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ПОСТ- І НЕКСТУКРАЇНСЬКЕ
1.

ПОСТМАЙДАНІВСЬКЕ

Після прекрасно-багряних
й трагічно-кровавих 
мозаїк майданів,
де з велелюдності
склалося словосполучення «Революція Гідності».
Зазвичай, на кола свої повертатися дано 
хабаропідданим
земель і будівель корупції.
І владі оновленій на плечах революції
крізь юрбу пропихатися, зі свитою
чиновництва не святою,
багатокрісельною,
мільйонностолою,
кабінетних формацій проводирів,
від яких замерзає вільноплинна суспільства ріка,
й між людиною творчою
і посадовою
знов з’являється рів.
І від бюрократа свободі добра годі чекати,
ну хіба лиш коли на горі буде чути свист рака.
Революціонеру і воїну
правду про пані-державу свою
оголену
всю
варто дізнатись,
про ту, виборювати яку,
і захищати.
І на постскриптум,
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мікрофона скрутивши,
скажу: революції всі, як колись помаранчева,
так і нинішня, і ще майбутні,
потребують світоглядної наступності
форми і змісту,
а без цього будуть приречені.

2. 

НЕКСТМОДЕРНІСТСЬКЕ

Поступ ─ це не тільки,
як законсервовані кільки, 
євровпорядкований край
чи тикнутий пальцем у небо анонсований рай.
Сходинка світоглядна,
де влада ─ це кожен,
і ти також,
і не тиснуть стіни
країни, 
і не опускають слуги народу
останнього до підвального дна.
Це перебудова держави,
поширені зали просторі,
виводять усіх у простори
мрій, власного світу і права,
Це безліч світоглядних вікон
і виходів,
й входів.
І законодавчих полів із безмежжям 
можливостей,
толерантності правил
та доброгармоній...
Некстмодерно ─ це коли не примружуєш очі,
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а розплющуєш й бачиш,
що Біблія ─ лиш материк чи галактика
серед інших,
і їх відкриваєш.
То стилістика волі
в усьому,
у вседоброму,
в ідеалах всещастя багатоваріантності долі.
Це збагачення складу людської душі.
Й України культури та духу розширення...

НОВА ЛІТЕРАТУРА

Нова література має народжуватися,
мов крик немовляти,
дорости, як до планет іншого життя, надписати,
перепродовжити культуру народу.
Порівняно, як люди
в природи 
неповторні, так твори ─
не повтори.
Подібно шаблям,
що поле бою ракетам залишили,
так само літературу, на марші,
треба переозброювати надсучасними віршами.
Тому, некстмодерністські презентації
не очікують на неосмислені овації.
І не нагадують похорони поезії
чи поминки прози,
увінчані лаврами, 
наче вінками,
на законсервованому некрополі літератури.
Біля якого вдова у траурі,
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звати яку ─ пані політика,
сварлива і легковажна,
з плачами вічними
за бідами українськими.
В товаристві сліпих фанатиків 
ідейних могильників.
А я прихильник літератури живої,
велично-доброї,
філософсько-феєричної,
яка не допускає розбрату
і не має людське життя за оплату.
І мої вірші по-некстмодерністськи ─
це формули вільнолюбивої етики
і безпосереднього
сприйняття Бога,
вони є свободою особистості
в суспільстві, в гармонії толерантності,
і космосом відкриттів у собі,
як відчинені двері
до ідейного ядра першооснов
і будівельного матеріалу обнов.
І їхні новини 
про новизну 
проявів першочергового,
в наступних винаходах художнього,
збагатять людину
подальшими побудовами душі,
і розширять Україну
відкриттями, де інші 
землі і небеса…
Котрі окреслять
талановиті конструктори слова,
і, як успішні сміливці літературної обнови,
реалізують формулу людського некст-поступу
в кодах ідей Всесвітнього тексту.
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З АРТЕФАКТУ НЕКСТМОДЕРНІЗМУ

Опустіть молотки
і розтисніть пальці,
хай випадуть цвяхи з руки,
які забиваєте в серце...
Щоби не забити наглухо догмами сердечні двері моралі,
за котрими вихід в принадливе розмаїття почуттів волі...
Віднесіть, як колись, на пункт прийому макулатури 
книги з нежиттєздатних ідеологій,
так вчиніть і тепер, зі свіжовиданим сумнівного приданого 
обмежувальної культури,
її шароварних прошарків й політтехнологій.
І не варто комплексувати
від квітів кульбаби страти.
Втрата Криму, 
як пряник, що випав з кишені дитини, мала необачність,
дрібна неприємність,
порівняно з втратою рими,
з поразкою літератури,
яка України структури ─
основа
й обнова,
попри політичні баталії
в економічних облогах.
Бо в країні, де олігархованими 
стають і землі, й водойми...
Де закон, як заноза
в нозі...
Де і небо 
душпастирі розподілили вже поміж собою.
Лише в слові 
можлива безмежна ідея свободи.
Із конструкцій словесних майструють письменники сходи,
ще незнані, нові, надможливі,



8

в собі
і у Небі,
в них власна дорога
до Бога.
Й у світогляднім полі
гармонія на Землі.
Душі не в аскетичній печері долі перебувати обділеній,
а в галактиках космосу втіленій,
де добро всевимірів
і любов між людьми,
де світи наші світяться щастями,
як найвищими задоволеннями.
Зужите, знекровлене значення слова, що в кайданах
                                                                             консерватизму,
лише поетичними перемогами можна звільнити,
і світи нові засвітити ─
З артефакту некстмодернізму.
Як спалахи літературної революції,
Анотації культурної еволюції.
Творчого
явища новопізнаного...

НЕКСТМОДЕРНА УКРАЇНА

Територію моєї країни
окреслюють не стільки лінії
з амбіцій 
її князів,
мало виписали її в літописах
придворні історики,
і не присвятили їй од своїх стоси
провладні майстри поетики.
І коли, сьогодні, її нервова система, 
як рима,
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поєднується 
зі спекулятивною політичною ухвалою,
я хворію
і почуваюся 
громадянином в еміграції
чи то в окупації,
або воїном на чужій війні,
де світогляди поранені.
Бо моя країна інша...
Вона там, де простір розквіту душі...
(тільки не той, що нинішні жерці захопили,
і дорогу духові українському перекрили).
І коли недалекий культуролог її обмежує
зацикленою ідеологією відродження,
то маю його за божевільного, 
що мешкає на цвинтарі минулого.
В наступність мої кроки
на шляху розвитку
неповторних
добровсеможливих
людських світів
і життєвих стилів...
Як в небі зірок і планет,
так само і на землі України платформ
безмежних,
нових,
некстмодерних,
ідей,
ідеалів,
як скарбів,
носіїв її мови,
мов тілесної крові,
з душевного космосу,
життєвого сенсу,
матерій всещастя,
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галактик всесвіття.
Лиш таку Україну
до останнього подиху буду писати,
лиш її у війни усі захищати,
заради майбутнього
всерозмаїтого
Всесвіту,
де наступні формації нашого світу...

ТРАНСФОРМАЦІЇ

Ти проковтнеш теленовини зранку ─
так, як пігулку 
електронну
до сніданку.
І чергові диктатори доби
вже традиційно сфокусують вправно
твої світогляди, 
і попливеш, як всі,
в одному руслі,
під прапорами партії в руках,
продуктом технологій,
транспарантом
корпоративним
чи гарматним м’ясом.
І серед стада, що поженуть пастирі,
тебе від інших вже не відрізнити.
Ще будуть постмодерних інсталяцій
ковтки повітря впійманої риби...
І вже по тому прийдуть трансформації
передчуття великих змін потреби.
Із розумінням, що на світі інші,
і небеса попами не поділені,
і землі бюрократами не мірені,
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і мрій твоїх матерії не зношені.
І ще себе ти будеш відкривати, 
наче Колумб незвідану Америку.
І на полотнах станеш малювати
стилістику 
геть іншої країни...
І ми напишем безліч України
з світоглядних всецвіть із різнобарвів,
і будуть безміри її світів,
наступних та модерних ідеалів,
прообрази, ескізи других Всесвітів,
в всезмінах 
некстмодерних
змісту
тексту...

