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* * *

калі мы падаем, зоры 
загадваюць жаданні

колькі разоў 
не паспеў азірнуцца
а неба — за спінай

зімовае неба ўначы — 
радаснае

з дзяцінства я жадаў

быць шчаслівым
і быць паэтам

так і жыву — 
кароткімі перабежкамі

   2009
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чорна-белы верш

…тых, хто замахваўся на тыранаў ці аўтарытарных лідараў,
далёка не ўсе — і справядліва — лічылі героямі,
бо прапаганда зла не пакідае выбару,
як і любая зброя.

вядома, зло сябе не залічыць да зла,
але з думак пра мэты, сродкі, іх спалучэнні марныя
вынікае старое: злу пастаянна трэба знаходзіць казла
ахвярнага,

злом абвяшчаць яго і яму ствараць перашкоды,
зломваць, тлумачыць свет, як сляпому.
дабру ўсе гэтыя гульні з перацягваннем коўдры
весці без понту,

бо дабро робіцца злом пасля перамогі над злом
аўтаматычна; параза дабра — перамога.
а праўда — гэта сумленне, сцягнутае вузлом
на шыі нямога.

праўда — тое, чым лупяць па твары, нібыта анучай.
праўда — рэкламны тавар, які надакучвае.
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праўда — наіўная і пафасная, са зменлівай інтанацыяй.
праўда — зацюканая аднакласніца з прагаю падабацца.

і пакуль зло карыстае праўду, а дабро карыстаецца 
праўдай, ёй не выпадае шанцаў на лідарства,
праўда — твая паўсляпая настаўніца,
што зрэдку бярэ рэпетытарства

і падцягвае па прадмеце тых, каму не хапае спрыту,
да выпускнога іспыту.

    2009
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тапаграфічны крэтынізм

дрэнная памяць мапы мясцовасці, незасвоеная тапаграфія
не звязаная ні з геаметрыяй звілінаў, ні са сталеннем,
таму не выяўляецца аніякімі тамаграмамі
і расквітае ўначы, як лілея.

мэтазгодней проста не закрываць рот
і адразу прызнацца, што ты не ў курсе,
і пераважна трымацца бліжэй да метро,
як кураня да курыцы.

і на месца сустрэчы выязджаць раней,
каб як след наблукацца, покуль крывая
ўрэшце не выведзе — мне
не падабалася спартовае арыентаванне.

бывае, падоўгу ледзь не па мапе шукаеш рыфму — 
і тое не так, і гэтае не палезе,
потым паставіш што-небудзь, схалтурыш крыху  
і думаеш: паэзія гэта ці не паэзія?
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бывае, у стане творчага пошуку адчуваеш самоту
і блукаеш, як нехта, адвечнымі... так, шляхамі.
месца спаткання лепш прызначаць самому — 
дастаткова начуты пра нязнойдзеныя каханні.

белыя плямы з'ядаюць мапы накіравана і пільна.
GPS-навігатары карыстаць абломна.
прыемна знойдзенае пакідаць за спінай,
прыемна, калі да сябе самога вядзе каляіна,
прыемна штовечар знаходзіць дарогу дадому.

    2009
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дарожныя здарэнні

ты сам — гэта твае наступныя крокі і 
прынятыя табой рашэнні
але ніколі не ведаеш, што цябе напаткае
ў наступны момант 

мінск-магілёў. шаша ў смузе
дзве аварыі па дарозе. хутчэй бы даехаць
надакучыла ехаць
на мабілцы высвечваецца нумар былой жанчыны

і тут — бля! —
лось!
ну ведаеце лось
вясёлая махіна і стомлены пагляд
лось
назоўнік мінулага часу
і сена і соль і ўсё злілося
выдатны самадастатковы лось
прадугледжаная непазбежнасць 
вы бачылі такіх
ну дык вось
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нязмушана 
лёгка
фактычна з усмешкай
акурат так як намалявана на дарожным знаку
(хоць там і алень)
зрэнкі ўжо павялічыліся пашча прыадкрытая
з размаху
аб бампер аб лабавое шкло
усім целам

