
Ад аўтара
Можна сказаць, што нечакана для самога аўтара зборнік

склаўся з двух, розных як па часе напісання, так і па
жанрава-тэматычнай адметнасці, раздзелаў. Атрымалася
дзве кнігі ў адной.

Першапачаткова мелася на ўвазе сабраць пад адной
вокладкай толькі вершы, што пісаліся цягам апошніх, 1997–
2011 гадоў, але па розных прычынах не ўключаліся ў
асобныя выданні, у тым ліку і ў аднатомнік выбраных
твораў, які выйшаў у выдавецкай серыі «Беларускі
кнігазбор» (2009). Што і рабілася, укладаліся, часам з
нязначнай праўкай, тэксты, якія пабачылі ўпершыню свет
на старонках перыядычных выданняў — ранейшага «ЛіМа»,
«Літаратурнай Беларусі» («Новы час»), «Народнай волі»,
«Полымя», «Дзеяслова», «Тэрмапілаў», «Верасня».

Ды ў працэсе падрыхтоўкі выявілася, што кніжнымі
«выбранымі творамі» абыдзены на толькі некаторыя вершы,
але і асобныя паэмы. Найперш — загадкавы для мяне самога
лірычны аповед з яго двухслоўным новатворам-рэфрэнам
«Кэты-мэнэй». Напісаны аж у 1971 годзе, ён быў
надрукаваны толькі ў ліпеньскім нумары часопіса
«Крыніца» за… 2001 год. I больш нідзе не з’яўляўся. Не
ўключаліся ў «выбранае» таксама датаваныя 1970-мі гадамі
«Паэма мора» і дарожная паэма-эсэ «Снег і сонца. Абмен
надвор’ем — жартам і ўсур’ёз». Перачытаў нанава ўсе гэтыя
тры рэчы. Здаецца, іх аб’ядноўвае не толькі час напісання,
але і нешта духоўна-сутнаснае, прасякнутае пэўным
светаадчуваннем. І яны натуральна склалі асобны раздзел
кнігі.
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ВЕРШЫ АПОШНІХ ГАДОЎ (1997–
2011)

На радзіме пеўні пяюць…

Пеўня першага я пачуў праз сон.
Абудзіўся — пачуў я другога пеўня.
Недалёка ад вёскі жыву колькі дзён,
але неяк той спеў даляцеў неспадзеўна.

Праспявалі пеўні і трэці раз,
на ўсё той жа высокай, пранізлівай ноце.
I замоўклі… Забілася сэрца ў адказ.
Значыць, жыцьме мой родзе, мой народзе?

Значыць, вёска жыве?
 Значыць, певень пяе? —
па законе, што тут здаўна існуе,
па законе нязменным, спрадвечным,
і прыродным, і чалавечым.

Так даўно павялося ў нашых краях,
што дзень новы нам певень абвяшчае,
абвяшчае і дзень ён, і зборы ў шлях,
і сяўбу, і касьбу, і збор ураджаю.

Певень гэты жывучы — пяючы наўздзіў.
Цяжка край уявіць без гэтай птушкі.
Ён Скарыну будзіў, ён Купалу будзіў,
ён будзіў касінераў Кастуся і Касцюшкі.

На маёй Беларусі певень пяе.
Певень голасна будзіць: «Беларусы, не спіце!



Тым, хто рана ўстае, таму Бог дае.
Прачынайцеся, справу рабіце!

Прабуджайцеся! Справу рабіць самы час!
Не здавайцеся паняверцы і скрусе!
Бо інакш праспіце свой апошні шанс… »
…Пеўні звонка пяюць на маёй Беларусі!

1997

Беларушчына.Трыпціх

1. Беларускі шлях

Беларускі шлях.
 Пыл і пот,
 стогн і страх.
Колаў скрып у каляіне.
Птушкі прысвіст на каліне.
 Гацім гаць:
 «Га-а-а-х!»
Беларускі шлях.
Бліскавіц зігзаг.
Сінь смугі ды хлеб надзённы.
Хто вядзе, а хто вядзёны?
 Гацім гаць:
 «Га-а-а-х!»

2. Беларускі дом

Беларускі дом…
 Ён — рэальнасць
 ці фантом?
Ці наяве тая ж хата,



што шыбінай слепаватай
на свет глядзіць вінавата?
Толькі хатка, а не дом?
Беларускі дом. Беларускі сіндром.
Які ж дом, калі на куце,
выпнуўшы нахабна грудзі,
госць сядзіць гаспадаром?
 Які ж гэта дом?

3. Беларуская ідэя

Беларуская ідэя.
 Яна — роспач
 ці надзея?
Гучыць рэха: «… дзе я?.. дзе я?..»
Беларуская ідэя.
 Толькі слова,
 ці і дзея?
Гучыць рэха: «… дзе я?.. дзе я?..»
Рэха ў лесе, рэха ў полі.
Чаго ў рэху гэтым болей? —
 Веры, скрухі або смеху
 ў гэтым рэху?