ПОЯВА НЕКСТМОДЕРНІЗМУ

Коли Майдан, як вулкан революційний,
змінюється заворушеннями вуличної контрреволюції,
та ідеологія заходу
наштовхується на політтехнологію Сходу,
тоді кулями по народу
вистрілюють геополітичні війни,
з вини 
владолюбивих диктаторів
і тоталітарних культур агітаторів.
І від військової операції
посттравматичні рани нації
не зализати ображеній політиці,
і не вилікувати обмеженій економіці.
Цій країні потрібні зміни
до глибини душі України,
щоб в її метафізичному небі світоглядному
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відбулась поява некстмодернізму,
як новий виток розвитку,
розбудови людської і розквіту...
Він у вірі в людей
і в галактиках наших ідей,
у гармоніях зі світом
і з Усесвітом,
у повазі до різноманіття 
життя.
В цьому краї, де античні філософи не ходили,
й люд хрестили мечем
і вогнем...
Україну, насправді, таки сотворили 
поети.
І в літературному слові, що дальше від класика,
розбудова її ДНК
і успіху пріоритети 
в оновленні 
в самій людині,
і в її домівці-країні.

 * * *

Коли зрозумієш, що пазли законів цивілізації ─
це лише ситуації,
технічні ідеї,
а не філософська мозаїка ідеалу.
І комісії з моральності не сприяють досконалості,
лише обмеженості.
І міра твоєї свободи
в довжину ланцюга
в руках громади,
І вільніший за тебе навіть вуличний волоцюга.
І прожити одною дниною,
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та навіть воскреснути знову людиною ─
це замало,
і просто по колу.
Тоді починаєш щось робити.
Можливо, гримати римами,
як дверима.
Плювати на критику.
Сміятися з класики на смітнику.
І після безсонних ночей,
в роздумах про природу речей,
створити інший наступний зміст
і встати на повний зріст,
відкривши в собі вдосконалювача, творця
зі словесного сонця,
здатного світити ідеями
добра всеможливими
в світах цих
та інших...
І на противагу життєвій миттєвості,
матеріальній малості
придумати себе багатоваріантного,
в доброгармонійному поєднанні вселюдського, 
                                                                                  всесвітнього...
Впіймавши вічність в досконалому,
занотувати її в душі,
як в космічній капсулі,
що полетить в інше...
Коли закінчиться це.
А поки на Землі цій принадній
жити радісно,
повноцінно
і творити оновлену систему цінностей...
В ідеях наступних світоглядів,
і світобудов ─
анонсувати некстмодернізм.
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І не варто втрачати оптимізм,
навіть коли заблокують редактори,
і поріжуть коректори,
не журитись
від рішень журі
про неприсудження премії.
Бо в тебе є своя прерія,
своя мрія,
стіна
та істина.
І навіть маловідомість
Не пробудить злість,
коли вдячний Творцю
за можливість цю 
робити не кар’єру,
а творити нову літературу,
як план, як проект, з землями тілесними
і душевними зорями.
Лише феноменальні поети
висловлюють у творах планети,
мов боги, що створили все
у Всесвіті
і пішли...
Так і ти напиши...
Застарілому ─ заперечливе «не».
І створи щось наступне...

* * *

Не копіювальні,оригінальні поети
пишуть твори, наче проекти,
вириваються з епохи примітивної культури,
віршують,
віщують, вершать,
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а рукописи їхні виходять за межі часу і простору...
І перед кабінетів дверима закритими 
знаходять двері в собі,цвяхами долі не забитими,
як вихід, як відкриття
ще незнаного буття...
Та надсилають тексти малозрозумілого,
як листи із майбутнього,
до людства, що оділо тимчасові етичні цінності
матерій далеких провінцій,
периферії життя Земної цивілізації.
Ці поети 
мають слова за мачете,
що прорубують шлях
у світоглядних хащах, як в джунглях,
пробиваючись до блага,
до Бога,
до джерела,
до ідеалу...
Співставляють тисячі слів у лабораторії свого життя,
як добра багатоваріантне розмаїття,
пробують 
винаходити проби 
матерій майбутнього щастя.
Тільки такі, дивакуваті,
що без віршів ні кроку,
що записують їх на усьому, що попаде під руку,
навіть на сірникових коробках,
у своїх доробках 
проникають у сутність ідеї у слові,
у дивній своїй поетичній промові,
із мовної глини,
як з першоцеглини,
змоделюють в душі невідоме, нове, надможливе...
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* * *

Цей вірш написати ─
все одно що на найвищий дах міста залізти,
а внизу зіваки будівлю мою розхитуватимуть
словом «божевільний».
Ні, я не стрибатиму,
просто хочу, щоби мене побачили і почули,
бо говорити вільний
і кар’єрою не скований,
і не томляться книжки мої мертвим вантажем на полиці,
і заспокоївся б тим, що маю,
якби із літературних дахів
було видно лиш місто як на долоні,
а не штучну обмеженість української долі,
про майбутнє якої гадати
не дам літературній критиці,
бо їй довіряю менше, як привокзальній циганці.
І не так болить душа, 
що фізичні тіла 
країни,
олігархами розкраяні,
а більше від того, що не червоніє лице 
в примітивного літературознавця,
який намагається укладати другорядну націю
пристосуванців до обставин,
а не творців ідеалів станів.
Під це не підпишуся віршами,
а краще поезію іншу напишу...
Вибачайте, як когось даремно образив,
виймайте занозу,
бо знаю, що тут, серед посткультур, ще скурвилися не всі,
і трапляються критики креативні,
і неземних літератур знавці.
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Не зніму з біографії допису «некстмодернізм»,
наче пропуск, відзнаку, наступних країн і світозмін,
знехтую псевдоморальними інструкціями,
продиратимусь літературними революціями
до розвитку авангардної нації,
і про це я кричу
в цьому вірші, почуй!

* * *

Зазираю за вікно на сусіда,
який повертається з роботи п’яний,
що світу не бачить,
і закрадається зрадлива думка ─
позаздрити йому,
а він помічає мене,
і, мабуть, в його голові промайне:
мовляв, легка робота в письменника,
сидить та й щось пописує...
А я схилив голову над рукописами ─
і помилитися не можна,
бо в них моя душа,
бо я розібрав свою свідомість
до найдрібніших елементів, на совість,
і складаю наново,
наступної проби заради, 
і якщо, не дай Бог, помилюся,
то не літературознавцем написаною рецензією 
                                                                            буду хвалитися,
де сказано про мою талановитість,
а психіатр стане описувати симптоми
на сторінках історії хвороби,
тому помилки можливі лише в межах
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розумної похибки.
Але впевнений, що справлюся
і зберу все краще, та помилки виправлю,
бо на життєшляху вираховував кроки до всещастя,
і втілювався на добра пристанищах,
а ще знаю, що таке війни людське божевілля,
і як пахне смерть до блювотиння
(так, що опісля ще довго не лізе їжа до рота),
бо загартований вогнем втрат,
і зміцнений вагою мішків з цементом,
які вивантажував з вагонів,
бо був змушений облаштовуватися в недосконалості,
тому уявляю, як збудувати ідеал
в наступних світів проектах,
у творах,
тільки запитуюсь ─ чи схвалить їх журі
не тільки літературного конкурсу,
і не стільки жерці 
десь в горах,
а особливо ─ те, вище...
І байдуже, що в кишенях вітер свище,
якщо ще є склянка води і шматок хліба.
Більше хвилюють промені слави,
бо для того, хто глибоко копає,
вони стають рентгенівськими
і просвічують наскрізь усе життя напоказ,
а його аркуші
не чисті, а пописані,
бо ця професія ─ описувати
все так, як мало би бути 
в майбутньому...
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СВІТ НЕ СПИТЬ

Філософе Григорію, почуй ─ світ не спить!
Майдан, як розпечена сковорода.
Вогонь від шин шкварчить.
Юрба 
тече вулицями, мов лава вулкана.
Для бунтарів бочки за барабани.
Не водою,
а кров’ю
вмивають руки кати.
Спадають корони з корупціонерів.
Втікають зрадливі гетьмани.
А далі, війна.
На стіну стіна.
Із завойовницької псевдокультури
лунають вибухи, і вилітають кулі.
Розтоптують імператив Канта
чоботи окупанта.

О, невже
наші подвиги й жертви 
лиш для зміни угрупування
одних іншими олігархами,
і поповнення Європи
добровільними остарбайтерами.

