
НОЧ

Ноч прыйшла і глядзіць усюды
сотняй зорыць вачэй багіня
апрануўшы усе аздобы

разьляглася на ўсю разлогу
па нізінах ды па вышынях
разганяе зоркамі цемру

заступіўшы Зару-зарыцу
надышла за сястрой багіня
хай жа зьнікне чорная цемра

паспрыяй нам сёначы Ночу
у табе мы знайшлі спачынак
як на дрэвах у гнёздах птахі



адышлі на спачынак вёскі
адышлі жывёлы ды птушкі
каршакі пакінулі здобыч

адгані ты ваўка ваўчыху
адгані крадзежніка Ночу
праміні спакойна хвалёўна

ахапіў мяне змрок пярэсты
чорны морак явіў сябе нам
адкупі як даўгі Зарыца

бы каровы прыгнаў я песьні
выбірай жа о дочка Неба
як адольца хвалу о Ночу
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БЛУКАЛЕЦ

прыйдзі апошні промню што човіць уначы
з апалае лістоты паўстане ліст-блукалец
рассыпаны сузор’ямі па небе крумкачы
завалены чарноцьцем сьляпучым перавалы
расплавіцца адчай у жыжу цемнаты
за рану далягляду праліцца праз аблокі
прыйдзі апошні промню што човіць уначы
ключом у шчыліну згасаючага вока
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ЗАРА ЦЬМЫ

набракае паветра туманнай залой
ды асіны ў злавеснай цішы шамацяць
пасяродку ракі бы на лёдзе тало
прасяроду правал пераз попел відаць
лісьцем высланы палым на той бераг брод
цені рыбаў шугаюць з углееных хмар
у пратоцы на прокмець замёр выспаход
на паверхні вады пакідаючы шнар
аб жарству тагабочную шэпчацца плынь
і вярба малітоўна схіляе гальлё
узразае асеньнюю сьпелую стынь
невядомага птаха як рала крыло
і ступіў там чарнец на бясьсьледны пясок
жалудоваю кладкай прыйшоў на клады
і стагнала зямля адчуваючы крок
дзе нікога яшчэ не хавалі гады
і п’яніла пралітай смалою сасна
пад нагою нагой капашыліся мхі
прыняла яго семя тады баразна
і смуга занялася зарою
цьмы
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ІГЛА

я атручаны успамінам
невыточнай нідзе-ракі
перарэзанай пупавінай
у грудзях зь ніадкуль гудкі
зь неадбытым яшчэ ніколі
прагне стрэчы нешта ўва мне
не адрозьніць разлукі ад волі
я у целе нібы ў бурштыне
выйшаў ценем з снапа прысоньня
пад пазногаць быцьця іглой
а за сьпінай днее бяздоньне
жураўліная бездараж 
над галавой


