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Зліцца з восенню  
  
Восень ідзе на дыбачках па сталіцы,   
Жоўтыя пальцы гладзяць маѐ валоссе,   
Плашч на плячах яшчэ не паспеў стаміцца,   
А парасон ад неба хоць кроплю просіць.   
   

Толькі задуха кіне трымаць за горла,   
Сівер аддасць загад разагнаць лістоту.   
Восень ужо малюе маѐ мандорла -   
Цела няўцямна чуе іржавы дотык.   
   

Ціша шукае кветкі рудой вяргіні   
І абрывае хутка – на падарункі:   
Хопіць казаць пра восень, што нешта гіне.   
Чырвань з майго валосся пляце карункі...  
 
 
*** 

 
Ісці наперад – а трапляць назад…  
Усѐ цыклічна і ўтварае кола.  
Змяніў кастрычнік мокры лістапад:  
Вакол ні фарбы – безнадзейна-гола,  
Замоўклі гукі – спее цішыня,  
А развітанні сталі добрай звычкай –  
Калі не змог тугу сваю прыняць,  
Табе яе даставяць электрычкай.  
Зімовы подых зноў прыснежыць скронь,  
Завеяй першай выстудзіць дарэшты –   
І скамянее белая далонь,  
Не адгукнецца на чужое “Дзе ж ты?”  
Святло – не з лямпаў, шчырасць – не з прысяг,  
І адзінота – не з пустэчы ночы…  
Усе пачаткі маюць свой працяг,  
Таму і мы назад наперад крочым.  
 
 
 
*** 

 
Расплюшчыць вочы – і ўдыхнуць цябе з паветрам.  
І быць шчаслівай праз звычайны лѐгкі дотык,  
Хоць вельмі страшна адкрывацца перад светам,  
Бо я рабыня і ўладальніца самоты.  
  



І пацалункам пачынаць вясновы ранак,  
І светлай думкай пра расквечанае заўтра,  
Хоць недзе ў сэрца недалечаная рана,  
Бо адзіноты вечнай я і тэкст, і аўтар.  
  
Пачуццям здацца – і не думаць пра расстанні,  
Так усміхацца, бы не прыйдуць болей слѐзы.  
Давай не разбірацца, потым што настане,  
І не чакаць хвіліны, дзе ўсѐ будзе позна.  
 
 
*** 

 
Размалѐўваю болем паперу –   
І апісваю вечны свой боль.  
Я падману твайму не паверу,  
Не паверыць і праўдзе дазволь.  
  
Між радкоў, у радках, за радкамі  
Толькі Д’ябла самотнага жарсць –   
Нашай жарсці мы саван саткалі:  
Саван быць незабітай не дасць.  
  
За табой не пайсці па дарозе,  
Бо дарогі зусім не было:  
Я спынюся на гэтым парозе.  
Ці парог там? Няйначай, сіло…  
 

Маѐй мове  
  
Праз сотні год, пакут і скрыжаванняў  
Цябе забыць я болей не баюся:  
Крыляе над зямлѐю белы бусел,  
Дае жыццю святло выратавання.  
Старому, маладому і дзіцяці  
У вершах і радках няўдалай прозы  
Нясу цябе – не спраўдзяцца прагнозы,  
Што будзеш ты не вартым дня закляццем,  
Што ты нямко бяспраўная, благая –   
Пакрыўдзіць, перайначыць кожны можа.  
А я кажу, што ты гучыш прыгожа,  
Нібы пяе ў душы струна тугая.  
Твой ціхі спеў – мой лѐс. Мая пакута  
І шчасце – за цябе заўжды змагацца,  
Дазволь мне толькі беларускай звацца  
І да цябе навечна быць прыкутай.  



Я і ты  
  
Не прыйсці да цябе, не сысці ад цябе і ніколі з табой не застацца:  
Ты бы Холмс, я ж разгублены Ватсан –   
Ты зрываеш лавіну авацый,  
Мне прысуджана толькі трымацца  
І маліцца ізноў за цябе.  
  
Не прыйсці за табой, не сысці за табой і ніколі цябе не пабачыць:  
Ты адказ, я ж умова задачы,  
Ты натхнѐны, жывы і гарачы,  
Абавязак нічога не значыць  
Мне падораны колісь табой.  
  
Не прыйсці праз цябе, не сысці праз цябе і ніколі табой не сагрэцца:  
Ты fortissimo, я толькі mezzo,  
Ты біццѐ ўсхваляванага сэрца,  
Мне ў каханні ніхто не клянецца,  
Бо чужы не заменіць цябе.  
 
 
 

Мой бестыярый  
  
Я не ведаю, што рабіць з табой.  
Здацца?  
Закахацца?  
Пайсці не тым шляхам?  
На сэрцы іржой пабітая бляха,  
У келіху моцны занадта напой.  
Буду Лоймаю, мой цнатлівы Чорт.  
Вернай.  
І манернай.  
Клянуць хай, няславяць.  
Ад Шэшак свечку грамнічную плавяць,  
Вырошчваюць быльніку ўзмоцнены сорт –  
І смяецца з іх паўсівы Кадук.  
Злыдні  
Дні ды тыдні –   
Ты, кажуць, дазволіў –   
Па сэрцы сыплюць драбінкамі солі,  
На быльнік кладуць камяні – будзе брук,  
Гэтай свечкаю асвятляюць нас  
Ніцай.  
Я Начніца,  
Ты злосны мой Меша.  