Світоглядно інша моя Україно.
Здобуток твій ─ воля.
Поезій країно.
Вдосконалюй долю.

Важливі закони
ті, що правди кордони,
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як фундаменти для побудови
нової світобудови,
не секонд-хендового змісту,
а світу некстмодернізму.

Наші інші світи
мають право світити
у небі космізму
сонцями наступного змісту,
Україну підняти до космопросторів
галактик ідейних зорів.

Лиш тоді недаремні стояння твої на холодних 
                                                                      зимових майданах,
і картини, що пишуть червоним по білому 
                                                                   перебинтовані рани,
коли змінить країна світогляд буденний
на яскраві світи некстмодерні.

* * *

Повітря сперте в гробниці літератури,
тут замурованим бути живому поету,
чиї орієнтири
не на чотири,
а на безліч сторін світу.
А він і не стверджував, що гравець
на тимчасовості шахівниці.
Бо не наростила його творчість біцепсів накладних
з книжкових накладів.
І не оперся на точку зору
критиків короткозорих.
Але він зачекає,
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бо має
за звичність 
вічність.
І через якусь тисячу років 
від його кривдників не залишиться сліду кроків,
розсунуться стіни,
і з подихом змін,
через мільйон світлових,
можна щось й сотворити,
роздмухати в душі із ідей світи,
подати плани на неба підпис,
звернутися до вищого правосуддя,
долучитися дописами
до галактик нових надбуття.
Щоби не зотліти 
в старих книгах
та не стати пилюкою в майбутнього ногах,
не замуровуйте, а давайте літературі дихати.

* * *

Дзвонять мені з інших життів.
Номери ситуацій висвічуються невідомі.
Вибиває серце двері із дому.
Звір насторожі землетрусів виє в передчутті.
Зими моїх минулих
періодів льодовикових,
звідки я вийшов,
звістки ще шлють.
Комусь, там, на іншому кінці часу,
знадобилась моя присутність, невчасно.
Але, коли наверху тривожно
над проваллями балансуєш,
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знаєш, що вниз дивитися не можна,
бо через це впасти ризикуєш.
Перегортаю життя сторінки ─
кроками.
Збираю вершки з миттєвостей й пінки ─
роками.
Все заради майбутніх весен
земних і небесних,
в які світи переходять,
і люди із ними йдуть.
Тому минулого прострочені з‘єднання
і правд заплутані повідомлення
впорядковуються через нові перезавантаження,
і в переродженнях беруться до відома.

АВТОБІОГРАФІЧНЕ

Не люблю заповнювати анкети,
бо в них виходжу не я.
Краще скажу про себе інакше.

Почну з часу, коли мене ще не було, 
а мої батьки довго мріяли про дитину,
і шансів народити ставало все менше,
але вони надіялися на це, як на диво...

Я народився в ніч з 18-ого на 19-е грудня,
коли, за легендою, Миколай Чудотворець розносить 
                                                                                     подарунки.
Проте, подарунком для батьків мене було 
                                                                         назвати складно,
бо для них, моїх рідних, і при цьому простих 
                                                                           сільських людей,
я, якщо і був тим подарунком, то далеко не простим.
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В школі почував себе трохи не в своїй тарілці,
бо важко вписувався в правила, в програму,
в педагогічну диктатуру (а це була ще та 
                                                                       рядянська школа).
Ще з дитинства знав, що не зможу жити, як всі,
і підставляти своє життя під суспільні штампи, 
пристосовуватися під рамки ─ це не для мене. 

Мене глибоко цікавила історія,
і зі шкільним другом навіть проводили розкопки в 
                                                                                     селі Крилос,
де колись стояв древній Галич.

Але з часом історія відійшла десь на задній план,
коли сповна відкрив для себе можливості Слова
і зрозумів, що з нього можна будувати все, що завгодно,
навіть світи...

Була весна,
мені 17,
і я відправився в Карпати,
подалі від тоталітарного втручання в моє життя 
                                                                              державних рук
і нависання провінційних моральних устоїв.
Ще не знав тоді, чи повернуся, 
сонце спускалося,
а я підіймався на гору,
на вершині побачив велетенське, звалене буревієм 
                                                                                              дерево,
яке частиною коріння ще трималося землі,
а гілки його вже всихали, і життя з них переходило в 
потойбічний світ,
дерево було, наче міст між світами,
на який я приліг,



24

і дивився на таке близьке тут, неймовірне зоряне 
                                                                                                 Небо,
і читав йому свої перші вірші,
але Небо мовчало,
і в цьому було все,
і розуміння ─ як мало я зробив,
і наранок вирішив, що треба повертатися.
Я спускався з гори в тумани,
і ще не знав, що буде далі
(а з тих перших віршів донині в пам’яті збереглося 
                                      лише одне слово ─ всеможливість).

А далі був Космос Душі,
який відкривав та вибудовував в своїх творах...

А ще знайшов Її, як планету свого кохання,
де народилася  диво-донечка.
Місто Франкове завжди притягувало мене магнітом,
інтуїтивно відчував, що буду в ньому жити, і в мене
                                                                           тут повно справ...
А місто Лева, наче великий ключ, 
який час від часу повертається в замку для мене...
Які ще міста стануть доленосними ─ покаже час.

Оскільки живу на Землі,
потрібно було вибудовувати на ній свій стиль,
так з’явився некстмодернізм
(не просто як літературний термін,
а спосіб існування).

Щоби відбутися, як письменницька особистість,
треба виборювати свій світ
заради нового добра
і розвитку щастя.
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Цього верлібра не завершую,
бо дописуватися він буде
подальшим життям...

ВІКНА В ІНШЕ

Колись мені приснилися зорі,
які переміщувалися по небу
і складалися в слова та речення,
а ще вони утворювали дивні геометричні символи...
Але небо писало і креслило лише те,
що вважало за потрібне...
А я хотів спитати за майбутнє
(бо деяким щось передбачав Мессінг,
підказувала Ванга,
а я мусів блукати багатьма шляхами,
щоб знайти та прокласти свій...)
І тоді, уві сні, до мене таки завітала Ванга,
вона з’явилася в моїй кімнаті,
я розумів, що зараз можу розпитати її про майбутнє,
але так і не наважився,
щоб жодним чином не обмежити свою свободу,
лише Ванга звернула увагу на кішку,
яка вертілася поряд,
мовляв: «Кішка в тебе така...»
І з часом, наяву, стався дивний випадок,
пов’язаний з нею:
я вийшов з дому
і пішов вулицею,
за мною побігла моя кішка
(так, як бігають за господарями їхні собаки).
Я став відганяти кішку, 
щоб йшла додому,
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та на кілька метрів поверталася, 
а далі знову бігла за мною, 
нявкаючи на всю вулицю, 
на що оглядалися перехожі,
і я мусів повернутися додому з кішкою,
(може, кішка відчула ─
що в той момент мені не треба було йти...)
вдома вона посиділа в мене на колінах
і заспокоїлася,
лиш тоді я пішов.
Певно, все це було не випадково?
А ще, колись, мені приснився мій покійний брат,
він стояв біля хати,
я здивовано спитав його: 
«О, Петро, що ти тут робиш!?»,
а він відповів:
«Мене за татом прислали»,
я прокинувся,
тато хворий лежав у ліжку,
був ранок (і вже було зрозуміло, що треба готуватися 
                                                                                  до похорону),
до вечора батько помер.
А якось приснилося, що з-під могильної плити
вилазить якийсь мужик,
простакуватий такий,
попросив закурити,
ну, думаю, ─ зараз його розпитаю, 
що і як там в загробному світі,
але встиг задати йому тільки одне запитання:
«Як там, на тому світі?»,
і перед тим, як сон згас, мов екран телевізора,
мужик встиг відповісти:
«Яке тут, таке і там».
Я зрозумів, що сновидіння ─
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це дивовижні вікна в інше,
і зможу багато довідатися з них,
але, коли якось побачив там таке,
що зовсім не стосувалося ні мене, 
ні нашого світу,
зрозумів, що не варто.
Бо що треба ─ і так підкажуть...
А мені, як письменнику,
хочеться не розгадувати чужі таємниці
з інших світів,
а писати власний світ
і творити наступні...

