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Жоден її вірш
Бути снігу завтра. Завтра бути. Сніг…
Затанцюй на кризі. Тільки не впади.
І здалося їй, в місті, серед всіх –
Що його сліди…
Бути тиші тиш. Ані шелесне!..
Жоден її вірш – не йому, та все ж…
І гойдає Бог небом, що сумне.
І втішає Бог груднем, що без меж…
Розкажи йому: снігу намете
На його дахи. Завтра чи колись.
Напиши йому – прочитає те
Із крила вітрів сонячне «молись»… [2015]
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Щастю достатньо
Щастю достатньо одної любові і декількох вір.
Осені – кілька днів і з десяток зимових знамен.
Щоби зустріти сніг, треба вийти хоча би надвір.
Щоби тебе – проказати мільйони чужих імен.
Кожне з них пропече всі надії її піднебінь.
Кожне з них – з інших мов, що мертві чи ще є...
Ця зима як зима, як гортанна чиясь глибінь,
Де губиться головне, беззвучне, німе, твоє…
Ця зима, що почне відлік з ранкових крихт.
А більше їй що? Хлібниця вже пуста…
Ця осінь збере голубів світанковий крик.
Їй пора. І нізвідки чекати тепер листа.
І нізвідки вертатися. Звідти нема доріг.
Звідти чиїсь молитви волочуть свої тіла.
Прострелені груди лягають на мертвий поріг,
Жадаючи ще тепла…
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Щастю достатньо знати: вона в теплі.
У сухому взутті, у шерстяних рукавицях.
У соснах гірських, у вині на столі.
У снігах по коліна і відлетілих птицях.
У вітрах між полів, у вогнях автострад.
Між горіхових зерен… за мить до Різдва…
Серед снів, телефонних розмов і порад…
Хтось приїде (нарешті!) на день чи на два.
Хтось не буде нічого питати. А хтось кивне.
Пахне хлібом із печі.
У кожному русі тіста:
Ти пам’ятаєш…? Ти ще пам’ятаєш мене...
На карті цього міста? [2017]
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В нас потепліло, мам…
Її будні заснули, як чорні бродячі коти,
В метропереході на сірій долівці з картону,
Де запах фастфуду, поту й одеколону
Тіл, із якими щоранку минаєшся ти.
Він міг би зустріти її раптово – тут чи отам,
Міг би почути, як спинились легені міста…
А поки вони випікають з чужого тіста
Собі мрії, обіцяючи жити без драм…
А лютий міг би трохи побути злим,
Всім лютим в метро покласти в кишені ласки.
Вимикаючи телефон, каже комусь: будь ласка…
А хтось повсякденно пускає кільцями дим.
Вона на роботу: зважує кожен грам.
Він у метро: зігріває хоч бренькіт гітари.
З очей ані болю, з вуст тобі ані пари.
Тільки в слухавку:
– В нас потепліло, мам… [2016]
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А літо – з нею
А літо – з нею. Де би вона не була.
А море з мушель виливається до кімнати.
Серед її пустель проростає поволі трава,
Серед її слів – тільки одне солодко називати…
Серед її зим – одна протриває мить.
Серед її снігів – один доторкнеться зап’ясть.
А море, воно – тут.
Тече і шумить.
Непомітне і головне –
найбільше з її щасть. [2017]
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Це літо, дитинко…
Це літо, дитинко, воно із цукрової вати,
Нам склеює пальці в молитовному ритуалі.
Це літо навчає тебе себе забувати
І не питати, що далі?
Це літо, дитинко, з’їдай шматок за шматком,
Це літо, в яке ти втрапила, - без адреси.
У цій павутині без крапок, чи навіть ком,
Забуваєш свої землетруси і землестреси.
Дівчинко, літо, воно у тобі росте.
І вростає у тебе повнолітньо і повноліто.
