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МАВКА  В  МЕГАПОЛІСІ 

 

 
 

Збірка віршів 
  

 
 

 

Чи зможе Мавка, чисте й беззахисне природне створіння, вижити в 

місті?  

Як дівчині знайти кохання в мегаполісі й не загубити себе?  

Чи правда, що поети – трохи божевільні?  

А ви знали, що слова «мавка», «русалка», «поетка», «божевільна», 

«причинна» – це синоніми?  

 

 



 

  

           Розділ І 
Дивовиддя 

 

  
 

                 ЗОЛОТАВО-ФІАЛКОВІ СНИ 
 

Намалюй мені ніч… 
Микола Петренко 

 
Намалюй мені ніч 
без зірок – обіцянок любові, 
без набридлих облич, 
тільки сни – золотаво-бузкові… 
В синіх водах ріки 
відбивається темінь небесна, 
потопають гріхи, 
я ж лишаюсь, тонка, безтілесна, 
серед ніжних сестер –  
зеленаво-прозорих русалок. 
Ліловіє Дністер 



пелюстками духмяних фіалок… 
Простелив молодик 
до крайнеба по чистому плесу 
золотистий хідник 
і веде мене, наче принцесу. 
Зупинити б цю мить, 
стерти пам’ять! Якби ж то можливо… 
Нитка долі бринить 
і сплітається з іншими криво… 
Ти себе змалював 
поруч, в сяйві нічного світила, 
і за руку тримав, 
і ладнав мені янгольські крила… 
Дивовижний політ 
в освіжаючих струменях вітру! 
Ми з тобою – весь світ!.. 
Ти малюй. А я все потім витру… 
  

 

 
 
Коли мені було років п’ять, я вперше почула слово «божевільна». З трамвайного 

вікна побачила, як засипаною опалим листям алеєю осіннього парку просто серед калюж 
кружляє в вальсі золотокоса дівчина. Вона здавалась мені невимовно прекрасною! Як 
заворожена, проводжала її очима, доки трамвай не оминув старовинного парку. 

– Божевільна, – хтось промовив. 
Я не спитала, що означає це слово. Зрозуміла так: «Боже! Вільна!» І довго ще у 

мене воно асоціювалося з божественною красою, легкістю, невимушеністю і 
абсолютною свободою…  

 
МАВКА 

(БОЖЕВІЛЬНА) 
 



Комусь, можливо, я здаюся божевільною. 
То й що? Я рада! 
Так добре іноді забутись, стати вільною! 
Людського стада 
Дрібна частинка непомітна, нерозпізнана, 
І раптом – ось вам! – 
З’явилась Мавка, босонога і розхристана, 
З рудим волоссям. 
Яскрава цятка серед сірості й буденності – 
Духмяним трунком. 
І мрієш: стане диво це в природній єдності 
Тобі дарунком… 
Вальсує Мавка серед парку старовинного 
З опалим листям, 
І не спотворити чола її невинного 
Ніяким вістям. 
Брудні калюжі з каламуттю розпрощалися 
І марять небом: 
Якщо літає та, просочена дощами вся – 
Землі не треба! 
Юрба байдужа насувається лавиною. 
– Що ще за Мавка? 
Зметуть, розтопчуть, щастя визнають провиною: 
Чужа – і крапка! 
Тож краще справді бути трохи божевільною: 
Дитятком щирим! 
Кружляти в танці повітрулею свавільною 
Над містом сірим…  
 
  
 

ВЕСНЯНЕ 
 

Гіркуватий аромат аличі… 
Осипаються пелюстки, мов сніг… 
Обертаюсь я на мавку вночі, 
Прокидаюсь для солодких утіх. 
 
Під моїм напівпрозорим вбранням 
Неймовірний шал нових таємниць, 
Ти вивчаєш дивосвіт навмання 
І цнотливо гасиш сяйво зірниць. 
 
Оживаю від тепла ніжних рук, 
Тане крига зимових небажань… 
Крізь вікно зорить на нас віщий крук, 
Пророкує сум нових розставань. 
 
Жар обіймів – і розплавлений віск 
Мого тіла під сталевим твоїм, 
У зіницях грає пристрасті блиск… 
А за вікнами гроза, перший грім! 



 
 

 
  

 
ЦВІТ ЩАСТЯ 

 
Смарагдовий килим духмяних зарошених трав 
Шовковими стеблами ніжно лоскоче нам п’яти. 
Ти з дому мене рано-вранці сьогодні украв 
На луки травневі цвіт щастя казковий шукати. 
 
Промінчики перші підсвічують краплі роси, 
Вкриваючи луки іскристим вогнем самоцвітів. 
Тамуємо подих, милуючись дивом краси, 
Шукаючи цвіт неземний – найпрекраснішу з квітів. 
 
Хто бачив цвіт щастя? Рожевий, блакитний – який? 
Як можна знайти дивовижу, котрої не знаєш? 
Але я упевнена: щастя бутон – золотий! 
Вогненний, гарячий – в кишеню такий не сховаєш! 
 
Давно загубили на луках буденне взуття, 
І одяг потроху скидаємо, змоклий до нитки. 
Я знаю, коханий: в минуле нема вороття, 
На сонці паруючи, швидко зникають відбитки. 
 
Волога тканина принадно окреслює стан,  
Хвилює прозорість бажань і відверта чуттєвість… 
В траву опускаємось, ніби пірнув в океан… 
Спиняється час... Довжиною в життя ця миттєвість… 
 
Розморені сонцем і щастям наповнені вщерть, 
Оновлені духом, як після святого причастя, 
Нарешті сприйматимемо золоту круговерть 
Пухнастих кульбабок…Так от ти яка, квітка щастя! 
  
 

НА КУЛЬБАБКОВІЙ ГАЛЯВІ 
 

Не береться мене робота, 
Зупиняюся знов і знов, 
То кульбабова позолота 
Налаштовує на любов. 
 



Запашні золоті краплинки 
На смарагдових килимах, 
Наче сонця пухкі жаринки 
Чи лелітки в пуховиках. 
 
Простягнутися б на галяві, 
У кульбабковому вінку, 
Випасати хмаринки мляві 
На прозорому повідку… 
 
Щоб нікого ніде… Лиш джмелик 
Заспокійливо хай дуднить… 
Селфить сонце тихцем… Ой, леле! 
Як увічнити щастя мить?.. 
 

  
 

Я, ТИ І СОНЦЕ 
 
Наповнені щастям по вінця  
                                                фужери із лілій, 
Смакую по краплі…  
                                      Живі діаманти роси 
Твої відображення множать.  
                                                 Що хочеш, проси! 
Пишу на долоні кохання  
                                             у вигинах ліній. 
 
А сонце,  
              чим вище здіймається  
по небосхилу, 
Тим злішим стає, небезпечним,  
                                                       палить і пече, 
Кусає ревниво за спину,  
                                           таврує плече, 
На білих сідницях  
                              свою випробовує силу. 
 
В тумані зіниць  
                             млосну хіть мимоволі читаєш. 
То хто переможе  



                              в двобої палкої жаги? 
Ти поступ життя  
                               зупинити  
                                                   не маєш снаги, 
Нестримно  
                    на хвилях зелених  
                                                   гойдаєш, 
                                                                     гойдаєш… 
  
 

САКУРА 
 

З цвітіння сакури почався календар –  
Нова епоха, наша ера, літочислення: 
З тобою знову народилися пречистими, 
І наші долі десь вгорі, посеред хмар, 
В одну з’єднав сумний небесний паламар. 
 
Як пахне сакура, мені не довелось 
Чомусь відчути, хоч пелюстками рожевими 
Кружляють мрії, і казковими сюжетами 
Зринають спогади про ніжність суголось… 
Казати правду важко, та ми навчимось. 
 

 
  

 
ЗНОВУ І ЗНОВУ ПЕРЕМАГАЙ МЕНЕ 

 
Не випускай мене із очей полону, 
Міцно тримай, в’яжи мотузками фраз. 
З рук твоїх вириватимусь! Перепону 
Зводити буду з посмішок і образ. 
 
Ти не зважай, бо це мій останній захист,  



Перед падінням з вежі – удар ножем. 
Ти переміг давно, що тепер сказати? 
Бранок в полоні милують? Та невже? 
 
Зрадниця-сукня шовком з плечей сповзає, 
Пальці новий торують по шкірі шлях… 
Мій переможцю! Хочу тебе – навзаєм –  
Перемогти на скачках в твоїх полях. 
 
Ти на коні тримаєшся ледь позаду: 
Вигини тіла, мірні стрибки грудей – 
Вже нагорода! Ти оцінив мій задум? 
В мене, коханий, безліч таких ідей! 
 
Часом гірка буваю, колись солодка, 
Та не нудна! Бо ж молодість промайне. 
Поки душа жива і міцна обгортка, 
Знову і знову перемагай мене! 
  

СПОГАДИ ПРО ТЕ, ЩО НЕ ЗБУЛОСЬ 
 
У високій траві виграють на кларнетах кобилки, 
В конюшині джмелі розімлілі смакують нектар. 
Я смакую тебе, виправляючи давні помилки, 
Золотить мою спину безстидний небесний ліхтар. 
 
Ти заплющуєш очі, цнотливо ховаючи погляд, 
Все одно з-під повік визирає роз’ятрена хіть. 
Полірую тобі запліснявілий горе-світогляд, 
Повертаю на правильний шлях без сумнівних жахіть. 
 
Твої сила і міць каменіють у вправних долонях, 
Аргументи сприймаєш з готовністю і без вагань, 
Вирушаєш у путь на баских необ’їжджених конях, 
Переможно здіймаючи хвилі солодких зітхань. 
 
У повітрі бринить баркарола спекотного літа, 
Ми давно потонули у морі смарагдових трав. 
Ти палаєш нестримним вогнем юнака-неофіта, 
Наближаючи полум’я вже не далеких заграв. 
 