НЕКСТМОДЕРНІЗМ 
ЯК МРІЯ ПРО ВЕЛИКУ ЛІТЕРАТУРУ

Ще з дитинства мене, разом з усіма, намагались 
                                                                  вишикувати по стійці 
струнко на піонерській лінійці,
вбиваючи в голову
дві доктрини головні ─
комунізму
і атеїзму.
А я перекручував піонерські речівки
до анекдотизму,
і сміявся з них, як з ідіотизму,
та викидав їх зі свідомості, наче із дому безглузді речі.
А нині,
на двадцять третю річницю Незалежності країни,
по державному телебаченні,
на історичному побаченні,
нові «піонери» по стійці струнко
вигукують гасла лунко.



28

І перефарбовані політики
та пристарілі фанатики
знову всім в голови вдовблюють 
чергові дві ідеї
чи ідеології,
роблячи людей громадянами,
в яких мізки з двома звивинами.
І ніякого тобі різноманіття людських світів.
І жодного відкриття інших форм і способів життів.
То дрібниця, що закину кар’єру
через безлику маршируючу в ногу юрбу,
осяяну однаковими клонованими ідеологемами.
Головне ─ створити Літературу,
як побудову нового арт-простору,
що стане, як небо (побачать яке не лише в 
                                                                   телескопи «ютубу»),
яка розіллється ідей океанами,
відкриється новими землями,
населеними неповторними людьми.
Розмаїття матерій краси
за межами ще незнаного задоволення 
вкласти в рукописи ─
це поезії надзавдання.
В людську культуру 
пізнанням і творенням
вноситься, втілюється 
некстмодернізм, як мрія про велику літературу.

ОСІНЬ В ФРАНКІВСЬКУ

Осінь в Франківську
презентується в арт-кав’ярнях,
її тут знають, як феноменку,
перевтілену в кармах,
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що асоціюється зі свіжовидрукованими 
                                                            літературними творами,
перетвореними деревами
на слова
нових вербальних врожаїв,
і відвідувачам під враженнями
хмільне слово,
мов пиво,
а світи авторів ─
це фантастичні аватари,
як крок за межу,
де «тут» означає ─ можу
все, і навіть більше,
бо в осені у Франківську
мистецька душа
наступно-філософська
зі світозмінною сутністю,
мов в амбітної панни з провінції,
що своєю присутністю
видозмінює міні-поліс на мега-столицю.

ШЛЯХ ТВОРЧОСТІ

Залишаю в шухляді застарілі інструкції.
Знімаю приземлений компас з руки.
І маяк на березі вже непотрібний.
Бо в творчості знаходжу все, що треба:
в ній свобода істини
та ідеали в ідеях, та у втіленнях,
вона життя, 
його безмежність космосу душі,
де народжуються нові вірші, як зірки,
як планети, як космопростори з галактиками,
де минуле видозмінилося,
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трансформувалося,
втілилося гармонійно 
в розмаїття розвитку істинних цінностей,
в нових світоглядах
і світобудовах...

ЦЕ ПРОБИВАЄТЬСЯ НОВА ЛІТЕРАТУРА

Створити сайт,
мов райський сад...
Де корабель космічний ─ флешка.
Й навіть мобілки есемеска
несе в собі найвищий сенс...
В мій віртуальний світ 
повір.
На моніторі як душа,
а тіло стукає по клавішах.
Всесвітня павутина електронна 
скидає книгу паперову з трону.
Бо покоління, що прийде без блату,
ніхто не вдіне в розкіш фоліанту,
за гроші не придбають собі слави
його безстрашні вільні самвидави.
А розлетяться світом інтернету
відверті вірші космосу поетів,
і загоряться зорі з їхніх творів,
закрутяться планети із промов...
Це інші інженери ідеалів.
Це модельєри всесвіту обнов.
Крізь конформізми, догми, й кон’юнктури ─
це пробивається нова література.
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* * *

Життя вбране 
в одежі традицій.
Опаспортизоване 
відділками поліцій.
Прономероване 
адміністраціями податкових інспекцій.
Виведене 
на орбіти цивілізацій.
За законами яких 
жити країні і людині.
І найвпливовіший бог доль людських —
то всюдисущі гроші,
які, як кровоносна система суспільства,
присутні в кожній людинці, як у клітинці 
                                                                       суспільного життя.
І ми на сходинці технічних амбіцій
помічаєм утопічність морів фінансових систем
лише з приходом тілесної смерті.
А я не проти традицій, еволюцій і будь-яких 
                                                                                      цивілізацій.
Я лише хочу, щоб все було по душі в цьому житті.
І щоб кожна особистість, що є територіально 
                                                                                неагресивною,
мала право на свій спосіб добро-життя
в толерантній ментальності державобуття,
в тому числі, і право бути насправді істинно вільною.
Бо ми сплутали справжній свободи смак,
як приручені революцією батога коні,
на яких вуздечки економік
і хомути епох,
осідлані любителями верховодити людськими 
                                                                                          табунами.
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ПЛАНЕТА НЕКСТ ЛОГОС

Це здіймання в атаку 
під кулі сарказму і чавлення іншості танком.
Вірші у самвидаві, як цвіт на морозі у березні,
перші ластівки в літературній весні.
Сісти за ці столи, 
як престоли,
через подолання  
передпрезентаційного хвилювання,
до плювання на загальноприйняті погляди,
І живого читання прози свободи,
що була донині обмежена догмами, наче ґратами.
Та уміння триматися стильно
(тим, кого для миті цієї народжено) 
перед журналістськими фотоапаратами.
Цей несанкціонований захід,
як невідомої зірки схід,
не запланований методистами,
викликає в пересічного кар’єриста
недоумкувате здивування,
як і у всіх псевдоморалістів, які після бою 
привласнюють мундири полеглих героїв.
Ось вам ─
Чиновникам продажним
І літературщини клопам книжним.
Інші світи...
І другі Всесвіти...
Що не вкладаються в голови конформістів.
І виходять за межі консервативних змістів.
Цій убогій країні, що не знала розквіту.
І недосконалому світу.
Неокласикам.
Від Некстмодерністів.
Ось вам вірші віртуальної контркультури,
креативної версії, нової літератури...
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* * *

Бунт тексту ─
Вибухає,
Коли тиск
на текст
цензурною стрілкою вже зашкалює.
А закон ставлять вище свободи слова,
і він безцеремонно обриває чиюсь розмову,
нахабою чіпляється до всіх
і втручається у все.
Коли гроші олігархів на території твоєї країни
виявляються її окупантами.
А спустошення моральне ─ то не від бомбардувань 
                                                                                                  руїни,
а після пограбування власними чиновниками.
Полеміка заворушення розпочинається з тління 
                                                                                невдоволення
і з їдкого диму обурення.
Коли політики стають занадто схожими на 
                                                                                  пройдисвітів.
А на місце творчої еліти пропихаються гламурні 
дурисвіти.
Бунти ідей назрівають ─
Коли глобалізація
нав’язує всім свою цивілізацію,
а незгідних під корінь зрізають.
Коли держава хоче бути над народом,
а не з народом.
Тоді багряним заревом спалахує бунт тексту.
В час його буревію 
гострі прописи букв
нагадують сокири та коси селянських повстань.
Безкомпромісними словами,
як революційними загонами,
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штурмують речення бунтівні
засади панівної брехні…
Бунти текстів 
руйнували колоніальних імперій устої,
від них зазнавали поразок найсильніші армії в історії,
найжорстокіші диктатори боялись цього бунту 
більше, ніж будь-яких битв.
І Шевченкові вірші —
не що інше як бунт.
Україна є країною бунтівних текстів,
вони ─ спротив тоталітарності літератури і країни,
в них виверження антидругорядної словоукраїни,
прорив блокади з бюрократичності,
визволення творчої зоряності 
красою, добром, всеможливою силою слова.
Текстобунт 
ударною хвилею здригає інтернет
і увесь світ,
ураганом зриває тверді палітурки
із пусто-порожніх книг,
атакує незручними запитаннями,
і перемагає несподіваними відповідями…
Наступ тексту ─ це свобода мови,
і на його сторінках,
у своїх промовах 
описуймо ідеали розмаїття
в гармонії Всесвіття…
Вільні твори, як космічні світобудови душі ,
скинуть вицвілі догми із панівної ніші.
Бурі текстів, 
мов грози із хмар темно-синіх поетичних світів,
що написані нами,
напоять словами 
світогляди,
для буяння, для розквіту, для всецвітіння,
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без них неможлива прийдешня,
убрана в обнову поезії й прози, прекрасна
бунту світлого літературна весна.