1997

Параўнанні

Што робіцца? — пытаюся з трывогай.
Прыходзяць параўнанні на падмогу.
То вечарам, то ў сне, то ўранні
прыходзяць нечакана параўнанні.
Прыходзіць на падмогу параўнанне —
як сродак спасціжэння і пазнання.



Першае. Яно, гэтае параўнанне
(тут я пераходжу на свабодны верш),
прыйшло раніцай на вакзале.
Дакладней — на прывакзальнай плошчы
з яе шматлюдным снаваннем туды-сюды,
з яе хаатычным броўнаўскім рухам.
Убачыў, адчуў фізічна,
адчуў плячамі, локцямі, падэшвамі ног
гэту плошчу,
убачыў, адчуў фізічна натоўп пасажыраў,
кожны з якіх шукаў на табло і ў раскладзе,
а таксама шляхам роспыту
свой цягнік і свой перон
і кожны з якіх спяшаўся на свой цягнік, —
убачыў і адчуў я ўсё гэта
і падумаў, адкрыў раптам для сябе:
«Чакай! Дык гэта ж так падобна
на нас, сённяшніх беларусаў
як соцыум, як народ.
Гэта ж мы, беларусы, сёння
на новым гістарычным раздарожжы,
вось так мітусліва снуём,
кідаемся ў розныя бакі,
бяжым кожны на свой цягнік…
Замест таго, каб збірацца разам,
разам выбіраць маршрут,
разам вырашаць, якім цягніком,
ад якой платформы і з якога пуці
адпраўляцца супольна ў шлях…

Другое. Прыйшло днём
у гадзіннікавай майстэрні.
Чакаючы сваёй чаргі,
я стаў міжволі разглядаць



расстаўленыя на паліцы гадзіннікі.
I ледзь не засмяяўся ўголас
ад свайго, так бы мовіць, адкрыцця.
Здадзеныя ў рамонт
са спыненым ходам гадзіннікі
паказвалі абсалютна розны час.
Настольны, у прыгожай драўлянай «пад арэх»
        аздобе —
 3 гадзіны 5 мінут;
насценны, са светлым керамічным
      цыферблатам —
 9 гадзін 9 мінут;
стандартны, круглы, з колцам наверсе
       будзільнік —
  12 гадзін 20 мінут…
I гэтак далей.
Я нават паглядзеў машынальна на свой гадзіннік:
«Колькі ж гэта насамрэч часу?»
Я нават удакладніў, спытаўся ў жанчыны,
якая стаяла перада мной:
«Колькі, прабачце, на вашым залатым?»
I потым падумаў раптам, вяртаючыся дамоў,
што гэта майстэрня нагадвае
наша грамадства, наш беларускі дом.
Парушылася калісь наша гістарычная памяць.
Разладзіўся механізм нашага гістарычнага
         гадзінніка.
Распалася сувязь часоў і падзей.
I вось мы блукаем сёння ў часе.
І вось жывём па розных гадзінніках,
не вельмі імкнучыся звяраць іх.
I вось у адных — адзін адлік часу,
а ў другіх — другі…
Мы — народ без спраўнага,



адзінага для ўсіх, гадзінніка.

Трэцяе. Яно мае цыганскую афарбоўку.
Чаму цыганскую?
«Цыган не паган, толькі цела закапцела?..»
Ну, так. Вядома. Нічога супраць цыганоў не маю.
Проста справа ў тым, што некалькі гадоў назад
я жыў у доме, які выходзіў тарцом
     да Старажоўскага рынку
(нядаўна знесенага па нейкай прычыне).
Па нядзелях на рынак прыязджалі цыганы.
Іншы раз, пасля таргоў, спыняліся ў двары
         нашага дома.
I вось аднойчы ў базарны дзень
я пачуў нейкі шум і гам.
Я выглянуў у акно і ўбачыў маляўнічую сцэну:
каля сваіх павозак сварыліся і біліся цыганы.
Усхадзіліся, біліся ўсе як ёсць,
усім табарам, усе з усімі.
Зрэшты, «біліся», бадай, не зусім тое слова.
Яны больш крычалі, тузаліся, штурхаліся…
Стараваты, тоўсты штурхаў у грудзі маладога,
          хударлявага,
адна цыганка намагалася схапіць за валасы
          другую,
а тая, другая, у сваю чаргу,
замахвалася на бліжэйшага да яе цыгана
ў яркай, наросхрыст, кашулі,
ці не мужа першай.
Цікавы быў фінал.
Калі самае малое цыганя
падбегла да старэйшага, тоўстага
і таўханула яго ў жывот,
то бойка на гэтым і скончылася.
Цыганы хуценька паселі на вазы