Накриває гроза розпашіле зажохане поле, 
Електричні розряди звільняють жагу блискавиць, 
Грім гуркоче; тремтить і здригається листячко голе, 
Відкриває принади солодких і грішних суниць. 
 
Ні гроза, ні дощі нас не можуть сьогодні злякати, 
Ми нарешті звільнились від сумнівів, інших химер. 
Ти казав, що ніколи не зможеш мене покохати. 
Звісно, ти помилявся, от тільки тоді чи тепер? 
  

 



ОЙ, НА ІВАНА, ОЙ, НА КУПАЛА… 
 
Ой, на Івана, ой, на Купала 
Плела кохання, квіти збирала. 
Зачарувала: «Плинь, мій віночку! 
Прилинь до мене, мій голубочку!» 
 
А чиста сльоза, 
Як Божа роса, 
Вмила біле личко. 
Понесла ріка 
Милому вінка, 
Ой, не згасни, свічко!.. 
 
Ой, на Івана, ой, на Купала 
Нічку не спала, щастя чекала, 
Не відшукала папороть-квітку, 
Бо закохався голуб в лебідку. 
 
Чарівний вінок 
Ніс йому струмок, 
Свічечка моргала. 
У вогні заграв 
Серцем відшукав 
Ту, що пісню склала. 
 
Ой, на Івана, ой, на Купала 
Нічка коротка! 
Я і не знала… 
 
Ой, на Івана, ой, на Купала… 
Нічка коротка… 
Ой!.. 
  
 

НЕ МНИ ТРАВИ, КОСАРИКУ 
 
Тільки сонце встало, вмилося росою, 
Йде косар на луки з гострою косою, 
Холодить стежина босі ноги вранці, 
Йде косар на луки в білій вишиванці. 
 
Жайвір в піднебессі, в травах перепілка 
Слухають, завмерли, як співа сопілка, 
Виграє дударик, кличе-закликає, 
А роса на сонці швидко висихає. 
 
Шуг і шуг литовка, пролягли покоси. 
Берегом дівчина розплітає коси, 
Сонце припікає, в річці прохолода… 
Не дає косити та дівоча врода. 
 



Очі як черешні, темні і блискучі. 
– Де ти забарилась? За тобою скучив! 
На траві шовковій простелю намітку, 
Буду цілувати дівчину-лебідку. 

 
Не мни трави, косарику,  
Тобі ж її косити, 
Не руш мене, дударику, 
Не вільний ти любити. 
  
 

ЗА ТУМАНОМ 
 

Вийду я на річеньку вранці-рано, 
Виглядаю милого за туманом. 
Ой, туман-туманочку, білі коси! 
Заклубив і берег той, і покоси. 
 
Неширока річечка, та без броду. 
Каламутять ніженьки зимну воду. 
Ой, тумане-батечку сивочолий! 
Ти полинь, будь ласочка, до Миколи. 
 
Огорни коханого, притулися, 
На жадане личенько придивися, 
Зазирни, впірнаючи в сині очі: 
Чи врятуєш серденько ти дівоче? 
 
Загубилось серденько, заблукало, 
На поради мамині не чекало, 
Покохати парубка поспішило 
І мене беззахисну залишило. 
 
За туманом схований лівий берег. 
Як без тебе житиму, мій лебедик?.. 
Молоко розлилося над рікою, 
Простирадлом вкрило нас із тобою… 
  
 

ЛЮЛІ, ІЛЮШЕЧКО, ЛЮЛІ 
 

Колискова для коханого 
 

Сонечко спати лягає, 
Зручно вмостившись в траві 
Темно-зеленого гаю, 
Тільки не спиться мені. 
 
Місяць на небі дрімає, 
Зорями кліпає ніч, 
Марно сопілка благає, 
Я не прийду – і не клич. 



 
Сонні вербові листочки 
Лагідно пестять гілля, 
Дівчину в шлюбній сорочці 
Бачить у мріях Ілля. 
 
Люлі, Ілюшечко, люлі, 
Спи у північній красі. 
Вранці тривоги минулі 
Щезнуть імлою в росі… 
 
 

 
 
  

 
З-ПІД БІЛОЇ СКЕЛІ 

 
З-під білої скелі, з-під білої скелі 
Співала русалка, очиська зелені. 
Співала русалка про чари дівочі, 
І линула пісня у місячні ночі. 
У місячні ночі, у ночі безхмарні 
Пісні розлягались, тужливі і гарні, 
Тужливі і гарні, у спеку і стужу, 
Слова западали прямісінько в душу. 
 
З-під білої скелі співала русалка, 
Щоночі під скелю приходив рибалка. 
Приходив рибалка, занурював сітку 
І слухав до ранку русалку-лебідку. 
Він слухав до ранку її спів чудесний, 
Вертався додому сумний, безсловесний. 
Вертався і мріяв про чари дівочі, 
З надією в серці очікував ночі. 
 
Замислив рибалка у ніченьку темну 
Вловити русалку на грішную землю, 
Щоб тільки для нього русалка співала, 
Щоб серцем дівочим його покохала. 
Підкрався нечутно, за сітку вхопився, 
В зелених очиськах навіки втопився… 
 
І досі лунають пісні невеселі 
З-під білої скелі, з-під білої скелі… 
  
 



ПОТОПЕЛЬНИК 
 
Коли сонячний промінь проб’ється крізь товщу води, 
Ненароком освітить замулений наполовину, 
Невідомо коли потонулий, мабуть, назавжди 
Для суспільства утрачений за невідому провину, 
 
Гарний навіть на дні і міцний, яким був за життя, 
Та самотній тепер, не потрібний нікому, без пари, 
Через чорну невдячність приречений до забуття, 
Філософськи витримуючи злої долі удари, 
 
Течією з верхів’їв принесений в наші краї, 
Де в струмках відбиваються верби плакучі та клени, 
Полонений води, але вірний служитель землі – 
Велетенського розміру гумовий чобіт зелений. 
  

 
МІСЯЦЬ 

 
Ти мені підморгуєш і вабиш 
Утекти з тобою за моря, 
Лагідно моїх комашок бавиш, 
Сам звіря. 
 
Не даєш вночі спокійно спати, 
Розсипаєш блискітками сміх, 
Кидаєш, щоб виманити з хати, 
Жменю бліх. 
 
Втішений, гойдаєш на долоні, 
Втишений, шепочеш про любов, 
Сріблом витинаючи на скроні 
Зайве «Бо…» 
 
Та чомусь все тоншаєш потроху. 
Спалюєш себе, немов сірник? 
Поки я збиралася в дорогу, 
Зовсім зник… 
 

  



 
ДИВОВИДДЯ 

 
В духмянім полоні кривавої рути, 
Немов уві сні – хороводи русалок… 
Так солодко пестять невидимі руки, 
Уста незнайомі цілують, кусають 
До ніжного болю, щасливої муки, 
Тремтиш, як на березі біла рибина, 
Ковтаєш повітря в мертвоті посухи, 
І раптом – уверх нескінченна драбина, 
До самого неба, до чемного Бога, 
Де біле Ніщо огорта благодаттю… 
Але ти не віриш, і світла дорога 
Вростає в болото, подібно лататтю. 
Жадаєш зігрітися в полум’ї зваби, 
Та маревом щезли дівчата і ватра, 
Натомість – принизливе кумкання жаби, 
Ти стріли ховай, цілувати не варто… 
Кохання моє – дужий сонячний птах! 
Не втримати птаха в тремтячих руках. 
 

  
 

НЕ ПІДХОДЬ 
 

Не підходь до мене близько: 
Я на віддалі – красуня. 
Від чужих обітниць слизько, 
А твою в душі несу я. 
 
Кряче крук на віщим дубі, 
Надимає криком хмари – 
Перевалюються, грубі*, 
Фіолетові почвари. 
 
Крізь рясне небесне сито 
Пересіюються душі: 
Важчі падають в корито, 
Легші живляться в калюжі, 
 



А моя – як фігуристка – 
Фігурує по слизькому. 
Не підходь до мене близько. 
Став три крапки, а не кому… 
 
 
*Грубі – діал. вагітні. 
 

 
  

 
МАВЧИНЕ КОХАННЯ 

 
А я ж тебе по-доброму просила: 
Залиш мене! Погрався – і облиш. 
Не слухався. Я мрії обтрусила… 
До льоху, де твої сховала крила, 
Маскує стежку відданий спориш. 
 
Тепер ти бродиш, наче вовкулака, 
Ненавидиш невидимий ланцюг. 
Не борсайся! Не випущу із сака* 
Зеленого наляканого рака 
На ложе із гінкого ялівцю. 
 
Караєшся? Ненавидиш? Кохаєш? 
Все ненадовго, тільки до зими. 
Коли Чугайстр** мені на смерть заграє, 
Розтануть чари – і ти відшукаєш 
Мій сховок з непотрібними крильми. 

 
 

* Сак – тут: риболовна снасть із сітки, що мав форму конусоподібного мішка, 
натягнутого на обруч і прикріпленого до держална. 

** Чугайстр (також чугайстер, чугайстрин, гай, дід, ночник – міфічна істота у 
вигляді веселого, життєрадісного, оброслого шерстю лісовика, який полює на мавок, 
граючи на сопілці чи флоярі. 

 
  

 
ЧЕРВНЕВЕ 

 
Висихає трава,  
Лиш одна ковила 
Сивиною вкриває доли. 
Майоріють жнива. 



Туга-жаль повела 
На вагітне пшеничне поле. 
 
Поґвалтований степ 
Ненажерливий люд 
Засіває сльозами жита. 
Цілорічний вертеп  
Люду лютому люб – 
Він без жита не годен жити. 
 