ВІРЮ В КРАЇНУ НАСТУПНО-МАЙДАННУ

Направду сказати, вірніше ─ врубати,
так, щоби брехню вирубати, 
не потрібно було розходитися,
з мільйона на одиниці розсипатися,
вогнів бунтівних поспішили
гасити шини,
розібрали протестні намети
зарано, бо не досягли ще мети.
Забрала на Схід нас війна,
там потрібна стіна,
в ній цеглинами 
стала бруківка революційна.
І бійці 
добробатів, 
із хвилями мобілізації,
з втратами,
але батьківщину таки відстояли.
А владу, на жаль, українці віддали.
Старі бюрократи заклали корупції міну.
Нові олігархи в кишені кладуть Україну.
Не схвалює тіло ці шкіроздиральні з народу реформи.
Дух прагне наступної революційної форми.
Вже не сподіваюсь на європідданих.
Лиш вірю в майдани, я бачу майдани,
яким присягати ще будуть гетьмани.
На волі ще будемо ми будувати
для всіх із гармоній й добробуту 
долю,
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не ґрати.
Захитро закони в вузли зав’язали 
майстри людьми маніпулювати.
І лиш велелюдні майдани зуміють вузли розрубати,
щоб рухи звільнити
добра всеможливостей, й жити,
світоглядно необмежено,
некстмодерно.
Я вірю в країну наступно-майданну,
омріяну ту Україну, яка авангардна,
бо пані історія знає,
що еволюції
без революції
в держави бутті не буває.

* * *

Взяти чистий аркуш паперу,
написати на ньому, як все має бути,
принаймні там, де є ти,
з твоєї точки зору істини,
який ідеал існування у Всесвіті має посісти...
Ці слова, що надцінні, довірити комп’ютеру
та розіслати по інтернету
усьому світу,
як свою формулу екстазу,
мов частину всесвітнього пазлу,
як свій проект,
чим, власне, і є ─ текст.
Всі книги
і блоги,
все людство
є вихід за межі програми,
пейзажу природи за рами,
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крок в інше єство.
І в своїй неповторності
на частотах своєї душі, у її абсолюті
одягнутись у всесвітні тіла,
і до доброгармонії з Богом
відкрити реальні дороги...
Певно, ідолам ще не одним 
бути скинутими у Дніпро,
як світоглядам другорядним,
доки народить народ досконале добро.
Чисті аркуші авторам віршослів на Землі роздавали,
без брехні напівправд,
непростий людський труд, ─
опишіть ідеали.

ОКУПАЦІЯ

Ідентифікація 
окупації ─
це перший крок до визволення.
Як від російського вторгнення,
так і від будь-якого 
політичного,
культурного,
духовного,
захоплення
і поневолення,
людини
і країни.
Я хочу, щоби моя держава
не була би окупантом мого права
мати власний світ
і світогляд.
Самоствердження ─
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потрібне країні і особистості,
і захист незалежності 
від зазіхання.
З поневолення мудро виходити до любові, добра, 
краси співвідношення
з іншими.

СТВОРЮЮ НЕКСТМОДЕРНІЗМ

Боже, які тяжкі нині втрати
в усієї України і в моєї мрії...
Гинуть у братовбивчій війні солдати.
І зазнають поразок мої поетичні армії.
Й наші помилки 
вибухають знов, як Чорнобиль.
За втраченим справляємо поминки
і тим ще більше роз’ятрюємо біль.
Нам потрібне не оплакування,
а оновлення,
не пропасти в закутку,
а шукати шляхи до розвитку.
Цей час для перетворення,
переродження
країни
і людини.
В цю похмуру пору
видозмінюється навіть усвідомлення Бога.
Тому, майструю противагу
до старої системи цінностей, що не спрацювала,
не наблизила ні мене, ні інших до ідеалу.
Відкидаю корумпований ідеологізм...
І створюю некстмодернізм,
як іншу 
літературу,
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нову культуру,
як нішу ─
свободи
і правди,
для світобудов
безмежжя добра народів
і особистості,
примноженій щастям розмаїтості.

НАШ ЧАС

Це не час колишніх активістів, 
комсомольців-атеїстів
з дволикою честю,
що стали тепер фарисеями чистоплюйними.
Не час клонованих душ, одиниць
корумпованих спілок
та беззмістовних знавців
всохлих літературних гілок.
Це нашого життя час.
Вільних поезій чарт.
І наші слова ─
перехід над проваллями невизнання,
вихід із темряви неіснування.
І навіть справа не в піаровій славі.
За мету нам ─ змінити обмеження
на можливості,
і країну, вкрадену можновладцями
у народу, повернути
і перетворити
на площадки своїх презентацій,
проектів бажання
і мрій планів втілення.
Вдосконалити ауру світу
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у напрямку розвитку 
і розбудови,
добра всеможливої світобудови,
створити ідею,
як відію.
А люди народяться й прийдуть.
Підберуться
шрифти
і шпальти
видань, що засновані будуть.
І кінорежисери 
у часі на варті
новий світ зафільмують
й покажуть
прем’єри,
як спалахів зоряних ватру.
Лиш би духу нам стало
на місці не стати,
а виходити знову і знову на вулиці бунтівні,
щоб таки щось змінити 
в країні,
хоч би правду навчитися говорити.
І дарма, що не сприйме професор-куратор,
по колії їздити звиклий.
І помстяться редакції,
заблокувавши твоїх змін публікації.
Хід ідей не спинити.
Не варто на тоталітарні вчення гнути спини.
А час все розставить на свої місця.
Розійдуться поети по місіях,
щоби вдосконалити
душі і долі змінити.
А з бібліотеки виносити будуть пожовклі газети,
зі статтями, що втратили статність,
знецінених пристосуванців
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всіляко-кар’єрної масті,
що щезнуть росою на сонці
нового вже часу,
наступного нашого щастя.

* * *

Коли ти на дні,
лежиш,
умиротворений безвиходом,
і залишається лише чекати з моря погоди,
зберігати сили
і майструвати вітрила
для попутного вітру везіння
і часу весла.
А доля ще більше затискає тебе 
в лещатах
і обробляє, наче деталь на станку.
Тоді починаєш цінувати єдиний простір свободи,
що ще залишився,
за порогом якого виключаєш свідомість, мов світло,
впадаючи в сон,
як в інший вимір існування,
де сновидіння плюють на закони Земного життя,
але вони всього лише обрізки кінофільмів,
що поза монтажем свідомості,
в яких бачиш те, що не потрапило на прем’єру 
                                                                                   осмислення,
що залишилося за кадром буття,
до чого добираєшся підсвідомими підвісними мостами,
котрі поєднують свідомість з невідомістю...
А підранок
розум награється дитячими пустощами зі снів,
і з чорного входу відвідувачам 
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він закриває двері душі.
І ти прокидаєшся для змін,
бо люди народжені саме для цього,
людство пробуджене думати,
і з малої іскри ідеї 
спричиняти ефект перезавантаження,
і майбутнє оновлення 
суспільства і Неба,
починаючи з власних правил,
з якими набудуть гармонії інші,
роблячи крок із себе...

