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Я – шэрая мыш. Кыш-ша –
я Вас атручу сама.
За сценкаю – ціша, ціша...
За сценкаю – ноч, зіма.
А я патрабую сыр.
І Ваш патрабую дом –
каб мае трапяткія вус...
ы
не прымарозіла льдом.

Вясёлая мыш – іш як! –
скачу на Вашым стале!
Вы хочаце, каб – ціша?! –
За сценкаю цішы стае,

а я пасялілася ў Вас.
(Таксама люблю сыр!
І каву. І нават – ва...
льс!)
Ой! Колюцца Вашы вус...
ы

...І вось – пакідаю Вас.
Надыдзе вясна, шторм...
Я буду прыгадваць ва...
льс
пад чыімсьці сталом.

І, можа, калі наўпрост



зірнеце на неба Вы –
заўважыце мой хвост
і поўні аскепак крывы –

Вы ўбачыце: ён канае –
грызу яго, нібы сыр.
І кубак кавы кранаюць
мае трапяткія вус...
ы.
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Штодня,
калі ты выходзіш з дому,
думаю пра цябе:
ці будзе твой дзень добрым,
ці пройдзе – у барацьбе.
Ці ты пераходзіш дарогу
уважліва й на зялёнае,
ці з рогу ўсяго многа,
ці высілкі будуць плённымі,
ці подзвігі будуць вартымі,
ці яснымі – сцежкі падзеяў,
ці будзе з табой нябачная варта,
ці будзе варта надзейная.
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за сваё жыццё
тры жыцці ён ужо пражыў,
хоць ні дома, ні дрэва, ні сына няма,
але
яго так закручвалі
шалёныя віражы –
ён заходзіў у душ, а вынырваў у Па-дэ-Кале

уначы ён піў – намагаўся заснуць,
але хтосьці знадворку па шыбах вадзіў ножыкам,
ён заплюшчваў вочы, ён не хацеў на вайну,
а вайна прыйшла і лягла да яго ў ложак

Менск, Варшава і Вільня, Парыж, Рыга –
ён збіраў гарады камянямі ва ўласным сэрцы,
ён не выйграў вайны, хоць трафеяў набраў
прыгаршчы,
і, калі адкладаў зброю й здымаў берцы,

ён не мог забыць, як яе валасы пахнуць,
як ямачкі ледзь кранаюць яе ўсмешку,
ён ішоў наперад, нібы апускаўся ў багну
і брыняў адчаем з нікацінам уперамешку

з выпадковай кавярні, поўнай тлуму і кічу,
ён глядзеў на імжу і лістапад запознены,
а ў адбітках на шкле бачыў яе аблічча,
замаўляў каву і дапіваў восень
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Выплёўваеш мякіш, чакаючы барыкадаў,
імкнешся наперад, загартаваны ў снах.
ідзеш да вяршыняў, хоць ведаеш: падаў, падаў…
сягаеш глыбіняў, хоць – на карчы – блясна.

Нічога.
І свецяцца вокны, блішчаць скрыжаванні,
машыны бягуць, асвятляюць дарогу да тых,
хто гатуе вячэру і ставіць пранне, а ты непрыкаяны,
намацаць сценаў не ў стане, бо зноў – пад дых.
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гарады, як мужчыны
дораць табе свой водар
іх муры – плечы іх
зводзяць з праспектаў вулкамі
шляхамі млечнымі
у тугія падворкі, абдымкі
шэпты і шоргат шынаў
і звон – аб брук – ключоў і манет
швэдар – зняць трэба (мулка)
кашуля – апошняя мода
з комінаў дым
і агеньчык іх цыгарэт
і яшчэ да таго, як гарошыну
сонца з нетраў сваіх выбухам
выкіне на небасхіл
ты маўчыш, агаломшаная
мантру – мілы, мілы, мілы
бязгучна – рыбаю
адкрываеш рот –
паўтараеш, параненая ў жывот
шчасцем



ххх

я люблю глядзець
як бясконцым летам
горад хапае
ротам
паветра
шукае
ў сутаргах
цень штометру
і п’е кактэйлі з пылу і ветру