А волошки в житах –  
Сині очі землі – 
Поступово втрачають пильність, 
І кривавиться мак 
На колючій стерні, 
Мов спокутує грішну схильність. 
 
Не помітні сліди  
Мавок і повітруль, 
Хоч у червні ліси відкриті. 
Проглядають з води 
Силуети дівуль, 
Не потрібних у цьому світі… 
  
 

 

Розділ ІІ 
Новий Карфаген 

 



  
 

ХЛОПЧИК БУДУЄ… 
 
Хлопчик будує в пісочниці вежу: 
Вперто відерце піском набиває, 
Перевертає – і знову… Я стежу: 
Майже з нічого краса виростає. 
Вище і вище, уже до коліна. 
Раптом валиться! Будівлю невдалу 
З розчаруванням і плачем дитина 
Топче ногами, подібно вандалу. 
 
Хлопчик будує в пісочниці Землю: 
Гори, моря, континенти, країни… 
Кожну деталь і дрібницю мізерну 
Ліпить дбайливо, з любов’ю, без зміни. 
Раптом іде щось не так, як задумав, 
Він виправляє, допоки терпіння. 
Ні, не виходить. Він звично, без суму 
Знову дощенту руйнує творіння. 
 
Хлопчик будує в пісочниці Всесвіт… 
  
 

ОСТАННІЙ ШАНС 
 

Зупини годинник, Майстре Часу! 
Хай усе навколишнє завмре. 
Бог оцінить, перервавши фразу, 
Завтрашньо-сьогоднішнєомбре*. 
 
І можливо, що у цій Гоморрі 



Хоч одна є праведна душа – 
І не згине у вогненнім морі 
Рід людський. О Майстре, поспішай! 
 

* Омбре – техніка фарбування, у якій кольори переходять один в інший; тут: 
картина переходу з минулого в майбутнє.  

 
 

 
  

 
ДІВЧИНКА-НІЧ 

 
Дівчинка-ніч. Позад неї крокує місто 
І перетворює дійсність в розмитий фон. 
Кеди, рюкзак, де в блокноті рядків намисто 
І запах моря, збережений в диктофон. 
 
Шепіт епох позад неї, бліді етюди,  
Місяць по хвилях зелених луною йде – 
Дівчинка-ніч, що приречена бути всюди, 
Але не статись ніколи. Ні з ким. Ніде. 
 
В мокрих кишенях ховати безмовні хмари, 
Падати в сіре небо своїх жахів, 
Що на світанку розчиняться, як примари, 
І відіб’ються безмовністю від дахів.  
 
Дівчинка-вітер. Недуже дитя, надмірність. 
Пахне весною і пилом старих доріг. 
Марить вокзалами, та зберігає вірність 
Місту, в якому стелились дощі до ніг, 
 
Хвилям, тремтячим від поглядів чисто-синіх,  
Вулицям тихим, що спили її ходу, 
Вітру-зухвальцю, який у ці дні осінні, 
Ніби сторожа, пильнує її в саду, 
 
Морю в долонях і стрункості сонних сосен… 



В люстрі калюжі обличчя її бліде. 
Дівчинка-літо сховала під серцем осінь 
І вже не буде ніколи. Ні з ким. Ніде. 

 
© Море Внутри  

 
ЗНАЙДІТЬ МЕНЕ! 

 
Слизька сіра мряка захоплює місто, 
Сіріють будинки і нидіють люди. 
Вдягаю яскраво-червоне намисто, 
Багряну троянду чіпляю на груди. 
 
Троянда жива, трохи коле шипами, 
Тонкий аромат її ледве вловимий. 
В тумані шукаю побачення з Вами, 
Впізнайте мене – невідомий, красивий. 
 
У сірій юрбі, парасолями вкритій, 
Відчуйте мій погляд смарагдово-ніжний – 
Стою на розпутті у сукні відкритій, 
І грає пелюстками протяг навстіжний. 
 
А люди повз мене проходять байдужі, 
Однакові, сірі, неначе примари. 
Знайдіть мене! Сріблом засяють калюжі, 
І сонячний промінь проб’ється крізь хмари… 
 

  
 

ВЕЧІР, КАМІН І ЛЕННОН 
 
Ти тільки не кажи, що любиш, леґеню, 
Слова твої нестиглими горіхами 
Впадуть на серце – і гіркими віхами 
Відзначать, відмежуються від віхоли 
Видіннями віднайдених небес. 
 
Ти просто помовчи зо мною, леґеню, 
Хай тиша розіллється оксамитами, 
Хай погляди несплаченими митами 



Хоробро хазяйнуючи, сновидами 
Химерно-хтиво зваблюють тебе. 
 
Не мій… Не смій зо мною бути, леґеню! 
Свій жар залиш пагінчику зеленому – 
Хай проростає. Краще Джону Леннону 
Дозволь пожити у твоїм вогні. 
Злилися наші тіні на стіні. 
А ми в хотінні – хихотінні – ні. 
  

 
ПРОПИСНА ІСТИНА 

 
Що буде з нами, знаю наперед: 
Спочатку ти вмиратимеш від хоті*, 
Вуста – нектар, слова – тягучий мед, 
Тремтітимеш, немов літак на зльоті. 
 
Коли від жару ланки ланцюга 
Розплавляться сльозами золотими 
І пристрасті гріховної нуга** 
Судинами захоплено тектиме, 
 
Про все забудеш чи зведеш бар’єр 
Між тим, що є, і тим, що має бути, 
Мелодіями здиблених флоєр*** 
Запрагнеш всі розлоги**** осягнути. 
 
Нестримна повінь змиє перепон – 
Мене на дно потягнеш за собою, 
В намулі, без ікон і заборон, 
Натішишся люботою***** двобою. 
 
Тоді немов прокинешся від сну: 
«Пробач, але не вільний я кохати!» 
Тож істину цитую прописну: 
Не можеш, то не варто й починати. 

 
* Хіть – тут: любовний потяг, пристрасть. 
** Нуга  – кондитерські вироби, ласощі з солодкої горіхової маси. 
*** Флоя́ра, флоє́ра – басова сопілка-зубівка, майже метрової довжини, поширена 

на Гуцульщині. 
**** Розло́ги– широкий, відкритий простір; широчінь. 
****** Любо́та – (діал.). приємність.  
 

НЕ ХОЧУ БУТИ «ОДНІЄЮ ІЗ…» 
 
Я не хочу бути «однією із…», 
І тому майстерно уникаю близькості. 
Хай на гріх нас підбиває хитрий біс, 
Стійко я тримаюсь в межах товариськості. 
 
Певну віддаль зберігаю поміж тіл, 



Крок вперед, а два назад – її скорочую. 
Знов і знов між нас будую частокіл, 
Відрізаю хіть, а лагідність доточую. 
 
Марно все, бо навіть вигином брови 
Спокушаєте, чаруєте і вабите. 
Я уперто називаю Вас на «Ви», 
Ще тримаюся, хоч Ви події квапите… 
 
Знов даруєте комусь Чумацький Віз 
І торкаєте серця звабливим голосом. 
Не хотіла бути «однією із…» – 
Половію на вітрах порожнім колосом… 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
ГІТАРИСТУ 

 
Ваші вправні, умілі пальці, 
Наполегливі, безсоромні,  
Заворожують в дивнім танці 
Ніжних дотиків і торкань. 
Намагаюсь триматись гордо, 
Та мої почуття нескромні 
Чітко зчитуються штрих-кодом 
Безвідмовності поривань. 

У прихованім тремі лона 
Починає творитись диво: 
Відчуттів соковиті грона 
Обертаються на вино 
І мелодією хмільною 
Прориваються невловимо 
На поверхню, де хід двобою 
Напророчений вже давно. 

Опиратись немає сили 
Вашій пристрасті і напору, 
Бо вібрації оживили 
В тілі музику і красу. 
Резонує порожня дека, 
Рівень щастя підносить вгору, 
Рвуться струни, страшенна спека – 
Я вогонь почуттів несу. 



Так упевнено і майстерно 
Володієте інструментом! 
І хоч рухаєтесь химерно, 
Не втрачаєте голови. 
Я покірна, не вередую – 
Користуєтеся моментом… 
Про єдине лише шкодую, 
Що гітару забули Ви! 
  

* * * 
 
Вас так багато і так мало водночас, 
Ви є щодня, але мені цього не досить. 
Вітрець голубить крижані вербові коси, 
Вербиця стогне від обіймів чи прикрас… 
Ви хто? Самітник чи таємний ловелас? 
 
Кокетувати з Вами – справа непроста: 
Коли Ви поряд, я втрачаю чарівливість. 
Колючий сівер*, не приховуючи хтивість, 
Катує пристрасно крижинками вуста… 
Кому, скажіть, Ви зараз пишете листа?.. 

 
* Сівер – (діал.) холодний вітер. 
 
 

 
 
  

 
ТАНЦІВНИЦЯ 

 
Я мізерна скалка в твоєму оці – 
Не даю заснути ні на хвилину, 
Я дошкульна виразка, колька в боці, 
І не схожа зовсім на Магдалину. 
 
Каяття, покірність – порожні звуки. 
Замість піснеспівів палка корида. 



Белліданс, фламенко або кабукі* – 
Я в усьому справжня, несамовита! 
 
Мерехтливий вогник на списі свічки – 
Небезпечна ніжність, непевність, зрада… 
На фальшивім воску ще дві насічки: 
Пропалила дірку в кишені Prada.  

 
* Белліданс, фламенко, кабукі – назви видів танцю. 
** Prada – італійський модний бренд. 
 
 

РОЗБІР ПОЛЬОТІВ 
 

Було чи ні, ніколи не дізнаєшся, 
Тим більше, з ким – актором чи поетом. 
Чим більше ти ревнуєш і чіпляєшся,  
Тим краще я працюю над сюжетом. 
 