* * *

Проповідник, тримаючи в руці Біблію,
промовив: «Тут Всесвіт»,
А я завів його до будинку
і заперечив: «Ні, в твоїх руках лише галактика,
а це Всесвіт», і показав на тисячі книг.
Зображення людської душі
знаходять на артефактах
ще до нашої ери...
Як не нахилити небо,
не зробити із зір намисто
і не повісити його на шию ─
так вірою в щось 
не обмежити всю багатогранність
і всеможливість людської душі...
Кожна книга на світі без людини ніщо.
Сама людина є найцікавішою книгою,
яку читаю
і пишу...
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ДУША

Вона існувала ще задовго до 
виникнення минулих нинішніх чи майбутніх релігій.
Людина ще кам’яного періоду
нашкрябувала на скелі ту душу із первісних ліній.
Духовність людства плекалася в матеріях, як в колисках,
і вихователі її та часові повитухи ─
то історичні епохи
з колоритними звичаями, в різних світоглядних масках.
Складні філософи й прості землероби 
засівали душі думками-зернами,
вирощуючи досконаліші плоди.
І найкращі будови з тіло-душ природи...
І майстри найвеличніші 
ті, що будують не на землі, а в душі...
А інженером людських душ
може бути не лиш найкрасномовніший поет,
або читач-багач, що має за скарбницю менталітет,
але і найзлиденніший, духовно ниций,
який лише шукає кращого.
А той
потойбічний, загробний світ духів
навіть реальніший за наш,
бо він надійніший за нас, смертних,
і лише наші душі ─
шукачі сущого
у Всесвіті майбутнього...
Світові ж релігії хай сотворяють свої духовні товариства, 
сповідуючи лише істину і добро.
А ви вчіться вірити, оцінюючи,
відкидаючи зло,
щоб не потрапити в ті храми, 
що є лише душоловками
людства...
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СЛОВО

Без Слова немає діла.
З нього починається дія…
Мова є плоттю душі людської 
планетоформової, словоколоскової…
Слова ─ обриси мого світу
і погляд у Всесвіт, 
між усіма міст
і увесь зміст.
Несіть мене, мої словокораблі,
по життєвому морю і вище Землі…
Непереможна речень армія,
яку маю.
У висловлюваннях ─
сонце-щастя проміння
і кров розуміння…
Рідне Слово моє,
без тебе ніщо не є, 
безслів’я бідність несе,
а з Тобою я ─ все…

* * *

Часом сумно
до болю
від принизливості світу,
від його неідеальності і страждань,
через які не завжди можна бути щасливим,
бо людина не лише особистість,
людину зі світом з’єднує першооснова буття,
її дорога та істина.
Може, ці почуття в цьому часі
схожі на дитячу мрію на дорозі до досконалості,
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де є свої умови...
Та колись у Всесвіті 
людство прийде до ідеалів буття,
де будуть сповнятись будь-які чудеса,
де людина, як бог, матиме безліч тіл,
зможе творити свої світи,
володітиме матерією і часом;
де через різноманіття можливостей форм і суті
матиме все, що захоче,
в гармоніях різноманіття і добра...
Я мрію про такий істинно всеможливий Всесвіт...
А зараз на Землі 
я змушений шукати компроміси у своїй душі,
бути байдужим до всякої зайвої неістинності
і розсудливим,
втікати від недосконалості світу
у власну особистість,
у власне щастя,
щоб дійти,
щоб творити той Всесвіт
з своїх почуттів і думок...

НЕЗНАНЕ МИСТЕЦТВО

Це незнане мистецтво ─ розкладати ідеї на атоми
і створювати з них власні світи,
що сяють невидимими для інших бажаннями, 
                                                                                       як зорями,
і неймовірною дійсністю, мов планетами,
обертаються подіями по несподіваних орбітах...
Але вони погано лягають на папір,
а творці, зазвичай, вмирають невідомими,
бо їхня творчість не піар
і неочікуваний гість в посадових кабінетах.
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І даремно ми складаємо плани,
і виписуємо їх, як власні закони,
бо в нас ніколи не вистачає грошей
на їхню реалізацію
в людській цивілізації,
що скотилася до побутових речей.
І коли мої вірші впираються в глухий кут,
а мої світи в обставини закуті,
я відкриваю її,
і входжу до неї,
як в найзагадковішу кімнату свідомості,
бо це єдиний вихід 
оволодіти ремеслом долі,
ставши майстром теорії випадковості,
щоби перших зустрічних
привітати, як колег величних,
і звичайні кав’ярні (не на жарт)
перетворити на справжній арт.
Я митець у випадковому часі,
як ловець шансу гармонії в хаосі,
де непередбачуваними помічниками є лише 
                                                                                      сновидіння,
які відкривають коди події дня...
Це зовсім непросто
зазирнути на кухню першооснови буття
і збагнути її, незрозумілу вченими ланку поступу,
що є випадковим вибухом успіху життя.
Можна вдало користуватися формулами випадкового,
якщо поєднати еволюцію метафізики Бога
із філософією розвитку
розквіту
людського,
і прелюдії світу Земного 
зробити ідейними скарбами для Всесвіту.
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* * *

Все, що треба,
Підводячи слово до Неба,
ці світи, що із Землі проросли
зберегти у душі,
наче в Шатлі,
мов майбутні планети з ідей,
як комети контексту,
вірші зерно-зорі,
сонця космосу мовні,
посіяні серед людей...
І за позаземною орбітою
недовідомі, найдальші галактики
розприкрасити добротою,
винайденою людиною...
З філософської фляги
всеможливістю форми і змісту життя ─
відродити 
зів’ялі часи і простори буття...
Як алхімік, з пробірок,
із формул думок ─
вдосконалити Всесвіт...
Ідеального щастя дорога
Веде від людини до Бога...
Домовина ж не дім...
Всі поразки людські на Землі,
Мов загублені іграшки
десь у дитинстві,
що не варті плачу ще дитячого людства.
Всесвіт все відшкодує 
людині,
що диво у слові збудує...
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* * *

Вища література ─
це вихід
із матриці тоталітарної культури.
І вхід
у вільний світ цінностей,
де вибір побудов
власних світобудов
в доброгармонії всесвітностей.
Справжня поезія ─ не ідейне сміття,
а проекти ідеалів буття 
з безлічі планет і зірок усещастя
в душах людських
і в орбітах, поєднаних з Богом.
За всесвітнім порогом,
ще недовідомим,
що є спільним домом,
задоволення всевідчуття того раю,
якого всі сущі шукають.

УКРАЇНА

Україна ─ це я, це мова моєї душі,
що вибудувана зі Всесвіту слів сущих,
і подарована мені моїми предками,
моїм народом,
це багатомільйонний простір людського розуміння
і спілкування.
Я поважаю всі нації, всі мови та діалекти,
як сузір’я, галактики, інші планети,
і співчуваю тим, хто забув мову свою,
якщо навіть надбав сто інших,
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бо він все одно втратив багато себе, своєї душі.
Розбудую свій світ зі словоскарбів
та підіймусь зі своєю мовою до ідеалів всіх світів 
Земних і Небесних,
і хай перекладають її цінності на весь мовний Всесвіт.

КУЛЬТУРА

В неї безліч облич,
до яких припасовані мундири та ділові костюми,
екранізовані персонажі
і змодельовані перехожі.
її риси творило античне мистецтво й епоха Відродження,
її душу складали з молитов і сонетів
прадавні жерці і народні поети.
В ній історія людства, як сходження.
Вона вбрала мене в одежі часів,
намістила в міста, прив’язала до чисел.
Та, коли це здалося в’язницею, захотілось втекти
геть, у зоряне небо, у інші світи...
Панна ця промовчала до мене карпатськими горами
гордо,
українським сплакнула дощем,
вітром прошепотіла: «Із майстерні не йди із нічим».
І вертався до неї, неначе у серце своє.
Як учений, досліджував думку, до атомів. Що вона є?
У лабораторії космосу (власній) душі 
мої списані стіни у формулах віршів,
тут, в пробірках слова,
на сторінках поля і культури просторів обнова,
тут ідеї спалахують сотнями сонць,
це любов і добро Земне,
множене
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на всеможливість
людських доль
як експериментів Богів.
Є в культури історії шлях до зміни усього,
у рядках найпрекрасніших змістів,
у формулах ідеалів живого,
ця історія ─ кожен, хто став її плоттю й душею світів,
в кого очі і голос її, хто світогляди
є і сліди.
Ми по сходах культурних пластів
із Землі йдем до Всесвітів...

ДІАЛОГ КУЛЬТУР

В час війни і розрухи
Є вихід в них.
Це прихід не месій.
Але їхня місія 
надважлива.
Де зброя безсила.
Коли політик
заводить в тупик.
І обертаються проти людей, як тортури ─
псевдокультури.
Десь тоді, коли смерть уже косить без смислу.
Появляються з вічності мислень
вони ─ добрі велетні слів.
Свіжі вісті, в подобі послів.
Винахідники щастя й любові,
Котрі завжди праві.
І загальнолюдськими дорогами миру
стають землі і води, і мудрості милі...
Вони ті, що уміють цінити планети усерозмаїття



51

та научать усіх досягати гармоній Всесвіття.
І цей діалог культур 
порятує від куль,
і відродить народи,
відкриє друге дихання для свободи.
Від диктаторів чи то князьків
і озлоблених книжників,
в них немає лаврових вінків.
Та по совісті вищих віків 
в нагороду дано їм творити 
світи...
Це вони ─ геніально безмежні поети!
Підіймися над межами ти...