Ти – терпка і терпляча (хтось пам’ятає те),
Неспіловишнева, яку ще теплом не зігріто. [2016]
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І як тим рибам?
І як тим рибам вмирається між берегом і водою?..
Де пісок у легенях коле, як крихти граніту…
Де червоним біліє біль у них під лускою…
І молиться спрагло, немов перед створенням світу…
Як тим рибам мріється про Гольфстрім, Атлантику
чи Суецький канал…
І як їм пилося море, Чорне, людське й прагматичне…
Спитай у тих риб, як допливається тілом фінал,
Як щомиті з ікри виникатиме щось фантастичне,
Як у глибинах тихо спліталися їх плавники,
І як то тепер – як усі – поріднитися із землею
У світі, де люди чужим не подали руки,
У світі, де люди навіть своїх убивають нею…
Де виносять засмагу, а не світло зірок із плавби,
Де змивають, як пил, солі найтонші кристали…
І в спосіб умовний тільки любили би,
А в наказовий усіх, окрім себе, питали…
А в дійсності лиш забувається головне:
І рибам потрібно пити, а не ковтати.
І до кожного діє-слова у людей завжди частка не…
І найважче: не бути і все таки пам’ятати. [2016]
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Невже якось…
Невже якось літо спиниться так раптово,
Як годинники, як ліфти – це майже одне і те ж.
У словнику моїх днів лишилось єдине слово.
Але яке? По буквах не розбереш…
Хвилі шукають притулку між пальцями ніг,
Хвилі вкарбовують щось болюче у наші тіла,
Наші голови – мікрофони Бога. А ти не зміг
Його голосом попросити, щоб я змогла.
Щоби стихли звуки обіймів – піску і шкіри –
Вологої, млявої, незвиклої, боязкої…
Сонце у нас пропікає тоненькі діри,
Небо туди зазирає, не знати, з якої.
Небо в мені спотикається об твоє ім’я,
Хвилі міняють маршрут, ламаючи весла вітрам.
Між твоїх риб колись пропливала і я,
Пропливала десь там… [2016]
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Осіннє
Цю осінь терпку, неминучу, раптову
Ще хтось пам’ятає з минулих життів.
Вона обриває нам літню розмову
На слові, що вперше сказати хотів.
Жовтіє в садах. А сливи – ні звуку.
Ніщо не порушить камерність зір.
А в яблучних снах тягне хтось руку
Зірвати ще тепле…Ще тепле, повір…
Засмагле і юне. Таких ще доволі…
Від них не одному затерпне щока…
Вони (це відчуєш) із присмаком волі.
А воля, ти знаєш, завше гірка…
Яблукам добре. Не втомлені снами.
Їм легше упасти, а людям – піти.
Бо наші сліди, як цитати за нами,
Читаються кимось лише з висоти… [2016]
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Морське
Летіти в це літо униз головою,
У літо, що пахне мокрими ластівками,
Солоними чайками, абрикосами і тобою,
Виноградом, неторкнутим ще руками,
Задухою поїздів, мушлями із кишень,
Зношеністю валіз, квитками-саме-туди…
Я восени напишу (ти прочитай лишень!)
Про південні вітри й оксамитний сезон води.
Про сушені спини риб, залюблені в глибину,
Перестиглі червоні сонця, сховані в кавуни,
Про чиюсь одиноку тінь, шукаючу ще одну,
Про засмагу, людей і те, що миттєво забули вони.
Про попіл німих багать, кілька пляшок скляних,
Де хтось недопив вино, бо в когось – ранкове таксі…
Про пам’ять зап’ясть і скронь – все, що лишилося в них,
Навіть, коли дощить. І з моря розбіглися всі…
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Про ночі, де кожен комар подмухує в саксофон,
Де кожен рибак зітхне, кидаючи вправно сіть,
Про хвилі, що бачать старт – в кожної свій марафон –
Цілунком в чоло берегів запінено шепчуть «поспіть».
