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ПАДЧАС ЧАКАННЯ БУКАЛІЧНАЕ ЭЛЕГІІ

    Таццяне Нядбай

Калі я прачынаюся на світанні,
мне не хапае часу на тое,
каб даведацца, хто перамог.
Калі я падпальваю сваю першую цыгарэту,
мне бракуе паветра на тое,
каб зайсціся ў кашлі.
Калі я п’ю першы ранішні кубак кавы,
дык не кладу цукру,
бо калоцяцца мае рукі.

Але не істотна гэта.
Але.
Але.
Але не істотна.

Калі ўдзень я скошаным полем іду,
мне не хапае асфальту,
каб пабачыць, як варыцца паветра.
Калі я гляджу на аблокі,
мне бракуе вострых суворых формаў,
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каб адарвацца ад сваіх думак.
Калі я стаю пры дрэве,
дык чакаю першых кропель дажджу,
бо мне сумна ў адзіноце.

Але не істотна гэта.
Але.
Але.
Але не істотна.

Калі я адчуваю пальцы ветру на скуры,
мне не хапае пачуцця гумару,
каб Барэю прамовіць энцыкліку.
Калі я хапаю сонца за валасы,
мне бракуе хуткасці ў думках,
каб заплесці салярныя тэксты.
Калі я заходжу ў ваду прыўкраснага возера,
дык не плаваю доўга,
бо зацягваць нешта не мае сэнсу.

Але не істотна гэта.
Але.
Але.
Але не істотна.
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Калі я саджуся за стол,
мне не хапае ўпартасці,
каб з’есці абед цалкам.
Калі вяскоўцы збіраюць сена,
мне бракуе словаў, каб апісаць,
як конь у зубах трымае сухую траву.
Калі я слухаю сябра,
дык гляджу яму ў вочы,
бо думкі мае далёка.

Але не істотна гэта.
Але.
Але.
Але не істотна.

Калі я бяру ў рукі кнігу,
мне не хапае ўвагі на тое,
каб зразумець, што папера і туш – літаратура.
Калі я забіваю камара на сваёй шыі,
мне бракуе літасці на тое,
каб не размазаць яго ад вуха да падбароддзя.
Калі я бачу, як дзяўчаткі ідуць паўз возера,
дык адварочваюся хутка,
бо не жадаю быць смешным.
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Але не істотна гэта.
Але.
Але.
Але не істотна.

Калі я бяру ў руку асадку,
мне не хапае волі,
каб да нататніка дацягнуцца.
Калі я бачу, як сонца сядае на захадзе,
мне бракуе фантазіі і натхнення,
каб уявіць, што зранку яно з’явіцца на ўсходзе.
Калі зіхацець пачынае першая зорка,
дык я падпальваю дваццатую цыгарэту,
бо прыемна быць падобным да Дэміурга.

Але не істотна гэта.
Але.
Але.
Але не істотна.

Калі я засынаю ў ложку,
мне не хапае тваіх уздрыгванняў,
каб адчуць вастрыню быцця.

Але.
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КАНТРАПУНКТЫ

У тысячу зрэнак сачыць за тваім рухам
я не буду, як Аргус, чые вочы – зоры,
я ж не шэф ЦРК, не кіраўнік Масаду.
Лепей я сціпла здохну на кучы гною,
як не менш знакаміты сабака.
Шкада, не дачакаюся толькі
твайго прыходу.

Сугуччам тысячы нотаў твае вушы лашчыць
я не буду Сымонам, чыя душа – скрыпка,
трэба было вучыцца, а я не ведаў.
Лепей супраць Яго волі адпаўзу і зарыюся ў каменне
пад наглядам Ганны, дзеля яе здзіўлення.
Шкада, не дачакаюся толькі
твайго прыходу.

Раўнаваць, некратызаваць нейроны і клікаць Кліа
я не буду, як Джэймc (не падвойны нуль, а адзінка).
Талент патрэбны тут, іншы нораў.
Лепей адплыву я далёка да вільготных краінаў,
там з’ядуць мяне ў чыстым полі.
(Гэты верш да флаера на вячэру.)
Шкада, не дачакаюся толькі
твайго прыходу.
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НЕ БУДЗІЦЕ ЯЕ

Можа, яна сніць
дождж, наш шлях да мора
і адчувае жахлівую прыгажосць
ці прысутнасць чорнага дразда
і не ведае спосабу яго ўбачыць.

Можа, яна сніць
далёкае поле сярод старажытнага лесу,
стрэл і апошняе забойства
чорнай вялікай птушкі,
прысутнасць якой прыносіць ліха.

Можа, яна сніць
трох павешаных ля вясковай дарогі
і могілкі, крыпту, якая ідзе пад зямлю,
змяю, што лезе на яблыню пад
уплывам стэрэатыпаў.

Можа, яна сніць
кнігі, якія згарэлі ў Александрыі,
ці кнігі, якія ў друк не пайшлі,
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невядомыя вершы Кавафіса,
штосьці згубленае пры перакладзе Платона,
штосьці, настолькі простае,
што і афарызм не пасуе.

Можа, яна сніць
дамы, горы якіх губляюцца ў хмарах,
будынкі краіны, дзе яе ніхто не чакае,
акрамя аднаго хлопца, і тое,
яна не ўпэўненая, ці не забыўся ён на яе.

Можа, яна сніць
і ў сне падбірае рыфмы да словаў,
якія ёй не гавораць нічога;
і ў сне падабенства шукае
між мандалай і да жыцця воляй,
між вадкім азотам і архідэяй,
між лічбаю сем і готамі ў паходзе.

Можа, яна сніць
нашы твары ці рукі кагосьці,
каго яна бачыла сёння ў краме
(здзіўляе адсутнасць вачэй ці пазногцяў),