ІНШІ НАПРЯМКИ ВСЕРОЗМАЇТОСТІ
 
Упорядники світу
в книжках
не змінюють його змісту.
І консерваторам жити не вічно на континентах крижаних.
Лише поезіями ─
новими течіями ─
наповнюються моря, задумані людьми,
і впадають в океани, рукотворені богами.
 
Як безліч на берегах стежин
і в мозку звивин,
бо світоглядів треба багато,
щоби Всесвіт збагнути,
так кожному варто відкрити
свої неповторні двері
в планетні кімнати матерій,
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заходити з боку свого в абсолюти 
всещастя,
всесвіття!
 
Нема другорядності,
у всякої долі
лише головні заплановані ролі
довічної здатності.
І тому виринають з книжкової творчості
нові ріки
й зірки,
інші напрямки
всерозмаїтості...
 
 
КОСМОС ДУШІ

Моя особистість складається з:
я-щастя у формі життя,
яке присутнє в безлічі розмаїть моїх «я»,
в шляхах вседобра
на планетах любові,
у зорях світла істини,
що описані у творах,
між якими злагода гармонії розмаїття.
Вони ─ основи, маяки, плани
і шляхи розвитку
та співвідношення з людьми, зі Всесвітом, з Богом...
В них моя матерія розмаїття,
сила волевиявлення,
скарбниця пам’яті.
Вони мої переконання-уподобання,
що підтримують світлом висловленого
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і орбітами обдуманого, 
загальні гармонії в душі
і її втілення та стосунки земні.
Їхнім поетичним випромінюванням ─
не допускаю руйнації,
очищую душу,
перетворюю помилки і навіть зло на доброякісну ніч,
колиску майбутніх світил...
Ними прокладаю траєкторії
до багатоваріантності блага,
всеможливості, безмежності, форм і змістів щастя,
його ідеалів буття,
як істини життя.
Вони мого мислення мова,
як змістоформи душевтілень.
В них моя твердиня духу
і сила думки,
моя безсумнівність цінностей,
іншоцивілізація на Землі
і еволюція свободи істини у Небо...
Їхні чорні рядки, як родюча рілля,
на світлім, в світі, у Всесвіті...
Мандрую душею, як космосом,
живу то на одних,
то на інших ідейних планетах.
Сяйвом матерії мислення,
відзеркаленням моєї душі
побачиш їх
у творчому вимірі існування,
в наступних галактиках тексту
Всесвіту...
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НЕКСТМОДЕРНА ПЛАТФОРМА
 
Некстмодернізм ─ це не лише відкриття
галактик мого космосу душі
і альтернативна матерія
власного світотворення...
Некстмодерна платформа
є аеродромом для інших цивілізацій,
і їхнім світоглядним кораблям
вона блимає посадковими вогнями
на землі літературній.
Слугує за творче пристанище
для поетів зі ще не визнаними світами.
Поява некстмодерну в країні,
де найбільша мрія населення — еміграція,
являє собою наступну генерацію,
що проявляється змінами в нас самих,
в розвитку подальших світобудов
і пошуку необмежених ідеалів існування.
У прийдешній сучасності ─
Свобода взаємовідносин з державою.
І безліч шляхів до Бога.
Моделювання непересічних стилів життя 
на подіумі поступу.
Епоха білих ворон.
І точка опори 
для глобальних змін в культурі.
Новий Рим,
інший Єрусалим
людського менталітету.
Нейронний імпульс мозку,
який йшов еволюційними кроками тисячоліть,
щоби запустити метафізичний двигун перетворення.
І просто списані аркуші
в руках письменників-початківців,
що започатковують наступні світи...
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НЕКСТМОДЕРНІ ПІСНІ
 
Моя дівчинко з тілом сонячним
і з зоряною душею.
Не допусти, щоб світ проковтнув тебе,
як велика риба малу.
Створи себе.
Друзям скинь по емейлу
свій погляд.
Підіймайся, як сходами, власним світоглядом.
 
Некстмодерні пісні ─
Світу зміни перехресні.
Це новина мега-слова.
Волі музики обнова.
 
Не згуби різнобарвні мрії
в сірій реалії.
Так говори, 
щоб розсувалися гори.
Не загубися в ідеологемах,
придуманих іншими.
Будь від системи сильнішою.
 
Некстмодерні пісні ─
Світу зміни перехресні.
Це новина мега-слова.
Волі музики обнова.

Підніміться сини
створіть з України
синоніми істинної свободи,
станьте до боротьби
з диктаторами та окупантами,
захищайте її хто словом,
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а хто стволом,
лайком
і поцілунком,
та розбудуйте своїми світами
нашу зоряну Україну,
зложіть некстмодерними піснями
її цивілізацію розвитку
і світобудову розквіту.
 
Некстмодерні пісні ─
Світу зміни перехресні.
Це новина мега-слова.
Волі музики обнова.

Моя дівчинко з революційним мисленням
і новим почерком свободи осмислення,
не дай коханню пропасти
від псевдо-моралізованої напасті,
щоби не вирішували депутати
кого і як кохати.
 
Некстмодерні пісні ─
Світу зміни перехресні.
Це новина мега-слова.
Волі музики обнова.

ТВОРИ СЕБЕ НЕКСТМОДЕРНО

Держава друкує гроші,
а я вірші.
Диктатори примушують всіх дивитися в одну сторону,
а я маю іншу систему світоглядну.
Політтехнологи громадян зазомбовують.
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А я залишаюсь собою
і шукаю мир з усіма світами
і Всесвітами,
та винаходжу кохання планету з тобою.

Щоби не було тебе законсервовано,
твори себе некстмодерно...

Попри політичні розклади
і економічні засади,
я маю право на свій світ,
на власну світобудову,
як цивілізації особисту обнову,
і щоби почути «браво», мені непотрібна рецензія і звіт.

Щоби не було тебе законсервовано,
твори себе некстмодерно...

Я створюю світ свій з доброгармонійним життям
і кажу «привіт» усім землежителям.

Я хочу ходити по землі,
а не по попелі.
Я хочу зробити у мережі 
телескоп для душі.

Щоби не було тебе законсервовано,
твори себе некстмодерно...

Світу мого народження 
як продовження народу, країни,
це розширення України,
її арт-мапи,
це некстмодерні етапи
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її нових вимірів серед людей
в галактиках космосу ідей.

Щоби не було тебе законсервовано,
твори себе некстмодерно...

НЕКСТМОДЕРНИЙ МІСТ

Я знаю, повідомлення не прийде,
пустеля електронна 
невблаганна,
у ній також блукають й гинуть люди.
І залишається лише вивчати
відтінки у світогляді мовчання.
 
В країні нашій,
що належить іншим,
відчуженими пройдемо полями.
Із лісу зроблять тонни книг,
що згодом назовуть псевдовченнями.
 
І знов вожді мечем й вогнем примусять
носитися
з фанвами
й прапорами.
 
І простаки патріотичні,
налаштовані, мов приймачі,
присвячують вірші чужій країні,
і прихисток знаходять в павутині.
 
А я напишу іншу Україну,
на моніторах з’являться слова,
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наче будинки, як міста і села,
і ти побачиш, що є в слові сила.
 
І воля важливіша від верховних як рад,
так зрад.
 
І дім душі, і втілення, не з цегли,
і на війні тіла, як гра у кеглі,
і навіть не в людському тілі сенс,
а в Всесвіті, у розквіті Душі!
Це преси не бульварної сенсація.
Літератури ця сторінка інша.
 
Ти зрозумієш, коли прийде осінь.
З рукописів пожовклих стане тлінь.
І проростуть у зовсім інший спосіб
наступних весен посмішки цвітінь.
Нові гілки 
продовження руки.
І стануть очі 
зорями вночі.
 
Я обернуся
попри всі прикмети,
бо повертатися ─
це як людські протести,
проекти ─ як переробити світ.
Це наче Богу написати звіт,
що спробував
і що зробив насправді.
 
Тоді крізь час і простір звістку вишлеш,
такі летять від світла швидше
думками, раптом, ще неждані,
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поглянеш, як у вікна на екрани,
на зміст поезії,
як некстмодерний міст,
ідейні хвилі телефонограми,
в інші світи,
у Всесвіти,
між нами.

