне простір стигне
ти бредеш услід за ним 
теплі речі свіжі стигми 
збовтані безбарвні сни

навстіж вікна тьмяні зорі 
сухість в роті і в кістках 
чисті лагідні прозорі 
крихти ночі на гілках

страх в колінах страх в легенях 
страх у серці й в голові 
втихомирюєш легенько 
ці ревучі бурові

попіл попіл більш нічого 
ще хіба лиш алкоголь 
ще хіба лиш ніцше й чоран 
і в свої ворота гол

загубив усе що виграв 
вліз у тугу і борги 
поглинає чорна вирва 
і мовчать глухі боги

всі стежки і всі дороги 
в ямі пам’яті глибокій 
оббиваючи пороги 
не застав тебе твій спокій

ось вже й ранку мокре дно 
неба вицвілий листок 
причаїлось десь воно 
на стіні висить христос
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* * *

існував а не жив пересувався а не ходив
засинав і прокидався замість того щоб спати 
тому й не сталося жоднісінького з див 
тому й нема повернення до внутрішньої спарти

спирався на слова але слова — доволі не надійна цегла 
усе що будував із них перетворилося на глину 
його тепер хіба що монастир чи східна церква 
визволять із внутрішнього єрусалиму

вглядається в спокійні очі всіх своїх коханих жертв 
вода й пісок повільно витікають із долонь 
усе скінчилося втекло звиваючись вужем 
попереду лиш внутрішній тотальний вавилон
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постійне споглядання себе немов порожнечі
постійно ці зриви що переходять у тахікардію 
креслиш план відступу обдумуєш лінію втечі 
їм залишаєш любов собі — тільки віру й надію

надвечір коли небо приносить зливу та вітер 
і з придорожніх дерев на асфальт опадає цвіт 
напишеш в листі кілька тьмяних утішливих літер 
котрі хтось потрактує як епітафію чи заповіт

«можливо ще побачимось щасливо зоставатись 
вітання усім хто ревно за мене молився й терпів» — 
прощання липне на устах волокнами цукрової вати 
і губиться в повітрі мов серед обширу степів

більше не буде радіопередач і приступів нудоти 
птахів та дітей під будинком ранкових поливалок 
будеш мандрувати і мандри триватимуть доти 
доки шкіра не запахне як одяг старих рибалок

доки нарешті не втямиш що твоя відсутність 
комусь болить і ниє неначе рана під час дощів 
доки не відчуєш задуху у грудях а в роті сухість 
що стиснуть як місто навесні стискає віття кущів

зникне бажання рухатись далі втіха гнати і гнати 
у снах прийдуть обличчя друзів від яких вже відвик 
обриднуть нічліжки — готелі колиби та пансіонати 
і розляжеться серед ночі твій розпачливий крик
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трава уповілюнює час і дає змогу подумати
а коли думаєш — флешбеки постійні 
тож перед тим як зняти банку і дунути 
оглянься чи за спиною не стоять тіні

бо спогад той немов погода над тобою нависа 
а в темних снах приходять лиця мертвих 
тоді ти можеш ледь черкнути тім’ям небеса 
й отримати на скроні слід який не стерти

аж поки страх який давно сидить в тобі 
не випустиш на волю наче древню рибу 
аж поки не заграє янгол на хрипкій трубі 
скликаючи на службу кожну пташку і звірину

коли перед очима пройдуть друзі й вороги 
коли усе мине і буде тільки чистий спокій 
тоді ти обережно й тихо глянеш навкруги 
побачиш що війна трива й подумаєш: «допоки?»
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врешті-решт усе закрутилось спочатку
і знову — вже вкотре — залишився сам 
і знову господь поставив печатку 
й віддав на поталу нічним голосам

стоїш як примара посеред дороги 
як свідок єгови якийсь неприкаяний 
навіть вода що долає пороги 
минає твій простір грубо покраяний

будеш ще довго і вперто боротися 
битись об час мов метелик об лампу 
а може натомість як богородиця 
отримаєш все відразу та залпом

а втім цей простір і не був твоїм 
тому і не варто даремно злитися 
спробуй тепер пояснити всім їм 
що це як у поїзді додзвонитися

то з’являється то пропадає зв’язок — 
погане у оператора покриття 
тож краще дивитись як тихий бузок 
шукає у небі собі опертя

достатньо насправді кількох епізодів 
аби зрозуміти що це за вузькоколійка 
у тебе цих спалахів світлодіодів 
за минулі роки було більше ніж кілька

і хоч ти грузнеш у сипких пісках 
і бліднеш та марнієш як кульбаба 
послухай ще жаске гуцульське ска 
з далекого присілка перкалаба

відчуєш в ту мить радість і смуток 
і стане воднораз світло та темно 
і скажеш собі: «непоганий набуток» 
і грітимеш подихом досвіду зерна
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2. з ґвинтівкою у руці 
і поемою в кишені

сонна лощина

мені часто казали: 
«ти живеш як трава 
тобі потрібні вокзали 
і дорожня крива» 
я ж волів спокою 
і кілька хапок драпу 
щоб під водою глибокою 
побачити зелену мапу 
щоб у січневому небі 
почути спалах зорі 
і при кожній потребі 
знати що робиться там угорі

жадав оповісти богу 
про цей смурний континент 
і без пароля та лоґу 
зайти на його контент 
мріяв щоб врешті заткались 
усі ці співгромадяни 
ось вам середній палець 
прийдете може до тями 
ось вам ці викиди жовчі 
на ваші затишні постелі 
я сонно закриваю очі 
і відчуваю подих пустелі

моя ненависть печальна 
як плач губної гармоніки 
як жовта країна чайна 
як балада про білла і моніку 
моя любов весела 
як клоуни на естраді 
як гуляння по селах 
як танки на параді 
моє життя без інтересу 
мої шкідливі звички 
пливуть собі плесом 
тихої рівнинної річки
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літній час
торкатись ніби ненароком жінки що сидить поруч з тобою 
слухати її втомлений голос 
падати перед ним без жодного бою — 
так вона дбайливо добирає слова 
так ховає мудрість за ними 
за усіма своїми приголосними та голосними

тож пливи за нею 
пробивайся крізь запах її волосся — 
може розгледиш за муттю в її дитячих очах 
як їй дотепер неспокійно велося 
і які сновидіння приходили по недоспаних ночах

знаєш 
усі ці випадкові знайомства 
їхня радісна легка круговерть 
постійно застає зненацька 
встеляючи мороком улоговини серця 
тоді починає млосно нити живіт 
наче при звістці про смерть 
і робиться пекуче 
мов розкусив стручок 
червоного гострого перцю

тобі часто здавалося 
що твоє серце б’ється у ритм часу 
навіть не розуміючи до кінця що це таке — час 
а тепер ти розгублено розглядаєш її лице 
ніби коштовну прикрасу 
і відчуваєш яка глибока ніжність огортає вас

і якщо ти хоч щось знаєш про втрати 
якщо тямиш яке це все 
мінливе й хистке 
можеш переконливо сказати 
притишивши голос 
таке:

немає нічого крім моєї та її руки 
нічого крім її зап’ясть і долонь 
за що б я хотів триматися 
опаде листя пересохне річка збіжать роки 
і по всьому залишиться либонь 
хіба лиш ось ця піднебесна матиця —
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веселка після солодких божих сліз 
на якій висне й гойдається час 
і відсвічує як пластинка слюди 
час що був наш і давно вже зітлів та обліз 
стікаючи поволі як на яблуневий спас 
соком стікають фруктові сади
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ґанц-маваґ будапешт

твоя нічліжка на сьогодні — дизельний потяг холодний вагон 
і ритми сновидінь втрапляють рівномірно в стук коліс 
туди де ближче рай де з лісу ніби з затінку куліс 
виходять духи і старі боги пограти на дозвіллі в бридж чи го 
везе тебе цей «д1» що бачив плин облич і всі відтінки сліз 
і кров і каяття і те яким цілющим може бути вранці самогон

тунелів довжину і висоту мостів за всі роки постійної їзди 
ти у пітьмі навчився розрізняти за одним лиш звуком 
ти знаєш назви станцій і платформ і місце те за віадуком 
де залізниця робить плавний поворот і далі в’ється вже туди 
де збоку висне чорногора де мало покладатись лиш на очі й вуха 
якщо тебе вчепився блуд а в глиці губляться сліди

і ось ти прокидаєшся зганяєш теплий сон з важких повік 
і дивишся крізь тьмяне скло з химерним візерунком плям та ліній 
як густо все окутує туман як сріблиться на травах іній 
як зеленіє у річках вода як легко проживають свій горішній вік 
старі садиби з нагромадженням речей котрі ще старший пліній 
описав в книжках і від яких не можеш погляд відвести убік

кава із термоса дим сиґарети — щоденний ранковий святий ритуал 
розбите вікно і тамбурний протяг — душ що проймає до крові й кісток 
складаєш спальник каримат і наче капітан який лишає свій місток 
виходиш в каламутну сирість — чисту і пливку немов рідкий метал 
і бачиш як твій поїзд кольору трояндових зів’ялих пелюсток 
поволі від’їжджає в небеса під верховинний негучний хорал
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солодкі шістнадцять

шкільне подвір’я в центральній частині міста 
куди ми вибігали покурити і залитися портвейном 
під час всіляких відстійних рок-концертів 
що проходили у «просвіті» 
і на які в підлітковому віці тягне 
мов перелітних птахів до міґрацій

розмови про все на світі і ні про що 
власне розмови заради самих розмов — 
ніколи більше не говориться так пристрасно і фанатично 
як у шістнадцятирічному віці 
коли здається що життя довге наче дискографія рея чарльза 
і коли воно стоїть перед тобою на колінах 
на вічовому майдані або на площі перед готелем «надія» 
а ти не знаєш що з ним робити 
тож і змушений вживати без міри алкоголь чи класти на язик таблетки 
щоб зрозуміти в чому річ 
і де тут підводний камінь 
і щоб не довелося потім говорити:

кохана ми з тобою квити 
нехай вже обірветься ця протяжність 
а в пам’яті зостануться лиш цятки 
бо різну відчувають тяжкість 
той хто хоче пити 
і той хто хоче сцяти

холодні березневі притони і відділення міліції 
безкінечні мандрівки в просторі і часі 
поїздки в гори і медитації на вовчинецьких пагорбах 
теплі літні поля 
море 
безліч серпневого моря 
пісок і водорості 
брудні старезні вантажівки 
запахи мастила бензину квітів трави поту 
безкінечні петинґ і секс 
вересневі фруктові сади 
свято каштанів 
перші приморозки 
грудень який засипає снігом 
друзі які повертаються з києва на канікули 
передчуття нового року різдва чогось великого
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намагаючись розгледіти деталі 
тиняючись без мети 
проходячи десятки разів за день стометрівку 
гублячись в закамарках центру 
засинаючи від втоми і спеки і спраги під деревами 
тримаючись одне одного 
падаючи в сніг 
вбираючи у себе місто 
ми з тобою сідали перепочити на шкільних сходах 
щоб викурити по сиґареті і зробити кілька ковтків портвейну 
і я казав тобі 
дівчинко:

лиш так можливо зрозуміти 
що скидано у ті глибокі темні ями 
якими встелено незвідані стежки життя 
і все що маєм — ці яскраві плями 
і ці старі ліміти 
і це солодке співбуття
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ронін

солодке проминання всіх речей 
дитячі сни в яких суціль дівчатка 
куди поділись ті першопочатки 
що зі слізьми стікали із очей? 
відлуння давніх днів ще досі так пече 
аж хочеться з розпуки закричати

як збудливо тоді звучали гами — 
травневі грози і жовтневий дим 
і ледь помітний плин годин 
той час без поспіху та гаму 
коли хотілось жити як цигани 
й померти у дорозі молодим

нічні вправляння в самоті 
далеке світло вистиглих перонів — 
ти вештався без справ як ронін 
аби лише з усіх спокус і втіх 
обрати й пережити саме ті 
що згодом болем стиснуть скроні

зібравши друзів по дворах 
ти ще не знав про всі ті пастки 
фраґменти днів мов крихти паски 
лишались на губах і попри страх 
ви радо покидали свій барак 
аби збирати їх у дивні пазли

та вже тоді принишкла у пітьмі 
й давалась знати на світанку 
тривога що безперестанку 
шептала щось тобі і ти німів 
і знаки проступали на письмі 
як цвіль на стінах полустанку

й коли ти зрозумів і ледь відчув 
як у тобі поволі брякне мова 
як залишає плями наче морва 
усе заслала пелена дощу 
розкішних слів і ти зумів їм досхочу 
віддатися — така була умова

урешті все скінчилось і без тебе — 
хто виїхав хто в інші сфери відійшов 
намацуєш заледве видний шов 
з надією що з цих засохлих стебел 
господь усе ж збере врожай й постелить 
подушку запашну як корнішон
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й тепер вже легше зводиш подих — 
усе життя вмістилось в тих роках 
усе що виніс що тримав в руках 
турботливо плекаєш всім на подив 
сьогодні пам’ять твій господар 
і спадок твій заліг в кістках

із голосів що захлиналися водою 
й робили впевненим твій крок 
з усіх світил усіх зірок 
що тепло висли над тобою 
і нині густо поросли травою 
лишився тільки запах цигарок
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октоберфест

тоді коли вони стали почуватися більш-менш зручно 
мовби зрозуміли що й так не уникнути журби 
коли звикли до пульсування сердець одне одного 
до ландшафтів дихання 
він почав їй розповідати історію своєї боротьби 
немов про дане йому звідкись згори 
химерне покликання

ти скоріш за все не повіриш — 
казав він — 
але мені поки що легко й спокійно нести свій хрест 
можливо тому 
що я завжди ставився до життя відсторонено — 
без понтів та загравання 
й інколи воно нагадує мені якийсь суцільний октоберфест — 
на фоні тягучої безпросвітної осені 
нестямне хмільне гуляння

бо коли навколо тебе стільки радісного галасу 
якось зовсім не звертаєш уваги на ниття 
що триває без кінця та початку 
за межами фестивальної території 
хоч я і прикидаюся невіруючим не ходжу до церкви 
кажу ніби мені невідомо що таке каяття 
та насправді добре знаю як на мене сходить 
світло господньої ґлорії

або взяти наприклад друзів — 
мені пощастило бути оточеним справжніми придурками 
підірваними на всю голову 
які були поряд коли осувалась земля 
під моїми підмурками 
і з котрими я пізнавав у дорозі 
всі відтінки спраги та голоду

ще я ніколи не надавав значення 
всіляким малозрозумілим речам 
на зразок «дух часу» «культура» «покоління» — 
спекулятивним поняттям із телебачення 
придуманим навмисно для того 
щоб відривати мене від моління
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і якщо вже на те пішло 
якщо відверто 
наче в останній раз 
ось тобі моє свідчення 
крихке як скло 
ось тобі мій сумнівний 
дороговказ:

хтось не чує квиління трави 
хтось взагалі не чує нічого 
я завжди був із богом на ви 
і в мені немає ні краплі святого

хтось боїться пройти повз епоху 
хтось боїться просто пройти 
мені особисто глибоко похуй 
я завжди був зі світом на ти
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святвечір

діалоги закручуються так що неможливо попрощатися й піти 
сніг і мороз рапсодія міста колядки з динаміків неон 
ніколи вже не вирватись за теплі межі тіла межі самоти 
стояти і дивитись як пливуть ґалери й баржі за кордон

повторювати наче мантру що росте антонич і росте трава 
і відчувати як і ми зростаємо з травою та антоничем 
як робимось покірні і тремкі в чеканні свят великого різдва 
як борсаємося мовби на льоду то випливаючи то тонучи