Ти хочеш так мене перемогти? 
Ту, що руйнує створені світи?  
Впіймати в клітку й прикувати вітер? 
Хіба не легше вірити й любити?.. 
  
 

ЯК ҐОҐЕН 
 

Я часом хочу жити, як Ґоґен*: 
Втекти від всіх на сонячний Таїті, 
Покинути занудний Карфаген** 
З обридлими яскравими графіті. 
 
Від вулиць порохнявих і реклам, 
Від натовпу з порожніми очима –  
Світ за очі! Залишити бедлам, 
Де я для всіх – однісінька причинна. 
 
І байдуже, де житиму і з ким 
(Бо я і тут одружена наосліп), – 
Купатимусь у водоспаді рим! 
Та від безумства не втечеш на острів… 
 

 
* Поль Ґоґен (фр. EugèneHenriPaulGauguin, (* 7 червня 1848, Париж, Франція – 8 

травня 1903, Хіва Оа, Маркізькі острови, Французька Полінезія, Франція) – французький 
художник-імпресіоніст. 

** Карфаген – місто-держава, яке існувало в давнину на півночі Африки, на 
території сучасного Тунісу. Назва Qart-ḥadašt перекладається з фінікійської мови як 
«нове місто». Тут: узагальнене значення – велике місто. 

  
 



НЕ ХОЧУ НАПІВПОЧУТТІВ 
 

Мені набридли напівбіль і напіврадість, 
Давно нудоту викликає напівсвятість, 
Я хочу темряви, не мороку нічного,  
Бульдога хочу, а не песика смішного. 
 
Не хочу напівпочуттів і напівправди, 
І випадкових напівпоглядівпівзради. 
Грішити й каятись – і то наполовину. 
Напівкохана? За яку напівпровину?  
 
Не буду! Зможу! Досить вже напівпричастя! 
Пробач, та я не вірю зовсім в напівщастя… 
І не питай мене тепер, як я посміла, 
Бо народилась я не вполовину – ціла! 
 

 
  

 
НЕ ТРЕБА… 

 
Я ніжна і м’яка, як крем-брюле, 
Солодка, як гарячий шоколад, 
П’янка, нестримна – справжнє божоле… 
Не божеволій від моїх принад! 
 
Бо я смачна – сьогодні, день один, 
Не мрій і не закохуйся, зажди. 
Вкраду тебе на декілька годин, 
Пограюся і зникну назавжди. 
 
Це не навмисно, просто я така, 
Мабуть, були хороші вчителі… 
Давай дружити – ось моя рука. 
Та не цілуй мене… Не треба… Ні… 
  



 
ХАЙ БУДЕ ТАК 

 
Забути, все забути! Назавжди. 
Ми більше не повернемось туди, 
Де кожний подих повнився тобою. 
Ти переможець дивного двобою 
Між жалістю і самолюбуванням, 
Зрадливими словами і мовчанням… 
 
Мовчало серце. Пінились слова, 
За стільки років згіркла пахлава 
Твоїх речей. Ти не дзвонив ні разу. 
За гордістю ховаючи образу, 
Уважно сповідь слухала – і знову 
Втрачала волю, принципів основу… 
 
«Не треба! Ні! Не хочу!», – шепотіла, 
Але під тиском молодого тіла 
Розкрилась, для обіймів, для жаги – 
Раптово повінь топить береги, 
Невідворотно, стрімко, без упину… 
Хай буде так, як є… Хоч на годину… 
 
Жіноча мудрість? Первісний інстинкт? 
Заплутаний моральний лабіринт. 
Не люблячи, кохання дарувати, 
Жаліти і образи пробачати, 
І рятувати (хай життя минає!)  
Тих, хто про тебе завтра й не згадає… 
  

 
ТИ МЕНЕ ЗАГУБИВ 

 
Ти про мене забув, ледве я розчинилась в тумані, 
Стерла сіра імла слід цілунків на зблідлих вустах. 
За спасіння душі я молилась в порожньому храмі, 
І шипіли загрозливо змії на вічних хрестах. 
 
За спасіння твоєї душі я так ревно молилась, 
Бо моя вже пропаща давно. Я не каюсь, о ні! 
Нам з тобою дорога до раю чи пекла стелилась, – 
Ти пішов нею вгору, мене залишив у вогні. 
 
Наче кадри кіно, я прокручую миті солодкі. 
Ти умів бути люблячим, навіть якщо не кохав. 
Простягни мені руку, дістань із сумної безодні! 
…Ти мене загубив серед безлічі правильних справ… 
  

 
КОЛИШНЬОМУ 



 
Я дуже рада, що без мене ти щасливий, 
Нарешті спокій у душі твоїй настав, 
І проминатимуть тепер життєві зливи, 
Далекий будеш від вогню моїх заграв. 
 
Я справді рада, чесно-чесно! Бо з тобою 
Щаслива може бути кожна, та не я. 
Кохання справжнє – не займатися любов’ю, 
А жити поруч день у день, – оце сім’я. 
 
Мене кохати – незабутньо і цікаво, 
Зі мною жити – то вже справа непроста. 
Мабуть, котрусь задовольнить ранкова кава, 
А інша хоче, зірку з неба щоб дістав. 
 
Мені ж обіцяних зірок давно не треба, 
Я хочу все – або нічого. Ти зробив 
Свій вибір. Я щаслива буду теж без тебе. 
Не зміг утримати – то, значить, не любив. 
 
Ти відшукав свою розраду в іншій жінці. 
Чому ж сидиш щоночі в мене на сторінці? 
  

 
МОЖЛИВО, КОЛИСЬ… 

 
Можливо, колись я забуду тебе: 
Смак вуст, поцілунків вогонь, 
І очі, як небо ясне, голубе, 
І ніжну беззахисність скронь, 
Забуду твій запах і голос п’янкий, 
Стук серця і лагідну силу руки… 
 
Можливо, я знову колись полюблю. 
В зелених чи карих очах 
Шукатиму скалку твого кришталю. 
Долоні на сильних плечах 
Тремтітимуть від нетерпіння, жаги: 
Чи бути тобою йому до снаги? 
 
І, з іншим пірнувши у вир насолод, 
Кохання плекатиму в нім. 
Та звичну кінцівку один епізод 
Не змінить у фільмі старім. 
Тож, скинувши зайве, чуже без стиду, 
Я в пам’яті знову тебе віднайду. 
  

 
Я ТЕБЕ РОЗЛЮБЛЮ 

 
Я тебе розлюблю, коли з клена останній листок 



Облетить і впаде, умираючи, просто під ноги. 
Ти розтопчеш безжально красу, не сповільнивши крок,  
Не помітиш мене і не звернеш з прямої дороги. 
 
Я тебе розлюблю, коли снігом засипле сліди – 
Паралелі блукань у життєво-сумній круговерті. 
Ти пішов – і в душі поселились навік холоди, 
Щоб зігрітись, палю на долонях признання відверті.  
 
Я тебе розлюблю, коли з попелу марних надій  
Проростуть ніжні квіти кохання – нової отрути, 
На п’янкий аромат налетить рим-віршів спраглий рій… 
Я тебе розлюблю! Але так і не зможу забути… 
  

 
З ТОБОЮ ЧИ БЕЗ ТЕБЕ 

 
Позбудься дурної звички: 
Хай місячні чоловічки 
Не стукають нам у шибку, 
Коли вертають із шинку. 
 
У темряві зблідли тіні 
Думок… У зірок світінні 
Торкається твого яна 
Моя інь-красуня п’яна. 
 
У вигинах ліній долі 
Заплутались дві юдолі, 
Рожева і чорна-чорна – 
Для ляльки й самого чорта. 
 
Монахиня чи блудниця – 
Для недругів таємниця, 
Хай порпаються до тризни 
У грішних шовках білизни. 
 
Навчися мене торкатись 
Крізь вікна сумної хати 
Очима або думками, 
Леліяти диво-снами. 
 
У тиші і порожнечі 
Готуй мені путь до втечі – 
Чумацьким Шляхом до неба, 
А нижче мені не треба. 
 
З тобою або без тебе… 
За мене замов молебень.   
 

В ОСТАННІЙ РАЗ 
 



Вона приходила завжди «в останній раз». 
Зітхала млосно і натхненно віддавалась. 
Коліна (й вище) цілував – вона сміялась, 
Стогнала голосно, стрибаючи в екстаз… 
Завжди кохалася, немов в останній раз. 
 
Слова кохання їй на вушко шепотів, 
Вона ж про це кричати вголос не боялась, 
З його страхів і несміливості знущалась, 
А з мрій утримати назавжди – й поготів, 
Адже сама балансувала між світів. 
 
А потім зникла… бо прийшов нарешті час 
Птахам-зальотникам у вирій відлітати. 
А він чекає, не пускаючи до хати 
Нікого… Мріє без жалю і без образ 
Хоча б побачити її в останній раз… 
  

 
Я ЗНИКНУ 

 
Я зникну назавжди з твоїх думок, 
Зі снів і мрій зітру солодкий спомин, 
Я вигадаю тисячі умов, 
Аби ти не знайшов новий мій домен, 
 
Аби ти жив, неначе не було 
Мене в твоїх обіймах невситимих, 
Аби забув… Забув мені на зло, 
Ховаючи під рукавами стигми. 
 
 
 

ПРОБАЧ 
 

Пробач мені цей холод і туман, 
Північний вітер і нічні морози, 
Пробач мій недописаний роман, 
Самотність і невиплакані сльози. 
 
Пробач, що місяць світить не для нас, 
Що нікому обняти і зігріти, 
Вогонь в каміні вже давно погас, 
І в ліжечках сопуть не наші діти. 
 