зацішша не было

ён пачаў крычаць яшчэ да ўдару
гучна пераканаўча
плача просіць выклікаць хуткую
каб не пакідаў яго даў шанец
абдымае ўсхліпвае кажа кахае адзін цяпер не выжыве
раве нашыя адносіны не могуць так скончыцца
хай падумаю нейкі час не адпускае
гэта невыносна
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мне таксама цяжка
шукаю
сабе апраўданні гэта ўсё справа звычкі
страшна заставацца аднаму
без размоваў без абдымкаў без сваёй жанчыны
столькі часу змарнавана каб наладзіць
адносіны

жудасна непрыемна
такая прыкрасць

«some sign that it's still around
got to find the love that we lost»,
«шкада заранкі мне, што ў небе дагарае» —
папераменна спявае лось

ужо ўначы стаўлю машыну ў двары
у крыві і слязах увесь хочацца паліць
халодна і адзінока страшна
ніколі не ведаеш што з табой здарыцца
ў наступны момант што цябе напаткае —
прыгажосць 
каханне 
лось

    2009
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Сненні падчас палявання

Казуля, 
за якой я бягу і якую ніяк не ўпалюю,
нарадзілася дзень у дзень са мной,
і пакуль я раблюся спрытнейшы, 
яна старэе. Паляваць робіцца нецікава.

Але, абсыпаючы мёртвай сухой зямлёй,
яна ў чарговы раз ад мяне ўцякае.

Я чуў, што кажуць старэйшыя,
кажуць, мы з ёй — адно (я думаю, гэта такая казка),
яна мяне ведае як сябе і менавіта таму пазбягае пастак.

Мая ўпэўненасць — першая ластаўка
перамогі над ёй. Пад акном цэлы воз гэтых першых ластавак.

Казуля ўцякла ў правінцыю па суседстве,
дзе на ўздых пазней узыходзіць сонца.
Тут даволі забаўныя мясцовыя кланы:
яны варагуюць міжсобку, як ашалелыя зграі,
і пры тым разам недалюбліваюць Імператара.
Ніхто не перамагае — і назіраць за гэтым можна бясконца
доўга, хоць відовішча малапрыемнае.
І мой шлях самурая фатальна праз гэтае ўсё пралягае.
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Я тут настолькі даўно, што 
да мяне стала прыходзіць пошта.

Я тут настолькі даўно, 
што лісты з дому ад маёй адзінай сталі раптоўна пачынацца з «мы»:
маўляў, мы пішам табе толькі ў надзеі 
даць адпачынак падчас палявання, твой запаволіць бег,
бо, так бы мовіць, хоць ужо не чакаем, любім цябе і помнім. 

Калі я казаў
«Я кахаю цябе»
і чуў у адказ
«Я кахаю цябе»,
я ніколі не забываў, што гэта — амонім.    

      2010
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Трамвайны шум 

Любоў да жыцця ўціснутая паміж гэтымі літарамі.
Здольныя абрабаваць цябе маглі б быць да цябе і літасцівымі.
Вымушаныя дараваць няхай не народзяцца:
ні тут, ні там гэта не ўзнагароджваецца. 

Акупальнасць болю не ёсць пазбаўленнем цноты.
Калі ты толькі другі, магчыма, не проста — цотны.
Адчуванні на пазбаўленне: 
а) правіны; 
б) што ўсе табе нешта павінны;
в) толькі час ведае, дзе пад табой не спрацуюць міны. 

Сказанае тут не варта ўспрымаць сур’ёзна:
гэта напраўду добра, што мы нагэтулькі розныя.
Я жыву каля скрыжавання трамвайных шляхоў — усё, што пішу,
нагадвае толькі трамвайны шум. 

     2009


