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рукам,
що мене

обіймають



вночі мене розбудили ридання мого серця
як тобі помогти? спитала я благально

і серце відказало:
напиши книгу
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як тобі вдається так легко
бути доброю до людей запитав він

з уст моїх скрапували молоко і мед
коли я відказала

це тому що інші
не були добрими до мене
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перший хлопець що поцілував мене
вчепився за мої плечі
як за кермо свого
першого в житті
велосипеда
мені було п’ять

губи його
пахли голодом
так само як і губи його батька
коли той ласував тілом його матері вранці о 4-й

той хлопець перший навчив мене
що тіло моє є для того
аби давати кожному хто попросить
що маю почуватись якою завгодно
але тільки не цілою

і боже милий
якою ж порожньою я почувалась
точнісінько як його матір о 4:25 ранку
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молоко і мед

тебе
навчали

що у тебе між ніг
пристань для чоловіків

яким би десь перепочити
незайняте тіло де не бракує місця

для гостей та хоч би котрийсь
прийшовши вирішив

зостатися
тут
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в моїх жилах
тече твоя кров
то скажи як я маю
забути
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молоко і мед

психотерапевт садовить
навпроти тебе ляльку
вона десь така ж завбільшки як 
дівчатка
яких люблять торкатися твої 
дядьки

покажи де були його руки

ти показуєш на місце
між її ніг те яке
він із тебе вимучив пальцями
як зізнання

як ти почуваєшся

ти виймаєш клубок
що підступив до горла
зубами
і кажеш нормально
а саме ніяк

— щотижневі сеанси
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він мав би стати першим чоловіком
якого ти полюбиш у своєму житті
і ти досі шукаєш його
по всіх усюдах

— батько
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ти так боявся
мого голосу
що я теж вирішила
його боятися
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вона була трояндою 
у руках тих 
що й гадки не мали
залишити її собі
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щоразу коли кажеш
своїй доньці
що свариш її 
через те що любиш
ти вчиш її не відрізняти
гніву від доброти 
і може видатися що це не страшно
аж доки вона не виросте
звично довіряючи чоловікам що її кривдять
бо вони такі схожі
на тебе

— чоловікам що мають доньок
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зі мною злягалися каже вона
але я досі не знаю
як це воно
кохатися
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