Пробач! Мені не вистачило сил 
Твою звільнити душу від спокути. 
Не змити твані з білосніжних крил! 
Пробач, що не даю тобі забути… 
  

 
ЗГАДАЙ МЕНЕ 



 
Продавши честь за пару мідяків, 
Шукай натхненно серед інших зраду, 
Складаючи реєстр земних гріхів. 
Та лиш одне прошу: мене не згадуй. 
 
Свій шлях торуючи пунктиром сліз, 
Їх джерело брудним квачем розмазуй. 
Готуй із душ загиблих прес-реліз, 
Та лиш одне прошу: мене не згадуй. 
 
На п’єдесталі в гордій самоті 
Нове життя в подробицях вигадуй. 
Твої думки – піднесено-святі! 
Та лиш одне прошу: мене не згадуй. 
 
Коли ж зберешся в спокій відійти 
І осягнеш блаженну потойбічність, 
Згадай мене! Руйнуються світи? 
Для покаяння Бог дарує вічність… 
  

 
ДІВА У ВЕЖІ 

 
Я занадто незалежна, неприступна, не… потрібна? 
Стільки інших – милих, ніжних і поступливих – кругом. 
Ти ж надії не втрачаєш: золота обручка, срібна… 
Та мене не закувати в шлюб коштовним ланцюгом. 
 
Я кохаю! І не проти зустрічати захід сонця, 
Засинати й прокидатись у кільці надійних рук. 
Тільки ти обрав, коханий, роль невдячну охоронця, 
А мені потрібен лицар! Не дракон, а вірний друг. 
 
Збудував надійну вежу. Добре, буду в ній сидіти. 
Бо вона до неба ближче! Не тому, що з милим рай. 
Та коли почнуть стрибати під моє вікно джигіти, 
Пригадай прадавню казку й серденько собі не край. 
 
Ти не втримаєш в неволі ту, що не боїться смерті. 
Так, я звикла обирати, скільки, з ким, коли і де. 
Крок у прірву – і підхопить вітер крила розпростерті! 
І літатиму, допоки сонце сяде… І зійде… 
  
 

ТИ НЕ КРАЩА ЗА МЕНЕ… 
 
Ти не краща за мене, ти зовсім не краща! 
Але він обирає тебе. 
Він тобі не потрібен – і в цьому нещастя, 
Бо байдужість нещадно шкребе 



Його гордість, і він випробовує силу 
Слів кохання і ніжності фраз, 
Наче хоче здолати незайману брилу, 
Огранити алмаз. 
 
І за тобою лине, за тобою, 
Немов листок осінній за водою, 
Кружля у вирі вигаданих слів, 
Його розпука болем пухириться, 
А в кулаці задушена синиця 
В молитві поминає журавлів. 
  

 
ПІСЛЯ ЩАСТЯ 

 
А ти бачив, як плаче залишене в полі зерно? 
Золотими сльозами стікає, спливає додолу… 
Непотрібність вражає і тягне нестримно на дно, 
Залишаючи біль безнадії на каменях молу. 
 
А ти чув, як бринить перед тим, як порватись, струна? 
Наче просить, прощаючись, вічно її пам’ятати. 
Ми шануємо пам’ять, допоки не змовкне луна, 
І минають безслідно події, і люди, і дати. 
 
Чи ти знаєш, як серце в розлуці з тобою болить? 
Чи воно в тебе є взагалі? Чи ти робот, машина?.. 
Закарбую слова, збережу кожну радісну мить.  
І пробачу тобі. Я щаслива! Хіба ж в тому винна? 
  
 

НЕ ШКОДУЮ 
 

Я не шкодую ні за чим: 
Було – й нехай. 
Ти найсуттєвіша з причин 
Моїх зітхань. 
Таємних зустрічей політ, 
Кохання вигаданий світ 
Без обіцянок і надій… 
Уже не мій. 

Ні, я не плачу, не молю! 
Залиш мене. 
Хай досі я тебе люблю – 
І це мине. 
В твоїх засмучених очах 
Згасає страчена свіча. 
Наллю два келихи вина, 
Один – до дна… 

Ти усміхаєшся мені  
З усіх світлин, 
А очі темні і сумні… 
Ти сам-один. 



Троянди в’януть у саду, 
До тебе я не підійду. 
Бліде обличчя у вікні… 
Не треба, ні. 

Не обіцяли, не клялись,  
Та ти чекай,  
Що ми зустрінемось колись – 
І знов за край… 
Шепочуть зерна на полях, 
І мерехтить Чумацький Шлях, 
У хмарах місяць-молодик 
Цнотливо зник… 
Я не шкодую ні за чим…  

 
ХРОНІЧНО ХВОРА 

 
Я тобою хронічно хвора, 
З цим діагнозом вже змирилась. 
Знов загострення відучора: 
У припадку кохання билась, 
 
Піна з вуст, як у істерички, 
І стигматів відкриті рани, – 
Бо за вікнами електрички 
Промайнув силует жаданий… 

 
 
 

МОЛИСЬ ЗА МЕНЕ 
 

Ти гадав, я не вмію просити пробачення. 
Тепер можна. Пробач мені, милий! 
Мої вчинки, слова зараз втратили значення, 
Навіть ти проти смерті безсилий. 
 
Ти читаєш цей лист – мій пік егоїстичності: 
Я не хочу, щоб думав погано. 
Повертаюся знов, за законом циклічності, 
І твоя буду, пізно чи рано. 
 
Не в обіймах – в думках, світанковому маренні, 
Я твоя – у віршах, безтілесна. 
Білі крила смердять трохи, в пеклі присмалені, 
Ти ж молись: Боже збав, щоб воскресла. 
  

 

СПРОБУЙ! 
 

Коли рахунок йде не на роки, 
А кожна мить – благословення Боже, 
Прийшла пора забути про страхи, 



Невпевненість і роздуми: «А може…» 
 
Залишені всі справи «на колись», 
Відкладені «про свято» гарні сукні… 
Не буде більше свята, зупинись! 
І озирнись навколо: дні марудні 
 
В очікуванні кращого життя 
Скінчились майже. Не твоя провина. 
Та зрозумій – за крок від небуття, – 
Що ти нікому і ніщо не винна! 
 
Вдихни на повні груди вітер змін 
І чхай, як хтось нахмурить брови грізно. 
Палаци мрій підняти із руїн, 
Почати жити – не буває пізно. 
 
Хай день чи два, але щаслива будь! 
Здійсни свої таємні забаганки! 
Дізнайся, чи м’яка на дотик ртуть, 
Чи витримають двох дитячі санки, 
 
Яка на смак бурулька весняна, 
Чи сніг солодкий, як цукрова вата, 
Що то за диво – східна чайхана, 
І як це – бути жінкою пірата, 
 
Куди душа мандрує, поки спиш,  
Чи брешуть хлопці, що ти перша краля, 
Абсент як діє і чи ти злетиш, 
Якщо стрибнеш у глибину провалля…  
 

МЕНІ БИ ВСТИГНУТИ… 
 
Мені би встигнути дожити 
Хоч до Різдва. 
Нарешті зібрані пожитки 
І всі слова 
Неначе сказані, одначе 
Ще щось трима... 
Ні, то не очі – серце плаче. 
Зима? Зима. 

Мені би встигнути почути 
Колядників, 
Води свяченої черпнути 
І від гріхів 
Омити душу, грішне тіло, 
І в небеса 
Нехай би щастя полетіло – 
Яка краса! 

Мені би встигнути дограти  
Останню роль: 
Нарешті Грея цілувати… 
Так, я Ассоль! 



А може, й справді покохати 
Хоча б когось? 
І не боятися розплати… 
Якби збулось! 

Мені би встигти дописати 
Останній вірш. 
Ні сліз, ні горя, ні розплати – 
Аби не гірш… 
А краще – книжечку дитячу: 
Казки, дива… 
Якщо пишу – і знову плачу, 
То ще жива…  
 

РИБОЮ ОБ ЛІД 
 
А пам’ять б’ється рибою об лід… 
Не вперше серце зачиняє ставні… 
Він був ще вчора, впевнений і ставний, 
Ножем мисливським різав житній хліб. 
Лишився на столі глибокий слід. 
 
За річкою на місяць виє вовк. 
Мабуть, голодний… Тихо душить морок. 
Зачерствів хліб. Мені давно за сорок. 
Ніж затупився. Голос музи змовк. 
Та пестить шкіру прохолодний шовк… 
 
Він повернувся ранком дощовим! 
З обвітреним лицем, у вовчій шапці. 
Пожбуривши в куток домашні капці, 
Знов крає хліб ножем своїм кривим 
Мій небезпечний, дикий серафим. 
  
 

КОЛИШНЯ ПОДРУГА 
 
Вона для мене вмерла. Не за раз. 
Та навіть крицю пробиває слово. 
У вирі злості, заздрості, образ 
Сама себе втопила поступово. 
 
За нею плачу. Бо вона була 
Колись весела, щира і завзята, 
Мені чіпляла два своїх крила – 
Так-так, була народжена крилата. 
 
А потім… Не помітила, коли 
Вона їх проміняла на посаду. 
Звела навколо глиняні вали, 
Сприймала співчуття, неначе зраду. 
 
Як справжня королева – Снігова, – 



Єдине цінувала: виконання 
Своїх наказів. Важила слова 
На терезах примарного визнання. 
 
Хай Бог їй допоможе досягти 
Отих висот, куди вона так пнеться! 
Хай збереже її від самоти 
І вийме скалку з крижаного серця… 
  
 

АЛОКАЗІЯ 
 
На просторій і світлій терасі 
Алоказія тішила очі, 
Позувала для селфі охоче – 
Королева в тропічній оазі. 
 
Восени ж довелося красуні 
До вітальні сумної звикати. 
Швидко зблякли смарагдові шати, 
А листочки, неначе чавунні, 
 
Відпадають, вмирають невпинно. 
І чого їй, здається, бракує? 
У любові й теплі розкошує! 
Та не гине ніхто безпричинно… 
 
Ніби руки, бліденькі, тендітні, 
До вікна простягає уперто 
Два нещасних листки – і відверто 
Хоче сонця! Тепер, а не в квітні! 
 
