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Вершки до кави

Жінка з хвилястим волоссям
Й очима кольору кави
Сьогодні навчиться плавати
Вона ще про це не знає
Вона поки стоїть на піску
Нервово кусає губи
Вона ще стоїть на березі
І берег її не пускає
Вона поки боїться води
І міцно тримається суші
Але прийде час 
Свого страху не пригадає
Після гарячого сонця

Та вітру холодного душу
Зробить вона перший крок
А море все зробить
Навзаєм
Її заколишуть хвилі
І буде вода тримати
Вона довіриться морю
А з нею її надія
Вона попливе як риба
І з часом зможе пірнати
А поки, дурненька, боїться
І думає
Що не вміє.

Жінка з хвилястим волоссям
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Несмілива весна
Накрохмалює квіти і віти
Бог ховається глибоко
Ув обладунках землі
Нам співати б пісень
Нам би щиро радіти
Як діти
Та давно ми дорослі
Й летить 
Наче блискавка день
День за днем і собі
Ми із часом
Покірно минаєм
Чи поволі йдемо
Чи на місці 
Пришвидшуєм біг

І сто літ не мине
Як про нас вже ніхто
Не згадає
Лиш так само
Трава зеленітиме
Коли зійде білий сніг 
І так само цвістиме весна
І світитиме сонце
І вода напуватиме
Бога старого землі
І так само із подивом
Враз хтось маленький
Відчинить віконце
І гукне нетерпляче:
Матусю, дивись,
Он летять журавлі!

несмілива весна спочатку все було невинно

Спочатку все було невинно
Невинно і навіть цікаво
Та потім одна половина
Подумала – нам цього мало…
І все понеслось невблаганно
Двигтіли і рушились стіни
З-під ніг утікала підлога
Як руку їй клав на коліна
Хотів приручити, приспати
Дорогу до раю прокласти
Хотів цілувати нестримно
Високо піднятись і впасти..
І впасти в гарячі обійми 
Її кришталевого лона
І пити, і їсти, і жити
В маленької смерті полоні..
Та склалось не так,
Як гадалось
Все випито, стерто, зотліло
І в пам’яті - лиш тільки дотик
Її білосніжного тіла..
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Кінець літа - то ніби останній
Тиждень розпродажу
Все дешеве як борщ
Та нічого літнього
Вже й не хочеться
І чекаєш коли вже нарешті
Почнеться осінній дощ
І очікуєш в осені якогось дива-подиву
І чекаєш холодного вітру і теплих пальт
І замерзлих пальців 
І того солодко-гарячого
Подиху
Та навкруг лише
Німі заголовки газетних шпальт
І ввижається тінь напівзабутого посміху
І тоді розумієш що краще
Відразу зима
Хай настане у кожному з нас негайно
Настане у кожному…
Та дарма - не витримає і вона
Бо не можна так
Бо не можна так
Не можна..

кінець  літа коли осінь вилазить
Коли осінь вилазить
З темних віконних шпар
Із холодних пивниць
З напівстертого графіті
Ти приносиш себе
Кожен раз ніби
Мороку в дар
Ти рахуєш дні
До тотальної
Пустоти
Ти навчаєшся жити
За півсекунди до
Ти вивчаєш забуту
Мову
Осінній санскрит
Ти сідаєш грати
В безпрограшну гру
Лото
Хоч не виграв іще ніхто
У сірих бетонних
Плит

Серед хмар, туманів
І темного фронту
Дощу
Що захоплює
За міліметром
Міліметр
Я осіннім листям
До тебе щоночі мовчу
І моє мовчання
Може не мати меж
Ти цілуєш 
Інієм і вином
Ти мене видираєш
З лап лісових пожеж
Ти мене питаєш:
Може, ходімо 
В кіно?..
Я тобі незмінно:
Так! Ходімо..
Авжеж.
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осіннє

Світ завмирає
Під дивне адажіо осені
Листя летить
Просто в душу
З самих верховіть
Перші сніжинки на віях
Осядуть як гості непрошені
А змерзлих уст доторкається
Вічності мить..

Мокрі серпанки
Закутали  землю туманами
Світ наш зірвало з петель 
І несе в нікуди
Дні роздирають нам серце болючими ранами
Зло білим снігом  добра замітає сліди..