гарячий чай із медом солодкі затяжки ментолові сиґарети 
і в’язне час на пальцях а простір звужується та гуде 
ще точиться війна між нами й світом — ґвинтівки багнети 
ми чистимо як срібло і ніжно притискаєм до грудей

волхви принесли дари небо ясне ніч затопила левади й сади 
ті хто не з нами ті хто пішов вже би мали прийти 
он їхні речі — леза одяг книжки всі їхні відбитки й сліди 
хоч можу не почути я та все одно побачити повинна ти

бо дано нам можливість доторкатись до поверхонь тілом 
тримати всі побачені ландшафти наче мапи згорнені в сувій 
і попри всі мандрівки та від’їзди — хоч як би нам кортіло — 
ніколи не забути як у полі пахнуть пижмо м’ята й деревій
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3. символ віри третього тисячоліття

* * *

поки триває ця епопея
поки на світ вилазить трава 
в горлі стоятиме дивна ідея — 
букви складати в слова

ця сув’язь чіпка ще міцно тримає 
ця мова в мені ще ниє й болить 
брунькується слово і диким розмаєм 
вибухне зараз за мить

і тиша настане — вчасна і мертва 
оглухнуть птахи в тісних небесах 
слово що було затхлим як мерва 
соком проллється у хвойних лісах

візьму собі теплу хрумку сиґарету 
і грітиму світлом покірних долонь 
букви кружляють неначе планети 
і легко торкаються втомлених скронь

такі мені втіхи лишились сьогодні — 
косяк лаштувати складати слова 
такі певно наміри добрі господні 
які зсканувала моя голова
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* * *

густо як мед стікало за обрій
сонце розчавлене мов мандарин 
пальці творця — доглянуті добрі — 
ніжно торкали сплячих тварин

серпень дотлівав немов багаття 
проливали соки груша та кизил 
угорі всю ніч хтось тріпав шмаття — 
сіявся яскравий теплий пил

тихо вібрували сутінки бузкові 
шепчучи якусь пересторогу 
ти відчув останній сплеск любові 
і над ранок вибрався в дорогу

і коли ти засинав у лісосмугах 
шум землі виловлюючи тіменем 
кожна стеблина висхла й недолуга 
дихала її дзвінким солодким іменем

ніби і не знав що всі ці побивання 
вся журба а разом з нею й втіха 
повсякчас з тобою як татуювання 
хай що б робив і хоч куди б ти їхав

та шал твій дикий не хотів стихати 
музика несла все далі й далі 
так ти і зріс — без прописки та хати 
дитина портвейну і фестивалів

це й залишається — згадувати нині 
як тобі світили річища й вокзали 
як крізь зап’ястя — прокурені винні — 
цінні знання мов ртуть перетікали

поминути підсумки нічних забігів 
знов на мить відчути сплеск любові 
й слухати зловісний лемент іґґі 
й змащувати рани співом бові
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* * *

десь тут о цій порі — поміж літом і вереснем
рахуючи здобутки і почуваючись банкрутом 
серед запаху паленого бадилля та вересу 
можна побачити як час стягує вени джутом

з усього досвіду з насіння що не проросло 
постають сновидіння стеблами гіркого полину 
спробуй вигребти звідси якщо маєш весло 
бо губиться фарватер і зносить на мілину

ні радості ні горя нічого тобі вже не буде 
зрештою знаєш і сам що чекає попереду: 
дощі зів’яле листя під ногами байдужі люди 
й смурні осінні дні сумбурно збиті в череду

тож поки на твоїх лопатках проступає сіль 
і поки складки неба тепло виснуть парашутом 
віддихайся й уважно стеж як час тамує біль 
залігши у траву і стягуючи вени джутом
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* * *

більше немає слів
спогад завис як птах 
з озер доноситься спів 
тритонів та черепах

спокій під віттям лози 
гаряче вино та джаз 
кришталь твоєї сльози 
дорожчий мені за алмаз

не ваблять осінні афіші 
на місці весняного цвіту 
ритми сердець миліші 
за музику всього світу

нас роз’єднали вокзали 
між нами міста і мости 
те що так дбало саджали 
чомусь не схотіло рости

даремно тратила сили 
смішна ти моя печальна 
нас просто не сповістили 
що ця тривога — навчальна

й нічого уже не поробиш 
вибач як щось не так 
мої душевні хвороби 
хай будуть тобі за знак

бо можна нічого не знати 
і навіть нічого не вміти 
нам вистачало і кварти 
щоб бути святими як діти

бо мудрості бог дає 
стільки що хоч позичай 
тому гіркими і є 
кава ранкова чи чай

тому і немає втіх 
тільки вино та джаз 
навіть твій плач затих 
і зупинився час
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* * *

простуджені горла ринв димарів
запалені бронхи скверів і площ 
коштовні запаси тепла із дворів 
вилизав вітер вичистив дощ

хоч цей листопад мов лиця мерців 
ще світиться зерню вчорашнього шалу 
та вже затихають пальці курців 
і прощається хтось на пероні вокзалу

друзі розбіглись не знати куди 
і місто твоє цьогоріч вже без тебе 
вибралось якось з чіпкої руди 
і вгортається в срібло зимового неба

вдягайся тепліше кутайся в шарф 
щоб радісно стріти пришестя морозів 
надвечір ще мряка вилазить із шаф 
під ранок вже сніг стоїть на порозі

і що тут поробиш помежи цих дір 
помежи цих ям у сирому повітрі 
збираєш докупи залишки вір 
мішаєш напої на барній палітрі

нудьга і печаль пройма до кісток 
ти зблід і замовк змирився й застиг 
запаси тепла стекли у пісок 
лишились рубці від загоєних стигм
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* * *

мерзли птахи німіли руки
починалась зима у львові 
під ранок темно-сірі звуки 
барвились у сни кольорові

втинаючись у це облізле тло 
я чув як важко диха місто 
і кожен камінь та стебло 
робилися глевкі мов тісто

блукали тіні чорною імлою 
шукаючи річку під бруком розлиту 
тихо схилявся бог наді мною 
і сонно шептав на вухо молитву:

«ось тобі світло зелене 
якщо ти кудись поспішаєш 
та якщо ти ідеш від себе до мене 
подумай про тих кого залишаєш

чуєш як пахне мертвий спориш 
з далеких південних сторін? 
ось тобі люлька й солодкий гашиш — 
відчуй якщо зможеш цей радісний тлін

ніжно пригорни самотню жінку 
що нині біля тебе западає в сон 
і ковтни цю молитву ніби наживку 
поки працює мій домофон»

і потім я довго розповідав 
усім своїм друзям приїжджим 
про смуток цих прогірклих трав 
що розбухає в грудні наче дріжджі

і голос мій при кожному слові 
робився тремким та обережним 
так починалась зима у львові 
так я ставав залежним
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знову похмілля непруха і спазми
ранок жорстокий неначе буддизм 
звелися нінащо вчорашні оргазми 
й давно уже вицвів сонячний диск

бачиш що коїться тут із погодою? 
снігом обліплює спини дахів 
а ти мені кажеш з якоюсь погордою 
що зовсім не видно у небі птахів

дай мені спокій забудь і не згадуй 
думаєш вчора це сталось всерйоз? 
добий сиґарету збирай свої згарди 
й надалі уважніше слухай прогноз



122 Мірек Боднар

* * *

замерзлі тіні корчаться в пітьмі
з дерев звиса обдерта шаль — 
такий погром лишився по зимі 
така бліда лютнева пастораль

у янголів застуда й нежить — 
он як тече із небесних узвиш 
та все одно хтось пильно стежить 
як ти непевно ходиш та спиш

лежить сльота — господнє мило 
таїться місяць — божий м’яч 
витягуй пляшечку з чорнилом 
і хочеш смійся хочеш — плач

бо сонце і не думало вставати — 
його осине вистигле гніздо 
минаючи пороги та загати 
не знає цих страшних судом

бо ненадовго ця брудна відлига 
не радуйся якщо ти вибрав сміх 
якщо розказуєш що скресла крига 
ніхто тобі повірити б не зміг

й не встигне ще земля умитись 
як знову вранішній циклон 
приносить шворки сніжних китиць 
і сипле до твоїх долонь

тож споглядай цей тихий лет 
і вправно відбивайся від подач 
аж поки кожна річ предмет 
почують твій протяжний плач
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швидка течія — примхлива ріка —
кожного року править русло 
так і пора березнева хистка 
щоразу інако вділяє тепло

темно і глухо ще день не почався 
та вже вистигають осердя зірок 
і скоро світанок — мляве безчасся — 
зробить свій перший упевнений крок

падає дощ кришиться лід 
сік виступа при тонкому надрізі 
тихо й неквапно відчалює пліт 
твоїх наркотичних вибляклих візій

вулиця мокра холодні дерева 
виходиш з під’їзду мов на війну 
бачиш як мутно стікають із неба 
згустки повітря — залишки сну

сонце вилазить десь з-за будинку 
янгол рихтує підбите крило 
місто заводить свою катеринку 
скупо вділяється млосне тепло
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похила трава із запахом гнилі
важко підводиться після зими 
котяться літеплі сонячні хвилі 
й весна розпинає свої килими

і поки лунає сирена побудки 
поки довкола не чути ниття 
за вікнами ніч згортаючи вудки 
вслухається в наші серцебиття

швидко пустіють бари та кухні 
де ми заливалися спиртом розмов 
й хоч інколи хмари ще каламутні 
уже не уникнути теплих оков

і стільки речей та дивних світил 
проходить крізь нас за довгий сезон 
аж поки травневі зелень і пил 
влаштовують нам урочистий погром

хитається ранок спорхують тіні 
смирення протнувши ґуму сердець 
каже що всім цим забавам весіннім 
врешті настав довгожданий кінець

прогрітим повітрям талими водами 
наситившись так що гуде голова 
на передмістях перед заводами 
з боліт виростає яра трава
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коли тобі двадцять і на все поїбати
ще солодко пахне дорога червнева 
ще легко даються здобутки і втрати 
і світиться пил на траві та деревах

усе що я маю в такому-от віці — 
атлас шляхів і наплічник зі светром 
в склянку налито часу по вінця 
тож сонно долаю я метр за метром

палець великий на правій руці 
чітко показує напрямок руху 
гарячі попутки мов риби в ріці 
міґрують на південь повз всю цю розруху

повз села й міста балки й ліси 
струмінь повітря теплий несеться 
і тільки солоний берег коси 
спинить цей поклик крові та серця

такий-от кінець ефектний матч-пойнт 
до моря ведуть усі ці дороги 
впаду на пісок дістану свій джойнт 
і тихий прибій лизатиме ноги

всім дивним розмовам і світлим обличчям 
які пронеслись за один лише день 
всім янголам й демонам на передпліччях 
складаю подяку — дим із легень

і все це лиш спосіб хитро забрати 
кілька очок у господа бога 
легко даються здобутки і втрати 
бо знаєш за ким завжди перемога
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повсюдні наслідки серпневої грози —
піщані острівці і груші потовчені 
молись не молись проси не проси 
та осінь поволі виходить з оточення

тут вже лишається тільки мовчати 
й покірно глядіти як мерхне трава 
літо відходить скриплять коліщата 
й надія на краще заледве жива

те в що ви грались цілісіньке літо 
сьогодні пригадуєш глушачи щем 
те у що вірилось нині залито 
холодним осіннім тягучим дощем
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усе що мав сказати я вже здається сказав
помилуй отче грішну душу мою і спаси 
я знаю як на траві у сяйві ранкових заграв 
сльози твої проступають краплинами роси

я знаю усі можливі варіанти розвитку подій 
і — признаюся чесно — мені нудно це знати 
яке ще лихо пережити який обпече суховій 
щоб знову з цікавістю гортати дорожні карти?

ось тобі букви і звуки — мої легкі наркотики 
я покидаю всі які вигадав звабливі світи 
і річкою іду до тебе відчуваючи всі твої дотики 
от лиш каміння слизьке заважає швидше іти

і коли я прийду як приходять до порту моряки 
я побачу картину мовби намальовану олівцем: 
берег моря ти лаштуєш із моїх слів тугі косяки 
і сльози стікають твоїм дитячим тихим лицем
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4. майже до сліз чужа мова

новий світ

перепасовуючись м’ячем 
звернути з тихої вулички вбік 
пройти крізь чиєсь подвір’я 
перетнути колію 
і опинитися серед розсипу 
старих садиб та зарослів бур’яну

тепла осінь 
з сивиною бабиного літа 
погідна осінь 
закутана в багряну хустку з золотими нитками 
важко сапає повітря 
і від її старечого подиху 
дерева будинки залізниця 
просто на очах розсипаються листям 
штукатуркою 
ґравієм під ногами 
чорним від дизельного мастила

женя 
схожий на циганчука 
так рельєфно вписується у ландшафт 
своїми пластичними рухами 
наче той хто розставив всі ці фігури саме таким чином 
вправною рукою водить різцем по каменю

пітьма крадеться звідкись згори 
і м’яч який запустив у небо хтось із нас 
зависає на тонкій межі світла і темряви 
ніби завагавшись на мить — перейти чи залишитися? — 
і швидко та боязко опускається донизу

ми вперше за стільки часу зібралися разом 
і піниться пиво 
в садах та на городах палять бадилля 
вітер приносить запах диму 
і дай нам сміливості до наших легень 
аби витримати ці згустки 
і дай нам блиску до наших зіниць 
щоб розгледіти в сутінках обличчя одне одного 
коли прощатимемось
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професорська колонія

маленька кухня 
драп гашиш і пиво на столі 
щедрі лютневі напаси 
залізничні фіранки на вікнах 
приглушене світло 
і тихо як на селі

гриць снує плетиво дивного монологу 
і я намацую його слова пальцями 
нігтями зішкрібаючи зі столу щось липке і вологе 
якісь залишки джему чи мандаринового соку 
монотонно і зосереджено 
не видаючи себе 
але і не втрачаючи нитки розмови

ніч 
вулиця 
десь гавкає пес 
дерева присипає снігом 
чути далекий скрип трамвая 
видніються чиїсь свіжі сліди на дорозі 
і від цього всього 
ніби воно мені потрібно 
накочуються спогади наркотичними хвилями

(одне з найстрашніших моїх сновидінь — 
опинитися посеред темної вулиці 
якимось шостим відчуттям здогадатися 
що звідкись з-за рогу от-от має з’явитися машина 
і побачити зблиски фар)

минаю кілька дворів 
переходжу колію 
оглядаюсь 
і швидко втікаю 
уникаючи петлі залізниці 
що здушила цю місцевість своїми залізними обіймами
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цитадель
болото упереміш із гнилим листям 
сльота 
чіпляємось руками за гілки кущів і деремося вгору 
стараючись ступати по снігу там 
де він ще лежить 
і уникати мокрих острівців проталин

березень як березень 
не найкраща пора для подібних вилазок 
але сьогодні принаймні немає вітру 
а хмари час від часу ненадовго відкривають сонце 
і тоді простір ледь помітно мерехтить — 
калюжі бруківка і волога кора дерев 
вбирають у себе проміння 
віддаючи яскравими кольоровими зблисками

цух 
цей вічний блукалець 
у своїй смішній розтягнутій шапці 
вицвілій полотняній куртці 
штанах з великими кишенями збоку колін 
і зношених кедах 
розпитує про давно минулі бої 
що кипіли на цих пагорбах 
а я переповідаю йому історії 
які читав напередодні про ці місця 
(та операція мала б бути вирішальною 
остання спроба захопити залізницю 
гармата з цитаделі повинна була вдарити 
по мурі внутрішнього подвір’я великого будинку)

