
– 63 –

6’2014

ще поки темно ще поки двері відчинені…  
колись ти станеш котом і я тебе стерегтиму 
у жменях пролиті образи та вірний біль 
сховати би їх і не згадувати всує 
любов це коли… «добраніч коханий тобі 
і всім хто з тобою ночує»…

***
помахаю тобі – мій привіт долетить 
закуйовдженим загнаним звіром 
площина – кількість точок. столи – 
ложки мінімум дві. повіриш 
в існування нашого столу? твоя вітальня 
паралельна моїй – окремо: молоко і глек 
тож наш дім – як і зрештою стіл – нереальний 
ти евкліда читав? почитай. він був грек 
і цю тему закрив. хоч історія бреше 
геометрія – ні. тож усе пропало 
це закони. це правда. від цього легше 
має стати 
легше. 
правда стало?

***
а давай гратися у слова що навшпиньки – 
розтлумач мені темні пророцтва Ісаї 
забуваюся у сновидіннях – шпилькою 
колю себе і знаєш – помагає 
під вікнами навпомацки ці балакучі сови 
частинами доби крутять як сонцем циган 
ми догралися тепер пробачаю по слову 
істина на дні книги перед очі цибне 
отже дивись: дощі пасуться хвоєю 
і сміється кожному небо у калюжі пузатій 
сниться твоя дружина і питає у мене: хто я 
ну скажи мені що їй сказати

***
цегли облупленої абстракції перед сни 
закутали синиці у біле й колюче 
вівці із вулиць зібрали тобі – жени 
їх на простір гірчичний не полюючи 
на шляху на адреси. під хруст кори 
ти вбиваєш у землю сліди отари 
віддавай Богу овець – собі не бери 
і без тебе достатньо набрали 
а вернеш назад як вертає з відпливу вода 
як у ребрах душа пастуша заколе 
впізнаєш домівку по цеглі що випада 
впізнаєш себе за болем

***
сонячні рани затягнуться – прийде ніч 
естафетою слів і брехні прошу не зли 
ти віднюхав мене усю до чужих облич 
плетемо вузли 
кліпне котрогось портрет і лапами 
пошматує небо на хмари червиві 
бо інакше не вмію і трохи літатиму 
обмиваючи душу грішну у зливі 
наздогнавши твій погляд 
                                             обкутавши ризами 
щоб не бачив як повертаюсь туди 
я в польотах собі серце врізала 
постуди

***
обджілене літо вмістилось у ночі купала 
і крихти світанку дзьобають нічні голуби 
ще доля твоя недопереблукала 
бо хто без гріха дочекається може аби 
облуплений дощ нікуди не йти причинами 
будинки гладить. які віднедавна пустими 
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тобі чужу землю нахвалять заморські посли 
нащо потрібна вона? 
             нащо її приймати 
якщо три фенікси нам писанку знесли 
якщо в мені уже народжується мати

***
цифрові мікрофони не транслюють моїх молитов 
відцвітає любов і стає перешкодою підло 
ще до тебе лечу ще під звичку горнуся немов 
ти течеш як вогонь ну а я як метелик на світло 
ще у ліжку де ти через ніч або дві шарудиш 
м’ята ковдра нагадує вранці що тут поле бою 
світ простив би тобі і газети мовчали б та лиш 
так невчасно ти ставки на виграш подвоїв 
скоро збігли дзвінки й передача безсонних послань 
і прокралась любов під твої переможницькі шати 
нас пришили китайці своїми нитками: іньянь 
та газети не схочуть такого про нас написати

***
я била посуд бо що було бити крім 
в новенькій квартирі з балконом вазоном і киснем 
де свічка гукала до лампочки тихо: горім 
та світло було не стільки слабке скільки кисле 
я била на сполох – ти не з полохливих удавсь 
і вечір вмочав у небо розливаючи прохолоду 
ми зовсім не рівні з тобою: мов кролик та удав 
водилиходили одне за одним як з обраного народу 
до того ж: погоді уваги більше: дощі ламкі 
друзки мисок і терпіння провіять на сито 
і тільки тепер розуміючи Єву в моменти такі 
іти по яблука: рвати збирати трусити

Чоловікові 

що аж нудить – ні людини ні комети 
вічний сніг численні віки підряд 
ви шукаєте в мені розради – не знайдете 
нічого як живого обличчя на маскарад 
витиралось руками сонце від зими 
піднімало настрій як дерева з будинками вихор 
наші простори не з’єднані як і ми 
що ви дзвоните до мене? нема таких цифр 
воркувати ненавчена – хай простять мене голуби – 
що я вам розкажу? про супи і борщі й магазини?
літачками покреслили небо своє. аби 
ви прислали й мені половину

***
навпомацки ходимо – 
світла ні на йоту 
                      щоб нас не видно 
                      але не видно куди іти 
і чорних брів 
і чорних списків темні блокноти 
і я серед чорних котів і ти 
        присвітиш мені
                        викрешеш іскри 
                                                       вогню 
просто запалиш кутки магнітними зарядами 
ти мою душу на сторони всякі гнув 
наче дитина до солодощів унадилась 
жменька світів 
                   за вікнами шурхіт стиха –
хай буде – білими крильми 
темно. нічого не видно. і ми дихаєм 
і дихаємо тільки ми

***
сняться орли а в руках ні горобця ні синиці 
тільки качки міряють висоту 
із перспективою снитись. самим їм сниться 
буцімто ловлять рибу. золоту.
засинаючи на чергові холоди у дороги 
питаєш твоє де. і кілька всюди 
нічого не значать. час мерзнути в ноги 
а шкарпетки вдягнути з вівці чи верблюда 
ще немає кому. від майбутнього видно дзьоб 
і кімнату пусту де моргає свіча 
і орел прилітає снитися щоб
 хоч нічого не означа

***
тонко на мене дивишся 
                       як пелюстками фіалок 
засипає землю. черги до тебе псують 
нерви настрій і нас
                              – у черзі яких немало – 
але не в кількості – історія перевірила – суть 
швидкість кольору 
                      що міняють його молоді гаї 
наче пані одежу – маєш панночку юного гаю 
і руки 
                     як брови здивовані 
                                                      на шиї твоїй 
більше не дивляться 
                                       а моргають 
годі! 