* * *
 
Теленовини 
перемикають нас на канали,
переносять в координати,
переводять у точки зору,
створені політиками
та економістами,
ідеологами
і культурологами,
і просто пройдисвітами.
Ми обираємо чиюсь електоральну сторону,
приділяємо увагу
і віддаємо перевагу,
та стаємо частиною інших,
поселяємось в законодавчих полях,
за методиками вчимося,
приймаємо світогляди,
одягаємо, як тіло в одяг, душу 
в культуру, придуману другими.
Ми додумались віддати владу над собою
чиновникам всіх мастей та номіналів
і довірити їм скарби Землі.
І Майдан розпустили,
та не надали йому, тобто собі ─ народу ─
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право хоча б наглядати за державою,
а залишили лише обов’язок її захищати.
Проте, насправді, кожен має право додати
свою Україну,
як на виставку презентаційну картину.
Попри видані книги
і списані шпальти газет та журналів,
й ефіри заповнені,
найцінніше для України постмайданівського періоду,
це навіть не до Європи без візи
чи в крісло міністра (комусь за везіння),
важливіше ─ це чисті листки,
на яких ми опишемо власні світи,
модернізуємо країну,
розбудуємо,
розширимо межі свої, як її,
справді нашої, України...

 
З ЗЕМЛІ НЕКСТМОДЕРНІЗМУ

Коли рівноваги немає,
як в матерії справедливості.
Й правда світу кульгає
на милицях брехливості.
І все, у що віримо,
виявляється з часом міфами.
Та початок викривленими уявленнями не звіримо
з кінцевими віхами.
А всякий закон, як дишло,
куди повернули, туди і вийшло.
І навіть Всесвіт через трильйони років 
простір згорне,
й пропаде з ним уся еволюція кроків,
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як в карти програне.
Тоді десь в собі
треба буде шукати Бога.
І придумати істини 
власні.
І персонажі із книг повиходять,
як з письменницьких душ повноводдя.
І художні світи 
стануть явними.
Інші Всесвіти
з’являться.
Це посаджена в людство ідея
архітектора, де ─ я
і ти, і усі ми 
засіяні змінами...
Дивний план.
Нелінійної логіки варіант.
В людях творчості Всесвітів стан.
Невідкритих іще феноменів талант.
Із Творцем у гармоніях слушних.
У відродженнях Космосу Душ.
Добра абсолютів усеіснувань.
Перехресть ще незвіданих знань.
Що виходять за рамки змістів,
за формати і титули літератур,
як наступна матерія текстів,
головним живим виміром душе-культур, 
ідеалів космізму
з землі некстмодернізму.
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ЕВОЛЮЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Ви думаєте, література ─ це гра така,
просто прислуга для пана політика,
чи вченому за пробірку,
або за сітку, щоб душі ловити, проповіднику...
Не тільки
й не стільки.
Бо, попри друковану інфляцію,
слово ─ здатне бути проекцією
наступних світів,
нових Всесвітів...
Облиш, мій критику,
свої критерії,
як хлопчик
іграшку-літачок,
бо слово ─ корабель всюдихідний,
сідай і пливи, лети, ти свобідний,
воно універсальна матерія,
найнеймовірніша мрія,
що знайде втілення,
мов душа новонародженого.
Траєкторія поетом написаного
сягає дальше відомих законів фізики,
і може ставати справжнішою від реальності,
переходячи зі сторінок філософської фантастики
відчиняти майбутнє феноменальним ключем 
                                                                                    людськості...
Змінює словосфера 
все
від себе
до неба!
Здібна привести до наднової культури ─
еволюція літератури...
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* * *

Коли слово,
яке від дрібниці детонує,
вилітає
й ранить,
нехай не випадково,
пострілом,
наше «ми» на страті
нас, що розклалися з життями отут,
в цьому фото-миттєвому дні,
але не зовсім убиті,
адже не повністю були присутні,
бо час,
наче бог,
дає більше планетодіб
і галактик років...
Тож від всіх своїх пам’ятних сонць
гріймося в пору похолодання сердець,
генеруймо любові матерію, воскресаймо із рани.
Бо свіжіша за ранки,
жаданіша від у пустелі ріки,
завжди жде ця пора ─
з чорних дір
переходити в вибух добра,
щастивсесвітом
статись...
Після бурі з стакану,
далі побутового спаму,
війни шраму,
віршуймо,
віншуймо,
відчуймо
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любов,
як планету придатну,
як щось від богів, 
і людину, від кімнати заселення до неба здатну...

* * *

Мови мають вокзали історичні,
а слова адреси точні,
але в будівлях їх значень
так багато дверних відчинень
і вікон світоглядних,
що легко розминутися поглядами,
розійтися по дрібних сенсах речей.
І ми складаємо в конструкції речення,
вибудовуємо в них себе,
з яких найціннішим
є те, що буде не лише для тебе,
але і для інших.
Варто роздавати 
слова, мов смаколики, що дають
задоволення,
прокладати словосполучення дорогами,
котрі ведуть до перетворення
в прекрасне,
їх змістом життя наповнювати,
наче корзини в супермаркеті,
шукати порозуміння промов,
словоповаги,
книгороздумами
вирощувати ідеали багатоваріантного особистого 
                                                                                       існування
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і взаємопоєднання,
і тоді можна буде пройти не перехожими
безликими,
ніякими
по всесвіту в мові,
а стати співбесідниками в розмові
і мандрівниками, що відкривають світи невідомого,
бо в словах ─ мікроскопи,
як і телескопи,
всесвіту свідомого.

* * *

Вірші ─ не просто колонії символів,
як на корі головного мозку поселення,
це дещо глибше,
що сягає душі,
як вищої свідомості,
її надземної змістовності,
ними вона росте.
Не май небо за стелю
в кімнаті
сучасності.
Мільйонорічні стежки,
кам’яні знаряддя і електронні книжки,
від неандертальця 
до некстмодерніста,
ведуть до розвитку на Землі,
і далі...
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НЕКСТМОДЕРНИЙ НЕОВСЕСВІТ

Летючими матеріями думок,
що випромінюються
за межі людських черепних коробок,
задля вдосконалення
процвітання,
заради всесяйва живого безмежжя щастя,
з космосу душі
матеріалізуються в наступному,
в іншому,
в тому, що біля
і буде,
в світоглядно-переробленому
некстмодерному
Неовсесвіті,
вони ─ 
плани,
проекти,
формули,
читайте їх
по книжках, 
виданих розумом,
сторінками душі,
аналізуйте
та реалізуйте,
ви ті,  хто йдуть далі
до ідеалів,
земляни
та інопланетяни,
невідомі працівники
з галактик 
інших вимірів
і фахівці найвищих рівнів
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з інституту Бога,
що за межами нашого Всесвіту,
до якого незвична дорога,
прийміть привіти,
візьміть
й долучіть 
ці дописи
досвіду
до тексту майбутнього,
його змісту життя надможливого,
як еволюційної ланки явища не кінцевого,
кованого серцем
і виточеного звивистими струмками мозку, 
яке електронами світить з мороку,
та винесене хвилями океану мислення 
на папері написаним,
отримуйте мого листа,
а я тут, на Землі, затримаюсь,
бо не встиг цим світом насолодитись ще
і більше потрібен тим, хто ближче...

КОСМІЧНІ ЛЮДИ

Вірю в космічних людей,
як у творців світів ідей,
особистостей з особливих материків,
зі ще не відкритих планет провідників,
нових рукописних небес...

І сумніваюсь
в пересічній цивілізаційній стадії,
в бездумній юрбі, як стаді,
котре гонять пастухи геополітичні
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на пасовища економічні,
видаючи владний батіг
за культурний оберіг.

Я хочу законів, які давали би кожному простір свободи,
як місце для власної світобудови,
свого сонця добра
і землі його правди,
і щоб для літер літератури цифри не були б за перешкоди,
та законодавче підґрунтя не прокладало би зайвих 
                                                                                                     меж
для феномену людських можливостей...

Бажаю, аби в країні
був і мій край,
а не руїна 
з мрій.

Тому, на противагу політичним ідеологізмам,
презентую некстмодернізм,
як розвиток філософії нових світів
в людях і їх дивовижних відкриттів...
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