в одній із веж тепер книгосховище бібліотеки 
в іншій — готель 
третя стоїть відреставрована 
підходимо до четвертої — найзанедбанішої 
затиснутої з усіх боків і зсередини рослинністю — 
і тримаючись напіврозвалених стін 
вилазимо на амбразуру в сподіванні щось побачити 
але дерева і будинки 
що виросли навколо за останні кілька десятків років 
заступають будь-який розлогий краєвид

спускаємося вже коли починає темніти 
так і не знайшовши жодних слідів 
жодного уламка підбитого дирижабля 
чи хоча б іржавої гільзи 
тільки глина і хвоя на взутті 
розмова 
і теплі сиґаретні затяжки
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високий замок

коли ми піднялися 
сонце уже хилилося до горизонту 
чіпляючись за шпилі костелів антени телевізійні вишки 
і тут угорі його останні на сьогодні промені 
ще освітлювали оглядовий майданчик 
людей каміння 
а внизу 
там де звиваються хідники 
поміж дерну із молодою травою та квітами 
і стовбури дерев тримають свої крони 
ніби напнуті зелені вітрила 
вже поволі залягала темрява 
остуджуючи спекотний міжсезонний день

вливаємо у себе по черзі пиво і портвейн 
(вася знає толк у таких речах) 
говоримо про щось 
ходимо від лавки до лавки 
обмінюємося віршами мовби новинами 
тільки щоб не помічати як все довкола огортає темрява 
і як люди тиняються туди-сюди 
і спинаються стежками догори 
щоб подивитися на місто яке западає в сутінки 
наче риба що заривається на зимівлю в намул

це такий спосіб полегшення болю 
місто звисока здається меншим 
ніж коли торкаєш ногами його площі сквери і вулиці внизу 
можеш викинути руку вперед і окреслити його межі 
можеш ковзнути поглядом далі 
туди де лежать ліси та поля 
куди втікає залізниця 
а потім можеш спуститися 
і почати розуміти мову якою воно до тебе промовляє 
і полюбити його спазми та схлипи 
що здавалися тобі чужими та байдужими

ось його човни — 
і далі стоять пришвартовані вздовж берега 
хоча давно вже не чули плюскоту хвиль 
ось його птахи — 
так само як і колись перелітають з одного берега на інший 
хоча давно вже не мочили пір’я у протічній воді

торкаєш рукою весел 
що зсохлись і пожухли без вологи 
сідаєш перепочити на бордюр 
і відчуваєш як стаєш частиною однієї з історій цього міста
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кайзервальд

вже два з лишком тижні за календарем зима 
але сезони цього року зміщені — 
прохолодне весняне літо 
тепла літня осінь 
і ось грудень 
а заливає дощами і стоять тумани 
як у вересні чи жовтні 
люди в пальтах 
сплін 
асоціації з туманним альбіоном 
і жодного відчуття свят що наближаються — 
наша залежність від погодних умов 
сильніша аніж нам гадалося 
наші стереотипи міцні

ми навмисно вибралися сюди 
коли дерева скинули листя 
пейзаж цілком посірів 
і контури стали чіткими — 
як на тій чорно-білій фотографії 
що лежить у мене в кишені 
роздрукована на принтері і складена вчетверо

витягую її 
показую яні і кажу: 
«он залізниця 
он там — бачиш? — озеро 
луна-парк був якраз під нами 
ось ці схили 
там де тепер дитячий майданчик були гірки 
а ближче до нас стояло чортове колесо»

(так часто мусимо вслухатися у відгомін старих часів 
шукати сліди минулих подій 
і зіставляти з теперішнім 
думати про людей які жили тоді 
і про речі що їх оточували)

і ми спускаємося з гори 
і наступає темінь 
і звірі виходять з лісу 
і йдуть за нами 
мов за німфою й сатиром 
і приходить мудрість
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5. перший крок у хмарах

prodigy

сергієві мельникові

1.

хоч у кого він залишався жити 
він завжди залишав по собі одну річ — книжки 
книжки було розкидано по диванах полицях 
підлозі столах кріслах 
коли він розлучався з черговою жінкою 
у спадок від нього їй залишалися книжки 
коли його виганяли і казали щоб він забирав книжки з собою 
він роздаровував їх друзям

це була переважно художня література двадцятого сторіччя 
окремі речі з минулих сторіч 
(як-от авґустинова «сповідь» монтеневі «проби» «наодинці з собою» марка аврелія 
лі бо катулл війон хайям лотреамон) 
були — скажімо так — заспокійливими винятками

якось одна з його жінок запитала 
чому він читає літературу тільки двадцятого сторіччя

на що він відповів 
що народився в цьому сторіччі 
і бачив його свідків 
і слухав їхні розповіді про нього 
і найкраще розуміє мову саме цього віку
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2.

якось він подумав що добре було б написати дві історії:

історію про чоловіка 
який все життя ходить карпатами 
креслячи маршрути 
і складає найдетальнішу мапу карпатських гір

історію про жінку 
яка працює касиркою на залізничній станції кваси 
більшість часу проводить на роботі 
спілкуючись з людьми 
і все життя веде щоденник 
в якому описує почуті від людей розповіді

дві історії 
які насправді є однією історією — 
історією про чоловіка та жінку

чоловік і жінка живуть разом 
кохають одне одного 
хоча бачаться дуже мало

існування щоденника і мапи вони приховують одне від одного 
але як чоловік так і жінка знають про їх існування

чоловік потайки читає щоденник 
і таким чином переживає життя інших людей

жінка крадькома розглядає креслення з примітками й малюнками 
і таким способом мандрує територією 
розташованою за межами її пересування — 
від обійстя хати до залізничної станції

мапу і щоденник знаходять після їхньої смерті 
але це вже не суттєво
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3.

кожні знання і навики якими він оволодів 
кожна робота яку коли-небудь мав 
впливали на його письмо

коли він займався кресленнями в одній архітектурній фірмі 
то писав тексти-лабіринти 
тексти з потаємними кімнатами і невидимими дверима 
де можна було гуляти без кінця і заблукати

коли вивчав біологію 
він заселяв свої тексти паразитами і вірусами 
що впливали на внутрішню структуру тексту 
підточували його і змушували боротися проти них 
а інколи вживлював ракові клітини 
і спостерігав як пухлина набухає всередині тексту

коли він працював екологом 
він постійно стежив за екосистемою тексту 
і занадто часто втручався в нього своєю присутністю 
розуміючи однак що цього ніяк не уникнути

коли був фармацевтом 
він змішував слова немов реактиви 
і ставився до письма як до послідовності хімічних реакцій

при тому завжди казав: 
«я тільки наближаюся до мови 
якою хотів би писати 
потемки 
блукаючи і хиблячи 
шпортаючись і намацуючи руками 
затинаючись 
я в дорозі 
і мені здається що ця дорога 
і ця мандрівка 
не закінчаться ніколи»
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4.

окрім віршів які він написав відомі також три його релігійні афоризми:

«якщо темрява це відсутність світла 
а холод це відсутність тепла 
то час — відсутність вічності 
простір — відсутність порожнечі 
а людина — відсутність бога»

«одним з найкращих доказів існування бога є такий: 
все про що думають люди — матеріалізується 
отже по стількох віках людського думання про бога 
уявляння возвеличення зображання 
після стількох звернених до нього молитов 
було б дивно сумніватися у відсутності адресата»

«бог забирає щасливих 
нещасні залишаються дияволові»

5.

як то за звичкою роблять 
його дещо пафосно називали одним з останніх проклятих поетів

чим він займався?

жив і розлучався з жінками 
час від часу змінював роботу 
місто де народився і прожив до двадцяти років 
змінив на інше де й залишився 
багато читав пив курив писав 
майже ніде не виступав і не публікувався

робив самвидавні книжки 
в які постійно вносив правки 
роздруковуючи кожного разу нові примірники 
і роздаровуючи їх друзям та знайомим 
можливо тому і не хотів публікуватися — 
щоб завжди мати контроль над текстами

на той час коли його на смерть збив автомобіль на околиці міста 
він був відомий невеликій групі людей 
які тягалися за ним і намагались просувати 
цьому він постійно опирався і казав 
що кому потрібно 
той знайде
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arizona dream

це фільм про переміни у житті чоловіка і риби 
про довгу подорож у пошуках останнього дому 
чоловік зосереджено блукає подвір’ям садиби 
а риба не думає риба мовчить рибі усе відомо

коли у душу влазить передчасна старість 
коли під ранок робиться страшно і темно 
чоловік смиренно приймає світ як даність 
і розуміє що все це безглуздо й даремно

коли громіздкі черепахи здіймають намул 
коли висихає вода у руслах південних рік 
риба вистрибує в довколишні гамір та гул 
і доживає у небі свій непримхливий вік

тоді чоловік збирає речі і вирушає в дорогу 
а риба що була німа отримує дар мови 
проповідує птахам досягнувши неба порога 
і вчить повітроплавства нелегкі основи

якоїсь ночі чоловік дістається берега моря 
якогось дня риба відкриває для себе океан 
переживши в дорозі чимало втіх та горя 
вони западають у спокою глибокий котлован

чоловік селиться на узбережжі і стає рибалкою 
риба пірнає у воду і пригадує навики плавання 
і приходить до них сон неспішною тихою валкою 
ніби вони старі кораблі що спочивають у гаванях

і згадує чоловік свій ґанок у затінку розлогого горіха 
і згадує риба свій мілкий каламутний рахманний став 
це фільм про те що хай де б ти лишався хоч куди б їхав 
тобі не позбутись запаху місць де народився й зростав
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bad company

джим моррісон і після смерті продовжує постійно говорити про смерть 
джо страммер подався в політику 
марк сендмен обіймає посаду менеджера у фірмі що спеціалізується на поїздках до італії 
сід вішез і курт кобейн розбили вікно у спальні сатани 
сергій кузьминський трахає емі вайнгауз і бере уроки гри на бандурі та кобзі 
роберт джонсон торгує зброєю і отрутохімікатами 
марк болан кліфф бертон і віктор цой викладають техніку безпеки в автошколі 
василь гонтарський захопився ранковими пробіжками 
ігор тальков і тупак шакур тестують бронежилети 
єн кертіс дебютував у театрі і грає повішеників та епілептиків 
джимі гендрікс і дженіз джоплін співають ґоспели у баптистському хорі 
сід берретт займається контрабандою лсд з раю 
олександр башлачов відкрив курси дельтапланеризму 
бон скотт і джон бонем відмивають туалети від блювотиння в дешевих мотелях 
девід александр тиняється без діла і чекає на іґґі попа 
боббі фаррелл впав у старечий маразм і весь час декламує о петербург город наш навсегда 
єгор лєтов і янка дягілєва нарешті зажили щасливо разом 
браян джонс чистить басейни 
пітер крістоферсон влаштувався на завод фрезерувальником 
елвіс преслі і джонні кеш ремонтують старі гітари 
майкл джексон доглядає за дітьми в дитячому притулку 
володимир висоцький працює в реабілітаційному центрі для наркозалежних 
рей чарльз переводить сліпих через дорогу 
джон леннон і джордж гаррісон ностальгують за фанатками 
боб марлі став проповідником і змушує бісів розучувати псалми 
френк сінатра отримав місце придворного співця

усі музиканти потрапляють до пекла
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ein engel kommt nach babylon

1.

у нього ще все попереду 
він тільки підійшов до краю 
ще трохи постояти тому дереву 
з якого йде збирання урожаю

перші скалки під шкірою 
від шорсткої деревини 
пластовий табір десь під пальмірою 
випас овець підбір садовини

довга автостопна мандрівка 
до індії тибету та китаю 
і небо наче парникова плівка 
що його зусібіч огортає

сонце торкнеться його лопаток 
м’язи заниють про втому 
збере свій скупий подорожній статок 
й якогось дня повернеться додому

...земля під ногами твердне корою 
дихає жаром пахне вапном 
у нього в руках глек із водою 
що за мить стане глеком з вином

він м’яко ступає на хвилі морські 
і йде по воді ніби по дошці 
турботи вагання проблеми мирські 
стають невагомі як пил у подушці

розкаже друзям щось про бхагавад 
і стане на варту захмелілий від вермуту 
ось такий він простий безпонтовий солдат 
господнього грізного вермахту...

тут і тепер він лежить немовлям 
в яслах на фермі при світлій дорозі 
громаддя речей і вибляклих плям 
надійно тримає його у облозі

тато і мама лаштують солому 
осел видихає тепло ізгори 
троє царів у поклоні низькому 
підносять йому коштовні дари

все ще попереду — страсті судоми 
хресна дорога схилом стрімким 
де ще та мить коли усвідомить 
що божим є сином а не людським
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2.

оливковий прозорий сад 
пора — десь трохи перед полуднем 
спокійне небо і тонкі прожилки хмар 
і маки в полі і старий фасад 
горять-переливаються яскравим полум’ям 
і тихо так що навіть не дзижчить комар

трава ще молода і свіжа 
ще світяться не вистиглі за ніч сліди 
ця п’ятниця ще тільки почалась — 
солона і пекуча як південна їжа — 
та вже у тілі бракне сили і води 
а простір видно мов крізь плексиґлас

ще не пеклася сіль на тілі але вже от-от 
ще рани не цвіли як квіти навесні 
та вже у натовпі викрикують: «варавву!» 
й повітря заважке і сперте як для цих широт 
і все довкола крутиться неначе в сні 
й нагадує якусь брудну розправу

і вже перед очима лиш земля 
а на плечі — важке як карма дерево 
вже сонце хилиться і скоро вечір заяскріє 
і вже ніхто не змахує йому гіллям 
лиш губка з оцтом і пробите черево 
і вигасає день як мрії
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6. рай на іншому розі

еґоцентризм

немає часу 
і ніколи не було

тож не говори мені більше 
у мене немає часу 
час залікує рани 
з часом усе зміниться 
марна трата часу 
ох як швидко збіг час!

немає бо ніколи не було 
і дитячі травми ніщо не залікує 
і нічого не зміниться бо не змінюється нічого 
марна трата чого? 
того чого немає і не було? 
а якщо немає і не було 
то хто збіг чи що збігло?

немає часу

не потрібно більше поспішати 
не потрібно більше чекати 
не потрібно більше вмирати 
не потрібно більше грабувати 
ґвалтувати і вбивати

часу немає і ніколи не було 
можеш тепер всю увагу приділяти собі
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реґґі

ще прийде до тебе янгол з голубими очима і світлим волоссям 
у плетеному растаманському береті і яскравій кольоровій футболці 
витре тобі сльози з очей і заграє на трубі 
можеш бути впевнена 
ще ріка вернеться до свого русла 
а птахи до своїх гнізд 
можеш бути впевнена

всі пісні які звучатимуть — 
звучатимуть тільки для тебе 
все світло світу світитиме тільки для тебе 
можеш бути впевнена

можеш бути впевнена — 
все набуте залишиться і буде добрим 
а втрати згадаєш з усмішкою на вустах 
ще прийде до тебе янгол і розкаже тобі нове життя 
сльози перетворить на бурштин 
і залікує серце 
стигми душі перестануть кровоточити 
і ти знову будеш щаслива 
блаженна

бо сказано 
пригнічена — підніметься
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двадцять шостий рік гріхопадіння

зневага лінощі гнів жадоба хтивість зрада брехня ненависть гординя

любі мої 
як я плекав вас усі ці роки 
ростив 
викохував 
леліяв і пестив 
від самої миті народження 
від першого подиху 
від першого кроку 
від першого вбивства 
від першої оргії

зневага лінощі гнів жадоба хтивість зрада брехня ненависть гординя

мої вірні супутники на цій дорозі 
на цьому святі гріха

ми блукаємо в темряві від одного освітленого місця до іншого 
й не знаємо що вибрати

зневага? 
лінощі? 
гнів? 
жадоба? 
хтивість? 
зрада? 
брехня? 
ненависть? 
гординя?

