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«Маски» Юлії Мусаковської — не просто 
збірка поезій, а інтригуюча гра на три дії, де 
співіснують денні й нічні декорації, лірична 
драма й містичні інтермедії. У темних ко
ридорах та вузьких вуличках зустрічаються 
заблукалі пілігрими, архетипні жінки, приви
ди та інші химерні істоти. Драматичне дійство, 
що відбувається на сторінках книги, вкотре 
потверджує гамлетівську тезу про світ як те
атр. Це вдала прем’єра із майстерним поетич
ним словом на авансцені.
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ЗМІСТ

5 Наталка Білоцерківець. Прем’єра

ЗАМІСТЬ ПРОЛОГУ 
9 «аби в горлі кому слова мої не застрягли...»

ДІЯ І

День 
13 «цей листопад...»
15 мисливиця
16 «осідлати дракона — сум’яття нап’ясти...»
18 «облишмо...»
19 «у путах безконечних заперечень...»
20 до Кармен
21 «стоїш підперезаний коліями...»
23 «здається мені не ми в цьому місті...»
24 кінець сезону
26 «ми ваші дон кіхоти жуани...»

Ніч
29 таємниця 
31 викрадач секретів
33 «агой!..»
34 «недомиті горнята і вимерзлий дух боротьби..
36 «на молитовнику пальці тонкі...»
37 талан
38 «може як долю ділили вона не прийшла?..»
39 Ніч 15
41 передчуття



Сни І МУСОНИ 
46 «співай невигойна рано...»

48 жонглерка 
51 а-німе

ДІЯ I I

День

55 «насипле на стежки печалі вії...»
56 «бійся — стихійні лиха...»
58 «коли затихне гонг...»
60 «ось і попався мій клятий гуру...»
61 let it be
63 «більше не снись...»

Ніч
65 «межи мною і часом дзвінка порожнеча і ти..»
66 дев’яте коло
68 «пошуки істини в Бозі в тобі...»
69 Річі
71 «Вогонь догорає і дивиться в очі незмигно...»
72 «догораю повільно перетікаю...»
73 одержимі
74 «така тонка невидима межа...»

ІНТЕРМЕДІЯ



Мусони і сни 
78 «підкрадаєшся навшпиньки на шпильках...»

80 «лялька з роз’юшеною губою...»
81 «чаяння і чаювання відгомоніли Алісо...»

Д І Я  I I I

День

85 лепрозорій
87 ...and all that jazz!
88 «виснажлива колумбіана...»
89 «він вибирає мені червоні яблука...»
90 ceнmu-mentol
91 біла колискова 
93 четвер
95 казка
96 hunger strike
98 «пора зітхань які немов мурашки...»
99 альбомна лірика

Ніч
101 «розтулені губи — немов пограбована мушля...»
102 по той бік
103 «де ти знайдеш такого янгола?..»

ІНТЕРМЕДІЯ



104 «на твій олімп іду, немов Сізіф...»
105 «котяться днини лущені квасолини...»
106 навряд би
107 нічні ігри
108 «і залишиться стосик її листів...»

ЗАМІСТЬ III ІНТЕРМЕДІЇ
111 Ґретель

113 «незабуті слова повертаються...»
Епілог
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