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жертво
приношення

о дерев'яний аврааме
що вбиває дерев'яного ісаака
о майстре пінзелю котрі були і не були
вас забагато
у цьому просторі — у цьому просторі
від сузір'я подорожника до сузір'я лева
вас забагато у цьому червоно-отруйному
і несамовитому танку
повітря
вас просто дуже-дуже забагато
вийдіть прошу вас геть
покиньте це приміщення
я вас благаю на колінах
як ви благали господа доводячи йому свою
відданість
на одній зі старозавітних гір
чи у соборі святого юра
вийдіть — щоб ніхто не міг більше побачити
ваші гострі контури ваші тваринні погляди —
погляди безтурботних козуль

«жертвоприношення авраама» — скульптура івана георга
пінзеля (XVIII ст.)

о дерев'яний аврааме що вбиває
дерев'яного ісаака
о майстре пінзелю
котрі були і не були
вийдіть серед ночі
коли пави у клітях тремтітимуть
перед привидом лиса
14

коли розцвітатимуть бузки і магнолії
коли тріскатимуть
урійські гранати над євфратом
вийдіть такі всі в золоті щоб ніхто не бачив
навіть той
там
щоб він теж
був під сумнівом
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рослина — 1:
моя рослина
прагне

у моєму саду росте дивна рослина
зелено-чорнолиста з червоно-синіми
стеблами-венами
вона зранку розцвітає білими головами
потім рожевими жовтими а опівночі
фіолетовими
вона росте біля струмка
і довіряє мову тільки трьохсотлітньому
бузиновому кущеві
під парканом над купою каміння
з мурів якогось міста
моя рослина розповідає йому
про те що бачила
в той час коли він старий куняв:
як дзеркальна форель
вистрибнула зі струмка
і застигала у повітрі на кілька хвиль
а потім блискучий короп
вискочив просто у зірку
моя рослина прагне з мене рости
з мого черева
з мого хребта
моя рослина
прагне
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рослина — 2:
dance dance
dance
тому під присягою він обіцявся
їй дати
чого тільки попросить вона
(мт. 14:7)

на одному з островів
одного далекого архіпелагу
росте дивна рослина яка не має назви
але має суть
вона уміє цвісти то як троянда то як чистотіл
то як жасмин
вона може родити
то апельсинами то мандаринами
то гранатами
вона може ніколи не цвісти
і ніколи не родити
але завжди з її тіла виростають голови
івана хрестителя
з червоними ротами
закривавлені голови
які покладуть на срібні тарелі
на одному з островів одного далекого
архіпелагу
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рептилія у її
саду і вона

вона спіткала велику рептилію
у своєму саду
одного ранку на краю одного острова
вона сховалася за сторічним горіхом
щоб звір її не побачив
вона спостерігала за ним затаївши погляд
за його масивним тілом
за страшними очима які
налякали зграю одудів
котрі нещодавно тут поселилися
і ластівок і синиць
а потім
вона захотіла не боятися рептилії
вона вийшла з-за горіха
і запитала чи можна не боятися тебе звіре
він відповів: не бійся
а потім вона захотіла
покататися на ньому:
катайся
вона захотіла нарядити його у свої сукні
нафарбувати уста і нігті:
наряджай і нафарбовуй
вона захотіла стати його яйцем:
ставай
медеє

44

музей атеїзму

кинув недопалок на суху траву
і загорівся ліс
козулі повибігали на інший бік
до старої церкви яка була колись
музеєм атеїзму
мухи зсередини повисихали
квіти насіння завили
і птиці —
все небо у птицях
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на пустирі

ішов
через пустир
купи сміття худі собаки
із зашкіреними мордами
суха трава миші і ящірки бадилля осоту —
і спотайна поміж старою шафою
і кущем сливи
ван гог —
він не оглянувся до мене
бо дивився на небо і шкірив
сірі зуби на сонце:
через рік на його місці
виростуть три ван гоги —
три вічності
цифра три

66

пейзаж

коли озеро промерзає до кісток
що риба не виживе
тоді очерет тріскає
стоїть гостро
у передчутті безпричинності
і жодної води
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цвіте пастернак

майор читає мораль
за те що я не приписався вчасно
до військової дільниці
цвіте пастернак

102

буде дощ

кажуть
що коли ластівка літає низько — буде дощ
якщо високо —
…ну ви власне знаєте
але що до того самій ластівці
вона вчора побачила на полі
дивного мотиля
і спустилася нижче над луг
щоб роздивитися незвичний орнамент
як на картинах анрі матісса
а потім привела інших
які сказали
що розпис схожий на ранні полотна
жоржа брака
котрий починав як фовіст
а закінчив… але то не має значення
а селяни повибігали з хат
і почали складати у копиці присохле сіно
щоб не намокло —
так по-вангогівськи —
жовто
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виправдання

все це виправдання
мені подарували
прекрасного порцелянового снігура
якого я випадково розбив
це було боляче але біль це виправдання
я зразу же склеїв птаха
він тепер блистить на почесній полиці
хоча насправді не блистить
і снігура я не склеював —
просто тобі збрехав
і розбив я його спеціально
і все вищесказане — виправдання
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іспанський
вірш
1

там стікається кров в піднебіння землі
і крайнебо як тінь канделябра
там загавкані пси за вусатим далі
на все горло і флейти і зябра
там патрони у спину гітарять луні —
на хустини на місяць — хлорка
і вистрибує з ґрунту на чорнім коні
федеріко гарсія лорка

2

там стікається кров — і біжать ратаї
темні танки з патронів ростуть — і ні
злаку
я не знаю цю кров
я не маю її
я залижу цей вірш наче рану собака

169

його не турбують ні патос, ні
метафора — це для тих, хто «дозує».
а він —«що як хоче, так і називає»
василь герасим’юк
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