
Не пишеться

                                                                                               Я в кризисе. Душа нема.
                                                                  "Ни дня без строчки", - друг мой дрочит   А у меня –
Ни дней, ни строчек.
                                                                                                                                              А. Вознесенский. "Не пишется"


     ...Я готуюся довго, занадто довго, відтягую мить, протираю ганчіркою монітор, гладжу його гострі плечі, схожі на плечі розлюбленої дівчинки,  стримую на повідцеві рикаючий момент Початку. 
     Я готуюсь, аби позбавити самого себе усвідомлення того, що за Початком не буде нічого. Крім Кінця, звісно...

    Сьогодні проти вечора мій товариш надіслав мені листа, в якому з незграбною гідністю, що властива всім сумирним гордіям, пояснив мені, чому він не прийшов на ініційовану ним же зустріч, не відповідав на мої численні послання і в моїх поетично гіперболізованих очах "знехтував мною як духовною одиницею". Те, що "дуже багато роботи і продихнути просто нема коли" - цього можна було і не писати. Вірогіднішу причину годі й вигадати. І я не кепкую.
     Вірогідно - не означає істинно.
     Вірогідною є марнота марнот, рутина, плинна буденність, вирва забуття, утворена терміновими справами, наявність яких не дозволяє згадати нам про відсутність самих себе. 
     Істинним є те, чого ми не можемо пригадати.
     Моєму другові не пишеться. Я здогадуюся, що він думає стосовно цього. Він, непомітно для власної гідності, питає себе: відсутність натхнення - ознака чого, чого?.. Того, що виснажився? Того, що "життя зробилося нестерпним" або "немає настрою"? Того, що "таємниці скінчилися"? Того, що серце, яке "не прагне спокою", почало враз битися навдивовижу спокійно? А може,  - "ні, не хочу навіть думати про це, адже я навчився терпляче і мужньо дивитися в обличчя Долі", - а може, "не пишеться" - це "вже більше не напишеться"?.. Ось, нарешті, вимовлено. І той останній аркуш чернетки, яка загубилася в Еклезіастовому поспіхові, - це все, що було. Тоді ще було... До тієї миті, коли Бог перестав грати на березневій сопілці.
     Звичайно, він так не думає. За нього думаю я. Він говорить, що я "все беру близько до серця". Дивиться через стіл. На столі - книжка. Її присутність заспокоює і зміцнює відчуття правоти. У кому? В мені? У ньому? У нас? Усміхається іронічно і трохи глузливо, як усміхається, хто потай соромиться. Це правда. Наївна, істерична дурепа, що палко реагує на "дрібниці", я з несподіваним задоволенням зазначаю: якби я не була такою, точніше, коли я не є такою, мені НЕ ПИШЕТЬСЯ. 
     Що таке "не пишеться"? По-моєму, поет - це той самий кравець: у нього мусить бути тканина і навичка тримати голку та робити різні модифікації стібок. Римування - навичка. Уміння накладати один на одного словесні шви. Тривала відсутність практики зменшує гостроту навички, відновлення якої - лише наслідок тимчасового посилення вправності.
     Що є тканиною в цій швальні? Якщо поет - майстер, а навичка - відновлюється, то, виходить, що саме від тканини і залежить увесь процес письма. Не можна вишивати порожнечу. Точніше, можна, але тільки в тому разі, коли вона, порожнеча, якимось незбагненним чином субстанціюється і стане Тканиною.
     Тканина - відчуття життя. Це те, чого ні з чим не можна порівняти, те, що ніколи двічі не повторюється, - колесо, яке обертається, - гірський потік - злиття крапель у Світовому океані, - що є для тебе свідченням Буття Іншого. Байдуже, що є його джерелом: обриси ікони, закрутки колони, руки чоловіка, очі жінки, сміх дитини, ляскання крапельки по холодному носу, удар вікна, яке розчиняється в садову безодню галуззя. Відчуття життя народжується від болю, котрий воно завдає, живиться любов'ю до нього і згасає через невміння з ним вітатися.
     Привітайся із тканиною-дівчиною, дівчиною-сльозиною, великою таїною життя за руку, братику! Поплескай її по плечу. Прикуси їй вуста під час поцілунку. По-весняному. По-єсенінськи.
     Одного разу, коли мені було вкрай мало для спокою і вкрай багато для щастя літ, мій товариш сказав мені, що я "надто земна дівчина". Відчуття життя, яке охопило мене зараз, о першій ранку, за написанням цього оповідання, змушує мене єретично не погоджуватися з тим, кого моя налякана підсвідомість уважає за Догму правоти.
     Так ось, Платоне, друже, не винна я, що "Істина дорожча".
     Ти помиляєшся, як ти "тупо" (як "інші", але ти не вони, не вони!) помиляєшся, бо, - чи через щасливу недосвідченість свою, чи через свою нещасну патріархальну недоумкуватість (не кривися), - не знаєш, ким, власне,         є - "земна жінка". Скажу. "Земне" в жінці виявляється або в чисто жіночій "приземленості" на майно та господарство, або в чисто чоловічій "приземленості" на розпусту і хіть. Ані гедонізму, ані міщанства ніколи не було в мені в такому очевидному надлишку, щоб про все це можна було сказати "надто" (щиро кажучи, мені видається, що в мені взагалі цього немає, однак заявити таке - це мимоволі запишатися цим і відразу це в собі запровадити). 
     Приятелю мій, закликаючи тебе відчути життя, я зовсім не спокушаю тебе, кажучи: "Танцюй, поки молодий, хлопче!" Будь-який танець добрий доти, доки в його вихорі ми не починаємо давити ноги наших сусідів. Мозолі ближнього - критерій, який дозволяє відокремити танець від бою. Такий розмитий. Такий чіткий...
     Життя - війна. Любов до життя - джерело миру. Люби його. Бо коли ти не навчишся наново любити життя, порожнеча, утворена буденною метушнею, не стане Тканиною, а Тканина - Словом. Роздивися довкола, - і якщо ти відразу не помітиш того, що небо - блакитне, дерева - зелені, троянди - червоні, діти - всіх барв веселки, а я того дня, якого ти проігнорував зустріч, принесла тобі тістечко, котре, якщо вірити рекламі, "вкрите ніжною кокосовою стружкою, з мигдалевим горішком у кремово-вафельній начинці", - кинь у мене камінь. У Магдалину можна. Ха-ха.

     ... Господи! Спаси і помилуй мене грішного! Не введи во іскушеніє, но ізбави от лукавого! Посиль мої страждання, щоб через них я очистився та піднісся до великого таїнства появи Небесної любові в моєму Земному житті.

     ...Я готуюся довго, занадто довго, відтягую мить, протираю ганчіркою монітор, гладжу його гострі плечі, схожі на плечі коханої дівчинки, стримую на повідцеві воркітливий момент Початку...
     Я готуюсь, аби потішити й обдарувати самого себе усвідомленням того, що за Початком буде Продовження...

                                                                                                                                                      У ніч на 26 березня 2008 р.            