Алоказія знов забуяє, 
Відмолодне і вибухне цвітом!.. 
Ми сумуємо разом за літом, 
Та коріння вона не втрачає… 
  
 

БАБИНЕ ЛІТО 
 
Бринить павутинка… Осіннє тепло 
Останню дарує розраду. 
Лоскоче за шию грайливе стебло 
Костриці, і чути із саду, 
 
Як гупають яблука лунко в траву – 
Червонолаковані кулі… 
Туляюсь щокою до ґрунту – живу! 
Почути б ще кукіт зозулі… 
 
Рябої віщунки давно вже нема, 
І нікому літ нагадати. 



Попереду – сива самотня зима. 
Чи весну побачу, як знати?  
 
 
 

ТАК ХОЧЕТЬСЯ ВЕСНИ! 
 
Так хочеться весни! Веснянок – 
Кульбабок сонячних цілунків! 
Вдягти черемховий серпанок, 
Вдихнути ароматних трунків… 
 
Легка трояндова помада, 
Конвалії вплелися в коси… 
До золотого листопада 
Я ладна пити чисті роси… 
  
 

ЛИСТИ НА КЛЕНОВИХ ЛИСТКАХ 
 

Я мрію написати Вам листа – 
Чорнильно-паперового, живого… 
Минуло літо, вересень настав. 
Чекаєте... Та не достигло слово, 
 
Не визріло – без Вашого тепла, 
Потроху жовкне, як листки кленові. 
Солоні сльози, попіл і зола – 
Теж добрива, та тільки без любові. 
 
Я Вам пишу на висохлих листках 
І вітру-поштареві доручаю. 
На порох розсипаються в руках 
Нечитані листи з чужого краю… 
  
 

ПОКИНУТЕ ОБІЙСТЯ 
 
Падає, падає, падає стомлене листя, 
Сумно зітхає друзяка – верткий вітерець. 
Килим духмяний вкриває самотнє обійстя. 
Літу кінець.  
Щастю кінець. 
 
Плачуть шибки у забутій покинутій хаті. 
Двері скорботно риплять: «Де господар наш, де?..» 
Піч без вогню зігріває кутки пелехаті*, 
Жде вона, жде.  
Ще чогось жде… 
 
В різьбленій скрині зітхає старенька гармошка: 



Пальці гарячі по ґудзиках не пробіжать… 
Стукає в шибу трухлява відірвана дошка. 
Стогне душа,  
Дому душа… 
 
В місті холодному стислося серце музики: 
Мама і тато на ріднім порозі сидять… 
І засипають обійстя листки-недоріки, 
З неба летять. 
В небо летять… 
 
* Пелехатий – із довгим, густим, скуйовдженим волоссям; тут: у павутинні. 
  

 
ПОДРУГА ОСІНЬ 

 
І за що я люблю тебе, Осене, юнко вогниста? 
Ти шалена й нестримна, а я давно спокою прагну. 
Безпардонно стріляєш очиськами – раниш таксиста, 
І збираєш валізи на вранішній потяг у Прагу. 
 
Нам з тобою не нудно, сестрице моя рудокоса! 
У калюжах блакитних збираємо сонячні рими. 
Ти безжурно вальсуєш у сквері, розпатлана й боса, 
Поки ніч заправляють чорнилом хмарки-пілігрими. 
 
У холоднім свічаді відбиток твоєї спокуси, 
Міріади смішинок бринять у бездонних зіницях. 
Ти даруєш натхнення, невтомна дочка Заратустри! 
Викладаються нотами краплі. Чи музика сниться? 
 
І чому я терплю тебе, Осене, любко барвиста? 
Може, ти – це моя нездійсненна прихована мрія? 
Не прощаюсь! Силяю разок золотого намиста. 
Хай приходить погратися в піжмурки біла завія! 
  
 

ФОКСТРОТ 
 
А осінь жебракує за вікном, 
Останнє листя опадає з вишні, 
Сніжинки, як метелики принишклі, 
Вкривають землю срібним волокном. 
 
Зобачивши царицю крижану, 
Жебрачка розсипається на порох, 
А горобці голодні б’ють на сполох 
І марно кличуть лагідну весну. 
 
Потроху виморожує зима 
Всі почуття в спустошеному серці, 
Пелюстками у штучній бутоньєрці 



Застигли обнадійливі слова. 
 
На люстро перетворюється став, 
Хоч береги в осінній позолоті, 
Там хтось прегарний в ніжному фокстроті 
Мій стан до себе міцно притискав. 
  

 
МІЖЗОРЯНЕ КОХАННЯ 

 
Коханий мій, шукаю я 
Тебе давно серед сузір’їв! 
Не знаю, хто ти, і ім’я  
Твоє не названо в ефірі. 
 
Але веде орієнтир – 
Трасуючих вогнів бажання – 
До тебе. І між чорних дір, 
Приваблена вогнем кохання, 
 
Я проведу свій зореліт 
І прилечу зорею з неба. 
Тебе серед земних боліт 
Знайду – і кращого не треба! 
 
Стан мужній ніжно обів’ю: 
Скінчилась зоряна гонитва! 
Себе до краплі віддаю... 
Почута Господом молитва… 
  
 

ТАК БОГ ДАЄ 
 
Так Бог дає: іду за кроком крок, 
Неквапно, та невпинно далі й далі, 
Не мрію дострибнути до зірок 
І не чекаю вручення медалі. 
 
Я просто йду. Новий торую шлях 
Чи легко по асфальту чимчикую – 
Не скаржуся, ні вголос, ні в думках, 
І райдужне навколишнє малюю. 
 
Хтось каже: дивна (розумій: дурна). 
«Зніми свої рожеві окуляри!» 
Не ображаюсь, бо вони й у снах 
Бояться зняти маски і футляри. 
 
Я намагаюсь бачити красу, 
Усе робити з радістю й любов’ю, 
У серці щастя і добро несу – 
Підходьте, люди, пийте на здоров’я! 



 
  

 
 

Розділ ІІІ 
Причинна 

 

  
 

                    СОРОК ГРАДУСІВ ЦЕЛЬСІЯ 
 

Сорок градусів Цельсія – звична температура 
Для поетки, що пише вірші, займаючись сексом. 
Бо любов – для натхнення, все інше – макулатура, 
Не римуються спирт і мартіні, суші з біфштексом. 
 
Не літають птахи під землею, не скачуть раки, 
І так шкода, що дикі мустанги перевелися, 
Замість воїнів поряд лишилися посіпаки – 
Ні для сексу, ні в бій не годящі, тому ти злишся. 
 
Гордий профіль, на жаль, не різьбитимуть на монетах, 
Зате вже, при житті, роздирають на афоризми 
Живі тексти твої ті, що порпаються в клозетах 
І готують промови сльозливі близької тризни. 
 



Викидаєш квиток на «Титанік»: морська хвороба. 
На майдані багаття для тебе вже розкладають. 
Тільки ти не згориш. Не сьогодні! Даремна спроба. 
Ти сама себе спалиш. І в пеклі це також знають. 
 
  

 
ЗЕЛЕНИЙ ВІРШ 

ПРО ЗЕЛЕНОГО ДРАКОНА 
 
Мій друг-дракон живе в міському сквері, 
Та навіть я не знаю точно, де. 
Було б найкраще мешкати в печері, 
Але він любить сонечко руде. 
 
Гуляю з ним у присмерку і вранці, 
Хоч перехожим байдуже до нас, 
Всю ніч, буває, сидимо на лавці, 
Коли його навідує Пегас. 
 
Під коньячок вони ведуть розмови, 
Плетуть аркани для мустангів-слів, 
Мене ж ніколи не беруть на лови: 
«Ти вчися, – ржуть, – гнуздати королів!» 
 
Не гніваюсь: на те вони й поети! 
Що їм жінки? «Подай і принеси!» 
У них ронделі, рубаї, сонети… 
А я сиджу хіба що для краси. 
 
Холодний дощ стопив осіннє злото. 
Де ж мій дракон, паливода малий? – 
На голім клені спить смішна істота, 
Як велетенська шапка омели. 
 
Візьму його до теплої квартири, 
Нехай зимує, разом веселіш. 
Ще музу? Що ж, де три, там і чотири. 
Пишу тепер смішний зелений вірш. 
  
 

СІРНИЧОК 
 
Я тонкий сірничок – не поліно старе 
І трухляве, що дім зігріває. 
З нього користі більше: воно, поки вмре, 
Ледве жевріє, а не палає – 
 
Вистачає надовго родині тепла, 
І по смерті – на добрива попіл. 
З сірника – навіть з пачки – яка там зола? 



Лиш іскринка – у темряві постріл. 
 
Спалахнеш сірничком – і миттєво згориш, 
Може, встигнеш когось запалити… 
А як ні – теплим вогником в небо злетиш, 
Де зірки… Щоби з ними світити… 
  
 

ВОНИ СЕРЕД НАС 
 
Я кавувала в суботу з самим Рафаелем! 
А з Мікеланджело вчора зіткнулася в «Метро», 
Він зависав між полиць з парфумованим гелем – 
Допомогла, а ще з джинсами, худі і светром. 
 
З Паблом (тим самим, Пікассо) зустрілась в басейні – 
Спостерігав незвичайні тіла і статури, 
А на футболі, дивлюсь: то ж Сергійко Єсенін! 
Хто ще з трибуни волатиме: «Всі баби дури!»? 
 
Разом з Гомером сиділа у черзі до лора, 
А у Хайяма купила хурму і гранати, 
Скаржився, що виноградник... пі-пі... фітофтора 
І відтепер не хвилюють жіночі принади. 
 