усе 
я вибрав усе  
і мені мало

мої брати — каліґула нерон і геліоґабал 
мої міста — содом і гоморра 
і моя дружина — мессаліна

ріки чорної крові і сірої сперми 
вбивства та оргії 
тисячі розпусних жінок

(огида огида огида)

йдучи містом 
я вбиваю подумки кожного зустрічного чоловіка 
йдучи містом 
я ґвалтую очима кожну зустрічну жінку

зневага лінощі гнів жадоба хтивість зрада брехня ненависть гординя
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нам потрібно відновити стародавні ритуали 
нам потрібно повернути собі колишніх богів 
нам потрібно вернутися до замків і палаців 
і далі — до печер 
до пилу 
нам потрібно звільнити землю від самих себе

з землі прийшли і в землю підемо 
з землі прийшли і в землю підемо 
з землі прийшли і в землю підемо 
з землі прийшли і в землю підемо 
з землі прийшли і в землю підемо 
з землі прийшли і в землю підемо

але перед тим:

зневага лінощі гнів жадоба хтивість зрада брехня ненависть гординя
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низькі інстинкти

сама у кімнаті 
плаче 
чекає на мене щоб розказати як їй боляче 
і засинає 
не дочекавшись

сам у кімнаті 
слухаю музику яку слухав колись 
щоб віднайти у пам’яті те що відчував тоді 
і перечитую книжки 
щоб повернути собі той давній шал

дешеві втіхи і сльози

як мало нам потрібно для того щоб почуватися самотніми 
як небагато можемо винести з досвіду

знаємо про все наперед але не зробимо нічого аби щось змінити 
повторюємо помилки своїх батьків 
вбиваємо одне одного навзаєм своєю любов’ю 
вимагаємо більшого а отримуємо тільки звинувачення 
однаково ненавидимо всіх і продовжуємо вибачатися перед ними 
засинаємо не кажучи добраніч але прокидаємося і кажемо доброго ранку

це така гра 
всього лиш гра 
банальність яку повторюють усі 
навіть тварини
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україна

не подобається мені надто багато речей 
я не перебірливий не претензійний і не вимогливий 
але не подобається мені надто багато речей

не подобається мені 
коли хочуть видатись ориґінальним чи неординарним 
не подобається мені 
коли замість «курити» пишуть «палити» 
не подобається мені 
коли вдають що знають хоча насправді не знають 
не подобається мені 
коли посилаються на усталену думку 
не подобається мені 
коли в присутності інших людей голосно говорять по мобільнику 
не подобається мені 
коли чомусь надають надто великого значення 
не подобається мені 
коли в громадському транспорті висить наклейка з написом «на коліна перед україною» 
не подобається мені 
коли змушують виправдовуватися 
не подобається мені 
коли доводиться відвідувати державні установи 
не подобається мені 
коли надміру розважливі чи впевнені у завтрашньому дні 
не подобається мені 
коли арґументом є фраза «а що подумають люди?» 
не подобається мені 
коли відсутнє почуття гумору 
не подобається мені 
коли ставлять запитання на які знають відповіді 
не подобається мені 
коли довго і наполегливо переконують 
не подобається мені 
коли кажуть ми там де б мали казати я і навпаки 
не подобається мені 
коли намагаються щось приховати а воно вилазить

(а ще мене тягне блювати від словосполучення «творча особистість»)

о так 
не подобається мені надто багато речей 
я не вибагливий не примхливий і не прискіпливий 
але не подобається мені надто багато речей 
надто багато
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можливо якби жив деінде 
не подобалися б мені зовсім інші речі 
можливо якби жив деінде 
не було б речей які мені не подобаються 
можливо якби жив деінде 
було б набагато більше речей які мені не подобаються

можливо якби жив деінде 
можливо якби жив

але не живу 
і нічого не бачу 
і нічого не чую

мене тут нема
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ід

знову мені снилась 
знову і знову

якщо так часто снишся 
то може зателефонуєш? 
або хоча б напишеш есемеску чи мейла? 
розкажеш як в тебе справи 
чи нічого не розкажеш 
а я тобі відповім 
або не відповім 
що снилась мені сьогодні 
знову снилась

але як зателефонуєш 
чи як напишеш? 
не маєш ні мого номера 
ні моєї адреси

ніяк не напишеш і ніяк не зателефонуєш 
будеш і далі снитися 
або не будеш 
або прийдеш і скажеш привіт 
або не прийдеш і не скажеш 
і нічого не буде 
бо не буває нічого 
але прокинувся 
і зрозумів що знову мені снилась 
знову і знову

вранці ще думаю про тебе 
а після обіду вже нічого 
вже нічого
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виключений зі зборів

коли я пишу вірші 
я випускаю підсвідоме — 
подихати свіжим повітрям 
і щоб не затхло 
інколи

інколи вони течуть як гірська річка навесні 
в якій не поспішаєш купатися 
а потім 
коли приходить літо і спека і річка маліє 
я — збираю каміння

частіше я просто зриваю їх як доспілі яблука 
яких рясно росте в саду попід хатою 
щоправда іноді відрізаючи ножем підгнилі шматки

але ніколи ніколи 
вони не приходять до мене 
у вигляді свідка єгови 
і не кажуть 
добрий день 
чи не бажаєте ви поговорити про бога?
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бардо

я помираю щоночі 
і кожного ранку мушу народжуватися знову 
починати все спочатку

події вчорашнього вечора 
слова 
речі що здавалися важливими 
яскраві спалахи — 
все блідне у вранішньому світлі

ласкаво запрошую на поминки — 
мить коли я вже помер 
але ще не народився 
мить коли блукаю сновидіннями 
між смертю і народженням 
поки не прокинувся — веселіться

сліди вчорашньої розпусти 
ранковий болючий дзен 
початок нового дня 
перегар
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кастанеда

десь же ж має бути в мені те місце 
де зберігаються всі прочитані у дитинстві казки 
історії про піратів таємничі острови 
про двох підлітків що граються в індіанців 
канадські ліси та озера 
прерії бізонів 
міссісіпі 
десь же ж воно все є

зрілість вбиває всі прагнення 
зрілість 
ця потвора без обличчя і запаху 
зі звичками 
які з кожним роком 
чимраз глибше вгризаються в тіло

але ж повинен десь бути той закамарок 
де віднайдуться всі дитячі забавки 
згублені в підлітковому віці 
складані ножі 
саморобні луки 
брелоки для ключів 
пофіґізм

пофіґізм зрілості 
кохана 
це не та дитяча байдужість і відкритість до світу 
пофіґізм зрілості вбиває 
вбиває поволі і методично

і якщо я ще ходжу 
намагаюся щось робити 
то тільки через сподівання віднайти в собі те місце 
де зберігаються всі прочитані в дитинстві 
історії про незнані світи
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всесвітнім поетичним читанням присвячується

фотографуйте мене — 
я ж поет! 
трахайте мені мозок — 
я ж поет! 
беріть в мене інтерв’ю і беріть у мене в рот — 
я ж поет!

самі цього хотіли 
я ніяковів і соромився 
знічувався і опускав погляд додолу 
але ви казали ось подивіться 
це поет! 
тепер самі розгрібайте

я розлінився 
я був лінивий а тепер ще більше розлінився 
я писав вірші а тепер пишу тільки «поезії» 
мушу ще більше курити і пити 
мушу ще більше вбиватись 
бо ви сказали поет

годуйте мене — 
я ж поет! 
купіть мені квиток зі львова до франика — 
я хочу додому 
я поет! 
спіть зі мною 
живіть зі мною — 
кожен справжній поет мусить мати вдосталь сексу і сну

я не ходив на ваші мудацькі збіговиська — 
я тинявся на самоті 
я мав друзів і мав жінку — 
тепер маю читачів і шанувальників 
я зав’язав з алкоголем і мав повні кишені трави 
але ось прийшли ви і сказали подивіться 
це поет!
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і тепер я знову мушу пити 
знову мушу писати ці йобані маніфести 
щоб розставити все на свої місця 
мушу запліднювати кожну зустрічну і виховувати байстрюків 
давати вам інтерв’ю та в рот 
ставати до фотографії 
до шлюбу 
до розстрілу 
оголюватися 
знімати штани і дрочити 
і кожним своїм жестом 
кожним шрамом 
кожною ділянкою шкіри 
показувати що я поет 
і що я знаю більше ніж ви 
хоч я взагалі ніхуя не знаю 
і показувати кожен свій шрам 
і відточувати кожен свій жест 
бо ви тільки на це реаґуєте 
бо ви кажете поет 
навіть не розуміючи що воно все гівна варте
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пасажир

чи закінчилося норвезьке літо там 
так само як і тут? 
чи так само триває середземноморська осінь 
там як і тут? 
чи ті всі хто залишився 
продовжують проводити час так само 
як проводили його до того дня коли я поїхав звідти?

був я і було місто — 
пси дерева люди вулиці 
а тепер що? 
інше місто й інший я? 
чи інший я тож і місто інше? 
чи можливо усе це насправді нічого не означає 
і ми тільки пасажири 
що дивляться на світ крізь вікно автомобіля поїзда чи автобуса?

ось вони знову всі переді мною — 
обличчя моїх друзів 
живих і мертвих 
кожен зі своїм персональним футуризмом 
та історією хвороби

лещата часу стискають чимраз сильніше 
ми вирушаємо і повертаємося 
і наша мандрівка триває без кінця та початку

наші міста — у нас самих 
ми самі — в дорозі
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найслабша ланка

найбільшу ніжність до неї 
я відчуваю зранку

спокійне світле обличчя 
щойно після сну 
не зіпсуте денними переживаннями 
стресами 
розмовами з працівниками держапарату 
фриками 
і просто їбанутими

і я — щойно після сну 
зі своїм похміллям і перегаром 
від якого вона кривиться 
і каже 
почисть зуби

ідеальна пора для ніжності 
і сентиментальності

але найбільше я люблю її опівночі 
вкладаючись спати 
обнімаючи її 
притуляючись стопами до її стіп 
стегнами до її сідниць 
і грудьми до її спини

щойно як кілька хвилин 
чи кілька десятків хвилин тому занурена в сон 
тепла 
погідна 
стомлена денними переживаннями 
стресами 
розмовами з працівниками держапарату 
фриками 
і просто їбанутими

любов приходить опівночі 
ніжність — вранці 
між ними — сон 
все решта — те що називають життям

тепер знаєте 
коли мене можна вбити
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анкетні дані

найсамотніше почуваюся в громадському транспорті 
багато курю майже не п’ю 
бібліотека поповнюється 
вдосталь музики і трави 
не належу нікому навіть собі 
влаштовує все і не влаштовує нічого 
не маю закордонного паспорта зате маю внутрішню еміґрацію 
промовляю тихо 
пишу їм вештаюся приглядаюсь

і якщо вже аж так потрібно 
то ні — 
не ходжу до церкви і молюся не щодня

але вірую в єдиного бога отця 
вседержителя 
творця неба і землі і всього видимого і невидимого 
і в єдиного господа ісуса христа 
сина божого 
єдинородного 
від отця народженого перед усіма віками
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привид

мертвий що потребує живих людей — 
дружить з ними 
п’є з ними 
курить з ними 
спить з ними 
мертвий що ходить містом

всі його люблять 
всім з ним добре і легко — 
мертві не створюють проблем 
мертві не ображаються 
мертві не нарікають 
мертві зрештою не можуть ще раз померти

ще зовсім недавно був живий 
ще зовсім недавно мав серце і мав душу 
мав якісь бажання і якісь примхи 
казав люблю 
хочу 
вірю 
боюся 
не вмію 
сподіваюсь

нині вже мертвий 
не має ні того ні того ні того ні того 
і вже нічого не каже 
але й надалі потребує живих людей 
дружить 
п’є 
курить 
спить 
ходить містом

без бажань 
без страху 
без радості 
без смутку 
без запитань 
без любові 
без душі 
без серця
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стрітення

пересидіти кінець лютого в хаті 
нікуди не виходити 
хворіти легкою застудою 
як завжди читати багато хороших віршів 
як завжди слухати багато хорошої музики 
як завжди курити багато сиґарет і пити багато чаю 
дивитись у вікно 
не робити нічого що відволікає 
не реаґувати на зовнішні подразники 
не думати 
спати їсти молитись 
така вона — ця найсмутніша пора року 
без нікого 
без друзів жінок алкоголю трави 
без себе
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два поїзди що рухаються назустріч один одному

я звільнився з роботи 
щоб проводити більше часу з тобою 
кохана

я забув усіх своїх друзів 
щоб проводити більше часу тільки з тобою 
кохана

я вбив час 
щоб бути з тобою завжди 
кохана

(нік кейв чотири рази співає 
do you love me?)

першими зазвичай 
приходять запахи 
тих забутих місць

потім з’являються плями 
що вимальовуються як шматки 
тодішньої реальності

потім я починаю 
чітко бачити обличчя 
і чути голоси

(нік кейв співає 
like i love you)

а потім 
я повертаюся до тебе 
кохана

повертаюся до тебе 
кохана

повертаюся щоб почути 
коханий 
чи любиш ти мене так 
як я люблю тебе?
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прокляті поети

ось тобі список усіх проклятих поетів — 
тих що задихалися на пиятиках в прогнилих сирих підвалах 
і тих чиїми нічліжками були готелі переповнені тарганами та чужими сновидіннями 
тих хто галюцинував макабричними візіями в психлікарнях і лазаретах 
і тих хто брав участь в заколотах революціях та війнах 
тих що покінчили життя самогубством молодими 
і тих які дотягли до глибокої старості і відійшли тихо 
тих що викрикували прокляття на площах міст 
і тих котрі малювали зловісні криптограми на стінах в’язниць 
тих хто завжди тримався темного боку вулиці 
і тих кого освітлювали софіти

запам’ятай ці імена 
і потім — 
коли будеш порпатися в бібліотечних каталогах — 
вибери собі кількох навмання і спробуй уважно вчитатися 
в їхні похмурі одкровення та пророцтва

я чекатиму тебе на розі 
між заходом сонця і дванадцятою ночі 
ми підемо їм услід і я розкажу тобі про всі таємниці 
що ховаються за їхніми віршами 
і ти зрозумієш що кожне слово яке вони написали 
їм нашептав бог 
але рукою вже водив диявол
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прощальна листівка

це місто вбило мене 
і я ніколи більше не зможу сказати тобі 
тих щемких найніжніших слів які казав раніше 
і ніколи більше ти не принесеш мені серед ночі води 
так мало статись 
вибач 
вибач що брехав тобі 
вибач що кохав тебе і був поряд

це місто вбило мене 
ніколи вже я не буду таким яким був раніше 
і ніколи більше ти не почуєш від мене 
тих щемких найніжніших брехливих слів 
якими я вимостив нам дорогу до цього пекла 
вибач

це місто вбило мене 
і так інколи буває що треба померти аби могти жити далі 
й інколи варто нарешті зупинитися щоб зрозуміти — 
брехня 
кожне слово яке я промовляв було брехнею 
брехнею кохана пахне наш з тобою одяг 
брехнею я тебе пестив ці два роки 
брехнею стоять тобі в горлі сльози 
вибач

можна було б продовжувати далі 
але це місто нарешті вбило мене 
і ніколи більше ти не почуєш від мене 
тих солодких слів 
від яких тепер не можеш спати 
і від яких тобі болить 
вибач
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глушман