Про пісок, що віддав тепло, і місяць, що вмив лице,
І зірки, що на мілині полоскочують наші п’яти,
Поки літо дитям біжить (ти зауважуєш це? ),
Ми вже доросліші стали – удвічі, чи навіть уп’яте.
Ми вже приросли до міст, у кожного з нас – своє.
Розфасували сіль – у ваннах малі морця.
Я ж тобі все ще пишу, вірячи, що ти є…
Що літо, що море, що ми…
І так без кінця. [2016]
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На кілька ковтків
Ця осінь на кілька ковтків. В легенях – дими,
В очах – трохи сліз, трохи літа, де все забуто.
І трохи туману. І просить там хтось «обійми».
Коли все раптово, хоч кимось давно передчуто.
Ще поки є часу, листя, коротких слів,
Ще поки усе не складно. І все можливе.
Є пам’ять, в ній – ти…
ти – всюди, де тільки хотів…
І ти не тутешній…
що знає моє надважливе…
Є втома, є дні,
є в кошику виноград.
Є кілька причин
І жодної,
щоби була доречна.
Є навіть руки. Є навіть голос. І сад.
І осінь між нас,
як відстань найбільш безпечна… [2016]
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Карпатське
Сиві коні на білій долині,
Між травами і зірками.
Вже не твоя віднині,
Не простягайся руками.
Не притуляйся в тумані
Тихим вечором до повік.
Лиш ті зорі мені кохані,
Лиш одного любитиму вік.
Місяць гостем зійшов за межу
Мого лісу. І став на чати.
Ще трохи у травах полежу –
Буду до Бога мовчати.
Сиві коні на білій долині,
Бігла-м до них у роси.
Вже не твоя віднині…
Хтось розплітає коси… [2016]
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Так, ніби…
Так, ніби слова в кожній тріщині губ і згині.
Так, ніби речення витікають кровинками яснами.
Так, ніби ті двоє у чомусь винні чи щось повинні.
Ніби осінь робить навмисне цих двох нещасними.
Так, ніби між зубами застрягає чиєсь вибачання.
А ти його жодною зубочисткою, ниткою білою.
Так, ніби усе, що ти можеш – черпнути мовчання
З ямочок на щоках рукою невмілою.
Все, що ти собі дозволила – ніхто не судитиме.
Єдине, що не змогла – зійти з п’єдесталу.
Осінь пахне мармуром. Хтось її ще любитиме.
Таку холодну, хризантемну, опалу…
Ти можеш випити. Щоби зігрітися хоч би водою,
Що трохи травами, травнем – в китайськім горняті.
Це хтось називає чаєм. І порівнює осінь з тобою.
Плачуть плечі будинків, дощами так міцно обняті.
Так, ніби траур на тротуарі з листя жовтом’якого.
Так, ніби усі коти серед міста вляглися спати.
Ти йдеш собі в мармур. І що всім до того,
Що потім і він не зможе тебе впізнати? [2016]
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Все, що він хоче
забрати з собою
Він пригадує тільки, як вона роздягається…
Наче це все, що він хоче забрати з собою, коли поїде.
Кволо, повільно, нестерпно до ніг влягається
Листя… А йому залишатися ніде.
У його квартирі вже хтось ночує. І днює, може.
Все вже продано. Чужі меблі, нові шпалери вінтаж.
І зараз втече з цього міста. І видихне: Боже,
Хай тільки вона залишиться тут та ж…
Не зміниться ні на йоту від цих дощів затяжних.
Не втомиться мерзнути біля вікон, де всохлі рами.
Гортатиме сторінки небес і шукатиме серед них
Відповіді на складне, розділені Кимось на грами.
Кожне слово її ненаголошене – він пізнає беззвучно.
Так, ніби бере його в борг, щоб потім віддати удвічі
Більше. Він мусить іти. У цих черевиках – зручно.