Байрон торгує човнами, а Шеллі літає: 
Другий пілот! Я летіла з ним у Барселону, 
Там Меріме в універі французьку читає. 
З Оскаром Вайльдом ходжу до одного салону 
 
На манікюр. А з Артемом Сенчилом – на танці, 
Там – уявіть собі! – Моцарт частенько лабає! 
Що, ви не вірите? Не колотіть бурю в склянці, 
Вийдіть з квартир, роздивіться – і... хто його знає... 
  
 

ТИ ВИГАДАВ КАЗКУ 
 
Ти вигадав казку, в якій ми щаслива родина: 
Ти мій чоловік, я слухняна і вірна дружина. 
Всі родичі знають лавсторі – прекрасну і світлу… 
От тільки між нами якихось півсвіту. 
 
Як можна кохати, не знаючи смак поцілунків? 
Боятися правди, що вийде колись з-за лаштунків… 
Чекати на зустріч в астралі, «Фейсбуці» чи скайпі – 
І пити самотнє «еспресо» у кнайпі. 
 
Реальність жорстока, та треба до неї вертатись. 
Тобі – у землячку гарненьку скоріш закохатись. 
Мені – написати про наше кохання роман. 
Продати – й чкурнути у твій Пакистан! 



  
 

ЗАКОХАЙСЯ В ПОЕТА 
 
Якщо хочеш залишити слід – образ в літературі, 
Закохайся в поета –прихильника дамських принад. 
Ти забудеш про сон, про нудьгу і обличчя похмурі, 
Бо відтоді поллється чаруючих слів водоспад. 
 
І дізнаєшся раптом, що ти – королева і фея, 
Неймовірна красуня, богиня нічних серенад, 
Афродита, Єлена Прекрасна, Ассоль, Галатея… 
Компліменти солодкі – шербет, пахлава, мармелад… 
 
Закохайся в поета, розкрий і обійми, і душу, 
Все йому дозволяй – раз єдиний на світі живеш. 
Схилить він небеса, перетворить на море калюжу! 
Тільки знай, що поет має бути закоханий теж... 
 
 
 

 
  

 
ПЕРЕДБАЧЕННЯ 

 
Ця зустріч буде перша і остання, 
Успішний одноразовий проект, 
Ілюзія щасливого кохання: 
Замріяна читачка і поет. 
 
Насправді все не так, і ти це знаєш, 
Проте хапаєш ящірку за хвіст 
І… мертвими хвостами затуляєш 
Дірки очей прострелених куліс. 
 
На сцені ти Джон Сноу, я – Дейнеріс*, 
Всі вірять, що ми разом назавжди… 
Колись ти проклинатимеш майстерність, 
З якою хтось вино робив з води. 
 
І буде успіх – мед аплодисментів! 
І буде ніч, в обіймах пустоти. 
І буду я – зі склеєних фрагментів. 



І будеш ти. Нарешті справжній ти. 
 

* Джон Сноу, Дейнеріс– герої культового телесеріалу «Гра престолів». 
 
  

 
НЕ ПРО ЖИРАФІВ 

 
Мої вірші – сліпі недоношені жирафенята, 
Ти на них і дивитись не можеш без болю й відрази. 
Їхня хворість руйнує твій спокій і сталий порядок, 
Якби міг, не торкався б і близько такої зарази. 
 
Але ж ти дуже добрий, уважний і талановитий, 
Не дозволиш – відкрито – позбутись бридкої причепи, 
Наче оскароносець, лікуєш їх несамовито: 
Відчуваєш провину, адже до зачаття причетний. 
 
Ми давно зрозуміли, що реанімація марна, 
Що жирафи – лиш привід, бо «нас» вже ніщо не врятує. 
Сотворіння кумирів, на жаль, не минають безкарно. 
Всі твої імена все одно промовлятиму всує... 
  
 

МОВЧУ 
 
Нічого не скажу: мої слова 
Каліцькі й хворі поряд із твоїми, 
Думки також – залежаний товар, 
А вірші, взагалі, – кульгаві міми. 
 
Я, краще, буду слухати тебе. 
У натовпі захоплених читачок, 
Підносячи їх мрії у Тибет, 
Ти виглядаєш, як справдешній мачо! 
 
І наодинці слова не скажу, 
Зі шкірою здеру обридлу маску: 
Твоїх бажань вибагливий ажур 
Принцесу перетворює на мавку. 
 



 
  
 

ВОНА ЙОМУ ДАРУВАЛА… 
 
Вона йому дарувала вірші, 
І він так тішився тим дарунком! 
Рядки чуттєві, п’янкі і віщі 
Вживав по краплі духмяним трунком. 
 
Вона йому дарувала ніжність, 
Дівочі зваби, солодкі муки, 
В принадах тіла бажань нестримність 
Вивчав від зустрічі до розлуки. 
 
Вона йому дарувала щастя! 
Спиняла час і знімала втому. 
Хвилини пристрасті – як причастя! 
І не хотілося йти додому… 
 
Вона йому дарувала збірки 
Своїх поезій. Хотів радіти… 
Та жодну з них не доніс до хвіртки, 
Усі в смітник, бо – дружина й діти. 
 
Вона йому дарувала вірші… 
Вона йому дарувала ніжність… 
Вона йому дарувала щастя… 
Усе в смітник…  

 

НЕ ЧЕКАЙТЕ ВІД МЕНЕ ЛИСТІВ 
 
І 

Не просіть писати Вам листи, 
Не чекайте ні зізнань, ні віршів: 
Вибухають пристрастю сади, – 
Наші вишні від японських ліпші. 



 
Хочете, бузок Вам надішлю 
Чи розсаду лагідних стокроток? 
Ні, не маргаритки, не люблю 
Навіть в іменах суперниць дотик. 
 
Я ревную. До усіх вітрів, 
Що над садом Вашим пролітають 
І збирають відголоски слів, 
З променями їх переплітають, 
 
З кульками кульбабових хмарин, 
З ніжним ароматом первоцвітів – 
Для чужих тетянок і марин 
В чарівному, не-моєму світі… 
 
Стокротки – маргаритки. 

 
ІІ 

Не чекайте від мене листів ні сьогодні, ні завтра. 
Ви в моїм пантеоні потроху зсуваєтесь долу. 
На старих палімпсестах, бліда, проявляється правда, 
І палац наших мрій перетворюється на стодолу. 
 
Не давайте мені прочитати всі Ваші секрети, 
Хай залишиться світлим, солодким оманливий спогад. 
Геніальний актор, сценарист – розробляє сюжети, 
Неповторно прекрасні, як учень справдешнього Бога. 
  

 
КОМУ ПОТРІБНІ ПОЕТЕСИ?.. 

 
Кому потрібні поетеси –  
Цей вир надмірних почуттів? 
В коханні пристрасті і стреси, 
А в не-коханні – й поготів! 
 
Поетка не картоплю смажить – 
В серцях запалює вогонь! 
То рознервує, то розважить – 
І так до посивілих скронь. 
 
Хто хоче жити на вулкані? 
Іти крізь темінь навмання? 
Подібно звивистій ліані – 
І орхідея, і петля. 
 
Сам обирай, чого ти хочеш, 
Кого ти виплекаєш в ній. 
Злякався? То сиди, молодче, 
Читай поезію і мрій! 
 
  



 
ВСЕ ТЛІННЕ 

 
Ми збирали з тобою осінні кленові листки, 
Милувались щасливо палітрою барв листопада… 
Раптом я зрозуміла, що серце не рве на шматки, 
Що кохання згасає, як вранці порожня лампада. 
 
Ти захоплено-ніжно на вушко мені шепотів: 
«Пригадай! Пригадай той листок, що злітає наосліп…» 
В сірій муті очей тріпотіла жага почуттів, 
І ти мріяв на дотик відчути мою спраглу осінь… 
 
На нудотно-духмяній перині з минулих надій 
Лиш єдине втішало – між хмарами смужка блакиті. 
Ми не будемо разом. Все тлінне… Дарма не радій. 
В поетичних рядках зберігай кращих спогадів миті… 
  

 
КВІТИ НЕ ВИННІ 

 
Знайшла на горищі, у книжці старій,  
«На згадку» засушені айстри – 
Сумний епілог Ваших марних надій, 
Рішучий і пристрасний Майстре. 
 
Пухнасті суцвіття розплющені вщент, 
Та майже не втратили колір, 
До раю прострочений ангажемент, 
Зітхають пелюстки бузкові. 
 
Ви мріяли, Майстре, про ніжність і шал, 
Натхненно співали романси… 
Натомість – насмішки, як тисячі жал, 
Проколюють кульки-аванси, 
 
Надуті, намріяні Вами колись. 
І шкода мені Вас, і смішно... 
Надії немає! Та Ви не здались – 
Вже плачуть троянди невтішно… 
 
 

 
  
 



А ВИ ФАНТАЗУЙТЕ… 
 
Я б дуже хотіла вважати себе молодою, 
Але відлетіли у вирій мої журавлі. 
Ще мрію: повернуться! Де там… Не стане травою 
Суха ковила з ікебани на Вашім столі. 
 
Ще гарні вуста, повні груди, не вицвіли очі, 
І вводить в оману легка і грайлива хода, 
На руку і серце хоч зараз знайдуться охочі, 
Але… Блиск в очах – не від щастя, то серце рида. 
 
Я знаю багато – настільки, що легше б убити, 
Набили оскому шампанське, обійми, диван… 
А Ви фантазуйте, даруючи вірші і квіти, 
Чим міг закінчитися наш нетривалий роман. 
  
 

ПОЕТОВА ВАТРА 
 

В різдвяному диво-лісі, 
В старій чарівний хатинці, 
Чекає поет, п’є настій на мелісі* 
І пише листи блондинці. 
 