я визирнув за вікно 
і небо сказало: буде дощ

я вийшов з під’їзду 
і вулиця сказала: пахне жасмин

я прийшов до парку 
і дерева сказали: вітер у верховіттях

так до мене тепер промовляє світ 
тепер тільки так

колись було по-іншому 
колись я їв черешню просто з дерева 
а полуницю просто із землі 
знав у якому місці сходить сонце і в якому заходить 
коли починають співати птахи і коли замовкають 
світ був ближче і я чув його виразніше

трава була зеленіша 
небо — блакитніше

а світ 
промовляв пошепки 
і промовляв криком 
світ промовляв схлипом 
і риданням та виттям промовляв теж

тепер я найбільше що роблю 
так це визираю за вікно 
виходжу з під’їзду 
гуляю парком

тепер я найбільше що роблю 
так це йду до річки 
роззуваюся 
і босий ходжу камінням

але цього замало — 
щоб чути і бачити 
цього замало

світ залишився 
я віддалився — 
вдаю що не бачу 
світ продовжує промовляти — 
вдаю що не чую

ховаюся
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відхід

мені вже остогид мій ліричний герой 
остогидло його постійне якання і копирсання в собі 
роз’ятрювання ран що давно загоїлись і самозакохане любування 
ходіння по колу і повторення однієї й тієї ж мантри

я дописую цю чергову епопею мандрів пам’яттю 
епопею теперішнього і минулого 
всіх переходів і меж 
хроніку внутрішнього опору 
і випускаю нових героїв 
з новими імена та звичками 
залишаючи собі місце десь на узбіччі

його ж залишаю там де йому затишно 
де в очах відбивається небо а не вікна багатоповерхівок 
де чути гудки паровозів на сортувальній станції зарослій подорожником 
де повітря густе солодке і липке як патока 
де мереживо павутини обплутує трибуни стадіону на якому він виріс 
де так спокійно і тихо що можна слухати й розглядати як пропливає час 
залишаю його серед тих ландшафтів яких він так уперто тримається

і ось він уже там 
стоїть дещо розгублений і зніяковілий ніби в тумані 
не спроможний більше нічого сказати 
чистий як після хвороби 
як після смерті 
сам
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уроборос

можеш тепер піти за кожною жінкою 
яку тільки захочеш 
але не зможеш їй дати більше любові 
аніж дав тій 
можеш цілувати 
пестити 
казати люблю 
але не зможеш дати більше любові 
аніж дав тій

світ замкнувся на собі 
можеш тепер робити все що захочеш 
можеш тепер спати з кожною жінкою 
яку тільки захочеш 
але не зможеш їй дати більше любові 
аніж дав тій 
світ замкнувся

світ замкнувся і тепер він увесь твій 
можеш вбитись і нічого не буде 
можеш піти з кожною жінкою яку захочеш 
цілувати її 
пестити її 
казати їй люблю 
але нічого не буде 
нічого і ніколи більше не буде 
бо ніколи і нікому не зможеш дати більше любові 
аніж дав тій



поґо

2012



дивні речі творяться у цьому світі. інтроверт набагато більше 
може сказати своїм мовчанням, ніж логорейний екстраверт, який 
в жаху від світу не замовкає ніколи. інтроверт-екстраверт. круть-
верть. заюзані інь-янь. зализані чоловік-жінка. мірекові боднареві 
потрібно було поїхати до львова. мірекові боднареві потрібно бу-
ло втратити львів, за яким він поїхав. міреки боднарі не прижива-
ються у львові. хіба що в лютому генделі Bukowski. Bukowski давно 
слідкує за міреком боднарем. Bukowski колись був міреком бод-
нарем і ніяк не може заспокоїтись. як привид. його заспокоює мі-
рек боднар. мовчанням. або танцем поґо. танцем, який танцюють 
тільки з розбитою головою.

олег гнатів



оленці





Дівчинко моя, прощавай. Дивними були 
наші дні. І короткими. Хай простить 
нам Бог, що ми зазнали так мало щастя 
разом. Я буду думати про тебе ще.

Іздрик

Off with your head 
Dance until you’re dead

Yeah Yeah Yeahs
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intro speech

мій виступ починається 
я не прийшов сюди щоб розважати тебе 
не прийшов щоб годувати мертвими ідеями 
не прийшов щоб виставляти себе напоказ 
я прийшов щоб розказати кілька історій які стосуються нас із тобою

дослухай ці вступні акорди 
злови ритм 
і налаштуйся на мовчання 
я хотів би щоб у паузах між піснями звучала тиша 
вслухайся у себе 
спробуй почути чи там відбуваються якісь зміни

твоє серце твоя душа на час цього виступу належатимуть мені 
але тільки на цей час 
ні хвилиною довше ані хвилиною менше 
після завершення я відпущу тебе і ти знову залишишся на самоті 
навіть якщо завершення не буде 
навіть якщо ти ніколи не була самотня

я починаю 
і сьогодні я співаю тільки для тебе
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5:1

* * *

пройшла
подивилася в очі 
і вдала що не впізнала

так ніби не через неї не спав 
так ніби не через неї голодував 
ніби не вмер
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фашизм

рішення остаточне і оскарженню не підлягає

ох 
які це чудові і милі слова 
як би я хотів частіше їх чути від інших 
як би я хотів їх частіше говорити самому собі

бо очікування вбиває 
невизначеність вбиває 
терпіння вбиває

а потрібно більше рішучості 
а потрібно більше натиску 
певності і нахабності потрібно

розм’якшує мене сумнів 
робить слимака слизького з мене 
плазую 
вагаюсь вагаюсь

а потрібно ще більше зухвалості 
а потрібно ще більше упертості 
спротиву потрібно 
одухотвореності

але я знаю 
фашизм мене порятує 
сонячний фашизм

створю диктатуру самому собі 
сам собі стану диктатором 
викрикуватиму накази: 
розстріляти! 
повісити! 
в газову камеру його! 
і сам їх виконуватиму

о так 
спроможний ще я на великі вчинки 
спроможний

фашизм мене порятує 
сонячний фашизм
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алкоголь

від нового життя годилося б чекати нових звичок 
натомість повернувся до старих

вже знову з кимось бився 
вже знову чіпляюся до офіціанток 
вже знову не пам’ятаю як потрапив додому

це горілка мною керує 
це не я 
не я

єдине що залишилось — оцей «не я» 
був не я і знову не я

не я п’ю 
не я курю сиґарету за сиґаретою 
не я знову п’ю

але прошу тепер не говорити до мене 
я вас не слухаю 
колись слухав а тепер ні 
уже зробив ту фатальну помилку 
більше не потребую слів
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кінестезія

вулиці і площі залиті світлом 
світло на деревах 
світло на будинках 
світло на людях 
птахи транспортують світло під крилами 
автомобілі 
бруківка 
прохолодний березневий полудень 
вихідний 
світло

(а всередині чорно 
а всередині темно 
а всередині пусто)

серед всіх цих туристів 
почуваюсь туристом в цьому місті 
почуваюсь туристом бо таки турист

а десь між мною та одягом існує тіло 
між мною та одягом вулицями людьми 
але я — це не тіло 
не належить воно мені 
не хочу 
заберіть собі 
зболене втомлене 
заберіть собі 
волосся шкіра нігті кістки жовч 
ще якісь субстанції 
а де я? 
бо ж не оце тіло з плоті і крові 
вже б давно позбувся 
якби не знав що після цього світла буде таке ж саме — 
болюче і нестерпне

не хочу нічого робити 
нікого бачити 
не хочу нікого торкатись 
бо брудний 
то тіло ходить 
то тіло щось робить 
когось пестить 
цілує 
говорить 
не я
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все залито світлом 
а всередині — чорно 
все залито світлом 
а всередині — темно 
пусто всередині

серед всіх цих туристів 
почуваюсь туристом 
почуваюсь туристом бо таки турист 
бо брудний

хотів би думати що коли промовляю: люблю 
то промовляю я 
коли зраджую — зраджує тіло

боже 
якщо можеш — 
пообіцяй інше світло
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* * *

на зло
сказати їй на зло: 
то не про тебе всі ті вірші що я написав 
то про ту 
нову 
і хоча б у такий спосіб бути пророком
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3:1

опортунізм

що ти знаєш про життя 
ти 
пристосуванець 
ти 
амеба?

жінка 
що наливає алкоголь в привокзальному барі 
знає більше

що ти знаєш про життя? 
хто дав тобі право писати вірші? 
ти 
неспроможний навіть віднайти в собі іншого

підлітки 
у стані постійного збудження 
знають більше

пиши далі 
тішся 
може ще випишеш щось нове для когось
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чорний вихід

в кишені наплічника бряжчать в’язки ключів

ці — від дому 
де прожив дев’ятнадцять років сам 
ці — від дому 
де живе та з якою прожив останні два роки 
ці — де живе та з якою живу тепер 
ці — де живе та з якою житиму найближчі кілька днів

а найглибше — та в’язка 
що відчиняє двері 
які ведуть на дах того дому 
що його ще нема

хочу літати 
і буду літати 
але мушу ще трохи зачекати
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лінґвоцид

а може досить користуватися словами 
що вийши з ужитку? 
оновлення потребує твій персональний словник 
не можна вживати ті самі 
які мав перед смертю 
мова мертвих вимагає інших 
сподівався що будуть непотрібні взагалі 
але ні — як бачиш лишились 
лишились старі 
оце справді покарання 
мати слова але бути змушеним вигадувати нові 
бо вийшли з ужитку 
бо смердять 
бо мертвий
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чотири любовні вірші 
посеред ночі між весною і літом 
з суботи на неділю

1.

після цілоденної домашньої пиятики 
врешті виходить на вулицю

виходить на вулицю 
шукає її 
приглядається 
має кілька розпізнавальних ознак

має кілька розпізнавальних ознак 
але помиляється 
помиляється кожного разу

(трамвай «двійка» 
якісь кнайпи 
куди вона ходить на бехерівку і віскі 
трамвай «двійка» 
її друзі 
трамвай «двійка» 
зупинка звідки їздить до свого пса і мами 
трамвай «двійка» 
блядь! 
«двійка» трамвай)

блукаюча зла примара посеред міста 
з нею але без неї

нічого 
нічого 
не сьогодні так завтра 
ще знайде 
знайде 
а тепер блює
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2.

прийшов під її вікна 
світилось 
постояв 
подивився 
і пішов геть

хотів зателефонувати 
але викинув мобільник 
хотів постукати 
але мав пальці в крові 
хотів закричати 
але прокурив голос 
хотів кинути каменем 
але були тільки пісок і листя

світилось 
постояв 
подивився 
і пішов геть
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3.

а як не буде нічого кращого 
то щось придумає 
завжди це вмів

виходив останньої миті 
мив за собою посуд але залишав протяг

кохав але не хотів кохати 
їв пив спав 
вигулював її пса 
користувався душем 
але не хотів кохати

вмів дбати про себе 
про інших 
але не про неї 
казав: хочу але не вмів хотіти 
не брехав але хотів брехати

мовчав

бо знав що завжди може щось придумати 
бо все чого навчився — відкладати на завтра
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4.

засидівся аж не помітив 
що перейшли на літній час 
загубився в годинах

півень на ратуші пропіяв ранок 
віднайшов себе посеред світанку на холодній бруківці

місто виригнуло й забуло

перечитав усе написане за ніч 
скривився 
і витер
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9:1

мертвою зоною блукає хворий звір

бар в якому познайомились 
інші місця які вона відвідує 
район де живе 
провулки якими ходить на роботу — 
обминаєш десятою дорогою 
(хоч інколи треба)

трамваєм що ним їздить додому — 
не користуєшся 
(хоч інколи треба)

а все заради чого?

а все заради того 
щоб не зустріти випадково 
і не зґвалтувати просто на вулиці 
на очах у всіх

мертвою зоною блукає хворий звір
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діалог розлучених

зраджував? 
з багатьма але по разу 
ти? 
зраджувала 
з одним але багато 
вернешся до мене 
ні 
це не запитання 
тоді так 
і на скільки цього разу? 
до кінця 
поки смерть не розлучить нас 
добре 
куплю тобі пістолет
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поки не зм’якну і не вислизну

було б прекрасним 
майже божественним заняттям 
якби не вимушена необхідність після всього 
залишати її в ліжку наодинці з оргазмом 
(звивається 
вже не кричить 
не благає 
збитим подихом видає приглушені звуки) 
і йти до ванної мити руки 
повні теплої липкої сперми 
а потім вертатися 
лягати біля неї 
і ще кілька хвилин 
як звірі 
внюхуватися в запах сексу

тож не питай чому не кінчаю 
чому зупиняюся час від часу

зупиняюся щоб продовжити 
не кінчаю щоб затягнути до тієї миті 
коли знесилені і мокрі 
позасинаємо 
поглинуті одне одним
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схизма

а що найпечальніше в світі?

коли закінчується пляшка 
коли закінчуються сиґарети 
коли закінчується трава

але це дрібниці

найпечальніше коли вона каже: 
ти не проти сьогодні заночувати у себе вдома?
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примітивні форми

улюблена гра — «змійка» 
улюблена поза — місіонерська 
улюблені сиґарети — «прилуки» 
(хоч та мала сучка присадила на «camel») 
улюблений напій — горілка змішана з соком (в барі) 
зелений чай (вдома) 
улюблене заняття — пити (в барі) 
спати (вдома) 
писати курити (всюди) 
улюблений стан — після трави 
улюблений танець — поґо 
улюблений колір — чорний 
(також сірий) 
улюблена фраза — не знаю

(але єдине без чого справді не зможу прожити — музика)

більшого не потребую 
задовольняюсь малим 
почуваюся самотнім 
хоч таким не є
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любиш мене — люби мого собаку

мала божественну усмішку з ямкою з одного лиш боку щічки 
мала божественні рухи руки губи тіло

дитячу безпосередність з якою роздягалась і одягалась 
вдячність з якою приймала і віддавала 
легкість з якою ходила засинала прокидалась 
ніжність з якою кінчала цілувала пестила —

все перервала 
однією фразою 
о шостій ранку:

вигуляєш кессічку?
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тотальний футбол

кожен намагається щось донести до мене

найкращий друг переконує: 
це жадібність 
вона безкінечна 
мусиш з двох обрати одне

телевізійна стрічка новин каже: 
мешканці поселення 
що складається винятково з жінок 
сповідують буддизм і мають власну мову 
в якій відсутні слова 
що могли б означати «батько» або «чоловік»

джонні роттен вже третій день поспіль кричить в голові: 
fuck this and fuck that 
fuck it all and fuck a fucking brat

та до якої прислухаєшся найчастіше 
(бо жінка 
єдина справжня жінка в твоєму житті) 
майже заставила повірити: 
хай якою дорогою хто йде — 
всі приходять до одного й того ж самого місця

відвертаюся від усіх 
йду дивитися футбол — 
грають голландці
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страсний тиждень

пропив гроші відкладені на похорон 
пропив гроші відкладені на день народження 
пропив гроші відкладені на квартплату 
пропив гроші відкладені на траву

завтра мав іти до перукарні 
але не піду 
не маю за що 
пропив сьогодні

проп’ю гроші відкладені на їжу 
проп’ю гроші відкладені на випивку 
і нарешті почну постити
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останні дні

весна а ніби осінь 
багато мертвого листя 
запах зораної землі 
розгулюють коти 
усі щось палять 
птахів не видно зовсім 
знову босий ходив уві сні 
вітер такий що продуває наскрізь 
стан речей не сприяє розмовам 
учора впало небо 
і страх уже не відпустить 
густою прозорою слиною повен рот