І тільки сусідські коти заглядають зелено у вічі.
Коли все пожовкло… Світло. Хтось засуває штору.
То ж були його вікна. Тепер там – маля посміхається.
Голі дерева. Осінь. Він забуває в дорозі цю пору.
Він пригадує тільки, як вона роздягається… [2016]
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Жива
Їм сняться різні міста, ті самі валізи і поїзди.
Їм смакують кава, газети, ранкові пусті слова.
Вона вміє мовчати, не накликуючи біди.
Хтось буде щасливий.
Хтось просто собі жива.
Їм добре вдається непомічання днів,
У їх паспортах хвилини загублені поміж віз.
Їм сниться дорога.
Та сама, серед снігів.
І тиша.
Де чийсь дзвінок – відчутний, немов поріз.
Їм сниться пустий вагон.
Що котиться у пусте.
Спинися… немає доріг… навколо – лунка трава.
Спинися… прокинься… йди… насправді усе просте –
Хтось буде щасливий.
Хтось просто собі жива. [2017]
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Саме тому
Саме тому
зими здаються довжелезними і пустими.
Саме тому
сніги випадають колючі й раптові.
Вони пишуть себе великими буквами,
зовсім не тими,
Що можуть зліпити в пітьмі
обличчя у слові.
Так, як незрячі шукають вуста,
торкаючи брів…
Так, як німі вимальовують
пальцями звуки…
Саме тому
ці зими, які ти у ній не зігрів,
Простягають до тебе промерзлі щоденням руки…
Саме тому
ти вигадуєш приводи, щоби таки озватися.
Докричатися до вікна,
яке не відчинить (хоч би й хотіла).
Саме тому
ти не можеш здатися.
Мусиш змагатися
Сам зі собою
за кожен шматок
її слова і тіла… [2017]
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І він озивається в ній
І він озивається в ній так раптово.
Той березень зі всіма його звуками, кольорами всіма.
Він змінює тембр.
Вона згадує кожне слово.
І навіть ті, що їх в мові давно нема.
Вона засипає його архаїзмами спішно і гучно.
Навіть не натякаючи про відсутність, про зими…
Він торкається до плеча її потайки і беззвучно.
Так, що навіть тиша сповільнює подих з ними.
Він спиняє її здригання передбачливо, трохи кволо.
Щоб не сполохати весни, на віях осілі.
Вона відчуває, як змикаються руки в коло,
Як перше тепло розливається медом по тілі.
Як прокидаються трави.
Як тоншає її шкіра,
Як щось проростає крізь неї, таки проростає…
І якою б стійкою не була її віра,
Він озивається – все замовкає… [2017]
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Після неї дихається
свіжо і терпкувато…
Серед її пам’ятей є одна зі смаком зубної пасти.
Після неї дихається свіжо і терпкувато…
І приходить квітень, щоби трохи тих снів украсти.
Тих, що сплять із нею, а їх небагато.
Їх трохи між губ, між пальців, між вен і між брів.
Їх трохи, вони муркочуть дитинно й протяжно.
Та є серед них єдиний, в міжгруддя забрів.
Оселився в легенях тютюново-залежно-затяжно.
Вона курить в зачинені вікна.
Хай з вулиці диму ніхто не чує.
І дозволить собі одну.
Ніхто ж навіть про це не знатиме.
Її ліжко якесь браковане.
Тут щоночі когось бракує.
Навіть місячне світло з нього швидко тікатиме.
Місяць боїться дивитися їй в лице, навіть не гляне.
Спиниться десь на шиї, стискаючи, ніби втома.
Обличчя її – незворушне, наче глиняне.
Серцебиття – сміливе, таке, як вдома.
Волосся її задихається від нікотину.
І небо, як той арахіс – солоне і твердувате.
Все зайве – лишає подушці, потрібним – вкриває спину.
І вже забуває, хто він і як його звати… [2017]
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