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                                 Дві рівні за напругою думки,
                                 Що в голові завзято гомоніли,
                                 Поставили людину на дибки,
                                 Посперечавшись, в кому більше сили.
                                 Одна кричить: «Обожнюю весь світ!
                                 Моя любов досягне небокраю!»
                                 А інша їй: «В сусідку парочку чобіт
                                 З ентузіазмом та натхненням пожбурляю!»
                                 Образа чи любов? Життя чи смерть?
                                 Хто переможе в боротьбі жорстокій?
                                 І відповіді всі летять навколоверть,
                                 І маревом стає жаданий спокій.
                                 Це все один сюжет – я можу заректися.
                                 Повернемось до нього й ми…. Завіса! 

ЩОДЕННИК РОМЕО

Anno Domini 1301, Aprile 20
Розаліна… До біса ту Розаліну! Що квітло зранку, вже згубило шик! 
О, я сліпий був, та нарешті я прозрів! Хіба ж її розкудлане волосся 
дорівняється до бездоганних локонів Джульєтти? Хіба її руки, губи, 
ніс… Та будь-що! Але геть манірну побожницю  з голови! Сьогодні день 
був настільки неймовірний, що усе пережите не вкладається мені до 
тями. Здається, до цього часу я дрімав у напівзабутті, і лише голос 
милої Джульєтти збудив мене! Усе ж правду казали, що справжнє кохання 
перетворює смертних на богів! Чи дасть мені моя богиня сил достатньо, 
щоб подолати всі перешкоди на шляху до щастя?

Anno Domini 1301, Aprile 24
Вирішив розплутувати старий вузол незгоди між нами та Капулетті, бо 
перше, ніж щось міняти, треба знати. Не почув нічого путнього. Слуги 
переказують лише старі плітки, до того ж різні. Мати замість відповіді 
промовисто зронила розгублений погляд, а батько, ніби божевільний, почав 
волати, з якого дива мене взагалі цікавлять свині Капулетті. Так, у 
батька краще було не питати… В кого б дізнатися ще?

Anno Domini 1301, Aprile 26
О, як приємно, коли душа співає — світ усміхається мені! Ходив 
сьогодні до брата Лоренцо — цей добрий  чоловік пообіцяв поєднати нас 
з Джульєттою в шлюбі. Моя мила Джульєтто! Ані секунди не проходить без 
думки про тебе. Ти моє сонце, моє життя, моя любов! Адже що є життя, 
як не безмежна любов до світу? Хіба не жаль наших батьків, що цього 
щастя збагнути не можуть, бо ходять як напиндючені індики, згадуючи 
образи прадідів? Брат Лоренцо неабияк втішив мене своєю підтримкою: хоча 
б хтось вважає, що з цією незрозумілою ворожнечею можна і необхідно 
покінчити! Мушу бігти, батько кличе… Але як шалено  чекаю я зустрічі з 
Джульєттою! Моя любове…



Anno Domini 1301, Aprile 27
Батько влаштовує бал. Запрошено все місто. Окрім Капулетті, звичайно. 
Вчора вичитав у віршах — «stereotipo», «grande tradizione». Чудово 
підходить…Чи не вартує лиш спроба примиритись можливе припинення 
страждань? Але і мій, і Джульєттин батько такі затяті! Тож безнадійно 
навіть намагатися вмовити їх на перший крок! Нещодавно почув від 
старої куховарки, що малюками вони непогано ладнали, допоки мій дід 
не втокмачив батькові, що Капулетті віками були дурними йолопами. А 
так як мізки йдуть від батька до сина (доволі непевне припущення, як 
на мене), нерозумно думати, що хоча б хтось з цієї сімейки може бути 
нормальним. Можу присягтися, ті ж розмови чув і Капулетті. Stereotipo… 
Хочу дізнатися, що думає про це Джульєтта…
Сьогодні вінчаємось! 
Не можу повірити! 

Anno Domini 1301, Maggio 2 
Не маю часу писати, постійно в дорозі. Доля вирішила зовсім занапастити 
мою душу. Після вінчання все пішло шкереберть. Чортів Тибальт, чортові 
Капулетті та Монтеккі, чортів Паріс! Горіть у пеклі! До мене долетіла 
звістка, що  Джульєтта померла! Не вірю! Я б відчув!.. Для наших батьків 
близькість стала ненавистю, але ми з Джульєттою!.. Ні… Чому замість 
бути такими, як всі, нам треба було конче покохати одне одного? Чи зла 
любов, що нас звела, чи злі ті люди, що любові тої не знають?… Та якби 
повернутися у ніч нашого знайомства, я б не змінив ані секунди. За цей 
час світ для нас став зовсім іншим. І все могло бути інакше.    
        
Варто лише зробити перший крок...переступити межу…розмовляти, радитися… 
бажати добра…прощати і вірити. І любити…
Перш за все ЛЮБИТИ! 
Не обставини, не фатум — зашкарублі у своїй сліпій ненависті люди 
знищили наше почуття, наш ніжний тендітний квіт весняний….
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