завтра прийде апокаліпсис — 
бо я так захотів 
і пізно щось міняти
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7:1

літературна автобіографія

найанемічніший з усіх анемічних 
найпасивніший з усіх пасивних 
досконало безідейний 
виразно мовчазний 
зачинений у собі 
з єдиною тільки примхою: 
спати з нею



194 Мірек Боднар

мірек мене звати

єдине що можу зробити тобі — кунілінґус

не дивись на мене 
не кивай на мене 
не говори до мене 
не торкайся ніби ненароком рукою

не зможу дати тобі дітей 
не зможу дати тобі любові 
не зможу дати тобі грошей 
не зможу навіть розмови дати

можу зробити кунілінґус

не хочу слухати всі ті нісенітниці 
про твоє минуле життя — 
де вчилася 
з ким зустрічалася 
як проводила час — 
ніколи не було мені цікаво

є тільки ти і я 
і є мить яка щойно трапилась 
і мить яка трапиться от-от 
між ними — прірва 
і ми повинні заповнити її собою

тож не розказуй мені всі ті нісенітниці 
хочу тебе вже і тут 
зроблю тобі кунілінґус

написав кульковою синьою ручкою 
своє ім’я 
на тильній стороні її долоні 
(ніяк не могла чи то розчути 
чи то запам’ятати) 
попрощався 
і пішов
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маркований маршрут

рахую синці на тілі

впав з похмілля зранку у ванній 
катався на велосипеді 
випадкова бійка на вулиці 
не розминувся з дверима у барі після п’ятого пива 
кохався 
випав з балкона (другий поверх 
нормально 
розлогий кущ шипшини) 
переходив дорогу і наткнувся на бампер

сім прекрасних галактик 
жовто-зелених 
темно-фіолетових 
майже зблідлих 
різної форми і величини 
різного віку

по них згадую 
де був і що робив останніми днями 
розказують про все

коли замовкають — спілкуюся зі шрамами
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хтонічний період міфології

сам на сам із містом 
хочеш напитися — напиваєшся 
не хочеш — не напиваєшся 
хочеш з кимось розмовляти — розмовляєш 
не хочеш — не розмовляєш ні з ким 
хочеш гуляти — гуляєш 
не хочеш — напиваєшся 
хочеш спати — спиш 
не хочеш — не спиш 
хочеш їсти — їси 
не хочеш — напиваєшся

сам на сам із містом 
слова які знав тільки з пісень 
пробуєш язиком 
пучками пальців 
ліктями і колінами

споглядальний пункт імені самого себе

коли падаєш на землю — 
голосно смієшся і корчиш ґримаси 
лежиш на спині 
куриш сиґарету 
дим випускаєш у небо 
куриш сиґарету і голосно смієшся 
корчиш ґримаси

встаєш 
обтріпуєшся 
і починаєш танцювати поґо 
люди обходять стороною 
танцюєш поґо 
і радісно кричиш:

замолоду вмерлий! 
вічно живий! 
вічно живий! 
замолоду вмерлий!
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перед словом була музика

я побачив з вікна як ти ідеш вниз вулицею 
закричав до тебе але ти не почула 
приліг і спробував заснути 
сподіваючись що ти пройдеш ще раз 
але ти так і не з’явилася 
я не хочу щоб ти дала мені спокій

що ж — 
кожного разу коли бачу тебе я роблюсь хворий 
і кожного разу коли думаю про тебе 
що ж — я роблюсь хворий 
і кожного разу коли снишся мені 
що ж — я роблюсь хворий 
і кожного разу коли плачу по тобі 
що ж — я роблюсь хворий 
я не хочу щоб ти залишила мене в спокої

нік кейв знову проспівав усе 
навіщо продовжуєш писати?
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бла-бла-бла

ти можеш заборонити писати тобі 
можеш заборонити телефонувати тобі 
можеш заборонити приходити і стояти під твоїми вікнами 
але не можеш заборонити писати про те 
як пишу тобі 
телефоную 
як приходжу і стою під твоїми вікнами

я можу забути усе що між нами було 
(вже забуваю) 
можу витерти всі твої листи і есемески 
(вже витираю) 
можу спалити всі ті місця які ми з тобою відвідували 
(вже палю) 
можу вбити себе 
але не можу вирвати собі язика і заставити мовчати 
заставити заткнутися щоб не розказував усім:

була лесбійкою 
найерогенніша зона — груди 
паскудне татуювання на поясниці 
ідеальне чисте тіло під шовковим японським халатом 
ідеальне помешкання 
кілька милих звичок 
минулого літа працювала офіціанткою в байкер-пабі в судаку 
відкладає гроші на цьогорічний «sziget» 
вчиться їздити на велосипеді 
жодного разу не кінчив на неї — не хотів бруднити
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оглядове колесо сансари

подолати прірву між «треба» і «хочу» 
подолати вагання між статикою і динамікою 
знову зажити щасливо 
збудувати дім 
посадити дерево 
зробити їй сина 
померти в теплому ліжку ві сні 
вийти 
подивитись на все згори 
і написати богові заяву про звільнення:

їбав у рот вічне повернення 
прошу звільнити за непридатністю
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1:1

абсолютно непотрібний і жалюгідний лист

божеволію по тобі 
думаю про тебе весь час 
кожної години 
тобто не думаю але згадка про тебе присутня постійно 
хоч про що думаю — все обертається довкола тебе 
вибач що не пишу не телефоную 
просто знаю що ми не будемо разом 
надто різні 
це закоханість 
мені було неймовірно добре з тобою 
хоч я це ніяк не показував 
я насолоджувався кожною хвилиною з тобою 
я полюбив нарешті це місто завдяки тобі 
полюбив з усіма його кнайпами і трамваями 
людьми і деревами 
собаками й птахами 
дітьми 
я обожнював дивитися на тебе 
мені подобалось як ти ходиш їси 
спиш сидиш смієшся говориш лежиш 
цілувати тебе пестити просто торкатися 
кохатися обнімати тебе засинати з тобою прокидатися 
їсти з тобою пити з тобою спати з тобою 
приймати душ носити на руках і навіть прощатися 
ти прекрасна ніжна тендітна маленька 
жіночна дитяча серйозна смішна 
весела доросла розумна мудра 
але це закоханість 
вона минає а потім вилазить усяка хуйня — 
звички уподобання переконання характер принципи 
і з тим треба давати раду 
треба кохати аби давати раду 
я ж надто непостійний у житті 
надто лінивий 
слабохарактерний і безвольний 
аби могти любити по-справжньому 
і знаю що ти варта набагато кращого чоловіка за мене 
вибач 
вибач 
це все так дурнувато 
і те що тепер пишу 
і те що не можу нічого сказати вголос 
так хочу бути поряд з тобою
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і так не хочу жодним чином образити тебе зробити тобі боляче 
бо й так наробив купу дурниць 
і мушу тепер розгрібати все 
вибач 
вибач 
кохаю тебе 
може ще колись

p. s. так інколи хочу говорити з тобою 
але есемесками 
бо неспроможний говорити вголос 
але ти зазвичай мовчиш 
у есемесках 
але спроможна прекрасно говорити вголос 
ось вона — 
прірва

твій поет
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8:1

* * *

коли прийшло світло
було вже занадто пізно 
занадто темно 
вже спав — 
обличчям до стіни

не спав 
але вдавав 
що спить
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* * *

річ не в тому
що звільнили з роботи 
річ не в тому 
що нема де жити і що їсти 
річ навіть не в тому 
що нема за що пити і купувати траву

річ у тому 
що вона сниться майже щодня 
і прокидаєшся убитий 
і не хочеш нічого робити

лежиш 
дивишся у стелю 
слухаєш як б’ється серце
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* * *

після того як зруйнував усе
з’явилося повно часу

гадаю бог терпить усе для того 
щоб після кінця світу 
нарешті подумати про себе
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* * *

спершу вважав
що виніс 
правильне рішення

потім було погано 
завагався

немає правильних рішень для себе — 
подумав — 
тільки для інших

насправді без різниці — 
все одно час покаже 
що всі рішення правильні 
і що було добре
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* * *

один розумник недавно переконував мене
що мушу подорослішати 
перестати нищити себе 
і взятися за голову

хотів послати його 
але тієї ж миті пішла мені кров з носа 
і я знепритомнів
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* * *

ліг спати пізно
відчинив вікно щоб слухати ніч 
прокинувся перед полуднем 
квітень наніс снігу

зима повернулася 
хоче щось сказати

вислухав її і сказав: 
добре 
тільки забирайся

надвечір сонце грало в калюжах

потім провал у пам’яті 
але напевно знову вернулася 
бо збрехав
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* * *

страх став звичкою
змагається з вірою

сиджу 
спостерігаю за цим двобоєм 
підбадьорюю обидвох

коли хтось падає 
зриваюсь 
підбігаю 
і починаю рахувати до десяти

марно 
нокдаун за нокдауном
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* * *

знову руки тремтіли вранці
не міг ні їсти приготувати 
ні кави зварити

вчора потрапив додому дивним маршрутом 
сьогодні все виблював

підлив квіти на могилі 
і запалив згаслу лампадку

поприбирав у хаті 
викинув старі речі 
довго молився 
аж слова втратили значення 
і привітав новий день

вечір покаже 
хто тут був господарем 
і кому належало це нікчемне життя
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joy division cover songs

i remember nothing

не надто приємне заняття — 
перечитувати зранку нічні есемески 
намагатися прослідкувати події вчорашнього вечора 
за потоком нікчемних слів і фраз

тут уже був п’яний але ще притомний 
тут почалося падіння 
тут уже кровоточив оголювався повзав на колінах благав 
і виглядав жалюгідніше за найжалюгіднішого хробака 
відро з помиями 
падло яким навіть шакали й гієни погребували

спробувати розсміятися 
заглушити думки музикою 
прийняти душ і зварити міцну каву 
викинути нарешті телефон 
і забути про все
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atrocity exhibition

придумав собі нову релігію 
і тепер молюся тільки так:

«мудак нікчема ідіот»

ті з ким давно не бачився питають: 
як там дружина? 
передавай вітання 
відповідаю:

«розлучився 
мудак нікчема ідіот»

ті з ким бачився нещодавно питають: 
як там та твоя нова? 
передавай вітання 
відповідаю:

«розійшовся 
мудак нікчема ідіот»

ті з ким бачуся щодня нічого не питають 
мовчки кивають на знак згоди

новий режим змушує до обережності 
на дзвінки не відповідаю 
пошту не перевіряю 
ні з ким не вітаюсь і не розмовляю 
ношу чорні окуляри 
коли все ж хтось упізнає 
роблюся лаконічний:

«мудак нікчема ідіот»

той ексгібіціонізм врешті колись мусив скінчитись 
за всі звірства які вчинив — тепер доведеться розплатитися

це був хибний шлях 
я пройшов його сліпим 
що зовсім не виправдовує мене 
але дарує надію на прозріння
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new dawn fades

скоро 
вже скоро засліпить яскравим світлом 
дні наповняться зеленню і дощами 
довгі довгі дні 
майже безкінечні 
вже скоро

босоніжки шорти і цілу купу футболок 
уже повитягував із шафи 
підстригся нарешті — вдома 
сам 
перед дзеркалом 
нормально

скоро 
вже скоро безліч алкоголю буде випито 
ще більше ніж до сьогодні 
ще цілющішого 
безліч трави буде викурено 
ще більше 
ще сильнішої 
нових віршів написано 
нових людей зустрінуто 
мільйони 
мільярди 
вже скоро

вийду надвір 
чистий охайний 
стану в найсвітлішому місці цього міста 
мружитимусь від сонця 
усміхатимусь усім 
віднайду втрачену любов 
обніму її поцілую 
і підемо світ за очі

нехай тільки проберуся крізь цю ніч 
нехай тільки догорить новий світанок
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sound of music

ясна річ — усе почалося з музики 
з якої почалося взагалі усе 
з тих двох касет 
що взяв у свого психотерапевта вольфа 
які йому переписав з бобін чи то федот чи то ярема

я підкручував звук на максимум 
касети шипіли 
але крізь поганий запис 
доносився крик відчаю і злості

я тоді ще не розумів про що співає цей кертіс 
але вже здогадувався — 
занепад руйнація безнадія 
міська анархія страх чорні галюцинації 
відчуження ізоляція смерть 
про що ще може розповідати така музика 
такий голос?

не буде просвітку в житті 
а як і буде то короткочасний 
ганятимешся за незвіданими втіхами як шалений 
чимраз ближче наближаючись до кінця 
так і не зумівши віднайти себе
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a means to an end

ніколи більше не залишай мене наодинці з моїми думками 
ніколи більше не відпускай мене самого 
бачиш тепер до чого це призводить

зрештою це не твоя вина 
що не зміг тобі нічого запропонувати

пам’ятаєш той день коли ми познайомились? 
і день що був одразу ж після нього? 
я ще довго не зможу спати спокійно 
пам’ятаючи як ми кохалися після першого ж побачення 
як падали з ліжка 
як ти відкривалася мені 
як нас огортала ніжність

я знаю безліч способів як покінчити з собою 
але не скористаюся жодним поки мене щось стримує 
я знаю безліч виходів із цього становища 
але не скористаюся жодним поки мені так добре 
я знаю безліч занять якими можна заповнити цей мертвий час 
але не скористаюся жодним поки не забуду тебе

писатиму й надалі 
поки не вичерпаються усі слова
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heart and soul

мертве серце 
хвора душа 
ха-ха!

цього хотів коли сипав обіцянками? 
цього хотів коли брехав 
брехав перш за все самому собі?

мертве серце 
хвора душа 
ха-ха!

усі твої прагнення марні 
усі дороги ведуть до тупика 
усі кого кохав 
щасливо живуть без тебе 
забувши всю ту огиду

мертве серце 
хвора душа 
ха-ха!

оглянься тепер назад 
що ти там бачиш? 
бачиш того безтурботного малого 
який щойно вперше пізнав радість онанізму? 
бачиш його шлях униз — 
дитячі сподівання 
наївні фантазії 
життя вичитане з книжок? 
бачиш що з того залишилось?

мертве серце 
хвора душа 
ха-ха!

