Светлана ВАСИЛЬЧЕНКО

Самостiйнiсть
Заборона плакати. Смiшно!
А я плачу просто вiд сонця,
А я плачу просто вiд вiтру,
Що збиває в очi волосся.
Заборона думати просто.
Заборона просто любити.
Замiнити б слово на пострiл
I нарештi панцир пробити.
Заборона бiгти щодуху
I смiятись несамовито.
Заборона вiрити в духiв,
Бо усе можливе вiдкрито.
Може, я така — неможлива?
Й неможливого вимагаю?
Вiдтепер чого б не схотiла —
Я собi сама дозволяю!

***
Вщухла злива. Сонце рiже очi.
О, калейдоскоп нестерпних днiв!
Зник, як Кiтєж, мiй самотнiй острiв;
Не причалиш ти до берегiв.
Все так має бути, м у с и т ь бути.
Марна справа — втримувать любов.
Бийте, дзвони! розривайтесь, сурми!
День новий Месiєю прийшов.
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Стiни
Тебе немає в життi моїм.
Опiки — згадки.
На стiни дертися? шкода стiн —
мною нaжаханi:
очi дiрявлять їх щодоби,
але у бiлому
не вiдчитати, чому й куди.
Осточортiло все!
Сльози i крики... — стискання скронь
вiд безпорадностi.
Стiни, розсуньтесь! Йду напролом
з вiтром брататися.

Рефлексiйне
Власноруч збудованi
Замки в наших головах,
Винесено вверх прапори.
Хто звитяжець, голубе?
Xто з нас, переможений,
Bилетить сьогоднi iз гри?
Ми — мiшенi мiченi.
Смерть усiх розвiнчує.
Спробуй оминути її...
Коли зорi падають,
Боже, що загадувать?!
Мужнiсть дай, благаю, менi...
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Перевертень
Розпланую день на кавалки
пiдберу ключ до криптексу
стану кращою
i прийнятнiшою
смiливiше в люстро дивитимусь
а як нiч
насуватиметься
на машини в пасьянсi розкиданi
виходитиму
непомiченою
невпiзнана нiким, спiватиму
наслухаючи свою тiнь...

Нiчне
коли ти лягаєш спати
у дiм прокрадається Нiч —
Вовчиця
нечутно входить
до кiмнати
стає над тобою
i уважно
придивляється
вiд в'язкої тишi
просишся болiсно в сон
прикликаєш чорну безодню
падаєш
зовсiм поряд
мiрне
хрускотiння —
то ВовчицяНiч гризе
твої костi
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Не безнадiйно
Думала, стану для тебе дотиком,
нiжним дотиком, раннiм дотиком
сонця, стану для тебе дзеркалом,
в якiм погляд живе щоденно твiй.
Думала, буду своєю пiснею
заколисувать, заколисувать
твої кроки, i з одержимiстю
готувать на снiданок грiнки нам.

Криза
Ця доба — iз роззявленим ротом жаба —
пожирає мене. Стримуюсь,
вiд незносної муки щоб не закричати,
захлинувшись сльозамиримами.
I щезає свiтло, уже неприродне,
ввiвши очi мої в облуду,
що прозрiння завтра прийде зi сходом
сонця —
та завтра не буде.

Так уже було
Не жалiй мене. Виклик кидаю
самотi.
Абстраговане мiсто вiями
вiдсiкти.
Атрофованi смисли нiби
пiд трафарет.
То мистецтво, напевно, — думати
наперед.
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Не остання й не перша в сумнiвах,
так чи нi —
I безпристрасно доля вибiр
дає менi...

Фантастичне
Ти мiй?
чекаю лиш на слово,
неначе жертва — на заклання.
Сьогоднi знов чуттєва повiнь
усi валитиме паркани.
I врештi ти, шалений вихор,
слiпуче вогнище — свiтило,
звiльниш мене вiд мого тiла
назавжди.
Стане зовсiм тихо...
I я пройдуся у цiй тишi
невпiзнаванно — безтiлесна.
А навздогiн шепочуть весни:
"Вiн — твiй.
Ти не людина бiльше..."
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