Дихає вічність у спину
А в скронях вібрують галактики
Гегель і Кант вирушають в останній двобій
Колами темними всі Кастанедові практики
Тонуть у космосі наших намарних надій

Плаче буття  у колисці 
Всесвітнього розуму
Левіафан поглинає найкращі уми
Щоб осягнути весь задум
Ми Бога не просимо
Вистачить нам
Що у Нього увіруєм ми..
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липень
Липень допив із келішків
Алкоголь
Липень кидає під стіл порожні
Пляшки
Липень витрушує спогади
Про любов
Липень читає вдома
Старі книжки

Липень ненавидить сонце
І трохи дощі
Липень ніде й усюди
Та й чорт і з ним
Липень - вбивця безшумний
В кишенях
Від літа ключі
Липень міняє 
Мрії твої на дим

Липень будує замки
Із молока
І залипає поглядом
В небесах
Липень сміється з нас
І його краса
Сіллю гірчить
На твоїх 
Тонких устах

Липень не знає
Коли надійде зима
Липень навчить ділити
Себе на всіх
Ти є у всіх
А в мене тебе нема
І я ховаю 
В кишеню
Нервовий сміх..
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ваЖливим є 

Важливим є лише те
Що є тут і є зараз
Минуле на жаль
Чи на щастя
Не має великого
Впливу
І все було б добре
Якби не закохалась
У літній дощ
Що нежданно
Перетворився 
На зливу
Зіщулилась і стоїш
Хоч промокла до нитки
Злива вбиває
І додає наснаги
Життя - цікавезна річ
Ми його відбитки
Кіно, театр і книжки
Взагалі не беру до уваги
Ця злива для тебе
Немов найсильніший
Наркотик

Всесильна ілюзія
І найтемніша з містерій
У неї є смак
І вона фантастична
На дотик
Часом прохолодою віє
П’янить 
Диким запахом прерій
Вона незалежна
Від тебе 
І самодостатня
Вона проникає
Крізь камінь
Бетон
І крізь стіни
Її неможливо
Спинити
Лишається
Тільки чекати
Допоки закінчиться 
Дощ
І сонце буде 
Світити
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Ось ми і сіли 
В срібний титанік
Осені
Усіх нагору
Годі сушити весла
Поки безпечно
Ходити по палубі
Босими
Поки кортить
Стукати в кожні
Двері
Поки цілунки
Наповнені
Несміливою
Ніжністю
А у волоссі
Тихо сюркочуть
Коники
Світ ще такий
Непевний
У своїй
Відкритості
Ми ще вчимося
Плавати
Й не віримо

ось ми і сіли

Що потонемо
Наші надії
Поки живі
І не змарновані
Наші обіцянки
Ще палкі
Достойні класиків
Кращі полотна
Все ще не
Намальовані
А ми ще кращі за них
Без прикрас і стразиків
Льодовикам і
Айсбергам
Ще є час
Надійно сховатися
Дно готується
Охопити
Правічною
Крижмою
Розумію:
Шансів нема
Врятуватися
Але впевнена -
Ми з тобою
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слухай, друЖе лісу зелене мереЖево

Лісу зелене мереживо
Вростає в блакитний рай
Скраю присядь обережно
Пити небесний чай

Легко хмаринки розмішую
І на свою біду
Зовсім не розумнішаю -
Сонця дві ложки кладу

Жменю дрібненьких
Зірочок
Всиплю тобі через край
З місяця серпиком питимеш
Ти ж любиш каву - не чай..

Слухай, друже, як 
Витікає час
Він тече крізь нас
Він тече крізь нас
Крізь дерева сад
Яблуні, пісок
Крізь полин гіркий
Крізь дверний замок
Крізь забуті речі
Крізь листопад
Він тече від нас
Не верта назад
Крізь дитячий сміх
Каруселі скрип
До прісних озер
До глибинних риб
До скелястих гір
До небесних хмар
Він тікає в небо
Вгору у димар
Залишає сум
Залишає дим
І лишає нас
Із нічим самим..