не знайти ліків 
не реанімувати

мертве серце 
хвора душа 
ха-ха! 
все що у тебе лишилось — 
мертве серце і хвора душа
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2:1

вічне сяйво чистого розуму

скорчене тіло в ліжку під ковдрою 
четверта ранку

жахливий біль голови 
жахливий серцевий біль 
жахливий душевний біль

безсоння і сиґарети 
безліч сиґарет 
сиґарета за сиґаретою

з цього могло б щось вийти 
добре було б придумати щось нове 
якусь нову філософію чи релігію 
чи хоча б кілька нових слів 
нових ритмів

добре було б справді бути віруючим 
як богдана чи як отець ян 
зустріти будду 
вбити його 
і стати новим буддою 
підійти до христа і сказати: 
я повишу з тобою 
з іншого боку вистачить місця 
добре було б звільнитись від питання «чому?» 
добре було б бути мудрим 
добре було б нічого не знати

може у мить смерті 
може швидше 
може опісля 
але колись воно прийде — 
вічне сяйво чистого розуму
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поховайте мене за плінтусом

сопливо 
ще сопливіше 
слізно 
ще слізніше 
з кожним днем 
з кожним кроком 
з кожним жестом 
з кожним словом 
ще істеричніше 
ще жалюгідніше 
ще ближче до підлоги

упав і вже не встану 
знайшов собі чудове товариство — 
спілкуюся з тарганами 
поріднився з ними

огидно 
ще огидніше 
нікчемно 
ще нікчемніше 
ось вона — моя нова релігія 
ось вони — мої парафіяни 
вірні однодумці

залишуся там 
вже не довго терпіти 
поховайте мене за плінтусом
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speech about nothing

наближаючись поволі до виходу 
перебираючи в кишені використані трамвайні квитки 
нерозпаковані презервативи 
любовні записки від неї 
викидаючи все до смітника 
я оглядаюся назад і бачу:

від початку щось пішло не так 
десь допустив помилку 
а потім так і будував стосунки 
не зауважуючи хибності вихідних параметрів

що ж 
не так уже й страшно 
якщо ввімкнути на повний звук музику 
відвернутися до стіни 
і спробувати заснути — 
полегшення хоча б на кілька годин

і так щодня

час між сном і наступним сном 
можна проводити за розучуванням мантр 
і християнських молитов 
зав’язати з віршами 
і нарешті зайнятися музикою

знаючи що 
смерть — це не кінець 
а вихід — це вхід до чогось іншого 
інколи можна дозволити собі мить слабкості 
але ніколи не слід допускати щоб ця мить 
затягувалася довше ніж на той час 
за який викурюється сиґарета
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Мірек Боднар настільки відверто й детально пише про все, 
що легко можна дійти до висновку, нібито герой його віршів — 
сам автор. Настільки прозоро розпочинає книжку цитатою з 
Буковскі, що відразу починаєш у віршах шукати того Чарльза, його 
сліди. Але і перше, і друге — омана, флірт із читачем, «замануха 
на лоха». Бо перед вами не вірші, не філологічні вихиляси, перед 
вами — роздертий паспорт, кардіограма, фото в профіль і анфас. 
Тут багато любові, печалі й пофіґізму, але мало, смертельно мало 
ніжності. Відповіді на запитання — чому саме так, а не інакше, не 
навпаки? — ви не отримаєте, тут вам не довідкове бюро. І взагалі 
— відчепіться!

Андрій Любка



Я щойно втратив трьох жінок і пса.
Чарльз Буковскі



222 Мірек Боднар

самотні жінки

самотні жінки збирають кулінарні рецепти 
і запрошують в гості подружок для спільного приготування чергової фірмової страви 
самотні жінки мають руде волосся і носять одяг в стилі ґрандж 
самотні жінки довго і міцно обнімають тебе на прощання 
після чого кажуть: 
заходь ще 
самотні жінки розповідають про всякі побутові негаразди 
як-от — пральна машина що постійно ламається 
газова колонка 
сусід із вікна навпроти 
підвіконня яке треба заштукатурити 
господиня хати яка телефонує лиш тоді коли нап’ється 
іноді в самотніх жінок з’являється чоловік і вчиться у них мудрості 
(коли ти ненароком кажеш: 
старіючи ми чимраз ближче наближаємось до бога 
вона спокійно відповідає: 
мені здається що якраз навпаки) 
самотні жінки мають усе що потрібно для життя 
і ніколи не бувають самотні
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повернення додому

п’яний у страсну п’ятницю 
лежить на асфальті 
розкинувши руки 
немов ісус христос після розп’яття

можливо він католик — 
каже хтось із нас

насправді не до жартів 
вирушаємо і місто автоматично стирається із пам’яті 
пам’ять — ця прекрасна клітка — порожніє 
розпадаються декорації 
актори розходяться по ґримерках 
день блідне і мертвіє 
дорога дорога дорога

споглядання світу крізь вікно автомобіля заспокоює 
принаймні на ці дві години 
не думаєш ні про що 
ні про кого 
не відчуваєш 
усе розчинилось

там попереду чекає інше місто 
марно сподіватись що прийме назад 
але вертаєшся
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час опісля

не пам’ятаю якою була минула осінь 
не пам’ятаю яким було минуле літо 
не пам’ятаю більшості речей зі свого минулого життя

десь був 
щось робив — 
можливо

інколи знаходжу чуже волосся вдома 
і кожного разу думаю що це її 
збираю його і сушу на підвіконні 
немов сіно чи лікарські рослини

інколи зустрічаю тих кого знав тоді 
вітаюсь із силуваною 
насмішкувато-вибачливою посмішкою 
і кажу що все добре 
нормально 
ніштяк

почав частіше говорити з кимось наодинці — 
колись напевно стомився від гучних компаній

раптом стало важко дивитися на людей 
боляче 
стільки щастя яким світяться їхні обличчя 
не можу витримати

знаю тільки одне — скоро буде травень 
чекаю травневу грозу 
дощів 
зливи яка змиє усе
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емоційна незрілість

та мала сучка 
(насправді зовсім не сучка 
просто тепер так легше про неї говорити) 
з якою познайомились у «буковскі» 
і зустрічалися біля «амфітріти» 
якось сказала: 
ти поводишся як підліток

вона не перша і не остання від кого я таке почув 
але саме тоді це прозвучало як вирок 
і з тих пір я більше не можу прикидатися дитиною чи дорослим

зупинився на межі 
балансую між двома прірвами 
хоч ви і вважаєте що навпаки — 
сиджу на дні безодні між двома скелями
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ще дещо про буденні речі

1.

відмовився називати любов’ю 
звичку час від часу входити у жінок 
і пізнав латинську мудрість яка стверджує 
що самотня людина — або бог або демон

2.

ще одним з видів медитації є ситуація 
коли ви розійшлися 
а потім виявилось що забув у неї книжку 
яка тобі дуже потрібна 
зустрілись 
вона повернула книжку і пішла 
а ти ще хвилин двадцять сидиш як кам’яний 
і гортаєш сторінки 
сподіваючись знайти усередині якусь записку від неї 
не бачачи і не чуючи нічого довкола

3.

немає минулого майбутнього чи теперішнього 
є просто такий час коли спиш на сонці 
і час коли гуляєш під дощем 
час коли руйнуєш прекрасне 
і час коли милуєшся огидним 
час самоти у колі друзів 
і час присутності ще когось коли ти сам 
час накопичення 
час марнування 
і час споглядання 
немає лінійності — цієї жахливої стріли 
випущеної злими деміургами для того 
щоб не можна було повернутися 
і спробувати по-іншому 
є просто такий час коли все повторюється 
змінюється 
і стає протилежним одне одному
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4.

я відчую тебе крізь вібрування мобільника 
крізь дощ який паде за вікном 
я відчую тебе крізь музику яку слухаю сьогодні 
крізь цей алкоголь і ці сиґарети 
крізь кожне слово і кожен жест тих хто мене оточує 
ти присутня всюди 
вулиці просто переповнені тобою 
і тепер це неймовірно легко

5.

секс — тільки брама до храму любові 
відчиниш її 
пройдеш стежкою 
піднімешся сходами 
переступиш поріг 
зайдеш усередину 
і там зустрінемось

6.

день сірий-сірий — як свідоцтво про розірвання шлюбу 
поїздка довга-довга — як найдовший з її оргазмів 
трава зелена-зелена — як синці на моєму тілі від її побоїв 
місто втомлене-втомлене — як її усмішка з похмілля 
доторки електричні-електричні — як наші серця 
вона свіжа-свіжа — як завжди 
вечір короткий-короткий — як прощання

7.

формула пророкування доволі проста — 
почуття щастя 
що переростає у почуття тривоги і страху 
що переростають у бачення майбутнього 
яке є всього лиш проекцією минулого — 
працює пам’ять
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8.

іди — 
можу нарешті відпустити тебе 
іди й не оглядайся — 
вже не дивлюся на тебе 
іди й торкайся всього що лиш потрапить під руку — 
ти завжди це вміла 
іди й не сумнівайся 
іди й не хвилюйся — 
марно шукати винного і гадати чому так сталося 
ти 
найчистіша з янголів 
наймудріша з пророків 
грозовий світанок 
усе золото світу 
магічний амулет шамана 
іди й не зупиняйся 
ми спробуємо іншим разом

9.

час проведений удома 
коли надворі прекрасна сонячна погода 
заспокоює 
виходиш на балкон покурити 
милуєшся неймовірною красою світу 
і розумієш що просто не хочеш втручатися 
порушувати її своєю присутністю

10.

коли чекання перетворюється на терпіння 
терпіння — на смирення 
а смирення — на релігію 
тоді з’являється вона 
і все руйнує
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11.

алкогольні запої чергуються з ґанджа-медитаціями 
два тижні того 
два тижні того 
стабільно 
миттєві паузи між тим та іншим 
заповнюю музикою 
що чудово поєднує обидва стани 
але найкраще звісно ж це спати 
і — бажано — не прокидатися

12.

моєї ніжності не вистачає на всіх 
і якщо я сьогодні погано виглядаю 
змучено і непривітно 
це означає що вчора був занадто сентиментальний 
розпорошився 
пальцями і губами намагався уласкавити чергову богиню калі 
череп і кості на светрі на її честь ношу

13.

мить щастя 
вбиває сильніше 
ніж кілька днів проведених у депресії
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Велика елегія для Жасі

Я пройшов крізь вогняну воду, крізь траву і пісок, 
я став бронзовий і, наче індійський йоґ, пересох...

...і кожен янгол з кривавим чолом, 
і кожен демон з перебитим крилом, 
що сидять на моїх засмаглих плечах 
й інколи порпаються в моїх речах, 
знали, звідки я йду і куди я прийду, 
знали про кожну страшну біду, 
що мала трапитись зі мною в дорозі, 
але мовчали, суки, були на морозі.

Я спав на пляжах, заводах, в лісосмугах, покинутих будинках, на гірських вершинах, 
я знаю, як пахне розлите мастило, я знаю, як пахнуть чебрець й конюшина...

...але всі семафори, що освітлювали шлях, 
та мить, коли я не здався й не вкляк, 
всі стежки і всі прогірклі сліди, 
всі річки вели мене до неї, сюди, 
де більше не буде злості і зрад, 
де кожна з підліткових втрат 
видається здобутком, а всі перемоги 
викликають почуття легкої знемоги.

знаєш я так багато думаю про неї 
що інколи мені видається ніби ми живемо разом 
ніби це вона оповідає мені все те коли приходить з роботи додому 
думаю про її волосся і про її голос 
про те з ким гуляє 
про її звички 
про те що їсть 
про музику яку слухає книжки які читає фільми які дивиться 
хоч я насправді майже нічого не знаю про неї окрім того 
що читав у її щоденнику і того що вона іноді розповідає 
але знаєш її слова каламутні як річки навесні 
я плаваю у них з тривогою 
і тільки коли вона сміється відчуваю за неї спокій

(Я знаю, яка тиша її огортає, коли вона засинає, 
я знаю, чим вона переймається, коли минає 
те, що було, а віра розсипається, як борошно, 
коли у серці стає темно, волого і порожньо, 
коли ходиш, як примара, стежками собачими. 
Адже життя — річ прекрасна, але непередбачувана, 
як румунський кордон, як просування товару на ринок, 
сумна, як мелодії старих паризьких катеринок. 
Але я думаю, що в неї все добре, що її уже не болить 
те, що боліло недавно, що після всіх лихоліть
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їй нарешті добре, не самотньо, не зимно, не важко, 
що вже нарешті твердо там, де раніше було в’язко. 
І навіть якщо я помиляюсь, якщо все це лиш мої вигадки, 
густі, як вересневий туман, що встеляє видолинки, 
наївні, як віра у Бога, смішні, як французькі кінокомедії, 
поліфонічні, як у «Добре темперованому клавірі» інтермедії, 
я знаю — все, що між нами ще буде, все, чого не було, 
не має значення, є тільки небо, з якого витікає тепло, 
а на небі є дві зорі — одна, та, що темніша, моя, друга — її, 
і янголи, що стережуть наші душі, — чуваки два свої).

ти бачив які болісні спазми проходять моїм обличчям 
коли я промовляю будь-яке слово? 
навіть якщо ні то ти напевне знаєш як важко мені розмовляти 
рвати цю міцну тканину мови 
ще важче мені підбирати слова коли намагаюся розповісти тобі про неї — 
кожне видається зайве неправильне неточне 
як тобі описати те рахманне галицьке містечко де вона народилася і виросла? 
що ховалося у тих верболозах на березі Дністра 
коли вона затемна поверталася додому старим мостом? 
які страхи приходили під її вікно коли вона спала і намагались достукатися до неї? 
що я знаю про те як вона вростала в нове місто? 
що я знаю про всі її переходи 
про межі до яких наближалася і боялась перетнути 
про жовтневі прогулянки парками мокрими 
про сни — ці смоляні бурштинові згустки 
про зимові світанки наповнені мороком 
про застуджене горло закутане в хустку? 
хто формував її дивні маршрути 
хто їй складав запасні парашути 
хто її друзі і хто вороги 
які надбання і які борги?

Коли ми бачимось, я непомітно слідкую за кожним її жестом, 
за кожним рухом, спокійним і виваженим. 
Я намагаюсь вивчити її цілком, як вивчають тіло жертви, 
хочу підібрати для неї правильний вираз.

Коли ми говоримо, я вживаю слова обережно й дбайливо, 
ніби блукаю темними підвалами своєї мови. 
Я збуджуюсь, коли її сміх проливається, як злива, 
і коли її голос стає глухий, як ставок зимовий.

Моє життя позбавлене сенсу, я живу від зустрічі до зустрічі з нею, 
я залежу від того, що вона собі сьогодні придумає. 
Інколи я втрачаю терпіння, інколи я тішу себе своєю ж брехнею, 
а після всього ще й почуваюсь обдурений.



232 Мірек Боднар

Частіше ж я просто смішний в намаганні щось важливе їй сказати, 
про що вона насправді давно уже знає. 
І тоді вона замовкає, пустіють її голосу холодні казарми, 
і я вирушаю за новим зіллям-розмаєм.

дзвоники зозульки півники настурції 
футбол тополиний пух день конституції 
волошки ромашки маки гортензії 
я залишаю при собі усі свої претензії 
шипшина жоржина грицики жасмин 
її тіло пахне як базилік коріандр тмин 
зернята гірчиці болгарський перець цукіні 
музика бартока фільми фелліні 
петрушка кріп морква хрін часник 
я майже розчинився став непомітний зник 
вишні черешні яблуні сливи шовковиці 
я повертаюсь туди де виріс — на околиці 
порічка смородина аґрус суниця 
спадають сутінки тьмяніють лиця

знаєш як казав Буковскі: 
«секс — велика річ тільки тоді коли більше немає чим зайнятися» 
знаєш як я кажу: 
«любов — велика річ тільки тоді коли є чим зайнятися» 
подивись як всі ці пари добивають одне одного своєю любов’ю 
я знаю всі механізми цієї пекельної машини 
знаю як вона працює заводиться знаю коли має заглухнути 
але продовжую робити помилки 
і після кожної невдалої спроби — виригане серце розбита голова 
порізані вени синці під очима шрами подряпини садна 
і так ніби між вами нічого й не було 
тільки зламане одне на двох весло 
і річка оця що змінила русло 
не було одкровень ридань і проклять 
нічних шепотінь таємних заклять 
сумнівів що ніколи не сплять

Про що я перш за все думаю, коли думаю про неї? 
Про її волосся барви небес, що горять на світанку, 
про руки — теплі і світлі, як літні вишневі алеї, 
про втомлений голос, мов дні піхотинця у танку.

Ми познайомились у поїзді, у майже пустому вагоні, 
був жовтень, і вечір, і ніч, і доторки ненавмисні. 
Я почувався так, мов опинивсь на полігоні, 
вона ж тримала рівновагу, мов рахувала зерна на намисті.
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Наші зустрічі з нею випадкові, як виграшні цифри, 
наші розмови не мають початку й кінця. 
І я ладен терпіти усі її зриви, усі ті істерики й цирки, 
лишень би водночас спинилися наші серця.