Потріскують в грубці дрова, 
В трубі завиває вітер, 
Народжує вірші, і слово до слова 
Малює узори з літер. 
 
Сказала вона: «Між нами 
Нічого не може бути…» 
Сама ж прилітає до нього ночами, 
Заварює чай із рути**, 
 
Сни краде його щасливі, 
Натомість дарує Слово… 
У ватрі кохання палають мрійливі 
Нетлінні правічні дрова. 

 
Меліса, рута – рослини. 
* Настій на мелісі – заспокійливий засіб. 
** Чай з рути є перевіреним і дієвим засобом від імпотенції. 
  
 

ЩЕ МИТЬ 
 
Нічого не було. Ми не згрішили. 
Хіба що подумки, у мріях чи у снах… 
Та знов твої листи розворушили 
Рої бджолині спогадів… Весна... 
 



Грушевим цвітом сиплються під ноги 
Напівзабутих віршів пристрасні слова. 
Дощі осінні знищили дороги, 
На тротуарах виросла трава… 
 
Нічого не залишилось відтоді. 
Чому ж так серце неприкаяне щемить? 
Собі, колишній, усміхнуся: «Годі! 
Перегорни сторінку!» Так... Ще мить… 
  
 

НЕХАЙ… 
(ФАНАТКА) 

 
Дивлюсь нескінченно на тебе… Нехай на екрані. 
Нехай поміж нас кілометри, роки чи епохи. 
Нехай ти не любиш, ножем копирсаєшся в рані – 
Все пофіг. 
 
Тобі написала мільйони сопливих листівок. 
Хоча розумію: ти жодної з них не отримав. 
Нехай ти липкий від обіймів повій, покоївок – 
Є рима. 
 
Не знаючи, хто я, пісні мої, вірші смакуєш, 
Для тебе я крезі, безбашенна, трохи дебільна. 
Клянусь: від сьогодні ти більше мене не почуєш – 
Я вільна! 
 
 
  
 

* * * 
 

Ти граєш в гру без назви і без правил.  
Хто я тобі: суперник чи партнер?  
Чого ти прагнеш? Слави? Криків «браво»?  
Кохання? Чи не знаєш дотепер? 
 
Я біля тебе – равлик без хатинки,  
Лікую біль, запалення душі...  
У слові «ні» є тисячі відтінків.  
А після «так» не пишуться вірші. 
 



 
  

 
ВІН ХОЧЕ 

 
Він хоче бути моїм коханим, 
Хоча у мене на тілі рани. 
Мабуть, це лепра (чи пак – проказа), 
А може, інша якась зараза. 
Йому те байдуже, він – кохає! 
В мої діагнози не вникає. 
 
Він дуже хоче зо мною бути, 
Та це страшніше ковтка цикути! 
Не розуміє, що я скажена, 
Неадекватна і навіжена, 
Найгірше ж те, що не маю серця. 
А він на все це лише сміється! 
 
Він хоче разом зо мною жити, 
Щоб народилися наші діти, 
Хоча би троє – розумні й гожі, 
Були б на мене й на нього схожі… 
Які ще діти? Я вже бабуся! 
Не смішно зовсім, та я сміюся… 
 
Він хоче бути моїм коханим! 
Із ним могла б досягти нірвани – 
І повернути колишню вроду, 
Недоотриману насолоду, 
Але… зв’язки усі розриваю. 
Бо дуже-дуже його кохаю… 
  
 



Я ТЕБЕ ЗАБУВАЮ 
 
Я тебе забуваю. Уже від сьогодні. 
Ще нам доля дає три загублені дні, 
Але я залишаю їх сакурі-зводні 
І тікаю від тебе в холодні вогні… 
 
Ти мене пам’ятай! Хай у серці твоєму 
Змійка – туга за мною – звиває кубло 
І легесенько жалить: солодкого щему 
Додає у солоно-гірке джерело. 
 
Поступово отрута почне лікувати, 
Знов повернеться змога писати «люблю». 
Насилю слів намисто та мрії-дукати 
І нову книжку віршів тобі надішлю. 
 
  

 
ПОЕТЕСА 

 
В тонких руках її тріпочуть вірші, 
Тендітні, неопірені, прозорі, 
Серцями в них пульсують диво-зорі, 
А навкруги прозовість лихо свище. 
 
Грудьми годує пуцвіріньків білих: 
Кров з молоком, присмачена сльозами. 
Зростають діти попід образами, 
Та все одно затоптують безсилих. 
 
Слова до неба молитвами ллються, 
Та невблаганне Споконвічне Коло: 
Розплющує непотріб генний кволих. 
І тільки Мати проти еволюцій. 
 

 
  



 
НЕЗДАРА 

 
Топлю самотність на дні затоки,  
Кладу мозаїку із каміння, 
Над мавзолеєм працюю топлес, 
Над МАВ-ЗОЛеєм нема проміння, 
Нема ЗОЛ-и, бо немає жару, 
Бо під водою вогонь не гріє, 
Зате є МАВ-ка. Беру гітару, 
Танцюйте, грійтесь, як хто уміє. 
Душа гітарна така ж гаряча! 
І теж самотня – без пальців сильних. 
Без твого голосу я незряча, 
В очах ні сяйва і ні роси в них. 
 
Не мавзолей, а маяк збудую, 
Вже не топлю, а рятую світлом, 
І перетворююсь на статую, 
Прекрасно-сяючу – і безплідну… 
 
Грузька самотність мене втопила, 
На дні затоки лежу без тіла, 
Тепер чи топлес, чи зовсім гола, 
Не бачать рідні, не знає школа… 
Мій мавзолей затягло намулом, 
На маяку світло теж задуло. 
Я – ваша правда – тупа нездара. 
Та гріє серце комусь гітара. 
  
 

ТИ ЧИ Я? 
 
Рятувати тебе несила: 
Ти важкий, як гранітна брила. 
«Не души, не тисни!» – просила. 
Ти ж, наляканий, мов не чув 
І обценьками рук тремтячих, 
Ненавмисно і по-дитячи, 
Витискаючи душу наче, 
В чорторию мене тягнув. 
 
Ні любов, ні самопожертва, 
А жага до життя відверта – 
Я борюсь, ні жива ні мертва, 
Як рибина в тенетах б’юсь. 
Ти чи я? Обирати важко. 
Мертвий геній? Безкрила пташка? 
Ти сьогодні програв, бідашко, – 
Я самотності не боюсь. 
 
  



 
КИСЛИЧКИ 

 
Не сховали поета усмішку 
Ні мейкапери, ні трунарі, 
Так і впхали, хильнувшего лишку, 
До оспіваної ним землі. 
 
І коли попрощалися рідні, 
На труну нагорнувши грудок, 
Залишивши букети елітні, 
Він нарешті сказав: «Здрастуй, Бог!» 
 
Відтепер чоловіку байдужі 
«Комуналка», робота, платня, 
Боротьба на суцільнім бездушші 
І подружнє кубло-западня. 
 
Лиш онуки – просвітлені личка: 
«Почитай свої вірші, дідусь!..» 
На узліссі розлога кисличка 
Знов затіння дарує комусь. 
 
У дуплі – кришталеві фужери, 
Недопите червоне мерло, 
Як скарби чарівної печери, – 
Тут натхнення медово текло!.. 
 
І нехай мерехтять некрологи, 
Видавництва смакують піар, 
Не дано зіштовхнути з дороги 
Тих, хто скинув облудний тягар. 
 
І щоліта на плити червлені, 
Де, здається, він спить вічним сном, 
Хтось приносить кислички зелені 
І фужери з червоним вином.  
 

ПРИЧИННА 
 
Вона не робила, як треба – жила, як хтіла, 
Читала до ранку Фейхтвангера і Камю, 
Не часто давала торкатися свого тіла, 
Бо після завжди оберталася на змію 
І шкіру скидала, і знову була нова, 
Невинна і чиста – дівчатко, а не вдова. 
 
Їй друзями стали платани в міському сквері, 
Такі ж незахищено-голі в людських очах, 
А ще голуби. Купувала булки в «Еклері» 
І дзьобала крихти – чи горлиця, чи дівча.  
Чутки проростали і ширились між людьми, 
Що руки причинної стати могли крильми. 
 



В її величезній прозорій міській в’язниці 
Було забагато нагадувань і питань, 
В незайманій шафі гніздилися таємниці, 
А килим приховував мапи гірких прощань. 
І хоч ні портретів ніде, ні його світлин, 
В завішанім люстрі видніється він один. 
 
Колись вона дуже хотіла його дитину, 
А він: «Зачекай! Не пора, усьому свій час…» 
Застигло чекання у краплі сльози-бурштину… 
З очима сухими танцює самотній джаз. 
Опівночі вийде оголена на балкон – 
Злетить у безчасся. Туди, де її Дракон… 
  
 

Замість епілогу 
 

А МОЖЕ?.. 
 
А може, встати з лівої ноги? 
І замість кави заварити чаю… 
Робити тільки те, що до снаги, 
Не знати, що доводить до відчаю. 
 
І жити ніби задом наперед: 
Почати календар десятим червня, 
Перепросити свій велосипед 
І йогою зайнятися знічев’я, 
 
Піти на курси іноземних мов, 
Згадати про дитячі мрії й плани, 
А з довгого переліку умов 
Зробити паперові дельтаплани – 
 
І запустити в небо назавжди! 
Нехай летять! Кому вони потрібні?! 
Важливі на землі твої сліди, 
А ще стежки – заплутані чи рівні. 
 
Хай доля вже тобі проклала шлях, 
Зістрибуй – і побачиш, що почнеться! 
Цікавий світ, де все в твоїх руках, 
Де пристрасно й шалено серце б’ється. 
 
Зірви усі листки з календаря! 
Щоденниками розпали багаття! 
Над обрієм зійде нова зоря – 
Життя, кохання, сили і завзяття! 
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