22 23 

Софія Леонова Вершки до кави

уроки радіохвиль
Уривки радіохвиль порушують
Її спокій
Вона їм навчилась радіти
Та з всесвітом вести розмову
Вона полюбила тишу
Тиша її заколише
А коли треба - розбудить 
Поверне в реальність
Знову
Вона полюбила осінь
І полюбила зиму
І весну з літом
Їй вдалося полюбити
Вона не вчинила злочин
Та все ж признала провину
Тепер ще б зуміти
Із нею навчитись жити

Вона переходить дорогу
У звичному місці
Їздить в маршрутці
Спізнюється на роботу
І доки все це триватиме? -
Питає себе щоразу
І впевнено відповідає: доти
Допоки існуватиме її всесвіт
Допоки в її галактиці
Одне сонце
Допоки паде її сніг 
Й допоки дме її вітер
Допоки в єдине на двох 
Віконце вони виглядають у світ
І вчаться
З зорями говорити..
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осінь
Осінь безжально
Править літній сюжет
Фальш вимітає
І непотрібні лапки
Ти не письменник
Ти навіть вже не поет
Осінь розставить за тебе
Над “і” крапки
Осінь міцна, тиха
Дзвінка мов сталь
І відтинає усе
Чого не було
Осінь різка
Як правда

Терпка як вино
Тихо вбирає
Під шкіру
Літа тепло
Осінь не скаже
Зайвого
І не змовчить
Осінь покаже
Про зиму німе кіно
Осінь срібним туманом
Над нами висить
Поки вона невидимка
І нам все одно…
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боялась заглянути
Боялась заглянути
В вічі
Якщо раптом
Там буде
Пусто 
То світ її вмить
Розлетиться
На сотні мільярдів
Друзок
Несміло торкалась
Пучками
Молила бога
Незримого
Нехай мої сни
Збуваються
Нехай огортають
Римами
Нехай відлітають
Птахами
Несила і так
Вас втримати
Буду самотньою
Босою
Але залишусь
Примою
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Шукаю людину на осінь
Шукаю людину на осінь
Пише нерівним почерком
Ліпить оголошення на першому
Зустрічному стовпі
Розчиняється в темряві
Тікає від себе
Шукаю людину на осінь
Встановлює статус в соціальній
Мережі
Збирає лайки 
Не знає що з ними робити 
Самотніми вечорами 
Вечорами без неї
Шукаю людину на осінь
Жартує з друзями на вечірці
Багато п’є і непритомний
Приповзає додому під ранок
Клас - амнезія на вечір вдалася
Шукаю людину на осінь
Шукаю хоча б до весни
Молиться на зіжмакане фото..
А вона нічого не знає
А вона просто спить 

Додивляється сни
Шукаю людину назавжди
Вона опускає очі
Вибирає першого кращого
Їй здається що він її хоче
Шукаю людину назавжди
Написано в неї в очах
Клеїться до першого ліпшого
В надії на гарний трах
Шукаю людину назавжди
Що вічну любов обіцяє
Та всі обіцянки до ранку
Лиш блякнуть і вигорають
Шукаєм людину назавжди
Назавжди чи просто навзаєм
А жити із нею взаємно
Не вмієм не можем не знаєм
Шукаєм людину назавжди
Людини на вечір не досить
Шукаєм людину назавжди..
Знайти б хоч людину 
На осінь..
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я знаю

Я знаю, що все ще станеться
Я знаю, що все ще збудеться
Напевно воно погубить нас
Мине і тоді забудеться
Проріс ти у мене пагоном
І виріс ти з мене стовбуром
Плекаю я твої корені
І мрії мої як добриво
І добре мені, і радісно
Непевність веде, захоплює
А ти в морі моїм парусник
Що вітер надій підхоплює
В краї нас несе незвідані
Ген-ген аж до того берега
Закони для нас неписані
І нова чека Америка
Америка, може й Індія
А може й Непал з Аляскою
Десь там за горами синіми
В нас зустріч з новою казкою
А поки чекай століттями
А поки тримай у тонусі
А поки рахуй секундами
Складай у кишеню бонуси..
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вона мріє
Вона мріє що всі поснуть
І залишиться двадцять хвилин
Щоб не думати
Про непростий цей рік
Про садок про школу
Про протяг з вікна
Про останній секс
І про ніжний юнацький вік
І вона не думатиме
Про любов
Про закоханість дружбу
І про понти
І про те що зараз вона на ви
З ким ніколи раніше й не була на ти
Не згадає вона
І про келих вина
Про шум вітру
Й гул літаків за вікном
І про те що ймовірно
Вона не одна 