Скажы: чаму мне дагэтуль не смешна?  
У келіху бездань, атрута і час.  
 
 
 

*** 

 

Я б хацела цябе ўратаваць,  
Ды й сябе не змагу – не паспею:  
Над нагамі – зламаная гаць,  
На нябѐсах рыхтуюць завею,  
Паабапал – духоўная смерць,  
Унутры – паўжывая пустэча.  
Для цябе б я хацела займець  
Ратавальнай вады цэлы глечык –   
І ўдыхнуць за цябе кіслы дым  
Недаверу і зла цыгарэты…  
Застаешся навечна адным,  
Праз каго прачынаюся: “Гэты  
Усміхаецца – толькі не мне!  
І спявае – чужыя мне песні…”  
Лѐс нам спіны настойліва гне  
І знішчае дажджамі прадвесне…  
Толькі вы-ратаванне, на жаль,  
Нашым мы-ратаваннем не будзе:  
Ты – святочны мой радасны баль,  
Я – твой шэры бязрадасны будзень…  
 
 
***  
  
А вершы палалі ў пякельным тваім агні,  
А словы вяршылі чарговую – несудовую – справу.  
Ты верыш яшчэ ў каханне? Скажы мне? Ані…  
Я веру чужым безнадзейнасцям – захінаюся ў славу.  
  
У шчасця, на жаль, і кароткі, і хісткі век,  
У боля няма незавершаных – перакручаных – думак.  
Ты бачыш дрыготкасць маіх крыштальных павек,  
Я бачу бязлітаснасць вэрхалу – назапашванне сумак.  
  
Не варта расказваць пра тое, што тут было,  
Не трэба дзяліцца пакутамі – недамэтамі – з намі.  
Ты ломіш на спіне чужой – ці маѐй? – крыло,  
Тваю паламала будзѐннасць я – асабістымі снамі.  
 
 

  



Незнаѐмцу  
 

Я часта думаю, што ноч больш жывая  
і багатая фарбамі, чым дзень. 
                                     Вінсэнт Ван Гог 

  
Ты засынаеш, бы вакол не наша ноч,  
Як быццам з днѐм і сам падаўся адпачыць,  
А я прашу ў нябѐсах поўню: “Не суроч!  
Не кроч  

за намі, каб да раніцы сачыць!”  
  
Ідзі за мной. Не паварочвай галавы.  
Вяду туды, дзе нас чакае зарапад  
І ціхі спеў гучыць аркестра духавых,  
А Вы   

(ці ты?) вяртаешся назад…  
  
Табе (ці Вам?) я не скажу і пары слоў,  
Начныя фарбы растлумачаць пачуццѐ:  
У ім і шчасце адзавецца крыкам зноў,  
І кроў  

пральецца – так загадвае жыццѐ.  
  
Вы засынаеце. Ажно да нематы  
Сціскаю зубы, каб не крочыць шпарка ўзбоч.  
Удзень мы пешкі шэрай золі і слаты.  
А ты,  

чужы, падараваў мне гэту ноч.  
 
 

                           *** 
 

Навукоўцы даказалі, што любы псіхічны боль   
цягнецца 12 хвілін, усе астатнія перажыванні   
мы абуджаем самі.  

  
Адбаліць. Праз дванаццаць хвілін. Пачакай.  
І не будзе ні слѐз, ні адчаю ніколі.  
Зноў заб’ецца зламанае сэрца паволі,  
Растрывожана сонца кране небакрай.  
Адзінаццаць. Сляза – быццам здань – на шчацэ  
Высыхае і больш не прыносіць маркоту.  
Я кахала цябе… Абдыму адзіноту  
І адчую палѐгку ад ветру ў руцэ.  
Чуеш – дзесяць – застылі не тут, а ўбаку  
Успаміны, міргнулі і зніклі раптоўна…  



Запісаўшы на аркушы – дзевяць – даслоўна,  
Патаплю горыч кавы і дня ў малаку.  
Аджывалі і – восем – лічылі дарма,  
Што не здолеем – сем – ні за што мы ўхапіцца –   
Шэсць – павінны былі да канца памыліцца –   
Пяць, чатыры – спыніліся – тры – дзе мы? – два…  
Адбалела. Адзін. Не вярнуцца туды.  
Пасівелыя скроні. Пабітыя рукі.  
Смак, твой водар. І дотыкі… Чуюцца гукі…  
Не, дванаццаць – так мала. Павер. Сапраўды.  
 

 
  

                       *** 
 

Я перастаю баяцца вар’яцтва,  
калі бачу зблізу тых, хто хворы на яго. 
Вінсэнс Ван Гог 

 

Так, мы вар’яты. Можна не баяцца 
І не хавацца, бо вядома ўсім: 
Мы блазны, скамарохі і паяцы – 
Знаходзім фарбы ў белі сцюжных зім 
І бачым лепшых на агульным фоне, 
Смяѐмся з тых, хто слухаць не мастак, 
Не б’ѐмся перад моцнымі ў паклоне, 
Не прадаѐм святое за пятак, 
І талент не па крытыцы змяраем, 
І словы не кідаем проста ў бруд, 
На дробязі-знявагі не зважаем, 
Не ломімся ад дробязных пакут. 
Між намі ѐсць закон, даўно прыняты: 
Рабі ўсѐ тое, што ніхто не мог. 
Вітаю вас, сябры, мы ўсе вар’яты! 
І гэтаму я рада, далібог! 

 
 

 