Я хочу писати для неї романи, поеми та вірші, 
не знати нічого про злість, з якою живу, і втому. 
І нехай погодні умови стають усе гірші та гірші, 
лишень би чекати на неї й забирати додому.

Дай їй, Боже, спокійного сну, бережи все набуте, 
захисти її тишу від хвороб, самоти й мудаків. 
Так легко прощатись, так важко забути 
сміх її, сльози, весь досвід прожитих без неї років.

і знаєш що — я справді почав писати для неї і про неї вірші 
отакий наприклад:

Джон Донн підписує листівку для Анни Мор

Що завжди під рукою — пакет із травою, 
що нас іще тримає — повітря між небом і маєм. 
Скільки відведено втіх, щоб звідси ніхто не утік, 
скільки на небі зірок, що стережуть наш крок? 
І знову вона сама. Скоро прийде зима, 
а в неї ні звичок, ні слів, тільки тужливий спів, 
тільки волосся руде, а в чайнику лиш каркаде. 
Між нами тече ріка — підземна, дзвінка, 
між нами дерева і пси, знайомі й чужі голоси. 
Я перейду мости, я буду для неї нести 
срібло, вино, печаль, чорний, як північ, чай. 
Гріти буду, плекати її, поки тривають бої, 
поки вона сама. Ось і настала зима, 
снігом вкриває дахи, до неї приходять страхи, 
яблука в’януть, бліднуть камеї. Я буду молитись до неї: 
«Добраніч тобі, засинай, хай сниться тобі Дунай, 
хай сняться літні поля, тепла південна земля. 
Моя душа над тобою, між небом, камінням, травою 
оберігає тебе, стереже, між дійсністю і міражем».

хоч у тих текстах я навіть не наблизився до неї 
до розуміння суті її життя

Пізно вночі, коли відшумів буревій і вляглася гроза, 
коли запах жасмину б’ється у вікна і чути, як поїзд в’їжджає до міста, 
дерева нарешті мовчать, на стеблах й гілках іскриться роса, 
а я відкриваю її щоденник і читаю, 
гублячись між формою й змістом.
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Її речення встелені шафраном і жовтим дубовим листям, 
її слова пахнуть корицею, ваніллю й прогірклим мигдалем. 
Вона пише про свої страхи, про сни — каламутні й імлисті, 
про те, як важко самій засинати, 
вставати і рухатись далі.

Пише, що скоро зима, пише про те, як горло лікувала ялівцем, 
про те, що спекла медівник, що знову потрібно усе забувати і вчитися знову. 
Це з її текстів я знаю, що в неї сьогодні застуда й печальне лице, 
а вчора їздила велосипедом до лісу 
і загнала під шкіру скалку соснову.

І мої світанки, і ночі, і дні від цього читання стають щасливіші, 
і я виходжу надвір, і набираю для неї чистого світла повні жмені, 
і навіть готовий назавжди заткнутись, знищити всі свої вірші, 
лиш би вона відкрила одного разу щоденник 
й написала про мене.

от бачиш — все крутиться довкола її щоденника 
і мені здається що це моя головна помилка 
я перечитував його стільки разів що майже завчив напам’ять 
і що виходить — її немає 
є тільки її слова речення 
її мова 
і що виходить — мене теж немає 
є тільки мої слова речення 
моя мова
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Ідентифікація жінки
А знаєш, що найсмішніше, старий? Те, що мені спершу ніколи не хочеться сексу. 

При тому, що я готовий злягатися з першою зустрічною більш-менш привабливою 
кобітою, тільки б вона покликала. При тому, що піддаюся мастурбації майже щодня. 
Але коли починаю, як ви це називаєте, зустрічатися, коли зав’язуються оці, як ви каже-
те, стосунки, сама лиш думка про секс мені огидна. Я можу годинами пестити її, про-
водячи тильною стороною долоні по її обличчю, ще там щось подібне, але секс — в 
жодному разі. (Ні, ну бувало таке, що ми кохалися після першого ж побачення, але це 
такий один, може, два приємні винятки). Можливо, тому, що вони завжди були на до-
брі кілька років молодші за мене, ну, і, розумієш — як можна трахати дитину? Ну, так, 
дитину, для мене всі вони були дітьми, усі ці ранньо сформовані пластунки, що тіль-
ки увійшли в підліткову стадію і кайфували від неї на повну, при тому, що кожна з них 
була в десятки, сотні разів мудріша за мене (ну, це таке, будь-яка жінка, за дефолтом, 
мудріша за чоловіка) і знала життя з таких боків, про які я навіть не здогадувався. Ну 
ось. Це вже потім, коли ви більш-менш пізнали одне одного, починається той період, 
коли ти буквально годинами не виходиш із неї. Ну, ти знаєш, я розповідав тобі про од-
ну з них. Ми кохалися всюди, постійно, безперервно. Кохалися в поїздах, автобусах, 
таксі, літаках, кохалися в Косові під пам’ятником Шевченкові, кохалися на кримських 
пляжах і карпатських перевалах, кохалися в барах, ресторанах, туалетах, готелях, су-
пермаркетах, театрах, філармоніях, на фестивалях, кохалися у дощ, спеку, мороз, ко-
халися на горищах, дахах, у підвалах, кохалися на самоті і в присутності інших людей 
(пам’ятаєш, на тій вечірці, коли ми кохалися на балконі, що з’єднує кухню і спальню, 
а ви ходили туди-сюди і переступали через нас), кохалися під час усіх тих автостопів 
— сходили з дороги і кохалися в лісосмугах, кукурудзі, горосі, соняхах, на суничних 
галявинах, кохалися у зелених, як трава, річках, кохалися у глибоких, як небо, травах, 
на деревах (черешні, вишні, шовковиці, кохалися і набивали писки стиглими ягода-
ми, злазили мокрі, липкі, поплямлені і кохалися в кущах, посеред смородини, аґрусу, 
порічок, малини), кохалися стоячи, опершись на ветхі дерев’яні паркани, аж ті не ви-
тримували і падали під нашою вагою, одного разу кохалися у присутності її мами, аж 
мало не спалилися. Ну, коротше, ти зрозумів — рано чи пізно настає такий період, що 
просто зносить голову, і ти дивуєшся, що от, мовляв, можна таки бути одним цілим, 
всі ці язики, пальці, вилизування, проникання, обмін рідинами, ну, так, ми недалеко ві-
дійшли від канібалів. І, знаєш, потім, коли попускає і ви уже просто живете собі разом, 
кількість злягань зменшується і вам просто добре, ну, і вже пізніше, коли все закінчу-
ється, я ніколи не знаю, за чим шкодую більше. За нею? За сексом? За сексом із нею? 
Ну, але навіщо я тобі це все розповідаю? З чого це почалося? Зрештою, не важливо. А, 
ні, згадав. Ну, ти в курсі, довкола кого крутяться мої думки останні кілька тижнів, і я 
всього лиш хотів сказати, що знову, знову абсолютно не уявляю собі сексу з нею. При 
тому, що вона далеко вже не дитина, давно сформована жінка, і нам із нею нічого не 
світить, і я навіть не хочу про це думати, бо мені вистачає кінчити лиш від того, як во-
на сміється (ха-ха, вчора вона сказала: «Вибач за цей дурнуватий сміх»), мені вистачає 
того, що я побачив шрами під її коліном, великі такі шрами (сказала, що впала колись 
на скло), і закохався у ті шрами, ну, ти ж знаєш мене, я б годинами стояв перед нею 
на колінах і цілував ті шрами, поки б вони не зникли, хоч я зовсім не хочу, щоб вони 
зникали. Так само її волосся і її голос, я б міг поеми складати про її волосся і її голос, 
якби не був настільки лінивий. Але ми, здається, відбилися від теми, що є дуже зруч-
ною нагодою закінчити це врешті і перейти до справ буденніших — пий здоровий.
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найгірша подорож у світі

я знищу це місто, як знищив колись Содом і Гоморру. 
або ні. 
я буду палити, вішати, стріляти, 
поки у ньому не залишиться жодної людини. 
я зірву весь асфальт, усю бруківку, плити 
і засаджу проспекти, вулиці деревами, квітами і травою. 
потім я прийду до тебе, стану на коліно і скажу: 
Ваша Величносте, я зробив усе так, як Ви просили. 
і ти простягнеш свою ногу, і я буду цілувати її та пестити. 
потім я візьму тебе просто на троні, 
і буду брати тебе, трахати, взувати, грати безкінечно. 
потім ми поїдемо у світове турне 
(на велосипедах, обіцяю — я теж куплю собі велосипед і зроблю закордонний паспорт) 
і будемо палити, вішати, стріляти разом, 
поки на землі не залишиться жодної людини. 
так має бути, 
так буде. 
а наразі починається літо — 
з вранішньої грози, похмілля і легкого сніданку 
(сонце, я ніколи не забуду ті сніданки, які ти готувала мені, 
і хоч тепер ти дуже-дуже далеко від мене 
і живеш собі щасливо поміж турбот і радостей, 
і хоч не думаєш про мене, не згадуєш — я б відчув, 
але я ніколи не забуду ті дні, коли ми були разом), 
я виходжу на балкон покурити, листя груші впирається в обличчя, 
мене ранить світло, і я млію. 
я млію кожного разу, коли думаю про тебе, 
я млію кожного разу, коли молюся за тебе і до тебе, 
я млію кожного разу, коли бачу тебе, 
я млію кожного разу, коли бачу твоїх друзів, 
твою подружку-лесбійку, з якою ти кохалася ще тоді, коли не знала мене, 
я млію кожного разу, коли намагаюся забути тебе, 
я млію кожного разу, коли від тебе приходить якась дурнувата есемеска 
(«кинула пити і курити, стараюся більше часу проводити надворі, 
далі експериментую зі своїм життям»), 
я млію кожного разу, коли ти телефонуєш мені і пропонуєш зустрітися, 
я млію кожного разу, коли ти снишся мені, 
я млію кожного разу, коли плачу по тобі, 
я млію кожного разу, коли пишу про тебе, як-от тепер. 
але обіцяю — я вилікуюся і тоді не позаздрю тим, хто зустрінеться на моєму шляху. 
я буду вбивати, поки у цьому місті не залишиться жодної людини, 
поки ти не звернеш на мене увагу і не простягнеш ногу, щоб я цілував її та пестив. 
так має бути, 
так буде. 
Шива танцюватиме для Калі, 
Шива танцюватиме для Калі.
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а наразі я виходжу з хати і гуляю вулицями, 
заходжу до бару, напиваюся, 
виходжу, гуляю, заходжу, напиваюся, 
мене впізнають усі бармени та офіціантки цього міста 
і навіть не питають, що я буду, 
я розмовляю з псами і котами, і навіть пси та коти мене впізнають, 
а птахи сідають мені на руки, і я розповідаю їм про тебе, 
про кожен, кожен із днів, коли ми були разом. 
ходжу вулицями, напиваюся, 
дивлюся на всіх цих людей і уявляю, як буду палити, вішати, стріляти, 
во ім’я Господа нашого і во твоє ім’я, сонце. 
так має бути, 
так буде. 
а наразі я пробираюся крізь цю ніч, 
і це найгірша подорож у світі, 
всі мертві і живі прокляті поети аплодують мені стоячи, 
а я повзу, блюю, втрачаю свідомість, приходжу до тями і далі повзу, 
з чорною піною і твоїм ім’ям на вустах, 
з тінню у формі кривого хреста, 
з джойнтом у руці, 
з таблеткою на язиці, 
з флягою і твоїм портретом в кишені, 
з мертвим серцем у лівій легені. 
потім мене хтось підбирає і я починаю втирати йому 
(звертаючись насправді до тебе), 
що нам із тобою вистачить хліба й вина, 
і хоч довкола триває дуже стара війна, 
ми будемо із тобою 
жити від бою до бою, 
що всі ці здобутки і перемоги 
тільки збивають мене із дороги, 
що всі ці падіння, поразки й невдачі 
зовсім нічого, нічого не значать, 
що небо зелене над головою 
заповнене листям й травою, 
що ти про усе це знала, 
що кров, яка нас з’єднала, 
вийшла давно з берегів 
і вже сягнула дахів, 
що всі ці мої страхи, 
такі ж, як оці птахи, 
сягнувши моєї ріки, 
харчуються з моєї руки, 
сягнувши моїх небес, 
вірні стають, як пес, 
що одного дня я вийду з палати
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і буду вішати, палити, стріляти. 
так має бути, 
так буде. 
такі мої атрибути, 
я попередив вас, люди.
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зелені свята
пиво 
горілка з апельсиновим соком 
мохіто мохіто 
анісівка лимонад анісівка 
червоне сухе вино 
текіла текіла текіла текіла 
коньяк

це зелені свята 
це жінка 
це жінка з якою можна розмовляти про футбол та інтертекстуальність 
це жінка з якою можна змагатися хто більше вип’є алкоголю

це зелені свята 
це франик 
це ніч 
це одна з двох річок 
це вода і занурення і течія

це зелені свята 
це готель «дністер» 
(колись «австрія» «одеса» «варшава» «спартак») 
це жінка 
це жінка яку можна роздягнути і не кохатися з нею 
(бо не треба 
бо цим завжди закінчується 
бо це найбанальніше заняття яке тільки можна собі придумати) 
це жінка 
це жінка з якою можна спати 
просто спати

це готель «дністер» 
це ранок 
це чоловік який знову прокинувся сам 
це чоловік який прокинувся з розбитою головою 
це чоловік який прокинувся з думкою про жінку яка ще вночі була поряд 
а зранку зникла 
(тобто зникла не знати коли 
може і зранку 
може вночі 
але суть у тому що це чоловік 
який знову прокинувся сам 
з розбитою головою 
у дешевому готелі 
з одягом розкиданим по підлозі 
з думкою про жінку яка ще вночі була поряд)
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це зелені свята 
це чергова тривіальна історія 
яка нічого не вчить і ні до чого не призводить 
але показує і розказує 
що життя не закінчилось 
що ми є тим що ми п’ємо 
що день переростає у вечір 
а вечір у ніч 
а ніч у ранок 
і ранок цей хоч який він жахливий 
все ж щось та й означає 
і на його дні 
на найглибшому дні 
якщо пірнути набравши повні легені кисню 
можна знайти ключ від усіх дверей світу 
і він буде схожий на ключ від готельного номера
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розлучений чоловік

а я ж намагався бути вихований 
намагався іти з вами на контакт розмовляти з вами 
коли блював на вас то перепрошував 
коли ставав вам на ногу то робив після того масаж стопи 
коли кінчав вам на обличчя то після того все вилизував 
коли губився серед натовпу то просто йшов і напивався сам 
тільки щоб не шукати ваш номер у мобільнику і не просити: 
заберіть мене звідси 
але чому ви навіть не спробували допомогти мені? 
може ви такі мудрі і знали що мені не потрібна ваша допомога? 
і хоч у мене тремтіли щодня руки 
знали що зможу ще донести флягу до рота чи забити джойнт? 
чи може ви не знали що можна ще раз померти — 
після того як одного разу вже вмер і не воскрес? 
ви ж усе знаєте 
знаєте як влашувати своє життя так 
щоб прожити його щасливо 
ви оточуєте себе друзями хорошим побутом 
ви будуєте плани на майбутнє 
і — найважливіше — у вас все виходить 
«Люди, ви мені безмежно симпатичні». 
але чому я сьогодні знову сиджу за цим столом сам? 
може ви такі мудрі і знаєте що мені так добре? 
хотілося б у це вірити 
я спробую вас більше не чіпати
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