Випиває той келих до самого дна
І вона не думатиме про зірки
І про відстані до найдальших планет
Про комети у небі 
Машину чи про мопед
Як альтернативу спокійному сну
І вона не думатиме про війну
Про політику й шоколаду смак
Про блакитне небо
Зелену траву
Не стріляють - вже добре 
А значить хай буде хоч так
І вона не думатиме про тих
Кого так і не знатиме на імена
Побажає кожному з них
Спокійного сну
Ну а потім засне і сама
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вона Живе
Вона живе в свому  місті
І як місто чогось чекає
Відбиває атаки часу
А чому  і сама не знає
Все тому Бо вона
Так звикла
В неї діти і чоловік
І на себе давно б забила
Але ж він так до неї звик
Звик до неї - стрункої гарної
Хвиль волосся і ясних очей
І до пристрасті звик захмарної
До солодких і довгих ночей
Ну а їй скоро сповниться сорок
І нема вже куди тікати
Залишилось чекати приречено
Як злочинець своєї страти
Хоч вона і не вина  нікому

І не хочеться зовсім брехати
Але світ все без неї вирішив
Але світу і так краще знати
То ж нервово фарбує  волосся
Чи заводить юних коханців
Чи танцює в нічному клубі
Хоч давно їй вже
Не до танців
Чи тікає від себе в Европу
Чи шукає себе в Піднебесній
Хоч і так їй давно зрозуміло
Те, що вмерло
Назад не воскресне..
Все ж купує чергову сукню
І взуває високі підбори
А коли їй робиться сумно
Ще й краплинку весни
Від Діора..
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Гори цвітуть, розпускаються
Зеленими бруньками
Зачіпають розбещену
Вату хмар
Розливають тепло
Через край
Парують маревом,
Одягаючи зелені шати
На голі кістяки лісу
Боже дитятко малює
Свій лик
На верхів’ях гір,
Пацькаючи пензликом,
Омиваючи його
В гірських потоках
Дзвенять, проростаючи
Молоді пагони,

гори цвітуть...

Лоскочуть всі 
Вгини і вигини
Прадавнього тіла
Вся лісова братія
Русалки і упирі,
Водяники і німфи
Міцно тримаються схилів,
Обплітаючи корінням
Все живе і неживе..
Дорога звивається, блудить,
Входить енергією гір,
Наповнює підземними поштовхами,
Нуртує, 
Зачаровує 
І врешті
Розливається молочними ріками
Затихає..
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дощ
Дощ пришиває
Хмари кошлаті
З’єднує з небом
Небо з землею
Краплі холодні
Діл напувають
Мокне гора
І ми разом з нею
Мокрі ялини
Мокрі стежини
Мокра спина
У мене й у тебе
Мокра трава
І цівки холодні
Нас пришивають
Міцно до себе
Мокрі вуста
І руки вологі
Парко сплелися
На сьомому небі
Дощик весняний
Взяв нас в облогу

І відірватися годі
Від тебе
Ріки течуть
Вирують потоки
Злива періщить
Шліфує каміння
Ми відчуваємо
Внутрішні токи
Більше чекати 
Немає терпіння
Стихла гроза
І ми разом з нею
Краплі ковтаєм
Як сльози солоні
Сонце виходить
Цілує природу
Нас приголубить
На тихім осонні..

Ніч у Карпатах
Ніч у Карпатах
Зорями сипле
Мороком входить 
В наш дім
Дихає лісом
Рухає часом
Пил витирає 
Зі стін
Місяцем світить
Двигає гори
Срібно рікою 
Дрижить
Вітром лоскоче
Туманом шепоче
Тихо по росах
Біжить
Сонно жевріє
Сонце за гаєм
Гасить прадавній
Вогонь
За ніч дотліє
Ранок посіє
Твоїх торкнеться
Долонь

ніч у карпатах


